
                           อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 
    ออมทรัพย                                                3   %         ตอป 

    ออมทรัพยพิเศษ                                       4.5 %        ตอป 

                                 อัตราดอกเบ้ียเงินกู  
    เงินกูสามัญและฉุกเฉนิ                                     7 %            ตอป 

น.อ.กิตติพงษ    แกวภา 

      สวัสดีครับ  พี่นองชาวสหกรณทุกทาน ฉบบัน้ีก็เปนอีก 
ฉบับหน่ึงที่เราจะไดมาพบปะพูดคุยกัน เพื่อจะไดทราบวา 
ระยะเวลาที่ผานมา 4 เดือน มีอะไรเกิดข้ึนบางเปล่ียนแปลง 
ระเบียบขอบงัคับเรื่องใดบางซึง่เปนประโยชนกับสมาชิก 
อยางไรบาง  เรื่องแรกเรามีการแตงต้ังคณะกรรมการเงินกู 
เพื่อพิจารณากอนการเขาประชุม การปลอยเงินกูทีจ่ริง 
แลวมีหลักที่ตองพิจารณาก็คือ ความสามารถในการชําระ 
เงินของลูกหน้ีและหลักการคํ้าประกันเงินกู สองสิ่งน้ีมีความ 
สําคัญและจําเปนอยางมากจึงไดมีกฎกติกาตามความ 
เหมาะสมโดยการดูสลิปเงินเดือนเปนหลักโดยเฉพาะนอง 
ๆ ที่จบใหม เงินเดือนยังนอยอยู สามารถกูไดแตตองมีเงนิ 
คงเหลือไว 25 % และไมตํ่ากวา 4,000 บาท หรับผูที่ใกล 
จะเกษียณอายุตองมหีน้ีตอนอายุ 60 ปไมเกิน 2 เทาของ 
ทุนเรือนหุน ซึ่งจะเห็นไดวา คณก.หวงใยทั้งทานและคน 
คํ้าประกัน  จึงไดต้ังกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันข้ึนมา 
ใหมเพื่อคอยชวยเหลือผูคํ้าประกัน เพราะจํานวนเงินกูของ 
เรากูไดสูงสุดถึง 1,500,000 บาท ซึ่งคนคํ้า 2 คนไมเพยีง 
พอและเสี่ยงตอคนคํ้าประกันมาก จึงเพิ่มคนคํ้าประกันเปน 
3 คน กองทุนอีก 1 รวมเปน 4 คน ที่เขารวมกันรับผิดชอบ  
หลังจากที่ ทางสหกรณไดเรียกเก็บเงินพงึไดทัง้หมด 
ของผูกูแลว และสวนที่เหลือทางกองทุนจะเขามาดูแล 
ควบคูไปกับคนคํ้าประกันและผูคํ้าประกันน้ันเงินเดือนก็ตอง 
ใกลเคียงกับผูกู เงินกองทุนน้ันเราก็เก็บ 1% ของยอดเงิน 
กูที่กูเกิน 700,000.-บาท แตถากูไมเกิน 700,000.-บาท 
และมีผูคํ้าประกันคนเดียว ก็หักเขากองทุนดวย ใครที่ม ี
คนคํ้าประกัน 2 คน ไมตองหักเขากองทุน สวนทุนเรือนหุน 
เราจะหักไว 5 % ของยอดเงินกูแตถาใครที่มีทุนเรือนหุน 
เกิน 5 %  แลวก็จะไมโดนหัก  
     จะเห็นไดวา คณก.ไดคิดแลววา สมาชิกไดประโยชน 
อะไรบาง สวนทานใดที่ยงัไมไดเปนสมาชิกก็ขอเชิญชวน 
ใหมาเปนสมาชิกกันเยอะ ๆ ซึ่งทางเราพรอมจะดูแลทาน 
เปนอยางดีใหไดรับประโยชนสงูสุด  
                                                     สวัสดีครับ 
                                                                                           

ฉบับนีส้มาชิกมีปญหาถามมาใหตอบอีกแลวคะ 
Q : ผมลาออกจากสหกรณไป 2 ครั้งแลว  อยากจะเขาเปนสมาชิก 
สหกรณอีก  สอ.จะมีนโยบายชวยเหลืออยางไรบางครบั 
A: ตอนนี้สหกรณไดแกไขขอบังคบัแลวสามารถเขาไดอีกแตจะสมัคร 
ใหมไดตองลาออกใหครบ 1 ป ถึงจะสมัครใหมได และตองเสีย 
คาธรรมเนยีมแรกเขา 300 บาท สงหุนครบ 6 เดือน ถึงจะมีสิทธิ 
ในการกูได 
Q: เรื่องคิวการขอกูตอนนี้จัดคิวอยางไรครับ 
A : ลําดับที่ 1 ผูกูหุนตัวเอง 
     ลําดับที่ 2 ผูกูเงินสามัญปกติ  ซึ่งผูกูไดยื่นหลักฐานตามลําดับ 
Q: เงินกองทุนที่เก็บไป นาํไปไวที่ไหน และนําไปใชทําประโยชน 
อะไรบาง 
A: เก็บไวในบัญชีสหกรณออมทรพัย กองบิน 5 ซึ่งฝากไวที่ธนาคาร 
ทหารไทย ซึ่งเงินกองทุนจะเปนเงินหมุนเวียนที่ใชในสหกรณ  
 และที่สําคัญก็ไวชวยเหลือผูค้าํประกันตามนโยบาย 
Q: การกูหุนตัวเองดีอยางไร มีหลักเกณฑการกูอยางไรครบั 
A: 1.การกูหุนตัวเองกูได 90 % ของทุนเรือนหุน  สงชําระไดสูงสุด  
150 งวด  อัตราดอกเบีย้รอยละ 7  ตอป 
   2. คิด 25 % ของเงินเดือนเทานัน้ สวนไมต่ํากวา 4,000  บาท  
นั้นไมนํามาคิด 
   3. ไมคิดหุน  5%  ของยอดเงินกู 
   4. ไมคิด 1 % เขากองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน 
   5. ไมตองมีคนค้ําประกัน  
   6. ทําหลักฐานเสรจ็  ใหคณะกรรมการพิจารณาเงินกู ตรวจสอบ 
หลักฐานถูกตอง  จายเงินเลย ไมตองรอเขาที่ประชุม  
       
                                                              
                                                แลวพบกันฉบับหนานะคะ   เงินทุนเคราะหศพ 

1. ร.ต.มนสั   คลายพงษ                    80,000.-บาท 

            
   หลักเกณฑการจายเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน  
 
 
       1.กรณีท่ีผูกูถึงแกกรรมหรือหนี กองทุนจะรับชําระหนี้รวมกับ 
ผูค้ําประกนัในอัตราสวนท่ีเทา ๆ กนั ของจํานวนเงินกูคงเหลือ ตาม 
สัญญากูเงนิของผูกูหลังจากนําเงนิคาหุน เงนิฝาก และเงนิอื่นใด 
ท่ีผูกูพึงไดรับจากสหกรณและทางราชการ หักชําระเงินกูแลว 
      2. กรณผีูค้ําประกันคนใดคนหนึง่ถึงแกกรรมกอนชําระหนี ้
เสร็จสิน้ กองทุนจะรับชําระหนี้ รวมกับผูค้ําประกนัในอตัราสวน 
ท่ีเทากันของจํานวน เงนิกูคงเหลอืตามสัญญากูเงินของผูกู 
      3.ในกรณท่ีีเงนิกองทุนมีไมพอจายตามหลักเกณฑ  
ท่ีกําหนดไวตามระเบียบนีใ้หอยูในดุลยพนิิจของคณะกรรมการ 
      4.การรับภาระหนี้โดยกองทุน ใหกองทุนชําระแกสหกรณ 
โดยการผอนชําระหนีใ้หเสร็จสิน้ภายในระยะ เวลาท่ีเหลือตาม 
ท่ีระบุไวในสัญญากูเงนิ หรือตามท่ี คณก.พิจารณา 
      5. ผูค้ําประกันท่ีจะไดรับการชวยเหลือตองค้ําประกัน 
ผูกูท่ีบริจาคเงินสมทบเขากองทุนผานไปแลวไมนอยกวา 6 เดอืน 
      6.คาใชจายในการตดิตามหนีส้นิ ใหเบิกจายจากกองทุน 
ไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของ คณก. 
      
