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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด
ว่ าด้ วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
พ.ศ.2554
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 59 และตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์วงั พญาไท จากัด ชุ ดที่ 28 ครั้ งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2554 ได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เม.ย.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วงั พญาไท จากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 รวมทั้งมติ ประกาศของสหกรณ์ ในส่ วนที่ขดั หรื อแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วงั พญาไท จากัด
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วงั พญาไท จากัด พ.ศ.2545
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วังพญาไท จากัด
“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูต้ ามความในข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์วงั พญาไท จากัด พ.ศ.2545 ข้อ 63
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วงั พญาไท จากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจาซึ่ งสมาชิกได้รับจากหน่วยต้นสังกัด
หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 5. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกูส้ ามัญ
(2) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 6. เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น สหกรณ์จะให้กไู้ ด้เฉพาะสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
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ข้อ 7. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ น หรื อมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
หมวด 2
เงินกู้สามัญ
ข้อ 8. ให้คณะกรรมการดาเนิ น การมี อานาจวินิจฉัยให้ เงิ นกู้ส ามัญ แก่ ส มาชิ ก ได้ตามที่ ก าหนดไว้ใน
ระเบี ย บนี้ คณะกรรมการด าเนิ น การอาจแต่ งตั้งคณะกรรมการเงิ น กู้ส ามัญ ขึ้ น ท าการแทนในการ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 9. สมาชิ กผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินสามัญ ต้องเป็ นสมาชิ กในสหกรณ์ ติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
3 เดือน
ข้อ 10. สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินสามัญ ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ11.คาขอกูเ้ งินสามัญนั้น สมาชิ กต้องเสนอโดยผ่าน การพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากผูบ้ งั คับบัญชา
ซึ่ งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูอ้ านวยการกองหรื อหัวหน้าภาควิชาหรื อหัวหน้าหน่วยแล้วแต่กรณี เว้นแต่
สมาชิกผูย้ นื่ กูน้ ้ นั ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการกองหรื อ หัวหน้าภาควิชาหรื อหัวหน้าหน่วยหรื อสู งกว่า
ข้อ 12. คณะกรรมการเงินกู้ อาจพิจารณาอนุมตั ิให้สมาชิกกูเ้ งินสามัญได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สมาชิ กมีสิทธิก้ เู งินได้ ไม่ เกิน หกสิ บเท่า ของเงินเดือน แต่ ไม่ เกิน 1,200,000 บาท
(2) ข้อกาหนดปลีกย่อย
(2.1) กูเ้ งินไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีทุนเรื อนหุ น้ อยูอ่ ย่างน้อยร้อยละ 10 ของเงินที่ขอกู้
(2.2) กูเ้ งินตั้งแต่ 300,001 - 600,000 บาท ต้องมีทุนเรื อนหุ น้ อยูอ่ ย่างน้อยร้อยละ 15 ของเงินที่ขอกู้
