
 
ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ. 2563 

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

เพื่อให้การด าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก   เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก        
และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงต้องการให้สมาชิกตระหนักถึงการใช้เงิน        
ที่ได้รับจากการกู้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ฉะน้ัน จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด ข้อ 60 (9) และข้อ  81 (2)   ประกอบมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่  3/2563  เม่ือวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563  เห็นชอบให้แก้ไขและ
เพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด   ว่าด้วย  การ
ให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563  ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ  1  ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563” 

  

 ข้อ  2  ระเบียบฉบับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  24  มีนาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 

 ข้อ  3  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  
จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560  ฉบับบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 

หมวดท่ี  1  
บททั่วไป 

 

 ข้อ  4  ในระเบียบฉบับน้ี 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  “สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด  
  “เงินได้รายเดือน”    หมายความว่า  เงินเดือนที่สมาชิกได้รับจากนายจ้างเป็นค่าตอบ 
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แทนการท างานในแต่ละเดือน รวมถึงเงินเพิ่มค่าครองชีพ หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินบ านาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญซึ่งสมาชิกได้รับจากนายจ้าง 
  “ทุนเรือนหุ้น”   หมายความว่า      จ านวนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ โดยการส่งมา
ให้สหกรณ์เป็นรายเดือน รวมถึงการซื้อเป็นครั้งคราว 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์      
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  “กรรมการ”  หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า       รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  “ผู้จัดการ”  หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ    
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

 ข้อ  5  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกู้สามัญ 
(3) เงินกู้พิเศษ 

 

ข้อ  6  สหกรณ์ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเฉพาะเพื่อการอัน 
จ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น หรือเก็ง
ก าไรไม่ได ้
 

 ข้อ  7  สมาชิกจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้เงินสามัญ และกู้เงินพิเศษ ต้องยื่นค าขอกู้เงนิและท า
สัญญากู้เงินเป็นหนังสือ ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก าหนด 
  

 ข้อ  8  สมาชิกที่ค้างส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่ครบจ านวน ต้องส่งให้
ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้เงินสามัญ และกู้เงินพิเศษได้ 
  

 ข้อ  9  สมาชิกที่ค้างช าระหน้ีเงินกู้รายเดือน หรือช าระหน้ีเงินกู้รายเดือนไม่ครบจ านวน ต้องช าระ
ให้ครบก่อนจึงจะมสีิทธิขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้เงินสามัญ และกู้เงินพิเศษได้   

 

 ข้อ  10  การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู้และดอกเบี้ยของเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้
พิเศษ รวมถึงเงินอื่นๆที่ผู้กู้ต้องช าระให้กับสหกรณ์ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย และต้องไม่เกิน
เงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกตามท่ีสหกรณ์ก าหนด และให้ถือว่างวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนด
ช าระในวันสิ้นเดือน 
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 ข้อ  11  สมาชิกจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้เงินสามัญ กู้เงินพิเศษเพื่อลงทุนประกอบอาชีพและกู้เงิน
พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ต้องมีอายุการท างานเหลืออยู่มากกว่าระยะเวลาในการช าระคืนหน้ีเงินกู้ หรือมี
อายุไมเ่กิน 60 ปี กรณีระยะเวลาผ่อนช าระคืนเงินกู้เกินอายุ 60 ปี ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้น ณ วันที่เกษียณอายุ
จากงานประจ ามากกว่าจ านวนเงินกู้  ยกเว้นสมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ให้ผ่อนช าระได้
ภายในอายุไม่เกิน 70 ปี 

กรณีสมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น 
   

หมวดที่ 2  
การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

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

ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

  

 ข้อ  12   การอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการเงินกู้  
ตามความในข้อบังคับ ข้อ 66  หรือประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือ
ผู้จัดการตามที่เห็นสมควรเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการได้ และให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายดังกล่าวน้ี เสนอรายงานเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ได้อนุมัติไปและส่งคืนให้คณะกรรมการ
ทราบ 

 

 ข้อ  13  สหกรณ์ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก ตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยให้เงินกู้ 
2 ประเภท ดังน้ี  
  (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในเงินได้รายเดือน 
  (2)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุน้ 
 สมาชิกสมทบกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้เฉพาะเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุ้น 
 

 ข้อ  14  สมาชิกจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทั้ง 2 ประเภท ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อย
กว่า 3 เดือน 
 

ส่วนที่ 2  
กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในเงินได้รายเดือน 

 

 ข้อ  15  การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในเงินได้รายเดือน กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่า ของเงินได้รายเดือน  
  

 ข้อ  16  สมาชิกไม่มีหมายศาลจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในเงินได้รายเดือน มีเงินเดือนขั้นต่ าหรือ
เงินเดือนขั้นต่ ารวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพหรือเงิน งพช. ตั้งแต่ 9,040 บาท (เก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) ขึ้นไป 

ต้องมีเงินคงเหลือสุทธิตามประกาศ สหกรณ์ฯ เร่ืองหลักเกณฑ์กู้เงินฉุกเฉิน ตามสุทธิคงเหลือ เงินกู้
ฉุกเฉิน   
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 ข้อ  17  สมาชิกไม่มีหมายศาลจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในเงินได้รายเดือน มีเงินเดือนขั้นต่ าหรือ
เงินเดือนขั้นต่ ารวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพหรือเงิน งพช.ต่ ากว่า 9,040 บาท (เก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) ต้องมี
เงินคงเหลือสุทธิเม่ือหักค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
  

 ข้อ  18  สมาชิกทีมี่หมายศาลจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในเงินได้รายเดือน และต้องมีเงินสุทธิ
คงเหลือเป็นไปตามประกาศ สหกรณ์ฯ เร่ืองหลักเกณฑ์กู้เงินฉุกเฉิน ตามสุทธิคงเหลือ เงินกู้ฉุกเฉิน      
 

 ข้อ  19  สมาชิกจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในเงินได้รายเดือน ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือน อายุการเป็น
สมาชิก ตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป 
 

 ข้อ  20  สมาชิก ที่ยื่นกู้สามัญในทุนเรือนหุ้น หรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝากไปแล้ว แต่มีความ
ประสงค์จะกู้ฉุกเฉินในเงินได้รายเดือน ต้องมีสมาชิกค้ าประกัน 1 คน  ซึ่งผู้ค้ าประกันต้องเป็นพนักงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย และเม่ือตรวจสอบแล้วผู้ค้ าประกันต้องมทีุนเรือนหุ้น หรือมีทุนเรือนหุ้นรวม
กับเงินฝาก เพียงพอกับการค้ าประกัน การกูเ้งินฉุกเฉินในครั้งน้ี   
 

 * ข้อ  21  ส าหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ (รับเงินบ านาญ) ทีย่ื่นกู้สามัญในทุนเรือนหุ้น หรือทุนเรือน
หุ้นรวมกับเงินฝากไปแล้ว  แต่มีความประสงค์จะกู้ฉุกเฉินในเงินได้รายเดือน จะต้องให้ทายาทท าหนังสือ
ยินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หักเงินสงเคราะห์ครั้งเดียว (เงินบ าเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน           
(เงินบ านาญ) เงินเดือนๆสุดท้าย เงินตอบแทนความชอบในการท างาน เงินสะสมคืน (เงิน ท.ส.ค.)           
เงินชดเชย เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท เงินสงเคราะห์ครั้งเดียวตกทอด และ       
เงินพึงได้ทุกประเภทที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จ่ายให้แก่สมาชิกผู้กู้ และทายาทสมาชิกผู้กู้ เม่ือผู้กู้
เสียชีวิต เพื่อช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน  
           ในกรณีสมาชิกผู้ เกษียณอายุ ที่ยื่นกู้ฉุกเฉินตามรายละเอียดข้อ 21 ไปแล้ว ถ้ามีความ
ประสงค์ยื่นกู้ซ้ าในลักษณะเดิมอีก สามารถยื่นกู้ได้เพียง 3 ครั้ง ตลอดอายุการเป็นสมาชิก นับแต่วันที่
ระเบียบฉบับน้ีมีผลบังคับใช้  
  

ส่วนที่ 3  
กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุ้น 

  

 ข้อ  22  สมาชิกกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุ้นได้ ไม่เกินครึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู ่ 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีหลักประกันใด ๆ   
  กรณีสมาชิกที่เป็นลูกจ้างเฉพาะงาน กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุ้นได้ไม่เกิน     
ร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น 
  ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างเฉพาะงานกู้เงินสามัญโดยมีผู้ค้ าประกันไปแล้ว แต่ยังมีความ
ประสงค์จะกู้เงินฉุกเฉินในทุนเรือนหุ้นอีก ให้กู้ได้จากวงเงินส่วนที่เหลือของทุนเรือนหุ้นที่หัก 10%                    
ตามหลักเกณฑ์กู้สามัญไปแล้วเท่าน้ัน  
  

 

          * ข้อ 21.  เหตุผลที่ก ำหนดจ ำนวนกำรยื่นกู้เพียง 3 ครั้ง ตลอดอำยุกำรเป็นสมำชิก นั้น เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ที่ว่ำ : 

สหกรณ์ต้องกำรให้สมำชิกผู้เกษียณอำยุพ้นจำกสภำวะกำรกู้เงินวนเมื่อครบก ำหนดกู้เงิน และมีชีวิตในบั้นปลำยที่ดีขึ้น 
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 ข้อ  23  ผู้กู้ท่ีมีหมายศาลหรือไม่มีหมายศาล  จะกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุ้นของตนเองได้   
ต้องมีเงินคงเหลือสุทธิเม่ือหักค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
  

 ข้อ  24  การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในทุนเรือนหุ้น ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือน อายุการเป็นสมาชิก 
และทุนเรือนหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป  

 
 

ส่วนที่ 4  
การช าระคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 

 ข้อ  25  การช าระคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ช าระคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจ านวนพร้อม
ดอกเบี้ยตัง้แต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยใหช้ าระเป็นงวดรายเดือนตามท่ีสหกรณ์ก าหนด ซึ่ง
สหกรณ์จะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป 
 

 ข้อ  26   เม่ือสมาชิกกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแล้ว จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งใหม่ ผู้กูต้้องช าระหน้ี
เงินกู้ให้กับสหกรณ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 งวด และไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของงวดช าระหน้ีที่สหกรณ์ก าหนด 
ดังน้ี 
 

 (1) งวดช าระคืน  3  งวด   ต้องผ่อนช าระมาครบ 3 งวด จึงกู้ใหม่ได้ 
  (2) งวดช าระคืน    4  งวด   ต้องผ่อนช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   3  งวด   จึงกู้ใหม่ได้ 
  (3) งวดช าระคืน    5  งวด ต้องผ่อนช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   3  งวด   จึงกู้ใหม่ได้ 
  (4) งวดช าระคืน    6  งวด ต้องผ่อนช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   3  งวด   จึงกู้ใหม่ได้ 
  (5) งวดช าระคืน    7  งวด ต้องผ่อนช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   4  งวด   จึงกู้ใหม่ได้ 
  (6) งวดช าระคืน    8  งวด ต้องผ่อนช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   4  งวด   จึงกู้ใหม่ได้ 
  (7) งวดช าระคืน    9  งวด ต้องผ่อนช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   5  งวด   จึงกู้ใหม่ได้ 
  (8) งวดช าระคืน   10 งวด ต้องผ่อนช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   5  งวด   จึงกู้ใหม่ได้ 
  (9) งวดช าระคืน   11 งวด ต้องผ่อนช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   6  งวด   จึงกู้ใหม่ได้ 
  (10) งวดช าระคืน 12 งวด ต้องผ่อนช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   6  งวด   จึงกู้ใหม่ได้ 
 

โดยยินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้คงเหลือจากสัญญาฉบับใหม่  และในกรณีที่สมาชิกมีเหตุจ าเป็นจะช าระ
คืนเงินสดก่อนครบก าหนดงวดช าระ ให้สมาชิกท าหนังสือเสนอต่อผู้จัดการ ประธานกรรมการ  หรือ
คณะกรรมการเงินกู้ ตามควรแก่กรณี เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีไป  
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หมวดท่ี 3 
การให้เงินกูส้ามัญ 
***************** 

ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

 

 ข้อ  27  การอนุมัติเงินกู้สามัญ คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติเงินกู้สามัญ หรืออาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ  65 และมอบอ านาจในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 66  
 

 ข้อ  28  สหกรณ์ให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยให้เงินกู้             
2 ประเภท ดังน้ี  
  (1)  เงินกู้สามัญในเงินได้รายเดือน 
  (2)  เงินกู้สามัญในทุนเรือนหุ้น 
 สมาชิกสมทบกู้เงินสามัญได้เฉพาะเงินกู้สามัญในทุนเรือนหุ้น 
 

 ข้อ  29 สมาชิกจะกู้เงินสามัญทั้ง 2 ประเภท ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
  

 ข้อ  30  สหกรณ์ให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกในวงเงินที่สหกรณ์ก าหนด แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  
(สามล้านบาทถ้วน)  
 กรณีสมาชิกประสงค์จะกู้เงินในวงเงินเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  ให้คณะ 
กรรมการเงินกู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป และแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป  
 

 ข้อ  31  เม่ือสมาชิกกู้เงินสามัญแล้ว มีความประสงค์จะขอกู้เงินสามัญครั้งใหม่ ผู้กู้ต้องช าระหน้ี
เงินกู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงสามารถกู้เงินสามัญใหม่ได้  โดยหักเงินกู้คงเหลือจากสัญญาเงินกู้
สามัญฉบับใหม่  ซึ่งในกรณีที่สมาชิกมีเหตุจ าเป็นจะช าระคืนเงินสดก่อนครบก าหนดงวดช าระ ให้สมาชิก
ท าหนังสือเสนอต่อผู้จัดการ ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ หรือคณะกรรมการตามควร      
แก่กรณี  เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีไป 

 

ข้อ  32  กรณีสหกรณ์มีเงินทุนไม่เพียงพอให้สมาชิกกู้ ให้ถือล าดับการพิจารณาให้เงินกู้สามัญ
ตามล าดับดังต่อไปน้ี 

 (1)  ผู้กู้ท่ีใช้สิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น หรือสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก  
ให้กู้ได้เป็นอันดับแรก 

(2) ผู้กู้ท่ีถือหุ้นมากกว่าหลักเกณฑ์การถือหุ้น 
(3) ผู้กู้ท่ีมีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ 
(4) ผู้กู้ท่ีกู้น้อยกว่าวงเงินกู้ที่ผู้กู้มีสิทธิกู้ 
(5) ผู้กู้ท่ีไม่เคยกู้เงินกับสหกรณ์ 
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ผู้กู้ท่ีกู้เงินในระดับเดียวกัน และมีจ านวนเงินค้างช าระหน้ีน้อยกว่า ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณา 

อนุมัติเงินกู้ก่อนผู้ที่ค้างช าระหน้ีมากกว่า  เว้นแต่ ในกรณีที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่า   
มีเหตุผลจ าเป็นจะให้ผู้ท่ีค้างช าระหน้ีมากกว่าได้รับเงินกู้ก่อนก็ได้ 
 

ส่วนที่  2 
กูเ้งินสามัญในเงินได้รายเดือน 

 

 ข้อ  33  ผู้กูเ้งินสามัญในเงินได้รายเดือนที่ไม่มีหมายศาล ผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือสุทธิเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้ว ดังน้ี  
  (1) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนต่ ากว่า 23,290 บาท กู้สามัญในวงเงินกู้ ต่ ากว่า 740,000  บาท  
ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  (2) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 23,290  - 28,980 บาท กู้สามัญในวงเงินกู้ ตั้งแต่ 
740,000 – 900,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  (3) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 29,920  - 31,900 บาท กู้สามัญในวงเงินกู้ เกินกว่า
900,000 – 1,050,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
  (4) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 32,930  - 36,330 บาท กู้สามัญในวงเงินกู้ เกินกว่า
1,050,000 – 1,200,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  (5) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 37,500  - 46,930 บาท กู้สามัญในวงเงินกู้ เกินกว่า
1,200,000 – 1,500,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
  (6) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 48,570  - 61,210 บาท กู้สามัญในวงเงินกู้ เกินกว่า
1,500,000 – 1,875,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
  (7) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 62,900  - 73,370 บาท กู้สามัญในวงเงินกู้ เกินกว่า
1,875,000 – 2,250,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
  (8) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 75,170  - 84,230 บาท กู้สามัญในวงเงินกู้ เกินกว่า
2,250,000 – 2,625,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
  (9) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 86,110  - 95,810 บาท กู้สามัญในวงเงินกู้ เกินกว่า
2,625,000  แต่ไม่ถึง 3,000,000 บาท  ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
  (10) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต ่97,890 บาท ขึ้นไป กู้สามัญในวงเงินกู้ ตั้งแต ่    
3,000,000  บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 
 

  กรณีสมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนเกินกว่า 97,890 บาท ขึ้นไป และมีความประสงค์           
จะกู้สามัญในวงเงินกู้เกินกว่า 3,000,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืน  
บาทถ้วน)   การพิจารณาอนุมัติน้ัน ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  โดยพิจารณา
เป็นราย ๆ ไป 
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 ข้อ  34  ผู้กูเ้งินสามัญในเงินได้รายเดือนที่มีหมายศาล ต้องมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหักค่าใช้จ่าย        
ทุกกรณีแล้ว เพิ่มจากเงินสุทธิขั้นต่ า ของแต่ละวงเงินกู้สามัญตามอัตราเงินเดือน ดังต่อไปน้ี  

  (1) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนต่ ากว่า 23,290 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหักค่าใช้จ่ายทุก
กรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 4,500 บาท  (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  (2) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 23,290  - 28,980 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
  (3) สมาชิกทีมี่อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 29,920  - 31,900 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  (4) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 32,930  - 36,330 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
  (5) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 37,500  - 46,930 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  (6) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 48,570  - 61,210 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
  (7) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 62,900  - 73,370 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
  (8) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 75,170  - 84,230 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 
  (9) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 86,110  - 95,810 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 11,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน) 
  (10) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต ่97,890  ขึ้นไป ต้องมีเงินเหลือสุทธิเม่ือหักค่าใช้จ่าย
ทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 12,000 บาท (หน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
  

 ข้อ  35  สมาชิกที่ใกล้เกษียณอายุจะกู้เงินสามัญในเงินได้รายเดือน ต้องมีอายุการท างานในการ
รถไฟแห่งประเทศไทยก่อนเกษียณอายุไม่น้อยกว่า  2  ปี 

 

 ข้อ  36  สมาชิกที่ใกล้เกษียณอายุจะกู้เงินสามัญในเงินได้รายเดือน ให้กู้เงินสามัญได้ตามที่
สหกรณ์ก าหนด และผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังน้ี 

(1) ผู้กู้ต้องมีอายุการท างานในการรถไฟแห่งประเทศไทย  มากกว่าจ านวนงวดช าระ 
หน้ีเงินกู้ที่ต้องส่งช าระให้แก่สหกรณ์ 

(2) ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้นจนถึงเดือนที่เกษียณอายุ รวมกับเงินงวดช าระหน้ีรายเดือน 
จนถึงเดือนที่เกษียณอายุ มากกว่าวงเงินกู้ที่ขอกู้ไว้ 

(3) สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ  และได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือน (บ านาญ) จะเป็น 
ผู้ค้ าประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกผู้อื่นไม่ได้   
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(4) ผู้กู้ซ่ึงเหลืออายุการท างานในการรถไฟแห่งประเทศไทยน้อยกว่างวดช าระหน้ีเงินกู้ 
ตามประกาศของสหกรณ์ หากมีความประสงค์จะกู้เงินสามัญในเงินได้รายเดือน ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์
หักเงินงวดช าระหน้ีเป็นกรณีพิเศษ โดยงวดช าระหน้ีไม่เกินอายุการท างานที่เหลืออยู่ ทั้งน้ี ให้อยู่ในอ านาจ
วินิจฉัยของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
ถือเป็นที่สุด 
 

 ข้อ  37  บุคคลท่ีสมัครเป็นสมาชิกภายหลังเกษียณอายุ หรือออกจากงานประจ า และรับบ านาญ 
จะกู้เงินสามัญในเงินได้รายเดือนได้ ไม่เกิน 5  เท่าของเงินบ านาญ โดยต้องมีทุนเรือนหุ้น หรือทุนเรือนหุ้น
รวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.5 ของวงเงินกู้ และต้องมีสมาชิกค้ าประกัน รวม 2 คน ผู้ค้ าประกัน
อย่างน้อย 1 คน เป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ค้ าประกันต้องมีอายุงานคงเหลือไม่น้อย
กว่างวดช าระหน้ีเงินกู้สามัญที่ได้ท าสัญญาค้ าประกันเงินกู้ 
 สมาชิกที่รับบ านาญต้องให้ทายาทท าหนังสือยินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หักเงิน
สงเคราะห์ครั้งเดียว (เงินบ าเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน (เงินบ านาญ) เงินเดือนๆสุดท้าย เงินตอบแทน
ความชอบในการท างาน เงินสะสมคืน (เงิน ท.ส.ค.) เงินชดเชย เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอด
แก่ทายาท เงินสงเคราะห์ครั้งเดียวตกทอด และเงินพึงได้ทุกประเภทที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จ่าย
ให้แก่สมาชิกผู้กู้ และทายาทสมาชิกผู้กู้ เม่ือผู้กู้เสียชีวิต เพื่อช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน  
   จ านวนเงินฝากที่น ามาค้ าประกันเงินกู้ จะถอนคืนไม่ได้จนกว่าจะได้ช าระหน้ีเงินกู้ครบถ้วน 

 

 ข้อ  38  สมาชิกที่เป็นลูกจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะกู้เงินสามัญในเงินได้รายเดือนได้ 
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ต้องมีทุนเรือนหุ้น หรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝากไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10  ของวงเงินกู้  ผ่อนช าระคืนไม่เกิน 24 งวด ต้องมีสมาชิกค้ าประกัน รวม 2 คน โดยมีผู้ค้ า
ประกันอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และมีอายุงานคงเหลือไม่น้อยกว่า
งวดช าระหน้ีเงินกู้สามัญที่ได้ท าสัญญาค้ าประกัน การพิจารณาเงินกู้ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่สมาชิกท า
สัญญาจ้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 จ านวนเงินฝากที่น ามาค้ าประกันเงินกู้ จะถอนคืนไม่ได้จนกว่าจะได้ช าระหน้ีเงินกู้ครบถ้วน 
  

 ข้อ  39  สมาชิกที่กู้เงินสามัญในเงินได้รายเดือน แต่มีทุนเรือนหุ้น หรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงิน
ฝากไม่ครบจ านวนตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด ให้สหกรณ์พิจารณาให้สมาชิกที่แจ้งความประสงค์
ขอหักเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้สมทบเข้ากับทุนเรือนหุ้นให้ครบจ านวน หรือหักเข้าบัญชีเงินฝาก เพื่อใช้เป็น
หลักประกันเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์การกู้เงินตามที่สหกรณ์ก าหนด เป็นรายๆไป 
  

 ข้อ  40  การกู้เงินสามัญในเงินได้รายเดือน ผู้กู้และผู้ค้ าประกันต้องมีเงินได้รายเดือน ทุนเรือนหุ้น 
หรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝาก อายุการเป็นสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด โดยสหกรณ์จะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป ยกเว้น ระเบียบจะระบุหลักเกณฑ์เฉพาะให้กับผู้กู้บางราย 
 
 
 



 10 

ส่วนที่  3 
การค้ าประกันเงินกู ้

 

 ข้อ  41  การกู้เงินสามัญในเงินได้รายเดือน ต้องมีสมาชิกสหกรณ์ที่ท างานประจ า ไม่รวมสมาชิก
สมทบ ค้ าประกัน  2 คน  กรณีผู้ค้ าประกันมีหมายศาลหรือไม่มีหมายศาล ต้องมีอัตราเงินเดือน ทุนเรือน
หุ้น  หรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝากตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด  และมีเงินคงเหลือสุทธิเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วในอัตราดังต่อไปน้ี   
  (1) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนต่ ากว่า 23,290 บาท ค้ าประกันเงินกู้สามัญในวงเงินกู้ ต่ ากว่า 
740,000  บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ถ้า มีหมายศาล ต้องมี
เงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
  (2) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 23,290  - 28,980 บาท ค้ าประกันเงินกู้สามัญในวงเงินกู้ 
ตั้งแต่ 740,000 – 900,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)   ถ้า มีหมายศาล 
ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  (3) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 29,920  - 31,900 บาท ค้ าประกันเงินกู้สามัญในวงเงินกู้ 
เกินกว่า 900,000 – 1,050,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)             
ถ้า มีหมายศาล ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
  (4) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 32,930  - 36,330 บาท ค้ าประกันเงินกู้สามัญในวงเงินกู้ 
เกินกว่า 1,050,000 – 1,200,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)  ถ้ามีหมายศาล 
ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  (5) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 37,500  - 46,930 บาท ค้ าประกันเงินกู้สามัญในวงเงินกู้ 
เกินกว่า 1,200,000 – 1,500,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)                 
ถ้า มีหมายศาล ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   

(6) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 48,570  - 61,210 บาท ค้ าประกันเงินกู้สามัญในวงเงินกู้ 
เกินกว่า 1,500,000 – 1,875,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)             
ถ้า มีหมายศาล ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า  5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  (7) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 62,900  - 73,370 บาท ค้ าประกันเงินกู้สามัญในวงเงินกู้ 
เกินกวา่ 1,875,000 – 2,250,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)                
ถ้า มีหมายศาล ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า  6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
  (8) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 75,170  - 84,230 บาท ค้ าประกันเงินกู้สามัญในวงเงินกู้ 
เกินกว่า 2,250,000 – 2,625,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)                
ถ้า มีหมายศาล ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า  6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  (9) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 86,110  - 95,810 บาท ค้ าประกันเงินกู้สามัญในวงเงินกู้ 
เกินกว่า 2,625,000 แต่ไม่ถึง 3,000,000 บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)            
ถ้า มีหมายศาล ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 



 11 

 
  (10) สมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต ่97,890  ขึ้นไป  ค้ าประกันเงินกู้สามัญในวงเงินกู้  
ตั้งแต ่3,000,000  บาท ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  ถ้า มีหมายศาล       
ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า  7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

และเงินฝากที่น ามาค้ าประกันเงินกู้ จะถอนคืนไม่ได้ จนกว่าจะได้ช าระหน้ีเงินกู้ครบถ้วน 
 

 ข้อ  42  สมาชิกที่เกษียณอายุ สมาชิกที่รับเงินบ านาญ สมาชิกที่ออกจากงานประจ า สมาชิกที่เป็น
ลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย จะค้ าประกันเงินกู้สามัญไม่ได้  
 ยกเว้น กรณีที่สมาชิกค้ าประกันเงินกู้ก่อนที่จะเกษียณอายุ  หรือก่อนที่จะออกจากงานประจ า 
อนุโลมให้ค้ าประกันต่อไปได้จนกว่าสัญญาที่ค้ าประกันไว้จะได้ช าระหน้ีคืนสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว และ
กรณีที่ผู้กู้เป็นสมาชิกที่รับเงินบ านาญ สมาชิกที่รับเงินบ านาญสามารถค้ าประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกผู้กู้ที่
รับเงินบ านาญได้ แต่ต้องให้ทายาทท าหนังสือยินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หักเงินสงเคราะห์ครั้ง
เดียว (เงินบ าเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน (เงินบ านาญ) เงินเดือนๆสุดท้าย เงินตอบแทนความชอบใน
การท างาน เงินสะสมคืน (เงิน ท.ส.ค.) เงินชดเชย เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท  
เงินสงเคราะห์ครั้งเดียวตกทอด และเงินพึงได้ทุกประเภทที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จ่ายให้แก่สมาชิก  
ผู้กู้ และทายาทสมาชิกผู้กู้ เม่ือผู้กู้เสียชีวิต เพื่อช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน หรือกรณีผู้กู้ที่เป็น
ลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย สมาชิกที่เป็นลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถค้ าประกันเงินกู้
ให้สมาชิกผู้กู้ทีเ่ป็นลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ 
   

 ข้อ  43  กรณีสมาชิกประสงค์จะกู้เงินสามัญ แต่ไม่มีบุคคลค้ าประกัน และประสงค์จะใช้
อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกัน ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติให้กู้เป็นรายๆไป 
และให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95  ของราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านอง  
   

 ข้อ  44  การค้ าประกันเงินกู้ ผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบ 
ฟอร์มที่สหกรณ์ก าหนด  
  

 ข้อ  45  ผู้ค้ าประกันต้องผูกพันตนต่อสหกรณ์ เพื่อช าระหน้ีเงินกู้ เมื่อผู้กู้ไม่ช าระหน้ีเงินกู้ให้
สหกรณ์ ทั้งต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าสินไหมทดแทน ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี แทนผู้กู้     

 

 ข้อ  46  สมาชิกคนหน่ึงสามารถค้ าประกันเงินกู้ให้กับผู้อื่นในสัญญาเงินกู้สามัญได้ ไม่เกิน 3 คน  
 

 ข้อ   47  เม่ือผู้ค้ าประกันคนใดเสียชีวิต หรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือมีเหตุทีค่ณะ 
กรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรให้เป็นผู้ค้ าประกันต่อไป  ผู้กู้ต้องจัดหาสมาชิกมาค้ า
ประกันแทนคนเดิม ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด 
 กรณีที่ภายหลังผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้ต้องจัดหาผู้ค้ าประกันคนใหม่มาแทน         
ผู้ค้ าประกันที่เปลี่ยนมาเป็นคู่สมรส ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ หรือกรรมการเงินกู้ก าหนดโดยเร็ว 
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 ข้อ  48  ผู้ค้ าประกันที่ออกจากสหกรณ์ โดยขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 38     
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุให้ผู้น้ันหลุดพ้นจากการเป็นผู้ค้ าประกัน  จนกว่าผู้ค้ าประกันจะได้จัดหาผู้ค้ า
ประกันคนใหม่มาค้ าประกันแทนตน หรือได้ช าระหน้ีให้กับสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว ตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร 
 

ส่วนที่ 4 
กูเ้งินสามัญในทุนเรือนหุ้น 

 

 ข้อ  49  สมาชิกกู้เงินสามัญในทุนเรือนหุ้นได้ ไม่เกินร้อยละ 95 ของสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้น 
หรือเงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด  
 เงินฝากที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้ ต้องเป็นเงินฝากของผู้ กู้เอง หรือเป็นเงินฝากของสมาชิกคนอื่น โดย
สมาชิกที่เป็นเจ้าของเงินฝากต้องท าหนังสือยินยอมให้น าเงินฝากมาค้ าประกันเงินกู้ 
 เงินฝากที่น ามาค้ าประกันเงินกู้ ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากได้ แต่ต้องมีเงิน
คงเหลือในบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่ายอดหน้ีเงินกู้คงเหลืออยู่กับสหกรณ์ 
  

 ข้อ  50  สมาชิกมีหมายศาลหรือไม่มีหมายศาลจะกู้เงินสามัญในทุนเรือนหุ้น ต้องมีเงินคงเหลือ
สุทธิเม่ือหักค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 

 ข้อ  51  สมาชิกทีกู้่เงินสามัญในทุนเรือนหุ้น จะค้ าประกันเงินกู้ผู้อื่นได้ ภายในวงเงินกู้ ไม่เกินทุน
เรือนหุ้นคงเหลือจากการกู้เงินสามัญ  
 กรณีสมาชิกที่ค้ าประกันเงินกู้ผู้อื่นอยู่ก่อนแล้ว จะกู้เงินสามัญในทุนเรือนหุ้นของตนเองได้  
ภายในวงเงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นคงเหลือจากการค้ าประกันเงินกู้ผู้อื่น 
 

 ข้อ  52  การกู้เงินสามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ ผู้กู้ กู้ได้ไม่เกินทุนเรือน
หุ้น หรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิก โดยต้องมีทุนเรือนหุ้น เงินได้รายเดือน และอายุการเป็น
สมาชิกตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป  
 เงินฝากที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้ จะถอนไม่ได้ เว้นแต่ เม่ือถอนเงินฝากแล้ว ต้องมีเงินฝากคงเหลือใน
บัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่ายอดหน้ีเงินกู้ที่ผู้กู้ยังไม่ช าระหน้ีให้กับสหกรณ์ 
 

ส่วนที่ 5 
การช าระคืนเงินกู้สามัญ 

 

ข้อ  53  การช าระหน้ีเงินกู้สามัญ ให้ผู้กู้ช าระหน้ีเงินกู้สามัญเป็นงวดเต็มจ านวนพร้อมดอกเบี้ย
ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยให้ส่งเป็นงวดรายเดือนตามที่สหกรณ์ก าหนด ซึ่งสหกรณ์จะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป 
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ข้อ  54  กรณีผู้กูแ้ละผู้ค้ าประกันขอผ่อนผันระยะเวลาการช าระหน้ี  ผู้กูแ้ละผู้ค้ าประกันต้อง      
ท าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควร อาจผ่อนผัน
ระยะเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู้สามัญได้คราวละหน่ึงเดือน หรือหลายเดือนก็ได้  แต่การผ่อนผัน
รวมกันทั้งหมดในเงินกู้รายหน่ึงต้องไม่เกิน 6 เดือน 

 

ข้อ  55  การช าระหน้ีเงินกู้และการช าระค่าหุ้นของสมาชิกที่เกษียณอายุ  และสมาชิกที่ออกจาก
งานประจ า ให้หักจากเงินบ านาญ (เงินสงเคราะห์รายเดือน) หรือกรณีสมาชิกมีความจ าเป็น ไม่สามารถ  
หักจากเงินบ านาญ(เงินสงเคราะห์รายเดือน)ได้ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเงินกู้หรือคณะกรรมการ
ด าเนินการ เพื่อขอน าส่งด้วยตนเอง 

หมวดท่ี  4   
การให้เงินกู้พิเศษ 

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

ส่วนที่  1 
บททั่วไป 

 

ข้อ  56  ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอกู้เงิน ให้เป็นไปตามวัตถุ 
ประสงค์ แล้วน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการให้เงินกู้พิเศษตามข้อก าหนดในระเบียบการนี้ 
 

 ข้อ  57  การให้เงินกู้พิเศษ ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อซื้อยานพาหนะ และเพื่อการ
ลงทุนประกอบอาชีพตามข้อก าหนดในระเบียบน้ี อน่ึง ให้ถือว่าการให้เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์อยู่     
ในล าดับก่อนเงินกู้พิเศษอื่น 
 กรณีสมาชิกกู้เงินพิเศษ และมีหน้ีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หน้ีเงินกู้สามัญ และมีหน้ีเงินกู้ภายนอก 
และประสงค์จะช าระหน้ีเงินกู้ดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษเป็นกรณีไป 
 

 ข้อ  58  สมาชิกที่ขอกู้เงินพิเศษต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่มี
หมายศาล และ ต้องมีเงินคงเหลือสุทธิตามประกาศ สหกรณ์ฯ เร่ืองหลักเกณฑ์กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคล
ค้ าประกัน ตามสุทธิคงเหลือ เงินกู้สามัญ   ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.  2563  

 

 ข้อ  59  การให้เงินกู้พิเศษน้ัน ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
กรรมการที่เข้าประชุมพิจารณาค าขอกู้รายนั้น ยกเว้น ค าขอกู้ที่ใช้เงินฝากในสหกรณ์เป็นหลักประกัน ให้
ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยให้กู้แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 
 

 ข้อ  60  เม่ือคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษและผู้กู้ได้ท าสัญญาและท านิติกรรมตาม
กฎหมาย  และระเบียบของสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว  เม่ือผู้กู้ได้รับเงินกู้พิเศษแล้ว ให้น าเงินกู้พิเศษที่ได้รับ 
เข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจ าของสหกรณ์  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้
ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย และสหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
ประจ า คณะกรรมการอาจยกเว้นการให้ผู้กู้น าเงินกู้พิเศษมาฝากไว้กับสหกรณ์น้ันได้ ในกรณีที่ผู้กู้มีเหตุผล
อันสมควร 
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 ข้อ  61  ในเม่ือถึงก าหนดที่สมาชิกผู้กู้ต้องใช้จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงาน
การใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ พร้อมทั้งหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกครั้งโดยเร็ว ทั้งน้ี     
สหกรณ์อาจมอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควร สอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ และรายงานผล
การสอบสวนให้คณะกรรมการทราบก็ได้ 
 

 ข้อ  62  ตราบใดที่ผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จสิ้น ผู้กู้ต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้
กรรมการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุง
ทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพที่ใช้เงินกู้น้ันในเวลาอันสมควร และต้องชี้แจงข้อเท็จจิรงเก่ียวกับเรื่องที่
ตรวจ ให้กรรมการผู้ตรวจสอบทราบตามความเป็นจริง 
 

ส่วนที่  2 
เงินกู้พิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห ์

 

 ข้อ  63  เงนิกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่ 
  (1)  เงินกู้เพื่อซื้ออาคารหรืออาคารชุด ซื้อท่ีดินและอาคาร ซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคาร
เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ เงินกู้เพื่อก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคารส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 

(2) กู้เพื่อไถ่ถอนจ านองอสังหาริมทรัพย์ตาม (1) ซึ่งได้จ านองไว้เป็นประกันการกู้เงิน 
กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้ีอื่น 
 

ข้อ  64  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินพิเศษ ต้องเสนอค าขอกู้ รายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ต่อ 
คณะกรรมการตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ 

 

ข้อ  65  แบบแปลนและรายการก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย  และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแปลน  หรือรายการดังกล่าวในวรรคแรกในสาระส าคัญ  ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการนี้ และต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบด้วย 
 

 ข้อ  66  สหกรณ์จะมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือกรรมการ หรือบุคคลอ่ืนตามทีเ่ห็น 
สมควรสอบสวนและท ารายงานเก่ียวกับค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการ  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ความร่วมมือตามความเป็นจริง 

 

 ข้อ  67 จ านวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้น้ัน ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ 
พิจารณาเห็นสมควร โดยค านึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัยตามควรแก่ฐานะ และความสามารถช าระหน้ีของ
สมาชิกน้ัน แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  
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 ข้อ  68  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์น้ัน มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเองและครอบครัว มิใช่น าไปจัดท าเพื่อใช้ส าหรับให้เช่า หรือโอนแก่ผู้อื่น ตราบใดที่สมาชิกยังส่ง
ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่ครบถ้วน ผู้กู้จะให้เช่า หรือโอนอาคาร หรือที่ดิน ซึ่งใช้
เงินกู้น้ันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้  เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากคณะกรรมการก่อน 
 

ส่วนที่  3  
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

 

 ข้อ  69  สมาชิกมีสิทธิกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นสมควรว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้ 
 

 ข้อ  70  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ต้องเสนอค าขอกู้ต่อ
คณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดและหลักฐานต่างๆตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 

 ข้อ  71  สหกรณ์จะมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือกรรมการ หรือบุคคลอ่ืนตามทีเ่ห็น 
สมควรสอบสวนข้อเท็จจริง และท ารายงานเก่ียวกับค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ      
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ผู้กู้ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมการเงินกู้ 
หรือกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ข้อ  72  จ านวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกกู้คนหน่ึงน้ัน สุดแต่คณะ 
กรรมการพิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการเงินที่แท้จริง ตามแผนงานประกอบ
อาชีพและความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกน้ัน แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท  (หน่ึงล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 

ส่วนที่  4  
เงินกู้พิเศษเพื่อซ้ือยานพาหนะ 

 

 ข้อ  73   เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ได้แก่ 
(1) เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะใหม่ 
(2) เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะใช้แล้ว 

 

 ข้อ  74  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ต้องเสนอค าขอกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานต่างๆเก่ียวกับการขอกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ต่อคณะกรรมการ  

 
 

ข้อ  75  สหกรณ์จะมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ กรรมการ หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
   สอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการขอกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  ผู้กู้ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการเงินกู้  หรือ
กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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 ข้อ  76  จ านวนเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ที่จะให้สมาชิกกู้น้ัน สุดแต่คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงมูลค่ายานพาหนะ ตามควรแก่ฐานะ และความสามารถช าระหน้ีของ
สมาชิกน้ัน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) 
 

ส่วนที่  5 
หลักประกันเงินกู้พิเศษ 

 
 
 

 ข้อ  77  การกู้เงินพิเศษ ผู้กู้ต้องท าหนังสือสัญญากู้เงินให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบท่ีสหกรณ์
ก าหนด กรณีสมาชิกกู้เงินพิเศษไม่เกินทุนเรือนหุ้น ทีผู่้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ผู้กู้ไม่ต้องใช้หลักประกันอื่นอีก 
แต่กรณีที่สมาชิกกู้เงินพิเศษเกินกว่าทุนเรือนหุ้นทีผู่้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ผู้กูต้้องมีหลักประกันอย่างใดอย่าง
หน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1) กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างใหม่ในโครงการบ้านจัดสรร ต้องน าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้ออันปลอดจากภาระจ านองรายอื่นมาจ านอง
เปน็ประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องมีเหตุผลแสดงต่อคณะกรรมการว่าจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่า
ทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ซื้อและน ามา     
จดจ านองกับสหกรณ์ และกรณีกู้เงินพิเศษเพื่อซื้ออาคารชุด กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินใน
อสังหาริมทรัพย์ที่น ามาจดจ านองกับสหกรณ์ 
  (2) กรณีกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง ที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างใหม่ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ซื้อ
และน ามาจดจ านองกับสหกรณ์เพื่อเป็นประกันหน้ีเงินกู้ 
  (3) กรณีกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  ไถ่ถอนจ านองที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างจากสถาบันการเงิน กู้ได้ไม่เกินจ านวนยอดหน้ีคงเหลือตามสัญญาจ านอง และกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95
ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ไถ่ถอนจ านองและต้องน าอสังหาริมทรัพย์น้ันมาจดจ านองกับสหกรณ์
เพื่อเป็นประกันหน้ีเงินกู้ 
  (4) กรณีกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อก่อสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตนเอง  
บนที่ดินของตนเอง หรือบนที่ดินที่ตนเองเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย โดยเจ้าของรวมให้ความยินยอมน ามา  
จดจ านองกับสหกรณ์ และกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินบ้านที่จะปลูกสร้างพร้อมที่ดิน 

(4.1) กรณีก่อสร้างบ้านหรืออาคารบนที่ดิน ทีอ่ยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร หรือใน
จังหวัดอื่นที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ต้องมีราคาประเมินที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ 

(4.2.) กรณีก่อสร้างบ้านหรืออาคารบนที่ดินที่อยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร และไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ต้องมีราคาประเมินที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
วงเงินที่ขอกู้  
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(5) กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อซื้อท่ีดิน 

(5.1) เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวตามควร 
แก่ฐานะ กู้เงินพิเศษเพื่อก่อสร้างต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและ
ครอบครัวตามควรแก่ฐานะ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินในอสังหาริมทรัพย์ที่น ามาจดจ านอง
กับสหกรณ์ 

(5.2) เพื่อซื้อที่ดินเปล่า  
(5.2.1) ในเขตกรุงเทพมหานคร  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน

ในอสังหาริมทรัพย์ที่น ามาจดจ านองกับสหกรณ์ 
(5.2.2) จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่เขตกรุงเทพมหานคร แต่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง

กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินในอสังหาริมทรัพย์ที่น ามาจดจ านองกับสหกรณ์ 
(5.2.3) จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่เขตกรุงเทพมหานคร และไม่ได้อยู่ในเขต

เทศบาลเมืองกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินในอสังหาริมทรัพย์ที่น ามาจดจ านองกับสหกรณ์ 
 

  (6) กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โดยน าพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรที่รัฐบาล
ค้ าประกัน หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรรับจ าน าเป็นประกันเงินกู้รายนั้น 
โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นของผู้กู ้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 95 แห่งค่าของหลักทรัพย์น้ัน ใน
ระหว่างช าระหน้ีเงินกู้ไม่เสร็จสิ้น ห้ามโอน ขาย จ าน า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ 
เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

  (7) กรณีกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ หรือกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ     
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่น ามาจดจ านองกับสหกรณ์ 
 

  (8) ในระหว่างช าระหน้ีเงินกู้ไม่เสร็จสิ้นผู้กู้เงินพิเศษ ห้ามโอน ขาย จ านอง จ าน า 
หลักทรัพย์ที่น ามาจดจ านองเป็นประกันกับสหกรณ์ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ 
เงื่อนไขอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

  (9) กรณีการใช้สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ   
ผู้กูต้้องท าประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง โดยระบุในสัญญาประกันภัยให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ การท า
ประกันภัยต้องมีวงเงินเอาประกันไม่น้อยกว่าราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างน้ัน 
 กรณีคณะกรรมการด าเนินการเห็นควรให้ใช้หลักประกันอื่น นอกเหนือจากที่ก าหนดในวรรค
หน่ึง ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป 
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ส่วนที่  6 
การส่งคืนเงินกู้พิเศษ 

 

 ข้อ  78  คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนพร้อม
ดอกเบี้ยเป็นจ านวนก่ีงวด ก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวนเงินและความมุ่งหมายแห่ง
เงินกู้ แต่ไม่เกิน 300 งวด หรือ 25  ปี 
 ส าหรับเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ส่งคืนภายใน 300 งวด กรณีบรรจุเป็นพนักงานการรถไฟ
แห่งประเทศไทยก่อนวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 หรือในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ผ่อนช าระ
คืนภายในอายุไม่เกิน 70 ปี กรณีบรรจุเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542  ผ่อนช าระคืนภายในอายุ 60 ปี กรณีเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะและเงินกู้เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ 
ส่งคืนเงินกู้ไม่เกิน 80 งวด หรือภายในอายุ 60 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่คืนเงินและดอกเบี้ยเดือนแรก 
ทั้งน้ี โดยไม่มีการผ่อนเวลา 
 

 ข้อ  79  การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกู้พิเศษ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษเต็มจ านวน พร้อม
ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยให้ส่งเป็นงวดรายเดือนตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 

หมวดท่ี  5 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 

 ข้อ  80  ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ตรวจสอบ  และควบคุมการให้เงินกู้ทุกรายให้
มีหลักประกันตามท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ในเงินกู้ทุกประเภท ตามระเบียบการฉบับน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็น
ว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 
 

 ข้อ  81  ในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด เป็นอันถึงก าหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เม่ือผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด 
(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 
(3) เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง และผู้กู้มิได้ 

จัดการแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
(4) เม่ือค้างส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน    

หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีดังกล่าวน้ัน  ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึงๆ 
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และกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ได้ทุกกรณี  ให้สหกรณ์หักเงินของผู้กู้ที่
ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งเงินค่าหุ้นเม่ือพ้นจากสมาชิกสหกรณ์ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากที่
น ามาค้ าประกันเงินกู้ และเงินที่สหกรณ์รับมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกประเภท เพื่อช าระหน้ี
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน 
 

ข้อ  82 ในกรณีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงน้ัน และผู้ค้ าประกันต้องรับผิดช าระหน้ีแทนผู้กู้ 
แต่ไม่สามารถช าระหน้ีน้ันได้โดยสิ้นเชิง เม่ือผู้ค้ าประกันร้องขอเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ คณะกรรมการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือน จนครบถ้วนตามที่ได้ท าหนังสือไว้ ทั้งน้ี สุดแต่
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

 

ข้อ  83 ในกรณีที่ผู้กู้ช าระหน้ีเงินกู้ใหแ้ก่สหกรณ์ไม่ได้ หรือช าระหน้ีไม่ครบถ้วน สหกรณ์จะ 
ด าเนินการหักเงินของผู้ค้ าประกันที่มีอยู่ในสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งเงินค่าหุ้นเม่ือพ้นจากสมาชิกสหกรณ์ 
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากที่น ามาค้ าประกันเงินกู้ และเงินที่สหกรณ์รับมาจากการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยทุกประเภท เพื่อช าระหน้ีเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ จนกว่าสหกรณ์จะได้รับเงินที่
ค้างช าระหน้ีครบถ้วน 

 

ข้อ  84  ในกรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้  
สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหน้ีซึ่งมีอยู่ในสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออกจากสหกรณ์ได้ 
 

 

หมวดท่ี  6 
ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  และดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 

 

 ข้อ  85  สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 17 ต่อป ีโดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป 

 

ข้อ  86  สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่วันแรกที่จ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้กู ้และคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน 
ตามต้นเงินที่ยังไม่ช าระคืน 
 

หมวดที่ 7 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ  87  การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้เงินสามัญ และกู้เงินพิเศษ ที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในระเบียบฉบับน้ี และใช้หลักประกันหรือใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้นอกเหนือจากที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบฉบับน้ี ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป 

 

ข้อ  88  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหลักประกัน และการด าเนินการรับจ านองของสหกรณ์ รวมถึง 
การที่เจ้าหน้าที่หรือกรรมการสหกรณ์ออกไปช าระหน้ี หรือท านิติกรรมใดที่เก่ียวข้องกับผู้กู้ทุกประเภท    
ผู้กู้ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี ตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด 
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ข้อ  89  ให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด กรณีมีปัญหาเก่ียวกับ 
การปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

 
 
 
    

ประกาศ  ณ  วันที ่ 23  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
     

 
(นายภิญโญ   เรือนเพ็ชร) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


