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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากดั 
ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

พ.ศ.2554 
                                                            ---------------------------------- 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 59   และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยว์งัพญาไท จ ากดั  ชุดท่ี 28  คร้ังท่ี 5  เม่ือวนัท่ี 29 มี.ค.2554 ได้ก าหนด
ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน   ดงัน้ี 
ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ.2554” 
ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  เม.ย.2554   เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยว์งัพญาไท จ ากดั วา่ดว้ยเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
ฉบบัท่ี 2  พ.ศ.2551 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2553 รวมทั้งมติ ประกาศของสหกรณ์ในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยว์งัพญาไท จ ากดั 
 “ขอ้บงัคบั” หมายถึง  ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยว์งัพญาไท จ ากดั พ.ศ.2545 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
วงัพญาไท จ ากดั 
 “คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึง  คณะกรรมการเงินกูต้ามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
ออมทรัพยว์งัพญาไท จ ากดั พ.ศ.2545 ขอ้ 63 
 “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยว์งัพญาไท จ ากดั 
 “เงินไดร้ายเดือน” หมายถึง  เงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยตน้สังกดั  
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

ขอ้ 5. ในระเบียบน้ี สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 
(1) เงินกูส้ามญั 
(2) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

ขอ้ 6. เงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์จะใหกู้ไ้ดเ้ฉพาะสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น 
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ขอ้ 7. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็น หรือมีประโยชน์ตามท่ี 
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร 

 

หมวด 2 
เงินกู้สามัญ 

ขอ้ 8. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกได้ตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบน้ี   คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการเงินกู้สามัญข้ึนท าการแทนในการ
พิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกก็ได ้
ขอ้ 9. สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งินสามญั ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์ ติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
3 เดือน 
ขอ้ 10. สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งินสามญั ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
ขอ้11.ค าขอกูเ้งินสามญันั้น สมาชิกตอ้งเสนอโดยผา่น การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ จากผูบ้งัคบับญัชา 
ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ภาควิชาหรือหวัหนา้หน่วยแลว้แต่กรณี  เวน้แต่
สมาชิกผูย้ืน่กูน้ั้น  ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการกองหรือ  หวัหนา้ภาควชิาหรือหวัหนา้หน่วยหรือสูงกวา่ 
ขอ้ 12. คณะกรรมการเงินกู ้อาจพิจารณาอนุมติัใหส้มาชิกกูเ้งินสามญัไดต้ามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
    (1) สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกนิ หกสิบเท่า ของเงินเดือน แต่ไม่เกนิ  1,200,000  บาท 
    (2) ขอ้ก าหนดปลีกยอ่ย 
     (2.1) กูเ้งินไม่เกิน 300,000 บาท ตอ้งมีทุนเรือนหุน้อยูอ่ยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของเงินท่ีขอกู ้
     (2.2) กูเ้งินตั้งแต่ 300,001 - 600,000 บาท ตอ้งมีทุนเรือนหุน้อยูอ่ยา่งนอ้ยร้อยละ 15 ของเงินท่ีขอกู ้ 
     (2.3) กูเ้งินตั้งแต่ 600,001-1,000,000 บาท ตอ้งมีทุนเรือนหุน้อยูอ่ยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ของเงินท่ีขอกู ้
     (2.4) กูเ้งินตั้งแต่ 1,000,001-1,200,000 บาท ตอ้งมีทุนเรือนหุน้อยูอ่ยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของเงินท่ีขอกู ้
     (2.5) สหกรณ์จะหกัเงินค่าหุ้น  ตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียจากเงินเดือนคร้ังล่าสุดของผูกู้ ้โดยเม่ือหกัช าระ
หน้ีทุกอย่างรวมทั้งเงินท่ีขอกูข้องสหกรณ์แลว้    ผูกู้ต้อ้งเหลือเงินเดือนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของอตัรา
เงินเดือนท่ีผูกู้ไ้ดรั้บ  
     (2.6) สมาชิกท่ีขอกู้เงินสามัญ จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์    
ออมทรัพยว์งัพญาไท จ ากดั หรือ ท าประกนัเงินกูใ้นแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ก็ได ้
     (2.7) ในกรณีท่ีสมาชิกใช้ค่าหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิกค ้ าประกันเงินกู้นั้นคณะกรรมการเงินกู ้   
อาจให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกนั้นได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น หรือเงินฝากท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์ โดยจ านวนเงินท่ีขอกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยผ่อนช าระตามขอ้ 30(1) จ านวนเงินท่ีขอกู ้
ตอ้งคิดจากระเบียบใน ขอ้ 12(1) เป็นหลกัก่อน  
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     (2.8)  ในกรณีท่ีสมาชิกใช้เงินฝากของสมาชิกค ้าประกนัเงินกูร่้วมกบัผูค้  ้าประกนันั้นคณะกรรมการ 
เงินกู ้อาจใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้นได ้โดยจ านวนเงินท่ีขอกูไ้ม่เกิน 1,200,000 บาท ผอ่นช าระตาม 
ขอ้ 30(1) จ านวนเงินท่ีขอกูต้อ้งคิดจากระเบียบใน ขอ้ 12(1) เป็นหลกัก่อน และ/หรือ จะท าประกนัเงินกู้
กบับริษทัประกนัก็ได ้
ขอ้ 13. (1) คณะกรรมการเงินกู ้อาจพิจารณาอนุมติัให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัคา้งส่งเงินกูส้ามญัก็ได ้
แต่สมาชิกตอ้งผ่อนช าระหน้ีเก่ารายเดือนไปแลว้ ไม่น้อยกว่า 12 งวด โดยสหกรณ์ฯจะหักช าระหน้ีเก่า
ใหท้ั้งหมดก่อนจ่ายเงินกูง้วดใหม่  

