
   
ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั 
ว่าด้วย  การให้เงนิกู้และดอกเบีย้เงนิกู้  พ.ศ. 2564 

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

เพ่ือใหก้ารด าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงง านรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย  จ ากดั  ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่มวลสมาชิก   เพ่ือช่วยบ รรเทาความเดือดร้อนใหก้บัสมาชิก         
และเพ่ือใหส้อ ดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั  รวมถึงตอ้งการ ใหส้มาชิกตระหนกัถึงการใชเ้งิน         
ท่ีไดรั้บจากการกูเ้งินใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  ฉะนั้น จึงอาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั ขอ้ 77(9) และขอ้  107 (3)   ประกอบมติท่ีประ ชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 28 คร้ังท่ี  3/2564  เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2564  เห็นชอบให้แกไ้ขและ
เพ่ิมเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั   วา่ดว้ย  การ
ใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2564  ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ  1  ระเบียบน้ี เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2564” 

  

 ข้อ  2  ระเบียบฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัท่ี  27  เมษายน พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 
 

 ข้อ  3  ใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  
จ ากดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2563  ฉบบับงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และมติอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 

หมวดที ่ 1  
บททัว่ไป 

 

 ข้อ  4  ในระเบียบฉบบัน้ี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  “สมาชิกสมทบ” หมายความวา่ สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั  
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  “เงนิได้รายเดือน”    หมายความวา่  เงินเดือนท่ีสมาชิกไดรั้บจากนายจา้งเป็นค่าตอบ 
แทนการท างานในแต่ละเดือน รวมถึงเงินเพ่ิมค่าครองชีพ หรือเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนและเงินบ านาญ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากนายจา้ง 
  “ทุนเรือนหุ้น”   หมายความวา่      จ านวนหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ โดยการส่งมา
ใหส้หกรณ์เป็นรายเดือน รวมถึงการซ้ือเป็นคร้ังคราว 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์      
ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  “รองประธานกรรมการ” หมายความวา่       รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  “ผู้จดัการ”  หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ    
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
 

 ข้อ  5  สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 
(1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกูส้ามญั 
(3) เงินกูพิ้เศษ 

 

ข้อ  6  สหกรณ์ใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ามญั และเงินกูพิ้เศษแก่สมาชิกเฉพาะเพ่ือการอนั 
จ าเป็นหรือมีประโยชนต์ามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  แต่จะใหเ้งินกูเ้พ่ือการใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น  หรือเกง็
ก าไรไม่ได ้
 

 ข้อ  7  สมาชิกจะกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน กูเ้งินสามญั และกูเ้งินพิเศษ ตอ้งยื่นค าขอกูเ้งินและท า
สญัญากูเ้งินเป็นหนงัสือ ตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  

 ข้อ  8  สมาชิกท่ีคา้งส่งเงินค่าหุน้รายเดือน หรือส่งเงินค่าหุน้รายเดือนไม่ครบจ านวน ตอ้งส่งให้
ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน กูเ้งินสามญั และกูเ้งินพิเศษได ้
            ส าหรับสมาชิกท่ีมีทุนเรือนหุน้ในสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น)  ข้ึนไป 
และยื่นกูเ้งินกบัสหกรณ์ฯ ทุกประเภท จะตอ้งส่งเงินค่าหุน้รายเดือนดว้ย โดยส่งเงินค่าหุน้ไดข้ั้นต ่าจ านวน 
500 บาท (หา้ร้อยบาทถว้น)  
   

 ข้อ  9  สมาชิกท่ีคา้งช าระหน้ีเงินกูร้ายเดือน หรือช าระหน้ีเงินกูร้ายเดือนไม่ครบจ านวน ตอ้งช าระ
ใหค้รบก่อนจึงจะมีสิทธิขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน กูเ้งินสามญั และกูเ้งินพิเศษได  ้
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 ข้อ  10  การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูแ้ละดอกเบ้ียของเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ามญั และเงินกู้
พิเศษ รวมถึงเงินอ่ืนๆท่ีผูกู้ต้อ้งช าระใหก้บัสหกรณ์ โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือน ณ ท่ีจ่าย และตอ้งไม่เกิน
เงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกตามท่ีสหกรณ์ก าหนด และใหถื้อวา่งวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนด
ช าระในวนัส้ินเดือน 
 

 ข้อ  11  สมาชิกจะกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน กูเ้งินสามญั กูเ้งินพิเศษเพ่ือลงทุนประกอบอาชีพและกูเ้งิน
พิเศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ ตอ้งมีอายุการท างานเหลืออยูม่ากกวา่ระยะเวลาในการช าระคืนหน้ีเงินกู ้หรือมี
อายไุม่เกิน 60 ปี กรณีระยะเวลาผอ่นช าระคืน เงินกู้เกินอาย ุ60 ปี ผูกู้ต้อ้งมีทุนเรือนหุน้  ณ วนัท่ีเกษียณอายุ
จากงานประจ า มากกวา่จ านวนเงินกู ้  ยกเวน้สมาชิกกูเ้งินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  ใหผ้อ่นช า ระได้
ภายในอายไุม่เกิน 70 ปี 

กรณีสมาชิกสมทบกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุน้ 
 

   

หมวดที ่2  
การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

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

ส่วนที ่1 
บททัว่ไป 

  

 ข้อ  12   การอนุมติั เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเงิ นกู ้ 
ตามความในขอ้บงัคบั ขอ้ 83  หรือประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  หรือ
ผูจ้ดัการตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการได ้และใหผู้ท่ี้
ไดรั้บมอบหมายดงักล่าวน้ี เสนอรายงานเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีไดอ้นุมติัไปและส่งคืนใหค้ณะกรรมการทราบ 

 

 ข้อ  13  สหกรณ์ใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด โดยใหเ้งินกู ้
2 ประเภท ดงัน้ี  
  (1)  เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินในเงินไดร้ายเดือน 
  (2)  เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุน้ 
 สมาชิกสมทบกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินไดเ้ฉพาะเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุน้ 
 

 ข้อ  14  สมาชิกจะกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินทั้ง 2 ประเภท ตอ้งมีอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ย
กวา่ 3 เดือน 
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ส่วนที ่2  
กู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินในเงินได้รายเดือน 

 
 

 ข้อ  15  การกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินในเงินไดร้ายเดือน กู้ไดไ้ม่เกิน 2 เท่า ของเงินไดร้ายเดือน  
  

 ข้อ  16  สมาชิกไม่มีหมายศาลจะกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินในเงินไดร้ายเดือน ตอ้งมีเงินคงเหลือสุทธิ
ตามประกาศ สหกรณ์ฯ เร่ืองหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 
   

 ข้อ  17  สมาชิกท่ีมีหมายศาลจะกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินในเงินไดร้ายเดือน ตอ้งมีเงินคงเหลือสุทธิ
ตามประกาศ สหกรณ์ฯ เร่ืองหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 
 

 ข้อ  18  สมาชิกจะกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินในเงินไดร้ายเดือน ผูกู้ต้อ้งมีเงิน ไดร้ายเดือน อายกุารเป็น
สมาชิก ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด โดยสหกรณ์จะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
 

 ข้อ  19  สมาชิก ท่ียื่นกูส้ามญัในทุนเรือนหุน้ หรือทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินฝากไปแลว้ แต่มีความ
ประสงคจ์ะกูฉุ้กเฉินในเงินไดร้ายเดือน ตอ้งมีสมาชิกค ้าประกนั 1 คน  ซ่ึงผูค้  ้าประกนัตอ้งเป็นพนกังาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย และเม่ือตรวจสอบแลว้ผูค้  ้าประกนัตอ้งมีทุนเรือนหุน้ หรือมีทุนเรือนหุน้รวม
กบัเงินฝาก เพียงพอกบัการค ้าประกนั การกูเ้งินฉุกเฉินในคร้ังน้ี   
 

