
ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั 

ว่าดว้ยเงนิใหกู้แ้กส่มาชิก และดอกเบี�ยเงนิกู ้ พ.ศ.2560 
---------------------------------- 

          อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั ขอ้ 80 (8) และ ขอ้ 108 (3) ที�ประชมุ

คณะกรรมการดาํเนินการชุดที� 51 คร ั�งที� 3 /2560 ลงวนัที�  15   มนีาคม   2560  ไดม้มีตกิาํหนดระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัย์

ครูสตูล จาํกดั ว่าดว้ย “เงนิใหกู้แ้ก่สมาชกิ และดอกเบี�ยเงนิกู ้ พ.ศ.2560” ดงัต่อไปนี�  

          ขอ้ 1. ระเบยีบนี� เรียกว่า ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั ว่าดว้ย “เงนิใหกู้แ้ก่สมาชิก และดอกเบี�ยเงนิกู ้ 

พ.ศ.2560” 

          ขอ้ 2. ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

          ขอ้ 3. ใหย้กเลกิระเบยีบว่าดว้ยเงนิใหกู้แ้ก่สมาชิกและดอกเบี�ยเงนิกู ้พ.ศ.2559 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ  คาํส ั �ง 

มต ิหรอืขอ้ตกลงอื�นใดที�ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี�  และใหใ้ชร้ะเบยีบนี�แทน  

          ขอ้ 4. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั หรือ คณะกรรมการเงนิกู ้ หรือผูท้ี�ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นผูม้อีาํนาจวินิจฉยัใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามระเบยีบนี� เฉพาะกรณี เพื�อการอนั

จาํเป็นหรอืประโยชนต์ามที�คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร แต่จะใหเ้งนิกูเ้พื�อสุรุ่ยสุร่ายหรอืเกง็กาํไรไมไ่ด ้  

           ขอ้ 5. ในระเบยีบนี�  

                  “สหกรณ”์                      หมายถงึ  สหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั  

                  “สมาชกิ”                       หมายถงึ  สมาชกิและสมาชกิสมทบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั 

                  “คณะกรรมการดาํเนินการ”   หมายถงึ  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั 

                  “ผูจ้ดัการ”                     หมายถงึ  ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั 

                  “เงนิไดร้ายเดอืน”             หมายถงึ  เงนิเดอืน  ค่าจา้งประจาํ เงนิบาํนาญ และเงนิวทิยฐานะ หรอืเงนิ                                            

                                                             ประจาํตาํแหน่งและเงนิค่าตอบแทนที�ไดร้บัเป็นประจาํทกุเดอืน 

 

หมวดที�  1 

ขอ้กาํหนดทั �วไป 

           ขอ้ 6.ในระเบยีบนี�สหกรณ์ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

(1) เงนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉิน 

(2) เงนิกูส้ามญั 

(3) เงนิกูพ้เิศษ 

          ขอ้ 7.สหกรณจ์ะใหเ้งนิกูเ้ฉพาะแก่สมาชกิเท่านั�นและตอ้งเป็นสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์องสหกรณอ์อม

ทรพัยค์รูสตูล จาํกดั โดยสมบูรณแ์ลว้เท่านั�น ยกเวน้กรณีสมาชิกที�โอน/ยา้ยมาจากสหกรณอ์ื�นใหส้มคัรพรอ้มยื�นกูไ้ด ้ส่วนใน

กรณีกูเ้งนิโดยถอืเกณฑค่์าหุน้ของตนเอง และหรอืบญัชเีงนิฝากของผูกู้เ้ป็นหลกัประกนั ผูกู้จ้ะเป็นสมาชกิสมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะหส์หกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั หรอืไม่กไ็ด ้
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          ขอ้ 8.การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินั�น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื�อการอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชนต์ามที�คณะกรรมการดาํเนินการ

เหน็สมควร แต่จะใหเ้งนิกูเ้พื�อการสุรุ่ยสุร่ายหรอืเกง็กาํไรไมไ่ด ้

          ขอ้ 9.สมาชกิผูกู้จ้ะผูกพนัเป็นหนี�สหกรณ์รวมวงเงนิกูทุ้กสญัญาไม่เกนิ 4,500,000 บาท (สี�ลา้นหา้แสนบาทถว้น)       

          ขอ้ 10.สมาชกิผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิ ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ ์ตามแบบที�กาํหนดไว ้การพจิารณาคาํขอกูใ้หน้าํ

หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชิกที�แนบทา้ยระเบยีบมาประกอบการพจิารณา 

          ขอ้ 11.การใหเ้งนิกูทุ้กประเภทนั�น ผูกู้ต้อ้งทาํเป็นหนงัสอื และสมาชกิผูค้ํ �าประกนั หรือหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี ตอ้งทาํ

หนงัสอืคํ�าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณต์ามแบบที�กาํหนดไว ้

          ขอ้ 11.การส่งเงนิงวดชาํระหนี� เงนิกูท้กุประเภท ซึ�งผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณน์ั�น ใหส้่งโดยวธิหีกัจากเงนิไดร้ายเดอืนหรอื

ค่าจา้งประจาํรวมท ั�งเงนิวทิยฐานะและหรอืเงนิค่าตอบแทนของผูกู้ ้ณ ที�จ่าย โดยผูกู้ต้อ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนคงเหลอืหลงัจากหกั

ชาํระประจาํเดอืน ตอ้งไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 20 หรอืไมต่ํ �ากว่า 3,000 บาท 

        ในกรณีที�สมาชกิกูเ้งนิสามญัไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของค่าหุน้และหรอืเงนิฝาก ที�ผูกู้ม้อียู่ในสหกรณแ์ละการส่งเงนิงวดชาํระ

หนี� เกนิกว่าเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกินั�น ใหส้่งโดยวธิชีาํระดว้ยเงนิสดโดยกาํหนดส่งภายในวนัสิ�นทาํการของเดอืน     

 

หมวดที� 2 

เงนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉิน 

         ขอ้ 12.การใหเ้งนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉิน คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจให ้ประธานกรรมการ หรอื รองประธาน

กรรมการ หรอืกรรมการอาํนวยการ หรอืผูจ้ดัการ ตามที�เหน็สมควรเป็นผูว้นิิจฉยัใหเ้งนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉินแทนคณะกรรมการ

ดาํเนินการกไ็ด ้ และใหผู้ร้บัมอบดงักลา่วแถลงรายงานการใหเ้งนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉินที�ใหกู้ไ้ปและส่งชาํระคืน เพื�อให ้

คณะกรรมการทราบทกุเดอืน 

         ขอ้ 13.สมาชิกรายหนึ�ง ใหม้สีทิธิกูเ้งนิเพื�อเหตุฉุกเฉินได ้2 เท่าของเงนิไดร้ายเดือน และตอ้งไม่เกินมลูค่าหุน้ที�ชาํระ

แลว้โดยใหช้าํระคืนภายใน 12 งวด 

         ท ั�งนี� ใหผู้กู้ ้แนบหลกัฐานการรบัจ่ายเงนิเดอืนลา่สุดประกอบการขอกู ้

         สทิธิในการยื�นกูใ้หม่ สมาชิกตอ้งไม่มหีนี� เงนิกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินคงคา้ง หากมตีอ้งชาํระหนี�มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 งวด 

ท ั�งนี� ใหห้กักลบลบหนี�กบัสญัญาเก่าได ้ซึ�งเมื�อรวมกบัเงนิกูส้ามญัที�คา้งชาํระแลว้จะตอ้งไมเ่กนิวงเงนิกูส้ามญั 

        

หมวดที� 3 

เงนิกูส้ามญั 

         ขอ้ 14.การใหเ้งนิกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามที�

กาํหนดไวใ้นระเบยีบนี�  

     คณะกรรมการดาํเนินการ อาจแต่งต ั�งคณะกรรมการเงนิกูข้ึ�นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 80(11) ขอ้ 84 ขอ้ 85 

และมอบอาํนาจหนา้ที�ในการพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชกิกไ็ด ้และใหก้รรมการเงนิกูแ้ถลงรายงานใหเ้งนิกูส้ามญัที�

ใหกู้ไ้ปและส่งชาํระคืน เพื�อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทกุเดอืน 

          ขอ้ 15.สมาชกิที�กูเ้งนิสามญัท ั �วไป ตอ้งมค่ีาหุน้ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของวงเงนิกู ้ 

          ขอ้ 16.สมาชิกที�กูเ้งนิสามญัท ั �วไป มวีงเงนิกู ้100 เท่าของเงนิไดร้ายเดือน ซึ�งไดแ้ก่เงนิเดือน เงนิประจาํตาํแหน่ง ค่า

วทิยฐานะ แต่ตอ้งไมเ่กนิวงเงนิกู ้ดงันี�  
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(1) เป็นสมาชกิครบ  3 เดอืนขึ�นไป ถงึ 2 ปี  จาํนวนเงนิกู ้ไมเ่กนิ    500,000 บาท 

(2) เป็นสมาชกิกว่า 2 ปี ขึ�นไปถงึ 4 ปี จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ          1,000,000 บาท 

(3) เป็นสมาชกิกว่า 4 ปี ขึ�นไปถงึ 6 ปี จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ          1,500,000 บาท 

(4) เป็นสมาชกิกว่า 6 ปี ขึ�นไปถงึ 9 ปี จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ          2,000,000 บาท 

(5) เป็นสมาชกิกว่า 9 ปี ขึ�นไปถงึ 12 ปี จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ        2,500,000 บาท 

(6) เป็นสมาชกิกว่า 12 ปี ขึ�นไป จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ                3,000,000 บาท 

          ขอ้ 17.ถา้ผูกู้ป้ระสงคจ์ะใชส้ทิธกิูใ้นวงเงนิกูท้ี�ไม่ถงึเกณฑด์ว้ยเหตุค่าหุน้ไม่ถงึเกณฑก์็สามารถกูไ้ดโ้ดยใหส้หกรณ์หกั

จากเงนิกูด้งักลา่วชาํระค่าหุน้เพยีงเท่าที�ถงึเกณฑน์ั�น 

          ขอ้ 18.เงนิกูส้ามญัท ั �วไปผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคืนแก่สหกรณ ์ท ั�งนี�  จะตอ้งส่งคืนภายในอายุไม่เกิน 80 ปี ส่งชาํระคืนไมเ่กิน 

240 งวด ยกเวน้วงเงนิกูไ้มเ่กนิ 1,500,000 บาท ส่งชาํระคืนไมเ่กนิ 200 งวด 

          ขอ้ 19.สมาชิกผูส้่งคืนเงนิกูส้ามญัไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และตอ้งชาํระตน้เงนิกูม้าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 50,000 บาท จึงมี

สทิธกิูส้ามญัได ้

          กรณีลูกจา้งประจาํที�ไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิบาํเหน็จรายเดอืน ตอ้งส่งชาํระคืนภายในอายุ 60 ปี 

          ขอ้ 20.เงนิกูส้ามญั ม ี4 ประเภท ดงันี�  

(1) เงนิกูส้ามญั ATM ผูกู้ต้อ้งทาํบตัร ATM ของธนาคารที�สหกรณ์ไดท้าํขอ้ตกลงไว ้และส่งใบคาํขอกูเ้งนิ

ตามแบบของสหกรณ์เขยีนดว้ยลายมอืของผูกู้เ้อง และลงลายมอืชื�อของผูบ้งัคบับญัชาช ั�นตน้ ยกเวน้

กรณีผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้สาํนกังานใหร้บัรองตนเอง วงเงนิกู ้กูไ้ดไ้ม่เกิน 10 เท่าของ

เงนิเดือนหรือค่าจา้ง รวมท ั�งเงนิวิทยฐานะหรือค่าตอบแทนประจาํของสมาชิกนั�น แต่ไม่เกิน 200,000 

บาท(สองแสนบาทถว้น) โดยผ่อนชาํระไม่เกิน 100 งวด กรณีเมื�อครบกาํหนด 10 ปี สมาชิกผูกู้ต้อ้งยื�น

คาํขอกูแ้ละหนงัสอืกูใ้หม ่

(2) เงนิกูส้ามญัทั �วไป จาํนวนเงนิกูส้ามญัท ั �วไป ที�ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึ�ง ๆ นั�น ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 3,000,000 

บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยส่งไมเ่กนิภายในกาํหนด 240 งวด 

(3) เงินกูส้ามญัในค่าหุน้ของตนเอง และหรือใชส้มุดเงินฝาก ของสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั คํ�า

ประกนั โดยสมาชกิตอ้งไมม่หีนี� เงนิกูอ้ื�นๆ จาํนวนเงนิที�ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึ�งๆ นั�นไม่เกินรอ้ยละ 90 

ของจาํนวนทนุเรอืนหุน้และหรอืจาํนวนเงนิในสมดุเงนิฝากของตนเอง โดยส่งไม่เกินภายในกาํหนด 240 

งวด 

(4) เงนิกูส้ามญัอเนกประสงค ์เพื�อนาํไปชาํระค่าเบี�ยประกนัชีวติ และหรือค่าเบี�ยสงเคราะหศ์พล่วงหนา้ใน

กรณีที�เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยค์รูไทยและหรือเป็น

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ค่า

รกัษาพยาบาล ค่าทศันะศึกษา หรือค่าอื�น ๆ จาํนวนเงนิที�ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึ�งๆนั�น ใหม้จีาํนวน

เท่าที�ชาํระจรงิ แต่ไมเ่กนิ 30,000 บาท (สามหมื�นบาทถว้น) โดยส่งไมเ่กนิภายในกาํหนด 15 งวด 

           ขอ้ 21.ในการใหเ้งนิกูส้ามญันั�น ถา้ปรากฏว่าสหกรณ์มเีงนิทุนที�จะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูอ้นัมลีกัษณะพงึใหกู้น้ ั�น

ทกุราย ใหถ้อืลาํดบัในการพจิารณาใหเ้งนิกู ้ดงัต่อไปนี� 

(1) เงนิกูซ้ึ�งไมเ่กนิมลูค่าหุน้ที�มอียู่ในสหกรณ ์พงึใหใ้นลาํดบัก่อนเงนิกูซ้ึ�งมหีลกัประกนัอย่างอื�น 
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(2) ในระหว่างเงินกูซ้ึ�งอยู่ในลาํดบัเดียวกนัตามที�กล่าวในขอ้ (1) เงินกูซ้ึ�งมีจาํนวนนอ้ยพึงใหก่้อนเงินกูซ้ึ�งมี