(2) หากสมาชิกท่ีมีความประสงคข์อกูเ้งินสามญัใหม่และยงัมีหน้ีคา้งช าระอยู ่และยงัส่งช าระ 
หน้ีไม่ครบ 12 งวด ใหผ้อ่นผนัได ้ โดยสหกรณ์ฯ จะหกัช าระหน้ีเก่าให้ แต่สมาชิกตอ้งเสียค่าธรรมเนียม   
ในการขอกูใ้หม่  โดยค่าธรรมเนียมน้ีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์  ดงัน้ี 

                     จ  านวนเงินกู ้              เสียค่าธรรมเนียม    
  เงินกูส้ามญัไม่เกิน 100,000 บาท            100   บาท 
  เงินกูส้ามญั 100,001-200,000 บาท           200   บาท 
  เงินกูส้ามญั 200,001-300,000 บาท           300   บาท 
  เงินกูส้ามญั 300,001-400,000 บาท           400   บาท 
  เงินกูส้ามญั 400,001-500,000 บาท           500   บาท 
  เงินกูส้ามญั 500,001-600,000 บาท           600   บาท 
  เงินกูส้ามญั 600,001-700,000 บาท           700   บาท 
  เงินกูส้ามญั 700,001-800,000 บาท           800   บาท 
  เงินกูส้ามญั 800,001-900,000 บาท           900   บาท 
  เงินกูส้ามญั 900,001-1,000,000 บาท        1,000   บาท   

เงินกูส้ามญั 1,000,001-1,100,000 บาท     1,100   บาท 
เงินกูส้ามญั 1,100,001-1,200,000 บาท     1,200   บาท 

ขอ้ 14. การพิจารณาอนุมติัเงินกูส้ามญั ใหถื้อตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินกูซ่ึ้งมีค่าหุน้เป็นหลกัประกนั 
(2) เงินกูซ่ึ้งมีสมาชิกเป็นผูค้  ้าประกนัหรือเงินกูซ่ึ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนท่ีคณะกรรมการ 

