ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2559
*********************
ด้วยสหกรณ์ ออมทรั พย์ส หภาพแรงงานรั ฐวิสาหกิ จรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด มี นโยบาย
ส่ ง เสริ ม สนับสนุ น สมาชิ ก คู่ส มรส และบุ ตรสมาชิ ก ให้ไ ด้รั บการศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ บรรเทาความ
เดือดร้ อนของสมาชิกและครอบครัว ที่มีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินในการศึกษา ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการมี
อาชีพ มีหน้าที่การงานที่ดี และเพิ่มคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนให้กบั สมาชิ กและครอบครั ว ตามหลักการ และ
อุดมการณ์ของสหกรณ์
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย จากัด ข้อ 60 (9) และข้อ 81 (2) ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 23 ครั้ งที่ 3/2559
เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559 มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรั พย์สหภาพแรงงานรั ฐวิสาหกิ จ
รถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูส้ ามัญเพือ่ การศึกษา พ.ศ. 2559”
ข้ อ 2 ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป

หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 3 ในระเบียบฉบับนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“คู่สมรส ”
หมายความว่า คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก
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“บุตรสมาชิก”
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

หมายความว่า

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก

“เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา”
หมายความว่า เ งิ น กู้ ป ร ะ เ ภ ท ส า มั ญ อั น มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของสมาชิก หรื อคู่สมรส หรื อบุตรของสมาชิก
“เงินค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา” หมายความว่า
เงิ น ประเภทต่ า ง ๆ เช่ น เงิ น
บารุ งการศึกษา ที่สถานศึกษาของทางราชการเรี ยกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงศึ กษาธิ การ
ส่ วนราชการเจ้าสังกัด หรื อที่กากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วน
ตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรื อองค์การของ
รัฐบาล และเงินค่าเล่าเรี ยน เช่น เงินค่าธรรมเนี ยมการเรี ยน หรื อค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ซึ่ งสถานศึ กษาของ
เอกชน เรี ยกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การ และให้หมายความรวมถึง ค่าธรรมเนียม
อื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
“สถานศึกษาของทางราชการ”
หมายความว่า
(1)
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อสถาบั น อุ ดมศึ กษาที่ เ รี ยกชื่ ออย่ า งอื่ น ในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อส่ วนราชการอื่น หรื อที่อยู่ในกากับของรัฐ
(2)
วิทยาลัย หรื อสถานศึ กษาที่เรี ย กชื่ ออย่างอื่น ซึ่ งมีฐ านะเทียบเท่ าวิทยาลัยใน
สังกัด หรื ออยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อส่ วนราชการอื่นที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
(3)
โรงเรี ย นในสัง กัด หรื ออยู่ ในกากับของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ มหาวิทยาลัย
วิทยาลัย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรี ยนที่เรี ยกชื่ออย่างอืน่ ทีม่ ี
การจัดระดับชั้นเรี ยนด้วย
(4)
โรงเรี ยนในสั ง กัด หรื อ อยู่ ในก ากับของส่ วนราชการอื่ น หรื อองค์ก ารของ
รัฐบาลที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
“สถาบันการศึกษาของเอกชน” หมายความว่า
(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2)
โรงเรี ยนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนที่จดั การศึกษาในระบบโรงเรี ยน
และให้รวมถึงโรงเรี ยนนานาชาติ
“ปี การศึกษา”
หมายความว่า ปี ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ก า ห น ด โ ด ย
กระทรวงศึ กษาธิ การ ส่ วนราชการเจ้า สัง กัด หรื อ ที่ กากับ มหาวิทยาลัย องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด
เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล กรุ ง เทพมหานคร เมือ งพัทยา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่นที่ มี
กฎหมายจัดตั้ง หรื อองค์การ
ข้ อ 4 เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา สหกรณ์จะให้กเู้ ฉพาะเพื่อการศึกษาของสมาชิก คู่สมรส และ
บุตรสมาชิก เท่านั้น
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ข้ อ 5 กรณี อนื่ ใดทีร่ ะเบียบว่าด้วยการให้เงินกูส้ ามัญเพือ่ การศึกษามิได้กาหนดไว้เกี่ยวกับการให้กู้
การค้ าประกัน และการชาระหนี้เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมในส่ วนที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 6 ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอานาจวินิจฉัยและพิจารณา เพือ่ อนุมตั ิเงินกูส้ ามัญเพือ่ การศึกษา
ตามระเบียบนี้

หมวดที่ 2
การให้ เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
***************************
ข้ อ 7 สมาชิกที่จะขอกูเ้ งินสามัญเพื่อการศึกษา ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่าหกเดือน และเป็ นพนักงานของการรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อ เป็ นเจ้า หน้าที่ส หกรณ์ อ อมทรั พย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ข้ อ 8 วงเงินกูเ้ พื่อการศึกษา แยกจากวงเงินกูส้ ามัญ โดยกาหนดวงเงินในแต่ละระดับ ดังนี้
(1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- วงเงินกูไ้ ม่เกิน 100,000 บาท งวดชาระสู งสุ ดไม่เกิน 24 งวด
(2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
- วงเงินกูไ้ ม่เกิน 200,000 บาท งวดชาระสู งสุ ดไม่เกิน 48 งวด
(3) ระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าปริ ญญาตรี
- วงเงินกูไ้ ม่เกิน 400,000 บาท งวดชาระสู งสุ ดไม่เกิน 84 งวด
ทั้งนี้ให้สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้สมาชิกเป็ นงวด ตามภาคการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และหลักฐานแสดงว่ายังอยู่ในระหว่างการศึกษาจริ ง
ข้ อ 9 สมาชิกผูป้ ระสงค์จะกูเ้ งินสามัญเพือ่ การศึกษา ต้องเสนอคาขอกูต้ อ่ สหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาทะเบียนสมรส หรื อสู ติบตั ร หรื อเอกสารแสดงความเกี่ยวพัน
ของผูท้ ศี่ ึกษา และหนังสื อรับรองสถานภาพการเป็ นนักศึกษา หรื อหลักฐานการลงทะเบียน รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาซึ่ งออกให้โดยสถานศึกษาของทางราชการ หรื อสถานศึกษาของเอกชน หรื อ
ประกาศ หรื อระเบียบการ หรื อแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
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หมวดที่ 3
การคา้ ประกันเงินกู้
*****************
ข้ อ 10 หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อการศึกษา ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นมีจานวนไม่เกินกว่าร้ อยละ
เก้าสิ บห้าของค่าหุน้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงิ น กู้สามัญรายนั้น มี จานวนเกิ น กว่าค่ าหุ ้นที่ ผูก้ ู้มี หรื อเหลืออยู่ในสหกรณ์ ต้องมี
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1)
มีสมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ สาหรั บจานวนเงิ นกู้ 100,000 บาท แต่ไม่
เกิน 200,000 บาท มีผคู ้ ้ าประกัน 1 คน และจานวนเงินกู้ ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไปมีผูค้ ้ าประกันไม่น้อย
กว่า 2 คน ทั้ง นี้ ผู ้ค้ า ประกัน แต่ ล ะคนสามารถค้ า ประกัน เงิ น กู้ส ามัญเพื่ อ การศึ ก ษาได้เ พี ย ง 1 สั ญ ญา
ผูค้ ้ าประกันมีหมายศาลหรื อไม่มีหมายศาล ต้องมีอตั ราเงินเดือน ทุนเรื อนหุน้ หรื อทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงิน
ฝากตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ กาหนด และมีเงิ นคงเหลือสุ ทธิ เมื่อหักค่าใช้จ่ายทุกกรณี ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในการกูเ้ งินสามัญทัว่ ไป
(2)
สามารถใช้เงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 90 ของจานวนเงินฝาก
(3)
มีอสังหาริ มทรัพย์ของตนเองหรื อของผูอ้ ื่น อันปลอดจากภาระจานองรายอื่น
จานองเป็ นประกัน โดยจานวนเงิ นกู้ส่วนที่เกิ นกว่าค่าหุ ้นของผูก้ ู้ ต้องอยู่ภายในร้ อยละเก้าสิ บห้าแห่ ง
ค่าของหลักทรัพย์น้ นั
(4)
มี ห ลัก ทรั พ ย์ รั ฐ บาล หรื อเอกสารฝากเงิ น ในสหกรณ์ จ าน าเป็ นประกั น
โดยจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ ู้ ต้องอยู่ภายในร้ อยละเก้าสิ บห้าแห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
ข้ อ 11 การค้ าประกันเงิ นกู้ ผูค้ ้ าประกันต้องทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 12 เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดเสี ยชีวติ หรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าไม่สมควรให้เป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดหาสมาชิก
มาค้ าประกันแทนคนเดิม ตามที่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร ให้เสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
กรณี ที่ภายหลังผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ู้ตอ้ งจัดหาผูค้ ้ าประกัน คนใหม่
มาแทนผูค้ ้ าประกันที่เปลี่ยนมาเป็ นคู่สมรส ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ หรื อกรรมการเงิ นกู้กาหนด
โดยเร็ ว
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หมวดที่ 4
ดอกเบีย้ เงินกู้เพื่อการศึกษา
*******************
ข้ อ 13 ให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา ในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี
ข้ อ 14 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 โดยคิดดอกเบี้ยเงินกูต้ ้งั แต่วนั แรกที่
จ่ายเงินกูใ้ ห้แก่ผกู ้ ู้ และคิดดอกเบี้ยเป็ นรายวันตามต้นเงินทีย่ งั ไม่ชาระคืน

หมวดที่ 5
การชาระหนี้เงินกู้
*******************
ข้ อ 15 การชาระหนี้เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา ผูก้ ตู้ อ้ งส่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน พร้อม
ดอกเบี้ย เป็ นจานวนกี่งวด ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 84 งวด
ข้ อ 16 กรณีผกู ้ นู้ าเงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ให้ถือว่าเงินกูร้ ายนั้นเป็ นอัน
ถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงทั้งเงินต้น พร้ อมดอกเบี้ยทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และ
ให้คณะกรรมการต้องจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า และจะใช้สิทธิ กเู้ งินสามัญเพื่อการศึกษาอีกต่อไปไม่ได้
ข้ อ 17 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด

หมวดที่ 6
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้
*******************
ข้ อ 18 ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกราย มีหลักประกันโดยถูกต้อง
และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้ อ 19 กรณี ใด ที่กรรมการรับทราบถึงพฤติกรรมของผูก้ ู้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 14
ให้ถือว่าเงินกูเ้ ป็ นอันถึงกาหนดชาระคืน โดยสิ้ นเชิง ทั้งต้นเงินพร้ อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึง
กาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
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ข้ อ 20 ในกรณี ทเี่ งินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 19 ถ้าผูค้ ้ าประกัน
จะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ แู้ ละไม่สามารถชาระหนี้น้นั โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้าประกันมีหนังสื อร้ องขอ
คณะกรรมการดาเนินการ อาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้
ทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ ต่อสหกรณ์ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 21 ผู ้กู้ก็ ดี ผู ้ค้ า ประกัน ก็ ดี ต้อ งรั บผู ก พัน ว่า ถ้า ตนประสงค์จะขอลาออก หรื อ ย้า ยจาก
รั ฐวิสาหกิ จการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย หรื อ งานประจา จะต้อ งแจ้ง เป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ ทราบและ
จัดการชาระหนี้สินซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน แล้วจึงจะขอลาออกหรื อย้ายจากรัฐวิสาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย หรื องานประจานั้นได้
ข้ อ 22 ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายสมศักดิ์ โกศัยสุ ข)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด

