
 
ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา  พ.ศ. 2559 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
  

ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั มีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุน สมาชิก คู่สมรส และบุตรสมาชิก ให้ไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัว ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินในการศึกษา ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการมี
อาชีพ มีหน้าท่ีการงานท่ีดี และเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนให้กบัสมาชิกและครอบครัว  ตามหลกัการ และ
อุดมการณ์ของสหกรณ์ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั ข้อ 60 (9) และข้อ  81 (2) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 23 คร้ังท่ี 3/2559        
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559  มีมติใหก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกู้สามญัเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2559 ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ  1  ระเบียบน้ี เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกูส้ามญัเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2559” 

  

 ข้อ  2  ระเบียบฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัท่ี  10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
 

หมวดที่  1  
บททั่วไป 

 

 ข้อ  3  ในระเบียบฉบบัน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน
รัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  “สมาชิก”  หมายความวา่ สมาชิกสามญัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ
แรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  “คู่สมรส ”  หมายความวา่ คู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิก 
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  “บุตรสมาชิก”  หมายความวา่ บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิก 
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
 

  “เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา”  หมายความวา่ เ งิ น กู้ ป ร ะ เ ภทส า มัญอัน มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือน าไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก 
 

“เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา”    หมายความวา่  เ งินประเภทต่าง ๆ เช่น เ งิน
บ ารุงการศึกษา ท่ีสถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนราชการเจา้สังกดั หรือที่ก ากบั มหาวทิยาลยั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง หรือองค์การของ
รัฐบาล และเงินค่าเล่าเรียน เช่น เงินค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงสถานศึกษาของ
เอกชน เรียกเก็บตามอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ และใหห้มายความรวมถึง ค่าธรรมเนียม
อื่นเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ย 

“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา่ 
(1) มหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุ ดมศึ กษา ท่ี เ รี ยก ช่ื ออย่ างอื่น  ในสั งกัด

กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในก ากบัของรัฐ  
(2) วิทยาลยั หรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลยัใน

สังกดั หรืออยู่ในก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นท่ี ก.พ.รับรองคุณวฒิุ 
(3) โรงเรียนในสังกดั หรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลยั 

วทิยาลยั องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง และใหห้มายความรวมถึงโรงเรียนท่ีเรียกช่ืออยา่งอืน่ท่ีมี
การจดัระดบัชั้นเรียนดว้ย 

(4) โรงเรียนในสังกดั หรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของ
รัฐบาลท่ี ก.พ.รับรองคุณวฒิุ 

“สถาบันการศึกษาของเอกชน”  หมายความวา่   
(1)       สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
(2) โรงเรียนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนท่ีจดัการศึกษาในระบบโรงเรียน  

และใหร้วมถึงโรงเรียนนานาชาติ 
“ปีการศึกษา”   หมายความวา่  ปี ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี ก า หนด โ ด ย

กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือท่ีก ากับ มหาวิทยาลยั องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่นท่ีมี
กฎหมายจดัตั้ง หรือองคก์าร 
   

 ข้อ  4  เงินกูส้ามญัเพ่ือการศึกษา สหกรณ์จะใหกู้เ้ฉพาะเพ่ือการศึกษาของสมาชิก คู่สมรส และ
บุตรสมาชิก เท่านั้น 
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ข้อ  5  กรณีอืน่ใดท่ีระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูส้ามญัเพ่ือการศึกษามิไดก้ าหนดไวเ้ก่ียวกบัการใหกู้้ 
การค ้าประกนั และการช าระหน้ีเงินกูส้ามญัเพ่ือการศึกษา ใหป้ฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก และดอกเบ้ียเงินกู ้
พ.ศ. 2558 และแกไ้ขเพ่ิมเติมในส่วนท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

 ข้อ  6  ใหค้ณะกรรมการเงินกู ้มีอ  านาจวนิิจฉยัและพิจารณา เพ่ืออนุมติัเงินกูส้ามญัเพ่ือการศึกษา 
ตามระเบียบน้ี  
 
 

หมวดที่ 2  
การให้เงนิกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 

*************************** 
  

 ข้อ  7    สมาชิกท่ีจะขอกูเ้งินสามญัเพ่ือการศึกษา ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกนัมาแลว้ไม่น้อย
กว่าหกเดือน และเป็นพนกังานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือเป็นเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั  
 

 ข้อ 8   วงเงินกูเ้พ่ือการศึกษา แยกจากวงเงินกูส้ามญั  โดยก าหนดวงเงินในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
(1) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) และประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)                                  

- วงเงินกูไ้ม่เกิน 100,000 บาท   งวดช าระสูงสุดไม่เกิน  24  งวด 
  (2)  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
         - วงเงินกูไ้ม่เกิน  200,000 บาท  งวดช าระสูงสุดไม่เกิน  48  งวด 
  (3)  ระดบัปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี 
         - วงเงินกูไ้ม่เกิน  400,000 บาท  งวดช าระสูงสุดไม่เกิน  84  งวด 
  ทั้งน้ีใหส้หกรณ์จ่ายเงินกูใ้หส้มาชิกเป็นงวด ตามภาคการศึกษา  โดยพิจารณาจาก       
ผลการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา และหลกัฐานแสดงวา่ยงัอยู่ในระหวา่งการศึกษาจริง 
 

 ข้อ  9  สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะกูเ้งินสามญัเพ่ือการศึกษา ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ี
ก าหนดไว ้พร้อมส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาทะเบียนสมรส หรือสูติบตัร หรือเอกสารแสดงความเก่ียวพนั
ของผูท่ี้ศึกษา และหนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัศึกษา หรือหลกัฐานการลงทะเบียน รายละเอยีด
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการศึกษาซ่ึงออกใหโ้ดยสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน หรือ 
ประกาศ หรือระเบียบการ หรือแผน่พบัประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  
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หมวดที่ 3 
การค า้ประกันเงนิกู้ 