เงินกูเ้ห็นสมควร 
(3) ล าดบัการรับค าขอกู ้
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(4) สมาชิกท่ีสังกดันอกหน่วย   ( ยา้ยไปอยูห่น่วยอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
พ.ศ.2545 ขอ้ 31(3) )  มีความประสงคจ์ะกูเ้งิน ให้กูเ้งินไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น หรือ เงินฝาก   
ตามระเบียบในข้อ 12 (2)(2.7) หากสมาชิกไม่น าส่งเงินเพื่อช าระหน้ี  ( ค้างส่งเงินงวดช าระหน้ี             
ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย )  เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกนัหรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้น 
ถึงสามคราวสหกรณ์จะน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกูเ้พื่ออนุมติัให้โอนหุ้นเพื่อหกัช าระหน้ี 
ทั้งหมดต่อไป 
ขอ้ 15. หลกัฐานประกอบในการกูเ้งินสามญั มีดงัน้ี 

(1) ใบแจง้เงินเดือน 3 เดือนยอ้นหลงัของผูกู้แ้ละใบแจง้เงินเดือน  เดือนล่าสุดของ 
ผูค้  ้าประกนั  อยา่งละ 1 ฉบบั   ใบแจง้เงินเดือนทุกเดือนตอ้งเหลือเงินไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของเงินเดือน 
(ไม่รวมเงินค่าเช่าบา้น  เงินค่าวชิาชีพ  เงิน พ.ช.ค. และ เงิน พ.ต.ส.) 

(2) ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ของผูกู้ ้คร้ังล่าสุด 1 ฉบบั 
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั คนละ 1 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาจากนายทหาร

ชั้นสัญญาบตัรท่ีสมาชิกสังกดัอยู ่
(4) ส าเนาเลขท่ีบญัชีสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทย จ ากดั ของผูกู้ ้1 ฉบบั 
(5) ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหยา่,ใบมรณบตัร ของคู่สมรส 1 ฉบบั (ถา้มี) 
(6) ใหผู้ค้  ้าประกนัท่ียงัโสด ลงช่ือรับรองโสดในสัญญาค ้าประกนั 

ขอ้ 16. ผูกู้จ้ะตอ้งไปท าหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัดว้ยตนเอง พร้อมน าผูค้  ้าประกนัไปลงช่ือต่อหนา้ 
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ จะฝากหรือใหผู้อ่ื้นกระท าแทนไม่ได ้ 
 หากสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าสมาชิกปลอมแปลงเอกสารราชการ หรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบ
ของสหกรณ์ โดยไปกู้เงินหรือก่อหน้ีอ่ืนๆอีก จนเหลือเงินไม่ถึงร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน               
( ไม่รวมเงินค่าเช่าบา้น  เงินค่าวิชาชีพ  เงิน พ.ช.ค. และ เงิน พ.ต.ส. ) เม่ือมายืน่หนงัสือสัญญากูเ้งินคร้ัง
ต่อไป สหกรณ์ฯ จะงดให้กูเ้งินจนกว่าเอกสารทางการเงินจะถูกตอ้งตามระเบียบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า     
6 เดือน หรือ ตามท่ีคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นชอบ  
ขอ้ 17. การจ่ายเงินกู ้เม่ือคณะกรรมการเงินกูไ้ดต้รวจสัญญาเงินกูแ้ละไดอ้นุมติัใหเ้งินกูแ้ลว้ เจา้หนา้ท่ี 
สหกรณ์จะแจง้ใหผู้กู้ท้ราบ และจะโอนเงินกูผ้า่นธนาคารทหารไทยเขา้บญัชีเงินฝากของผูกู้ ้
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หมวด 3 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ขอ้ 18. เม่ือสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอนัแสดงหลกัฐานพิสูจน์ได ้และประสงคข์อกูเ้งิน  ให้ยืน่ค  าขอกูต่้อ 
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
ขอ้ 19. คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการเงินกูห้รือกรรมการด าเนินการอ่ืนๆหรือผูจ้ดัการ  ตามท่ีเห็นสมควร เป็นผูว้นิิจฉยัให้
เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ไดแ้ละใหผู้ไ้ดรั้บมอบดงักล่าวนั้นแถลงรายการ
เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหกู้แ้ละส่งคืน ต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน 
ขอ้ 20. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหส้มาชิกกูร้ายหน่ึงๆ นั้น ใหกู้ไ้ดค้ร้ังละ  สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท และ 
ไม่เกินทุนเรือนหุน้ท่ีสมาชิกผูน้ั้นมีอยู ่  
ขอ้ 21. หลกัฐานประกอบในการกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินคือ ใบแจง้เงินเดือนเดือนล่าสุด 1 ฉบบั
ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนล่าสุด 1 ฉบบั  และส าเนาบตัรประจ าตวั  1 ฉบบั  
ขอ้ 22.  ผูกู้จ้ะตอ้งมาท าหนงัสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินดว้ยตนเองต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์จะฝาก
หรือให้ผูอ่ื้นกระท าแทนไม่ได ้
ขอ้ 23. การจ่ายเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการเงินกูห้รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
เงินกู ้ไดต้รวจสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินและพิจารณาอนุมติัใหกู้แ้ลว้ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์จะแจง้ใหผู้กู้ ้
ทราบ เพื่อมารับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินต่อไป 
ขอ้ 24. ถา้ผูกู้ย้งัคา้งช าระเงินกูส้ามญัอยูจ่ะกูฉุ้กเฉินไดเ้ฉพาะกรณีจดังานศพ การศึกษา ค่ารักษาพยาบาล      
หรือตามท่ีคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร 
ขอ้ 25. สหกรณ์จะหกัเงินผูกู้จ้ากเงินเดือน โดยเม่ือหกัช าระหน้ีทุกอยา่งรวมทั้งเงินท่ีขอกูฉุ้กเฉินพร้อม
ดอกเบ้ียของสหกรณ์แลว้    ผูกู้ต้อ้งเหลือเงินไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของอตัราเงินเดือนท่ีผูกู้ไ้ดรั้บ  
ตามหลกัฐานในใบแจง้เงินเดือน (ไม่รวมเงินค่าเช่าบา้น  เงินค่าวชิาชีพ  เงิน พ.ช.ค. และ เงิน พ.ต.ส.) 

 

หมวด 4 
หลกัประกันส าหรับเงินกู้ 

ขอ้ 26. การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
ขอ้ 27. สมาชิกกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าใหไ้วต่้อสหกรณ์แลว้ก็มิตอ้งมี 
หลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
ขอ้ 28. หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั  ในกรณีท่ีใชค้่าหุ้นหรือเงินฝากค ้าประกนั ให้ถือปฏิบติัตามขอ้ 
12(2)(2.7) และส าหรับการค ้าประกนัโดยสมาชิก ใหถื้อปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 
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(1) สมาชิกกูเ้งินสามญัไม่เกิน 100,000 บาท  มีหลกัเกณฑก์ารค ้าประกนัดงัน้ี 
(1.1) นายทหารสัญญาบตัรกู ้ถา้นายทหารสัญญาบตัรค ้า  ใหดู้วงเงินท่ีค ้าและสามารถค ้าได ้

1 คน ถา้เป็นลูกจา้งประจ าหรือนายทหารประทวนค ้าใหดู้วงเงินท่ีค ้า และตอ้งค ้าดว้ยกนั 2 คน 
(1.2) นายทหารประทวน,ลูกจา้งประจ ากู ้ถา้นายทหารสัญญาบตัรค ้า ให้ดูวงเงินท่ีค ้าและ

สามารถค ้ าได้ 1 คน ถ้าเป็นลูกจ้างประจ าหรือนายทหารประทวนค ้ า  ให้ดูวงเงินท่ีค ้ า และ  ต้องค ้ า
ดว้ยกนั 2 คน 

