
 
 

 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด 
ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพ่ือการซื้อรถจักรยานยนต์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

---------------------------------------------------- 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด ข้อ ๗๔ และข้อ ๑๐๕  
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่   ๓๑   ครั้งที ่  ๔   เมื่อวันที่   ๔  มิถุนายน   ๒๕๕๗   ได้มีมติให้ก าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด  ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพ่ือการซื้อรถจักรยานยนต์  พ.ศ. ๒๕๕๗   
ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ  ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ   จ ากัด  ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อ 
การซื้อรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ  ๒ . ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีมีมติเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓.  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้    หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๔ . ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”   หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ   จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 “สมาชิก”   หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์   

                            “ผู้กู้”   หมายความว่า สมาชิกผู้กู้เงินกู้ 
                           “ผู้ค้ าประกัน”  หมายความว่า สมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ 

                          “เงินกู้”                         หมายความว่า เงินกูส้ามัญ ที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ตามความ 
       มุ่งหมายแห่งการกู้ เพ่ือการอันจ าเป็นหรือมี 
                ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็น 
        สมควร  แต่จะให้กู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการ 

เก็งก าไรมิได้ 
 ข้อ  ๕.  ผู้อนุมัติเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   และในข้อบังคับสหกรณ์    

              คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งต้ังคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์     
เพื่อมอบอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยและอนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้       และน าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อทราบหรือพิจารณากรณีมีปัญหาก็ได้ 
     ข้อ  ๖.   สิทธิการขอเงินกู้        สมาชิกจะย่ืนค าขอกู้เงินได้โดยย่ืนค าขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด 
ไว้ได้  ดังน้ี     

(๑) เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า   ๑  ปี 
(๒) กรณีสมาชิกผู้ลาออกจากสหกรณ์แล้วกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่  จะต้องเป็นสมาชิกครั้ง

หลังสุดติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑ ปี   
/ (๓) กรณี.. 



-  ๒ - 
 

       (๓) กรณีสมาชิกผู้ถกูให้ออกจากสหกรณ์แล้วกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ จะต้องเป็นสมาชิกครั้ง   
                              หลังสุดติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี     
               ข้อ  ๗.  การให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา         ค าขอกู้เงินของสมาชิกนั้นต้องเสนอโดยผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า 
             ข้อ  ๘.  หลักเกณฑ์การให้เงินกู้       การให้เงินกู้มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

      (๑)  เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ  ๑  ปี  มีสิทธิกู้เพื่อการซื้อรถจักรยานยนต์ไม่จ ากัดวงเงิน โดยให้ 
            เป็นไปตามราคารถจกัรยานยนต์ท่ีประสงค์จะซื้อ โดยเป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ ไม่จ ากัดย่ีห้อ 
            และรุ่น 
      (๒)  การค านวณสิทธิ์การกู้ให้ค านวณแบบเงินกูส้ามัญ 

     (๓)  กรณีสมาชิกผู้กู้เป็นรายเดือน ก าหนดให้เหลือเงินติดบิลไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.-บาท ส าหรับ 
                              สมาชิกผู้กู้ที่เป็นรายปักษ์หรือรายสองสัปดาห์  ก าหนดให้เหลือเงินติดบิลไม่น้อยกว่า ๘๐๐.-  
                              บาท  

   ข้อ  ๙.  หลักประกันส าหรับเงินกู้          ผู้กู้เงินต้องท าหนังสือเงินกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด    
และจะต้องมีหลักประกันส าหรับเงินกู้นั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง   โดยมีผู้ค้ าประกันอย่างน้อย ๒ คน ค้ าประกันอย่างไม่
มีจ ากัดจ านวน  ส าหรับหลักประกันอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นคราว ๆ ไป                     
             ข้อ ๑๐. การค้ าประกันแทนคนเดิม          เมื่อผู้ค้ าประกันตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุใด ๆ หรือ 
มีเหตุที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไปได้  ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่น
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควร   เข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
                        การท่ีสมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการ 
ค้ าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
             ข้อ ๑๑.  เงินงวดช าระหนี้   ส าหรับเงินกู้นั้นให้ก าหนดเงินงวดช าระหนี้ไว้ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้กู้ตามข้อ  ๘ ที่ต้นเงินกู้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท   ให้ส่งคืนต้นเงินกู้ไม่เกินระยะเวลาการ
ท างานที่เหลืออยู่ในโรงงานยาสูบหรือไม่เกิน ๖๐ งวดรายเดือน  หรือ  ๑๒๐ งวดรายปักษ์ 
หรือรายสองสัปดาห์แล้วแต่กรณี โดยเมื่อออกจากงานประจ าและยังมีหนี้เงินกู้คงเหลืออยู่   
ให้น าเงินมาช าระหนี้ต่อสหกรณ์ตามงวดช าระหนี้ที่ได้ก าหนดไว้ตามหนังสือเงินกู้นั้น ๆ 

(๒) ผู้กู้ตามข้อ  ๘ ที่ต้นเงินกูเ้กินกว่า ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ส่งคืนต้นเงินกู้ไม่เกินระยะเวลาการ
ท างานที่เหลืออยู่ในโรงงานยาสูบหรือไม่เกิน  ๑๒๐ งวดรายเดือน หรือ  ๒๔๐ งวดรายปักษ์ 
หรือรายสองสัปดาห์แล้วแต่กรณี โดยเมื่อออกจากงานประจ าและยังมีหนี้เงินกู้คงเหลืออยู่ให้
น าเงินมาช าระหนี้ต่อสหกรณ์ตามงวดช าระหนี้ที่ได้ก าหนดไว้ตามหนังสือเงินกู้นั้น ๆ 

(๓) ผู้กู้ที่ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้เกินก าหนดตามข้อบังคับของสหกรณ์   และจะต้องให้ออกจาก 
            สมาชิกสหกรณ์เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาผ่อนผัน 
            ให้ผู้กู้ผู้นั้นท าการลดหย่อนหรือประนอมหนี้กับสหกรณ์ได้  โดยผู้กู้ท่ีได้รับการลดหย่อนหรือ 
            ประนอมหนี้นั้น  ให้ส่งช าระหนี้ได้ไม่เกิน  ๑๐๐ งวดรายเดือน   หรือ  ๒๐๐  งวดรายปักษ์    
            หรือรายสองสัปดาห์ แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๒.   การส่งเงินงวดช าระหนี้      เงินกูซ้ึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ส าหรับผู้กู้ที่เป็นพนักงานประจ า 
            / ให้ส่ง... 
 



      -  ๓  - 
 
ให้ส่งโดยวิธีหักเงินได้ของผู้กู้  ณ  ที่จ่าย  ส่วนผู้กู้ท่ีพ้นสภาพจากพนักงานประจ าหรือเจ้าหน้าที่ให้ส่งโดยวิธีน าเงินมา
ช าระต่อสหกรณ์ตามระยะเวลาที่สหกรณ์ก าหนด  และให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้น
เดือน  หรือสัปดาห์นั้น  ๆ  
                       การขยายระยะเวลาช าระหนี้ค้างช าระจาก ๑๔ วัน เป็น ๓๑ วัน หลังจากวันที่เงินเดือนออก
หรือค่าแรงออก (นับวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ส าหรับสมาชิกท่ีพ้นสภาพจากพนักงานประจ า
โดยไม่มีความผิดให้เริ่มนับหลังวันสิ้นเดือน  ถ้าหลังจากนี้แล้วให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้น  ผิดนัดการส่งช าระหนี้และจะ
ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน  ส าหรับปีนั้น 
            ข้อ ๑๓.  อัตราดอกเบี้ย       ดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีเรียกเก็บจากผู้กู้  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด แต่ต้องไม่เกินร้อยละ  ๑๗  ต่อปี    โดยสหกรณ์จะประกาศให้สมาชิกทราบเป็นคราว ๆ  ไป 

 ข้อ ๑๔.  การคิดดอกเบี้ย           ให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
เมื่อสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้กู้วันใด   ให้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่จ่ายเงินกู้นั้นเป็นต้นไป    ส่วนเงินกู้ที่ผู้กู้ส่งคืนวันใด   
ให้คิดดอกเบี้ยก่อนถึงวันที่ส่งคืนเงินกู้นั้น  

 ข้อ ๑๕.  การควบคุมหลักประกัน          ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมี
หลักประกันและหรือผู้ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกัน
ส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
 ข้อ ๑๖.  การเรียกคืนเงินกู้      ในกรณีใด ๆ  ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึง
ก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า  เมื่อ 

      (๑)  ผู้กู้ออกจากสหกรณ์   ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
 (๒)  ปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

   (๓)  คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัด 
         การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  (๔)  ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  (ไม่ว่าต้นเงินและหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลานานถึงสองเดือน   
        ติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้ตาม 
        หนังสือเงินกู้หนึ่ง ๆ 

 ข้อ ๑๗. การผูกพันตน     ผูกู้้ก็ดี  ผู้ค้ าประกันก็ดี   ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรือ
ย้ายจากงานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ   และจัดการช าระหนี้สินซึ่งตน 

มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน    
 ข้อ ๑๘.  ผู้รักษาการ       ให้ผู้จัดการสหกรณ์รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หากมีปัญหาในการ

ปฏิบัติให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือวินิจฉัยต่อไป               
                  ให้ไว้    ณ   วันที่   ๖   มิถุนายน    ๒๕๕๗ 

                            (ลงชือ่)  มณเฑียร  สงวนรักษ์ 
                               (นายมณเฑียร   สงวนรักษ์) 

                          ประธานกรรมการ  
                                               สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด 

 

 


