
 
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ 

พ.ศ.2565 
 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด พ.ศ.2564 ข้อ 108 (4)  
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 9 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2549 รวมทั้ง
มติ ประกาศของสหกรณ์ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์ หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
วังพญาไท จ ากัด 
 “คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง  คณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด พ.ศ.2564 ข้อ 79 
 “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
 “เงินได้รายเดือน” หมายถึง  เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยต้นสังกัด  
 

หมวด 1 
     เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 5. ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้    
     ข้อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินพิเศษ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 เดือน 

ข้อ 7. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินพิเศษ  ต้องเสนอค าขอกูต้่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 8. ค าขอกู้ เงินพิเศษนั้น สมาชิกต้องเสนอโดยผ่าน การพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก

ผู้บังคับบัญชาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือ หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยแล้วแต่
กรณี เว้นแต่สมาชิกผู้ยื่นกู้นั้น  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือ  หัวหน้าภาควิชาหรือสูงกว่า 
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  ข้อ 9. คณะกรรมการเงินกู้ อาจพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกกู้เงินพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบ ของทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากออมทรัพย์ 

หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  กู้ได้ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
            (2) สหกรณ์จะหักเงินค่าทุนเรือนหุ้น , ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากใบรับเงินเดือนครั้งล่าสุดของผู้กู้ 
โดยเมื่อหักช าระหนี้ทุกอย่างรวมทั้งเงินที่ขอกู้ของสหกรณ์แล้ว ผู้กู้ต้องเหลือเงินเดือนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 20 
ของอัตราเงินเดือน หรือตามกฎกระทรวงก าหนด 

ข้อ 10. หากสมาชิกท่ีมีความประสงค์ขอกู้เงินพิเศษใหม่และยังมีหนี้ค้างช าระอยู่ และยังส่ง 
ช าระหนี้ไม่ครบ 12 งวด จะขอผ่อนผันได้ โดยสมาชิกต้องเขียนบันทึกข้อความถึงคณะกรรมการเงินกู้   
แจ้งสาเหตุ ความจ าเป็นเร่งด่วน ในการขอกู้เงิน เมื่อคณะกรรมการเงินกู้มีมติเห็นชอบ อนุมัติให้สมาชิก    
กู้เงินได้ สหกรณ์ฯ จะหักช าระหนี้เก่า พร้อมดอกเบี้ย และจ่ายเงินกู้คงเหลือให้สมาชิก  

หากสมาชิกไม่น าส่งเงินเพ่ือช าระหนี้ (ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลา
30 วัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสองคราว สหกรณ์จะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เงินกู้เพ่ืออนุมัติให้โอนหุ้นเพ่ือหักช าระหนี้   หรือ  หักช าระจากเงินฝาก ต่อไป 

ข้อ 11. หลักฐานประกอบในการกู้เงินพิเศษ  มีดังนี้ 
     (1) ใบแจ้งเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู้  อย่างละ 1 ฉบับ   ใบแจ้งเงินเดือนทุกเดือนต้อง

เหลือเงินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน หรือตามกฎกระทรวงก าหนด  ไม่รวมเงินค่าเช่าบ้าน  เงินค่า
วิชาชีพ  เงิน พ.ช.ค. พ.ต.ส. และ เงินประจ าต าแหน่ง รวมถึงใบแจ้งเงินเดือนจะต้องมีการลงนามรับรอง
ส าเนาโดยหัวหน้าฝ่ายการเงินหรือนายทหารการเงินที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายการเงิน (ในกรณีที่ยัง
รับราชการ)   

     (2) ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ของผู้กู้ เดือนสุดท้าย 1 ฉบับ 
     (3) ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง  
     (4) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์  1 ฉบับ 
     (5) ส าเนาเลขที่บัญชีสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด ของผู้กู้ 1 ฉบับ 
     (6) ส าเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบมรณบัตร ของคู่สมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
ข้อ 12. ผู้กู้จะต้องไปท าหนังสือสัญญาเงินกู้ พิเศษด้วยตนเอง โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ จะฝากหรือให้ผู้อื่นกระท าแทนไม่ได้  
 ข้อ 13. การจ่ายเงินกู้ เมื่อคณะกรรมการเงินกู้ได้ตรวจสัญญาเงินกู้และได้อนุมัติให้เงินกู้แล้ว 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และจะโอนเงินกู้ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต เข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้
ต่อไป 

หมวด 2 
หลักประกันส าหรับเงินกู้ 

  ข้อ 14. การให้เงินกู้พิเศษนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกิน ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แต่จะต้องมี
มากกว่า 500,000 บาท  หรือ มากกว่าจ านวนเงินที่ขอกู้ใน ข้อ 9 (1)  
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หมวด 3 
เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ 

             ข้อ 15. เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้นั้น ให้ก าหนดไว้ต่อไปนี้ 
        เงินกู้พิเศษให้คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่ งคืนเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน 
พร้อมดอกเบี้ยเป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของผู้กู้แต่ต้องอยู่ภายในจ ากัด ดังนี้        
เงินกู้ 500,001  –  2,000,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน  125  งวด และอายุไม่เกิน 59 ปี   

 ข้อ 16. การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้พิเศษซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย  ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ 

 ข้อ 17. การหักเงินเพ่ือช าระหนี้จากเงินเดือนผู้กู้ ในแต่ละเดือน หรือผู้กู้น าส่งเงินกู้ด้วยตนเองหาก
สหกรณ์หักเงินไม่ได้หรือหักได้ไม่ครบตามจ านวนที่ส่งหัก หรือผู้กู้ไม่ส่งเงินกู้ตามระเบียบ และสหกรณ์ได้ทวง
ถามจากผู้กู้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ถ้าผู้กู้ไม่มาช าระเงินภายใน 30 วัน สหกรณ์จะหักเงินที่ค้างช าระจาก 
ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต่อไปทันท ี

 
หมวด 4 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
ข้อ 18. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษแก่สมาชิก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสหกรณ์จะ

ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป 
ข้อ 19. ดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ 18 ให้คิดเป็นรายเดือนตามจ านวนเงินต้นคงเหลือ 

 เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือนและเงินกู้ที่
สหกรณ์จ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน เว้นแต่เงินกู้ที่จ่ายให้ในหรือ
หลังจากวันจ่ายเงินเดือน ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันสิ้นเดือนไม่เกิน 4 วัน ให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้น 
 เงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน และเงินกู้ที่
สมาชิกส่งคืนตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือน 
 ความในวรรคสองมิให้น ามาบังคับส าหรับการส่งคืนเงินกู้พิเศษจ านวนเดิมเพ่ือรับเงินกู้พิเศษจ านวน
ใหม่ไปภายในสามวันท าการแรกของเดือน โดยให้งดการคิดดอกเบี้ยในเงินกู้ พิเศษจ านวนเดิมที่ได้ส่งคืนใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวนั้น 
 

หมวด 5 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเงินกู้ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบการนี้  

 ข้อ 21. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้  เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ย
ในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการเงินกู้จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกู้ ว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
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(3) เมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลา 30 วัน หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสองคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

      
ประกาศ ณ วันที่ 23  สิงหาคม พ.ศ.2565 
 
 

                              พลตรี    
                          ( สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ) 

                     ประธานกรรมการ 
                        สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 

 