(2) สมาชิกกูเ้งินสามญัตั้งแต่ 100,001 - 300,000 บาท ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั 2 คน 
(3) สมาชิกกูเ้งินสามญัตั้งแต่ 300,001 - 1,200,000 บาท ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั 3 คน 
(4) ผูค้  ้ าประกัน ค ้ าประกันได้ในวงเงินหกสิบเท่าของเงินเดือน หากเงินท่ีเหลือในใบแจ้ง

เงินเดือนของผูค้  ้าประกนัต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของเงินเดือน  ก็ไม่มีสิทธิค ้าประกนั 
(5) ผูค้  ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ ยกเวน้ ผูท่ี้ขาดคุณสมบติัของสมาชิกตามขอ้บงัคบั 

สหกรณ์ ขอ้ 31(3)  หรือสหกรณ์ไม่สามารถหกัเงินจากเงินไดร้ายเดือน 
(6) ผูค้  ้าประกนัค ้าประกนัไดไ้ม่เกินวงเงินค ้าประกนัท่ีมีอยู ่และลูกจา้งประจ าค ้าประกนัไดใ้น

ระยะเวลาไม่เกินวนัเกษียณอายุ   นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ค ้ าประกันได้ใน
ระยะเวลาก่อนวนัเกษียณอาย ุ1 ปี     

(7) ผูค้  ้าประกนัเป็นผูช้  าระเงินแทนผูกู้ ้หากผูกู้ไ้ม่ช าระเงินกูใ้ห้สหกรณ์ ตามสัญญาเงินกูท่ี้ได้
ท าไว ้   สมาชิกผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้ าประกนัส าหรับผูกู้ไ้ด้ไม่เกิน 3 คน ในเวลาเดียวกนัและจะมีความ
รับผดิชอบต่อสหกรณ์ตามสัญญาค ้าประกนัไดไ้ม่เกินหกสิบเท่าของเงินเดือน 
 เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุผลอ่ืน หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการเงินกู้
เห็นวา่ไม่สมควร หรือไม่อาจท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 
 การท่ีสมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผูน้ั้นหลุดพน้จาก
การค ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
 (8) การค ้าประกนัโดยสมาชิก จะตอ้งมีหลกัการค ้าประกนัตามขอ้ 12( 2.6 ) ประกอบดว้ย 
ขอ้ 29. นอกจากการให้ประกนัตามขอ้ 28 เม่ือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร อาจเรียกให้สมาชิกผู ้
ไดรั้บอนุมติัเงินกูส้ามญัตามความในหมวด 2 จดัหาหลกัประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ แทนการให้ประกนั
ดงักล่าว หรือเพื่อเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมดงัน้ี 

(1) อสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระติดพนัใดๆ เพื่อจ านองเป็นประกนัเต็มจ านวนหน้ีท่ี
สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ โดยตอ้งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกูว้า่ จ  านวนหน้ีท่ี
สมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ไม่เกินกวา่ก่ึงหน่ึงแห่งมูลค่า อสังหาริมทรัพยน์ั้น 
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                  (2)  หลกัทรัพยข์องรัฐบาล หรือเอกสารแสดงการฝากเงินในสถาบนัการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควร จ าน าเป็นประกนัเต็มจ านวนหน้ีท่ีสมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ โดยตอ้งเป็นท่ี
พอใจของคณะกรรมการเงินกู้ว่า จ  านวนหน้ีท่ีสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ต้องไม่เกินกว่า        
ร้อยละ 80  แห่งมูลค่าของหลกัทรัพย ์หรือจ านวนเงินฝากในเอกสารการฝากเงินนั้น 

หมวด 5 
เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 

ขอ้ 30. เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูน้ั้น ใหก้ าหนดไวต่้อไปน้ี 
(1) เงินกูส้ามญัให้คณะกรรมการเงินกู ้พิจารณาก าหนดให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดราย

เดือนเท่ากนั พร้อมดอกเบ้ียเป็นจ านวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของผูกู้แ้ต่ตอ้งอยู่
ภายในจ ากดั ดงัน้ี 

   จ านวนเงินกู ้                      ผอ่นช าระไม่เกิน 
เงินกู ้10,001  –   20,000                  บาท   20   งวด 
เงินกู ้ 20,001  –  30,000                  บาท   30   งวด 
เงินกู ้ 30,001  –  ต ่ากวา่ 50,000      บาท   40   งวด 
เงินกู ้ 50,000  –  1,200,000             บาท                125   งวด 

และ ผอ่นช าระเงินกูไ้ดไ้ม่เกินวนัท่ีประจ าการ หรือวนัท่ีเกษียณอายรุาชการ หรืออยูใ่นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร 

(2) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน เต็มจ ำนวนพร้อมดอกเบ้ีย ภำยใน
วนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก หรือใหส่้งเป็นงวดรำยเดือน  ตำมจ ำนวนเงินท่ีขอกูไ้ปดงัน้ี 

(2.1) เงินกูไ้ม่เกิน 30,000 บำท ให้แบ่งช ำระเป็น 12 งวด ๆละเท่ำๆกนังวดแรกให้ส่งตน้
เงินกูไ้ม่ต  ่ำกว่ำ หน่ึงในสิบสอง ของจ ำนวนเงินกูแ้ละไม่ต ่ำกวำ่ 100 บำท พร้อมดอกเบ้ียภำยในวนัส้ิน
เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก ส่วนตน้เงินท่ีเหลือ ให้ช ำระในงวดถดัไปอีก 11 งวด  พร้อมดอกเบ้ีย  โดย
ใหส่้งภำยในวนัส้ินเดือนถดัไปต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ีโดยไม่มีกำรผอ่นเวลำอยำ่งใดอีก 

(2.2) เงินกูต้ ั้ งแต่ 30,001 -  60,000 บำท ให้แบ่งช ำระเป็น 24 งวด ๆละเท่ำๆกัน   พร้อม
ดอกเบ้ียภำยในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก ส่วนตน้เงินท่ีเหลือ ให้ช ำระในงวดถดัไปอีก 23 งวด  
พร้อมดอกเบ้ีย  โดยใหส่้งภำยในวนัส้ินเดือนถดัไปต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ีโดยไม่มีกำรผอ่นเวลำอยำ่งใดอีก 
     (2.3)ในกรณีสมำชิกขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ไดกู้เ้งินสำมญัและรับเงินกูส้ำมญันั้นไปแลว้ 
จ  ำนวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรวมกบัเงินกูส้ำมญั ท่ียงัคงคำ้งช ำระอยู่รวมกนัตอ้งไม่เกินกว่ำวงเงินตำม
สิทธิของสมำชิกผูน้ั้น ท่ีพึงกูไ้ดใ้นวงเงินกูส้ำมญั   
ขอ้ 31. การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหกัจากเงินได้
รายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย  ใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้นๆ 
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ขอ้ 32. การหกัเงินเพื่อช าระหน้ีจากเงินเดือนผูกู้ ้ในแต่ละเดือน หากสหกรณ์หักเงินไม่ไดห้รือหกัไดไ้ม่
ครบตามจ านวนท่ีส่งหกั และสหกรณ์ไดท้วงถามจากผูกู้เ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ ถา้ผูกู้ไ้ม่มาช าระเงิน
ภายใน 45 วนั สหกรณ์จะแจง้ใหผู้ค้  ้าประกนัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจะส่งหกัเงินท่ีคา้งช าระจาก
ผูค้  ้าประกนัในเดือนต่อไปทนัที 

 