จาํนวนมาก เพื�อประโยชนแ์ห่งการนี�  จาํนวนเงนิกูท้ี�นาํมาเทยีบกนันี�  ใหค้ิดรวมท ั�งเงนิกูส้ามญัและเงนิกูเ้พื�อ

เหตฉุุกเฉินรายก่อนของผูกู้ท้ี�คงเหลอือยู่(ถา้ม)ี ดว้ย 

ท ั�งนี�  เวน้แต่ในกรณีที�คณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่ามเีหตผุลพเิศษจะวนิิจฉยั 

เป็นอย่างอื�นกไ็ด ้

          ขอ้ 21.หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูส้ามญั ถา้เงนิกูส้ามญัรายนั�นโดยเฉพาะรายเดยีวกด็ ีหรอืเมื�อรวมกบัเงนิกูส้ามญัราย

ก่อนของผูกู้ท้ี�คงเหลอือยู่(ถา้ม)ี กด็ ีมจีาํนวนไมเ่กนิกว่ารอ้ยละ 90 ของค่าหุน้และหรอืเงนิฝากที�ผูกู้ม้อียู่ในสหกรณ ์ก็ไมต่อ้งมี

หลกัประกนัอย่างอื�นอกี 

           ถา้เงนิกูส้ามญัรายนั�น โดยเฉพาะรายเดยีวกด็ีหรอืเมื�อรวมกบัเงนิกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้(้ถา้ม)ี กด็มีจีาํนวนเกนิกว่า

รอ้ยละ 90 ของค่าหุน้และหรอืเงนิฝากที�ผูกู้ม้อียู่ในสหกรณ ์กต็อ้งมหีลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่างใด ดงัต่อไปนี�  

         (1)  มสีมาชกิที�มไิดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการหรอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรอย่างนอ้ย 1 

คนคํ�าประกนัอย่างไมจ่าํกดัเพื�อหนี�สนิเกี�ยวกบัเงนิกูส้ามญัรายนั�นในส่วนที�เกนิกว่าค่าหุน้ของผูกู้ ้แต่ถา้ผูกู้ม้เีงนิกูส้ามญัราย

ก่อนเหลอือยู่ดว้ยก็ตอ้งใหค้ํ �าประกนั เพื�อหนี�สนิเกี�ยวกบัเงนิกูร้ายใหม่ท ั�งหมด 

        เพื�อความม ั �นคงในการใหเ้งนิกูส้ามญั คณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงนิกู ้มอีาํนาจวนิิจฉยัเรียกใหม้ผูี ้

คํ �าประกนัมากกว่าคนหนึ�งกไ็ด ้

        สมาชกิที�เป็นคู่สมรสกนั ไมส่ามารถคํ�าประกนัเงนิกูใ้นสญัญาเดยีวกนัได ้

        สมาชิกคนหนึ�งจะเป็นผูค้ํ �าประกนั สาํหรบัผูกู้ม้ากกว่า 7 สญัญาในเวลาเดียวกนัไม่ได ้และหลกัเกณฑข์องการคํ�า

ประกนัใหเ้ป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

       เมื�อผูค้ํ �าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที�คณะกรรมการดาํเนินการหรือ

คณะกรรมการเงนิกู ้เห็นว่าไม่สมควรที�จะเป็นผูค้ํ �าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอื�นซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ํ �าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการ หรือ

คณะกรรมการเงนิกูก้าํหนด 

       การใหส้มาชกิผูค้ํ �าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ ั�นหลุดพน้จากการคํ�าประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดั

ใหส้มาชกิอื�นซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรเขา้เป็นผูค้ํ �าประกนัแทน 

       อนึ�ง ภายหลงัการทาํหนงัสือคํ�าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้ํ �าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ผู้กู้ต้อ้งจดัใหม้สีมาชิกอื�นซึ�ง

คณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร เป็นผูค้ํ �าประกนัเงนิกูใ้นส่วนที�เกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็ว

ดว้ย 

      (2) มอีสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอื�น จาํนองเป็นประกนัเตม็จาํนวนเงนิกูร้ายนั�น ต่อสหกรณโ์ดยตอ้ง 

เป็นที�พอใจคณะกรรมการดาํเนินการว่า จาํนวนเงนิกูท้ี�เกินกว่ารอ้ยละ 90 ของค่าหุน้หรือเงนิฝากที�ผูกู้ม้อียู่ในสหกรณ์ ตอ้งอยู่

ภายใตร้อ้ยละ 80 แห่งค่าของอสงัหาริมทรพัยน์ั�น (ในกรณีอสงัหาริมทรพัยท์ี�จาํนองเป็นประกนัเงนิกู ้ที�เป็นที�ดินใหถ้ือราคา

ประเมนิไมเ่กนิตามที�ทางราชกาํหนด) 

      (3) มหีลกัทรพัยร์ฐับาล ซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรจาํนาํเป็นประกนัโดยจาํนวนเงนิกูส้่วนเกินกว่ารอ้ยละ 90 

ของค่าหุน้ และเงนิฝาก ที�ผูกู้ท้ี�มอียู่ในสหกรณต์อ้งอยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรพัยน์ั�น 

  (4) การส่งเงนิงวดชาํระหนี�สาํหรบัเงนิกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณา 
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กาํหนดใหผู้กู้ส้่งคืนเงนิกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือน พรอ้มดอกเบี�ยตามฐานะของผูกู้ ้จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงนิกู ้แต่ไม่

เกนิจาํนวนงวดที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

     ในกรณีที�ผูกู้ม้คีาํขอเป็นหนงัสือขอขยายงวดการส่งคืนเงนิกูส้ามญัตามวรรคแรก ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการ

ดาํเนินการวนิิจฉยั 

 

หมวด  4 

เงนิกูพ้เิศษ 

       ขอ้ 48. การกูเ้งนิพเิศษนั�น สหกรณจ์ะตอ้งใหส้มาชกิผูกู้เ้งนิเพื�อดาํเนินการ 3 กรณี ดงัต่อไปนี�คือ 

(1) การกูเ้พื�อเคะหสงเคราะห ์ไดแ้ก่ 

(ก) เพื�อสรา้งอาคารบนที�ดินของตนเอง หรือซื�อที�ดินพรอ้มสิ�งปลูกสรา้งหรือซื�อที�ดินเพื�อจะไดก่้อสรา้ง

อาคารในระยะเวลาอนัสมควร ท ั�งนี� สาํหรบัใชเ้ป็นที�อยู่อาศยัของตนเอง และครอบครวัตามแก่

ฐานะ 

(ข) เพื�อต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงอาคาร สาํหรบัใชเ้ป็นที�อยู่อาศยัของตนเอง และครอบครวัตามแก่ฐานะ 

(ค) เพื�อกจิการซึ�งเกี�ยวขอ้ง หรอืจาํเป็นแก่ (ก) หรอื (ข) 

(2) การกูเ้พื�อการลงทนุประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ การกูเ้พื�อการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกและครอบครวั 

ซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร และพอใจจะก่อประโยชนง์อกเงยใหแ้ก่สมาชกิผูกู้ ้

