-ร่าง-สําเนาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คา่ ยภาณุรังษี จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด ข้อ 81(9), ข้อ 108(2)
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จึงได้กําหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด ว่าด้วยการ ให้เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564 เสียทั้งสิ้น
บรรดาระเบียบ มติ คําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใดของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด
ในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
4.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
4.2 เงินกู้สามัญ มี 5 แบบ
4.2.1 แบบกู้ 20 เท่า ของเงินเดือน
4.2.2 แบบกู้ 25 เท่า ของเงินเดือน
4.2.3 แบบกู้ 30 เท่า ของเงินเดือน
4.2.4 แบบกู้ 50 เท่า ของเงินเดือน
4.2.5 แบบกู้ 70 เท่า ของเงินเดือน
4.3 เงินกู้พิเศษ
ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแต่สมาชิกเท่านั้น และวงเงินกู้สูงสุดรวมกันทั้ง 3 ประเภทกู้ได้
ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของการให้กู้
6.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควร
6.2 การให้เงินกู้สามัญแบบ 50 เท่า ของเงินเดือน จะให้กู้กรณีเพื่อการอันจําเป็นหรือมี
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควร
6.3 การให้เงินกู้สามัญแบบ 70 เท่า ของเงินเดือน จะให้กู้กรณีเพื่อการอันจําเป็นหรือมี
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควร

-2ข้อ 7 สมาชิกซึง่ ประสงค์จะขอกู้ ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ ําหนดไว้
ข้อ 8 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้และสมาชิกผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) ต้องทํา
หนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ และต้องฝากเงินทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าในวันที่สมาชิก
ลาออก เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
8.1 เป็นสมาชิกใหม่ ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด
มาก่อน สมาชิกผู้กู้และสมาชิกผู้ค้ําประกัน ขณะวันทําหนังสือกู้หรือหนังสือค้ําประกัน จะต้องเป็นสมาชิก
สหกรณ์นี้ ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
8.2 เป็นสมาชิกใหม่ ที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด สมาชิกผู้กู้
และสมาชิกผู้ค้ําประกัน ขณะวันทําหนังสือกู้หรือหนังสือค้ําประกัน จะต้องนําเงินเท่ากับหรือมากกว่าทุนเรือนหุ้น
ในวันที่ลาออกมาฝากเป็นทุนเรือนหุ้นด้วย
ข้อ 9 การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจาก
เงินได้รายเดือน ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่นๆ
ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น
ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ
ข้อ 10 สมาชิกสามารถมีสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ ได้ทุกประเภทที่สหกรณ์ประกาศให้สมาชิกกู้
แต่สัญญาดังกล่าวหากมีมูลหนี้ลักษณะเดียวกันให้มีได้เพียงสัญญาเดียวเท่านั้น ทั้งนี้แต่ละสัญญาต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ด้วย
หมวดที่ 2
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 11 การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการ อาจมอบอํานาจให้ประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัย
ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบอํานาจ ดังกล่าวนั้น แถลง
รายงานเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการ ทราบทุกเดือน
ข้อ 12 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้สมาชิกคนหนึ่งๆ กู้จํานวนเท่าใดนั้น ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ กําหนดตามแต่จะเห็นสมควร แล้วประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกัน
ในกรณีที่สมาชิกนั้น ยังมีต้นเงินเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ เงินกู้ เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินครั้งใหม่ และครั้งก่อนรวมกัน จะมีจํานวนต้นเงิน เกินกว่าที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
ข้อ 13 หลักประกันสําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนอกจากหนังสือกู้ ซึ่งผู้กู้ได้ทําไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ให้ผู้กู้ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
