ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
ว่าด้ วย การให้ เงินกู้และดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 2564
*********************
เพื่อให้การดาเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงง านรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย จากัด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่มวลสมาชิก เพื่อช่วยบ รรเทาความเดือดร้อนให้กบั สมาชิก
และเพื่อให้สอ ดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมถึง ต้องการ ให้สมาชิกตระหนักถึงการใช้เงิน
ที่ได้รับจากการกูเ้ งินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ฉะนั้น จึงอาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ข้อ 77(9) และข้อ 107 (3) ประกอบมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เห็นชอบให้ แก้ไขและ
เพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วย การ
ให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564”
ข้ อ 2 ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 ฉบับบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และมติอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้ อ 4 ในระเบียบฉบับนี้
“สหกรณ์ ”
หมายความว่า
รถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
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“เงินได้ รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือนที่สมาชิกได้รับจากนายจ้างเป็ นค่าตอบ
แทนการทางานในแต่ละเดือน รวมถึงเงินเพิ่มค่าครองชีพ หรื อเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินบานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญซึ่ งสมาชิกได้รับจากนายจ้าง
“ทุนเรื อนหุ้น” หมายความว่า จานวนหุน้ ที่สมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ โดยการส่ งมา
ให้สหกรณ์เป็ นรายเดือน รวมถึงการซื้ อเป็ นครั้งคราว
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“ผู้จดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ข้ อ 5 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้ อ 6 สหกรณ์ให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น เงินกูส้ ามัญ และเงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกเฉพาะเพื่อการอัน
จาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงิน กูเ้ พื่อการใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น หรื อเก็ง
กาไรไม่ได้
ข้ อ 7 สมาชิกจะกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น กูเ้ งินสามัญ และกูเ้ งินพิเศษ ต้องยื่นคาขอกูเ้ งินและทา
สัญญากูเ้ งินเป็ นหนังสื อ ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 8 สมาชิกที่คา้ งส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือน หรื อส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนไม่ครบจานวน ต้องส่ งให้
ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิ ขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น กูเ้ งินสามัญ และกูเ้ งินพิเศษได้
สาหรับสมาชิกที่มีทุนเรื อนหุน้ ในสหกรณ์ฯ ตั้งแต่500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป
และยื่นกูเ้ งินกับสหกรณ์ฯ ทุกประเภท จะต้องส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนด้วย โดยส่ งเงินค่าหุน้ ได้ข้ นั ต่าจานวน
500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ข้ อ 9 สมาชิกที่คา้ งชาระหนี้เงินกูร้ ายเดือน หรื อชาระหนี้เงินกูร้ ายเดือนไม่ครบจานวน ต้องชาระ
ให้ครบก่อนจึงจะมีสิทธิ ขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น กูเ้ งินสามัญ และกูเ้ งินพิเศษได้
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ข้ อ 10 การส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยของเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น เงินกูส้ ามัญ และเงินกู้
พิเศษ รวมถึงเงินอื่นๆที่ผกู ้ ตู้ อ้ งชาระให้กบั สหกรณ์ โดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย และต้องไม่เกิน
เงินได้รายเดือนสุ ทธิ ของสมาชิกตามที่สหกรณ์กาหนด และให้ถือว่างวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนด
ชาระในวันสิ้ นเดือน
ข้ อ 11 สมาชิกจะกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น กูเ้ งินสามัญ กูเ้ งินพิเศษเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ และกูเ้ งิน
พิเศษเพื่อซื้ อยานพาหนะ ต้องมีอายุ การทางานเหลืออยูม่ ากกว่าระยะเวลาในการชาระคืนหนี้เงินกู้ หรื อมี
อายุไม่เกิน 60 ปี กรณี ระยะเวลาผ่อนชาระคืน เงินกู้เกินอายุ 60 ปี ผูก้ ตู้ อ้ งมีทุนเรื อนหุน้ ณ วัน ที่เกษียณอายุ
จากงานประจา มากกว่าจานวนเงินกู้ ยกเว้นสมาชิกกูเ้ งินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ให้ผอ่ นชา ระได้
ภายในอายุไม่เกิน 70 ปี
กรณี สมาชิกสมทบกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรื อนหุน้

หมวดที่ 2
การให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
***************************

ส่ วนที่ 1
บททัว่ ไป
ข้ อ 12 การอนุมตั ิ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการเงิ นกู้
ตามความในข้อบังคับ ข้อ 83 หรื อประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการ หรื อ
ผูจ้ ดั การตามที่เห็นสมควรเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแทนคณะกรรมการได้ และให้ผทู ้ ี่
ได้รับมอบหมายดังกล่าวนี้เสนอรายงานเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ได้อนุมตัไปและส่
ิ
งคืนให้คณะกรรมการทราบ
ข้ อ 13 สหกรณ์ให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแก่สมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด โดยให้เงินกู้
2 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นในเงินได้รายเดือน
(2) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นในทุนเรื อนหุน้
สมาชิกสมทบกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นได้เฉพาะเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นในทุนเรื อนหุน้
ข้ อ 14 สมาชิกจะกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นทั้ง 2 ประเภท ต้องมีอายุการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ ย
กว่า 3 เดือน
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ส่ วนที่ 2
กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในเงินได้ รายเดือน
ข้ อ 15 การกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นในเงินได้รายเดือน กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่า ของเงินได้รายเดือน
ข้ อ 16 สมาชิกไม่มีหมายศาลจะกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นในเงินได้รายเดือน ต้องมีเงินคงเหลือสุ ทธิ
ตามประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่ องหลักเกณฑ์การกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น ที่ใช้บงั คับในปัจจุบนั
ข้ อ 17 สมาชิกที่มีหมายศาลจะกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นในเงินได้รายเดือน ต้องมีเงินคงเหลือสุ ทธิ
ตามประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่ องหลักเกณฑ์การกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น ที่ใช้บงั คับในปัจจุบนั
ข้ อ 18 สมาชิกจะกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นในเงินได้รายเดือน ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงิน ได้รายเดือน อายุการเป็ น
สมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
ข้ อ 19 สมาชิก ที่ยื่นกูส้ ามัญในทุนเรื อนหุน้ หรื อทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินฝากไปแล้ว แต่มีความ
ประสงค์จะกูฉ้ ุกเฉิ นในเงินได้รายเดือน ต้องมีสมาชิกค้ าประกัน 1 คน ซึ่ งผูค้ ้ าประกันต้องเป็ นพนักงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย และเมื่อตรวจสอบแล้วผูค้ ้ าประกันต้องมีทุนเรื อนหุน้ หรื อมีทุนเรื อนหุน้ รวม
กับเงินฝาก เพียงพอกับการค้ าประกัน การกูเ้ งินฉุกเฉิ นในครั้งนี้
* ข้ อ 20 สาหรับสมาชิกผูเ้ กษียณอายุ (รับเงินบานาญ) ที่ยื่นกูส้ ามัญในทุนเรื อนหุน้ หรื อทุนเรื อน
หุน้ รวมกับเงินฝากไปแล้ว แต่มีความประสงค์จะกูฉ้ ุกเฉิ นในเงินได้รายเดือน จะต้องให้ทายาททาหนังสื อ
ยินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หักเงินสงเคราะห์ครั้งเดียว (เงินบาเหน็จ ) เงินสงเคราะห์รายเดือน
(เงินบานาญ ) เงินเดือนๆสุ ดท้าย เงินตอบแทนความ ชอบในการทางาน เงินสะสมคืน (เงิน ท .ส.ค.)
เงินชดเชย เงินบานาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท เงินสงเคราะห์ครั้งเดียวตกทอด และ
เงินพึงได้ทุกประเภทที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จ่ายให้แก่สมาชิกผูก้ ู้ และทายาทสมาชิกผูก้ ู้ เมื่อผูก้ ู้
เสี ยชีวิต เพื่อชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน
ในกรณี สมาชิกผูเ้ กษียณอายุ ที่ยื่นกูฉ้ ุกเฉิ นตามรายละเอียดข้อ
21 ไปแล้ว ถ้ามีความ
ประสงค์ยื่นกูซ้ ้ าในลักษณะเดิมอีก สามารถยื่นกูไ้ ด้เพียง 3 ครั้ง ตลอดอายุการเป็ นสมาชิก นับแต่วนั ที่
ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้

* ข้ อ 20. เหตุผลที่กาหนดจานวนการยื่นกู้เพียง 3 ครั้ ง ตลอดอายุการเป็ นสมาชิก นั้น เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ที่ว่า :
สหกรณ์ ต้องการให้ สมาชิกผู้เกษียณอายุพ้นจากสภาวะการกู้เงินวนเมื่อครบกาหนดกู้เงิน และมีชีวิตในบั้นปลายที่ดขี ึ้น
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ส่ วนที่ 3
กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในทุนเรื อนหุ้น
ข้ อ 21 สมาชิกกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นในทุนเรื อนหุน้ ได้ ไม่ เกินครึ่งหนึ่งของทุนเรื อนหุ้นที่มอี ยู่
โดยไม่จาเป็ นต้องมีหลักประกันใด ๆ
กรณี สมาชิกที่เป็ นลูกจ้างเฉพาะงาน กูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นในทุนเรื อนหุน้ ได้ ไม่เกินร้อยละ
95 ของทุนเรื อนหุน้
สาหรับกรณี ที่ลูกจ้างเฉพาะงานกูเ้ งินสามัญโดยมีผคู ้ ้ าประกันไปแล้ว แต่ยงั มีความ
ประสงค์จะกูเ้ งินฉุกเฉิ นในทุนเรื อนหุน้ อีก ให้ กไู้ ด้จากวงเงินส่ วนที่เหลือของทุนเรื อนหุน้ ที่หกั 10%
ตามหลักเกณฑ์กสู้ ามัญไปแล้วเท่านั้น
ข้ อ 22 ผูก้ ทู้ ี่มีหมายศาลหรื อไม่มีหมายศาล จะกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นในทุนเรื อนหุน้ ของตนเองได้
ต้องมีเงินคงเหลือสุ ทธิ เป็ นไปตามประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่ องหลักเกณฑ์การกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น ที่ใช้บงั คับ
ในปัจจุบนั
ข้ อ 23 การกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นในทุนเรื อนหุน้ ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินได้รายเดือน อายุการเป็ นสมาชิก
และทุนเรื อนหุน้ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป

ส่ วนที่ 4
การชาระคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้ อ 24 การชาระคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ให้ผกู ้ ูช้ าระคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นเต็มจานวนพร้อม
ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยให้ชาระเป็ นงวดรายเดือนตามที่สหกรณ์กาหนด ซึ่ ง
สหกรณ์จะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
ข้ อ 25 เมื่อสมาชิกกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น แล้ว จะกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นครั้งใหม่ ผูก้ ตู้ อ้ งชาระหนี้
เงินกูใ้ ห้กบั สหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า3 งวด และไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของงวดชาระหนี้ที่สหกรณ์กาหนด
ดังนี้
(1) งวดชาระคืน 3 งวด ต้องผ่อนชาระมาครบ 3 งวด จึงกูใ้ หม่ได้
(2) งวดชาระคืน 4 งวด ต้องผ่อนชาระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 งวด จึงกูใ้ หม่ได้
(3) งวดชาระคืน 5 งวด ต้องผ่อนชาระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 งวด จึงกูใ้ หม่ได้
(4) งวดชาระคืน 6 งวด ต้องผ่อนชาระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 งวด จึงกูใ้ หม่ได้
(5) งวดชาระคืน 7 งวด ต้องผ่อนชาระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 งวด จึงกูใ้ หม่ได้
(6) งวดชาระคืน 8 งวด ต้องผ่อนชาระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 งวด จึงกูใ้ หม่ได้
(7) งวดชาระคืน 9 งวด ต้องผ่อนชาระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 งวด จึงกูใ้ หม่ได้
(8) งวดชาระคืน 10 งวด ต้องผ่อนชาระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 งวด จึงกูใ้ หม่ได้
(9) งวดชาระคืน 11 งวด ต้องผ่อนชาระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 งวด จึงกูใ้ หม่ได้
(10) งวดชาระคืน 12 งวด ต้องผ่อนชาระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 งวด จึงกูใ้ หม่ได้
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โดยยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินกูค้ งเหลือจากสัญญาฉบับใหม่ และในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุจาเป็ นจะชาระ
คืนเงินสดก่อนครบกาหนดงวดชาระ ให้ สมาชิกทาหนังสื อเสนอต่อผูจ้ ดั การ ประธานกรรมการ หรื อ
คณะกรรมการเงินกู้ ตามควรแก่กรณี เพื่อขออนุมตั ิเป็ นกรณี ไป