หมวด 6 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

ข้อ 33. ให้เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสหกรณ์         
จะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
ขอ้ 34. ดอกเบ้ียเงินกูต้ามขอ้ 33 ใหคิ้ดเป็นรายเดือนตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
 เงินกู้ท่ีสหกรณ์จ่ายให้ก่อนวนัท่ี 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบ้ียส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือนและ
เงินกูท่ี้สหกรณ์จ่ายใหต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ของเดือน ใหคิ้ดดอกเบ้ียส าหรับเดือนนั้นคร่ึงเดือน เวน้แต่เงินกู ้
ท่ีจ่ายให้ในหรือหลงัจากวนัจ่ายเงินเดือน ซ่ึงเป็นเวลาก่อนวนัส้ินเดือนไม่เกิน 4 วนั ให้ยกเวน้ไม่คิด
ดอกเบ้ียส าหรับเดือนนั้น 
 เงินกูท่ี้สมาชิกส่งคืนก่อนวนัท่ี 16 ของเดือน ใหคิ้ดดอกเบ้ียส าหรับเดือนนั้นคร่ึงเดือน และเงินกู้
ท่ีสมาชิกส่งคืนตั้งแต่วนัท่ี 16 ของเดือน ใหคิ้ดดอกเบ้ียส าหรับเดือนนั้นเตม็เดือน 
 ความในวรรคสองมิให้น ามาบงัคบัส าหรับการส่งคืนเงินกูส้ามญัจ านวนเดิมเพื่อรับเงินกูส้ามญั
จ านวนใหม่ไปภายในสามวนัท าการแรกของเดือน โดยใหง้ดการคิดดอกเบ้ียในเงินกูส้ามญัจ านวนเดิมท่ี
ไดส่้งคืนในก าหนดเวลาดงักล่าวนั้น 

 

หมวด 7 
การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

ขอ้ 35. ใหค้ณะกรรมการเงินกูต้รวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนั  ตามท่ีก าหนดไว ้
ในระเบียบการน้ี และเม่ือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  
ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 
ขอ้ 36. ในกรณีใดๆ ดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง
พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้วแ้ละใหค้ณะกรรมการเงินกูจ้ดัการ 
เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ 
(2) เม่ือปรากฎต่อคณะกรรมการเงินกู ้วา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
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(3) เม่ือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้ ้มิไดจ้ดัการ
แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 

(4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกนั
หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
ข้อ 37. ในกรณีท่ีเงินกู้เป็นอนัต้องส่งคืน โดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวแล้วในข้อ 36 ถ้าผูค้  ้ าประกันต้อง
รับผิดชอบช าระหน้ีแทนผูกู้ ้ และไม่สามารถช าระหน้ีนั้ นโดยส้ินเชิงได้ เม่ือผู ้ค  ้ าประกันร้องขอ
คณะกรรมการเงินกู ้อาจผอ่นผนัให้เรียกเก็บจากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  า
หนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ก็ได ้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
ข้อ 38. ในกรณี ท่ีผู ้กู ้ย ้ายจากสังกัดตามข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 31 หรือพ้นจากสังกัดตาม         
ขอ้บงัคบัขอ้ 35 จะเรียกใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูโ้ดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที หรือใหเ้รียกเก็บจากผูค้  ้า
ประกันเป็นเงินรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผูกู้ ้ได้ท  าหนังสือกู้ให้ไวต่้อสหกรณ์ก็ได้สุดแต่จะพิจารณา
เห็นสมควร 
ขอ้ 39. ผูกู้ก้็ดี ผูค้  ้ าประกนัก็ดี ตอ้งรับผูกพนัว่า ถา้ตนประสงค์จะขอออกหรือยา้ยจากราชการหรืองาน
ประจ าตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 31 จะตอ้งแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจดัการช าระ
หน้ีสิน  ซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน แลว้จึงขอออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า
นั้นได ้
      

ประกาศ ณ วนัท่ี  1  เม.ย.2554 
                          
  (ลงช่ือ) พลตรี ดิตถ ์ สิงหเสนี   

                              (  ดิตถ ์ สิงหเสนี  ) 
                    ประธานกรรมการ 

                      สหกรณ์ออมทรัพยว์งัพญาไท จ ากดั 