(3) การกูเ้พื�อซื�อทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ การกูเ้พื�อซื�อทรพัยส์นิเป็นกรรมสทิธิ�ของตนเองตามสมควร 

           ขอ้ 49. จาํนวนเงนิกูพ้เิศษที�ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึ�ง ๆ นั�น อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา

กาํหนดตามที�เห็นสมควร โดยคาํนึงถึงความตอ้งการเงินกูแ้ละความสามารถชาํระหนี� ของสมาชิกนั�น โดยใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 

4,500,000 บาท (สี�ลา้นหา้แสนถว้น) โดยส่งไมเ่กนิภายในกาํหนด 300 งวด ท ั�งนี� รวมอายุผูกู้ก้บัระยะเวลาผ่อนชาํระไม่เกิน 85 

ปี สมาชิกผูกู้ร้ายใดที�ไม่มสีทิธิ�ไดร้บัเงนิบาํนาญ รวมอายุผูกู้ก้บัระยะเวลาผ่อนชาํระไม่เกิน 60 ปี สาํหรบัสมาชิกสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนถอ้งถิ�น พนกังานราชการ ลูกจา้งประจาํ ส่งไมเ่กนิ 200 งวด รวมอายุผูกู้ก้บัระยะเวลาผ่อนชาํระไมเ่กนิ 60 ปี  

           ขอ้ 50. คาํขอกก็ูพ้เิศษของสมาชกินั�น ตอ้งเสนอโดยการพจิารณาใหค้วามเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาช ั�นตน้ และหวัหนา้

หน่วยสหกรณ์มอบหมายหรือผูบ้งัคบับญัชาระดบัอาํเภอหรือระดบัเขต พื�นที�การศึกษาแลว้แต่กรณี โดยใชแ้บบคาํขอกูข้อง

สหกรณพ์รอ้มกบัหลกัฐานประกอบตามที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

          ขอ้ 51.การใหเ้งนิกูท้กุประเภทนั�น ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสอืกูใ้หไ้วต่้อสหกรณต์ามแบบที�กาํหนด 

          ขอ้ 52. การกูพ้เิศษตอ้งมหีลกัประกนัอย่างใดอย่างหนึ�ง ดงันี�   

(1) อสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดภาระตดิพนั และอสงัหาริมทรพัยน์ั�นปลอดจากการโอนสทิธิในอสงัหาริมทรพัยน์ั�น 

ใหใ้ชร้าคาจากการประเมนิจากสาํนกังานที�ดนิเตม็จาํนวน ส่วนสิ�งปลูกสรา้ง (บา้น) ใหใ้ชต้ามหลกัเกณฑ ์สิ�งที�

คณะกรรมการกาํหนดเวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเป็นอย่างอื�น และสมาชิกตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย

ในการจดทะเบยีนนิตกิรรมจาํนองตามที�จ่ายจรงิ 

(2) มหีลกัทรพัยร์ฐับาลและหรือเอกสารการฝากเงนิในธนาคารและหรือในสหกรณ์ซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการ

เหน็สมควรจาํนาํเป็นประกนั โดยจาํนวนเงนิส่วนที�เกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้ง ไม่เกินรอ้ยละ 95 แห่งค่าของ

หลกัทรพัยแ์ละหรอืค่าของเอกสารการฝากเงนินั�น 
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                   เพื�อความม ั �นคงในการใหเ้งนิกู ้คณะกรรมการในการดาํเนินการมอีาํนาจวินิจฉยัใหม้หีลกัประกนัเพิ�มเติม                   

ได ้

          ขอ้ 53. การพจิารณาเงนิกูพ้ิเศษของคณะกรรมการดาํเนินการนั�น คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งใหค้วามเหน็อนุมตัิ

ไมน่อ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนกรรมการผูเ้ขา้ประชมุพจิารณาคาํกูร้ายนั�น 

          ขอ้ 54. ในกรณีที�คณะกรรมการดาํเนินการอนุมตัิเงนิกูพ้เิศษแลว้ สมาชิกผูข้อกูต้อ้งดาํเนินการทาํสญัญากูพ้รอ้มท ั�ง

จดทะเบียนหลกัประกนัเงินกูต้ามกฎหมายใหส้มบูรณ์ก่อน สมาชิกผูกู้จ้ึงรบัเงินจากสหกรณ์ได ้ยกเวน้การกูเ้พื�อไถ่ถอน

อสงัหารมิทรพัยจ์ากการจาํนอง 

          ขอ้ 55. ใหส้มาชิกผูกู้เ้งินกูพ้ิเศษส่งชาํระหนี� เงินกูเ้ป็นรายเดือน พรอ้งดว้นดอกเบี�ยจาํนวนงวดใหเ้ป็น ไปตาม

หลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 

หมวดที�  5 

ดอกเบี�ย 

          ขอ้ 56. ใหเ้รยีกดอกเบี�ยเงนิกูท้กุประเภทในอตัราที�ไมเกินกว่าที�กระทรวงการคลงักาํหนด โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบ

เป็นคราว ๆ ไป  

          ขอ้ 57. ดอกเบี�ยใหค้ิดเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงนิคงเหลอื 

 

หมวดที�  6 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรยีกคนืเงนิกู ้

          ขอ้ 58. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบควบคุม ใหเ้งนิกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามที�กาํหนดไวใ้นระเบยีบนี�  

และเมื�อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกิดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหเ้ป็น ไปตาม

หลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

          ขอ้ 59. ในกรณีด ั �งต่อไปนี�  ใหถ้อืว่าเงนิกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกาํหนดส่งโดยสิ�นเชิง พรอ้มดอกเบี�ยในทนัท ี

โดยมพิกัคาํนึงถงึกาํหนดเวลาที�ใหไ้ว ้และคณะกรรมการดาํเนินการการจดัการเรยีกคืนโดยมชิกัชา้  

(1) เมื�อผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์มว่่าเพราะเหตใุด 

(2) เมื�อปรากฏแก่คณะกรรมการดาํเนินการผูกู้น้าํเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายที�ใหเ้งนิกู ้

(3) เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูเ้กิดบกพร่อง ผูกู้ไ้ม่จดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์ภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  

(4) เมื�อคา้งส่งงวดชาํระหนี� ไม่ว่าตน้เงนิหรือดอกเบี�ยเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั หรือผดินดัการส่งเงนิงวด

ชาํระหนี�ดงัว่านั�นถงึ 3 งวด สาํหรบัเงนิกูร้ายหนึ�งๆ 

           ขอ้ 60. กรณีที�ผูกู้ย้ื�นคาํขอชะลอการส่งชาํระหนี�  ดว้ยเหตุจาํเป็นอย่างใดอย่างหนึ�งต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาผ่อนผนัใหไ้ม่เกิน 2 คร ั�ง คร ั�งละไม่เกิน 2 เดือน โดยผูกู้ต้อ้งชาํระ

ดอกเบี�ยทกุเดอืน  

           ขอ้ 61. ในกรณีเงนิกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยสิ�นเชิงตามที�กล่าวไวใ้นขอ้ 59 และสหกรณ์ไดแ้จง้ใหผู้ค้ํ �าประกนัทราบ

แลว้ ถา้ผูค้ํ �าประกนัตอ้งรบัผิดชาํระหนี� แทนผูกู้ ้และไม่สามารถชาํระหนี�นั�นโดยสิ�นเชิงได ้ผูค้ ํ �าประกนัสามารถรอ้งขอต่อ



 

คณะกรรมการดาํเนินการ เพื�อขอชาํระหนี�แทนผูกู้เ้ป็นงวดรายเดอืน ตามเงื�อนไขและวธิกีารในการชาํระหนี�จนเสร็จตามที�ผูกู้ไ้ด ้

ทาํหนงัสอืใหไ้วต่้อสหกรณก์ไ็ด ้

           ขอ้ 62. ผูกู้ก้็ดี ผูค้ ํ �าประกนัก็ดี ตอ้งรบัผูกพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรือยา้ยราชการหรืองานประจาํตาม

ระเบยีบว่าดว้ยคุณสมบตัิ วธิีรบัสมาชิก และขาดสมาชิกภาพ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ 

อยู่ในสหกรณใ์หเ้สรจ็สิ�นเสยีก่อน 

           ขอ้ 63. สมาชกิที�ยื�นคาํขอกูไ้วก่้อนวนัที�ระเบยีบนี�ใชบ้งัคบั ใหใ้ชร้ะเบยีบเดมิ

           ขอ้ 64. สมาชกิที�ทาํสญัญาเงนิกูก้บัสหกรณท์กุประเภทอยู่ก่อนวนัระเบยีบนี� ใชบ้งัคบั และยงัชาํระหนี� ไม่เสร็จสิ�นตาม

สญัญา ในเรื�องเกี�ยวกบัวงเงนิที�ใหกู้ ้หลกัประ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เวน้แต่อตัราดอกเบี�ยเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบี�ยเงนิกูข้องสหกรณ์

           ขอ้ 65. หากสมาชิกผูกู้ผ้ิดนดัชาํระหนี�  

สมาชกิมาหกัชาํระเงนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉินก่อนเงนิกูป้ระเภทอื�นๆ

           ขอ้ 66. หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิตามแนบทา้ยนี�  ใหถ้อืเป็นส่วนหนึ�งของระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล 

จาํกดั ว่าดว้ยเงนิใหกู้แ้ก่สมาชกิและดอกเบี�ยเงนิกู ้พ

           ขอ้ 67. ใหป้ระธานคณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี�

     

                                        ประกาศ ณ 
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คณะกรรมการดาํเนินการ เพื�อขอชาํระหนี�แทนผูกู้เ้ป็นงวดรายเดอืน ตามเงื�อนไขและวธิกีารในการชาํระหนี�จนเสร็จตามที�ผูกู้ไ้ด ้

ผูกู้ก้็ดี ผูค้ ํ �าประกนัก็ดี ตอ้งรบัผูกพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรือยา้ยราชการหรืองานประจาํตาม

ระเบยีบว่าดว้ยคุณสมบตัิ วธิีรบัสมาชิก และขาดสมาชิกภาพ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ 

หมวด 7 

บทเฉพาะกาล 

สมาชกิที�ยื�นคาํขอกูไ้วก่้อนวนัที�ระเบยีบนี�ใชบ้งัคบั ใหใ้ชร้ะเบยีบเดมิ 

สมาชกิที�ทาํสญัญาเงนิกูก้บัสหกรณท์กุประเภทอยู่ก่อนวนัระเบยีบนี� ใชบ้งัคบั และยงัชาํระหนี� ไม่เสร็จสิ�นตาม

สญัญา ในเรื�องเกี�ยวกบัวงเงนิที�ใหกู้ ้หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้งวดการชาํระหนี�  อายุผูกู้ ้ใหเ้ป็นไปตามสญัญาที�ไดท้าํไว ้ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เวน้แต่อตัราดอกเบี�ยเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบี�ยเงนิกูข้องสหกรณ์

หากสมาชิกผูกู้ผ้ิดนดัชาํระหนี�  และคณะกรรมการดาํเนินการมมีติใหข้าดจากสมาชิกภาพ ใหน้าํหุน้ของ

สมาชกิมาหกัชาํระเงนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉินก่อนเงนิกูป้ระเภทอื�นๆ 

หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิตามแนบทา้ยนี�  ใหถ้อืเป็นส่วนหนึ�งของระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล 

แก่สมาชกิและดอกเบี�ยเงนิกู ้พ.ศ.2560  

ใหป้ระธานคณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

ประกาศ ณ  วนัที� 16 มนีาคม พ.ศ. 2560 

                                                           (นายปรชีา ดุลยการณัย)์ 

                                                               ประธานกรรมการ 

                                                      สหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั            

คณะกรรมการดาํเนินการ เพื�อขอชาํระหนี�แทนผูกู้เ้ป็นงวดรายเดอืน ตามเงื�อนไขและวธิกีารในการชาํระหนี�จนเสร็จตามที�ผูกู้ไ้ด ้

ผูกู้ก้็ดี ผูค้ ํ �าประกนัก็ดี ตอ้งรบัผูกพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรือยา้ยราชการหรืองานประจาํตาม

ระเบยีบว่าดว้ยคุณสมบตัิ วธิีรบัสมาชิก และขาดสมาชิกภาพ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัชาํระหนี�สนิที�ตนมี

สมาชกิที�ทาํสญัญาเงนิกูก้บัสหกรณท์กุประเภทอยู่ก่อนวนัระเบยีบนี� ใชบ้งัคบั และยงัชาํระหนี� ไม่เสร็จสิ�นตาม

กนัสาํหรบัเงนิกู ้งวดการชาํระหนี�  อายุผูกู้ ้ใหเ้ป็นไปตามสญัญาที�ไดท้าํไว ้ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เวน้แต่อตัราดอกเบี�ยเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบี�ยเงนิกูข้องสหกรณ ์

และคณะกรรมการดาํเนินการมมีติใหข้าดจากสมาชิกภาพ ใหน้าํหุน้ของ

หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิตามแนบทา้ยนี�  ใหถ้อืเป็นส่วนหนึ�งของระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล 
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หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูแ้กส่มาชิก 

แนบตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั 

ว่าดว้ยเงนิใหกู้แ้กส่มาชิกและดอกเบี�ยเงนิกู ้พ.ศ. 2560 

ประกาศ ณ วนัที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 

................................................................................ 

              เพื�อใหก้ารพจิารณาวนิิจฉยัการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชิก เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ห่งการใหเ้งนิกูแ้ละเกิดประโยชนแ์ก่

สมาชกิและสหกรณ ์อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบั ขอ้ 80 (8) สหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั พ.ศ. 2555 และระเบยีบ

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั ว่าดว้ยเงนิใหกู้แ้ละดอกเบี�ยเงนิกู ้พ.ศ.2559 และโดยมติคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 51 

ในคราวประชุมคร ั�งที�  3 /2560 เมื�อวนัที�  15  มนีาคม  พ.ศ. 2560  เหน็ชอบใหป้ระกาศถอืใชห้ลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูแ้ก่

สมาชกิ พ.ศ.2560 โดยมขีอ้กาํหนด เงื�อนไขดงันี�  

        สทิธิการกู ้

            1.เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั ต ั�งแต่ 3 เดือนขึ�นไป มสีทิธิ�ขอกูไ้ด ้สาํหรบัสมาชิกเก่าลาออกเขา้

ใหมต่อ้งเป็นสมาชกิครบ 1 ปี ขึ�นไปถงึจะมสีทิธิ�ขอกูไ้ด ้

            2.สมาชิกที�โอนมาจากสหกรณ์อื�น กูไ้ดไ้ม่เกินหนี�ที�คงคา้งอยู่กบัสหกรณ์เดิม แต่ตอ้งไม่เกิน 2,000,000 บาท และ

ใหเ้ป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั การนบัอายุการเป็นสมาชิก ให ้

นบัตั�งแต่วนัที�คณะกรรมการดาํเนินการมมีตริบัเป็นสมาชกิของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั 

            3.ผูกู้ท้ี�มอีายุ 55 ปี ตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั และสมาคม

ฌาปนกจิสงเคราะหช์มุนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย จาํกดั และสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหช์มุนุมแห่งประเทศไทย จาํกดั 

       หลกัเกณฑก์ารขอกู ้  

1. เงนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉิน 

2. มสีทิธกิูเ้งนิเพื�อเหตฉุุกเฉินได ้2 เท่าของเงนิไดร้ายเดอืน และตอ้งไมเ่กนิมลูค่าหุน้ที�ชาํระแลว้ 

2.1 ส่งชาํระไมเ่กนิ 12 งวด 

2.2 แนบใบรบัรองการหกัเงนิเดอืนในการขอกูท้กุคร ั�ง 

2.3 สมาชกิที�จะขอกูใ้หม ่ตอ้งชาํระหนี� เก่ามาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 งวด 

3. เงนิกูส้ามญั ม ี4 ประเภท 

3.1 เงนิกูส้ามญั  ATM 

3.1.1 ผูกู้ต้อ้งขอทาํบตัร เอ.ท.ีเอ็ม (ATM) ของธนาคารที�สหกรณ์ไดท้าํขอ้ตกลงไว ้และส่งใบคาํรอ้ง

ขอกูเ้งนิตามแบบของสหกรณ์เขยีนดว้ยลายมอืของผูกู้เ้องและลงลายมอืชื�อของผูบ้งัคบับญัชา

ช ั�นตน้ ยกเวน้กรณีผูบ้รหิารสถานศึกษาและหวัหนา้สาํนกังานใหร้บัรองตนเอง 

3.1.2 วงเงนิกู ้กูไ้ดไ้ม่เกิน 10 เท่าของเงนิเดือนหรือค่าจา้ง รวมท ั�งเงนิวิทยฐานะหรือค่าตอบแทน

ประจาํของสมาชกินั�น กูสู้งสุดตอ้งไมเ่กนิ 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) ผูกู้ต้อ้งมเีงนิค่าหุน้

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 20% ของวงเงนิกู ้

3.1.3 การชาํระหนี� ใหช้าํระหนี� รายเดือนในวนัจ่ายเงนิเดือน โดยผูกู้ย้ินยอมใหห้กัเงนิเดือน ณ ที�จ่าย 

ภายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 100 งวด และอายุไม่เกิน 80 ปี และลูกจา้งประจาํตอ้งชาํระคืน

ภายใน 60 ปี 
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3.1.4 เงนิไดร้ายเดอืนคงเหลอืหลงัจากหกัชาํระประจาํเดอืน ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 3,000 บาท 

3.1.5 กรณีเมื�อครบกาํหนด 10 ปี สมาชกิผูกู้ต้อ้งยื�นคาํขอและหนงัสอืกูเ้งนิใหม ่

3.1.6 ใชบุ้คคลคํ�าประกนั 1 คน โดยตอ้งไม่เคยคํ�าประกนัซํ�าซอ้นกบัสญัญาเงนิกูป้ระเภทอื�นของผูกู้ ้

สมาชกิรายหนึ�งคํ �าประกนัเงนิกูป้ระเภทนี�ได ้2 สญัญา 

           เอกสารและหลกัฐานประกอบการกูเ้งนิสามญั ATM มีดงันี�  

(1) สาํเนาบตัรขา้ราชการหรอืสาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้ ้จาํนวน 1 ฉบบั พรอ้มรบัรองสาํเนา 

(2) สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้ ้จาํนวน 1 ฉบบั พรอ้มรบัรองสาํเนา 

(3) หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนของผูกู้ ้

(4) สลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน 

(5) หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืน 

(6) หนงัสอืยนิยอมใหห้กัผ่านธนาคาร 

                2.2 เงนิกูส้ามญัท ั �วไป 

                      2.2.1  จาํนวนเงนิกูส้ามญัท ั �วไปที�ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึ�งๆนั�น ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้น

บาทถว้น) และถอืเกณฑห์ุน้รอ้ยละ 20 ของวงเงนิกู ้และตอ้งทาํประกนัสนิเชื�อเพื�อเป็นหลกัประกนัเงนิกูโ้ดย(คาํนวณจากเงนิกู ้

หกัค่าหุน้ 20%และเงนิพงึไดข้องสมาชกิ) ที�เหลอืทาํประกนัตามที�สหกรณก์าํหนด ดงันี�   

                      - จาํนวนเงนิ 400,000 – 3,000,000 บาท   ตอ้งทาํ  1  กรมธรรม ์

                      2.2.2 ซึ�งตอ้งระบใุหส้หกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั เป็นผูร้บัผลประโยชน ์ส่วนที�เกินหลงัจากหกัชาํระ

หนี�แลว้ใหส้หกรณ์คืนแก่ทายาทที�ระบุต่อทา้ยในกรมธรรม ์ท ั�งนี�หากสมาชิกไม่ชาํระเบี�ยประกนัชีวิต สหกรณ์จะเรียกเงนิตน้

คงเหลอืพรอ้มดอกเบี�ยคืนทนัที การชาํระเบี�ยประกนัชีวิต สมาชิกตอ้งชาํระเบี�ยประกนัชีวิตต่อเนื�องตลอดสญัญาจนกว่าจะ

ชาํระหนี� เสรจ็สิ�น  

                      2.2.3 หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกู ้ใหส้มาชิกที�กูส้ามญัท ั �วไป กูไ้ดไ้ม่เกิน 100 เท่าของเงนิไดร้ายเดือน (ไดแ้ก่

เงนิเดอืน เงนิประจาํตาํแหน่ง ค่าวทิยฐานะ) แต่ตอ้งไมเ่กนิวงเงนิกู ้ดงันี�  

(1) เป็นสมาชกิครบ  3 เดอืนขึ�นไป ถงึ 2 ปี  จาํนวนเงนิกู ้ไมเ้กนิ      500,000 บาท 

(2) เป็นสมาชกิกว่า 2 ปี ขึ�นไปถงึ 4 ปี จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ            1,000,000 บาท 

(3) เป็นสมาชกิกว่า 4 ปี ขึ�นไปถงึ 6 ปี จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ            1,500,000 บาท 

(4) เป็นสมาชกิกว่า 6 ปี ขึ�นไปถงึ 9 ปี จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ            2,000,000 บาท 

(5) เป็นสมาชกิกว่า 9 ปี ขึ�นไปถงึ 12 ปี จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ           2,500,000 บาท 

(6) เป็นสมาชกิกว่า 12 ปี ขึ�นไป จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ                   3,000,000 บาท 

สาํหรบัสมาชิกที�เป็นพนกังานราชการ มสีทิธิ�ยื�นกูไ้ดเ้ฉพาะเงนิกูส้ามญัท ั �วไป แต่วงเงนิกูไ้ม่เกิน 400,000 บาท โดยใหค้าํนวณ

วงเงนิกูต้ามระยะเวลาในสญัญาจา้งพนกังานที�คงเหลอื จาํนวน 1 ปี ต่อวงเงนิ 100,000 บาท 

                    2.2.4 การส่งเงนิงวดชาํระหนี�สาํหรบัเงนิกูส้ามญัท ั �วไป 

                        (1) ลูกจา้งประจาํที�ไมม่สีทิธริบับาํเหน็จรายเดอืน พนกังานราชการ ส่งไมเ่กนิ 180 งวดอายุไมเ่กนิ 60 ปี 

                        (2) ลูกจา้งประจาํที�มสีทิธริบับาํเหน็จรายเดอืน ส่งไมเ่กนิ 200 งวด อายุไมเ่กนิ 80 ปี 

                        (3) ขา้ราชการ ทกุสงักดั ส่งไม่เกิน 240 งวด อายุไม่เกิน 80 ปี (ยกเวน้วงเงนิกูไ้ม่เกิน 1,500,000 บาท 

ส่งไมเ่กนิ 200 งวด) 
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                        (4) เจา้หนา้ที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เจา้หนา้ที�สหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั ส่งไม่เกิน 240 

งวด อายุไมเ่กนิ 60 ปี 

                        (5) สาํหรบัสมาชิกที�กูอ้ยู่แลว้จะขอกูใ้หม่ (รวมสญัญาเดิม) ตอ้งส่งชาํระหนี� เก่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 

งวด และตอ้งชาํระตน้เงนิกูม้าแลว้ไมน่อ้ยกว่า 50,000 บาท จงึมสีทิธกิูส้ามญัได ้

                        (6) ผูกู้ต้อ้งมเีงนิไดร้ายเดือนคงเหลอืหลงัหกัจากชาํระประจาํเดือน ตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 หรือไม่

ตํ �ากว่า 3,000 บาท 

                        (7) การคํ�าประกนัเงนิกู ้ใหใ้ชอ้สงัหาริมทรพัย ์และหรือหลกัทรพัยร์ฐับาล และหรือเงนิในบญัชีเงนิฝาก

ของสหกรณ ์เป็นหลกัทรพัยค์ํ �าประกนัเงนิกู ้หรอืกรณีที�ใชบ้คุคลคํ�าประกนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี�  

                          - สมาชิก มสีทิธิ คํ �าประกนัเงนิกูไ้ด ้7 คน  สทิธิการคํ�าประกนัคนละ 500,000 บาท และพนกังาน

ราชการ ลูกจา้งประจาํ คํ�าประกนัเงนิกูไ้ด ้3 คน วงเงนิคํ�าประกนัคนละ 300,000 บาท 

                          - สมาชกิคนหนึ�งจะเป็นผูค้ํ �าประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกว่า 7 สญัญา ในเวลาเดยีวกนัไมไ่ด ้  

                          - วงเงนิกูห้กัดว้ยทนุเรอืนหุน้แลว้ไมเ่กนิ 500,000 บาท ใชผู้ค้ํ �าประกนัจาํนวน 1 คน 

                          - วงเงนิกูห้กัดว้ยทุนเรือนหุน้แลว้เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใชผู้ค้ํ �าประกนั 

จาํนวน 2 คน 

                          - วงเงนิกูห้กัดว้ยทุนเรือนหุน้แลว้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใชผู้ค้ํ �าประกนั

จาํนวน 3 คน 

                          - วงเงนิกูห้กัดว้ยทุนเรือนหุน้แลว้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใชผู้ค้ํ �าประกนั

จาํนวน 4 คน 

                          - วงเงนิกูห้กัดว้ยทุนเรือนหุน้แลว้เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ใชผู้ค้ํ �าประกนั

จาํนวน 5 คน 

                            พนกังานราชการ ลูกจา้งประจาํ  คํ�าประกนัเงนิกูไ้ด ้3 คน วงเงนิคํ�าประกนัคนละ 300,000 บาท    

               เอกสารและหลกัฐานการกูเ้งนิสามญัทั �วไป  

(1) สาํเนาบตัรขา้ราชการหรือสาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้/้คู่สมรสผูค้ํ �าประกนั/คู่สมรสอย่างละ 1 ชุด 

พรอ้มรบัรองสาํเนา 

(2) สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้/้คู่สมรส และผูค้ํ �าประกนั/คู่สมรส อย่างละ 1 ชดุ พรอ้มรบัรองสาํเนา 

(3) สาํเนาทะเบยีนสมรสของผูกู้แ้ละผูค้ํ �าประกนั อย่างละ 1 ชดุ พรอ้มรบัรองสาํเนา 

(4) สลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน ของผูกู้ ้/ผูค้ ํ �าประกนั 1 เดอืน (ปจัจบุนั) 

(5) สาํเนาใบสาํคญัการหย่า กรณีผูกู้แ้ละผูค้ํ �าประกนัหย่ากบัคู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พรอ้มรบัรอง

สาํเนา 

(6) สาํเนาใบมรณะบตัรของคู่สมรส กรณีคู่สมรสและผูค้ํ �าประกนัถงึแก่กรรมอย่างละ 1 ชุด พรอ้ม

รบัรองสาํเนา 

(7) หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนของผูกู้ ้และผูค้ํ �าประกนั  

(8) สาํเนาหนงัสอืสญัญาจา้ง (กรณีเป็นพนกังานราชการ) 

(9) หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืน 

(10) หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิผ่านธนาคาร 
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2.3 เงนิกูส้ามญัโดยถอืเกณฑค่์าหุน้ของตนเองและหรอืใชส้มดุเงนิฝากคํ�าประกนั 

                    2.3.1 สมาชิกสามญัและสมทบมสีทิธิกูทุ้นเรือนหุน้หรือเงนิฝาก ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ที�ชาํระ

แลว้ที�มอียู่ในและเงนิฝาก สหกรณ ์โดยใหช้าํระคืนไมเ่กนิ 240 งวด โดยไมจ่าํกดัเพดานเงนิกู ้

                    เอกสารและหลกัฐานประกอบการกูเ้งนิสามญัโดยถือเกณฑค่์าหุน้ของตนเองและหรือใชส้มุดเงินฝากคํ�า

ประกนั มดีงันี�  

(1) สาํเนาบตัรขา้ราชการหรอืสาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้/้คู่สมรส อย่างละ 1 ชดุ พรอ้มรบัรองสาํเนา 

(2)  สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้/้คู่สมรส  อย่างละ 1 ชดุ พรอ้มรบัรองสาํเนา 

(3) หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนของผูกู้ ้

(4) สลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน 

(5) หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืน 

(6) หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิผ่านธนาคาร 

           2.4 เงนิกูส้ามญัอเนกประสงค ์

                         2.4.1 เงนิกูส้ามญัอเนกประสงค ์เป็นการกูเ้งนิเพื�อชาํระค่าเบี�ยประกนัชีวติ และหรือค่าสงเคราะหศ์พ

ล่วงหนา้ในกรณีที�เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยค์รูไทยและหรือสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหส์หกรณส์มาชกิของชมุนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ค่ารกัษาพยาบาล ค่าทศันะศึกษา และอื�น ๆ 

                        2.4.2 จาํนวนเงนิกูท้ี�ใหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึ�ง ๆ นั�น ใหม้จีาํนวนเท่าชาํระจรงิ แต่ไมเ่กนิ 30,000 บาท  

(สามหมื�นบาทถว้น) โดยส่งไมเ่กนิภายในกาํหนด 15 งวด 

                       2.4.3 เมื�อหกัชาํระหนี�และภารผูกพนัแลว้ สมาชกิผูกู้ต้อ้งมเีงนิคงเหลอืพอใหห้กัชาํระหนี�        

         เอกสารและหลกัฐานการกูเ้งนิสามญัอเนกประสงค ์มีดงันี�  

(1) สาํเนาบตัรขา้ราชการหรอืสาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้อ้ย่างละ 1 ชดุ พรอ้มรบัรองสาํเนา 

(2) สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้ ้อย่างละ 1 ชดุ พรอ้มรบัรองสาํเนา 

หลกัฐานการจ่ายเงนิค่าเบี�ยประกนัชีวิตและหรือค่าสงเคราะหศ์พล่วงหนา้ในกรณีที�เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชกิชมุนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทยและหรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ค่ารกัษาพยาบาล ค่าทศันะศึกษา และอื�น ๆ 

(3) หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนของผูกู้ ้

(4) สลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน 

(5) หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืน 

(6) หนงัสอืยนิยอมใหห้กัผ่านธนาคาร 

          3.เงนิกูพ้เิศษหลกัทรพัย ์

                        3.1 กูไ้ดไ้มเ่กนิ 4,500,000 บาท (สี�ลา้นหา้แสนบาทถว้น) ใหถ้อืเกณฑจ์าํนวนหุน้รอ้ยละ 20 ของวงเงนิกู ้

                        3.2 ผูกู้ต้อ้งเป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน และตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั โดยสมบูรณแ์ลว้เท่านั�น 

                        3.3 การส่งเงนิงวดชาํระหนี�  ใหผู้กู้ส้่งคืนเป็นงวดรายเดือนพรอ้มดอกเบี�ยโดยส่งไม่เกินภายในกาํหนด 

300 งวด ท ั�งนี�รวมอายุผูกู้ก้บัระยะเวลาผ่อนชาํระไมเ่กนิ 85 ปี 

                         3.4 สาํหรบัสมาชกิที�กูอ้ยู่แลว้ จะขอกูใ้หม ่(กูร้วมสญัญาเดมิ) ตอ้งส่งชาํระหนี� เก่ามาแลว้ไมน่อ้ยกว่า  
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                       3.5 เงนิกูพ้เิศษใชอ้สงัหาริมทรพัยแ์ละหรือหลกัทรพัยร์ฐับาล และหรือเงนิในบญัชีเงนิฝากของสหกรณ์

เป็นหลกัทรพัยค์ํ �าประกนัเงนิกู ้

                       3.6 หลกัเกณฑก์ารประเมนิหลกัทรพัยใ์นการกูพ้เิศษ 

                            (1) ที�ดนิตดิทางสาธารณประโยชนป์ระเมนิใหไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของราคาประเมนิจากกรมที�ดนิ 

                            (2) สิ�งปลูกสรา้ง ประเมนิราคาตามสภาพจริง และตอ้งทาํประกนัอคัคีภยั ตามวงเงนิที�ประเมนิสิ�ง

ปลูกสรา้งทกุปี จนกว่าจะชาํระหนี� เสรจ็สิ�น 

                            (3) ใชห้ลกัทรพัยข์องบคุคลอื�นเป็นหลกัประกนัไดโ้ดยไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของหลกัทรพัย ์

                            (4) ผูกู้ต้อ้งเตรยีมตรวจและชี�หมดุหลกัเขต 

            เอกสารและหลกัฐานในการกูพ้เิศษ มีดงันี�  

(1) สาํเนาบตัรขา้ราชการ หรือสาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้/้คู่สมรสและของเจา้ของที�ดิน/คู่สมรส

อย่างละ 2 ชดุ พรอ้มรบัรองสาํเนา 

(2) สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้/้คู่สมรส และของเจา้ของที�ดิน/คู่สมรส อย่างละ 2 ชุด พรอ้ม

รบัรองสาํเนา 

(3) สาํเนาทะเบยีนสมรสของผูกู้ ้และเจา้ของที�ดนิ อย่างละ 2 ชดุพรอ้มรบัรองสาํเนา 

(4) สาํเนาใบสาํคญัการหย่า กรณีผูกู้แ้ละเจา้ของที�ดินหย่ากบัคู่สมรส อย่างละ 2 ชุด พรอ้ม

รบัรองสาํเนา 

(5) สาํเนาใบมรณะบตัรของคู่สมรส กรณีคู่สมรสของผูกู้แ้ละเจา้ของที�ดินถงึแก่กรรม อย่างละ 2 

ชดุ พรอ้มรบัรองสาํเนา 

(6) หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนของผูกู้ ้

(7) สาํเนาโฉนดที�ดนิ หรอื น.ส. 3 ก. หรอื น.ส. 3 ทกุหนา้ โดยเจา้ของโฉนดลงลายมอืชื�อรบัรอง

สาํเนาทุกหนา้ จาํนวน 1 ชุด พรอ้มแผนที�ประกอบที�ต ั�งหลกัทรพัยโ์ดยใหส้มาชิกผูข้อกูแ้ละ

กรรมการที�ไปดูหลกัทรพัยล์งนามรบัรองในแผนที�ว่าที�ดนิอยู่ตดิทางสาธารณประโยชนจ์รงิ 

(8) ใบประเมนิที�ดนิตวัจรงิ ประเมนิมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน  จาํนวน 1 ฉบบั 

(9) ภาพถ่ายที�ดินและสิ�งปลูกสรา้งไม่นอ้ยกว่า 4 รูป โดยในภาพถ่ายตอ้งมกีรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์อย่างนอ้ย 1 คน และเจา้ของหลกัทรพัยอ์ยู่ดว้ย พรอ้มใหเ้จา้ของหลกัทรพัยห์รือ

สมาชกิผูข้อกูล้งลายมอืชื�อรบัรองภาพถ่ายดว้ย และตอ้งเป็นภาพถ่ายที�เป็นปจัจบุนั 

(10) หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิ (กรณีที�ดนิไมใ่ช่กรรมสทิธิ�ของผูกู้)้ จาํนวน 1 ฉบบั 

(11) ผูกู้ต้อ้งบนัทึกขอ้มูลการขอเอาประกนัอคัคีภยัในกรณีผูกู้ใ้ชส้ิ�งปลูกสรา้งเป็นหลกัทรพัยค์ํ �า

ประกนั 

(12) หลกัทรพัยร์ฐับาลและหรอืสมดุเงนิฝากของสหกรณเ์ป็นหลกัประกนั 

(13) สลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน 

(14) หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืน 

(15) หนงัสอืยนิยอมใหห้กัผ่านธนาคาร 

.....................................................              