13.1 กรณีผู้กู้มีทุนเรือนหุ้นมากกว่าจํานวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาในการขอกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 (เก้าสิบห้า) ของมูลค่าหุ้น
13.2 กรณีผู้กู้มีทุนเรือนหุ้นน้อยกว่าจํานวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้มีสมาชิกเป็น
ผู้ค้ําประกันจํานวนหนึ่งคน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้
13.2.1 ผู้ค้ําประกันต้องเป็นสมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา
เท่านั้น

-313.2.2 ห้ามสมาชิกที่เป็นคู่สมรสกันค้ําประกันซึ่งกันและกัน ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
การทําหนังสือค้ําประกันแล้วก็ตาม
13.2.3 เงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ให้ค้ําประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ
90 (เก้าสิบ) ของเงินฝาก
13.2.4 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้ มากกว่าหนึ่งคนในเวลา
เดียวกันไม่ได้
13.2.5 ระดับชั้นเงินเดือนและชั้นยศของผู้ค้ําประกันให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ค้ําประกันต้องมีระดับชั้นเงินเดือน และชั้นยศสูงกว่าผู้กู้
(2) ผู้ค้ําประกันต้องมีระดับชั้นเงินเดือนต่ํากว่าผู้กู้ไม่เกิน 8 ชั้น หรือ
มีชั้นยศต่ํากว่าผู้กู้ไม่เกิน 2 ชั้นยศ
13.2.6 เมื่อผู้ค้ําประกันคนหนึ่งตาย หรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่า เพราะเหตุ
ใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกเข้าเป็น
ผู้ค้ําประกัน แทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ 14 การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เต็มจํานวน พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน
สิบแปดงวด และให้ส่งต้นเงินงวดละเท่าๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่เหลือให้ส่งในงวดสุดท้าย ใน
กรณีกู้เงินไม่เกินสองหมื่นบาท เมื่อผ่อนชําระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยครบหกงวดแล้ว สามารถขอกู้เงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินใหม่ได้ และในกรณีกู้เงินเกินสองหมื่นบาท เมื่อผ่อนชําระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย ครบสิบสองงวดแล้ว
สามารถขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่ได้
หมวดที่ 3
เงินกูส้ ามัญ
ข้อ 15 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
สามัญแก่สมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ขึ้นตามความในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ข้อ 85-86 และมอบอํานาจหน้าที่ในการวินิจฉัย ให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 16
คําขอเงินกู้สามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็น
ดังต่อไปนี้ คือ
16.1 สมาชิกซึ่งรับราชการในหน่วย ตั้งแต่ระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าต้องเสนอผ่านการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่า จนถึงผู้บังคับกองพัน ขึ้นไป
16.2 สมาชิกซึ่งรับราชการในหน่วย ตั้งแต่ระดับแผนกหรือเทียบเท่า ต้องเสนอผ่านการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า จนถึงหัวหน้ากองหรือผู้อํานวยการกอง ขึ้นไป

-416.3 สมาชิกที่เสนอคําขอกู้เงิน เมื่อผ่านการพิจารณาตามข้อ 16.1 หรือข้อ 16.2 แล้ว
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู้ก่อน จึงจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
ข้อ 17 จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กคู้ นหนึ่งๆ มีดังนี้
17.1 กรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญ โดยใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผู้กู้จะ
สามารถกู้ได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของทุนเรือนหุ้น โดยผ่อนชําระไม่เกิน 120 งวด (หนึ่งร้อย
ยี่สิบงวด) โดยไม่จํากัดอายุ
17.2 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 20 เท่า เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน รวมกับเงิน
เพิ่มพิเศษจากการสู้รบ (พสร.) ของสมาชิกนั้น เศษของพันบาทให้ตัดออก
17.3 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 25 เท่า เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน ไม่เกิน 25 เท่าของเงินเดือน รวมกับเงิน
เพิ่มพิเศษจากการสู้รบ (พสร.) ของสมาชิกนั้น เศษของพันบาทให้ตัดออก
17.4 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 30 เท่า เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน รวมกับเงิน
เพิ่มพิเศษจากการสู้รบ (พสร.) ของสมาชิกนั้น เศษของพันบาทให้ตัดออก
17.5 กรณี เ งิ น กู้ ส ามั ญ แบบ 50 เท่ า เป็ น อํา นาจของคณะกรรมการดํา เนิ น การ
หรื อ คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน รวม
กับเงินเพิ่มพิเศษจากการสู้รบ (พสร.) และวงเงินกู้ต้องไม่เกิน จํานวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
17.6 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 70 เท่า เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 70 เท่าของเงินเดือน รวมกับเงินเพิ่ม
พิเศษจากการสู้รบ (พสร.) และวงเงินกู้ต้องไม่เกิน จํานวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
17.7 กรณีที่สมาชิกขอกู้สามัญ เพื่อนําเงินกู้นั้นมาชําระหนี้ให้กับสหกรณ์แทนสมาชิก
รายอื่น ซึ่งต้องส่งต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยคืนตาม ข้อ 27 คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
อาจพิจารณาเห็นควรให้กู้ได้ เกินกว่าจํานวนเงินดังที่กล่าวในวรรคแรกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าจํานวนหนี้เงินกู้
ของผู้กู้เดิมรวมกับหนี้เงินกู้ของสมาชิกรายอื่นที่ผู้กู้ต้องชําระหนี้แทน
17.8 กรณี สมาชิกที่ประสงค์กู้เงินและมีการผ่อนชําระไม่เกินอายุ 65 ปี
17.8.1 ต้นเงินรวมดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนชําระเกินอายุ 60 ปี รายเดือนสูงสุด
ต้องมีจํานวนเงินน้อยกว่า 1 ใน 2 ของเงินบํานาญ
17.8.2 กรณีสมาชิกที่ประสงค์กู้เงินขอรับบําเหน็จ ให้กู้ได้ตามหลักเกณฑ์ แต่ให้
ผ่อนชําระให้หมดภายในอายุ 60 ปี
17.9 สมาชิกที่เกษียณอายุสามารถกู้ได้ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะที่กู้ โดย
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ที่ประกาศใช้อยู่ปัจจุบัน
17.10 กรณีสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ

-517.10.1 การส่งเงินงวดชําระหนี้ ต้นเงิน รวมดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนชําระรายเดือน
สูงสุด ต้องมีจํานวนน้อยกว่า 1 ใน 3 ของเงินได้รายเดือน และมีเงินคงเหลือรายเดือนต้องมีจํานวนเงินไม่น้อย
กว่า 1 ใน 2 ของเงินได้รายเดือน โดยให้ผ่อนชําระให้หมดภายในอายุ 60 ปี
17.10.2 กรณีอายุเกิน 60 ปี สามารถกู้ได้ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์
ขณะกู้ โดยเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน
ข้อ 18 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้
สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ โดยมีข้อกําหนด ดังนี้.18.1 กรณีเงินกู้สามัญ แบบ 20 เท่า ต้องส่งคืนเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 20 งวด
(ยี่สิบงวด) เว้นแต่ คณะกรรมการดําเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้ จะวินิจฉัยความเหมาะสม เป็นกรณีไป
18.2 กรณีเงินกู้สามัญ แบบ 25 เท่า ต้องส่งคืนเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 20 งวด
(ยี่สิบงวด) เว้นแต่ คณะกรรมการดําเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้ จะวินิจฉัยความเหมาะสม เป็นกรณีไป
18.3 กรณีเงินกู้สามัญ แบบ 30 เท่า ต้องส่งคืนเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 20 งวด
(ยี่สิบงวด) เว้นแต่ คณะกรรมการดําเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้ จะวินิจฉัยความเหมาะสม เป็นกรณีไป
18.4 กรณีเงินกู้สามัญ แบบ 50 เท่า ต้องส่งคืนเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 24 งวด
(ยี่สิบสี่งวด) เว้นแต่ คณะกรรมการดําเนินการหรือ คณะกรรมการเงินกู้ จะวินิจฉัยความเหมาะสม เป็นกรณีไป
18.5 กรณีเงินกู้สามัญ แบบ 70 เท่า ต้องส่งคืนเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 งวด
(สามสิบงวด) เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการหรือ คณะกรรมการเงินกู้ จะวินิจฉัยความเหมาะสม เป็นกรณีไป
18.6 สมาชิกที่กู้สามัญ ตามข้อ 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 และข้อ 18.5 สามารถ
ยื่นกู้เงินฉุกเฉินได้ ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ปฏิบัติตามหมวดที่ 2 กําหนด
18.7 จํานวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใด เวลา
หนึ่ง จะมีจํานวนต้นเงินเกินกว่าจํานวนที่จํากัดไว้ ที่กล่าวในข้อ 17 ไม่ได้
18.8 กรณีการกู้หุ้น ต้องส่งคืนเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบงวด เว้นแต่คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ จะวินิจฉัยความเหมาะสม เป็นกรณีไป
ข้อ 19 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือลําดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
19.1 เงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นพึงให้ในลําดับก่อนเงินกู้ซึ่งเป็นหลักประกันอย่างอื่น
19.2 ในระหว่างเงินกู้ ซึ่งอยู่ในลําดับเดียวกันตามที่กล่าวใน ข้อ 19.1 เงินกู้ ซึ่งมี
จํานวนน้อย พึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้จํานวนเงินกู้ ที่นํามาเทียบกันนั้น ให้คิด
รวมทั้งเงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
19.3 เงินกู้สามัญ แบบ 20 เท่า ให้ลําดับความเร่งด่วนก่อนเงินกู้สามัญ แบบ 25 เท่า,
แบบ 30 เท่า, แบบ 50 เท่า และแบบ 70 เท่า ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 20 หลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ มีดังนี้.20.1 ผู้ค้ําประกันต้องเป็นสมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําเท่านั้น

-620.2 ห้ามสมาชิกที่เป็นคู่สมรสกันค้ําประกันซึ่งกันและกัน ไม่ว่าก่อนหรือหลังการทํา
หนังสือค้ําประกันแล้วก็ตาม
-620.3 หุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะที่ขอกู้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาวงเงินกู้ได้
ไม่เกิน ร้อยละ 95 (เก้าสิบห้า) ของมูลค่าหุ้น
20.4 เงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ ให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของเงิน
ฝาก และผู้กู้ต้องทําหนังสือสละสิทธิการถอนเงินฝากและทําหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินฝากเพื่อชําระหนี้
กรณีสมาชิกไม่สามารถส่งชําระหนี้ได้ตามกําหนด รวมถึงผู้กู้ต้องมอบสมุดเงินฝากนั้นไว้กับสหกรณ์
ระหว่างการใช้สิทธิเป็นหลักประกัน สหกรณ์ยังคงจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากตลอด
ระยะเวลาที่ฝากไว้กับสหกรณ์ และสหกรณ์อาจอนุญาตให้ถอนเงินฝากได้ แต่จํานวนเงินที่เหลือในสมุดเงินฝาก
ต้องไม่น้อยกว่าหนี้ที่สมาชิกยังคงค้างชําระอยู่
20.5 เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการเงินกู้ มีอํานาจวินิจฉัย เรียก
ให้มีหลักประกันมากกว่าหนึ่งรายการหรือผู้ค้ําประกันมากกว่าจํานวนที่กําหนดในแต่ละประเภทของการกู้ได้
20.6 ผู้ค้ําประกันคนหนึ่งสามารถค้ําประกันบุคคลอื่นได้หลายคน แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 5 คน โดยที่การค้ําประกันยังมีผลบังคับใช้อยู่ แต่ไม่นับรวมการค้ําประกัน กรณีที่สหกรณ์ได้เรียกให้ผู้ค้ํา
ประกั น ที่ เ ข้ า ชดใช้ ห นี้ แ ทนผู้ กู้ ทํ า การค้ํ า ประกั น ซึ่ ง กั น และกั น ในสั ญ ญาชดใช้ ห นี้ แ ทนผู้ กู้ และสั ญ ญา
ปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ค้ําประกันเหล่านั้น
20.7 ระดั บ ชั้ น เงิ น เดื อ นและชั้ น ยศของผู้ ค้ํ า ประกั น ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
20.7.1 ผูค้ ้ําประกันต้องมีระดับชั้นเงินเดือน และชั้นยศสูงกว่าผู้กู้
20.7.2 ผู้ค้ําประกันต้องมีระดับชั้นเงินเดือนต่ํากว่าผู้กู้ไม่เกิน 8 ชั้น หรือมีชั้นยศ
ต่ํากว่าผู้กู้ไม่เกิน 2 ชั้นยศ
20.8 เมื่อผู้ค้ําประกันคนหนึ่งตาย หรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่า เพราะเหตุใดๆ หรือมี
เหตุที่คณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกเข้าเป็นผู้ค้ําประกัน
แทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
20.9 สมาชิก ที่กู้เ งิน สามัญ ต้อ งทํา การประกัน ชีวิต กับ บริษัท ประกัน ภัย ที่ส หกรณ์
กําหนดทุกครั้ง เว้นแต่การกู้เงินโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผู้กู้สามารถพิจารณาการทําประกันชีวิตได้
ตามความสมัครใจ สําหรับการทําประกันชีวิตนั้นก็เพื่อคุ้มครองชีวิตและวงเงินกู้ของสมาชิก โดยระบุให้สหกรณ์
เป็นผู้รับผลประโยชน์และต้องต่ออายุกรมธรรม์จนกว่าจะชําระหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือทั้งหมด สมาชิกผู้กู้เป็นผู้
ชําระค่าเบี้ยประกันของสมาชิก โดยในปีแรกให้หักเบี้ยประกันจากยอดเงินกู้สามัญของสมาชิก และในปีถัดไปให้
หักเงินชําระเบี้ยประกันจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่พอให้หักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิก เว้นแต่สมาชิกจะนําเงินมาชําระเบี้ยประกันโดยตรง
20.10 กรณีที่สมาชิกที่กู้เงินสามัญ ไม่สามารถทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่
สหกรณ์กําหนดได้ เนื่องจากไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของบริษัทประกัน สมาชิกสามารถกู้เงินสหกรณ์ได้ โดยให้
คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป

-7ข้อ 21 ผู้ขอกู้ต้องทําสัญญากู้เงินและสัญญาค้ําประกันโดยจะต้องมีผู้ค้ําประกันตามวงเงินกู้
ดังนี้
21.1 เงินกู้สามัญแบบ 20 เท่า ให้มสี มาชิกเป็นผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
21.2 เงินกู้สามัญแบบ 25 เท่า ให้มสี มาชิกเป็นผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
21.3 เงินกู้สามัญแบบ 30 เท่า ให้มสี มาชิกเป็นผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
21.4 เงินกู้สามัญแบบ 50 เท่า ให้มสี มาชิกเป็นผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
21.5 เงินกู้สามัญแบบ 70 เท่า ให้มสี มาชิกเป็นผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
ข้อ 22 การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญ
22.1 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 20 เท่า ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจํานวนกี่งวดก็
สุด แต่จ ะเห็น เป็น การสมควร ตามฐานะของผู้กู้ จํา นวนและความมุ่ง หมายแห่ง เงิน กู้ แต่ไ ม่เ กิน 84 งวด
(แปดสิบสี่งวด) ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีผู้กู้มีคาํ ขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่ามีเหตุอัน
ควรสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกู้สามัญ
แบบ 20 เท่า ที่กําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกิน 2 เดือน (สองเดือน) แต่การผ่อน
และเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมด สําหรับเงินกู้สามัญแบบ 20 เท่า รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกิน 6 เดือน (หกเดือน)
22.2 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 25 เท่า ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจํานวนกี่งวดก็
สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 120 งวด
(หนึ่งร้อยยี่สิบงวด) ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีผู้กู้มีคาํ ขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่ามีเหตุอัน
ควรสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกู้สามัญ
แบบ 25 เท่า ที่กําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกิน 2 เดือน (สองเดือน) แต่การผ่อน
และเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมด สําหรับเงินกู้สามัญแบบ 25 เท่า รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกิน 6 เดือน (หกเดือน)
22.3 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 30 เท่า ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจํานวนกี่งวดก็
สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 150 งวด
(หนึ่งร้อยห้าสิบงวด) ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีผู้กู้มีคาํ ขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่ามีเหตุอัน
ควรสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกู้สามัญ
แบบ 30 เท่า ที่กําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกิน 2 เดือน (สองเดือน) แต่การผ่อน
และเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมด สําหรับเงินกู้สามัญแบบ 30 เท่า รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกิน 12 เดือน (สิบสองเดือน)
22.4 กรณีเงินกู้สามัญ แบบ 50 เท่า ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย เป็นจํานวนกี่งวดก็สุดแต่จะ
เห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 120 งวด (หนึ่งร้อย
ยี่สิบงวด) ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก

-8ในกรณีผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกู้สามัญ
แบบ 50 เท่า ที่กําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกิน 2 เดือน (สองเดือน) แต่การผ่อน
เวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสําหรับเงินกู้สามัญแบบ 50 เท่า รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกิน 12 เดือน (สิบสองเดือน)
22.5 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 70 เท่า ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย เป็นจํานวนกี่งวด
ก็สุดแต่จะเห็น เป็น การสมควรตามฐานะของผู้กู้จํานวนและความมุ่งหมายแห่ง เงินกู้ แต่ไม่เ กิน 180 งวด
(หนึ่งร้อยแปดสิบงวด) ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกู้สามัญ
แบบ 70 เท่า ที่กําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกิน 2 เดือน (สองเดือน) แต่การผ่อน
เวลาเช่นนี้ รวมกันทั้งหมดสําหรับเงินกู้สามัญแบบ 70 เท่า รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกิน 12 เดือน (สิบสองเดือน)
22.6 การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ สําหรับผูก้ ู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้คิด
จํานวนงวดชําระหนี้ได้ 2 วิธี คือ
22.6.1 ถ้าใช้เงินได้รายเดือนในขณะกู้เป็นฐาน ให้คิดจํานวนงวดชําระหนี้ไปจน
สมาชิกผู้นั้นมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์เท่านั้น หรือ
22.6.2 ถ้าใช้ประมาณเงินได้รายเดือนเมื่อสมาชิกผู้นั้นเกษียณอายุราชการ
เป็นฐาน ให้คิดจํานวนงวดชําระหนี้ ไปจนสมาชิกผู้นั้นมีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ วิธี(2)นี้ให้ใช้ได้เฉพาะ ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินบํานาญ หรือเงินเบี้ยหวัดรายเดือนเท่านั้น
อนึ่ง หากผู้กู้มีคําขอเพื่อเข้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สหกรณ์อาจจะดําเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาทางการเงิน ที่เกิดจากเหตุอันไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ ให้สามารถจัดการกับภาระหนี้สิน
ที่มีอยู่กับสหกรณ์ ได้ โดยไม่ ทุกข์ ยากจนเกินสมควร เพื่อผ่อนคลายภาระหนักในการชําระหนี้ของสมาชิก
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ตามที่สหกรณ์กําหนด
หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษ
ข้อ 23 การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณากําหนดระเบียบ
ขึ้น เป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากระเบียบนี้ โดยต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 24 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยประกาศให้
สมาชิกทราบ เป็นคราวๆ ไป
ข้อ 25 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ

-9หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตรา ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ กําหนด
ข้อ 27 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ จัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
27.1 เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
27.2 เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการ ว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น
27.3 เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการ ว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง
และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภาย ในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ กําหนด
27.4 เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือน
ติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 28 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 27 ถ้าผู้ค้ํา
ประกั น ต้ อ งรั บ ผิ ด ชํ า ระหนี้ แ ทนผู้ กู้ และไม่ ส ามารถชํ า ระหนี้ นั้ น โดยสิ้ น เชิ ง ได้ เมื่ อ ผู้ ค้ํ า ประกั น ร้ อ งขอ
คณะกรรมการดําเนินการ อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ําประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 29 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ําประกันก็ดี ต้องรับข้อผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือย้ายจาก
ราชการ หรืองานประจํา ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 37 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชําระหนี้สิน ซึ่งตนมีอยู่กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 45
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
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