
                   
 
 
                        

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จํากัด 
 

                                                             ประกาศทีA 13/2557 
เรืAอง  หลกัเกณฑ์ เงนิกู้เพืAอเหตุฉุกเฉินแบบวงเงนิหมุนเวยีน/วงเงนิหมุนเวยีนผ่านระบบธนาคาร(ATM) 

 

***************************  
               ดว้ยสหกรณ์ ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั (สอฟ.) โดยมติคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์  ครัD งทีF   10/2557    เมืFอวนัทีF  17   เมษายน  2557    มีมติใหป้รับปรุงแกไ้ขระเบียบ และกาํหนด
หลกัเกณฑ ์  การให้บริการเงินกูเ้พืFอเหตุฉุกเฉินแบบวงเงินหมุนเวียน และ วงเงินกูเ้พืFอเหตุฉุกเฉินแบบวงเงินหมุนเวียน/
วงเงินหมุนเวียนผา่นระบบธนาคาร(ATM)  เพืFอเบิกใชว้งเงินทีFสาํนกังานสหกรณ์   หรือเบิกใชเ้งินผ่านเครืFองเอทีเอม็
ของธนาคาร    กรุงศรีอยธุยา  จาํกดั (มหาชน)  โดยใหย้กเลิกประกาศสหกรณ์ฉบบัทีF  20/2556  และให้ใชป้ระกาศฉบบั
นีDแทน       สรุปสาระสาํคญัเกีFยวกบัวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑ ์การพิจารณาเงินกูด้งันีD  
               วตัถุประสงค ์    ระบบเงินกูฉุ้กเฉินแบบวงเงินหมุนเวียน วงเงินหมุนเวียนผา่นระบบธนาคาร(ATM)  จดัทาํขึDน 
เพืFออาํนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการใหบ้ริการเงินกูฉุ้กเฉิน แก่สมาชิก โดยสมาชิกสามารถเลือกใชบ้ริการ
เงินกูฉุ้กเฉินแบบวงเงินหมุนเวียน เพืFอทาํรายการกู ้ โดยเบิกใชว้งเงินและชาํระเงิน ไดที้Fสาํนกังานสหกรณ์  หรือเลือกใช้
บริการเงินกูฉุ้กเฉินแบบวงเงินหมุนเวยีน ผ่านระบบธนาคาร (ATM) อยา่งใดอยา่งหนึFง  โดยสมาชิกไม่ตอ้งทาํสัญญากู ้
ใหม่ทุกครัD งทีFขอกู ้เพียงแต่ยืFนใบคาํขอรับเงินเป็นคราวๆไป  ต่อสหกรณ์เท่านัDน   
            ลกัษณะเงินกูเ้พืFอเหตุฉุกเฉินแบบวงเงินหมุนเวียน และวงเงินหมุนเวียนผ่านเครืFองเอทีเอ็ม เป็นการให้เงินกูเ้พืFอ
เหตุฉุกเฉินในลกัษณะเปิดเป็นวงเงินหมุนเวียนใช ้แก่สมาชิก   โดยทาํรายการกู ้ ทีFสาํนกังานสหกรณ์ฯ หรือทาํรายการกู้
ผา่นเครืFองเอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จาํกดั (มหาชน)   โดยสมาชิกสามารถเลือกใช ้ เพียงบริการใดบริการหนึFง      
กาํหนดอตัราผ่อนชาํระรายเดือน ภายในเวลาอายุงานคงเหลือ   แต่ไม่เกิน  84  งวด   ของภาระหนีDคงเหลือ และดอกเบีDย
แต่ละเดือน  ทัDงนีD ตอ้งชาํระหนีD เสร็จสิDนภายในวนัเกษียณอายฯุ หรือออกจาก กฟน.          
               หลกัเกณฑเ์งินกูเ้พืFอเหตุฉุกเฉินแบบวงเงินหมุนเวียน 

1. คุณสมบติัของสมาชิกผูกู้ ้
     (1)    เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่า  3   เดือน 
     (2)    มีเงินไดค้งเหลือตามเกณฑที์Fสหกรณ์กาํหนด  โดยนาํคา่ล่วงเวลาประกอบการพิจารณาไดไ้ม่เกิน 
               50% เงินไดค้งเหลือหักค่าใชจ่้ายแลว้เป็นบวก 

                       2.    วงเงินกู ้
     (1)   เป็นสมาชิกสหกรณต์ัDงแต่  3  เดือนขึDนไป  ไดรั้บเงินวงเงินกู ้  ไม่เกิน 1  เท่าของเงินเดือนของ       

 สมาชิกนัDน  แต่สูงสุดไม่เกิน 500,000  บาท                                                                                                                                                
                                                                                                                                                            /(2)เป็นสมาชิก.... 
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                        (2)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ตัDงแต่  1  ปีขึDนไป  ไดรั้บเงินวงเงินกู ้   ไม่เกิน  25  เท่าของเงินเดือนของ
สมาชิกนัDน  แต่สูงสุด ไม่เกิน 500,000  บาท 
                        3.    อตัราดอกเบีDย     5.50 %  ต่อปี  หรือเปลีFยนแปลงตามประกาศของสหกรณ์ 
                        4.   ระยะเวลาการผ่อนชาํระ     ผอ่นชาํระตน้เงินและดอกเบีDย เป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆกนั(อตัรา
คงทีF)   ชาํระเสร็จสิDนภายใน  84 งวด   ทัDงนีD ตอ้งชาํระหนีD ใหเ้สร็จสิDนในวนัเกษียณอาย ุหรือออกจาก กฟน. 
     5.   หลกัประกนั     
                          (1)  กรณีวงเงินกูไ้ม่เกิน   10,000   บาท  ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 
                          (2)  กรณีวงเงินกูเ้กินกว่า 10,000   บาท  แต่ไม่เกิน 100,000  บาท  ตอ้งมีสมาชิกเป็นผูค้ ํDาประกนั  1  คน  
                          (3)  กรณีวงเงินกูเ้กินกว่า 100,000 บาท  แต่ไม่เกิน 200,000  บาท ตอ้งมีสมาชิกเป็นผูค้ ํDาประกนั  2   คน 
              (4)  กรณีวงเงินกูเ้กินกว่า 200,000  บาท  แต่ไม่เกิน 300,000  บาท ตอ้งมีสมาชิกเป็นผูค้ ํDาประกนั  3   คน 
      (5)  กรณีวงเงินกูเ้กินกว่า 300,000  บาท  แต่ไม่เกิน 400,000  บาท ตอ้งมีสมาชิกเป็นผูค้ ํDาประกนั 4    คน 
          (6)  กรณีวงเงินกูเ้กินกว่า 400,000  บาท  แต่ไม่เกิน 500,000  บาท ตอ้งมีสมาชิกเป็นผูค้ ํDาประกนั  5    คน 
      (7) สมาชิกคนหนึFง จะเป็นผูค้ ํDาประกนัเงินกูเ้พืFอเหตุฉุกเฉิน ใหก้บัผูกู้อื้Fนใด ไดไ้ม่เกิน  5  คน 
      (8)  กรณีทีFผูกู้ ้มีทุนเรือนหุน้หรือเงินฝากเกินกว่าหรือเท่ากบัวงเงินตามสัญญา   จะนาํมาใชเ้ป็น 
                                หลกัประกนัแทนการใชบุ้คคลคํDาประกนักไ็ด ้
    6. ขอ้กาํหนดเพิFมเติม 
                           (1) สมาชิกมีสิทธิกูเ้งินเพืFอเหตุฉุกเฉินแบบวงเงินหมุนเวียน หรือ กูเ้งินเพืFอเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน
ผา่นเครืFองเอทีเอ็ม   ไดเ้พียงอยา่งใดอยา่งหนึFงเท่านัDน   จะกูท้ ัDงสองประเภทในช่วงเวลาเดียวกนัไม่ได ้

(2) สมาชิกทาํหนงัสือกูเ้งินเพืFอเหตุฉุกเฉินแบบวงเงินหมุนเวียนหรือวงเงินกูฉุ้กเฉินแบบวงเงิน 
หมุนเวยีนผา่นเครืFองเอทีเอม็   และ ทาํหนงัสือค ํDาประกนั กบัสหกรณ์เพียงครัD งเดียว โดยมีกาํหนดอายสัุญญา   84   เดือน  
และเมืFอครบกาํหนดแลว้  หากยงัมิไดมี้การบอกเลิกสัญญา  ให้ถือว่าสัญญายงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปคราวละ   1  ปี   
จนกวา่จะมีการบอกเลิกหรือเปลีFยนแปลงสัญญาใหม่   เวน้แต่กรณีสมาชิกผิดนดัชาํระหนีD   ใหถื้อวา่ สัญญามีกาํหนด
ระยะเวลาไม่เกิน  12  เดือน  และสมาชิกตอ้งชาํระหนีD คืนใหแ้ก่สหกรณ์ทัDงหมดทนัที 

(3) สหกรณ์จะตดัยอดการรับเงินกูฉุ้กเฉิน แบบวงเงินหมุนเวียน   ณ วนัสิDนเดือน  โดยสมาชิกสามารถ 
ขอรับเงินกูต้ามสิทธิในวงเงินทีFมีอยู ่ ภายในรอบเดือนก่อนการตดัยอด  หลงัจากนัDนแลว้ หากสมาชิก จะขอรับเงินกูต้าม
สิทธิในวงเงินทีFมีอยู ่ในคราวต่อไปได ้ ตอ้งปรากฏว่า ไดช้าํระหนีDคนืสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า   1  งวด  และจะขอรับ
เงินกูค้ราวต่อไปไดเ้พียงจาํนวนไม่เกินวงเงินอนุมติัเท่านัDน 

(4) กรณีการขอกูเ้พืFอเพิFมหรือเปลีFยนแปลงวงเงิน แต่ละครัD ง   สมาชิกตอ้งยืFนกูเ้พืFอเปลีFยนสัญญาใหม่ 
(5)  สมาชิก  ทีFเคยยืFนกูเ้งินเพืFอเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน หรือกูเ้งินเพืFอเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน 

ผา่นเครืFองเอทีเอ็ม ก่อนระเบียบและประกาศฉบบันีD มีผลใชบ้งัคบั  หากประสงคจ์ะยืFนกูใ้นวงเงินใหม่หรือปรับอตัรางวด
ผ่อนชาํระตามประกาศนีD    จะตอ้งยืFนคาํขอกูใ้หม่ต่อสหกรณ์ฯ  

                                                                                                                           /(6)สมาชิกตอ้ง... 
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(6) สมาชิกตอ้งยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินเขา้กองทุนเสถียรภาพสหกรณ์ ในอตัราร้อยละ 3  ของ 
วงเงินตามสัญญา (เฉพาะกรณีใชบุ้คคลคํDาประกนั)    
  ในกรณีทีFผูกู้ไ้ม่สามารถชาํระหนีDได ้   และผูค้ ํDาประกนัตอ้งชาํระหนีDภาระแทน    กองทุนจะ
ดาํเนินการปลดหนีD ให้เฉพาะผูค้ ํDาประกนั ในอตัราร้อยละ 60   (ผูค้ ํDาประกนัรับภาระแทนร้อยละ 40) 

7.  เอกสารประกอบการยืFนกู ้ 
      (1)  แบบคาํขอกูเ้งินฉุกเฉินแบบวงเงินหมุนเวียน/วงเงินหมุนเวียนผา่นระบบธนาคาร (ATM) 
      (2)  สาํเนาบตัรประจาํตวัพนกังาน  กฟน. หรือบตัรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ หรือ  บตัรสมาชิก  
             สหภาพ ฯ  ของผูกู้ ้ จาํนวน  2   ชุด  และผูค้ ํDาประกนั    1  ชุด   

                             (3)  ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ของผูกู้เ้ดือนล่าสุด   
                             (4)  ใบเงินเดือนล่าสุดของผูกู้ ้
                             (5)  หนงัสือสัญญาคํDาประกนัเงินกูฉุ้กเฉิน   
         (6)   สาํเนาสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จาํกดั (มหาชน)  กรณีคาํขอกูว้งเงินหมุนเวียนผา่นระบบ
ธนาคาร(ATM) 
                            8.  สถานทีFยืFนกู ้    สหกรณ์ออมทรัพยส์าํนกังานวดัเลียบ(ชัDน 2) , สาํนกังานเพลินจิต , รถบริการ
เคลืFอนทีF (MOBILE) 
                            9.  วิธีการยืFนคาํขอกูแ้ละทาํรายการ 
                              (1)  ยืFนเอกสารประกอบการกู ้  ณ   สถานทีFยืFนคาํขอกูต้ามขอ้  8.   ดว้ยตนเอง 
                              (2)  หลงัจากยืFนเอกสารแลว้  สหกรณ์จะพิจารณาเพืFออนุมตัิวงเงินกู ้ 
                              (3)  สมาชิกสามารถ เบิกใชเ้งินกูไ้ด ้ ภายในวงเงินทีFไดรั้บอนุมตัิ  ณ  ทีFทาํการสหกรณ์ฯหรือผา่น 
                                  ระบบธนาคาร (ATM)  
หมายเหตุ 
                       ในกรณีทีFมีการกูย้มืก่อนระเบียบนีD มีผลใชบ้งัคบั  ให้ถือว่าสัญญากูเ้ดิมยงัคงมีผลใชบ้งัคบัอยูต่่อไปจนสิDน
อายสัุญญานัDน 
     

            ทัDงนีD ให้มีผลใชบ้งัคบัตัDงแต่วนัทีF    1   มิถุนายน   2557    เป็นตน้ไป 
   

                        ประกาศ   ณ   วนัทีF   22  พฤษภาคม  2557 
 
 

 
( ดร.เฉลิมพล   ดุลสัมพนัธ์ ) 
ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 
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