 * ข้อ  20  ส าหรับสมาชิกผูเ้กษียณอาย ุ(รับเงินบ านาญ) ท่ียื่นกูส้ามญัในทุนเรือนหุน้ หรือทุนเรือน
หุน้รวมกบัเงินฝากไปแลว้  แต่มีความประสงคจ์ะกูฉุ้กเฉินในเงินไดร้ายเดือน จะตอ้งใหท้ายาทท าหนงัสือ
ยินยอมใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย หกัเงินสงเคราะห์คร้ังเดียว (เงินบ าเหน็จ ) เงินสงเคราะห์รายเดือน           
(เงินบ านาญ ) เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินตอบแทนความ ชอบในการท างาน เงินสะสมคืน (เงิน ท .ส.ค.)           
เงินชดเชย เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวตกทอด และ        
เงินพึงไดทุ้กประเภทท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทย จ่ายใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้และทายาทสมาชิกผูกู้ ้เม่ือผูกู้ ้
เสียชีวิต เพ่ือช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์จนครบถว้น  
           ในกรณีสมาชิกผูเ้กษียณอาย ุท่ียื่นกูฉุ้กเฉินตามรายละเอียดขอ้ 21 ไปแลว้ ถา้มีความ
ประสงคย์ื่นกูซ้ ้ าในลกัษณะเดิมอีก สามารถยื่นกูไ้ดเ้พียง 3 คร้ัง ตลอดอายกุารเป็นสมาชิก นบัแต่วนัท่ี
ระเบียบฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้ 
 
 
 
 
 
  

 

          * ข้อ 20.  เหตุผลท่ีก าหนดจ านวนการยื่นกู้เพยีง 3 คร้ัง ตลอดอายุการเป็นสมาชิก  น้ัน เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ว่า : 
สหกรณ์ต้องการให้สมาชิกผู้เกษียณอายุพ้นจากสภาวะการกู้เงินวนเมื่อครบก าหนดกู้เงิน และมีชีวิตในบั้นปลายท่ีดขีึ้น 



 5 

ส่วนที ่3  
กู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุ้น 

  

 ข้อ  21  สมาชิกกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุน้ได ้ไม่เกนิคร่ึงหน่ึงของทุนเรือนหุ้นที่มอียู่  
โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีหลกัประกนัใด ๆ   
              กรณีสมาชิกท่ีเป็นลูกจา้งเฉพาะงาน กูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุน้ได้ไม่เกินร้อยละ 
95 ของทุนเรือนหุน้ 
              ส าหรับกรณีท่ีลูกจา้งเฉพาะงานกูเ้งินสามญัโดยมีผูค้  ้าประกนัไปแลว้ แต่ยงัมีความ
ประสงคจ์ะกูเ้งินฉุกเฉินในทุนเรือนหุน้อีก ให้กูไ้ดจ้ากวงเงินส่วนท่ีเหลือของทุนเรือนหุน้ท่ีหกั 10%                    
ตามหลกัเกณฑก์ูส้ามญัไปแลว้เท่านั้น  
  

 ข้อ  22  ผูกู้ท่ี้มีหมายศาลหรือไม่มีหมายศาล จะกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุน้ของตนเองได ้  
ตอ้งมีเงินคงเหลือสุทธิ เป็นไปตามประกาศ สหกรณ์ฯ เร่ืองหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ท่ีใชบ้งัคบั
ในปัจจุบนั 
  

 ข้อ  23  การกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุน้ ผูกู้ต้อ้งมีเงินไดร้ายเดือน อายกุารเป็นสมาชิก 
และทุนเรือนหุน้ ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด โดยสหกรณ์จะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป  

 

 ส่วนที ่4  
การช าระคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 

 ข้อ  24  การช าระคืนเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหผู้กู้ช้  าระคืนเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเตม็จ านวนพร้อม
ดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก โดยใหช้ าระเป็นงวดรายเดือนตามท่ีสหกรณ์ก าหนด ซ่ึง
สหกรณ์จะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
 

 ข้อ  25   เม่ือสมาชิกกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินแลว้ จะกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินคร้ังใหม่ ผูกู้ต้อ้งช าระหน้ี
เงินกูใ้หก้บัสหกรณ์มาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 3 งวด และไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของงวดช าระหน้ีท่ีสหกรณ์ก าหนด ดงัน้ี 

 (1) งวดช าระคืน  3  งวด   ตอ้งผอ่นช าระมาครบ 3 งวด จึงกูใ้หม่ได ้
  (2) งวดช าระคืน    4  งวด   ตอ้งผอ่นช าระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่   3  งวด   จึงกูใ้หม่ได ้
  (3) งวดช าระคืน    5  งวด ตอ้งผอ่นช าระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่   3  งวด   จึงกูใ้หม่ได ้
  (4) งวดช าระคืน    6  งวด ตอ้งผอ่นช าระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่   3  งวด   จึงกูใ้หม่ได ้
  (5) งวดช าระคืน    7  งวด ตอ้งผอ่นช าระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่   4  งวด   จึงกูใ้หม่ได ้
  (6) งวดช าระคืน    8  งวด ตอ้งผอ่นช าระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่   4  งวด   จึงกูใ้หม่ได ้
  (7) งวดช าระคืน    9  งวด ตอ้งผอ่นช าระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่   5  งวด   จึงกูใ้หม่ได ้
  (8) งวดช าระคืน   10 งวด ตอ้งผอ่นช าระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่   5  งวด   จึงกูใ้หม่ได ้
  (9) งวดช าระคืน   11 งวด ตอ้งผอ่นช าระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่   6  งวด   จึงกูใ้หม่ได ้
  (10) งวดช าระคืน 12 งวด ตอ้งผอ่นช าระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่   6  งวด   จึงกูใ้หม่ได ้
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โดยยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินกูค้งเหลือจากสญัญาฉบบัใหม่  และในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุจ าเป็นจะช าระ
คืนเงินสดก่อนครบก าหนดงวดช าระ ให้ สมาชิกท าหนงัสือเสนอต่อผูจ้ดัการ ประธานกรรมการ  หรือ
คณะกรรมการเงินกู ้ตามควรแก่กรณี เพ่ือขออนุมติัเป็นกรณีไป  
 

หมวดที ่3 
การให้เงินกู้สามญั 
***************** 

ส่วนที ่1 
บททัว่ไป 

 

 ข้อ  26  การอนุมติัเงินกูส้ามญั คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัอนุมติัเงินกูส้ามญั หรืออาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้ นตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้  82 และมอบอ านาจในการพิจารณา
วินิจฉยัอนุมติัเงินกูแ้ก่สมาชิกใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 83  
 

 ข้อ  27  สหกรณ์ใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด โดยใหเ้งินกู้             
2 ประเภท ดงัน้ี  
  (1)  เงินกูส้ามญัในเงินไดร้ายเดือน 
  (2)  เงินกูส้ามญัในทุนเรือนหุน้ 
 สมาชิกสมทบกูเ้งินสามญัได ้ในทุนเรือนหุน้ หรือทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินฝาก ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ 
 

 ข้อ  28 สมาชิกจะกูเ้งินสามญัทั้ง 2 ประเภท ตอ้งมีอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 
  

 ข้อ 29  สหกรณ์ใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกในวงเงินท่ีสหกรณ์ก าหนด แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  
(สามลา้นบาทถว้น)  
 กรณีสมาชิกประสงคจ์ะกูเ้งินในวงเงินเกินกวา่ 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น)  ใหค้ณะ 
กรรมการเงินกูพิ้จารณาเป็นราย ๆ ไป และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป  
 

 ข้อ  30  เม่ือสมาชิกกูเ้งินสามญัแลว้  มีความประสงคจ์ะขอกูเ้งินสามญัคร้ังใหม่ ผูกู้ต้อ้งช าระหน้ี
เงินกูส้ามญัมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จึงสามารถกูเ้งินสามญัใหม่ได ้ โดยหกัเงินกูค้งเหลือจากสญัญาเงินกู้
สามญัฉบบัใหม่  ซ่ึงในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุจ าเป็นจะช าระคืนเงินสดก่อนครบก าหนดงวดช าระ ใหส้มาชิก
ท าหนงัสือเสนอต่อผูจ้ดัการ ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู ้ หรือคณะกรรมการตามควร       
แก่กรณี  เพ่ือขออนุมติัเป็นกรณีไป 
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ข้อ  31  กรณีสหกรณ์มีเงินทุนไม่เพียงพอใหส้มาชิกกู ้ใหถื้อล าดบัการพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญั
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ผูกู้ท่ี้ใชสิ้ทธิเรียกร้องในมูลค่าหุน้ หรือสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุน้รวมกบัเงินฝาก  
ใหกู้ไ้ดเ้ป็นอนัดบัแรก 

(2) ผูกู้ท่ี้ถือหุน้มากกวา่หลกัเกณฑก์ารถือหุน้ 
(3) ผูกู้ท่ี้มีเงินฝากไวก้บัสหกรณ์ 
(4) ผูกู้ท่ี้กูน้อ้ยกวา่วงเงินกูท่ี้ผูกู้มี้สิทธิกู ้
(5) ผูกู้ท่ี้ไม่เคยกูเ้งินกบัสหกรณ์ 

 

ผูกู้ท่ี้กูเ้งินในระดบัเดียวกนั และมีจ านวนเงินคา้งช าระหน้ีนอ้ยกวา่ ใหมี้สิทธิไดรั้บการพิจารณา 
อนุมติัเงินกูก่้อนผูท่ี้คา้งช าระหน้ีมากกวา่  เวน้แต่ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่   
มีเหตุผลจ าเป็นจะใหผู้ท่ี้คา้งช าระหน้ีมากกวา่ไดรั้บเงินกูก่้อนกไ็ด ้
 

ส่วนที ่ 2 
กู้เงินสามญัในเงินได้รายเดือน 

 

 ข้อ  32  ผูกู้เ้งินสามญัในเงินไดร้ายเดือนท่ีไม่มีหมายศาล ผูกู้ต้อ้งมีเงินคงเหลือสุทธิเม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีแลว้ ดงัน้ี  
  (1) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 22,580 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ย
กวา่ 2,500 บาท (สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น 
  (2) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 23,290  - 28,980 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 
3,500 บาท (สามพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  
  (3) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 29,920  - 31,900 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 
4,000 บาท (ส่ีพนับาทถว้น)  
  (4) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 32,930  - 36,330 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 
4,500 บาท (ส่ีพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  
  (5) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 37,500  - 46,930 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 
5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น)  
  (6) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 48,570  - 61,210 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 
6,000 บาท (หกพนับาทถว้น)  
  (7) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 62,900  - 73,370 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 
7,000 บาท (เจด็พนับาทถว้น)  
  (8) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 75,170  - 84,230 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 
8,000 บาท (แปดพนับาทถว้น)  
  (9) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 86,110  - 95,810 บาท  ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ย
กวา่ 9,000 บาท (เกา้พนับาทถว้น)  
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  (10) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 97,890 บาท ข้ึนไป ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 
10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  
 

  กรณีสมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนเกินกวา่ 97,890 บาท ข้ึนไป และมีความประสงค ์          
จะกูส้ามญัในวงเงินกูเ้กินกวา่ 3,000,000 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืน  
บาทถว้น)   การพิจารณาอนุมติันั้น ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  โดยพิจารณา
เป็นราย ๆ ไป 

 
 
 

 ข้อ  33  ผูกู้เ้งินสามญัในเงินไดร้ายเดือนท่ีมีหมายศาล ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหกัค่าใชจ่้าย        
ทุกกรณีแลว้ เพิม่จากเงนิสุทธิขั้นต า่ ตามอตัราเงนิเดือน ดงัต่อไปนี้  

  (1) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 22,580 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีแลว้ไม่ต ่ากวา่ 4,500 บาท  (ส่ีพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  
  (2) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 23,290  - 28,980 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีแลว้ไม่ต ่ากวา่ 6,000 บาท (หกพนับาทถว้น)  
  (3) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 29,920  - 31,900 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีแลว้ไม่ต ่ากวา่ 6,500 บาท (หกพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  
  (4) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 32,930  - 36,330 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีแลว้ไม่ต ่ากวา่ 7,000 บาท (เจด็พนับาทถว้น)  
  (5) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 37,500  - 46,930 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีแลว้ไม่ต ่ากวา่ 7,500 บาท (เจด็พนัหา้ร้อยบาทถว้น)  
  (6) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 48,570  - 61,210 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีแลว้ไม่ต ่ากวา่ 8,000 บาท (แปดพนับาทถว้น)  
  (7) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 62,900  - 73,370 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีแลว้ไม่ต ่ากวา่ 9,000 บาท (เกา้พนับาทถว้น)  
  (8) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 75,170  - 84,230 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีแลว้ไม่ต ่ากวา่ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  
  (9) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 86,110  - 95,810 บาท ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีแลว้ไม่ต ่ากวา่ 11,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น)  
  (10) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 97,890  ข้ึนไป ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหกัค่าใชจ่้าย
ทุกกรณีแลว้ไม่ต ่ากวา่ 12,000 บาท (หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น)  
  

 ข้อ  34  สมาชิกท่ีใกลเ้กษียณอายจุะกูเ้งินสามญัในเงินไดร้ายเดือน ตอ้งมีอายกุารท างานในการ
รถไฟแห่งประเทศไทยก่อนเกษียณอายไุม่นอ้ยกวา่  2  ปี 
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 ข้อ  35  สมาชิกท่ีใกลเ้กษียณอายจุะกูเ้งินสามญัในเงินไดร้ายเดือน ใหกู้เ้งินสามญัไดต้ามท่ี
สหกรณ์ก าหนด และผูกู้ต้อ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

(1) ผูกู้ต้อ้งมีอายกุารท างานในการรถไฟแห่งประเทศไทย  มากกวา่จ านวนงวดช าระ 
หน้ีเงินกูท่ี้ตอ้งส่งช าระใหแ้ก่สหกรณ์ 

(2) ผูกู้ต้อ้งมีทุนเรือนหุน้จนถึงเดือนท่ีเกษียณอาย ุรวมกบัเงินงวดช าระหน้ีรายเดือน 
จนถึงเดือนท่ีเกษียณอายุ มากกวา่วงเงินกูท่ี้ขอกูไ้ว  ้

(3) สมาชิกสหกรณ์ท่ีเกษียณอาย ุ และไดรั้บเงินสงเคราะห์รายเดือน (บ านาญ) จะเป็น 
ผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้หก้บัสมาชิกผูอ่ื้นไม่ได้   
 

(4) ผูกู้ซ่ึ้งเหลืออายกุารท างานในการรถไฟแห่งประเทศไทยนอ้ยกวา่งวดช าระหน้ีเงินกู ้
ตามประกาศของสหกรณ์ หากมีความประสงคจ์ะกูเ้งินสามญัในเงินไดร้ายเดือน ผูกู้ต้อ้งยินยอมใหส้หกรณ์
หกัเงินงวดช าระหน้ีเป็นกรณีพิเศษ โดยงวดช าระหน้ีไม่เกินอายกุารท างานท่ีเหลืออยู ่ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นอ านาจ
วินิจฉยัของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู ้ค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
ถือเป็นท่ีสุด 
 

 ข้อ  36  บุคคลท่ีสมคัรเป็นสมาชิกภายหลงัเกษียณอาย ุหรือออกจากงานประจ า และรับบ านาญ 
จะกูเ้งินสามญัในเงินไดร้ายเดือนได ้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินบ านาญ โดยตอ้งมีทุนเรือนหุน้ หรือทุนเรือนหุ้น
รวมกบัเงินฝากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 17.5  ของวงเงินกู ้และตอ้งมีสมาชิกค ้าประกนั รวม 2 คน ผูค้  ้าประกนั
อยา่งนอ้ย 1 คน เป็นพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย และผูค้  ้าประกนัตอ้งมีอายงุานคงเหลือไม่นอ้ย
กวา่งวดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีไดท้ าสญัญาค ้าประกนัเงินกู้ 
 สมาชิกท่ีรับบ า นาญตอ้งใหท้ายาทท าหนงัสือยินยอมใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย หกัเงิน
สงเคราะห์คร้ังเดียว (เงินบ าเหน็จ ) เงินสงเคราะห์รายเดือน (เงินบ านาญ ) เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินตอบแทน
ความชอบในการท างาน เงินสะสมคืน (เงิน ท.ส.ค.) เงินชดเชย เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอด
แก่ทายาท เงิ นสงเคราะห์คร้ังเดียวตกทอด และเงินพึงไดทุ้กประเภทท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทย จ่าย
ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้และทายาทสมาชิกผูกู้ ้เม่ือผูกู้เ้สียชีวิต เพ่ือช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์จนครบถว้น  
   จ านวนเงินฝากท่ีน ามาค ้าประกนัเงินกู ้จะถอนคืนไม่ไดจ้นกวา่จะไดช้ าระหน้ีเงินกูค้รบถว้น 

 

 ข้อ  37  สมาชิกท่ีเป็นลูกจา้งของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะกูเ้งินสามญัในเงินไดร้ายเดือนได้  
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ หรือทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินฝากไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10  ของวงเงินกู ้ ผอ่นช าระคืนไม่เกิน 24 งวด ตอ้งมี สมาชิกค ้าประกนั รวม 2 คน โดยมีผูค้  ้า
ประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย และมีอายงุานค งเหลือไม่นอ้ยกวา่
งวดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีไดท้ าสญัญาค ้าประกนั การพิจารณาเงินกูใ้หพิ้จารณาจากสญัญาจา้งท่ีสมาชิก ท า
สญัญาจา้งกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 จ านวนเงินฝากท่ีน ามาค ้าประกนัเงินกู ้จะถอนคืนไม่ไดจ้นกวา่จะไดช้ าระหน้ีเงินกูค้รบถว้น 
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 ข้อ  38  สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัในเงินไดร้ายเดือน แต่มีทุนเรือนหุน้ หรือทุนเรือนหุน้รวมกบัเงิน
ฝากไม่ครบจ านวนตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด ใหส้หกรณ์พิจารณาใหส้มาชิกท่ีแจง้ความประสงค์
ขอหกัเงินท่ีไดรั้บอนุมติัใหกู้ส้มทบเขา้กบัทุนเรือนหุน้ใหค้รบจ านวน หรือหกัเขา้บญัชีเงินฝาก เพ่ือใชเ้ป็น
หลกัประกนัเงินกู ้ตามหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินตามท่ีสหกรณ์ก าหนด เป็นราย ๆไป 
  

 ข้อ  39  การกูเ้งินสามญัในเงินไดร้ายเดือน ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัตอ้งมีเงินได้รายเดือน ทุนเรือนหุน้  
หรือทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินฝาก อายกุารเป็นสมาชิก  ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด  โดยสหกรณ์จะ
ประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป ยกเวน้ ระเบียบจะระบุหลกัเกณฑเ์ฉพาะใหก้บัผูกู้บ้างราย 
 

ส่วนที ่ 3 
การค า้ประกนัเงินกู้ 

 

 ข้อ  40  การกูเ้งินสามญัในเงินไดร้าย เดือน ตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์ท่ีท างานประจ า ไม่รวมสมาชิก
สมทบ ค ้าประกนั  2 คน  กรณีผูค้  ้าประกนัมีหมายศาลหรือไม่มีหมายศาล ตอ้ง มีอตัราเงินเดือน  ทุนเรือน
หุน้  หรือทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินฝาก ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด   และมี เงินคงเหลือสุทธิเม่ือหกั
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีแลว้ในอตัราดงัต่อไปน้ี   
  (1) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 22,580 บาท ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัตอ้งมี
เงินเหลือสุทธิ ไม่นอ้ยกวา่  2,500 บาท (สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น ) ถา้  มีหมายศาล  ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิ         
ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น)  
  (2) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 23,290  - 28,980 บาท ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัตอ้งมีเงิน
เหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น)   ถา้ มีหมายศาล ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 3,500 บาท 
(สามพนัหา้ร้อยบาทถว้น)   
  (3) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 29,920  - 31,900 บาท ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัตอ้งมีเงิน
เหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น ) ถา้ มีหมายศาล  ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิ ไม่นอ้ยกวา่ 
4,000 บาท (ส่ีพนับาทถว้น)  
  (4) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 32,930  - 36,330 บาท ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัตอ้งมีเงิน
เหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 4,000 บาท (ส่ีพนับาทถว้น)  ถา้มีหมายศาล ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 4,500 บาท 
(ส่ีพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  
  (5) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 37,500  - 46,930 บาท ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัตอ้งมีเงิน
เหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 4,000 บาท (ส่ีพนับาทถว้น)  ถา้ มีหมายศาล ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่  5,000 บาท 
(หา้พนับาทถว้น)   

(6) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 48,570  - 61,210 บาท ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัตอ้งมีเงิน
เหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) ถา้ มีหมายศาล ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่  5,500 บาท 
(หา้พนัหา้ร้อยบาทถว้น)  
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  (7) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 62,900  - 73,370 บาท ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัตอ้งมีเงิน
เหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) ถา้ มีหมายศาล ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่  6,000 บาท 
(หกพนับาทถว้น)  
  (8) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 75,170  - 84,230 บาท ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัตอ้งมีเงิน
เหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 6,000 บาท (หกพนับาทถว้น) ถา้ มีหมายศาล ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่  6,500 บาท 
(หกพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  
  (9) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 86,110  - 95,810 บาท ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัตอ้งมีเงิน
เหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 6,000 บาท (หกพนับาทถว้น) ถา้ มีหมายศาล ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่  7,000 บาท 
(เจด็พนับาทถว้น)  
  (10) สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 97,890  ข้ึนไป  ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัตอ้งมีเงินเหลือ
สุทธิไม่นอ้ยกวา่ 7,000 บาท (เจด็พนับาทถว้น)  ถา้ มีหมายศาล ตอ้งมีเงินเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่  7,500 บาท 
(เจด็พนัหา้ร้อยบาทถว้น)  

และเงินฝากท่ีน ามาค ้าประกนัเงินกู ้จะถอนคืนไม่ได ้จนกวา่จะไดช้ าระหน้ีเงินกูค้รบถว้น 
 

 ข้อ  41  สมาชิกท่ีเกษียณอาย ุสมาชิกท่ีรับเงินบ านาญ สมาชิกท่ีออกจากงานประจ า สมาชิกท่ีเป็น
ลูกจา้งการรถไฟแห่งประเทศไทย จะค ้าประกนัเงินกูส้ามญัไม่ได ้ 
 ยกเวน้ กรณีท่ีสมาชิกค ้าประกนัเงินกูก่้อนท่ีจะเกษียณอาย ุหรือก่อนท่ีจะออกจากงานประจ า 
อนุโลมใหค้ ้าประกนัต่อไปไดจ้นกวา่สญัญาท่ีค ้า ประกนัไวจ้ะไดช้ าระหน้ีคืนสหกรณ์ครบถว้นแลว้ และ
กรณีท่ีผูกู้เ้ป็นสมาชิกท่ีรับเงินบ านาญ สมาชิกท่ีรับเงินบ านาญสามารถค ้าประกนัเงินกูใ้หก้บัสมาชิกผูกู้ท่ี้
รับเงินบ านาญได ้แต่ตอ้งใหท้ายาทท าหนงัสือยินยอมใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย หกัเงินสงเคราะห์คร้ัง
เดียว (เงินบ าเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน (เงินบ านาญ ) เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินตอบแทนความชอบใน
การท างาน เงินสะสมคืน (เงิน ท .ส.ค.) เงินชดเชย เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท  
เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวตกทอด และเงินพึงไดทุ้กประเภทท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทย จ่ายใหแ้ก่สมาชิก   
ผูกู้ ้และทายาทสมาชิกผูกู้ ้เม่ือผูกู้เ้สียชีวิต เพ่ือช าระหน้ีให้ แก่สหกรณ์จนครบถว้น หรือกรณีผูกู้ท่ี้เป็น
ลูกจา้งการรถไฟแห่งประเทศไทย สมาชิกท่ีเป็นลูกจา้งการรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถค ้าประกนัเงินกู้
ใหส้มาชิกผูกู้ท่ี้เป็นลูกจา้งการรถไฟแห่งประเทศไทยได ้
   

 ข้อ  42  กรณีสมาชิกประสงคจ์ะกูเ้งินสามญั แต่ไม่มีบุคคลค ้าประกนั และประสงคจ์ะใช้
อสงัหาริมทรัพยค์  ้าประกนั ใหค้ณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูพิ้จารณาอนุมติัใหกู้เ้ป็นรายๆไป 
และใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 95  ของราคาประเมินของอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านอง  
   

 ข้อ  43  การค ้าประกนัเงินกู ้ผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบ 
ฟอร์มท่ีสหกรณ์ก าหนด  
  

 ข้อ  44  ผูค้  ้าประกนัตอ้งผกูพนัตนต่อสหกรณ์ เพ่ือช าระหน้ีเงินกู ้เม่ือผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีเงินกูใ้ห้
สหกรณ์ ทั้งตน้เงินกู ้ดอกเบ้ียเงินกู ้ค่าสินไหมทดแทน ค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี แทนผูกู้ ้    

 

 ข้อ  45  สมาชิกคนหน่ึงสามารถค ้าประกนัเงินกูใ้หก้บัผูอ่ื้นในสญัญาเงินกูส้ามญัได ้ไม่เกิน 3 คน  
 
 
 



 12 

 

 ข้อ   46  เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดเสียชีวิต หรือออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด หรือมีเหตุท่ีคณะ 
กรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่ไม่สมควรใหเ้ป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป  ผูกู้ต้อ้งจดัหาสมาชิกมาค ้า
ประกนัแทนคนเดิม ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร ใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
 กรณีท่ีภายหลงัผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ผูกู้ต้อ้งจดัหาผูค้  ้าประกนัคนใหม่มาแทน         
ผูค้  ้าประกนัท่ีเปล่ียนมาเป็นคู่สมรส ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ หรือกรรมการเงินกูก้  าหนดโดยเร็ว 
 

 ข้อ  47  ผูค้  ้าประกนัท่ีออกจากสหกรณ์ โดยขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 38     
ไม่วา่เพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุดพน้จากการเป็นผูค้  ้าประกนั  จนกวา่ผูค้  ้าประกนัจะไดจ้ดัหาผูค้  ้า
ประกนัคนใหม่มาค ้าประกนัแทนตน หรือไดช้ าระหน้ีใหก้บัสหกรณ์ครบถว้นแลว้ ตามท่ีคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร 
 

ส่วนที ่4 
กู้เงินสามญัในทุนเรือนหุ้น 

 

 ข้อ  48  สมาชิกกูเ้งินสามญัในทุนเรือนหุน้ได  ้ไม่เกินร้อยละ 95 ของสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุน้ 
หรือเงินค่าหุน้รวมกบัเงินฝากของสมาชิกท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด  
 เงินฝากท่ีใชค้  ้าประกนัเงินกู ้ตอ้งเป็นเงินฝากของผูกู้เ้อง หรือเป็นเงินฝากของสมาชิกคนอ่ืน โดย
สมาชิกท่ีเป็นเจา้ของเงินฝากตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหน้ าเงินฝากมาค ้าประกนัเงินกู ้
 เงินฝากท่ีน ามาค ้าประกนัเงินกู ้ผูฝ้ากสามารถถอนเงินฝากจากบญัชีเงินฝากได ้แต่ตอ้งมีเงิน
คงเหลือในบญัชีเงินฝากไม่นอ้ยกวา่ยอดหน้ีเงินกูค้งเหลืออยูก่บัสหกรณ์ 
  

 ข้อ  49  สมาชิกมีหมายศาลหรือไม่มีหมายศาลจะกูเ้งินสามญัในทุนเรือนหุน้ ตอ้งมีเงินคงเหลือ
สุทธิตามประกาศ สหกรณ์ฯ เร่ืองหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามญั ท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 

 

 ข้อ  50  สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัในทุนเรือนหุน้ จะค ้าประกนัเงินกูผู้อ่ื้นได ้ภายในวงเงินกู ้ไม่เกินทุน
เรือนหุน้คงเหลือจากการกูเ้งินสามญั  
 กรณีสมาชิ กท่ีค ้าประกนัเงินกูผู้อ่ื้นอยูก่่อนแลว้ จะกูเ้งินสามญัในทุนเรือนหุน้ของตนเองได ้ 
ภายในวงเงินกูไ้ม่เกินทุนเรือนหุน้คงเหลือจากการค ้าประกนัเงินกูผู้อ่ื้น 
 

 ข้อ  51  การกูเ้งินสามญัโดยใชทุ้นเรือนหุน้ของสมาชิกท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์  ผูกู้ ้กูไ้ดไ้ม่เกินทุนเรือน
หุน้ หรือทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินฝาก ของสมาชิก โดยตอ้งมีทุนเรือนหุน้ เงิน ไดร้ายเดือน และอายกุารเป็น
สมาชิกตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด โดยสหกรณ์จะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป  
 เงินฝากท่ีใชค้  ้าประกนัเงินกู ้จะถอนไม่ได ้เวน้แต่ เม่ือถอนเงินฝากแลว้ ตอ้งมีเงินฝากคงเหลือใน
บญัชีเงินฝากไม่นอ้ยกวา่ยอดหน้ีเงินกูท่ี้ผูกู้ย้งัไม่ช าระหน้ีใหก้บัสหกรณ์  
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ส่วนที ่5 
การช าระคืนเงินกู้สามญั 

 

ข้อ  52  การช าระหน้ีเงินกูส้ามญั ใหผู้กู้ช้  าระหน้ีเงินกูส้ามญัเป็นงวดเตม็จ านวนพร้อมดอกเบ้ีย
ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก โดยใหส่้งเป็นงวดรายเดือนตามท่ีสหกรณ์ก าหนด ซ่ึงสหกรณ์จะ
ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆไป 

 

ข้อ  53  กรณีผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัขอผอ่นผนัระยะเวลาการช าระหน้ี  ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัตอ้ง      
ท าเป็นหนงัสือยื่นต่อคณะกรรมการ  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุอนัสมควร อาจผอ่นผนั
ระยะเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัไดค้ราวละหน่ึงเดือน หรือหลายเดือนกไ็ด้  แต่การผอ่นผนั
รวมกนัทั้งหมดในเงินกูร้ายหน่ึงตอ้งไม่เกิน 6 เดือน 

 

ข้อ  54  การช าระหน้ีเงินกูแ้ละการช าระค่าหุน้ของสมาชิกท่ีเกษียณอายุ  และสมาชิกท่ีออกจาก
งานประจ า ใหห้กัจากเงินบ านาญ (เงินสงเคราะห์รายเดือน) หรือกรณีสมาชิกมีความจ าเป็น ไม่สามารถ  
หกัจากเงินบ านาญ(เงินสงเคราะห์รายเดือน)ได ้ใหเ้สนอเร่ืองต่อคณะกรรมการเงินกูห้รือคณะกรรมการ
ด าเนินการ เพ่ือขอน าส่งดว้ยตนเอง 

 

หมวดที ่ 4   
การให้เงินกู้พเิศษ 

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

ส่วนที ่ 1 
บททัว่ไป 

 

ข้อ  55  ใหค้ณะกรรมการเงินกูพิ้จารณาตรวจสอบขอ้เทจ็จริงการขอกูเ้งิน ใหเ้ป็นไปตามวตัถุ 
ประสงค ์แลว้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการใหเ้งินกูพิ้เศษตามขอ้ก าหนดในระเบียบการน้ี  
 

 ข้อ  56  การใหเ้งินกูพิ้เศษ ใหเ้ฉพาะเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ เพ่ือซ้ือยานพาหนะ และเพ่ือการ
ลงทุนประกอบอาชีพตามขอ้ก าหนดในระเบียบน้ี อน่ึง ใหถื้อวา่การใหเ้งินกูเ้พ่ือการเคหะสงเคราะห์อยู ่    
ในล าดบัก่อนเงินกูพิ้เศษอ่ืน 
 กรณีสมาชิกกูเ้งินพิเศษ และมีหน้ีเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน หน้ีเงินกูส้ามญั และมีหน้ีเงินกูภ้ายนอก 
และประสงคจ์ะช าระหน้ีเงินกูด้งักล่าว ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัเงินกูพิ้เศษเป็นกรณีไป 
 

 ข้อ  57  สมาชิกท่ีขอกูเ้งินพิเศษตอ้งมีอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ไม่มี
หมายศาล และ ตอ้งมีเงินคงเหลือสุทธิอา้งอิงตามประกาศ สหกรณ์ฯ เร่ืองหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามญั ท่ีใช้
บงัคบัในปัจจุบนั  
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 ข้อ  58  การใหเ้งินกูพิ้เศษนั้น ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ีเขา้ประชุมพิจารณาค าขอกูร้ายนั้น ยกเวน้ ค าขอกูท่ี้ใชเ้งินฝากในสหกรณ์เป็นหลกัประกนั ให้
ประธานกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจวินิจฉยัใหกู้แ้ลว้แจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ  
 

 ข้อ  59  เม่ือคณะกรรมการไดวิ้นิจฉยัใหเ้งินกูพิ้เศษและผูกู้ไ้ดท้  าสญัญาและท านิติกรรมตาม
กฎหมาย  และระเบียบของสหกรณ์ครบถว้นแลว้  เม่ือผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูพิ้เศษแลว้ ใหน้ าเงินกูพิ้เศษท่ีไดรั้บ 
เขา้ฝากในบญัชีออมทรัพยห์รือบญัชีเงินฝากประจ าของสหกรณ์  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการควบคุมการใชจ่้ายเงินกู้
ใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย และสหกรณ์คิดดอกเบ้ียใหต้ามระเบียบวา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝาก
ประจ า คณะกรรมการอาจยกเวน้การใหผู้กู้น้  าเงินกูพิ้เศษมาฝากไวก้บัสหกรณ์นั้นได ้ในกรณีท่ีผูกู้มี้เหตุผล
อนัสมควร 
 

 ข้อ  60  ในเม่ือถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้ต้อ้งใชจ่้ ายเงินกูพิ้เศษตามความมุ่งหมาย ตอ้งเสนอรายงาน
การใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้พร้อมทั้งหลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคร้ังโดยเร็ว ทั้งน้ี     
สหกรณ์อาจมอบหมายใหก้รรมการหรือบุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควร สอบสวนการใชจ่้ายเงินกู ้ และรายงานผล
การสอบสวนใหค้ณะกรรมการทราบกไ็ด ้
 

 ข้อ  61  ตราบใดท่ีผูกู้ย้งั ส่งคืนเงินกูพิ้เศษไม่เสร็จส้ิน ผูกู้ต้อ้งยินยอมและอ านวยความสะดวกให้
กรรมการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากสหก รณ์ เขา้ตรวจการก่อสร้างต่อเติม  หรือปรับปรุง
ทรัพยสิ์น หรือการประกอบอาชีพท่ีใชเ้งินกูน้ั้นในเวลาอนัสมควร และตอ้งช้ีแจงขอ้ เทจ็จิรงเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ตรวจ ใหก้รรมการผูต้รวจสอบทราบตามความเป็นจริง 
 

ส่วนที ่ 2 
เงินกู้พเิศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 

 

 ข้อ  62  เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ไดแ้ก่ 
  (1)  เงินกูเ้พ่ือซ้ืออาคารหรืออาคารชุด ซ้ือท่ีดินและอาคาร ซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคาร
เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ เงินกูเ้พ่ือก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคารส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 

(2) กูเ้พ่ือไถ่ถอนจ านองอสงัหาริมทรัพยต์าม (1) ซ่ึงไดจ้ านองไวเ้ป็นประกนัการกูเ้งิน 
กบัสถาบนัการเงินหรือเจา้หน้ีอ่ืน 
 

ข้อ  63  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินพิเศษ ตอ้งเสนอค าขอกู ้รายละเอียด และหลกัฐานต่างๆ ต่อ 
คณะกรรมการตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้

 

ข้อ  64  แบบแปลนและรายการก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
ตามกฎหมาย  และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดว้ย 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบแปลน  หรือรายการดงักล่าวในวรรคแรกในสาระส าคญั  ตอ้งไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการน้ี และตอ้งรายงาน
ใหค้ณะกรรมการทราบดว้ย 
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 ข้อ  65  สหกรณ์จะมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู ้หรือกรรมการ หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็น 
สมควรสอบสวนและท ารายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการ  
เพ่ือพิจารณาอนุมติั เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหค้วามร่วมมือตามความเป็นจริง  

 

 ข้อ  66 จ านวนเงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้น้ั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการ 
พิจารณาเห็นสมควร โดยค านึงถึงหลกัทรัพย ์หรืออสงัหาริมทรัพยท่ี์น ามาเป็นหลกัประกนั ซ่ึงตอ้งเพียงพอ 
และเหมาะสม  ประกอบกบัลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั ตอ้งตามควรแก่ฐานะ รวมถึงค านึงถึง ความสามารถ   
ช าระหน้ีของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น)  
 
  

 ข้อ  67  เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือใหส้มาชิกไดมี้ท่ีอยู่ อาศยัเป็น
ของตนเองและครอบครัว มิใช่น าไปจดัท าเพ่ือใชส้ า หรับใหเ้ช่า หรือโอนแก่ผูอ่ื้น ตราบใดท่ีสมาชิกยงัส่ง
ตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ไม่ค รบถว้น  ผูกู้จ้ะใหเ้ช่า หรือโอนอาคาร  หรือท่ีดิน ซ่ึงใช้
เงินกูน้ั้นไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็น ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือ
จากคณะกรรมการก่อน 
 

ส่วนที ่ 3  
เงินกู้พเิศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

 

 ข้อ  68  สมาชิกมีสิทธิกูเ้งินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว ซ่ึง
คณะกรรมการเห็นสมควรวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชนง์อกเงยใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้ 
 

 ข้อ  69  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อ
คณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดและหลกัฐานต่างๆตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 

 ข้อ  70  สหกรณ์จะมอบหมายใหค้ณะกรรมการเงินกู ้หรือกรรมการ หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็น 
สมคว รสอบสวนขอ้เทจ็จริง และท ารายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ      
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั ผูกู้ต้อ้งใหค้วามร่วมมือในการให้ ขอ้เทจ็จริงแก่คณะกรรมการเงินกู ้
หรือกรรมการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
 

 ข้อ  71  จ านวนเงินกูพิ้เศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกกูค้นหน่ึงนั้น สุดแต่คณะ 
กรรมการพิจารณาก าหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงความตอ้งการเงินท่ีแทจ้ริง ตามแผนงานประกอบ
อาชีพและความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท  (หน่ึงลา้นสองแสนบาทถว้น) 
 

ส่วนที ่ 4  
เงินกู้พเิศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ 

 

 ข้อ  72   เงินกูพิ้เศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ ไดแ้ก่ 
(1) เงินกูพิ้เศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะใหม่ 
(2) เงินกูพิ้เศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะใชแ้ลว้ 
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 ข้อ  73  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินพิเศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ ตอ้งเสนอค าขอกู ้รายละเอียดและ
หลกัฐานต่างๆเก่ียวกบัการขอกูเ้งินพิเศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ต่อคณะกรรมการ  

 

ข้อ  74  สหกรณ์จะมอบหมายใหค้ณะกรรมการเงินกู ้กรรมการ หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
   สอบสวนขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการขอกูเ้งินพิเศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ แลว้น าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  ผูกู้ต้อ้งใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้เทจ็จริงต่อคณะกรรมการเงินกู ้ หรือ
กรรมการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

 

 ข้อ  75  จ านวนเงินกูพิ้เศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ ท่ีจะใหส้มาชิกกูน้ั้น สุดแต่คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงมูลค่ายานพาหนะ ตามควรแก่ฐานะ และความสามารถช าระหน้ีของ
สมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 
 

ส่วนที ่ 5 
หลกัประกนัเงินกู้พเิศษ 

 
 
 

 ข้อ  76  การกูเ้งินพิเศษ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือสญัญากูเ้งินใหไ้วต่้อสหกรณ์ ตามแบบท่ีสหกรณ์
ก าหนด กรณีสมาชิกกูเ้งินพิเศษไม่เกินทุนเรือนหุน้ ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์  ผูกู้ไ้ม่ตอ้งใชห้ลกัประกนัอ่ืนอีก 
แต่กรณีท่ีสมาชิกกูเ้งินพิเศษเกินกวา่ทุนเรือนหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ผูกู้ต้อ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กูเ้งินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ซ้ืออสงัหาริมทรัพย์ ท่ีเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างใหม่ในโครงการบา้นจดัสรร ตอ้งน าอสงัหาริมทรัพยท่ี์ซ้ืออนัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน มาจ านอง
เป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกูร้ายนั้น โดยตอ้งมีเหตุผลแสดงต่อคณะกรรมการวา่จ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่
ทุนเรือนหุน้ของผูกู้ ้ตอ้งอยูภ่ายใน ร้อยละ 95 ของราคาประเมินท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีซ้ือและน ามา      
จดจ านองกบัสหกรณ์  และกรณีกูเ้งินพิเศษเพ่ือซ้ืออาคารชุด กูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินใน
อสงัหาริมทรัพยท่ี์น ามาจดจ านองกบัสหกรณ์ 
  (2) กรณีกูเ้งินพิเศษเพ่ือการ เคหะสงเคราะห์  ซ้ืออสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง ท่ีไม่ใช่ส่ิงปลูกสร้างใหม่ กูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีซ้ือ
และน ามาจดจ านองกบัสหกรณ์เพ่ือเป็นประกนัหน้ีเงินกู ้
  (3) กรณีกูเ้งินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  ไถ่ถอนจ านองท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างจากสถาบนัการเงิน  กูไ้ดไ้ม่เกินจ านวนยอดหน้ีคงเหลือตามสญัญาจ านอง และกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 95
ของราคาประเมินอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไถ่ถอนจ านองและตอ้งน าอสงัหาริมทรัพยน์ั้นมาจดจ านอง กบัสหกรณ์
เพ่ือเป็นประกนัหน้ีเงินกู ้
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  (4) กรณีกูเ้งินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ เพ่ือก่อสร้าง บา้นหรือท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง  
บนท่ีดินของตนเอง หรือบนท่ีดินท่ีตนเองเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย โดยเจา้ของรวมใหค้วามยินยอมน ามา   
จดจ านองกบัสหกรณ์ และกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินบา้นท่ีจะปลูกสร้างพร้อมท่ีดิน 

(4.1) กรณีก่อสร้างบา้นหรืออาคารบนท่ีดิน ท่ีอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรสาคร หรือใน
จงัหวดัอ่ืนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมือง ตอ้งมีราคาประเมินท่ีดินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีขอกู ้

(4.2.) กรณีก่อสร้างบา้นหรืออาคารบนท่ีดินท่ีอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนท่ีไม่ใช่จงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร และไม่ไดอ้ยูใ่นเขตเทศบาลเมือง ตอ้งมีราคาประเมิ นท่ีดินไม่น้ อยกวา่ร้อย ละ 5 ของ
วงเงินท่ีขอกู ้ 

(5) กูเ้งินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ เพ่ือซ้ือท่ีดิน 
(5.1) เพ่ือใช้ก่อสร้างอาคารเป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัวตามควร  

แก่ฐานะ กูเ้งินพิเศษ เพ่ือก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและ
ครอบครัวตามควรแก่ฐานะ  กูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินในอสงัหาริมทรัพยท่ี์น ามาจดจ านอง
กบัสหกรณ์ 

(5.2) เพ่ือซ้ือท่ีดินเปล่า  
(5.2.1) ในเขตกรุงเทพมหานคร  กูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน

ในอสงัหาริมทรัพยท่ี์น ามาจดจ านองกบัสหกรณ์ 
(5.2.2) จงัหวดัอ่ืนท่ีไม่ใช่เขตกรุงเทพมหานคร แต่อยูใ่นเขตเทศบา ลเมือง

กูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินในอสงัหาริมทรัพยท่ี์น ามาจดจ านองกบัสหกรณ์ 
(5.2.3) จงัหวดัอ่ืนท่ีไม่ใช่เขตกรุงเทพมหานคร และไม่ไดอ้ยูใ่นเขต

เทศบาลเมืองกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินในอสงัหาริมทรัพยท่ี์น ามาจดจ านองกบัสหกรณ์ 
 