 



     

 

 

สรุป มติ คณก.เรื่องหลักเกณฑการกูเงนิ 
        

   1.มติคร้ังที ่3/56   ใหสมาชิกที่ขอกูเงินสามัญจาก 

สหกรณ ตองมีเงนิคงเหลือตามนโยบายไมนอยกวา  

25 % ของเงนิไดรายเดือน  และตองไมต่ํากวา 4,000.-

บาท 

  2.มติคร้ังที่ 5/56 ใหสมาชิกที่ขอกูเงนิโดยใชหุนตวัเอง 

เปนหลักประกัน ตองมีเงินคงเหลือไมนอยกวา 25 % 

ของเงินไดรายเดือน 

   3.มติคร้ังที ่7/56  ใหสมาชิกที่ขอกูเงนิสามัญตองมี 

เงินหุนสะสมไมนอยกวา 5 %  ของยอดวงเงินกู 

   4.มติคร้ังที ่8/56  ใหสหกรณเรียกหลักประกัน 

เพ่ิมเติมในกรณีที่สมาชิกกูเงินโดยใชบุคคลค้ําประกนั 

เปนหลักประกันเงนิกู ดังนี ้

    - ยอดขอกูตัง้แต 1—700,000 บาท ตองใชบคุคล 

ค้ําประกัน 2 คน หรือใชบุคคลค้ําประกัน 1 คน 

และบริจาคเขากองทุนในอัตรารอยละ 1 บาท 

ของยอดเงนิกู 

    - ยอดขอกูตัง้แต 700,001—1,000,000 บาท 

ตองใชบุคคลค้ําประกัน 2 คน และบริจาคเงินเขากองทุน 

ในอัตรารอยละ 1 บาทของยอดเงินกู หรือใชบุคคล 

ค้ําประกัน 2 คนและทําประกันชีวิตในอัตราที่บริษัท 

ประกัน ฯ กําหนดของยอดเงนิที่เกนิ 700,000 บาท 

    - ยอดขอกูตัง้แต 1,000,001—1,500,000 บาท 

ตองใชบุคคลค้ําประกัน 3 คน และบริจาคเงินเขากองทุน 

ในอัตรารอยละ 1 บาท ของยอดเงนิกู  หรือใชบุคคลค้ํา 

ประกัน 3 คน และทําประกันชีวิตในอัตราที่บริษัทประกัน  

ฯ กําหนดของยอดเงนิที่เกิน 700,000 บาท 

     5.มติคร้ังที ่8/56 ใหสหกรณจัดลําดบัการยื่นคําขอกู 

เงินสามัญจากสหกรณกอนหลังดังนี ้

    ลําดับที ่1 สมาชิกผูซ่ึงขอกูเงนิสามัญโดยใชหุนตัวเอง 

เปนหลักประกัน 

    ลําดับที ่2 สมาชิกผูซ่ึงขอกูเงนิสามัญที่ยื่นหลักฐานตอ 

สหกรณตามลําดับกอนหลังไวแลว 

     6.มติคร้ังที ่9/56  การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงนิกู 

สามัญให คณก.หรือ คณก.เงินกูพิจารณากําหนดใหผูสง 

คืนเงนิกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน พรอมดวยดอก 

เบี้ย (เวนแตงวดแรกหรืองวดสุดทาย) เปนจํานวนกีง่วด 

หรือเงนิงวด ตน บวก ดอกเบี้ย เปนเทากนัทุกงวด 

ก็สุดแตจะเหน็สมควรตามฐานะของผูกู แตตองไมเกนิ 

150 งวด และใหการสงคืนเงินกูเมื่ออายคุรบ 60  ป 

 และตองมีหนีผู้กพันไมเกนิ 2 เทา ของทนุเรือนหุน 

สะสมของตนเอง 

   7.มีการแกไขระเบียบ ฯ วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ย 

เงินกูแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่5 พ.ศ.2556  ดังนี ้

    ขอ.17 จํานวนเงนิกูสามัญที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนี่ง ๆ  

ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรในวงเงิน 

ไมเกนิ 60 เทา ของเงนิไดรายเดอืน และไมเกิน 

1,500,000 บาท  (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) 

     ขอ.21 สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกู 

มากกวาสามรายในเวลาเดียวกันไมไดและสมาชิกคนหนึง่ 

จะมีหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูค้ําประกัน โดยการค้ํา 

ประกันเงนิกูในแตละรายไดไมเกิน หกสิบเทาของเงนิได 

รายเดือนของตน 


