
 
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน (ฉบับท ี5) พ.ศ. 2548 

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

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด ข้อ 79 

(8) และขอ้ 107(3) คณะกรรมการดาํเนินการชุดที 23 จึงกาํหนดระเบียบวา่ดว้ยเงินกูส้ามญัและเงินกู้เพือเหตุ

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามมติคณะกรรมการดาํเนินการชุดที 23 วาระพิเศษ เมือวนัที 3 กรกฎาคม 2548 ไวด้งันี 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเรียกว่า " ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั วา่ดว้ย เงินกู้

สามญัและเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2548" 

ขอ้ 2. ระเบียบนีให้มีผลบงัคบัใช ้ตงัแต่วนัที 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ใหย้กเลิกขอ้ความทงัหมดแห่งระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด 

วา่ดว้ย เงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2546 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนีแทน 

 

หมวด 1 ข้อกําหนดทวัไป 

ขอ้ 1. ในระเบียบนี สหกรณ์ใหเ้งินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 

(1) เงินกู้สามญั 

(2) เงินกู้สามญัและเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินนนั สหกรณ์จะให้กูไ้ดเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านนั 

(3) การให้เงิรนกู้แก่สมาชิกนัน จะให้ได้เฉพาะกรณีเพือการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์

ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร แต่จะใหเ้งินกู้เพือการสุรุ่นสุร่ายหรือการเก็งกาํไรไม่ได ้

 

หมวด 2 เงินกู้สามญั 

ขอ้ 4. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกไดต้ามทีกาํหนดไว้

ในระเบียบนี และในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตงัคณะอนุกรรมการเงินกูข้ึน ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์

ขอ้ 84 เพือมอบอาํนาจหนา้ทีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกให้ปฏิบติัได ้

ขอ้ 5. สมาชิกผูป้ระสงค ์ขอกู้เงินสามญัตอ้งเสนอคาํขอกูต้่อสหกรณ์ ตามแบบทีกาํหนดไว ้

ขอ้ 6. คาํขอกูเ้งินกูส้ามญัของสมาชิกนนั ตอ้งเสนอโดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงนิกู ้

ซ่งแต่งตงัจากคณะกรรมการดาํเนินการ จาํนวน 7 คน 



ขอ้ 7. จาํนวนเงินกู้ทีให้แก่สมาชิกผูกู้้คนหนึงๆ นนัย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา

เห็นสมควรแต่ตอ้งอยู่ภายในจาํกดัไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือจาํนวนเงินไดร้ายเดือนรวมห้าสิบเดือนของ

สมาชิกนนั สุดแต่จาํนวนไหนน้อยกวา่ 

ในกรณีทีสมาชิกกูเ้งินสามญั โดยมีค่าหุ้นหรือเงินฝากหรือค่าหุน้ และเงินฝากรวมกนัคาํประกนั ให้

กูไ้ดภ้ายในจาํนวนไม่เกินร้อยละเกา้สิบของค่าหุ้นหรือเงินฝาก หรือค่าหุ้นและเงินฝากรวมกนัทงัหมด ทีเป็น

หลกัประกนันนัเงินกู้ตามความในวรรคนีผูกู้ส้ามารถกูไ้ดเ้กินกวา่จาํนวนสูงสึุดกาํหนดไวต้ามความในวรรค

แรก 

ขอ้ 8. ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกทียงัส่งคืนเงินกู้สามญั 

หรือเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จก็ได ้ทงันีเป็นไปตามเงือนไขทีคณะกรรมการกาํหนดขึน 

ขอ้ 9. ในการให้เงินกู้สามญันนั ถ้าปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนทีจะให้กู้ไดไ้ม่พอแก่การขอกู้อนัมี

ลกัษณะพึงใหกู้้นนัทุกราย ใหถ้ือลาํดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู้ ดงัต่อไปนี 

(1) เงินกู้ซึงถือค่าหุ้นเป็นหลกัประกนันนั พึงให้ในลาํดบัก่อนเงินกู้ซึงมีหลกัประกันอย่าง

อืน 

(2) ในระหว่างเงินกูซึ้งอยู่ในลาํดบัเดียวกนัตามทีกล่าวใน (1) นนัเงินกู้ซึงจาํนวนนอ้ย พึงให้

ก่อนเงินกู้ซึงมีจาํนวนมาก เพือประโยชน์แห่งการนีจาํนวนเงินกู้ทีนํามาเทียบกนันัน ให้คิดรวมทงัเงินกู้

สามญัและเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผูกู้ค้งเหลืออยู่ (ถา้มี) ดว้ย 

ทงันี เวน้แต่ในกรณีทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีเหตุผลพิเศษ จะวนิิจฉัยเป็นอย่างอืนก็ได ้ 

 

หมวด 3 เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน 

ขอ้ 10. เมือสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอนัแสดงหลกัฐานพิสูจน์ได ้และประสงค์จะขอกูเ้งินกู้ก็ใหย้นืคาํขอ

กูถ้ึงสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว ้

ขอ้ 11. คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจให ้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 

และหรือ กร รมการดําเ นินการอืนๆ ตามทีเ ห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เ งินกู้ เพือเ หตุฉุกเฉินแทน

คณะกรรมการดาํเนินการก็ได ้และใหผู้ไ้ดรั้บมอบดงักล่าวนนัแถลงรายการเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินทีให้ไปแล

ส่งคืนต่อคณะกรรมการดาํเนินการเพือพิจารณาทุกเดือน 

ขอ้ 12. เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินทีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ นนัให้มีจาํนวนไม่เกินสามหมืนบาท หรือ

หกเท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนนัสุดแต่จาํนวนไหนนอ้ยกว่า 

 

หมวด 4 หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ 

ขอ้ 13. การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนนั ผูกู้ย้่อมตอ้งทาํหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว ้

ขอ้ 14. หลกัประกนัสําหรับเงินกู้นนั ใหมี้ขอ้กาํหนดไดง้ต่อไปนี 



(1) เ งินกู้ เพือเหตุฉุกเฉินนอกจากหนังสือกู้ซึงผู้กู้ได้ทําไวต่้อสหกรณ์แล้วก็มิต้องมี

หลกัประกนัอย่างอืนอี เวน้แต่ผูกู้มี้ค่าหุน้สะสมน้อยกวา่จาํนวนเงินทีกู้ตอ้งมีผูค้าํประกนั 1 คน 

(2) เงินกู้สามญั ถา้เงินกูส้ามญัรายนนั โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมือรวมกับเงินกู้สามญั

รายก่อนของผูกู้ที้คงเหลืออยู่ (ถา้มี) มีจาํนวนไม่เกินกวา่ค่าหุ้นทีผูกู้้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั

อย่างอืนอีก 

ถา้เงินกู้สามญัรายนัน โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมือรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ทีคง

เหลืออยู ่(ถา้มี) ก็ดีมีจาํนวนเกินกวา่ค่าหุ้นซึงผูกู้ ้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลกัประกันอย่างใดอย่างหนึง ดงั

ต่อไปนี ดว้ย 

(3) มีสมาชิกซึงคณะกรรมการดาํเนินการ เห็นสมควรอย่างนอ้ยคนหนึงคาํประกนัอยา่งไม่มี

จาํกดัเพือหนีสินเกียวกบัเงินกู้สามญัรายนนั ในส่วนทีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้แ้กต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามญัรายก่อน

เหลืออยูด่ว้ยก็ตอ้งให้คาํประกันเพอืความมนัคงในการให้เงินกู้สามญั ให้กําหนดให้มีการคําประกนัเงินกู้

สามญัดงันี 

(1) เงินกู้สามญั ไม่เกิน 500,000 บาท ให้มีผูค้าํประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน 

(2) เงินกู้สามญั เกินกวา่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ให้มีผูค้าํประกนัไม่นอ้ยสอง

คน และตอ้งจ่ายเบียประกนัสมทบเขา้กองทุนคาํประกนัเงินกู้สามญั ตามระเบียบสหกรณ์วา่ด้วยกองทุนคาํ

ประกนัเงินกูส้ามญั (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2548 

(3) เงินกู้สามญั เกินกว่า 800,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้ตอ้งมีผู ้คาํประกันไม่

นอ้ยกวา่หา้คน และตอ้งจ่ายเบียประกนัสมทบเขา้กองทุนคาํประกนัเงินกู้สามญั ตามระเบียบสหกรณ์วา่ด้วย

กองทุนคาํประกนัเงินกู้สามญั (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2548  

สมาชิกผูค้าํประกนัตอ้งทาํหนงัสือคาํประกนัใหไ้วต้่อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว ้สมาชิกคนหนึง

จะเป็นผูค้าํประกนั สําหรับผูกู้ม้ากกวา่หา้คนในเวลาเดียวกันไม่ได้เมือผูค้าํประกนัคนใดตาย หรือออกจาก

สหกรณ์ โดยเหตุอืนหรือมีเหตุทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ไม่สม ควรหรือไม่ อาจทีจะเป็นผูค้าํประกนั

ต่อไป ผุกู้ ้ตอ้งจดัหส้มาชิกอืนซึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้าํประกันแทนคนเดิมให้

เสร็จภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

การทีสมาชิกผูค้าํประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผูน้นัหลุดพน้จากการ

คาํประกนั จนกวา่ผูกุ้ ้ไดจ้ดัใหส้มาชิกอืนซึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร เขา้เป็นผูค้าํประกนัแทน 

(4) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดภาระจาํนอง รายอืน จาํนองเป็นประกนัเตม็จาํนวนเงินกู้ราย

นนั โดยตอ้งเป็นทีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่จาํนวนเงินกูส่้วนทีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้ตอ้งอยู่ภายใน

ร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์นั 

(5) มีหลกัทรัพยร์ัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึง๕ณะกรรมการดาํเนินการ

เห็นสมควรจาํนาํเป็นประกนั โดยจาํนวนเงินกู้ส่วนทีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่ง

ค่าของหลกัทรัพยน์นั 



หมวด 5 เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้ 

ขอ้ 15. เงินงวดชาํระหนีสําหรับเงินกูน้นั ให้กาํหนดไวด้งันี 

(1) เงินกู้สามญั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา กาํหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามญัเป็น

งวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมด้วยดอกเบียเป้นาํจนวนกีงวด ก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้้

จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกินสองร้อยยสิีบงวดหรือหนึงร้อยเดือน ตงัแต่เดือนทีคิดดอกเบีย

เดือนแรก 

เงินกู้สามญัทีใช้หุ้น หรือเงินฝาก หรือหุ้นและเงินฝากรวมกันคําประกัน ทีมีจาํนวนมากกว่า 

1,000,000 บาทขึนไป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณากาํหนดให้ผูกู้้ส่งคืนเงินกู้เป็นรายงวดรายเดือน

เท่ากนั พร้อมกบัดอกเบียเป็นจาํนวนกีงวดก็สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรตามฐานะของผูกู้้และความ

มุ่งหมายแห่งเงินกู้ 

ในกรณีทีผูกู้ ้มีคาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรผ่อนผนัเป็น

พิเศษคณะกรรมการดาํเนินการ จะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาํระหนี สําหรับเงินกู้สามญัทีกาํหนดไวต้าม

ความในวรรคก่อนนนัใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหนึง หรือหลายเดือนก้ได ้แต่กการผ่อนเวลาเช่นนนัรวมกนัทงัหมด

สําหรับเงินกู้สามญัรายหนึงๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน  

(2) เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พะ◌ื◌่อเหตุฉุกเฉินพร้อมดว้ยดอกเบียเป็นงวด

รายเดือนรวมหกเดือนหรือสิบสองงวดการจ่ายค่าจา้งสําหรับพนกังานทีรับค่าจา้งเดือนละ 1 งวด งวดแรกให้

ส่งตน้เงินไม่ตาํกว่าหนึงในหกของจาํนวนเงินกุ ู ้พร้อมดอกเบียภายในวนัสิ นเดือนทีคิดดอกเบียเดือนแรก 

หรือสองในสิบของจาํนวนเงินกู้พร้อมดอกเบียสําหรับพนกังานทีรับค่าจา้งเดือนละ 2 งวด ส่งนเงินต้นที

เหลือดร้อมดว้ยดอกเบียใหส่้งภายในสิ นเดือนถดัไป ทงันีโดยไม่มีการผ่อนเวลาอย่างใดอีก 

ขอ้ 16. การส่งเงินงวดชาํระหนีเงินกูทุ้กประเภท ซึงผูกู้ ้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นนั ให้ส่งโดยวิธีหกัจาก

เงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ ณ ทีจ่าย ใหถ้ือวา่เงินงวดชาํระหนี แต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัสินเดือนนนั  ๆ

 

หมวด 6 ดอกเบยีเงินกู้ 

ขอ้ 17. ให้เรียกดอกเบียเงินกู้ทุกประเภทไม่เกินอัตราทีี คณะกรรมการดาํเนินการจะประกาศให้

ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

ขอ้ 18. ดอกเบียนนัใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินคงเหลือ 

 

หมวด 7 การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

ขอ้ 19. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกราย มีหลกัประกนัตามทีกาํหนดไว้

ในระเบียบนีและเมือคณะกรรมการเห็นว่าหลกัประกนั สําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผูกู้้จะตอ้งจดัการ

แก้ไขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 



ขอ้ 20. ในกรณีใดๆ ดงัต่อไปนี ใหถ้ือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสินเชิง

พร้อมทงัดอกเบียในทนัที โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีใหไ้ว ้และให้คณะกรรมการดาํเนินการจดัเรียกคืน

โดยมิชกัชา้ 

(1) เมือผูกู้้ออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ 

(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการว่า ผู ้กู้นาํเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายทีให้เงินกู้

นนั 

(3) เมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัสําหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง และผูกู้มิ้ได้

จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีกาํหนดทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เมือคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบีย) เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด

นดัการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัวา่นนัถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ายหนึงๆ 

ขอ้ 21. ในกรณีทีเงินกู้เป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยสิ นเชิงตามทีกล่าวแลว้ในขอ้ 20 ถา้ผูค้าํประกนัตอ้งรับ

ผิดชาํระหนีแทนผู้กู้ และไม่สามารถชําระหนีนันโดยสิ นเชิงได้ เมือผูค้าํประกันร้องขอคณะกรรมการ

ดาํเนินการอาจผ่อนผนัใหเ้รียกเก็บจากผูค้าํประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามทีผู้กู้ได้ทาํหนงัสือกู้ให้ไว้

ต่อสหกรณ์ก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 22. ผูกู้้ก็ดี ผูค้าํประกนัก็ดี ตอ้งรับผูกพนัวา่ถา้ตนประสงค์จะขอออกหรือยา้ยจากงานประจาํตาม

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 15 ขอ้ 31 (3) ขอ้ 35 และขอ้ 36 ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการ

ชาํระหนีสินซึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ นเสียก่อน แลว้จึงขอออกหรือยา้ยจากงานประจาํนนัได ้


