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ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรงั จํากัด 

ที่    10/2556 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการใหเ้งินกู้สามัญ 
********************************* 

   ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ชุดที่ 46 ในการประชุมครั้งที่   
8/2556  เมื่อวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2556  มีมติให้กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการให้เงินกู้สามัญ           
ตามระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555 และให้ยกเลิกประกาศ            
ที่ 6/2555 , 1/2556 และ 6/2556 บรรดามติ และแนวปฏิบัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้
แทนตามรายละเอียด ดังนี้ 
   ข้อ 1. การยื่นกู้สามัญให้ย่ืนคําขอ และสญัญากู้ตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพร้อมบัตรประจําตัว
ประชาชน หรอื บัตรข้าราชการ 
   ข้อ 2. วงเงินกู้และหลักเกณฑ์การให้เงินกู้  ดังนี้ 

2.1 หุ้นไม่ถึง   50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน    300,000 บาท    ผ่อน 120 งวด  
ผู้ค้ําประกันไมน่้อยกว่า 1 คน 
2.2 หุ้นต้ังแต่   50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน    500,000 บาท    ผ่อน 130 งวด 
ผู้ค้ําประกันไมน่้อยกว่า 1 คน 
2.3 หุ้นต้ังแต่ 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน    700,000 บาท    ผ่อน  140 งวด 
ผู้ค้ําประกันไมน่้อยกว่า 1 คน 
2.4 หุ้นต้ังแต่ 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน    900,000 บาท   ผ่อน 150 งวด 
ผู้ค้ําประกันไมน่้อยกว่า 1 คน 
2.5 หุ้นต้ังแต่ 250,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท    ผ่อน 160 งวด 
ผู้ค้ําประกันไมน่้อยกว่า 2 คน 
2.6 หุ้นต้ังแต่ 300,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท    ผ่อน 180  งวด 
ผู้ค้ําประกันไมน่้อยกว่า 2  คน 
2.7 หุ้นต้ังแต่ 350,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท   ผ่อน  200  งวด   
ผู้ค้ําประกันไมน่้อยกว่า 2 คน 

  สมาชิกที่มีอายุราชการเหลือไม่ถึง 3 ปี  และเป็นสมาชิก ก.บ.ข. หรือสมาชิกข้าราชการบํานาญ ให้
กู้ได้ตามข้อ 2.1  -  2.5  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการเงินกู้ 
  สมาชิกที่เป็นขา้ราชการหรือลูกจ้างประจํา จํานวนงวดในการชําระหนี้เงินกู้ต้องไม่เกินอายุ 70 ปี 
หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาที่สหกรณ์ผ่อนผัน 
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  สมาชิกที่เป็นขา้ราชการบํานาญหรือลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุ จํานวนงวดในการชําระหนี้ไม่เกิน
อายุ 75 ปี หรอื ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่สหกรณ์ผ่อนผัน 
  ข้อ 3. ผู้มีสิทธ์ิย่ืนคําขอกู้สามัญต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เว้นแต่สมาชิกเก่าที่
ลาออกแล้วสมัครใหม่ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด เว้นแต่สมาชิกผู้กู้จะมีอายุเกิน 65 ปี หรือส่งชําระตามสัญญามาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 งวด 
  ข้อ 4. สมาชิกผู้กู้สามารถเลือกวิธีการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้สามัญ และเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ  
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด  ดังนี้ 

4.1  ส่งต้นเงินเท่ากันทุกงวด และคิดดอกเบี้ยตามต้นเงินคงเหลือแต่ละงวด  
4.2  ส่งชําระเงินเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะหมดหนี้ โดยจะหักเงินส่วนหนึ่งที่ส่งชําระเป็น 
      ดอกเบี้ยก่อน  ส่วนที่เหลือจึงนําไปหักต้นเงิน  

  ข้อ 5.  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกผู้กู้ / สมาชิกผู้ค้ําประกัน สมาชิกที่ย่ืนกู้
สามัญต้องชําระเงินเข้ากองทุนทันที เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ โดยวิธีหักชําระเต็มจํานวนจากเงินกู้ที่ได้รับ ดังนี้ 

5.1  สมาชิกทีย่ื่นคําขอกู้และได้รับอนุมัติเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ให้บริจาคเงินเข้า 
กองทุนในอัตราร้อยละ 1.5 ของยอดเงินกู้เต็มจํานวนในการกู้ครั้งแรก  และให้บริจาคเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 
1.5 ของยอดเงินกู้ที่ได้รับจริงครั้งต่อไป     

5.2  สมาชิกที่ย่ืนคําขอกู้และได้รับอนุมัติเงินกู้เกินกว่า 1.5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท  
 ให้บริจาคเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของยอดเงินกู้เต็มจํานวนในการกู้ครั้งแรก  และให้บริจาคเงินเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดเงินกู้ที่ได้รับจริงครั้งต่อไป     
   5.3  สมาชิกทีย่ื่นคําขอกู้และได้รับอนุมัติเงินกู้เกินกว่า 1.5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท 
ที่ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนไว้แล้วตามข้อ 5.1 ให้บริจาคเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของยอดเงินกู้ที่ได้รับจริง 
  ข้อ 6. สมาชิกที่กู้สามัญทั่วไป ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักรายการต่างๆ ของสหกรณ์
และรายจ่ายอ่ืน ๆ แล้วไม่น้อยกว่า 2,000.00 บาท  
  ข้อ 7. สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญทั่วไป ต้องฝากเงินออมทรัพย์รายเดือนเดือนละไม่ตํ่ากว่า 100.00 
บาท หรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด จนกว่าจะชําระหนี้เงินกู้ดังกล่าวเสร็จสิ้น โดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้  ณ  ที่จ่าย   
  ข้อ 8. สมาชิกที่เป็นข้าราชการที่มีอายุต้ังแต่ 55 ปี ขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะขอกู้เงิน กรณีขอผ่อน
ชําระค่างวดถึงอายุ 70 ปี จะต้องใช้ฐานเงินบํานาญหลังเกษียณอายรุาชการเป็นฐานในการคํานวณเงินงวดชําระหนี้ 
โดยแนบหลักฐานประกอบตามที่สหกรณ์กําหนด กรณีขอผ่อนชําระค่างวดไม่เกินอายุ 60 ปี ใหใ้ช้ฐานเงินได้รายเดือน
ปัจจุบันเป็นฐานในการคํานวณเงินงวดชําระหนี้ และต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักเงินต่างๆ ตามข้อ 6. 
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  ข้อ 9. สมาชิกซึ่งอายุราชการเหลือไม่ถึง 3 ปี ให้กู้ได้ดังนี้ 
   9.1 สมาชิกซึ่งไม่สมัครกองทนุ กบข. ให้กู้สามัญ และกู้สามัญโครงการพิเศษรวมกันไม่เกิน 
2,000,000.- บาท 
   9.2 สมาชิกซึ่งสมัครกองทุน กบข. ให้กู้สามญั และกู้สามญัโครงการพิเศษรวมกันไม่เกนิ 
1,200,000.- บาท 
   9.3 เงินกู้สามญัโครงการพิเศษ ให้ชําระให้หมดภายในอายุ 60 ปี 
  ข้อ 10. การค้ําประกัน 
   10.1 ข้าราชการบํานาญ มีสทิธิค้ําประกันข้าราชการบํานาญเท่านั้น 
   10.2 ข้าราชการประจําซึ่งอายุราชการเหลือไม่ถึง 3 ปี มีสทิธิค้ําประกันได้เฉพาะ
ข้าราชการบํานาญ และข้าราชการประจําที่มีอายุราชการเหลือไม่ถึง 3 ปี เท่านั้น 
   10.3 ผู้ค้ําประกันแต่ละคนมสีิทธิค้ําประกันได้ไม่เกินวงเงิน 2,500,000.00 บาท 
  ข้อ 11. คู่สมรสผู้กู้ต้องให้คํายินยอมโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชน/            
บัตรข้าราชการ และรบัรองสาํเนาถูกต้องด้วย 
 
      ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2556   เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่   22   กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

       พลตํารวจตรี   
                   ( สาคร  ทองมุณี ) 
      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 


