
 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง  จํากัด 
วาดวยเงนิกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิ  แกไขเพิ่มเตมิฉบับที่  2 

พ.ศ. 2552 
---------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรพัยกรมทางหลวง  จํากัด  ขอ 42 (7)  และขอ  55 (2)  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33  คร้ังที่ 6  เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2552 ไดมีมติให
แกไขเพิม่เติมระเบียบวาดวยเงินกูสามัญและเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551   ลงวนัที่  8  พฤษภาคม  2551  ไว
ดังตอไปนี ้

ขอ  1.  ระเบียบนี้  เรียกกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง  จํากัด  วาดวยเงินกูสามัญ
และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  แกไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2552” 

ขอ  2.  ระเบียบนี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันที่   1   สิงหาคม   2552  เปนตนไป 
ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง  จํากัด  วาดวยเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อ

เหตุฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2551  ขอ 10  เสียทั้งหมดและใหใชขอความตอไปนี้แทน 

 “ ขอ  10.  คณะกรรมการจะพิจารณาจํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกคนหนึ่ง  ตามแตจะเห็นสมควร
ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(1) ในกรณีที่ผูกูเปนสมาชิกตั้งแต 3 – 12 เดอืน  จะกูไดไมเกิน  900,000.- บาท  หรือไม
เกิน  70 เทาของเงินเดือนของสมาชิกผูนั้น  แลวแตจํานวนไหนจะนอยกวา  

(2) ในกรณีที่ผูกูเปนสมาชิกมาแลวตั้งแต  12  เดอืนขึ้นไป  จะกูไดไมเกนิ  1,800,000.- บาท  
หรือไมเกิน 70  เทาของเงินเดือนของสมาชิกผูนั้น  แลวแตจํานวนไหนจะนอยกวา 

(3) ในกรณีสมาชิกมีคาหุนอยูในสหกรณเกนิกวาจํานวนจํากัดของเงินซึ่งอาจกูไดตาม 
(1)-(2)  คณะกรรมการดําเนนิการอาจใหเงนิกูสามัญแกสมาชิกนั้นได  ตามจํานวนเงนิ
ที่ตองการกู แตตองไมเกินรอยละเกาสิบของเงินคาหุนทีส่มาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ   

คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาผอนผันใหสมาชิกใหมกูไดไมเกิน  50,000.-  บาท 
แลวแตกรณีเปนรายๆ ไป 

 คณะกรรมการดําเนินการจะอนุมัติและจายจํานวนเงินกูตามขอนี้ใหแกผูกูตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศของสหกรณ” 
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  ขอ  4.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง  จํากัด  วาดวย  เงินกูสามัญและเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2551  ขอ 17  เสียทั้งหมดและใหใชขอความตอไปนี้แทน  
  “ ขอ  17.  หลักประกันสําหรับเงินกูนั้น  ใหมีดังตอไปนี้ 

(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนังสือกูซ่ึงผูกูไดทําใหไวตอสหกรณ  แลวมิตองมี
หลักประกันอยางอื่นอีก 

(2) เงินกูสามัญ 
ถาเงินกูสามัญของผูกูรายใด โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญ

สัญญากอนของผูกูรายนั้นที่คงเหลืออยู  (ถามี)  ก็ดี  มีจํานวนไมเกินกวารอยละเกาสิบของเงินคาหุนที่ผูกูมีอยูใน
สหกรณ  ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก 

ถาเงินกูสามัญของผูกูรายใด  โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญ
สัญญากอนของผูกูรายนั้นที่คงเหลืออยู (ถามี)  ก็ดี  มีจํานวนเกินกวาเงินคาหุน  ซ่ึงผูกูมีอยูในสหกรณ  ตองมี
หลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

ก.   มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอยางนอยคนหนึ่งค้ําประกัน
อยางไมมีจํากัด  เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญของผูกูรายนั้นในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู  แตถาผูกูมีเงินกูสามัญ
สัญญากอนเหลืออยูดวยก็ตองใหค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญตามสัญญาฉบับใหมนั้นทั้งหมดดวย 

 เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัย
เรียกใหมีผูค้ําประกันมากกวาหนึ่งคนก็ได 

 สมาชิกผูค้ําประกันตองทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณฯ  ตามแบบที่
กําหนด 

สมาชิกหนึ่งคนจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูในเวลาเดียวกันไดจํานวนกี่รายนั้น
ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ  และสมาชิกหนึ่งคนจะมีหนี้สินตอสหกรณฯ ในฐานะผูค้ําประกันโดยจํานวน
ตนเงินรวมกันทั้งหมดเกินกวาจํานวนจํากัดดังที่กลาวในขอ  10.  (1) – (2)  ไมได   

