
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากดั 

ว่าด้วยเงินกู้โครงการบรรเทาปัญหาหนีข้องสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

.............................................................. 
  
   อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด ข้อ ๗๔ และข้อ ๑๐๕  
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  ๓๑  ครั้งที ่๓  เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน ๒๕๕๗ ได้มีมติให้ก าหนดระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้ว่าด้วยเงินกู้โครงการบรรเทาปัญหาหนี้ของสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ระบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด  ว่าด้วยเงินกู้โครงการ
บรรเทาปัญหาหนี้ของสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๗”  
 ข้อ ๒.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่มีมติเป็นต้นไปจนสิ้นสุดโครงการ 
 ข้อ ๓.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะสมาชิกท่ีแสดงความจ านงสมัครเข้าโครงการบรรเทาปัญหาหนี้ของ
สมาชิก ตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ ๔.   ในระเบียบนี้ 
        “สหกรณ์”     หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด 
        “โครงการ”     หมายถึง โครงการบรรเทาปัญหาหนี้ของสมาชิก 
                          “คณะกรรมการ”    หมายถึง คณะกรรมการโครงการบรรเทาปัญหาหนี้ของสมาชิก 
                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด 
       “ประธานกรรมการ”     หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด  
       “สมาชิก”       หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด ที่แสดง 
                                                                         ความจ านงสมัครเข้าโครงการบรรเทาปัญหาหนี้ของสมาชิก 
 ข้อ ๕.  ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการโครงการ 
บรรเทาปัญหาหนี้ของสมาชิก”   มีจ านวนไม่เกินเก้าคน 
 ข้อ ๖.  สมาชิกท่ีมีสิทธิยื่นค าขอกู้ตามระเบียบนี้ เป็นสมาชิกผู้ได้แสดงความจ านงสมัครเข้าโครงการต่อ
สหกรณ์ไว้ก่อนระเบียบนี้สิ้นสุดวันใช้บังคับ 
 ข้อ ๗.  ให้คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นของสมาชิก   หากเห็นว่าค าขอกู้ของสมาชิกมี
เหตุผลและความจ าเป็น เมื่อสหกรณ์ได้ช่วยเหลือให้เงินกู้ตามค าขอของสมาชิกแล้วจะสามารถช่วยเหลือสมาชิกให้หลุด
พ้นจากปัญหาหนี้ของสมาชิกได้คงเหลือแต่เพียงเป็นหนี้สหกรณ์เท่านั้น   ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม                                                                                                                                                                   
 ข้อ ๘.  สมาชิกอาจกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ได้ ดังนี้ 
            / - เงินกู้.... 



      -  ๒  - 
 

- เงินกู้เพ่ือบรรเทาปัญหาหนี้ของสมาชิก ไม่เกินสามล้านบาท  มีสมาชิกค้ าประกันสี่คน 
-  สมาชิกอาจกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์เงินกู้โครงการที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

 ข้อ ๙.  เงินกู้โครงการตามข้อ ๘ ให้สหกรณ์หักหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ไว้ก่อน ส่วนเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน 
(ฉ.โอ.ดี.) ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ สมาชิกจะหมดสิทธิในการกู้เงินทุกประเภทของสหกรณ์ และหนี้เงินกู้
สถาบันการเงินอ่ืน ๆ รวมถึงเงินกู้นอกระบบ จนกว่าจะช าระหนี้เงินกู้โครงการหมดสิ้น 
 ข้อ ๑๐. ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้โครงการ
บรรเทาปัญหาหนี้ของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกเป็นรายบุคคลสามารถกู้ยืมเงินตามระเบียบนี้ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงการบรรลุผล
ส าเร็จของการช่วยเหลือสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ และค านึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ด้วย 
 ข้อ ๑๑. ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิเงินกู้โครงการปลดเปลื้องและบรรเทาปัญหาหนี้ของสมาชิก ดังนี้.- 

๑๑.๑  หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด 
 ๑๑.๒ หนีธ้นาคารออมสิน หนี้ในระบบโรงงานยาสูบ  เช่นหนี้สวัสดิการ หนี้สโมสรฯ 

                            ๑๑.๓ หนี้เงินกู้ซึ่งศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว และอยู่ในระหว่างการบังคับคดี 
                            ๑๑.๔ หนี้นอกท่ีมีตัวตน สามารถตรวจสอบได้ และมีหลักฐานประกอบ เช่นหนี้จากการซื้อ 

        รถยนต์จากบริษัทไฟแนนซ์ , หนี้บัตรเครดิต 
                            ๑๑.๕ หนี้นอกระบบที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าหนี้ดังกล่าวมีอยู่จริง และเมื่อได้ให้ 

        ความช่วยเหลือแล้วจะท าให้สมาชิกหลุดพ้นจากภาระหนี้สินดังกล่าวได้ 
 ข้อ ๑๒. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๓. ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เป็นผู้วินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 
 
      ประกาศ  ณ วันที่   ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
 
                       (ลงชื่อ)  มณเฑียร  สงวนรักษ์ 
                                                                             (นายมณเฑียร   สงวนรกัษ์) 
                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)      มณเฑียร   สงวนรักษ์ 

รายละเอียดแนบท้าย 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด 

ว่าด้วยเงินกู้โครงการบรรเทาปัญหาหนี้ของสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
หลักเกณฑ์เงินกู้โครงการปลดเปลื้องและบรรเทาปัญหาหนี้ของสมาชิก   

๑. วงเงินกู้โครงการสมาชิกมีสิทธิ์กู้ได้ไม่เกิน ๑๕๐ เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
๒. ผู้เข้าโครงการต้องมีหุ้นสะสมและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ของเงินกู้ และห้าม 
    ถอนต้นเงินฝากตลอดอายุสัญญาเงินกู้ 
๓. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๗๕ % ต่อปี 

    ๔.ระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน ๒๐ ปี และไม่เกินเกษียณอายุ  โดยสมาชิกจะต้องส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน, 
   รายปักษ์หรือรายสองสัปดาห์เท่า ๆ กัน พร้อมด้วยดอกเบี้ย รวมทั้งส่งเงินต้นจากเงินโบนัสที่ได้รับจากโรงงาน 
   ยาสูบมาช าระหนี้   ตามแต่คณะท างานโครงการจะเห็นสมควร 
๕. มีบุคคลค้ าประกัน ๔ คน  (ผู้ค้ าประกันดังกล่าวสามารถค้ าได้ไม่เกิน ๓ สัญญา  โดยรวมการค้ าประกันตาม 
    ระเบียบฯ  ว่าด้วยเงินกู้สามัญด้วย) 
๖. สมาชิกท่ีเข้าโครงการเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเงินค่างวดสหกรณ์แล้ว จะต้องมีเงินคงเหลือติดบิล ดังนี้.- 

     -  พนักงานรายวัน , รายชั่วโมง มีเงินเหลือติดบิล ไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐.-บาท/ปักษ์ 
    -  พนักงานรายเดือน มีเงินเหลือติดบิลไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐.-บาท/เดือน 
๗. การช าระหนี้ให้แก่ผู้ร่วมโครงการ สหกรณ์จะเป็นผู้ด าเนินการช าระหนี้ 
๘. เพ่ือมิให้สมาชิกผู้เข้าโครงการได้มีหนี้สินเพิ่ม ห้ามมิให้กู้เงินทุกประเภทของสหกรณ์ฯ รวมทั้งเงินกู้จากสถาบัน 
    การเงินอ่ืน ๆ และเงินกู้นอกระบบและห้ามมิให้ท าเรื่องขอผ่อนผันการกู้เงินของสหกรณ์ทุกประเภท   
๙. ระยะเวลาของโครงการเริ่มเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 


