
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 พ.ศ.2565 
 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด พ.ศ.2564 ข้อ 108 (4) และ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ชุดที่  39 ครั้งที่  9  
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 ไดก้ าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   ดังนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ.2565” 
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ.2565  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุ

ฉุกเฉิน พ.ศ.2554 , แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2564 รวมทั้ง
มติ ประกาศของสหกรณ์ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

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

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ข้อ 5. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 
(1) เงินกู้สามัญ 
(2) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 6. เงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น 
ข้อ 7. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่ 

คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร 
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หมวด 2 
เงินกู้สามัญ 

ข้อ 8. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้   คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้สามัญขึ้นท าการแทนในการพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้ 
  ข้อ 9. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 เดือน 

ข้อ 10. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญ ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 11. ค าขอกู้ เงินสามัญนั้น  สมาชิกต้องเสนอโดยผ่าน การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

จากผู้บังคับบัญชา ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยแล้วแต่
กรณี  เว้นแต่สมาชิกผู้ยื่นกู้นั้น  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือ  หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยหรือ
สูงกว่า 

ข้อ 12. คณะกรรมการเงินกู้ อาจพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกกู้เงินสามัญได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกิน หกสิบเท่า ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน  1,200,000  บาท  

ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
     (1.1) บรรจุเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปไม่เกิน 1 ปี กู้เงินได้ไม่เกิน   300,000 บาท       
     (1.2) บรรจุเป็นข้าราชการ ต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไปไม่เกิน      2 ปี กู้เงินได้ไม่เกิน   600,000 บาท  
     (1.3) บรรจุเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปไม่เกิน      3 ปี กู้เงินได้ไม่เกิน   900,000 บาท  
     (1.4) บรรจุเป็นข้าราชการ ตั้งแต ่3 ปีขึ้นไป                   กู้เงินได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท  
ทั้งนี้ให้แนบหนังสือบรรจุเป็นข้าราชการ ( เฉพาะชั้นยศ ร.ต. – ร.ท. และชั้นยศ ส.ต. – ส.ท.  

ที่มีระยะเวลารับราชการ ตั้งแต่วันที่บรรจุ ถึง 3 ปี ) กับสัญญาเงินกู้สามัญต่อไป  
           (2) ข้อก าหนดปลีกย่อย 
              (2.1) กู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท  ต้องมีทุนเรือนหุ้นอยู่อย่างน้อยร้อยละ 10 ของเงินที่ขอกู้ 
              (2.2) กู้เงินตั้งแต่ 300,001 - 600,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอยู่อย่างน้อยร้อยละ 15 ของเงินที่ขอกู้  
              (2.3) กู้เงินตั้งแต่ 600,001 - 1,000,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอยู่อย่างน้อยร้อยละ 20 ของเงินที่ขอกู้ 
              (2.4) กู้เงินตั้งแต่ 1,000,001 - 1,200,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอยู่อย่างน้อยร้อยละ 25 ของเงินที่ขอกู้ 
              (2.5) สหกรณ์จะหักเงินค่าหุ้น  ต้นเงินกู้และดอกเบี้ย จากเงินเดือนครั้งล่าสุดของผู้กู้ โดยเมื่อหัก
ช าระหนี้ทุกอย่างรวมทั้งเงินที่ขอกู้ของสหกรณ์แล้ว  ผู้กู้ต้องเหลือเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของอัตรา
เงินเดือนที่ผู้กู้ได้รับ หรือตามกฎกระทรวงก าหนด 
               (2.6) สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด หรือ ท าประกันเงินกู้ในแบบที่สหกรณ์ก าหนดก็ได้   
               (2.7) ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินไม่เกินทุนเรือนหุ้น หรือไม่เกินเงินฝากของสมาชิกนั้นคณะกรรมการ
เงินกู้ อาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์ โดยจ านวนเงินที่ขอกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยผ่อนช าระตามข้อ 30(1) จ านวนเงินที่ขอกู้ ต้อง
คิดจากระเบียบใน ข้อ 12(1) เป็นหลักก่อน  
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       ข้อ 13. (1) คณะกรรมการเงินกู้ อาจพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังค้างส่งเงินกู้
สามัญก็ได้ แต่สมาชิกต้องผ่อนช าระหนี้เก่ารายเดือนไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 งวด โดยสหกรณ์ฯจะหักช าระ
หนี้เก่าให้ทั้งหมดก่อนจ่ายเงินกู้งวดใหม่  

(2) หากสมาชิกท่ีมีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญใหม่และยังมีหนี้ค้างช าระอยู่ และยังส่ง 
ช าระหนี้ไม่ครบ 12 งวด จะขอผ่อนผันได้ โดยสมาชิกต้องเขียนบันทึกข้อความถึงคณะกรรมการเงินกู้  แจ้ง
สาเหตุ ความจ าเป็นเร่งด่วน ในการขอกู้เงิน เมื่อคณะกรรมการเงินกู้มีมติเห็นชอบ อนุมัติให้สมาชิก กู้เงินได้ 
สหกรณ์ฯ จะหักช าระหนี้ เก่า พร้อมดอกเบี้ย และจ่ายเงินกู้คงเหลือให้สมาชิก แต่สมาชิกต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียม *  ในการขอกู้ใหม่  โดยค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์  ดังนี้ 

                     จ านวนเงินกู้               ค่าธรรมเนียม    
  เงินกู้สามัญไม่เกิน     100,000     บาท      100   บาท 
  เงินกู้สามัญ   100,001-200,000   บาท           200   บาท 
  เงินกูส้ามัญ   200,001-300,000   บาท           300   บาท 
  เงินกู้สามัญ   300,001-400,000   บาท           400   บาท 
  เงินกู้สามัญ   400,001-500,000   บาท           500   บาท 
  เงินกู้สามัญ   500,001-600,000   บาท           600   บาท 
  เงินกู้สามัญ   600,001-700,000   บาท           700   บาท 
  เงินกู้สามัญ   700,001-800,000   บาท           800   บาท 
  เงินกู้สามัญ   800,001-900,000   บาท           900   บาท 
  เงินกู้สามัญ   900,001-1,000,000 บาท            1,000   บาท   

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

* คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ถือใช้ต่อไป เนื่องจากเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนในการใช้เงิน ก่อนที่จะช าระเงินต้นครบ 6 งวด โดยไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ มาช าระหนี้ทั้งหมด
ก่อน ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมา ไม่มีสมาชิกผู้ใดมาทักท้วง และเห็นชอบกับระเบียบฯที่ถือใช้นี้ 
 

ข้อ 14. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ให้ถือตามล าดับดังต่อไปนี้ 
(1) เงินกู้ซึ่งมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน 
(2) เงินกู้ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ าประกันหรือเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอ่ืนที่คณะกรรมการเงินกู้

เห็นสมควร 
(3) ล าดับการรับค าขอกู้ 
(4) สมาชิกท่ีสังกัดนอกหน่วย ( ย้ายไปอยู่หน่วยอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ 

พ.ศ.2565 ข้อ 31(3) )  มีความประสงค์จะกู้เงิน ให้กู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินทุนเรือนหุ้น หรือ  
เงินฝาก ตามระเบียบในข้อ 12 (2)(2.7) หากสมาชิกไม่น าส่งเงินเพ่ือช าระหนี้ (ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้   
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ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย)  เป็นเวลา 30 วัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสหกรณ์
จะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้เพ่ืออนุมัติให้โอนทุนเรือนหุ้นเพ่ือหักช าระหนี้ทั้งหมดต่อไป 

ข้อ 15. หลักฐานประกอบในการกู้เงินสามัญ มีดังนี้ 
(1) ใบแจ้งเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู้และใบแจ้งเงินเดือน เดือนล่าสุดของ 

ผู้ค้ าประกัน  อย่างละ 1 ฉบับ   ใบแจ้งเงินเดือนทุกเดือนต้องเหลือเงินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน 
หรือตามกฎกระทรวงก าหนด ไม่รวมเงินค่าเช่าบ้าน  เงินค่าวิชาชีพ  เงิน พ.ช.ค. พ.ต.ส. และ เงินประจ า
ต าแหน่ง รวมถึงใบแจ้งเงินเดือนจะต้องมีการลงนามรับรองส าเนาโดยหัวหน้าฝ่ายการเงินหรือนายทหาร
การเงินที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายการเงิน (ในกรณีท่ียังรับราชการ)   

(2) ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ของผู้กู้ ครั้งล่าสุด 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้และผู้ค้ าประกัน คนละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง หรือ

รับรองจากนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่สมาชิกสังกัดอยู่ 
(4) ส าเนาเลขที่บัญชีสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด ของผู้กู้ 1 ฉบบั 
(5) ส าเนา ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบมรณะบัตร ของคู่สมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
(6) ให้ผู้ค้ าประกันที่ยังโสด ลงชื่อรับรองโสดในสัญญาค้ าประกัน 
ข้อ 16. ผู้กู้จะต้องไปท าหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญด้วยตนเอง พร้อมน าผู้ค้ าประกันไปลงชื่อต่อหน้า

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรือให้ผู้อื่นกระท าแทนไม่ได้  
 หากสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าสมาชิกปลอมแปลงเอกสารราชการ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
สหกรณ์ โดยไปกู้เงินหรือก่อหนี้อื่นๆอีก จนเหลือเงินไม่ถึงร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน ( ไม่รวมเงินค่าเช่า 
บ้าน  เงินค่าวิชาชีพ  เงิน พ.ช.ค. พ.ต.ส. และ เงินประจ าต าแหน่ง ) เมื่อมายื่นหนังสือสัญญากู้เงิน ครั้งต่อไป 
สหกรณ์ฯ จะงดให้กู้ เงินจนกว่าเอกสารทางการเงินจะถูกต้องตามระเบียบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า       
6 เดือน หรือ ตามท่ีคณะกรรมการเงินกู้เห็นชอบ 

ข้อ 17. การจ่ายเงินกู้ เมื่อคณะกรรมการเงินกู้ได้ตรวจสัญญาเงินกู้และได้อนุมัติให้เงินกู้แล้ว 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และจะโอนเงินกู้ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต เข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ 
ในวันถัดไป 

หมวด 3 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 18. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์ขอกู้เงิน  ให้ยื่นค าขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 19. คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการเงินกู้หรือกรรมการด าเนินการอ่ืนๆหรือผู้จัดการ  ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้กู้และส่งคืน ต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน 
           ข้อ 20. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้สมาชิกกู้รายหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ครั้งละ  สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
และ ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่   
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           ข้อ 21. หลักฐานประกอบในการกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินคือ ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนล่าสุด 1 ฉบับ 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  1 ฉบับ ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารที่สหกรณ์ก าหนด และใบแจ้ง
เงินเดือนเดือนล่าสุด 1 ฉบับ ที่มีการลงนามรับรองส าเนาโดยหัวหน้าฝ่ายการเงินหรือนายทหารการเงินที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายการเงิน (ในกรณีท่ียังรับราชการ)   
    ข้อ 22. ผู้กู้จะต้องมาท าหนังสือสัญญาเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินด้วยตนเองพร้อมบัตรประชาชน/ 
บัตรข้าราชการ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะฝากหรือให้ผู้อื่นกระท าแทนไม่ได้ 

 ข้อ 23. การจ่ายเงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการเงินกู้หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการเงินกู้ ได้ตรวจสัญญาเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและพิจารณาอนุมัติให้กู้แล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์
จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  

ข้อ 24. ถ้าผู้กู้ยังค้างช าระเงินกู้สามัญอยู่จะกู้ฉุกเฉินได้ เฉพาะกรณีจัดงานศพ  การศึกษา  
ค่ารักษาพยาบาล หรือตามท่ีคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร 
          ข้อ 25. สหกรณ์จะหักเงินผู้กู้จากเงินเดือน โดยเมื่อหักช าระหนี้ทุกอย่างรวมทั้งเงินที่ขอกู้ฉุกเฉิน
พร้อมดอกเบี้ยของสหกรณ์แล้ว ผู้กู้ต้องเหลือเงินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของอัตราเงินเดือนที่ผู้กู้ได้รับ  
ตามหลักฐานในใบแจ้งเงินเดือน (ไม่รวมเงินค่าเช่าบ้าน  เงินค่าวิชาชีพ  เงิน พ.ช.ค. พ.ต.ส. และ เงินประจ าต าแหน่ง) 

หมวด 4 
หลกัประกันส าหรับเงินกู้ 

ข้อ 26. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 27. สมาชิกกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ท าให้ไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็มิต้องมี 

หลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
ข้อ 28. หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ  ในกรณีที่กู้ ไม่เกินทุนเรือนหุ้นหรือไม่เกินเงินฝาก  

ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 12(2)(2.7) และส าหรับการค้ าประกันโดยสมาชิก ให้ถือปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) สมาชิกกู้เงินสามัญไม่เกิน 100,000 บาท  มีหลักเกณฑ์การค้ าประกันดังนี้ 
(1.1) นายทหารสัญญาบัตรกู้ ถ้านายทหารสัญญาบัตรค้ า  ให้ดูวงเงินที่ค้ าและสามารถค้ าได้  

1 คน ถ้าเป็นลูกจ้างประจ าหรือนายทหารประทวนค้ าให้ดูวงเงินที่ค้ า และต้องค้ าด้วยกัน 2 คน 
(1.2) นายทหารประทวน , ลูกจ้างประจ ากู้ ถ้านายทหารสัญญาบัตรค้ า ให้ดูวงเงินที่ค้ าและ

สามารถค้ าได้ 1 คน ถ้าเป็นลูกจ้างประจ าหรือนายทหารประทวนค้ า ให้ดูวงเงินที่ค้ า และ ต้องค้ าด้วยกัน  2 คน 
(2) สมาชิกกู้เงินสามัญตั้งแต่ 100,001 - 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ าประกัน 2 คน 
(3) สมาชิกกู้เงินสามัญตั้งแต่ 300,001 - 1,200,000 บาท ต้องมีผู้ค้ าประกัน 3 คน 
(4) ผู้ค้ าประกัน ค้ าประกันได้ในวงเงินหกสิบเท่าของเงินเดือน หากเงินที่เหลือในใบแจ้ง 

เงินเดือนของผู้ค้ าประกันเหลือเงินต่ ากว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน ไม่มีสิทธิค้ าประกัน 
(5) ผู้ค้ าประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ยกเว้น ผู้ที่ขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามข้อบังคับ 

สหกรณ์ ข้อ 31(3)  หรือสหกรณ์ไม่สามารถหักเงินจากเงินได้รายเดือน 
(6) ผู้ค้ าประกัน ค้ าประกันได้ไม่เกินวงเงินค้ าประกันที่มีอยู่ และลูกจ้างประจ าค้ าประกันได้ 

ในระยะเวลาไม่เกินวันเกษียณอายุ  นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ค้ าประกันได้ภายใน
ระยะเวลาก่อนวันเกษียณอายุ 1 ปี     
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 (7) ผู้ค้ าประกันเป็นผู้ช าระเงินแทนผู้กู้ หากผู้กู้ไม่ช าระเงินกู้ให้สหกรณ์ ตามสัญญาเงินกู้ที่ได้ 
ท าไว้ สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้ได้ไม่เกิน 3 คน ในเวลาเดียวกันและจะมีความ
รับผิดชอบต่อสหกรณ์ตามสัญญาค้ าประกันได้ไม่เกินหกสิบเท่าของเงินเดือน 
 เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุผลอ่ืน หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเงินกู้เห็น
ว่าไม่สมควร หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 
 การที่สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ า
ประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 

  ข้อ 29. นอกจากการให้ประกันตามข้อ 28 เมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร อาจเรียกให้สมาชิกผู้
ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญตามความในหมวด 2 จัดหาหลักประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ แทนการให้ประกันดังกล่าว 
หรือเพ่ือเป็นหลักประกันเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระติดพันใดๆ เพ่ือจ านองเป็นประกันเต็มจ านวนหนี้ที่ 
สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู้ว่า จ านวนหนี้ที่สมาชิก
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งแห่งมูลค่า อสังหาริมทรัพย์นั้น 
            (2) หลักทรัพย์ของรัฐบาล หรือเอกสารแสดงการฝากเงินในสถาบันการเงิน ซึ่งคณะกรรมการ 
เงินกู้เห็นสมควร จ าน าเป็นประกันเต็มจ านวนหนี้ที่สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ โดยต้องเป็นที่พอใจ
ของคณะกรรมการเงินกู้ว่า จ านวนหนี้ที่สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ต้องไม่เกินกว่า  ร้อยละ 80    
แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือจ านวนเงินฝากในเอกสารการฝากเงินนั้น 

หมวด 5 
เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ 

ข้อ 30. เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้นั้น ให้ก าหนดไว้ต่อไปนี้ 
(1) เงินกู้สามัญให้คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือน

เท่ากัน พร้อมดอกเบี้ยเป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของผู้กู้ แต่ต้องอยู่ภายใน
จ ากัด ดังนี้                  จ านวนเงินกู้                  ผ่อนช าระไม่เกิน 

เงินกู้ 10,001  –   20,000             บาท   20   งวด 
เงินกู้  20,001  –  30,000             บาท   30   งวด 
เงินกู้  30,001  –  ต่ ากว่า 50,000    บาท   40   งวด 
เงนิกู้  50,000  –  1,200,000         บาท           125   งวด 

และ ผ่อนช าระเงินกู้ได้ไม่เกินวันที่ประจ าการ หรือวันที่เกษียณอายุราชการ หรืออยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร 
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(2) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เต็มจ านวนพร้อมดอกเบี้ย ภายใน 
วันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือน  ตามจ านวนเงินที่ขอกู้ไปดังนี้ 

    (2.1) เงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้แบ่งช าระเงินต้นเป็น 24 งวดๆละเท่าๆกัน และไม่ต่ ากว่างวด
ละ 100 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยให้ส่งช าระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนนั้นหรือวันสิ้นเดือนถัดไปต่อเนื่องกัน ทั้งนี้
โดยไม่มีการผ่อนเวลาอย่างใดอีก  
      (2.2) เงินกู้ตั้งแต่ 50,001 - 200,000 บาท ให้แบ่งช าระเงินต้นเป็น 36 งวดๆละเท่าๆกัน   
พร้อมดอกเบี้ย โดยให้ส่งช าระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนนั้นหรือวันสิ้นเดือนถัดไปต่อเนื่องกัน ทั้งนี้โดยไม่มีการ
ผ่อนเวลาอย่างใดอีก 
               (2.3) ในกรณีสมาชิกขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ได้กู้เงินสามัญและรับเงินกู้สามัญนั้นไปแล้ว  
จ านวนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรวมกับเงินกู้สามัญ ที่ยังคงค้างช าระอยู่รวมกันต้องไม่เกินกว่าวงเงินตามสิทธิของ
สมาชิกผู้นั้น ที่พึงกู้ได้ในวงเงินกู้สามัญ และไม่เกิน 1,200,000 บาท 

ข้อ 31. การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหัก 
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ 

ข้อ 32. การหักเงินเพ่ือช าระหนี้จากเงินเดือนผู้กู้ ในแต่ละเดือน หากสหกรณ์หักเงินไม่ได้หรือหักได้
ไม่ครบตามจ านวนที่ส่งหัก และสหกรณ์ได้ทวงถามจากผู้กู้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ถ้าผู้กู้ไม่มาช าระเงิน
ภายใน 30 วัน สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจะส่งหักเงินที่ค้างช าระจากผู้ค้ า
ประกันในเดือนต่อไปทันท ี

หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 33. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิก ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กฎหมายก าหนด โดย
สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป 

ข้อ 34. ดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ 33 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 าหรับการส่งคืนเงินกู้สามัญจ านวนเดิมเพ่ือรับเงินกู้สามัญจ านวน
ใหม่ไปภายในสามวันท าการแรกของเดือน โดยให้งดการคิดดอกเบี้ยในเงินกู้สามัญจ านวนเดิมที่ได้ส่งคืนใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวนั้น 

หมวด 7 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเงินกู้ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกัน  ตามท่ีก าหนดไว้ 
ในระเบียบการนี้ และเมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 



 8 

ข้อ 36. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการเงินกู้  จัดการเรียกคืน
โดยมิชักช้า 

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

แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 
 (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด  
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามครั้งส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
        ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ
ช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผัน ให้ผู้ค้ าประกันช าระ
เป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกู้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนงวดส าหรับ
เงินกู้ประเภทนั้น ๆ 

ข้อ 37. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืน โดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 36 ถ้าผู้ค้ าประกัน 
ต้องรับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้  และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ
คณะกรรมการเงินกู้ อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามที่ผู้กู้ได้ท า
หนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ 38. ในกรณีที่ผู้กู้ย้ายจากสังกัดตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 31 หรือพ้นจากสังกัดตาม         
ข้อบังคับข้อ 35 จะเรียกให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที หรือให้เรียกเก็บจากผู้ค้ า
ประกันเป็นเงินรายเดือนจนเสร็จ ตามท่ีผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ 39. ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรือ
งานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 31 จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจัดการ 
ช าระหนี้สิน ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า
นั้นได ้

 
ประกาศ ณ วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ.2565 
 

                          
           พลตรี     

                          ( สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ) 
                     ประธานกรรมการ 

                        สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 