หมวดที่ 3
การให้ เงินกู้สามัญ
*****************

ส่ วนที่ 1
บททัว่ ไป
ข้ อ 26 การอนุมตั ิเงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอนุมตั ิเงินกูส้ ามัญ หรื ออาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ ้ ึ นตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมตั ิเงินกูแ้ ก่สมาชิกให้เป็ นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 83
ข้ อ 27 สหกรณ์ให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด โดยให้เงินกู้
2 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกูส้ ามัญในเงินได้รายเดือน
(2) เงินกูส้ ามัญในทุนเรื อนหุน้
สมาชิกสมทบกูเ้ งินสามัญได้ ในทุนเรื อนหุน้ หรื อทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินฝาก ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
ข้ อ 28 สมาชิกจะกูเ้ งินสามัญทั้ง2 ประเภท ต้องมีอายุการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไน้ม่อยกว่า 12 เดือน
ข้ อ 29 สหกรณ์ให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกในวงเงินที่สหกรณ์กาหนด แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
(สามล้านบาทถ้วน)
กรณี สมาชิกประสงค์จะกูเ้ งินในวงเงินเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้คณะ
กรรมการเงินกูพ้ ิจารณาเป็ นราย ๆ ไป และแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
ข้ อ 30 เมื่อสมาชิกกูเ้ งินสามัญแล้ว มีความประสงค์จะขอกูเ้ งินสามัญครั้งใหม่ ผูก้ ตู้ อ้ งชาระหนี้
เงินกูส้ ามัญมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จึงสามารถกูเ้ งินสามัญใหม่ได้ โดยหักเงินกูค้ งเหลือจากสัญญาเงินกู้
สามัญฉบับใหม่ ซึ่ งในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุจาเป็ นจะชาระคืนเงินสดก่อนครบกาหนดงวดชาระ ให้สมาชิก
ทาหนังสื อเสนอต่อผูจ้ ดั การ ประธานกรรมการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ หรื อ คณะกรรมการตามควร
แก่กรณี เพื่อขออนุมตั ิเป็ นกรณี ไป
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ข้ อ 31 กรณี สหกรณ์มีเงินทุนไม่เพียงพอให้สมาชิกกู้ ให้ถือลาดับการพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญ
ตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) ผูก้ ทู้ ี่ใช้สิทธิ เรี ยกร้องในมูลค่าหุน้ หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องในมูลค่าหุน้ รวมกับเงินฝาก
ให้กไู้ ด้เป็ นอันดับแรก
(2) ผูก้ ทู้ ี่ถือหุน้ มากกว่าหลักเกณฑ์การถือหุน้
(3) ผูก้ ทู้ ี่มีเงินฝากไว้กบั สหกรณ์
(4) ผูก้ ทู้ ี่กนู้ อ้ ยกว่าวงเงินกูท้ ี่ผกู ้ มู้ ีสิท ธิ กู้
(5) ผูก้ ทู้ ี่ไม่เคยกูเ้ งินกับสหกรณ์
ผูก้ ทู้ ี่กเู้ งินในระดับเดียวกัน และมีจานวนเงินค้างชาระหนี้นอ้ ยกว่า ให้มีสิทธิ ได้รับการพิจารณา
อนุมตั ิเงินกูก้ ่อนผูท้ ี่คา้ งชาระหนี้มากกว่า เว้นแต่ ในกรณี ที่คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่า
มีเหตุผลจาเป็ นจะให้ผทู ้ ี่คา้ งชาระหนี้มากกว่าได้รับเงินกูก้ ่อนก็ได้

ส่ วนที่ 2
กู้เงินสามัญในเงินได้ รายเดือน
ข้ อ 32 ผูก้ เู้ งินสามัญในเงินได้รายเดือนที่ไม่มีหมายศาล ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินคงเหลือสุ ทธิ เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณี แล้ว ดังนี้
(1) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 22,580 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ย
กว่า 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน
(2) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 23,290 - 28,980 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า
3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(3) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 29,920 - 31,900 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า
4,000 บาท (สี่ พนั บาทถ้วน)
(4) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 32,930 - 36,330 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า
4,500 บาท (สี่ พนั ห้าร้อยบาทถ้วน)
(5) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 37,500 - 46,930 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(6) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 48,570 - 61,210 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า
6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
(7) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 62,900 - 73,370 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า
7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
(8) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 75,170 - 84,230 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า
8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
(9) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 86,110 - 95,810 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ย
กว่า 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
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(10) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 97,890 บาท ขึ้นไป ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
กรณี สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนเกินกว่า 97,890 บาท ขึ้นไป และมีความประสงค์
จะกูส้ ามัญในวงเงินกูเ้ กินกว่า 3,000,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) การพิจารณาอนุมตั ิน้ นั ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ โดยพิจารณา
เป็ นราย ๆ ไป
ข้ อ 33 ผูก้ เู้ งินสามัญในเงินได้รายเดือนที่มีหมายศาล ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ เมื่อหักค่าใช้จ่าย
ทุกกรณี แล้ว เพิม่ จากเงินสุ ทธิข้ นั ตา่ ตามอัตราเงินเดือน ดังต่ อไปนี้
(1) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 22,580 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณี แล้วไม่ต่ากว่า 4,500 บาท (สี่ พนั ห้าร้อยบาทถ้วน)
(2) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 23,290 - 28,980 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณี แล้วไม่ต่ากว่า 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
(3) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 29,920 - 31,900 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณี แล้วไม่ต่ากว่า 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(4) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 32,930 - 36,330 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณี แล้วไม่ต่ากว่า 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
(5) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 37,500 - 46,930 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณี แล้วไม่ต่ากว่า 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(6) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 48,570 - 61,210 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณี แล้วไม่ต่ากว่า 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
(7) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 62,900 - 73,370 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณี แล้วไม่ต่ากว่า 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
(8) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 75,170 - 84,230 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณี แล้วไม่ต่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(9) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 86,110 - 95,810 บาท ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณี แล้วไม่ต่ากว่า 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
(10) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 97,890 ขึ้นไป ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ เมื่อหักค่าใช้จ่าย
ทุกกรณี แล้วไม่ต่ากว่า 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ข้ อ 34 สมาชิกที่ใกล้เกษียณอายุจะกูเ้ งินสามัญในเงินได้รายเดือน ต้องมีอายุการทางานในการ
รถไฟแห่งประเทศไทยก่อนเกษียณอายุไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

