
 

ระเบียบ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

วาดวยเงินใหกูแกสมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู  พ.ศ.2560 
---------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ขอ 80 (8) และ ขอ 108 (3) ที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 51 ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย

ครูสตูล จํากัด วาดวย “เงินใหกูแกสมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2560” ดังตอไปนี ้

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด วาดวย “เงินใหกูแกสมาชิก และดอกเบี้ย

เงินกู พ.ศ.2560” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ  

คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน  

ขอ 4. ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด หรือ คณะกรรมการเงินกู หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิกไดตามระเบียบนี้เฉพาะกรณี เพื่อการ

อันจําเปนหรือประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพ่ือสุรุยสุรายหรือเก็งกําไรไมได   

 ขอ 5. ในระเบียบนี้ 

                  “สหกรณ”          หมายถึง  สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  

                  “สมาชิก”          หมายถึง  สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

                  “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

                  “ผูจัดการ”         หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

                  “เงินไดรายเดือน”  หมายถึง  เงินเดือน  คาจางประจํา เงินบํานาญ และเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจํา

ตําแหนงและเงินคาตอบแทนที่ไดรับเปนประจําทุกเดือน 
 

หมวดที่  1 

ขอกําหนดทั่วไป 

ขอ 6. ในระเบียบนี้สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

(2) เงินกูสามัญ 

(3) เงินกูพิเศษ 

ขอ 7. สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกเทานั้นกรณีสมาชิกที่โอน/ยายมาจากสหกรณอื่นใหสมัครพรอมยื่นกู

ได 

ขอ 8. การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพ่ือการสุรุยสุรายหรือเก็งกําไรไมได 
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ขอ 9. สมาชิกผูกูจะผูกพันเปนหนี้สหกรณรวมวงเงินกูทุกสัญญาไมเกิน 4,500,000 บาท (สี่ลานหาแสนบาท

ถวน)  

ขอ 10. สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณ ตามแบบท่ีกําหนดไว การพิจารณาคําขอกูใหนํา

หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิกที่แนบทายระเบียบมาประกอบการพิจารณา 

ขอ 11. การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําเปนหนังสือ และสมาชิกผูค้ําประกัน หรือหลักทรัพย (ถามี) ตอง

ทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 

ขอ 12. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้น ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดราย

เดือนหรือคาจางประจํารวมทั้งเงินวิทยฐานะและหรือเงินคาตอบแทนของผูกู ณ ที่จาย  

ในกรณีที่สมาชิกกูเงินสามัญไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนและหรือเงินฝาก ที่ผูกูมีอยูในสหกรณและการสง

เงินงวดชําระหนี้เกินกวาเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น ใหสงโดยวิธีชําระดวยเงินสดโดยกําหนดสงภายในวันสิ้นทําการ

ของเดือน  
 

หมวดที ่2 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ขอ 13. การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให ประธานกรรมการ หรือ รอง

ประธานกรรมการ หรือกรรมการอํานวยการ หรือผูจัดการ ตามที่เห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทน

คณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูรับมอบดังกลาวแถลงรายงานการใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหกูไปและสงชําระคืน 

เพื่อใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 

ขอ 14. สมาชิกรายหนึ่ง ใหมีสิทธิกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได 2 เทาของเงินไดรายเดือน และตองไมเกินมูลคาหุนที่

ชําระแลวโดยใหชําระคืนภายใน 12 งวด 

ทั้งนี้ใหผูกูแนบหลักฐานการรับจายเงินเดือนลาสุดประกอบการขอกู 

สิทธิในการยื่นกูใหม สมาชิกตองไมมีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคงคาง หากมีตองชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา 2 

งวด ทั้งนี้ใหหักกลบลบหนี้กับสัญญาเกาได ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกูสามัญที่คางชําระแลวจะตองไมเกินวงเงินกูสามัญ 
 

หมวดที่ 3 

เงินกูสามัญ 

ขอ 15. การใหเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกได

ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

คณะกรรมการดําเนินการ อาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 80(11) ขอ 

84 ขอ 85 และมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกก็ได และใหกรรมการเงินกูแถลง

รายงานใหเงินกูสามัญที่ใหกูไปและสงชําระคืน เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 

ขอ 16. สมาชิกท่ีกูเงินสามัญทั่วไป ตองมีคาหุนไมนอยกวารอยละ 15ของวงเงินกู 

ขอ 17. สมาชิกที่กูเงินสามัญทั่วไป มีวงเงินกู 100 เทาของเงินไดรายเดือน ซึ่งไดแกเงินเดือน เงินประจํา

