ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ รัชต์ ภาคย์ จากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
พ.ศ. 2560
_________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด ข้อ 11, ข้อ 13, ข้อ 14
และข้อ 15 ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้กาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด ว่าด้วยการให้กแู้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
- สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด
- ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด
- คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
รัชต์ภาคย์ จากัด
- สมาชิก หมายถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด
หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 4 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
(2) เงินกูส้ ามัญ
ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 6 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 7 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8 การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อกูแ้ ละสมาชิกผูค้ ้ าประกัน หรื อ
หลักประกันอื่น ต้องทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้

หมวด 2
เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ข้อ 9 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิ นอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้และประสงค์จะขอกูเ้ งินก็ให้ยนื่
คาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 10 การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบให้ประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เป็ นผูว้ ินิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
แทนคณะกรรมการดาเนินการ
ก็ได้และให้ผรู ้ ับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้ไปและส่ งคืนต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาทุกเดือน
ข้อ 11 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ให้กไู้ ด้ร้อยละ 90 แห่งเงินได้
รายเดือนของสมาชิกนั้น แต่ตอ้ งไม่เกิน 10,000 บาท
ในกรณี ที่สมาชิกนั้น ยังมีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนเหลืออยู่ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายใหม่และราย
ก่อนรวมกันจะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้ เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุอนั ควรให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายใหม่และรายก่อนรวมกันแล้วต้องมีจานวนเงินกูไ้ ม่
เกิน 1 เท่าของจานวนตามวรรคแรก
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 12 การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
สามัญแก่สมาชิกคณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ ้ ึนตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ขอ้ 75 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 13 คาขอกูส้ ามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้
คือ คาขอกูข้ องสมาชิกผูซ้ ่ ึ งมีความประสงค์ขอกู้ และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 14 จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในจากัดไม่เกิน 500,000 บาท
ในกรณี ที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุ น้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกิน
ร้อยละ 90% ของค่าหุ น้ ทั้งหมดที่เป็ นหลักประกัน
ข้อ 15 ถ้าคณะกรรมการดาเนินการ เห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่ งคืนเงินกู้
สามัญหรื อเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนไม่เสร็ จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ของ
สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งจะมีจานวนต้นเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรวมกันทุกรายการเกินกว่า จากัดที่
กล่าวในข้อ 14 ไม่ได้
ข้อ 16 ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลกั ษณะกูน้ ้ นั ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้

(1) เงินกูซ้ ่ ึ งถือเงินค่าหุ น้ เป็ นหลักประกันพึงได้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ่ ึ งมี
หลักประกันอย่างอื่น
(2) พิจารณาให้ผมู ้ ีหุน้ ในสหกรณ์จากจานวนมากไปหาจานวนน้อยในการส่ งคา
ขอกูแ้ ต่ละเดือนและไม่มีหนี้ ประเภทเงินกูส้ ามัญผูกพันอยูก่ ่อน
(3) จานวนเงินกูแ้ ต่ละรายต้องมีเงินค่าหุ น้ ที่ชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผล
พิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
หมวด 4
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 17 การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหลักประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น นอกจากหนังสื อกูซ้ ่ ึ งผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่ตอ้ งมี
หลักประกันอย่างอื่นอีก
(2) หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี
หรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ น
สหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ู้
(ถ้ามี) ก็ดีมีจานวนเกินกว่าค่าหุ น้ ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็ม
จานวนเงินกูร้ ายนั้นโดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกู้
ส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 50% แห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรื อในสหกรณ์ ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกิน
กว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ภู้ ายในร้อยละ 90% แห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั

หมวด 5
เงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกู้
ข้อ 18 เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูน้ ้ นั ให้กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ให้คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกู้
พิจารณากาหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน เป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็ นจานวนกี่งวด
ก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 6 งวด ตั้งแต่
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
(2) เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณา
กาหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็ นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็น
เป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 60 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิด
ดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสื อ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผัน
เป็ นพิเศษคณะกรรมการดาเนิ นการจะผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผกู ้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมด
สาหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
ข้อ 19 การส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่ งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั ให้นาส่ ง
เงินงวดชาระหนี้ที่สานักงานของสหกรณ์ ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่ งภายในวันสิ้ น
เดือนนั้น ๆ หรื อตามที่สหกรณ์กาหนด
หมวด 6
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 20 ให้เรี ยกเก็บดอกเบี้ยเงินกูจ้ ากสมาชิกทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
โดยจะประกาศให้สมาชิกทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 21 ดอกเบี้ยนั้น ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมเงินกูท้ ุกรายให้มีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง
ผูก้ ตู้ อ้ งจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

ข้อ 23 ในกรณี ใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืน
โดยสิ้ นเชิง พร้อมด้วยดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า คือ
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ องและ
ผูก้ ู้ มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
(3) เมื่อค้างเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาติดต่อกันถึงสอง
เดือนหรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง
ข้อ 24 ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชอบชาระหนี้แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้น้ นั
โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ น
งวดรายเดือนจนเสร็ จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 25 ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกจากสมาชิกสหกรณ์
ตามข้อบังคับ 38(2) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้สินซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์
ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน แล้วจึงขอลาออกจากสมาชิกได้
ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

...........................................................
(ผศ.ดร.ชัยวุฑ ตรึ กตรอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด

