
                คาํขอเงนิกู้ทนัใจ                            เบอร์โทรตดิต่อ......................................................             
                                                                                                      เขียนท่ี……………………………...……………………. 
                                                                                วนัท่ี…………เดือน………….…………………พ.ศ….………………… 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จํากดั 
 ข้าพเจ้า……………………..……………………….สมาชิกทะเบียนเลขท่ี……………….รับราชการหรือทํางานประจํา
ในตําแหน่ง………………………โรงเรียนหรือหน่วยงาน……………………………สงักดัหน่วย(อําเภอ)………………………… 
ได้รับเงินได้รายเดือน…………..……บาท (……………...………..……………..) ขอเสนอคําขอเงินกู้ทนัใจ  ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้ เงินกู้ทนัใจวงเงินจํานวน………..………………….….บาท(…………………...………..……………)
โดยจะนําไปใช้เพ่ือการสํารองใช้สว่นตวั  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอเสนอสมาชิกผู้ คํา้ประกนั ดงันีคื้อ 
 

ลําดบัท่ี ช่ือผู้ คํา้ประกนั สมาชิกเลข 
ทะเบียนท่ี 

ตําแหน่งและสงักดั เงินได้ 
รายเดือน 

ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเป็นผู้
คํา้ประกนัตามคําขอกู้ ข้างต้นนี ้
จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

  ตําแหน่ง หน่วยงาน / 
โรงเรียน 

อําเภอ 

        
        
        

        

        
 

 ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอสง่เงินต้นเป็นงวดรายเดือนเทา่กนังวดละ…………………….บาทพร้อมดอกเบีย้
ตามประกาศของสหกรณ์    ตัง้แตเ่ดือนท่ีข้าพเจ้าเบิกเงินกู้ทนัใจ เป็นต้นไป   จนกวา่จะหมดเป็นเวลาไม่เกิน …………………งวด   
โดยข้าพเจ้ายอมผกูพนักบัสหกรณ์ ดงันี ้

  3.1 ยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า      ท่ีได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน หกัเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า   ณ   ท่ีจ่ายเพ่ือสง่ชําระหนีใ้ห้กบัสหกรณ์ตามจํานวนท่ีสหกรณ์เรียกเก็บ 
  3.2 หากข้าพเจ้าต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีใด  ๆ       ตามข้อบงัคบั ข้อ 44   เป็นเหตใุห้เงินกู้
จํานวนนีถ้ึงกําหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพร้อมดอกเบีย้    ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนีท้ัง้หมดทนัที 

  3.3 ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะโอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจํา       โดยไมมี่ความผิดตามข้อบงัคบั 
สหกรณ์  ข้อ  46    ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบทนัทีท่ีมีคําสัง่ย้าย   และหากต้องชําระเงินกู้ นีใ้ห้กบัสหกรณ์     
ข้าพเจ้าจะจดัชําระหนีซ้ึง่มีอยูต่อ่สหกรณ์ ให้เสร็จสิน้เสียก่อน     หากข้าพเจ้าไมจ่ดัการให้เป็นไปตามท่ีกลา่วข้างต้น      ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหกัเงินได้รายเดือน  คา่จ้าง  เงินสะสม   บําเหน็จ  บํานาญ  เงินทนุเลีย้งชีพ  หรือ
เงินอ่ืนใด   ท่ีข้าพเจ้าพงึมีพงึได้จากสว่นราชการหรือหน่วยงานต้นสงักดั    โดยหกั   ณ   ท่ีจ่าย      เม่ือข้าพเจ้าได้ลงช่ือรับเงิน
ดงักลา่วตามท่ีได้รับมอบหมายจากสหกรณ์   เพ่ือสง่ชําระหนีต้อ่สหกรณ์ 
 ข้อ 4. ในการกู้ ข้าพเจ้าได้ทําหนงัสือกู้ เงินกู้ทนัใจไว้ตอ่สหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
 ข้อ 5. ในการกู้ เงินตามคําขอนี ้  ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากคูส่มรสของข้าพเจ้าแล้ว    ซึง่คูส่มรสของข้าพเจ้าพร้อมท่ี
จะเป็นพยานและลงช่ือยินยอมให้กู้ เงินนีไ้ว้เป็นหลกัฐานในหนงัสือกู้  
 

                                                              ลงช่ือ………………………………………ผู้ขอกู้  
                                                                                 (…………………………………………...) 



 
บันทกึการพจิารณาให้ความเหน็ชอบของผู้บังคับบัญชา 

                                                                                วนัท่ี………..…เดือน…….……………………พ.ศ………………… 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ผู้ขอกู้ มีเงินได้รายเดือน   เพียงพอ    ไม่เพียงพอท่ีจะให้หกั ณ ท่ีจา่ย  

 สมควรให้กู้     ไม่สมควรให้กู้  และรับทราบคํายินยอมของผู้ขอกู้ตาม ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.3 
 

                                      ลงช่ือ……………………………………..ตําแหน่ง…………………………….. 
                                              (…………………………………………….) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( รายการตอ่ไปนี ้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์เป็นผู้กรอก ) 

 
บันทกึสําหรับเจ้าหน้าที่ 

                -  เงินค่าหุน้                                                                                                          ปัจจุบนัจาํนวนเงิน    …………..…….............บาท 
-  เงินกูมี้กาํหนดเวลาชาํระคืน  วงเงินกู…้……….………..บาท  ปัจจุบนัมีหน้ีคงเหลือ…………………..…….บาท

 -  เงินกูเ้งินด่วน/เหตุฉุกเฉิน  วงเงินกู…้…………….…..บาท    ปัจจุบนัมีหน้ีคงเหลือ…………………………บาท 
-  เงินกูเ้พ่ือการเคหะสงเคราะห์   วงเงินกู…้………………...บาท     ปัจจุบนัมีหน้ีคงเหลือ………………………....บาท 
-  เงินกูเ้พ่ือความมัน่คงฯ  วงเงินกู…้………………...บาท     ปัจจุบนัมีหน้ีคงเหลือ………………………....บาท 
- เงินกูเ้พ่ือ/การพฒันาชีวติ    วงเงินกู…้……………..….บาท    ปัจจุบนัมีหน้ีคงเหลือ……………………...….บาท 
- เงินกูเ้พ่ือการศึกษา    วงเงินกู…้……………..….บาท    ปัจจุบนัมีหน้ีคงเหลือ……………………...….บาท 
-  เงินกูส้วสัดิการ / อ่ืน ๆ    วงเงินกู…้………………...บาท   ปัจจุบนัมีหน้ีคงเหลือ…………………...…….บาท 
  รวม  วงเงนิกู้……….………..…บาท ปัจจุบันมหีนีค้งเหลอื…………………………บาท 

1. การตรวจสอบคําขอกู้และหลกัฐานประกอบ 
1.1  คาํขอกู ้   กรอกขอ้ความครบถว้น    ลงนามผูกู้ ้   ลงนามผูค้ ํ้าประกนั    ผูบ้งัคบับญัชารับรอง 
1.2 หลกัฐานประกอบคาํขอกูข้องผูกู้ ้ (สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประจาํตวัทั้งของผูกู้แ้ละคู่สมรส, ใบหยา่ (ถา้มี)     

หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน)      ถกูตอ้งครบถว้น    ยงัขาด…………………..……………………………………… 
1.3 หลกัฐานของผูค้ ํ้าประกนัทุกราย (สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประจาํตวัทั้งของผูค้ ํ้าประกนัและคู่สมรส, ใบหยา่ (ถา้มี) 

หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน)      ถกูตอ้งครบถว้นทุกราย    ยงัขาด…………………………………………………… 
 
 
 

คาํรับรองในการหักเงนิเดอืนหรือเงนิอืน่ใดของหน่วยงานต้นสังกดั 
     ขอรับรองวา่จะดาํเนินการหกัเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดของสมาชิก นาย/นาง/นางสาว……………………………………….... 
เพื่อส่งชาํระใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั จนกวา่จะเสร็จส้ิน 

1. ลายมือช่ือ...........................................................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
                       (..........................................................................) 
2. ลายมือช่ือ...........................................................................หวัหนา้หน่วยจ่ายเงินเดือน/ 
                       (..........................................................................)หวัหนา้หน่วยงานเป็นผูล้งนาม 



 
2. การตรวจสอบสิทธ์ิการกู้ตามระเบียบและเงือ่นไขทีก่าํหนด 

2.1  40 เท่าเงนิเดอืน (วงเงนิสูงสุดไมเ่กนิ 800,000 บาท)   กูไ้ดต้ามทีข่อ    กูไ้ดเ้พยีง……………… บาท 

2.2  เงนิค่าหุน้ 20 % ของเงนิกู ้      กูไ้ดต้ามทีข่อ    กูไ้ดเ้พยีง……………… บาท 
2.3  อายุการเป็นสมาชกิ………ปี………เดอืน     กูไ้ดต้ามทีข่อ    กูไ้ดเ้พยีง……………… บาท 
2.4  อายุตวั………..ปี        กูไ้ดต้ามทีข่อ    กูไ้ดเ้พยีง………………. บาท 
2.5  เงนิเดอืนคงเหลอื ………%      กูไ้ดต้ามทีข่อ    กูไ้ดเ้พยีง……………… บาท 
2.6  จาํนวนเงนิกูร้วมกนัทกุสญัญา  (ไมเ่กนิ 7,300,000 บาท)    กูไ้ดต้ามทีข่อ    กูไ้มไ่ด ้   กูไ้ดเ้พยีง……… บาท 
2.7  การเป็นผูเ้คยผดินดัการชาํระหน้ี (ท ัง้ในฐานะผูกู้แ้ละผูค้ํา้ประกนั) นบัยอ้นหลงัไปจนถงึวนัที ่1 มกราคม ของปีทีผ่่านมา 
   มสีทิธิ์กู ้       ไมม่สีทิธิ์กู ้
2.8  ชาํระหน้ีในสญัญาเดมิมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  3  เดอืน         มสีทิธิ์กู ้       ไมม่สีทิธิ์กู ้
2.9  เป็นสมาชกิสมาคม ……….. สสอค. คุม้ครองเมือ่...............................   ทาํประกนักลุม่  /  ประกนัสนิเชื่อวงเงนิ

.....................................    กูไ้ดต้ามทีข่อ    กูไ้มไ่ด ้   กูไ้ดเ้พยีง.................................................บาท 

3. ความเหน็ของเจา้หนา้ที่     ใหกู้ไ้ดต้ามทีข่อ        กูไ้ดเ้พยีง……………………………..บาท    ใหกู้ไ้ม่ได ้

ความเห็นอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………………………… 
        

      ลงช่ือ…………………………………….เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ 
               (….…………………………………….) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                            ลงช่ือ…………………………………….รองผูจ้ดัการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                            ลงช่ือ…………………………………….ผูจ้ดัการ 
 

4. คาํส่ังผู้มีอาํนาจอนุมัติ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                                ลงช่ือ…………………………………….ผูอ้นุมติั 
              ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการเงินกู/้ผูจ้ดัการ 
               ………………./…………………./………….. 
         
        อ้างองิ : การแก้ไข  ก.ค. 2558 
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ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ ประเภทเงินกู้ทนัใจ 
 
 เพ่ือใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
พ.ศ.2557  ขอ้ 61 (ก) (4) ขอ้ 67 (2) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ.2558  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 57 ในการประชุมคร้ังท่ี                        
4/2559 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม  2559  จึงมีมติใหจ้ดัท าประกาศ หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการขอกูเ้งินสามญั 
ประเภทเงินกูท้นัใจ ดงัน้ี 
1. หลกัเกณฑ์ในการให้เงนิกู้ 

1.1  สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ, สมาชิกสงักดัเทศบาลเมืองพงังา และเทศบาลเมืองตะกัว่ป่า, ลูกจา้งประจ าท่ีมีเงินได ้
                      รายเดือน  พนกังานสหกรณ์    สมาชิกท่ีสงักดัโรงเรียนเอกชน ,ขา้ราชการสงักดัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน,  
                      ลูกจา้งประจ าท่ีไม่มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จรายเดือน, พนกังานสหกรณ์  ต าแหน่งพนกังานขบัรถ พนกังานบริการ   
                      แม่บา้น  และพนกังานราชการ ( ผอ่นตามสญัญาจา้ง)  ให้กู้ได้  40 เท่าของเงนิเดือน วงเงนิไม่เกนิ  800,000 บาท  
                      (แปดแสนบาทถ้วน)    ส่งช าระภายใน  180  งวด   ตามเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
           1.1.1  กรณีการกูเ้งินสญัญาแรก  สมาชิกตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 20 ของวงเงินกูทุ้กสญัญา (ไม่รวมถึง 
                                   เงินกูพิ้เศษ)  

       1.1.2  กรณีขยายวงเงินกู ้สมาชิกตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20  ของวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่รวมถึงสมาชิกท่ีมีหุน้ 
                                   เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามขอ้ 1.1.1  
 

       1.1.3  สมาชิกท่ีกูเ้งินกูท้นัใจจะตอ้งช าระหน้ีเงินกูเ้พ่ือใชบ้ริการเงินด่วน เงินกูเ้หตุฉุกเฉิน  และเงินกูเ้พ่ือ  
                                   สวสัดิการ ของสมาชิกในสญัญาเดิมทั้งหมด 
 

1.2  สมาชิกท่ีขอกูเ้งินท่ีมีระยะเวลาในการช าระหน้ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ 
        คณะกรรมการด าเนินการเฉพาะราย 
1.3  สมาชิกท่ีมีภูมิล าเนาอยูน่อกเขตจงัหวดัพงังา หรือ สมาชิกท่ีผิดนดัช าระหน้ีในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา             
        การพิจารณาเงินใหกู้ใ้หอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
1.4  สมาชิกท่ีจะไดรั้บเงินกู ้จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 10 เม่ือค านวณหกัรายจ่าย และ 
       ภาระผกูพนัทั้งหมดแลว้ กรณีมีเงินเหลือไม่ถึงร้อยละ 10 ใหบ้นัทึกขออนุมติัต่อคณะกรรมการด าเนินการโดย 
       ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น และหลกัฐานประกอบ 
1.5  สมาชิกท่ีรับเขา้ใหม่ท่ีจะขอกู ้  จะตอ้งเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  และสมาชิกลาออกแลว้เขา้ใหม่ จะตอ้ง 
       เป็นสมาชิกในสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่  2  ปี 

 

2.การใช้บุคคลค า้ประกนัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
2.1 ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งผิดนดัช าระหน้ีทั้งในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนั กรณีท่ีผิดนดัช าระ

หน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนั สามารถค ้าประกนัได ้หากเป็นการค ้าประกนัตามสญัญาเดิม 
2.2 ผูค้  ้ าประกันแต่ละรายจะตอ้งรับผิดเต็มตามจ านวนวงเงินท่ีลูกหน้ีกู ้รวมทั้ งดอกเบ้ียและค่าสินไหม

ทดแทนซ่ึงผูกู้ค้า้งช าระตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายนั้นดว้ย 



    2.3 สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ / สมาชิกสังกดัเทศบาลเมืองพงังา และเทศบาลตะกั่วป่า พนักงานสหกรณ์          
มีสิทธิค ้ าประกนัไดไ้ม่เกิน  3  สัญญา  และในกรณีท่ีสมาชิกประเภทดงักล่าวเป็นผูค้  ้ าประกนั  จะตอ้งจดัให้มีผูค้  ้ า
ประกนั 1  คนต่อจ านวนวงเงินกู ้ 300,000.-บาท 
         2.4 สมาชิกท่ีเป็นลกูจา้งประจ า ใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการค ้าประกนั ดงัน้ี 
  2.4.1 ลกูจา้งประจ าท่ีมีเงินไดร้ายเดือน มีสิทธิค ้าประกนัไดไ้ม่เกิน  2  สญัญา  และในกรณีท่ีสมาชิก
ประเภทดงักล่าวเป็นผูค้  ้าประกนั  ตอ้งจดัใหมี้ผูค้  ้าประกนั 1 คน ต่อจ านวนวงเงินกู ้ 200,000.-บาท 
                2.4.2 ลกูจา้งประจ าท่ีไม่มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จรายเดือน และพนกังานสหกรณ์ต าแหน่งพนกังานขบั
รถ พนกังานบริการ และแม่บา้น มีสิทธิค ้าประกนัไดไ้ม่เกิน  2  สัญญา   ในกรณีท่ีสมาชิกประเภทดงักล่าวเป็นผูค้  ้ า
ประกนั  ตอ้งจดัใหมี้ผูค้  ้าประกนั  1  คน ต่อจ านวนวงเงินกู ้ 150,000.-บาท 
                  2.4.3 สมาชิกท่ีสังกดัโรงเรียนเอกชน พนกังานราชการ และขา้ราชการสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน  มีสิทธิค ้ าประกนัไดไ้ม่เกิน  2  สัญญา   และตอ้งไม่เกินสิทธิการกูข้องตน  ยกเวน้การค ้ าประกนัท่ีไม่เกิน
สัญญาละ  60,000.- บาท  ให้สามารถค ้าประกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งใชส้มาชิกท่ีเป็นขา้ราชการร่วมค ้าดว้ยก็ได ้ ในกรณีท่ี
สมาชิกประเภทดงักล่าวเป็นผูค้  ้าประกนั  ตอ้งจดัใหมี้ผูค้  ้าประกนั  1  คน  ต่อจ านวนวงเงินกู ้ 100,000.- บาท 
 

3. เอกสารที่ใช้ประกอบค าขอกู้ 
 3.1  ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัของผูกู้ ้      อยา่งละ 1  ฉบบั 

3.2  ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัของคู่สมรสของผูกู้ ้(ถา้มี)     อยา่งละ  1  ฉบบั 
 3.3  ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัของผูค้  ้าทุกราย          คนละ / อยา่งละ  1  ฉบบั 
 3.4  ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัของคู่สมรสของผูค้  ้าทุกราย (ถา้มี)       คนละ / อยา่งละ  1  ฉบบั       
                       (กรณี หยา่ ใหแ้นบส าเนาทะเบียนหยา่  จ านวน  1  ฉบบั  ) 
 3.5  สลิปเงินเดือน จะตอ้งเป็นสลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนัท่ียืน่ขอกูเ้ท่านั้นและใหมี้การรับรองสลิปเงินเดือน ดงัน้ี   
  3.5.1   ผูบ้ริหารหน่วยงาน/ผูบ้ริหารสถานศึกษา รับรองตนเอง 
  3.5.2   ขา้ราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ  ใหผู้บ้ริหารหน่วยงาน / ผูบ้ริหารสถานศึกษา รับรอง
  3.5.3    หน่วยงานท่ีมีหลกัฐานการรับเงินในระบบ  E – Money   ใหรั้บรองตนเอง 
  3.5.4    ครูโรงเรียนเอกชน ใหผู้จ้ดัการโรงเรียน รับรอง 
  3.5.5  ผูท่ี้ไดรั้บเบ้ียหวดับ าเหน็จ   บ านาญ ใหรั้บรองตนเอง 
 3.6  ขา้ราชการสงักดัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินและครูสงักดัโรงเรียนเอกชน ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมการหกัเงิน  
                          ณ  ท่ีจ่าย จากผูบ้งัคบับญัชา 
 3.7  หนงัสือยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลและตรวจสอบภาระหน้ีกบัธนาคารออมสิน 
        หากสมาชิกรายใดมีการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานทางการเงิน ในการประกอบการกูเ้งินทุกประเภทจะถูกตดั
สิทธิการกูเ้งินทุกประเภท เป็นเวลา 2 ปี และรายงานใหห้น่วยงานตน้สงักดัรับทราบ เพ่ือด าเนินการทางวนิยั 
 

4. หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขประกอบการอนุมตัเิงนิกู้ 
4.1  สมาชิกจะไดรั้บอนุมติั เม่ือรวมเงินกูทุ้กสญัญาแลว้จะตอ้งไม่เกินวงเงินกูต้ามสญัญา   7,300,000 บาท   
        (เจ็ดลา้นสามแสนบาทถว้น)     
4.2  การกูหุ้น้ตนเองจ านวนเงินเกิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) เม่ือไดรั้บการอนุมติัจะตอ้งรับเงินไปเตม็ 
       ทั้งจ านวน หรือท าขอ้ตกลงแบ่งการรับเงินกูเ้ป็นงวดตามความเหมาะสมของจ านวนเงินกูแ้ต่ละคร้ัง 
 
 



4.3  การเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ /สสอค. /สส.ชสอ. /การท าประกนัชีวติคุม้ครองสินเช่ือ 
                            4.3.1  กูเ้งินทุกประเภท วงเงินกูเ้กินกวา่ทุนเรือนหุน้ (ไม่รวมเงินกูพิ้เศษ) สมาชิกจะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคม  
                                       ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ 
                           4.3.2   กูเ้งินทุกประเภท (ไม่รวมเงินกูพิ้เศษ) เม่ือรวมวงเงิน   1,500,000  บาท  สมาชิกจะตอ้งเป็นสมาชิก 
                                       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์และเป็นสมาชิก สสอค. หรือท าประกนัชีวติคุม้ครองสินเช่ือ 
                                       วงเงินประกนั 500,000 บาท  
                           4.3.3   กูเ้งินทุกประเภท (ไม่รวมเงินกูพิ้เศษ) เม่ือรวมวงเงิน   2,000,000 บาท สมาชิกจะตอ้งเป็นสมาชิก 
                                       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์และเป็นสมาชิก สสอค. และสส.ชสอ. หรือท าประกนัชีวติ 
                                       คุม้ครองสินเช่ือวงเงินประกนั 1,000,000 บาท  
                          4.3.4   กูเ้งินทุกประเภท (ไม่รวมเงินกูพิ้เศษ) เม่ือรวมวงเงิน   3,000,000 บาท สมาชิกจะตอ้งเป็นสมาชิก 

                     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์และเป็นสมาชิก สสอค. และสส.ชสอ. หรือท าประกนัชีวติ 
                     คุม้ครองสินเช่ือวงเงินประกนั 1,500,000 บาท  

                          4.3.5   กูเ้งินทุกประเภท (ไม่รวมเงินกูพิ้เศษ) เม่ือรวมวงเงิน   3,500,000 บาท สมาชิกจะตอ้งเป็นสมาชิก 
                                      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์และเป็นสมาชิก สสอค. และสส.ชสอ. หรือท าประกนัชีวติ 
                                      คุม้ครองสินเช่ือวงเงินประกนั 2,000,000 บาท  
                      4.3.6   กูเ้งินทุกประเภท (ไม่รวมเงินกูพิ้เศษ) เม่ือรวมวงเงิน   4,000,000 บาท สมาชิกจะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคม 
                                      ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์และเป็นสมาชิก สสอค. และสส.ชสอ. หรือท าประกนัชีวติคุม้ครอง 
                                      สินเช่ือวงเงินประกนั 2,500,000 บาท 
 4.4    กรณีสมาชิกผิดนดัการช าระหน้ี ท่ีก าหนดตามระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558  
                         และทุกฉบบัท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม  การจะอนุมติัใหกู้ห้รือไม่นั้น  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
                         ด าเนินการเป็นการเฉพาะราย  
 4.5   ผูกู้ท่ี้ค  ้าประกนัลูกหน้ีมีปัญหาทุกกรณีตอ้งติดตามใหมี้การช าระหน้ีท่ีคา้งช าระและดอกเบ้ียคา้งของผูค้  ้า 
                       ประกนัทั้งหมด  
 4.6   สมาชิกผูค้  ้าประกนัลูกหน้ีตามท่ีศาลมีค าพิพากษาใหต้อ้งช าระหน้ีร่วมในฐานะเป็นจ าเลย ไม่มีสิทธิขอรับเงินกู ้ 
                        ของสหกรณ์ทุกประเภท ยกเวน้ผูค้  ้าประกนัท่ีไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอม 
                        ความในชั้นศาล หากมีความประสงคข์อรับเงินกูใ้หเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นการเฉพาะราย  
                        ภายใตเ้ง่ือนไขของการช าระหน้ีตามสญัญาดงักล่าวเป็นปกติมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  6   เดือน 
 4.7   สมาชิกท่ีเขา้ใหม่จะตอ้งผา่นการอบรมสมาชิกใหม่   จึงจะไดรั้บการพิจารณาใหกู้ ้
 4.8   สมาชิกท่ีงดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนตามระเบียบแลว้    เม่ือกูเ้งินทุกประเภท จะตอ้งส่งเงินค่าหุน้รายเดือนไม่นอ้ย 
                        กวา่ 50 หุน้ เป็นเงิน 500 บาท  จนกวา่หน้ีเงินกูจ้ะหมด  ยกเว้น  สมาชิกท่ีมีทุนเรือนหุน้มากกวา่หน้ีเงินกู ้
 

ทั้งน้ี   ตั้งแต่วนัท่ี  4  มกราคม  พ.ศ.2560   เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  ธนัวาคม พ.ศ.2559 
 
 

( นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์ ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 