9

ข้ อ 35 สมาชิกที่ใกล้เกษียณอายุจะกูเ้ งินสามัญในเงินได้รายเดือน ให้กเู้ งินสามัญได้ตามที่
สหกรณ์กาหนด และผูก้ ตู้ อ้ งมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ผูก้ ตู้ อ้ งมีอายุการทางานในการรถไฟแห่งประเทศไทย มากกว่าจานวนงวดชาระ
หนี้เงินกูท้ ี่ตอ้ งส่ งชาระให้แก่สหกรณ์
(2) ผูก้ ตู้ อ้ งมีทุนเรื อนหุน้ จนถึงเดือนที่ เกษียณอายุ รวมกับเงินงวดชาระหนี้รายเดือน
จนถึงเดือนที่เกษียณอายุ มากกว่าวงเงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ว้
(3) สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ และได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือน (บานาญ) จะเป็ น
ผูค้ ้ าประกันเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิกผูอ้ ื่นไม่ได้
(4) ผูก้ ซู้ ่ ึ งเหลืออายุการทางานในการรถไฟแห่งประเทศไทยน้อยกว่างวดชาระหนี้เงินกู้
ตามประกาศของสหกรณ์ หากมีความประสงค์จะกูเ้ งินสามัญในเงินได้รายเดือน ผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้สหกรณ์
หักเงินงวดชาระหนี้เป็ นกรณี พิเศษ โดยงวดชาระหนี้ไม่เกินอายุการทางานที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นอานาจ
วินิจฉัยของคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการเงินกู้
ถือเป็ นที่สุด
ข้ อ 36 บุคคลที่สมัครเป็ นสมาชิกภายหลังเกษียณอายุ หรื อออกจากงานประจา และรับบานาญ
จะกูเ้ งินสามัญในเงินได้รายเดือนได้ ไม่เกิน 5 เท่าของเงินบานาญ โดยต้องมีทุนเรื อนหุน้ หรื อทุนเรื อนหุ ้น
รวมกับเงินฝากไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 17.5 ของวงเงินกู้ และต้องมีสมาชิกค้ าประกัน รวม 2 คน ผูค้ ้ าประกัน
อย่างน้อย 1 คน เป็ นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และผูค้ ้ าประกันต้องมีอายุงานคงเหลือไม่นอ้ ย
กว่างวดชาระหนี้เงินกูส้ ามัญที่ได้ทาสัญญาค้ าประกันเงินกู้
สมาชิกที่รับบา นาญต้องให้ทายาททาหนังสื อยินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หักเงิน
สงเคราะห์ครั้งเดียว (เงินบาเหน็จ ) เงินสงเคราะห์รายเดือน (เงินบานาญ) เงินเดือนๆสุ ดท้าย เงินตอบแทน
ความชอบในการทางาน เงินสะสมคืน (เงิน ท.ส.ค.) เงินชดเชย เงินบานาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอด
แก่ทายาท เงิ นสงเคราะห์ครั้งเดียวตกทอด และเงินพึงได้ทุกประเภทที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จ่าย
ให้แก่สมาชิกผูก้ ู้ และทายาทสมาชิกผูก้ ู้ เมื่อผูก้ เู้ สี ยชีวิต เพื่อชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน
จานวนเงินฝากที่นามาค้ าประกันเงินกู้ จะถอนคืนไม่ได้จนกว่าจะได้ชาระหนี้เงินกูค้ รบถ้วน
ข้ อ 37 สมาชิกที่เป็ นลูกจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะกูเ้ งินสามัญในเงินได้รายเดือนได้
สู งสุ ดไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่น บาทถ้วน) ต้องมีทุนเรื อนหุน้ หรื อทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินฝากไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ ผ่อนชาระคืนไม่เกิน 24 งวด ต้องมี สมาชิกค้ าประกัน รวม 2 คน โดยมีผคู ้ ้ า
ประกันอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และมีอายุงานค งเหลือไม่นอ้ ยกว่า
งวดชาระหนี้เงินกูส้ ามัญที่ได้ทาสัญญาค้ าประกัน การพิจารณาเงินกูใ้ ห้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่สมาชิก ทา
สัญญาจ้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
จานวนเงินฝากที่นามาค้ าประกันเงินกู้ จะถอนคืนไม่ได้จนกว่าจะได้ชาระหนี้เงินกูค้ รบถ้วน
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ข้ อ 38 สมาชิกที่กเู้ งินสามัญในเงินได้รายเดือน แต่มีทุนเรื อนหุน้ หรื อทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงิน
ฝากไม่ครบจานวนตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด ให้สหกรณ์พิจารณาให้สมาชิกที่แจ้งความประสงค์
ขอหักเงินที่ได้รับอนุมตั ิให้กสู้ มทบเข้ากับทุนเรื อนหุน้ ให้ครบจานวน หรื อหักเข้าบัญชีเงินฝาก เพื่อใช้เป็ น
หลักประกันเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์การกูเ้ งินตามที่สหกรณ์กาหนด เป็ นราย ๆไป
ข้ อ 39 การกูเ้ งินสามัญในเงินได้รายเดือน ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันต้องมี เงินได้รายเดือน ทุนเรื อนหุน้
หรื อทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินฝาก อายุการเป็ นสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด โดยสหกรณ์จะ
ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป ยกเว้น ระเบียบจะระบุหลักเกณฑ์เฉพาะให้กบั ผูก้ บู้ างราย

