
  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คา่ยภาณุรังษี จํากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู้ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด ข้อ 81(9), ข้อ 108(2) 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จึงได้กําหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด ว่าด้วยการ ให้เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบ้ียเงินกู้ พ.ศ. 2564 เสียทั้งสิ้น  
   บรรดาระเบียบ มติ คําสั่ง และคําช้ีแจงอื่นใดของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด 
ในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
     หมวดที่ 1 

ข้อกําหนดทั่วไป 
 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี สหกรณใ์ห้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 
  4.1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  4.2 เงินกู้สามัญ ม ี5 แบบ 
   4.2.1 แบบกู้ 20 เทา่ 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 สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแต่สมาชิกเท่าน้ัน และวงเงินกู้สูงสุดรวมกันทั้ง 3 ประเภทกู้ได้
ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
  ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของการให้กู้ 
  6.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควร  
  6.2 การให้เงินกู้สามัญแบบ 50 เท่า ของเงินเดือน จะให้กู้กรณีเพ่ือการอันจําเป็นหรือมี
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควร 
  6.3 การให้เงินกู้สามัญแบบ 70 เท่า ของเงินเดือน จะให้กู้กรณีเพ่ือการอันจําเป็นหรือมี
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควร 

-สําเนา- 
-ร่าง- 



 

  ข้อ 7 สมาชิกซึง่ประสงค์จะขอกู้ ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีกํ่าหนดไว้ 
  ข้อ 8 การให้เงินกู้ทุกประเภทน้ัน ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้และสมาชิกผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) ต้องทํา
หนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ และต้องฝากเงินทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าในวันที่สมาชิก
ลาออก เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

  8.1 เป็นสมาชิกใหม่ ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด 
มาก่อน สมาชิกผู้กู้และสมาชิกผู้ค้ําประกัน ขณะวันทําหนังสือกู้หรือหนังสือค้ําประกัน จะต้องเป็นสมาชิก
สหกรณ์น้ี ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
   8.2 เป็นสมาชิกใหม่ ที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด สมาชิกผู้กู้
และสมาชิกผู้ค้ําประกัน ขณะวันทําหนังสือกู้หรือหนังสือค้ําประกัน จะต้องนําเงินเท่ากับหรือมากกว่าทุนเรือนหุ้น
ในวันที่ลาออกมาฝากเป็นทุนเรือนหุ้นด้วย 
  ข้อ 9 การส่งเงินงวดชําระหน้ีเงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์น้ัน ให้ส่งโดยวิธีหักจาก
เงินได้รายเดือน ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชําระหน้ีเงินกู้ทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู้ รวมท้ังเงินอ่ืนๆ 
ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกน้ัน 
  ให้ถือว่าเงินงวดชําระหน้ีแต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนน้ันๆ 
  ข้อ 10 สมาชิกสามารถมีสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ ได้ทุกประเภทท่ีสหกรณ์ประกาศให้สมาชิกกู้  
แต่สัญญาดังกล่าวหากมีมูลหน้ีลักษณะเดียวกันให้มีได้เพียงสัญญาเดียวเท่าน้ัน  ทั้งน้ีแต่ละสัญญาต้องอยู่ภายใต้
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ด้วย 

หมวดที่ 2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  ข้อ 11 การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการ อาจมอบอํานาจให้ประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัย
ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบอํานาจ ดังกล่าวน้ัน แถลง
รายงานเงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพ่ือให้คณะกรรมการดําเนินการ ทราบทุกเดือน 
  ข้อ 12 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้สมาชิกคนหน่ึงๆ กู้จํานวนเท่าใดนั้น ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ กําหนดตามแต่จะเห็นสมควร แล้วประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกัน 
  ในกรณีที่สมาชิกน้ัน ยังมีต้นเงินเงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ เงินกู้ เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินครั้งใหม่ และคร้ังก่อนรวมกัน จะมีจํานวนต้นเงิน เกินกว่าที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้ 
  ข้อ 13 หลักประกันสําหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินนอกจากหนังสือกู้ ซึ่งผู้กู้ได้ทําไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ให้ผู้กู้ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
       13.1 กรณีผู้กู้มีทุนเรือนหุ้นมากกว่าจํานวนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาในการขอกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 (เก้าสิบห้า) ของมูลค่าหุ้น 
  13.2 กรณีผู้กู้มีทุนเรือนหุ้นน้อยกว่าจํานวนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้มีสมาชิกเป็น 
ผู้ค้ําประกันจํานวนหน่ึงคน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 
    13.2.1 ผู้ค้ําประกันต้องเป็นสมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา
เท่าน้ัน 
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    13.2.2 ห้ามสมาชิกที่เป็นคู่สมรสกันค้ําประกันซึ่งกันและกัน ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
การทําหนังสือค้ําประกันแล้วก็ตาม 
    13.2.3 เงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ให้ค้ําประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 
90 (เก้าสิบ) ของเงินฝาก 
    13.2.4 สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้ มากกว่าหนึ่งคนในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 
    13.2.5 ระดับช้ันเงินเดือนและช้ันยศของผู้ค้ําประกันให้เป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 
      (1) ผู้ค้ําประกันต้องมีระดับช้ันเงินเดือน และช้ันยศสูงกว่าผู้กู้ 
      (2) ผู้ค้ําประกันต้องมีระดับช้ันเงินเดือนตํ่ากว่าผู้กู้ไม่เกิน 8 ช้ัน หรือ 
มีช้ันยศตํ่ากว่าผู้กู้ไม่เกิน 2 ช้ันยศ 
    13.2.6 เมื่อผู้ค้ําประกันคนหน่ึงตาย หรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่า เพราะเหตุ
ใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกเข้าเป็น 
ผู้ค้ําประกัน แทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ข้อ 14 การส่งเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน
เต็มจํานวน พร้อมด้วยดอกเบ้ีย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบ้ียเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน
สิบแปดงวด และให้ส่งต้นเงินงวดละเท่าๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่เหลือให้ส่งในงวดสุดท้าย ใน
กรณีกู้เงินไม่เกินสองหมื่นบาท เมื่อผ่อนชําระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยครบหกงวดแล้ว สามารถขอกู้เงินเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินใหม่ได้ และในกรณีกู้เงินเกินสองหมื่นบาท เมื่อผ่อนชําระต้นเงินพร้อมดอกเบ้ีย ครบสิบสองงวดแล้ว 
สามารถขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินใหม่ได้ 

หมวดที่ 3 
เงินกู้สามัญ 

  ข้อ 15 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
สามัญแก่สมาชิก 
  คณะกรรมการดําเนินการ อาจแต่งต้ังคณะกรรมการเงินกู้ ขึ้นตามความในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ข้อ 85-86 และมอบอํานาจหน้าที่ในการวินิจฉัย ให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้ 
  ข้อ 16 คําขอเงินกู้สามัญของสมาชิกน้ัน ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็น
ดังต่อไปน้ี คือ 
   16.1 สมาชิกซึ่งรับราชการในหน่วย ต้ังแต่ระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าต้องเสนอผ่านการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา ต้ังแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่า จนถึงผู้บังคับกองพัน ขึ้นไป 
   16.2 สมาชิกซึ่งรับราชการในหน่วย ต้ังแต่ระดับแผนกหรือเทียบเท่า ต้องเสนอผ่านการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา ต้ังแต่หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า จนถึงหัวหน้ากองหรือผู้อํานวยการกอง ขึ้นไป 
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   16.3 สมาชิกที่เสนอคําขอกู้เงิน เมื่อผ่านการพิจารณาตามข้อ 16.1 หรือข้อ 16.2 แล้ว
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู้ก่อน จึงจะเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
 ข้อ 17 จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ มีดังน้ี 

  17.1 กรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญ โดยใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผู้กู้จะ
สามารถกู้ได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของทุนเรือนหุ้น โดยผ่อนชําระไม่เกิน 120 งวด (หน่ึงร้อย
ย่ีสิบงวด) โดยไม่จํากัดอายุ 
   17.2 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 20 เท่า เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ 
คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน รวมกับเงิน 
เพ่ิมพิเศษจากการสู้รบ (พสร.) ของสมาชิกน้ัน เศษของพันบาทให้ตัดออก 
   17.3 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 25 เท่า เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ 
คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน ไม่เกิน 25 เท่าของเงินเดือน รวมกับเงิน 
เพ่ิมพิเศษจากการสู้รบ (พสร.) ของสมาชิกน้ัน เศษของพันบาทให้ตัดออก 
   17.4 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 30 เท่า เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ 
คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน รวมกับเงิน 
เพ่ิมพิเศษจากการสู้รบ (พสร.) ของสมาชิกน้ัน เศษของพันบาทให้ตัดออก 
   17.5 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 50 เท่า เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน รวม
กับเงินเพ่ิมพิเศษจากการสู้รบ (พสร.) และวงเงินกู้ต้องไม่เกิน จํานวน 1,000,000.- บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน)  
 17.6 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 70 เท่า เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 70 เท่าของเงินเดือน รวมกับเงินเพ่ิม
พิเศษจากการสู้รบ (พสร.) และวงเงินกู้ต้องไม่เกิน จํานวน 1,500,000.- บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
 17.7 กรณีที่สมาชิกขอกู้สามัญ เพ่ือนําเงินกู้น้ันมาชําระหน้ีให้กับสหกรณ์แทนสมาชิก
รายอ่ืน ซึ่งต้องส่งต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบ้ียคืนตาม ข้อ 27 คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
อาจพิจารณาเห็นควรให้กู้ได้ เกินกว่าจํานวนเงินดังที่กล่าวในวรรคแรกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าจํานวนหน้ีเงินกู้ 
ของผู้กู้เดิมรวมกับหน้ีเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนที่ผู้กู้ต้องชําระหน้ีแทน 
 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 

-4- 



 

 17.10.1 การส่งเงินงวดชําระหน้ี ต้นเงิน รวมดอกเบ้ียที่ต้องผ่อนชําระรายเดือน
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 ดังน้ี.- 
  18.1 กรณีเงินกู้สามัญ แบบ 20 เท่า ต้องส่งคืนเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 20 งวด
(ย่ีสิบงวด) เว้นแต่ คณะกรรมการดําเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้ จะวินิจฉัยความเหมาะสม เป็นกรณีไป 
  18.2 กรณีเงินกู้สามัญ แบบ 25 เท่า ต้องส่งคืนเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 20 งวด
(ย่ีสิบงวด) เว้นแต่ คณะกรรมการดําเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้ จะวินิจฉัยความเหมาะสม เป็นกรณีไป 
  18.3 กรณีเงินกู้สามัญ แบบ 30 เท่า ต้องส่งคืนเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 20 งวด
(ย่ีสิบงวด) เว้นแต่ คณะกรรมการดําเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้ จะวินิจฉัยความเหมาะสม เป็นกรณีไป 
   18.4 กรณีเงินกู้สามัญ แบบ 50 เท่า ต้องส่งคืนเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 24 งวด
(ย่ีสิบสี่งวด) 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
ย่ืนกู้เงินฉุกเฉินได้ ส่วนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาให้ปฏิบัติตามหมวดที่ 2 กําหนด 
  18.7 จํานวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใด เวลา
หน่ึง จะมีจํานวนต้นเงินเกินกว่าจํานวนที่จํากัดไว้ ที่กล่าวในข้อ 17 ไม่ได้ 
   18.8 กรณีการกู้หุ้น ต้องส่งคืนเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบงวด เว้นแต่คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ จะวินิจฉัยความเหมาะสม เป็นกรณีไป 
 ข้อ 19 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้ 
อันมีลักษณะพึงให้กู้น้ันทุกราย ให้ถือลําดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปน้ี 
  19.1 เงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นพึงให้ในลําดับก่อนเงินกู้ซึ่งเป็นหลักประกันอย่างอ่ืน 
  19.2 ในระหว่างเงินกู้ ซึ่งอยู่ในลําดับเดียวกันตามที่กล่าวใน ข้อ 19.1 เงินกู้ ซึ่งมี
จํานวนน้อย พึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้จํานวนเงินกู้ ที่นํามาเทียบกันนั้น ให้คิด
รวมท้ังเงินกู้สามัญ และเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 
  19.3 เงินกู้สามัญ แบบ 20 เท่า ให้ลําดับความเร่งด่วนก่อนเงินกู้สามัญ แบบ 25 เท่า, 
แบบ 30 เท่า, แบบ 50 เท่า และแบบ 70 เท่า ทั้งน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
 ข้อ 20 หลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ มีดังน้ี.- 
  20.1 ผู้ค้ําประกันต้องเป็นสมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําเท่าน้ัน 
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   20.2 ห้ามสมาชิกที่เป็นคู่สมรสกันค้ําประกันซึ่งกันและกัน ไม่ว่าก่อนหรือหลังการทํา
หนังสือค้ําประกันแล้วก็ตาม 

  20.3 หุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะที่ขอกู้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาวงเงินกู้ได้
ไม่เกิน ร้อยละ 95 (เก้าสิบห้า) ของมูลค่าหุ้น 
      20.4 เงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ ให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของเงิน
ฝาก และผู้กู้ต้องทําหนังสือสละสิทธิการถอนเงินฝากและทําหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินฝากเพ่ือชําระหน้ี 
กรณีสมาชิกไม่สามารถส่งชําระหน้ีได้ตามกําหนด รวมถึงผู้กู้ต้องมอบสมุดเงินฝากน้ันไว้กับสหกรณ์ 
      ระหว่างการใช้สิทธิเป็นหลักประกัน สหกรณ์ยังคงจ่ายดอกเบ้ียให้กับผู้ฝากตลอด
ระยะเวลาที่ฝากไว้กับสหกรณ์ และสหกรณ์อาจอนุญาตให้ถอนเงินฝากได้ แต่จํานวนเงินที่เหลือในสมุดเงินฝาก 
ต้องไม่น้อยกว่าหน้ีที่สมาชิกยังคงค้างชําระอยู่ 
  20.5 เพ่ือความม่ันคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการเงินกู้ มีอํานาจวินิจฉัย เรียก
ให้มีหลักประกันมากกว่าหน่ึงรายการหรือผู้ค้ําประกันมากกว่าจํานวนที่กําหนดในแต่ละประเภทของการกู้ได้ 
   20.6 ผู้ค้ําประกันคนหน่ึงสามารถคํ้าประกันบุคคลอ่ืนได้หลายคน  แต่รวมแล้วต้อง 
ไม่เกิน 5 คน โดยที่การคํ้าประกันยังมีผลบังคับใช้อยู่ แต่ไม่นับรวมการคํ้าประกัน กรณีที่สหกรณ์ได้เรียกให้ผู้ค้ํา
ประกันที่ เข้าชดใช้หน้ีแทนผู้ กู้ ทําการค้ําประกันซึ่งกันและกันในสัญญาชดใช้หน้ีแทนผู้ กู้ และสัญญา 
ปรับโครงสร้างหน้ีของผู้ค้ําประกันเหล่าน้ัน 
 
 20.7 ระดับช้ันเงินเดือนและช้ันยศของผู้ค้ําประกันให้เป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 
  20.7.1 ผูค้้ําประกันต้องมีระดับช้ันเงินเดือน และช้ันยศสูงกว่าผู้กู้ 
  20.7.2 ผู้ค้ําประกันต้องมีระดับช้ันเงินเดือนตํ่ากว่าผู้กู้ไม่เกิน 8 ช้ัน หรือมช้ัีนยศ
ตํ่ากว่าผู้กู้ไม่เกิน 2 ช้ันยศ 
   20.8 เมื่อผู้ค้ําประกันคนหน่ึงตาย หรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่า เพราะเหตุใดๆ หรือมี
เหตุที่คณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกเข้าเป็นผู้ค้ําประกัน 
แทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   20.9 สมาชิกที่กู้เงินสามัญ ต้องทําการประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์
กําหนดทุกครั้ง เว้นแต่การกู้เงินโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผู้กู้สามารถพิจารณาการทําประกันชีวิตได้
ตามความสมัครใจ สําหรับการทําประกันชีวิตน้ันก็เพ่ือคุ้มครองชีวิตและวงเงินกู้ของสมาชิก โดยระบุให้สหกรณ์
เป็นผู้รับผลประโยชน์และต้องต่ออายุกรมธรรม์จนกว่าจะชําระหน้ีเงินกู้สามัญคงเหลือทั้งหมด สมาชิกผู้กู้เป็นผู้
ชําระค่าเบ้ียประกันของสมาชิก โดยในปีแรกให้หักเบ้ียประกันจากยอดเงินกู้สามัญของสมาชิก และในปีถัดไปให้
หักเงินชําระเบ้ียประกันจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่พอให้หักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิก เว้นแต่สมาชิกจะนําเงินมาชําระเบ้ียประกันโดยตรง 
   20.10 กรณีที่สมาชิกที่กู้เงินสามัญ ไม่สามารถทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่
สหกรณ์กําหนดได้ เน่ืองจากไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของบริษัทประกัน สมาชิกสามารถกู้เงินสหกรณ์ได้ โดยให้
คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป 
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 ข้อ 21 ผู้ขอกู้ต้องทําสัญญากู้เงินและสัญญาค้ําประกันโดยจะต้องมีผู้ค้ําประกันตามวงเงินกู้  
ดังน้ี 
   21.1 เงินกู้สามัญแบบ 20 เท่า ให้มสีมาชิกเป็นผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 2 คน 
   21.2 เงินกู้สามัญแบบ 25 เท่า ให้มสีมาชิกเป็นผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 2 คน 
   21.3 เงินกู้สามัญแบบ 30 เท่า ให้มสีมาชิกเป็นผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 3 คน 
   21.4 เงินกู้สามัญแบบ 50 เท่า ให้มสีมาชิกเป็นผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 3 คน 
   21.5 เงินกู้สามัญแบบ 70 เท่า ให้มสีมาชิกเป็นผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 5 คน 
 ข้อ 22 การส่งเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกู้สามัญ 
  22.1 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 20 เท่า ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจํานวนกี่งวดก็
สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของผู้กู ้ จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 84 งวด 
(แปดสิบสี่งวด) ต้ังแต่เดือนที่คิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
    ในกรณีผู้กู้มีคาํขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่ามีเหตุอัน
ควรสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหน้ี สําหรับเงินกู้สามัญ 
แบบ 20 เท่า ที่กําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนน้ัน ให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกิน 2 เดือน (สองเดือน) แต่การผ่อน
และเวลาเช่นน้ีรวมกันทั้งหมด สําหรับเงินกู้สามัญแบบ 20 เท่า รายหน่ึงๆ ต้องไม่เกิน 6 เดือน (หกเดือน) 
  22.2 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 25 เท่า ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจํานวนกี่งวดก็
สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 120 งวด 
(หน่ึงร้อยย่ีสิบงวด) ต้ังแต่เดือนที่คิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
    ในกรณีผู้กู้มีคาํขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่ามีเหตุอัน
ควรสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหน้ี สําหรับเงินกู้สามัญ 
แบบ 25 เท่า ที่กําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนน้ัน ให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกิน 2 เดือน (สองเดือน) แต่การผ่อน
และเวลาเช่นน้ีรวมกันทั้งหมด สําหรับเงินกู้สามัญแบบ 25 เท่า รายหน่ึงๆ ต้องไม่เกิน 6 เดือน (หกเดือน) 
  22.3 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 30 เท่า ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจํานวนกี่งวดก็
สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 150 งวด 
(หน่ึงร้อยห้าสิบงวด) ต้ังแต่เดือนที่คิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
    ในกรณีผู้กู้มีคาํขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่ามีเหตุอัน
ควรสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหน้ี สําหรับเงินกู้สามัญ 
แบบ 30 เท่า ที่กําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนน้ัน ให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกิน 2 เดือน (สองเดือน) แต่การผ่อน
และเวลาเช่นน้ีรวมกันทั้งหมด สําหรับเงินกู้สามัญแบบ 30 เท่า รายหน่ึงๆ ต้องไม่เกิน 12 เดือน (สิบสองเดือน) 
  22.4 กรณีเงินกู้สามัญ แบบ 50 เท่า ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบ้ีย เป็นจํานวนก่ีงวดก็สุดแต่จะ
เห็นเป็นการสมควร ตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 120 งวด (หน่ึงร้อย
ย่ีสิบงวด) ต้ังแต่เดือนที่คิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
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    ในกรณีผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกู้สามัญ 
แบบ 50 เท่า ที่กําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนน้ัน ให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกิน 2 เดือน (สองเดือน) แต่การผ่อน
เวลาเช่นน้ีรวมกันทั้งหมดสําหรับเงินกู้สามัญแบบ 50 เท่า รายหน่ึงๆ ต้องไม่เกิน 12 เดือน (สิบสองเดือน) 
        22.5 กรณีเงินกู้สามัญแบบ 70 เท่า ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย เป็นจํานวนกี่งวด 
ก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 180 งวด 
(หน่ึงร้อยแปดสิบงวด) ต้ังแต่เดือนที่คิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
    ในกรณีผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหน้ี สําหรับเงินกู้สามัญ 
แบบ 70 เท่า ที่กําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนน้ัน ให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกิน 2 เดือน (สองเดือน) แต่การผ่อน
เวลาเช่นน้ี รวมกันทั้งหมดสําหรับเงินกู้สามัญแบบ 70 เท่า รายหน่ึงๆ ต้องไม่เกิน 12 เดือน (สิบสองเดือน) 
   22.6 การส่งเงินงวดชําระหน้ีเงินกู้ สําหรับผูกู้้ที่มีอายุต้ังแต่ 50 ปีบริบูรณข์ึ้นไปให้คิด
จํานวนงวดชําระหน้ีได้ 2 วิธี คือ  
     22.6.1 ถ้าใช้เงินได้รายเดือนในขณะกู้เป็นฐาน ให้คิดจํานวนงวดชําระหน้ีไปจน
สมาชิกผู้น้ันมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์เท่าน้ัน หรือ  
     22.6.2 ถ้าใช้ประมาณเงินได้รายเดือนเมื่อสมาชิกผู้นั้นเกษียณอายุราชการ 
เป็นฐาน ให้คิดจํานวนงวดชําระหน้ี ไปจนสมาชิกผู้น้ันมีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ วิธี(2)น้ีให้ใช้ได้เฉพาะ ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินบํานาญ หรือเงินเบ้ียหวัดรายเดือนเท่าน้ัน 
 อน่ึง หากผู้กู้มีคําขอเพ่ือเข้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  สหกรณ์อาจจะดําเนินการเพ่ือ
ช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาทางการเงิน ที่เกิดจากเหตุอันไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ ให้สามารถจัดการกับภาระหน้ีสิน
ที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้ โดยไม่ทุกข์ยากจนเกินสมควร เพ่ือผ่อนคลายภาระหนักในการชําระหน้ีของสมาชิก       
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการชําระหน้ีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ ตามท่ีสหกรณ์กําหนด 

หมวด 4 
เงินกู้พเิศษ 

  ข้อ 23 การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกน้ัน ให้คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณากําหนดระเบียบ
ขึ้น เป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากระเบียบน้ี โดยต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

หมวด 5 
ดอกเบ้ียเงินกู้ 

 ข้อ 24 ให้เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยประกาศให้
สมาชิกทราบ เป็นคราวๆ ไป 
 ข้อ 25 ดอกเบ้ียน้ันให้คิดเป็นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ 
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หมวด 6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 26 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตรา ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบน้ี และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ กําหนด 
 ข้อ 27 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปน้ี ให้ถือเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง 
พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ จัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า 
   27.1 เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  
      27.2 เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการ ว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้น้ัน 
   27.3 เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการ ว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง 
และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภาย ในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ กําหนด 
   27.4 เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหน้ี (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลาสองเดือน
ติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ีดังว่าน้ัน ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหน่ึงๆ  
 ข้อ 28 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 27 ถ้าผู้ค้ํา
ประกันต้องรับผิดชําระหน้ีแทนผู้กู้ และไม่สามารถชําระหน้ีน้ัน โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ
คณะกรรมการดําเนินการ อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ําประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 29 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ําประกันก็ดี ต้องรับข้อผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือย้ายจาก
ราชการ หรืองานประจํา ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 37 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชําระหน้ีสิน ซึ่งตนมีอยู่กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 45 
 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบน้ี 
 
 ประกาศ    ณ    วันที่      1        กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
   พล.ต.  บัญชา    อาจคําพันธ์ุ     
          ( บัญชา    อาจคําพันธ์ุ ) 
     รองประธานกรรมการ(1) ทําการแทน 
                ประธานกรรมการ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด 
 
  พ.อ.       ร่าง/ตรวจ          ก.ย. 64 
  จ.ส.อ.        พิมพ์/ทาน  ก.ย. 64 
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