***************** 
 
 
 

 ข้อ  10  หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้พ่ือการศึกษา ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้นมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละ
เกา้สิบหา้ของค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

ถา้เงินกู้สามญัรายนั้น มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นท่ีผูกู้ ้มี หรือเหลืออยู่ในสหกรณ์ ตอ้งมี
หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ส าหรับจ านวนเงินกู้ 100,000 บาท แต่ไม่
เกิน 200,000 บาท มีผูค้  ้าประกนั 1 คน และจ านวนเงินกู ้ต ั้งแต่ 200,000 บาท ข้ึนไปมีผูค้  ้าประกนัไม่น้อย
กว่า 2 คน ทั้งน้ีผู ้ค  ้ าประกันแต่ละคนสามารถค ้ าประกันเงินกู้สามญัเพ่ือการศึกษาได้เพียง 1 สัญญา               
ผูค้  ้าประกนัมีหมายศาลหรือไม่มีหมายศาล ตอ้งมีอตัราเงินเดือน ทุนเรือนหุน้  หรือทุนเรือนหุน้รวมกบัเงิน
ฝากตามหลกัเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด และมีเงินคงเหลือสุทธิเม่ือหกัค่าใช้จ่ายทุกกรณี  ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นการกูเ้งินสามญัทัว่ไป 

(2) สามารถใชเ้งินฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนเงินฝาก 
(3) มีอสังหาริมทรัพยข์องตนเองหรือของผูอ้ื่น อนัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น

จ านองเป็นประกนั  โดยจ านวนเงินกู้ส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ ตอ้งอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบห้าแห่ง        
ค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 

(4) มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารฝากเงินในสหกรณ์จ าน าเป็นประกัน         
โดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้ตอ้งอยู่ภายในร้อยละเกา้สิบหา้แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น  

 

ข้อ 11  การค ้าประกนัเงินกู้ ผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ ตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 

 

ข้อ 12  เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดเสียชีวติ หรือออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่ไม่สมควรใหเ้ป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป  ผูกู้ต้อ้งจดัหาสมาชิก
มาค ้าประกนัแทนคนเดิม ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร ใหเ้สร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 

กรณีท่ีภายหลงัผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผูกู้ ้ตอ้งจดัหาผูค้  ้าประกนั   คนใหม่  
มาแทนผูค้  ้าประกนัท่ีเปลี่ยนมาเป็นคู่สมรส ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ หรือกรรมการเงินกู้ก าหนด
โดยเร็ว 
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หมวดที่  4   
ดอกเบีย้เงนิกู้ เพ่ือการศึกษา 

******************* 
 

 ข้อ  13  ใหส้หกรณ์คิดดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัเพ่ือการศึกษา ในอตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี 
 

 ข้อ 14   ดอกเบ้ียนั้นใหค้ิดตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2558 โดยคิดดอกเบ้ียเงินกูต้ ั้งแต่วนัแรกท่ี
จ่ายเงินกูใ้หแ้ก่ผูกู้ ้และคิดดอกเบ้ียเป็นรายวนัตามตน้เงินท่ียงัไม่ช าระคืน 
 

หมวดที่  5   
การช าระหนี้เงนิกู้ 

******************* 
 
 

 ข้อ  15  การช าระหน้ีเงินกูส้ามญัเพ่ือการศึกษา  ผูกู้ต้อ้งส่งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน พร้อม
ดอกเบ้ีย เป็นจ านวนก่ีงวด ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ แต่ไม่เกิน  84  งวด 
  

 ข้อ  16  กรณีผูกู้น้  าเงินกูส้ามญัเพ่ือการศึกษาไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์ ใหถ้ือวา่เงินกูร้ายนั้นเป็นอนั
ถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงทั้งเงินตน้ พร้อมดอกเบ้ียทนัที  โดยมิพกัตอ้งค านึงถงึก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และ
ใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ และจะใชสิ้ทธิกูเ้งินสามญัเพ่ือการศึกษาอกีต่อไปไม่ได ้
 

  ข้อ  17  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจ
วนิิจฉยัช้ีขาด และค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 
  

     

หมวดที่  6   
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงนิกู้ 

******************* 
 

 ข้อ  18  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กราย มีหลกัประกนัโดยถูกตอ้ง
และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ
แกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 

 ข้อ  19  กรณีใด ท่ีกรรมการรับทราบถงึพฤติกรรมของผูกู้ ้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 14    
ใหถ้ือวา่เงินกูเ้ป็นอนัถงึก าหนดช าระคืน  โดยส้ินเชิง ทั้งตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียในทนัที  โดยมิพกัค านึงถงึ
ก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
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 ข้อ  20  ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกลา่วแลว้ในขอ้ 19  ถา้ผูค้  ้าประกนั
จะตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ละไม่สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้ เม่ือผูค้  ้าประกนัมีหนงัสือร้องขอ
คณะกรรมการด าเนินการ  อาจผอ่นผนัใหเ้รียกเก็บจากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ด้
ท าหนงัสือกูใ้หไ้ว ้ต่อสหกรณ์ก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 

 ข้อ  21  ผู ้กู้ก็ดี ผู ้ค  ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือย้ายจาก
รัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย หรืองานประจ า จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและ
จดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน แลว้จึงจะขอลาออกหรือยา้ยจากรัฐวสิาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย หรืองานประจ านั้นได ้
 

 ข้อ  22  ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
    

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

 
    

 
(นายสมศกัด์ิ   โกศยัสุข) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