ส่ วนที่ 3
การคา้ ประกันเงินกู้
ข้ อ 40 การกูเ้ งินสามัญ ในเงินได้รายเดือน ต้องมีสมาชิกสหกรณ์ที่ทางานประจา ไม่รวมสมาชิก
สมทบ ค้ าประกัน 2 คน กรณี ผคู ้ ้ าประกันมีหมายศาลหรื อไม่มีหมายศาล ต้อง มีอตั ราเงินเดือน ทุนเรื อน
หุน้ หรื อทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด และมี เงินคงเหลือสุ ทธิ เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณี แล้วในอัตราดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนต่ากว่า หรื อเท่ากับ 22,580 บาท ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญต้องมี
เงินเหลือสุ ทธิ ไม่ นอ้ ยกว่า 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ถ้า มีหมายศาล ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ
ไม่นอ้ ยกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
(2) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 23,290 - 28,980 บาท ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญต้องมีเงิน
เหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ถ้า มีหมายศาลต้องมีเงินเหลือสุ ทธิไม่นอ้ ยกว่า 3,500 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(3) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 29,920 - 31,900 บาท ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญต้องมีเงิน
เหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน ) ถ้า มีหมายศาล ต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่ นอ้ ยกว่า
4,000 บาท (สี่ พนั บาทถ้วน)
(4) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 32,930 - 36,330 บาท ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญต้องมีเงิน
เหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า4,000 บาท (สี่ พนั บาทถ้วน) ถ้ามีหมายศาลต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 4,500 บาท
(สี่ พนั ห้าร้อยบาทถ้วน)
(5) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 37,500 - 46,930 บาท ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญต้องมีเงิน
เหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า4,000 บาท (สี่ พนั บาทถ้วน) ถ้า มีหมายศาลต้องมีเงินเหลือสุ ทธิไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)
(6) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 48,570 - 61,210 บาท ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญต้องมีเงิน
เหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถ้า มีหมายศาลต้องมีเงินเหลือสุ ทธิไม่นอ้ ยกว่า 5,500 บาท
(ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
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(7) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 62,900 - 73,370 บาท ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญต้องมีเงิน
เหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถ้า มีหมายศาลต้องมีเงินเหลือสุ ทธิไม่นอ้ ยกว่า 6,000 บาท
(หกพันบาทถ้วน)
(8) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 75,170 - 84,230 บาท ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญต้องมีเงิน
เหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ถ้า มีหมายศาลต้องมีเงินเหลือสุ ทธิไม่นอ้ ยกว่า 6,500 บาท
(หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(9) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 86,110 - 95,810 บาท ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญต้องมีเงิน
เหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ถ้า มีหมายศาลต้องมีเงินเหลือสุ ทธิไม่นอ้ ยกว่า 7,000 บาท
(เจ็ดพันบาทถ้วน)
(10) สมาชิกที่มีอตั ราเงินเดือนตั้งแต่ 97,890 ขึ้นไป ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญต้องมีเงินเหลือ
สุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ถ้า มีหมายศาลต้องมีเงินเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 7,500 บาท
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
และเงินฝากที่นามาค้ าประกันเงินกู้ จะถอนคืนไม่ได้ จนกว่าจะได้ชาระหนี้เงินกูค้ รบถ้วน
ข้ อ 41 สมาชิกที่เกษียณอายุ สมาชิกที่รับเงินบานาญ สมาชิกที่ออกจากงานประจา สมาชิกที่เป็ น
ลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย จะค้ าประกันเงินกูส้ ามัญไม่ได้
ยกเว้น กรณี ที่สมาชิกค้ าประกันเงินกูก้ ่อนที่จะเกษียณอายุ หรื อก่อนที่จะออกจากงานประจา
อนุโลมให้ค้ าประกันต่อไปได้จนกว่าสัญญาที่ค้ า ประกันไว้จะได้ชาระหนี้คืนสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว และ
กรณี ที่ผกู ้ เู้ ป็ นสมาชิกที่รับเงินบานาญ สมาชิกที่รับเงินบานาญสามารถค้ าประกันเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิกผูก้ ทู้ ี่
รับเงินบานาญได้ แต่ตอ้ งให้ทายาททาหนังสื อยินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หักเงินสงเคราะห์ครั้ง
เดียว (เงินบาเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน (เงินบานาญ) เงินเดือนๆสุ ดท้าย เงินตอบแทนความชอบใน
การทางาน เงินสะสมคืน (เงิน ท.ส.ค.) เงินชดเชย เงินบานาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท
เงินสงเคราะห์ครั้งเดียวตกทอด และเงินพึงได้ทุกประเภทที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จ่ายให้แก่สมาชิก
ผูก้ ู้ และทายาทสมาชิกผูก้ ู้ เมื่อผูก้ เู้ สี ยชีวิต เพื่อ ชาระหนี้ให้ แก่ สหกรณ์จนครบถ้วน หรื อกรณี ผกู ้ ทู้ ี่เป็ น
ลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย สมาชิกที่เป็ นลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถค้ าประกันเงินกู้
ให้สมาชิกผูก้ ทู้ ี่เป็ นลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทยได้
ข้ อ 42 กรณี สมาชิกประสงค์จะกูเ้ งินสามัญ แต่ไม่มีบุคคลค้ าประกัน และประสงค์จะใช้
อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกัน ให้คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาอนุมตั ิให้กเู้ ป็ นรายๆไป
และให้กไู้ ด้ไม่เกิ นร้อยละ 95 ของราคาประเมินของอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานอง
ข้ อ 43 การค้ าประกันเงินกู้ ผูค้ ้ าประกันต้องทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบ
ฟอร์มที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 44 ผูค้ ้ าประกันต้องผูกพันตนต่อสหกรณ์ เพื่อชาระหนี้เงินกู้ เมื่อผูก้ ไู้ ม่ชาระหนี้ เงินกูใ้ ห้
สหกรณ์ ทั้งต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าสิ นไหมทดแทน ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้ แทนผูก้ ู้
ข้ อ 45 สมาชิกคนหนึ่งสามารถค้ าประกันเงินกูใ้ ห้กบั ผูอ้ ื่นในสัญญาเงินกูส้ ามัญได้ ไม่เกิน 3 คน
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ข้ อ 46 เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดเสี ยชีวิต หรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด หรื อมีเหตุที่คณะ
กรรมการ หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าไม่สมควรให้เป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดหาสมาชิกมาค้ า
ประกันแทนคนเดิม ตามที่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร ให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
กรณี ที่ภายหลังผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ตู้ อ้ งจัดหาผูค้ ้ าประกันคนใหม่มาแทน
ผูค้ ้ าประกันที่เปลี่ยนมาเป็ นคู่สมรส ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ หรื อกรรมการเงินกูก้ าหนดโดยเร็ ว
ข้ อ 47 ผูค้ ้ าประกันที่ออกจากสหกรณ์ โดยขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 38
ไม่วา่ เพราะเหตุใด ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้น จากการเป็ นผูค้ ้ าประกัน จนกว่าผูค้ ้ าประกันจะได้จดั หาผูค้ ้ า
ประกันคนใหม่มาค้ าประกันแทนตน หรื อได้ชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์ครบถ้วนแล้ว ตามที่คณะกรรมการ
หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร

ส่ วนที่ 4
กู้เงินสามัญในทุนเรื อนหุ้น
ข้ อ 48 สมาชิกกูเ้ งินสามัญในทุนเรื อนหุน้ ได้ ไม่เกินร้อยละ 95 ของสิ ทธิ เรี ยกร้องในเงินค่าหุน้
หรื อเงินค่าหุน้ รวมกับเงินฝากของสมาชิกที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
เงินฝากที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้ ต้องเป็ นเงินฝากของผูก้ เู้ อง หรื อเป็ นเงินฝากของสมาชิกคนอื่น โดย
สมาชิกที่เป็ นเจ้าของเงินฝากต้องทาหนังสื อยินยอมให้นาเงินฝากมาค้ าประกันเงินกู้
เงินฝากที่นามาค้ าประกันเงินกู้ ผูฝ้ ากสามารถถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากได้ แต่ตอ้ งมีเงิน
คงเหลือในบัญชีเงินฝากไม่นอ้ ยกว่ายอดหนี้เงินกูค้ งเหลืออยูก่ บั สหกรณ์
ข้ อ 49 สมาชิกมีหมายศาลหรื อไม่มีหมายศาลจะกูเ้ งินสามัญในทุนเรื อนหุน้ ต้องมีเงินคงเหลือ
สุ ทธิ ตามประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่ องหลักเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญ ที่ใช้บงั คับในปัจจุบนั
ข้ อ 50 สมาชิกที่กเู้ งินสามัญในทุนเรื อนหุน้ จะค้ าประกันเงินกูผ้ อู ้ ื่นได้ ภายในวงเงินกู้ ไม่เกินทุน
เรื อนหุน้ คงเหลือจากการกูเ้ งินสามัญ
กรณี สมาชิ กที่ค้ าประกันเงินกูผ้ อู ้ ื่นอยูก่ ่อนแล้ว จะกูเ้ งินสามัญในทุนเรื อนหุน้ ของตนเองได้
ภายในวงเงินกูไ้ ม่เกินทุนเรื อนหุน้ คงเหลือจากการค้ าประกันเงินกูผ้ อู ้ ื่น
ข้ อ 51 การกูเ้ งินสามัญโดยใช้ทุนเรื อนหุน้ ของสมาชิกที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ ผูก้ ู้ กูไ้ ด้ไม่เกิน ทุนเรื อน
หุน้ หรื อทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินฝาก ของสมาชิก โดยต้องมีทุนเรื อนหุน้ เงิน ได้รายเดือน และอายุการเป็ น
สมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
เงินฝากที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้ จะถอนไม่ได้ เว้นแต่ เมื่อถอนเงินฝากแล้ว ต้องมีเงินฝากคงเหลือใน
บัญชีเงินฝากไม่นอ้ ยกว่ายอดหนี้เงินกูท้ ี่ผกู ้ ยู้ งั ไม่ชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์
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ส่ วนที่ 5
การชาระคืนเงินกู้สามัญ
ข้ อ 52 การชาระหนี้เงินกูส้ ามัญ ให้ผกู ้ ูช้ าระหนี้เงินกูส้ ามัญเป็ นงวดเต็มจานวนพร้อมดอกเบี้ย
ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยให้ส่งเป็ นงวดรายเดือนตามที่สหกรณ์กาหนด ซึ่ งสหกรณ์จะ
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆไป
ข้ อ 53 กรณี ผกู ้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันขอผ่อนผันระยะเวลาการชาระหนี้ ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันต้อง
ทาเป็ นหนังสื อยื่นต่อคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอนั สมควร อาจผ่อนผัน
ระยะเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูส้ ามัญได้คราวละหนึ่งเดือน หรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนผัน
รวมกันทั้งหมดในเงินกูร้ ายหนึ่งต้องไม่เกิน 6 เดือน
ข้ อ 54 การชาระหนี้เงินกูแ้ ละการชาระค่าหุน้ ของสมาชิกที่เกษียณอายุ และสมาชิกที่ออกจาก
งานประจา ให้หกั จากเงินบานาญ (เงินสงเคราะห์รายเดือน) หรื อกรณี สมาชิกมีความจาเป็ น ไม่สามารถ
หักจากเงินบานาญ(เงินสงเคราะห์รายเดือน)ได้ ให้เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการเงินกูห้ รื อคณะกรรมการ
ดาเนินการ เพื่อขอนาส่ งด้วยตนเอง

