
 

 

 

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ำกัด 
ว่ำด้วยเงินกู้สำมญั ATM เพ่ือกำรด ำรงชีพ  พ.ศ.2558 

+---------------------------+ 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรงั จ ากัด ข้อ 14  ข้อ 65(9) และ  

ข้อ 84(2) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  57  ครัง้ที่  5  เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ได้มีมติ
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ครูตรงั จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ ATM เพือ่การด ารงชีพ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรงั จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ ATM เพื่อการ
ด ารงชีพ พ.ศ. 2558 ”  
 ข้อ 2. ให้ถือใช้ระเบียบน้ีตั้งแต่วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ.2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบน้ี 
  “  สหกรณ์ ”    หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรงั  จ ากัด 
  “ สมำชิก ”   หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัย์ครูตรงั  จ ากัด  

“ คณะกรรมกำร ”   หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูตรัง จ ากัด 
 “ประธำนกรรมกำร”  หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูตรัง จ ากัด 
 “ผู้จัดกำร” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรงั จ ากัด 

 ข้อ 4. การให้สมาชิกรับเงินกู้  ให้ได้เฉพาะเพื่อการกู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพ มีวัตถุประสงค ์
เพื่อให้สมาชิกน าเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว ตามความประสงค์ของสมาชิก โดยใช้บัตร ATM ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด เบิกเงินกู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพ จากเครือ่งฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ควบคุม
รหัสผ่านของบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จ ากัด เท่าน้ันและยินยอมช าระค่าบริการตามอัตราที่ธนาคารก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ข้อ 5. เงินกู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพ สมาชิกผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 1 ปี และมเีงินค่าหุ้นไม่
น้อยกว่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 ข้อ 6. สมาชิกผู้กู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพ ตอ้งเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 
 ข้อ 7. ค าขอกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพ ต้องให้ผู้บังคับบัญชาของสมาชิก ตาม
ข้อบังคับข้อ 33 รับรองตามแบบที่ก าหนด 
 ข้อ 8. จ านวนเงินกู้สามัญ ATM เพือ่การด ารงชีพ ที่ให้สมาชิกคนหน่ึงๆกู้น้ัน ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 20 เท่าของเงินไดร้ายเดือนแต่ไม่เกินวงเงินกู้  360,000 บาท 
(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และจะต้องมีเงินเหลือพอหัก ณ ที่จ่าย ถ้าสมาชิกท าสัญญาเงินกู้สามัญ ATM เพื่อ
การด ารงชีพแล้ว สมาชิกไม่มีสิทธ์ิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและกู้เงินสามัญเพื่อการด ารงชีพอีกตอ่ไป 
 
 



-2- 
 
ข้อ 9. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นค าขอกู้สามัญ ATM เพือ่การด ารงชีพ ต้องมีเงินหัก ณ ที่จ่าย โดยไม่ผิดนัดการ

ส่งเงินงวดช าระหน้ี ตามปกติติดต่ออย่างน้อย 6 งวด  
ข้อ 10. การเพิ่มวงเงินกู้หรอืลดวงเงินกู้และการเพิ่มหรือลด เงื่อนไขใดๆ ที่เกีย่วข้องกับการใหส้มาชิก 

ผู้กู้ได้รับเงินกู้ ให้ใช้มติของคณะกรรมการเมือ่สหกรณ์ได้ออกประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบแล้ว ให้ใช้บังคับได้
ตามระเบียบน้ีและให้มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 11. การให้กู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพ ผู้กู้ตอ้งท าหนังสอืกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนดและต้องท าหนังสือยินยอมใหห้น่วยงานต้นสังกัดหักเงิน ณ ที่จ่าย เพือ่จ่ายเงินกู้กับสหกรณ์เป็นรายเดือน 
จนกว่าหน้ีเงินกู้จะสิ้นสุด  
 ข้อ 12. หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพน้ัน ให้มีสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควรค้ าประกันอย่างไม่จ ากัด เพื่อหน้ีสินเกี่ยวกับการกูร้ายน้ัน จ านวนผู้ค้ าประกันให้สมาชิกค้ าประกันได้
คนละไม่เกิน 120,000 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ต่อผู้ค้ าประกัน 1 คน เศษของเงินกู้ให้ใช้ผู้ค้ าประกัน
เพิ่มอีก 1 คน สมาชิกแต่ละคนสามารถค้ าประกันเงินกู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพ ไดค้นละไม่เกิน 3 สัญญา 
สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด สมาชิกผู้ค้ าประกัน
ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ าประกันอย่างไม่จ ากัด โดยถือตามหนังสือค้ าประกันที่ให้ไว้ต่อสหกรณ์ สมาชิกที่ไม่
มีเงินได้ประจ า จะใช้สิทธิในการค้ าประกันเงินกู้ไม่ได้ การที่ผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้น้ันหลุดพ้นจากการค้ าประกัน จนกว่าผู้กู้จะหาสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้
ค้ าประกันแทน 
 ข้อ 13. เงินต้นที่ผ่อนช าระหน้ีรายเดือนไปแล้ว สมาชิกผู้กู้สามารถที่จะเบิกเงินกู้เต็มจ านวนตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาได้ 
 ข้อ 14. ในกรณีอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี  ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อม
ดอกเบี้ย โดยมพิักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  14.1 เมื่อผู้กูอ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

14.2 เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดความบกพร่อง และผู้กู้มิได้
จัดการแก้ไขให้คืนเงินภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  

14.3 เมื่อค้างสง่เงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้ติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราว 

14.4 เมื่อสิ้นสุดสัญญา หากสมาชิกยังคงมีหน้ีค้างช าระกับสหกรณ์ ใหส้มาชิกช าระหน้ีให้เสร็จ
สิ้นภายในสัญญาหรือยื่นค าขอกู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพใหม่อย่างใดอย่างหน่ึง 
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 ข้อ 15. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวในข้อ 14 ถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับผิดช าระ
แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหน้ีได้โดยสิ้นเชิงได ้เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรียก
เก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จสิ้น ตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ได้ สุดแต่จะ
พิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 16.  ผู้กู้ หรือ ผู้ค้ าประกัน ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือลาออกจาก
ราชการหรืองานประจ า ตามข้อบังคับข้อ 32(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหน้ี 
ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับ ข้อ 44 
 ข้อ 17. ให้ ผู้จัดการ รักษาการตามระเบียบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.2558 

 

 
 (ดร. สวนดี นานอน) 

      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูตรัง  จ ากัด 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เง่ือนไขในการย่ืนค าขอกู้เงินสามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพ  
ตามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ำกัด  ว่าด้วยเงินกู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพ   

พ.ศ.2558 
....................................................................................................................................... 
 

1. ผู้มีสิทธิขอกูเ้งินสามัญ ATM  เพื่อการด ารงชีพ ตอ้งเป็นสมาชิกตามข้อบงัคับ ข้อ 32(3)  
ข้อ ก.(ยกเว้นพนักงานราชการ)  ค. ง. จ. ฉ. เท่าน้ัน  

2. ต้องช าระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญเพื่อการด ารงชีพ 
3. สมาชิกผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 1 ป ีและมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 30,000 บาท  

(สามหมื่นบาทถ้วน) 
4. ยื่นกู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไมเ่กิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และ

ต้องมีเงินไดร้ายเดือนเหลอืพอหัก ณ ที่จ่าย 
5. ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ งวดละเท่าๆกัน ไม่เกิน 160 งวด 
6. ให้สมาชิกค้ าประกันได้คนละไม่เกิน 120,000 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ต่อผู้ค้ าประกัน 1 คน 

เศษของเงินกู้ให้ใช้ผู้ค้ าประกันเพิม่อีก 1 คน สมาชิกแต่ละคนสามารถค้ าประกันเงินกู้สามัญ ATM เพื่อ
การด ารงชีพ ได้คนละไมเ่กิน 3 สัญญา 

7. การรับเงินกู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพ รับได้จากเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด 

8. หลักฐานประกอบค าขอกู้ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวคู่สมรสผู้กู ้
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ค้ าประกัน 
4. หนังสือยินยอมของคูส่มรสผู้ค้ าประกัน 
5. สลิปเงินเดือน(เดอืนปัจจุบัน) 
6. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
7. ส าเนาทะเบียนหย่า หรือ มรณะบัตร หรอื หนังสือรับรองความเป็นโสด 

9. สมาชิกยื่นค าขอกู้เงินกู้สามัญ ATM เพื่อการด ารงชีพ ด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรงั จ ากดั 
  

+-------------------------------------------+ 