  (6) กูเ้งินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ โดยน าพนัธบตัรรัฐบาลหรือพนัธบตัรท่ีรัฐบาล
ค ้าประกนั หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นควรรับจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้น 
โดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ทุนเรือนหุน้ของผูกู้ ้ตอ้งอยูภ่ายในร้อยละ 95 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น ใน
ระหวา่งช าระหน้ีเงินกูไ้ม่เสร็จส้ิน หา้มโอน ขาย จ าน า เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการ 
เง่ือนไขอ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

  (7) กรณีกูเ้งินพิเศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ หรือกูเ้งินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ     
กูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินอสงัหาริมทรัพยท่ี์น ามาจดจ านองกบัสหกรณ์ 
 

  (8) ในระหวา่งช าระหน้ีเงินกูไ้ม่เสร็จส้ินผูกู้เ้งินพิเศษ หา้มโอน ขาย จ านอง จ าน า 
หลกัทรัพยท่ี์น ามาจดจ านองเป็นประกนักบัสหกรณ์ เวน้แต่ ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการ 
เง่ือนไขอ่ืนใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
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  (9) กรณีการใชส่ิ้งปลูกสร้าง หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเป็นหลกัประกนัเงินกูพิ้เศษ   
ผูกู้ต้อ้งท าประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง โดยระบุในสญัญาประกนัภยัใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน ์การท า
ประกนัภยัตอ้งมีวงเงินเอาประกนัไม่นอ้ยกวา่ราคาประเมินของส่ิงปลูกสร้างนั้น 
 กรณีคณะกรรมการด าเนินการเห็นควรใหใ้ชห้ลกัประกนัอ่ืน  นอกเหนือจากท่ีก าหนดในวรรค
หน่ึง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมติัเป็นรายๆไป 
 

ส่วนที ่ 6 
การส่งคืนเงินกู้พเิศษ 

 

 ข้อ  77  คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดใหผู้กู้เ้งินพิเศษ ส่งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนพร้อม
ดอกเบ้ียเป็นจ านวนก่ีงวด กสุ็ดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จ  านวนเงินและความมุ่งหมายแห่ง
เงินกู ้แต่ไม่เกิน 300 งวด หรือ 25  ปี 
 ส าหรับเงินกูเ้พ่ือการเคหะสงเคราะห์ ส่งคืนภายใน  300 งวด กรณีบรรจุเป็นพนกังานการรถไฟ
แห่งประเทศไทยก่อน วนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 หรือในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ .ศ. 2542 ผอ่นช าระ
คืนภายในอายุ ไม่เกิน  70 ปี กรณีบรรจุเป็นพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทยหลงั วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542  ผอ่นช าระคืนภายในอาย ุ60 ปี กรณีเงินกูเ้พ่ือซ้ือยานพาหนะและเงินกูเ้พ่ือลงทุนประกอบอาชีพ 
ส่งคืนเงินกูไ้ม่เกิ น 80 งวด หรือภายในอายุ 60 ปี โดยเร่ิมนบัตั้งแต่เดือน ท่ีคืนเงินและดอกเบ้ียเดือนแรก 
ทั้งน้ี โดยไม่มีการผอ่นเวลา 
 

 ข้อ  78  การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูพิ้เศษ ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูพิ้เศษเตม็จ านวน พร้อม
ดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก โดยใหส่้งเป็นงวดรายเดือนตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 

หมวดที ่ 5 
การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

 

 ข้อ  79  ใหค้ณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูต้รวจสอบ  และควบคุมการใหเ้งินกูทุ้กรายให้
มีหลกัประกนัตามท่ีสหกรณ์ก าหนดไวใ้นเงินกูทุ้กประเภท ตามระเบียบการฉบบัน้ี เม่ือคณะกรรมการเห็น
วา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดี ภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 
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 ข้อ  80  ในกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืน
โดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียทนัทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการจดัการ
เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด 
(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการวา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น  
(3) เม่ือคณะกรรมการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดบกพร่อง และผูกู้มิ้ได ้

จดัการแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั    

หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงักล่าวนั้น  ถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
 

และกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ไดทุ้กกรณี  ใหส้หกรณ์หกัเงินของผูกู้ท่ี้
ผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งเงินค่าหุน้ เม่ือพน้จากสมาชิกสหกรณ์  เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน  เงินฝากท่ี
น ามาค ้าประกนัเงินกู้  และเงินท่ีสหกรณ์รับมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกประเภท  เพ่ือช าระหน้ี
เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูใ้หแ้ก่สหกรณ์จนครบถว้น 
 

ข้อ  81 ในกรณีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงนั้น และผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้ ้
แต่ไม่สามารถช าระหน้ีนั้นไดโ้ดยส้ินเชิง  เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอเป็นหนงัสื อต่อสหกรณ์  คณะกรรมการ
อาจผอ่นผนัใหเ้รียกเกบ็จากผูค้  ้า ประกนัเป็นงวดรายเดือน  จนครบถว้นตามท่ีไดท้ าหนงัสือไว ้ ทั้งน้ี สุดแต่
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

 

ข้อ  82 ในกรณีท่ีผูกู้ช้  าระหน้ีเงินกูใ้ห้แก่สหกรณ์ไม่ได ้หรือช าระหน้ีไม่ครบถว้น สหกรณ์จะ 
ด าเนินการหกัเงิน ของผูค้  ้าประกนั ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งเงินค่ าหุน้เม่ือพน้จากสมาชิกสหกรณ์  
เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝากท่ีน ามาค ้าประกนัเงินกู้  และเงินท่ีสหกรณ์รับมาจากการรถไฟ แห่งประเทศ
ไทยทุกประเภท เพ่ือช าระหน้ีเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย เงินกู้ให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บเงินท่ี
คา้งช าระหน้ีครบถว้น 

 

ข้อ  83  ในกรณีท่ีผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัประสงคข์อลาออกจากสหกรณ์ จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให ้ 
สหกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีอยูใ่นสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน แลว้จึงขอลาออกจากสหกรณ์ได้ 
 

 

หมวดที ่ 6 
ดอกเบีย้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ดอกเบีย้เงินกู้สามญั  และดอกเบีย้เงินกู้พเิศษ 

 

 ข้อ  84  สหกรณ์เรียกเกบ็ดอกเบ้ียเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 17 ต่อปี โดยจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
 

ข้อ  85  สหกรณ์คิดดอกเบ้ียเงินกูต้ ั้งแต่วนัแรกท่ีจ่ายเงินกูใ้ห้แก่ผูกู้ ้และคิดดอกเบ้ียเป็นรายวนั 
ตามตน้เงินท่ียงัไม่ช าระคืน 
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หมวดที ่7 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ  86  การกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน กูเ้งินสามญั และกูเ้งินพิเศษ ท่ีมีวตัถุประสงคน์อกเหนือจากท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบฉบบัน้ี และใชห้ลกัประกนัหรือใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูน้อกเหนือจากท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบฉบบัน้ี ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัเป็นรายๆไป 

 

ข้อ  87  ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบหลกัประกนั และการด าเนินการรับจ านองของสหกรณ์ รวมถึง 
การท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือกรรมการสหกรณ์ออกไปช าระหน้ี หรือท านิติกรรมใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูกู้ทุ้กประเภท     
ผูกู้ต้อ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 
 

ข้อ  88  ใหก้รรมการและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามระเบียบฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครัด กรณีมีปัญหาเก่ียวกบั 
การปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหเ้สนอเร่ืองต่อคณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาด ค าวินิจฉยั
ของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 

 
 
 
    

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

                                 
 (นายภิญโญ   เรือนเพช็ร) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