หมวดที่ 4
การให้ เงินกู้พเิ ศษ
*******************

ส่ วนที่ 1
บททัว่ ไป
ข้ อ 55 ให้คณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริ งการขอกูเ้ งิน ให้เป็ นไปตามวัตถุ
ประสงค์ แล้วนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิการให้เงินกูพ้ ิเศษตามข้อกาหนดในระเบียบการนี้
ข้ อ 56 การให้เงินกูพ้ ิเศษ ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อซื้ อยานพาหนะ และเพื่อการ
ลงทุนประกอบอาชีพตามข้อกาหนดในระเบียบนี้ อนึ่ง ให้ถือว่าการให้เงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์อยู่
ในลาดับก่อนเงินกูพ้ ิเศษอื่น
กรณี สมาชิกกูเ้ งินพิเศษ และมีหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น หนี้เงินกูส้ ามัญ และมีหนี้เงินกูภ้ ายนอก
และประสงค์จะชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษเป็ นกรณี ไป
ข้ อ 57 สมาชิกที่ขอกูเ้ งินพิเศษต้องมีอายุการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ไม่มี
หมายศาล และต้องมีเงินคงเหลือสุ ทธิ อา้ งอิงตามประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่ องหลักเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญ ที่ใช้
บังคับในปัจจุบนั
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ข้ อ 58 การให้เงินกูพ้ ิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน
กรรมการที่เข้าประชุมพิจารณาคาขอกูร้ ายนั้น ยกเว้น คาขอกูท้ ี่ใช้เงินฝากในสหกรณ์เป็ นหลักประกัน ให้
ประธานกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยให้กแู้ ล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ข้ อ 59 เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษและผูก้ ไู้ ด้ทาสัญญาและทานิติกรรมตาม
กฎหมาย และระเบียบของสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว เมื่อผูก้ ไู้ ด้รับเงินกูพ้ ิเศษแล้ว ให้นาเงินกูพ้ ิเศษที่ได้รับ
เข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์หรื อบัญชีเงินฝากประจาของสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อ เป็ นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้
ให้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย และสหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
ประจา คณะกรรมการอาจยกเว้นการให้ผกู ้ นู้ าเงินกูพ้ ิเศษมาฝากไว้กบั สหกรณ์น้ นั ได้ ในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีเหตุผล
อันสมควร
ข้ อ 60 ในเมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งใช้จ่ ายเงินกูพ้ ิเศษตามความมุง่ หมาย ต้องเสนอรายงาน
การใช้จ่ายเงินกูต้ ามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้ พร้อมทั้งหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกครั้งโดยเร็ ว ทั้งนี้
สหกรณ์อาจมอบหมายให้กรรมการหรื อบุคคลอื่นที่เห็น สมควร สอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ และรายงานผล
การสอบสวนให้คณะกรรมการทราบก็ได้
ข้ อ 61 ตราบใดที่ผกู ้ ยู้ งั ส่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่เสร็ จสิ้ น ผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมและอานวยความสะดวกให้
กรรมการหรื อบุคคลอื่นซึ่ งได้รับมอบหมายจากสหก รณ์ เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติม หรื อปรับปรุ ง
ทรัพย์สิน หรื อการประกอบอาชีพที่ใช้เงินกูน้ ้ นั ในเวลาอันสมควร และต้องชี้แจงข้อ เท็จจิรงเกี่ยวกับเรื่ องที่
ตรวจ ให้กรรมการผูต้ รวจสอบทราบตามความเป็ นจริ ง

ส่ วนที่ 2
เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ข้ อ 62 เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกูเ้ พื่อซื้ ออาคารหรื ออาคารชุด ซื้ อที่ดินและอาคาร ซื้ อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร
เพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ เงินกูเ้ พื่อก่อสร้างต่อเติม หรื อปรับปรุ ง
อาคารสาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
(2) กูเ้ พื่อไถ่ถอนจานองอสังหาริ มทรัพ ย์ตาม (1) ซึ่ งได้จานองไว้เป็ นประกันการกูเ้ งิน
กับสถาบันการเงินหรื อเจ้าหนี้อื่น
ข้ อ 63 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินพิเศษ ต้องเสนอคาขอกู้ รายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้
ข้ อ 64 แบบแปลนและรายการก่อสร้างต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคารนั้น ต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน หรื อรายการดังกล่าวในวรรคแรกในสาระสาคัญ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการ หรื อบุคคลซึ่ งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการนี้ และต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบด้วย
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ข้ อ 65 สหกรณ์จะมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ หรื อกรรมการ หรื อบุคคลอื่นตามที่เห็น
สมควรสอบสวนและทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพื่ อการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ความร่ วมมือตามความเป็ นจริ ง
ข้ อ 66 จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ที่ให้แก่สมาชิกผูก้ นู้ ้ นั ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงถึงหลักทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่นามาเป็ นหลักประกัน ซึ่ งต้องเพียงพอ
และเหมาะสม ประกอบกับลักษณะของที่อยูอ่ าศัย ต้องตามควรแก่ฐานะ รวมถึงคานึงถึง ความสามารถ
ชาระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ข้ อ 67 เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์น้ นั มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกได้มีที่อยู่ อาศัยเป็ น
ของตนเองและครอบครัว มิใช่นาไปจัดทาเพื่อใช้สา หรับให้เช่า หรื อโอนแก่ผอู ้ ื่น ตราบใดที่สมาชิกยังส่ ง
ต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่ค รบถ้วน ผูก้ จู้ ะให้เช่า หรื อโอนอาคาร หรื อที่ดิน ซึ่ งใช้
เงินกูน้ ้ นั ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดแก่ผอู ้ ื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ที่จาเป็ น ต้องได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อ
จากคณะกรรมการก่อน

ส่ วนที่ 3
เงินกู้พเิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้ อ 68 สมาชิกมีสิทธิ กเู้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว ซึ่ ง
คณะกรรมการเห็นสมควรว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผูก้ ู้
ข้ อ 69 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อ
คณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดและหลักฐานต่างๆตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 70 สหกรณ์จะมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ หรื อกรรมการ หรื อบุคคลอื่นตามที่เห็น
สมคว รสอบสวนข้อเท็จจริ ง และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ ผูก้ ตู้ อ้ งให้ความร่ วมมือในการให้ ข้อเท็จจริ งแก่คณะกรรมการเงินกู้
หรื อกรรมการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ 71 จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่ งให้แก่สมาชิกกูค้ นหนึ่งนั้น สุ ดแต่ คณะ
กรรมการพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินที่ แท้จริ ง ตามแผนงานประกอบ
อาชีพและความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ส่ วนที่ 4
เงินกู้พเิ ศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
ข้ อ 72 เงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อยานพาหนะ ได้แก่
(1) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อยานพาหนะใหม่
(2) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อยานพาหนะใช้แล้ว
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ข้ อ 73 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อซื้ อยานพาหนะ ต้องเสนอคาขอกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อซื้ อยานพาหนะตามแบบที่สหกรณ์กาหนด ต่อคณะกรรมการ
ข้ อ 74 สหกรณ์จะมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ กรรมการ หรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร
สอบสวนข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อซื้ อยานพาหนะ แล้ว นาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ ผูก้ ตู้ อ้ งให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ เท็จจริ งต่อ คณะกรรมการเงินกู้ หรื อ
กรรมการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ 75 จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อยานพาหนะ ที่จะให้สมาชิกกูน้ ้ นั สุ ดแต่คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงมูลค่ายานพาหนะ ตามควรแก่ฐานะ และความสามารถชาระหนี้ของ
สมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ส่ วนที่ 5
หลักประกันเงินกู้พเิ ศษ
ข้ อ 76 การกูเ้ งินพิเศษ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อสัญญากูเ้ งินให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์
กาหนด กรณี สมาชิกกูเ้ งินพิเศษไม่เกินทุนเรื อนหุน้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ผูก้ ไู้ ม่ตอ้ งใช้หลักประกันอื่นอีก
แต่กรณี ที่สมาชิกกูเ้ งินพิเศษเกินกว่าทุนเรื อนหุน้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ผูก้ ตู้ อ้ งมีหลักประกันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กูเ้ งินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ ที่เป็ นที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างใหม่ในโครงการบ้านจัดสรร ต้องนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ซ้ื ออันปลอดจากภาระจานองรายอื่น มาจานอง
เป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ ายนั้น โดยต้องมีเหตุผลแสดงต่อคณะกรรมการว่าจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่า
ทุนเรื อนหุน้ ของผูก้ ู้ ต้องอยูภ่ ายใน ร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่ซ้ื อและนามา
จดจานองกับสหกรณ์ และกรณี กเู้ งินพิเศษเพื่อซื้ ออาคารชุด กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่นามาจดจานองกับสหกรณ์
(2) กรณี กเู้ งินพิเศษเพื่อการ เคหะสงเคราะห์ ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นที่ดินพร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้าง ที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างใหม่ กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่ซ้ื อ
และนามาจดจานองกับสหกรณ์เพื่อเป็ นประกันหนี้เงินกู้
(3) กรณี กเู้ งินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ไถ่ถอนจานองที่ดินหรื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างจากสถาบันการเงิน กูไ้ ด้ไม่เกินจานวนยอดหนี้คงเหลือตามสัญญาจานอง และกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 95
ของราคาประเมินอสังหาริ มทรัพย์ที่ไถ่ถอนจานองและต้องนาอสังหาริ มทรัพย์น้ นั มาจดจานอง กับสหกรณ์
เพื่อเป็ นประกันหนี้เงินกู้
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(4) กรณี กเู้ งินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อก่อสร้าง บ้านหรื อที่อยูอ่ าศัย ของตนเอง
บนที่ดินของตนเอง หรื อบนที่ดินที่ตนเองเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย โดยเจ้าของรวมให้ความยินยอมนามา
จดจานองกับสหกรณ์ และกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินบ้านที่จะปลูกสร้างพร้อมที่ดิน
(4.1) กรณี ก่อสร้างบ้านหรื ออาคารบนที่ดิน ที่อยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร หรื อใน
จังหวัดอื่นที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมือง ต้องมีราคาประเมินที่ดินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้
(4.2.) กรณี ก่อสร้างบ้านหรื ออาคารบนที่ดินที่อยูใ่ นจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จงั หวัด
กรุ งเทพมหานคร และไม่ได้อยูใ่ นเขตเทศบาลเมือง ต้องมีราคาประเมิ นที่ดินไม่น้ อยกว่าร้อย ละ 5 ของ
วงเงินที่ขอกู้
(5) กูเ้ งินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อซื้ อที่ดิน
(5.1) เพื่อ ใช้ก่อสร้างอาคารเป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัวตามควร
แก่ฐานะ กูเ้ งิน พิเศษเพื่อก่อสร้างต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารสาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเองและ
ครอบครัวตามควรแก่ฐานะ กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยล ะ 95 ของราคาประเมินในอสังหาริ มทรัพย์ที่นามาจดจานอง
กับสหกรณ์
(5.2) เพื่อซื้ อที่ดินเปล่า
(5.2.1) ในเขตกรุ งเทพมหานคร กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
ในอสังหาริ มทรัพย์ที่นามาจดจานองกับสหกรณ์
(5.2.2) จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่เขตกรุ งเทพมหานคร แต่อยูใ่ นเขตเทศบา ลเมือง
กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินในอสังหาริ มทรัพย์ที่นามาจดจานองกับสหกรณ์
(5.2.3) จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่เขตกรุ งเทพมหานคร และไม่ได้อยูใ่ นเขต
เทศบาลเมืองกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินในอสังหาริ มทรัพย์ที่นามาจดจานองกับสหกรณ์
(6) กูเ้ งินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โดยนาพันธบัตรรัฐบาลหรื อพันธบัตรที่รัฐบาล
ค้ าประกัน หรื อเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมการเห็นควรรับจานาเป็ นประกันเงินกูร้ ายนั้น
โดยจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่า ทุนเรื อนหุน้ ของผูก้ ู้ ต้องอยูภ่ ายในร้อยละ 95 แห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั ใน
ระหว่างชาระหนี้เงินกูไ้ ม่เสร็ จสิ้ น ห้ามโอน ขาย จานา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการ
เงื่อนไขอื่นๆให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
(7) กรณี กเู้ งินพิเศษเพื่อซื้ อยานพาหนะ หรื อกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินอสังหาริ มทรัพย์ที่นามาจดจานองกับสหกรณ์
(8) ในระหว่างชาระหนี้เงินกูไ้ ม่เสร็ จสิ้ นผูก้ เู้ งินพิเศษ ห้ามโอน ขาย จานอง จานา
หลักทรัพย์ที่นามาจดจานองเป็ นประกันกับสหกรณ์ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการ
เงื่อนไขอื่นให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
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(9) กรณี การใช้สิ่งปลูกสร้าง หรื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างเป็ นหลักประกันเงินกูพ้ ิเศษ
ผูก้ ตู้ อ้ งทาประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง โดยระบุในสัญญาประกันภัยให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ การทา
ประกันภัยต้องมีวงเงินเอาประกันไม่นอ้ ยกว่าราคาประเมินของสิ่ งปลูกสร้า งนั้น
กรณี คณะกรรมการดาเนินการเห็นควรให้ใช้หลักประกันอื่น นอกเหนือจากที่กาหนดในวรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายๆไป

ส่ วนที่ 6
การส่ งคืนเงินกู้พเิ ศษ
ข้ อ 77 คณะกรรมการจะพิจารณากาหนดให้ผกู ้ เู้ งินพิเศษ ส่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนพร้อ ม
ดอกเบี้ยเป็ นจานวนกี่งวด ก็สุดแต่จะเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนเงินและความมุ่ งหมายแห่ง
เงินกู้ แต่ไม่เกิน 300 งวด หรื อ 25 ปี
สาหรั บเงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์ ส่ งคืนภายใน 300 งวด กรณี บรรจุเป็ นพนักงานการรถไฟ
แห่งประเทศไทยก่อน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 หรื อในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ .ศ. 2542 ผ่อนชาระ
คืนภายในอายุ ไม่เกิน 70 ปี กรณี บรรจุเป็ นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหลัง วันที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2542 ผ่อนชาระคืนภายในอายุ 60 ปี กรณี เงินกูเ้ พื่อซื้ อยานพาหนะและเงินกูเ้ พื่อลงทุนประกอบอาชีพ
ส่ งคืนเงินกูไ้ ม่เกิ น 80 งวด หรื อภายใน อายุ 60 ปี โดยเริ่ มนับตั้งแต่เดือน ที่คืนเงินและดอกเบี้ยเดือนแรก
ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลา
ข้ อ 78 การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูพ้ ิเศษ ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษเต็มจานวน พร้อม
ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยให้ส่งเป็ นงวดรายเดือนตามที่สหกรณ์กาหนด

หมวดที่ 5
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้ อ 79 ให้คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเงินกูต้ รวจสอบ และควบคุมการให้เงินกูท้ ุกรายให้
มีหลักประกันตามที่สหกรณ์กาหนดไว้ในเงินกูท้ ุกประเภท ตามระเบียบการฉบับนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็น
ว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
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ข้ อ 80 ในกรณี หนึ่งกรณี ใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืน
โดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยทันทีโดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการ
เรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้
จัดการแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยเป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั กล่าวนั้น ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
และกรณี ที่ผกู ้ ไู้ ม่สามารถชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ทุกกรณี ให้สหกรณ์หกั เงินของผูก้ ทู้ ี่
ผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งเงินค่าหุน้ เมื่อพ้นจากสมาชิกสหกรณ์ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากที่
นามาค้ าประกันเงินกู้ และเงินที่สหกรณ์รับมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกประเภท เพื่อชาระหนี้
เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน
ข้ อ 81 ในกรณี เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงนั้น และผูค้ ้ าประกันต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ู้
แต่ไม่สามารถชาระหนี้น้ นั ได้โดยสิ้ นเชิง เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ คณะกรรมการ
อาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ า ประกันเป็ นงวดรายเดือน จนครบถ้วนตามที่ได้ทาหนังสื อไว้ ทั้งนี้ สุ ดแต่
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 82 ในกรณี ที่ผกู ้ ชู้ าระหนี้เงินกูใ้ ห้แก่สหกรณ์ไม่ได้ หรื อชาระหนี้ไม่ครบถ้วน สหกรณ์จะ
ดาเนินการหักเงิน ของผูค้ ้ าประกัน ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งเงินค่ าหุน้ เมื่อพ้นจากสมาชิกสหกรณ์
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากที่นามาค้ าประกันเงินกู้ และเงินที่สหกรณ์รับมาจากการรถไฟ แห่งประเทศ
ไทยทุกประเภท เพื่อชาระหนี้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ย เงินกู้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ จนกว่าสหกรณ์จะได้รับเงินที่
ค้างชาระหนี้ครบถ้วน
ข้ อ 83 ในกรณี ที่ผกู ้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้ซ่ ึ งมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน แล้วจึงขอลาออกจากสหกรณ์ได้

หมวดที่ 6
ดอกเบีย้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดอกเบีย้ เงินกู้สามัญ และดอกเบีย้ เงินกู้พเิ ศษ
ข้ อ 84 สหกรณ์เรี ยกเก็บดอกเบี้ยเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ17 ต่อปี โดยจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
ข้ อ 85 สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกูต้ ้ งั แต่วนั แรกที่จ่ายเงินกูใ้ ห้แก่ผกู ้ ู้ และคิดดอกเบี้ยเป็ นรายวัน
ตามต้นเงินที่ยงั ไม่ชาระคืน
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หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 86 การกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น กูเ้ งินสามัญ และกูเ้ งินพิเศษ ที่มีวตั ถุประสงค์นอกเหนือจากที่
กาหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ และใช้หลักประกันหรื อใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูน้ อกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ในระเบียบฉบับนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายๆไป
ข้ อ 87 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหลักประกัน และการดาเนินการรับจานองของสหกรณ์ รวมถึง
การที่เจ้าหน้าที่หรื อกรรมการสหกรณ์ออกไปชาระหนี้ หรื อทานิติกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับผูก้ ทู้ ุกประเภท
ผูก้ ตู้ อ้ งเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 88 ให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามระเบียบฉบับนี้อย่างเคร่ งครัด กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายภิญโญ เรื อนเพ็ชร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด

