
 

 

ระเบียบสหกรณข์้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 

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

  ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบ  
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกให้เหมาะสมกับสภาวการณ์การเงินในปัจจุบันและเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ด้านการเงินให้แก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ข้อ 14 ข้อ 63 (7) 
และข้อ 80 (3) ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 73 ครั้งที ่ 8  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2564  
จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ว่าด้วยการให้ 

เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 10. วงเงินกู้และจ านวนเงินช าระหนี้เงินกู้ มีข้อก าหนด ดังนี้ 
    (1) วงเงินกู้ ส าหรับเงินกู้แต่ละประเภท ก าหนดดังนี้ 
        เงินกู้ฉุกเฉิน  วงเงินกู้ฉุกเฉินทั่วไปไม่เกิน 30,000 บาท ส าหรับเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ 
ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
       เงินกู้สามัญ วงเงินกู้ไม่เกิน 73 เท่าของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับ ยกเว้นวงเงินกู้เพ่ือ
ช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกันและวงเงินกู้เพ่ือสมาชิกตามโครงการที่สหกรณ์ก าหนด  ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินกู้สูงสุด
ที่สหกรณ์ก าหนด 
                 วงเงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น ในกรณีสมาชิกส่งค่าหุ้นเป็นประจ ารายเดือน กู้ได้    
ไม่เกินมูลค่าหุ้นของสมาชิกที่ถืออยู่ในขณะนั้น แต่ถ้าสมาชิกงดส่งค่าหุ้นรายเดือนแล้ว กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบ  
ของมูลค่าหุ้นของสมาชิกท่ีถืออยู่ในขณะนั้น 
                   กรณีสมาชิกกู้ โดยใช้ เงินฝากค้ าประกัน วงเงินกู้ ไม่ เกินมูลค่าเงินฝากที่มีอยู่             
ณ เวลานั้น 
       เงินกู้พิเศษ วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท และให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคา
ประเมินที่บริษัทเป็นผู้ประเมิน กรณีใช้ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ให้กู้ได้เต็มจ านวน 
   (2) สมาชิกแต่ละรายจะมีหนี้เงินกู้เงินจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทในเวลาใดเวลาหนึ่ง
เกินกว่า  5 ล้านบาท ไม่ได ้
   กรณีที่ผู้กู้มีอายุครบ 75 ปีแล้ว จะต้องมีเงินกู้คงเหลือไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  หากประสงค์จะขอกู้เงินเกินกว่าเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมี
อยู่รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการช าระหนี้ และมีหลักทรัพย์
จ านองเป็นประกัน 
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   (3) จ านวนเงินช าระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกช าระหนี้เงินกู้สามัญ หรือ
เงินกู้พิเศษ หรือทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษงวดหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 65 ของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับอยู่ ณ เวลา
นั้นไม่ได้ โดยไม่รวมยอดเงินช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  
   กรณีสมาชิกมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงให้เห็นว่ามีรายได้ประจ าเหลือเพียงพอต่อการใช้
จ่ายในครัวเรือนโดยไม่เดือดร้อน สหกรณ์อาจให้สมาชิกช าระหนี้งวดหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 65 ของเงินเดือนที่
สมาชิกได้รับก็ได้ แต่ห้ามมิให้น าเงินงวดช าระหนี้ที่เกินกว่าร้อยละ 65 ของเงินเดือนไปค านวณเพ่ือเพ่ิมวงเงินกู้   
ให้สูงขึ้น” 

          ข้อ 4. ให้ยกเลิกความในข้อ 14  แห่งระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564  โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
  “ข้อ 14. การท าแผนการช าระหนี้เงินกู้ 
  สมาชิกที่ยื่นค าขอกู้เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีอายุ 48 ปีขึ้นไป และมีงวดการช าระหนี้เกิน
อายุราชการ ต้องท าแผนการช าระหนี้เงินกู้ ซึ่งจะต้องประมาณการเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จรายเดือนที่คาดว่า
จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ โดยวงเงินที่ขอกู้เมื่อค านวณงวดช าระหนี้รายเดือนแล้วจะต้องมีเงินบ านาญหรือ
บ าเหน็จรายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าสามพันบาทตลอดอายุสัญญา  

   ในกรณีสมาชิกขอกู้เงินใช้เงินฝากที่มีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์เป็นหลักประกัน ไม่ต้องน า
ความตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับก็ได้” 

          ข้อ 5. ให้ยกเลิกความในข้อ 21  แห่งระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564  โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
  “ข้อ 21. เงินกู้สามัญตามวัตถุประสงค์ที่มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นการเฉพาะไว้   
ตามข้อ 20. ให้ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศของสหกรณ”์ 

          ข้อ 6. ให้ยกเลิกความในข้อ 33  แห่งระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564  โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
  “ข้อ 33. การผ่อนผันช าระหนี้ การขยายระยะเวลาการช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ 
    สมาชิกท่ีเป็นลูกหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถช าระหนี้
ได้ตามสัญญาหรือตามระเบียบและมีเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันจ าเป็น อาจขอผ่อนช าระหนี้ ขอ
ขยายระยะเวลาการช าระหนี้หรือขอปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณไ์ดต้ามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
     33.1 การผ่อนผันช าระหนี้  คือ พักหรือหยุดช าระหนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ใช้ในกรณีที่
สมาชิกผู้กู้มีเหตุท าให้รายได้หยุดชะงักชั่วระยะเวลาหนึ่ง สมาชิกผู้กู้อาจขอพักช าระหนี้และขยายงวดช าระหนี้ได้
ไม่เกินเวลาที่รายได้หยุดชะงักหรือตามความจ าเป็น แต่ต้องให้ผู้ค้ าประกันยินยอมด้วยทุกครั้ง ในกรณีสมาชิกผู้ค้ า
ประกันหรือบุคคลอ่ืนที่ต้องช าระหนี้แทนผู้กู้แต่ไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงในคราวเดียว จะขอผ่อนผัน  
ช าระหนี้ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของผู้กู้ก็ได้ 
   33.2 การขยายระยะเวลาการช าระหนี้ 
   การขยายระยะเวลาการช าระหนี้ หมายถึง การที่ผู้ ให้กู้กับผู้กู้ตกลงให้มีการปรับ
ระยะเวลาการช าระหนี้จากเดิมออกไปและก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้ขึ้นใหม่ โดยผู้ค้ าประกันต้องให้ความ
ยินยอมและต้องกระท าก่อนที่หนี้ถึงก าหนดช าระ ทั้งนี้ ให้ใช้กับหนี้เงินกู้สามัญเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขการขยาย
ระยะเวลาการช าระหนี้ ดังนี้ 
     (1) การขยายระยะเวลาช าระหนี้เมื่อผู้กู้มีอายุ 75 ปี จะต้องมีเงินกู้คงเหลือ   
ไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 
     (2) สมาชิกท่ีได้รับการขยายเวลาช าระหนี้ไม่มีสิทธิกูเ้งินจากสหกรณ์ทุกประเภท
ไม่รวมเงินกู้ฉุกเฉิน เว้นแต่ส่งช าระหนี้สัญญาดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 12 งวด นับจากวันที่ขยายระยะเวลาช าระหนี้ 
     (3) สมาชิกต้องส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้สามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินได้
รายเดือนและสหกรณ์จะขยายระยะเวลาการช าระหนี้ได้ไม่เกิน 180 งวด 
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   33.3 การปรับโครงสร้างหนี้ สมาชิกผู้กู้จะขอปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้สามัญ และหรือเงินกู้
พิเศษ เมื่อส่งช าระหนี้กับสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด และมีปัญหาหนี้หนักเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งช าระหนี้ได้
ตามสัญญาเงินกู้เดิม โดยสมาชิกผู้กู้ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นสาเหตุปัญหาหนี้หนักให้สหกรณ์พิจารณาโดยจัดท า
ค าขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของหนังสือกู้เงินฉบับเดิม เช่น เงินต้น ดอกเบี้ย    
อัตราดอกเบี้ย งวดช าระหนี้ ระยะเวลาช าระหนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยมีเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ 
ดังนี้  
     (1) การปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงต้นเงินหรือเปลี่ยนเป็นบุคคลอ่ืน
ช าระหนี้แทนผู้กู้ ให้ท าเป็นหนังสือกู้ฉบับใหม่ 
     (2) ผู้กู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป จะต้องมีเงินกู้คงเหลือไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิก  
มีอยู่ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 
     (3) ก าหนดงวดการส่งช าระการปรับโครงสร้างหนี้ไม่เกิน 240 งวด ทั้งนี้สมาชิก
ต้องส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินได้รายเดือน 
     (4) สมาชิกที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ทุกประเภท  
ไม่รวมเงินกู้ฉุกเฉิน เว้นแต่ส่งช าระหนี้สัญญาดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 12 งวด นับจากวันที่ปรับโครงสร้างหนี้  ทั้งนี้ 
ไม่รวมการปรับโครงสร้างหนี้กรณีช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน 
    (5) สมาชิกที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จะขอปรับโครงสร้างหนี้อีกไม่ได้ 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 
   33.4 วิธีปฏิบัติในการผ่อนผันช าระหนี้ การขยายเวลาการช าระหนี้และการปรับ
โครงสร้างหนี้ 
    (1) ยื่นค าขอผ่อนผันช าระหนี้ การขยายระยะเวลาการช าระหนี้และการปรับ
โครงสร้างหนี้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันจ าเป็น 
    (2) ผู้จัดการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเงินกู้เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     (3) เมื่อคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้ขอผ่อนผันช าระหนี้ หรือ 
ผู้ขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้จัดท าหนังสือต่อท้ายสัญญา” 
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2564        

 
(นายปริญญา  เพ็งสมบัติ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

 
 

 

 

 
 
 
 