(2.3) กูเ้ งินตั้งแต่ 600,001-1,000,000 บาท ต้องมีทุนเรื อนหุ น้ อยูอ่ ย่างน้อยร้อยละ 20 ของเงินที่ขอกู้
(2.4) กูเ้ งินตั้งแต่ 1,000,001-1,200,000 บาท ต้องมีทุนเรื อนหุ น้ อยูอ่ ย่างน้อยร้อยละ 25 ของเงินที่ขอกู้
(2.5) สหกรณ์จะหักเงินค่าหุ ้น ต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยจากเงินเดือนครั้งล่าสุ ดของผูก้ ู้ โดยเมื่อหักชาระ
หนี้ ทุกอย่างรวมทั้งเงิ นที่ขอกูข้ องสหกรณ์ แล้ว ผูก้ ูต้ อ้ งเหลื อเงิ นเดื อนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของอัตรา
เงินเดือนที่ผกู ้ ไู้ ด้รับ
(2.6) สมาชิ ก ที่ ข อกู้เงิ น สามัญ จะสมัค รเป็ นสมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์วงั พญาไท จากัด หรื อ ทาประกันเงินกูใ้ นแบบที่สหกรณ์กาหนด ก็ได้
(2.7) ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ใช้ค่ าหุ ้น หรื อเงิ น ฝากของสมาชิ ก ค้ าประกันเงิ น กู้น้ ัน คณะกรรมการเงิ น กู้
อาจให้ เงิ นกู้ส ามัญ แก่ ส มาชิ ก นั้นได้ ไม่ เกิ นร้ อยละ 90 ของค่ าหุ ้น หรื อเงิ นฝากที่ ส มาชิ ก นั้น มี อยู่ใน
สหกรณ์ โดยจานวนเงิ นที่ ขอกู้ไม่เกิ น 1,200,000 บาท โดยผ่อนชาระตามข้อ 30(1) จานวนเงิ นที่ ขอกู้
ต้องคิดจากระเบียบใน ข้อ 12(1) เป็ นหลักก่อน
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(2.8) ในกรณี ที่สมาชิ กใช้เงินฝากของสมาชิ กค้ าประกันเงิ นกูร้ ่ วมกับผูค้ ้ าประกันนั้นคณะกรรมการ
เงินกู้ อาจให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ โดยจานวนเงินที่ขอกูไ้ ม่เกิน 1,200,000 บาท ผ่อนชาระตาม
ข้อ 30(1) จานวนเงินที่ขอกูต้ อ้ งคิดจากระเบียบใน ข้อ 12(1) เป็ นหลักก่อน และ/หรื อ จะทาประกันเงินกู้
กับบริ ษทั ประกันก็ได้
ข้อ 13. (1) คณะกรรมการเงินกู้ อาจพิจารณาอนุมตั ิให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิ กที่ยงั ค้างส่ งเงินกูส้ ามัญก็ได้
แต่สมาชิ กต้องผ่อนชาระหนี้ เก่ารายเดื อนไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 งวด โดยสหกรณ์ ฯจะหักชาระหนี้ เก่า
ให้ท้ งั หมดก่อนจ่ายเงินกูง้ วดใหม่
(2) หากสมาชิกที่มีความประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญใหม่และยังมีหนี้คา้ งชาระอยู่ และยังส่ งชาระ
หนี้ไม่ครบ 12 งวด ให้ผอ่ นผันได้ โดยสหกรณ์ฯ จะหักชาระหนี้เก่าให้ แต่สมาชิกต้องเสี ยค่าธรรมเนียม
ในการขอกูใ้ หม่ โดยค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์ ดังนี้
จานวนเงินกู้
เสี ยค่าธรรมเนียม
เงินกูส้ ามัญไม่เกิน 100,000 บาท
100 บาท
เงินกูส้ ามัญ 100,001-200,000 บาท
200 บาท
เงินกูส้ ามัญ 200,001-300,000 บาท
300 บาท
เงินกูส้ ามัญ 300,001-400,000 บาท
400 บาท
เงินกูส้ ามัญ 400,001-500,000 บาท
500 บาท
เงินกูส้ ามัญ 500,001-600,000 บาท
600 บาท
เงินกูส้ ามัญ 600,001-700,000 บาท
700 บาท
เงินกูส้ ามัญ 700,001-800,000 บาท
800 บาท
เงินกูส้ ามัญ 800,001-900,000 บาท
900 บาท
เงินกูส้ ามัญ 900,001-1,000,000 บาท 1,000 บาท
เงินกูส้ ามัญ 1,000,001-1,100,000 บาท 1,100 บาท
เงินกูส้ ามัญ 1,100,001-1,200,000 บาท 1,200 บาท
ข้อ 14. การพิจารณาอนุมตั ิเงินกูส้ ามัญ ให้ถือตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) เงินกูซ้ ่ ึ งมีค่าหุ น้ เป็ นหลักประกัน
(2) เงินกูซ้ ่ ึ งมีสมาชิกเป็ นผูค้ ้ าประกันหรื อเงินกูซ้ ่ ึ งมีหลักประกันอย่างอื่นที่คณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควร
(3) ลาดับการรับคาขอกู้