 กรณีวงเงินกูสามัญของสมาชิกรายใดไมเกิน  50,000.- บาท  และมีระยะเวลาผอน
สงงวดรายเดือนไมเกิน  25  งวด  คณะกรรมการดําเนินการยินยอมใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการแขวงการทาง
ขึ้นไปเปนผูค้ําประกันผูกูไดมากรายกวาที่กําหนดไวในประกาศของสหกรณ  รวมทั้งมีจํานวนเงินที่รับค้ําประกัน
ทั้งหมดรวมกันเกินกวา  1,800,000.- บาท  ก็ได 

ข.   มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองหนี้รายอ่ืน  จํานองเปนประกันโดย
จํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละหกสิบแหงคาของอสังหาริมทรัพย นั้น 

ค .   มีพันธบัตรรัฐบาลไทย   หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารอื่นๆ    ซ่ึง
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกัน โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตองอยูภายใน
รอยละแปดสิบแหงคาของหลักทรัพยนั้น 
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ง.  มีเงินฝากในสหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง จํากัด ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรจํานําเปนประกัน โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละเกาสิบของเงนิฝากนัน้” 
  ขอ  5.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง  จํากัด  วาดวย  เงินกูสามัญและเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551  ขอ 17(1)  เสียทั้งหมดและใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ ขอ 17(1)  การกูเงินสามัญตามขอ 10(1) – (2)  สมาชิกผูกูจะตองมีหุนและเงินฝากอยูในสหกรณ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของสหกรณ ” 

  ขอ  6.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง  จํากัด  วาดวย  เงินกูสามัญและเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2551  ขอ 18  เสียทั้งหมดและใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “  ขอ  18.  เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูนั้น ใหกําหนดไว  ดังนี้ 

(1) เงินกูสามัญ  ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญ
เปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ย  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

ก. ในกรณีขอกูตามขอ 10(1) – (2) ผูกูจะตองชําระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปน
งวดรายเดือนภายในไมเกิน  180  งวด 

ข. ในกรณีขอกูตามขอ 10 (3)  โดยใชคาหุนที่มีอยูในสหกรณเปนหลักประกัน  ผูกู
สามารถขอคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน ไมเกิน  180 งวด(เดือน) หรือขอ
คืนเปนงวดรายปไมเกิน 15 งวด(ป) ก็ได ดังนี้ 
- กรณีขอกูไมเกินรอยละหาสิบของเงินคาหุน ชําระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ย

เปนงวดรายปภายในไมเกิน 15 งวด (ป) 
- กรณีขอกูเกินกวารอยละหาสิบของเงินคาหุน ชําระคืนตนเงินกูเปนงวดรายป  

ภายในไมเกิน 15 งวด(ป)  สวนดอกเบี้ยผูกูจะตองชําระเปนรายเดือน ทุก ๆ 
เดือนของแตละงวด(ป)  ดังกลาว 

อัตราเงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญ  ตามขอ  ก.   แตละงวดใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
หากมีการอันจาํเปนหรือมีประโยชนตางๆ  แกสมาชิก  คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหผูกู

สงคืนเงินกูสามัญ  และหรือกําหนดอัตราเงินงวดชําระหนี้เปนอยางอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศของ
สหกรณก็ได  โดยพิจารณาตามฐานะของผูกูตามแตจะเห็นสมควรแตละกรณีเปนรายๆ ไป 

เงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญแตละงวด  ตามขอ  ข.  ในสวนของดอกเบี้ยที่ผูกูจะตองชําระเปนราย
เดือน  ผูกูจะตองสงตอสหกรณภายในวันสิ้นเดือน  สวนตนเงินและดอกเบี้ยรายป  สหกรณจะเรียกเก็บจากเงินปน
ผลและเงินเฉลี่ยคืน (หากมี)  ประจําปของผูกูเร่ิมตั้งแตปแรกที่กูเปนตนไป  จนกวาจะครบจํานวนงวดชําระหนี้เงินกู  
หากเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน (หากมี)  ที่ไดรับภายในกําหนดเวลาชําระหนี้เงินกูดังกลาวมีจํานวนไมพอแกการ
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ชําระคืนตนเงินกูใหครบถวนเต็มจํานวน  ผูกูจะตองสงเงินเพิ่มเติมสมทบใหแกสหกรณ  เพื่อจัดการชําระหนี้ตนเงิน
พรอมดอกเบี้ยเงินกูที่เหลือคางอยูนั้นตอสหกรณ  ใหเสร็จสิ้นภายในงวดสุดทายของการชําระหนี้ดวย 

 
 (2)  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ก.  กูเพื่อเหตุอ่ืนๆ  ใหผูกูสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนภายใน  3  งวด 
 ข.  กูเพื่อการศึกษา ใหผูกูสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือน ภายใน   6  

งวด  หรือ  12  งวด 
 ค.  กูเพื่อเทศกาลขึ้นปใหม  ใหผูกูสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนครั้งเดียวในวัน

ประชุมใหญสามัญประจําป ” 
  
   กําหนดไว   ณ  วันที่                 กรกฎาคม     2552 
 
 
 

            ( นายธงชัย   ศรีดามา ) 
          ประธานกรรมการดําเนินการ 

                     สหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง  จํากดั 
 