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(4) สมาชิกที่สังกัดนอกหน่วย ( ย้ายไปอยูห่ น่วยอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ.2545 ข้อ 31(3) ) มีความประสงค์จะกูเ้ งิน ให้กเู้ งินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ ้น หรื อ เงินฝาก
ตามระเบี ย บในข้อ 12 (2)(2.7) หากสมาชิ ก ไม่ น าส่ งเงิ น เพื่ อ ช าระหนี้ ( ค้า งส่ ง เงิ น งวดช าระหนี้
ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย ) เป็ นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกันหรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ ดงั ว่านั้น
ถึงสามคราวสหกรณ์จะนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกูเ้ พื่ออนุมตั ิให้โอนหุ ้นเพื่อหักชาระหนี้
ทั้งหมดต่อไป
ข้อ 15. หลักฐานประกอบในการกูเ้ งินสามัญ มีดงั นี้
(1) ใบแจ้งเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังของผูก้ แู้ ละใบแจ้งเงินเดือน เดือนล่าสุ ดของ
ผูค้ ้ าประกัน อย่างละ 1 ฉบับ ใบแจ้งเงินเดือนทุกเดือนต้องเหลือเงินไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน
(ไม่รวมเงินค่าเช่าบ้าน เงินค่าวิชาชีพ เงิน พ.ช.ค. และ เงิน พ.ต.ส.)
(2) ใบเสร็ จรับเงินสหกรณ์ของผูก้ ู้ ครั้งล่าสุ ด 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวผูก้ ูแ้ ละผูค้ ้ าประกัน คนละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาจากนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรที่สมาชิกสังกัดอยู่
(4) สาเนาเลขที่บญั ชีสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด ของผูก้ ู้ 1 ฉบับ
(5) สาเนาทะเบียนสมรส หรื อสาเนาทะเบียนหย่า,ใบมรณบัตร ของคู่สมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(6) ให้ผคู ้ ้ าประกันที่ยงั โสด ลงชื่อรับรองโสดในสัญญาค้ าประกัน
ข้อ 16. ผูก้ จู้ ะต้องไปทาหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญด้วยตนเอง พร้อมนาผูค้ ้ าประกันไปลงชื่อต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรื อให้ผอู ้ ื่นกระทาแทนไม่ได้
หากสหกรณ์ ตรวจสอบพบว่าสมาชิ กปลอมแปลงเอกสารราชการ หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามระเบี ยบ
ของสหกรณ์ โดยไปกู้เงิ น หรื อ ก่ อ หนี้ อื่ น ๆอี ก จนเหลื อ เงิ น ไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 20 ของเงิ น ได้ร ายเดื อ น
( ไม่รวมเงินค่าเช่าบ้าน เงินค่าวิชาชี พ เงิน พ.ช.ค. และ เงิน พ.ต.ส. ) เมื่อมายืน่ หนังสื อสัญญากูเ้ งินครั้ง
ต่อไป สหกรณ์ ฯ จะงดให้กูเ้ งิ นจนกว่าเอกสารทางการเงิ นจะถู กต้องตามระเบียบเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
6 เดือน หรื อ ตามที่คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นชอบ
ข้อ 17. การจ่ายเงินกู้ เมื่อคณะกรรมการเงินกูไ้ ด้ตรวจสัญญาเงินกูแ้ ละได้อนุมตั ิให้เงินกูแ้ ล้ว เจ้าหน้าที่
สหกรณ์จะแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบ และจะโอนเงินกูผ้ า่ นธนาคารทหารไทยเข้าบัญชีเงินฝากของผูก้ ู้
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หมวด 3
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 18. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์ขอกูเ้ งิน ให้ยนื่ คาขอกูต้ ่อ
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 19. คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการหรื อ
ประธานกรรมการเงินกูห้ รื อกรรมการดาเนิ นการอื่นๆหรื อผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควร เป็ นผูว้ นิ ิ จฉัยให้
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแทนคณะกรรมการดาเนิ นการก็ได้และให้ผไู ้ ด้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการ
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้กแู้ ละส่ งคืน ต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน
ข้อ 20. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้สมาชิกกูร้ ายหนึ่งๆ นั้น ให้กไู้ ด้ครั้งละ สู งสุ ดไม่เกิน 60,000 บาท และ
ไม่เกินทุนเรื อนหุ น้ ที่สมาชิกผูน้ ้ นั มีอยู่
ข้อ 21. หลักฐานประกอบในการกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นคือ ใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุ ด 1 ฉบับ
ใบเสร็ จรับเงินสหกรณ์เดือนล่าสุ ด 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัว 1 ฉบับ
ข้อ 22. ผูก้ จู้ ะต้องมาทาหนังสื อสัญญาเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะฝาก
หรื อให้ผอู ้ ื่นกระทาแทนไม่ได้
ข้อ 23. การจ่ายเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น คณะกรรมการเงินกูห้ รื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เงินกู้ ได้ตรวจสัญญาเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นและพิจารณาอนุ มตั ิให้กแู้ ล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะแจ้งให้ผกู ้ ู้
ทราบ เพื่อมารับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นต่อไป
ข้อ 24. ถ้าผูก้ ยู้ งั ค้างชาระเงินกูส้ ามัญอยูจ่ ะกูฉ้ ุ กเฉิ นได้เฉพาะกรณี จดั งานศพ การศึกษา ค่ารักษาพยาบาล
หรื อตามที่คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
ข้อ 25. สหกรณ์จะหักเงินผูก้ ูจ้ ากเงินเดือน โดยเมื่อหักชาระหนี้ทุกอย่างรวมทั้งเงินที่ขอกูฉ้ ุ กเฉิ นพร้อม
ดอกเบี้ยของสหกรณ์แล้ว ผูก้ ตู้ อ้ งเหลือเงินไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของอัตราเงินเดือนที่ผกู ้ ไู้ ด้รับ
ตามหลักฐานในใบแจ้งเงินเดือน (ไม่รวมเงินค่าเช่าบ้าน เงินค่าวิชาชีพ เงิน พ.ช.ค. และ เงิน พ.ต.ส.)
หมวด 4
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 26. การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 27. สมาชิกกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น นอกจากหนังสื อกูซ้ ่ ึ งผูก้ ไู้ ด้ทาให้ไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็มิตอ้ งมี
หลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 28. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ในกรณี ที่ใช้ค่าหุ ้นหรื อเงินฝากค้ าประกัน ให้ถือปฏิ บตั ิตามข้อ
12(2)(2.7) และสาหรับการค้ าประกันโดยสมาชิก ให้ถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
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(1) สมาชิกกูเ้ งินสามัญไม่เกิน 100,000 บาท มีหลักเกณฑ์การค้ าประกันดังนี้
(1.1) นายทหารสัญญาบัตรกู้ ถ้านายทหารสัญญาบัตรค้ า ให้ดูวงเงินที่ค้ าและสามารถค้ าได้
1 คน ถ้าเป็ นลูกจ้างประจาหรื อนายทหารประทวนค้ าให้ดูวงเงินที่ค้ า และต้องค้ าด้วยกัน 2 คน
(1.2) นายทหารประทวน,ลู กจ้างประจากู้ ถ้านายทหารสัญญาบัตรค้ า ให้ดูวงเงิ นที่ค้ าและ
สามารถค้ าได้ 1 คน ถ้าเป็ นลู ก จ้างประจาหรื อนายทหารประทวนค้ า ให้ ดูวงเงิ นที่ ค้ า และ ต้องค้ า
ด้วยกัน 2 คน
(2) สมาชิกกูเ้ งินสามัญตั้งแต่ 100,001 - 300,000 บาท ต้องมีผคู ้ ้ าประกัน 2 คน
(3) สมาชิกกูเ้ งินสามัญตั้งแต่ 300,001 - 1,200,000 บาท ต้องมีผคู ้ ้ าประกัน 3 คน
(4) ผูค้ ้ าประกัน ค้ าประกันได้ในวงเงิ น หกสิ บ เท่ าของเงิ น เดื อน หากเงิ น ที่ เหลื อในใบแจ้ง
เงินเดือนของผูค้ ้ าประกันต่ากว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน ก็ไม่มีสิทธิ ค้ าประกัน
(5) ผูค้ ้ าประกันต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ยกเว้น ผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามข้อบังคับ
สหกรณ์ ข้อ 31(3) หรื อสหกรณ์ไม่สามารถหักเงินจากเงินได้รายเดือน
(6) ผูค้ ้ าประกันค้ าประกันได้ไม่เกินวงเงินค้ าประกันที่มีอยู่ และลูกจ้างประจาค้ าประกันได้ใน
ระยะเวลาไม่ เกิ น วัน เกษี ย ณอายุ นายทหารสั ญ ญาบัต รและนายทหารประทวน ค้ าประกัน ได้ใ น
ระยะเวลาก่อนวันเกษียณอายุ 1 ปี
(7) ผูค้ ้ าประกันเป็ นผูช้ าระเงินแทนผูก้ ู้ หากผูก้ ูไ้ ม่ชาระเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ ตามสัญญาเงินกูท้ ี่ได้
ทาไว้ สมาชิกผูค้ ้ าประกันต้องทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
สมาชิ กคนหนึ่ งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ูไ้ ด้ไม่เกิ น 3 คน ในเวลาเดี ยวกันและจะมี ความ
รับผิดชอบต่อสหกรณ์ตามสัญญาค้ าประกันได้ไม่เกินหกสิ บเท่าของเงินเดือน
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตาย หรื อออกจากสหกรณ์โดยเหตุผลอื่น หรื อมีเหตุที่คณะกรรมการเงินกู้
เห็นว่าไม่สมควร หรื อไม่อาจที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ูต้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื่น ซึ่ งคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การที่สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้นจาก
การค้ าประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่น ซึ่ งคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
(8) การค้ าประกันโดยสมาชิก จะต้องมีหลักการค้ าประกันตามข้อ 12( 2.6 ) ประกอบด้วย
ข้อ 29. นอกจากการให้ป ระกันตามข้อ 28 เมื่ อคณะกรรมการเงิ นกู้เห็ นสมควร อาจเรี ยกให้สมาชิ ก ผู ้
ได้รับอนุ มตั ิเงินกูส้ ามัญตามความในหมวด 2 จัดหาหลักประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ แทนการให้ประกัน
ดังกล่าว หรื อเพื่อเป็ นหลักประกันเพิ่มเติมดังนี้
(1) อสั งหาริ ม ทรั พ ย์อนั ปลอดจากภาระติ ดพันใดๆ เพื่ อจานองเป็ นประกัน เต็ม จานวนหนี้ ที่
สมาชิ กต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ โดยต้องผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการเงินกูว้ า่ จานวนหนี้ ที่
สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งแห่งมูลค่า อสังหาริ มทรัพย์น้ นั
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(2) หลักทรัพย์ของรัฐบาล หรื อเอกสารแสดงการฝากเงินในสถาบันการเงิน ซึ่ งคณะกรรมการ
เงิ นกู้เห็ นสมควร จานาเป็ นประกันเต็มจานวนหนี้ ที่สมาชิ กต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ โดยต้องเป็ นที่
พอใจของคณะกรรมการเงิ น กู้ว่า จ านวนหนี้ ที่ ส มาชิ ก ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สหกรณ์ ต้อ งไม่ เกิ น กว่า
ร้อยละ 80 แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์ หรื อจานวนเงินฝากในเอกสารการฝากเงินนั้น
หมวด 5
เงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกู้
ข้อ 30. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูน้ ้ นั ให้กาหนดไว้ต่อไปนี้
(1) เงิ นกูส้ ามัญให้คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณากาหนดให้ผูก้ ูส้ ่ งคืนเงิ นกูส้ ามัญเป็ นงวดราย
เดือนเท่ากัน พร้อมดอกเบี้ยเป็ นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควร ตามฐานะของผูก้ ูแ้ ต่ตอ้ งอยู่
ภายในจากัด ดังนี้
จานวนเงินกู้
ผ่อนชาระไม่เกิน
เงินกู้ 10,001 – 20,000
บาท
20 งวด
เงินกู้ 20,001 – 30,000
บาท
30 งวด
เงินกู้ 30,001 – ต่ากว่า 50,000 บาท
40 งวด
เงินกู้ 50,000 – 1,200,000
บาท
125 งวด
และ ผ่อนชาระเงินกูไ้ ด้ไม่เกินวันที่ประจาการ หรื อวันที่เกษียณอายุราชการ หรื ออยูใ่ นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
(2) เงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ให้ผูก้ ูส้ ่ งคืนเงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น เต็มจำนวนพร้ อมดอกเบี้ย ภำยใน
วันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรื อให้ส่งเป็ นงวดรำยเดือน ตำมจำนวนเงินที่ขอกูไ้ ปดังนี้
(2.1) เงิ นกูไ้ ม่เกิ น 30,000 บำท ให้แบ่ งชำระเป็ น 12 งวด ๆละเท่ำๆกันงวดแรกให้ส่งต้น
เงิ นกูไ้ ม่ต่ ำกว่ำ หนึ่ งในสิ บสอง ของจำนวนเงิ นกูแ้ ละไม่ต่ ำกว่ำ 100 บำท พร้อมดอกเบี้ยภำยในวันสิ้ น
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่ วนต้นเงินที่เหลื อ ให้ชำระในงวดถัดไปอีก 11 งวด พร้อมดอกเบี้ย โดย
ให้ส่งภำยในวันสิ้ นเดือนถัดไปต่อเนื่องกัน ทั้งนี้โดยไม่มีกำรผ่อนเวลำอย่ำงใดอีก
(2.2) เงิ น กู้ต้ งั แต่ 30,001 - 60,000 บำท ให้ แบ่ งช ำระเป็ น 24 งวด ๆละเท่ ำๆกัน พร้ อม
ดอกเบี้ยภำยในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่ วนต้นเงินที่เหลือ ให้ชำระในงวดถัดไปอีก 23 งวด
พร้อมดอกเบี้ย โดยให้ส่งภำยในวันสิ้ นเดือนถัดไปต่อเนื่องกัน ทั้งนี้โดยไม่มีกำรผ่อนเวลำอย่ำงใดอีก
(2.3)ในกรณี สมำชิ กขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น ได้กูเ้ งินสำมัญและรับเงินกูส้ ำมัญนั้นไปแล้ว
จำนวนเงิ นกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิ นรวมกับเงิ นกูส้ ำมัญ ที่ ยงั คงค้ำงชำระอยู่รวมกันต้องไม่เกิ นกว่ำวงเงิ นตำม
สิ ทธิ ของสมำชิกผูน้ ้ นั ที่พึงกูไ้ ด้ในวงเงินกูส้ ำมัญ
ข้อ 31. การส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภทซึ่ งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่ งภายในวันสิ้ นเดือนนั้นๆ

8

ข้อ 32. การหักเงินเพื่อชาระหนี้ จากเงินเดือนผูก้ ู้ ในแต่ละเดือน หากสหกรณ์หักเงินไม่ได้หรื อหักได้ไม่
ครบตามจานวนที่ส่งหัก และสหกรณ์ได้ทวงถามจากผูก้ ูเ้ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ถ้าผูก้ ูไ้ ม่มาชาระเงิน
ภายใน 45 วัน สหกรณ์จะแจ้งให้ผคู ้ ้ าประกันทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจะส่ งหักเงินที่คา้ งชาระจาก
ผูค้ ้ าประกันในเดือนต่อไปทันที
หมวด 6
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 33. ให้ เรี ย กดอกเบี้ ย เงิ น กู้ทุ ก ประเภทแก่ ส มาชิ ก ในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 15 ต่ อ ปี โดยสหกรณ์
จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
ข้อ 34. ดอกเบี้ยเงินกูต้ ามข้อ 33 ให้คิดเป็ นรายเดือนตามจานวนเงินต้นคงเหลือ
เงิ นกู้ที่ สหกรณ์ จ่ายให้ก่อนวันที่ 16 ของเดื อน ให้คิ ดดอกเบี้ ยสาหรั บ เดื อนนั้นเต็มเดื อนและ
เงินกูท้ ี่สหกรณ์จ่ายให้ต้ งั แต่วนั ที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้นครึ่ งเดือน เว้นแต่เงินกู้
ที่ จ่ายให้ในหรื อหลังจากวันจ่ายเงิ นเดื อน ซึ่ งเป็ นเวลาก่ อนวันสิ้ นเดื อนไม่เกิ น 4 วัน ให้ยกเว้นไม่คิ ด
ดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้น
เงินกูท้ ี่สมาชิกส่ งคืนก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้นครึ่ งเดือน และเงินกู้
ที่สมาชิกส่ งคืนตั้งแต่วนั ที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้นเต็มเดือน
ความในวรรคสองมิให้นามาบังคับสาหรับการส่ งคืนเงินกูส้ ามัญจานวนเดิมเพื่อรับเงินกูส้ ามัญ
จานวนใหม่ไปภายในสามวันทาการแรกของเดือน โดยให้งดการคิดดอกเบี้ยในเงินกูส้ ามัญจานวนเดิมที่
ได้ส่งคืนในกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเงินกูต้ รวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกัน ตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบการนี้ และเมื่อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง
ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
ข้อ 36. ในกรณี ใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงิ นกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็ นอันถึ งกาหนดส่ งคื นโดยสิ้ นเชิ ง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการเงินกูจ้ ดั การ
เรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฎต่อคณะกรรมการเงินกู้ ว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
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(3) เมื่ อคณะกรรมการเงิ นกูเ้ ห็ นว่าหลักประกันสาหรับเงิ นกูเ้ กิ ดบกพร่ องและผูก้ ู้มิได้จดั การ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
(4) เมื่ อค้างส่ งเงิ นงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงิ นหรื อดอกเบี้ ย) เป็ นเวลาถึ งสองเดื อนติ ดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
ข้อ 37. ในกรณี ที่ เงิ น กู้เป็ นอัน ต้องส่ ง คื น โดยสิ้ น เชิ ง ตามที่ ก ล่ า วแล้วในข้อ 36 ถ้าผู ค้ ้ าประกัน ต้อ ง
รั บ ผิ ด ชอบช าระหนี้ แทนผู ก้ ู้ และไม่ ส ามารถช าระหนี้ นั้ น โดยสิ้ น เชิ ง ได้ เมื่ อ ผู ้ค้ า ประกัน ร้ อ งขอ
คณะกรรมการเงิ นกู้ อาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดื อนจนเสร็ จ ตามที่ผกู ้ ูไ้ ด้ทา
หนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 38. ในกรณี ที่ ผู ้กู้ ย ้า ยจากสั ง กั ด ตามข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ ข้ อ 31 หรื อพ้ น จากสั ง กั ด ตาม
ข้อบังคับข้อ 35 จะเรี ยกให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูโ้ ดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที หรื อให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ า
ประกัน เป็ นเงิ น รายเดื อนจนเสร็ จตามที่ ผูก้ ู้ไ ด้ท าหนังสื อ กู้ใ ห้ ไ ว้ต่อ สหกรณ์ ก็ ไ ด้สุ ด แต่ จะพิ จารณา
เห็นสมควร
ข้อ 39. ผูก้ ูก้ ็ดี ผูค้ ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรื อย้ายจากราชการหรื องาน
ประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 31 จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ ทราบ และจัดการชาระ
หนี้ สิน ซึ่ งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน แล้วจึงขอออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจา
นั้นได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เม.ย.2554
(ลงชื่อ) พลตรี ดิตถ์ สิ งหเสนี
( ดิตถ์ สิ งหเสนี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วงั พญาไท จากัด