ตําแหนง คาวิทยฐานะ แตตองไมเกินวงเงินกู ดังนี ้

(1) เปนสมาชิกครบ 3 เดือน - 2 ป   จํานวนเงินกูไมเกิน    1,000,000  บาท 

(2) เปนสมาชิกกวา2 ป - 4 ป   จํานวนเงินกูไมเกิน    1,700,000  บาท 
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(3) เปนสมาชิกกวา4 ป - 6 ป   จํานวนเงินกูไมเกิน    2,200,000  บาท 

(4) เปนสมาชิกกวา 6 ปขึ้นไป   จํานวนเงินกูไมเกิน    3,000,000  บาท 

ขอ 18. ถาผูกูประสงคจะใชสิทธิกูในวงเงินกูที่ไมถึงเกณฑดวยเหตุคาหุนไมถึงเกณฑก็สามารถกูไดโดยให

สหกรณหักจากเงินกูดังกลาวชําระคาหุนเพียงเทาท่ีถึงเกณฑนั้น 

ขอ 19. เงินกูสามัญทัว่ไปผูกูจะตองชําระคืนแกสหกรณภายในอายุไมเกิน 80 ป สงชําระคืนไมเกนิ 240 งวด  

ขอ 20. สมาชิกผูสงคืนเงินกูสามัญไมนอยกวา 6 เดือน จึงมีสิทธิกูสามัญใหมได 

กรณีลูกจางประจําที่ไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จรายเดือน ตองสงชําระคืนภายในอายุ 60 ป 

ขอ 21.เงินกูสามัญ มี 4 ประเภท ดังนี้ 

(1) เงินกูสามัญ ATMผูกูตองทําบัตร ATM ของธนาคารที่สหกรณไดทําขอตกลงไว และสงใบคําขอกู

เงินตามแบบของสหกรณเขียนดวยลายมือของผูกูเอง และลงลายมือชื่อของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

ยกเวนกรณีผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาสํานักงานใหรับรองตนเอง วงเงินกู กูไดไมเกิน 10 เทา

ของเงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้งเงินวิทยฐานะหรือคาตอบแทนประจําของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 

200,000 บาท(สองแสนบาทถวน) โดยผอนชําระไมเกิน 100 งวด กรณีเมื่อครบกําหนด 10 ป 

สมาชิกผูกูตองยื่นคําขอกูและหนังสือกูใหม 

(2) เงินกูสามัญทั่วไป จํานวนเงินกูสามัญทั่วไป ที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหกูไดไมเกิน 

3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) โดยสงไมเกินภายในกําหนด 240 งวด 

(3) เงินกูสามัญในคาหุนของตนเอง และหรือใชสมุดเงินฝากของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ค้ํา

ประกัน โดยสมาชิกตองไมมีหนี้เงินกูอื่น  จํานวนเงินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้นไมเกินรอยละ 

90 ของจํานวนทุนเรือนหุนและหรือจํานวนเงินในสมุดเงินฝากของตนเอง โดยสงไมเกินภายใน

กําหนด 240 งวด 

(4) เงินกูสามัญอเนกประสงค เพื่อนําไปชําระคาเบี้ยประกันชีวิต และหรือคาเบี้ยสงเคราะหศพ

ลวงหนาในกรณีที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

และหรือเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย คารักษาพยาบาล คาทัศนศึกษา หรืออื่น ๆ จํานวนเงินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆนั้น 

ใหคณะกรรมการพิจารณาแตไมเกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) โดยสงไมเกินภายใน

กําหนด 30งวด 

ขอ 22. ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมีลักษณะพึงใหกู

นั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปนี้ 

(1) เงินกูซึ่งไมเกินมูลคาหุนที่มีอยูในสหกรณ พึงใหในลําดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอื่น 

(2) ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตามที่กลาวในขอ (1) เงินกูซึ่งมีจํานวนนอยพึงใหกอนเงินกูซึ่งมี

จํานวนมาก เพ่ือประโยชนแหงการนี้ จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันนี้ ใหคิดรวมทั้งเงินกูสามัญและเงินกู

เพื่อเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู(ถาม)ี ดวย 

ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเปน

อยางอ่ืนก็ได 
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ขอ 23. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู

สามัญรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู(ถามี) ก็ดี มีจํานวนไมเกินกวารอยละ 90 ของคาหุนและหรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูใน

สหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 

 ถาเงินกูสามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเม่ือรวมกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกู(ถามี) ก็ดีมีจํานวนเกินกวารอย

ละ 90 ของคาหุนและหรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(1) มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกู ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรอยาง

นอย 1 คนค้ําประกันอยางไมจํากัดเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญรายนั้นในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู แตถาผูกูมีเงินกู

สามัญรายกอนเหลืออยูดวยก็ตองใหค้ําประกัน เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายใหมทั้งหมด 

เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจวินิจฉัยเรียก

ใหมผีูค้ําประกันมากกวาคนหนึ่งก็ได 

สมาชิกท่ีเปนคูสมรสกัน ไมสามารถค้ําประกันเงินกูในสัญญาเดียวกันได 

สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกัน สําหรับผูกูมากกวา 7สัญญาในเวลาเดียวกันไมได และหลักเกณฑของการค้ํา

ประกันใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

เมื่อผูค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดําเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกู เห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ

หรือคณะกรรมการเงินกูเหน็สมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ 

หรือคณะกรรมการเงินกูกําหนด 

การใหสมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดพนจากการค้ําประกันจนกวาผู

กูไดจัดใหสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน 

อนึ่ง ภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกูผูกูตองจัดใหมีสมาชิกอื่นซึ่ง

คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร เปนผูค้ําประกันเงินกูในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู

โดยเร็วดวย 

(2) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูรายนั้น ตอสหกรณ

โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวา จํานวนเงินกูที่เกินกวารอยละ 90 ของคาหุนหรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูใน

สหกรณ ตองอยูภายใตรอยละ 80 แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น (ในกรณีอสังหาริมทรัพยที่จํานองเปนประกันเงินกู ที่

เปนที่ดินใหถือราคาประเมินไมเกินตามท่ีทางราชกําหนด) 

(3) มีหลักทรัพยรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกันโดยจํานวนเงินกูสวนเกินกวา

รอยละ 90 ของคาหุน และเงินฝาก ที่ผูกูที่มีอยูในสหกรณตองอยูภายในรอยละ 80 แหงคาของหลักทรัพยนั้น 

(4) การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูพิจารณา 

กําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือน พรอมดอกเบี้ยตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู 

แตไมเกินจํานวนงวดที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปนหนังสือขอขยายงวดการสงคืนเงินกูสามัญตามวรรคแรก ใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการดําเนินการวินิจฉัย 
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หมวด  4 

เงินกูพิเศษ 

ขอ 24. การกูเงินพิเศษนั้น สหกรณจะตองใหสมาชิกผูกูเงินเพื่อดําเนินการ 3 กรณี ดังตอไปนี้คือ 

(1) การกูเพื่อเคหะสงเคราะห ไดแก 

(ก) เพื่อสรางอาคารบนที่ดินของตนเอง หรือซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือซื้อที่ดินเพื่อจะได

กอสรางอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเอง และ

ครอบครัวตามแกฐานะ 

(ข) เพื่อตอเติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเอง และครอบครัวตามแก

ฐานะ 

(ค) เพื่อกิจการซึ่งเกีย่วของ หรือจําเปนแก (ก) หรือ (ข) 

(2) การกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ไดแก การกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกและ

ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และพอใจจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิก

ผูกู 

(3) การกูเพื่อซื้อทรัพยสิน ไดแก การกูเพื่อซื้อทรัพยสินเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองตามสมควร 

ขอ25. จํานวนเงินกูพิเศษที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูและความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น โดยใหกูได

ไมเกิน 4,500,000 บาท (สี่ลานหาแสนถวน) โดยสงไมเกินภายในกําหนด 300 งวด ทั้งนี้รวมอายุผูกูกับระยะเวลาผอน

ชําระไมเกิน 85 ป สมาชิกผูกูรายใดที่ไมมีสิทธิ์ไดรับเงินบํานาญ รวมอายุผูกูกับระยะเวลาผอนชําระไมเกิน 60 ป สําหรับ

สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนถองถิ่น พนักงานราชการ ลูกจางประจํา สงไมเกิน 200 งวด รวมอายุผูกูกับระยะเวลา

ผอนชําระไมเกิน 60 ป 

ขอ 26. คําขอก็กูพิเศษของสมาชิกนั้น ตองเสนอโดยการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน และ

หัวหนาหนวยสหกรณมอบหมายหรือผูบังคับบัญชาระดับอําเภอหรือระดับเขต พื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี โดยใชแบบ

คําขอกูของสหกรณพรอมกับหลักฐานประกอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ขอ 27. การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนด 

ขอ 28. การกูพิเศษตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  

(1) อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระติดพัน และอสังหาริมทรัพยนั้นปลอดจากการโอนสิทธิ ใน

อสังหาริมทรัพยนั้น ใหใชราคาจากการประเมินจากสํานักงานที่ดินเต็มจํานวน สวนสิ่งปลูกสราง (บาน) 

ใหใชตามหลักเกณฑ สิ่งที่คณะกรรมการกําหนดเวนแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนอยางอื่น 

และสมาชิกตองเสียคาใชจายในการจดทะเบียนนิติกรรมจํานองตามที่จายจริง 

(2)  มีหลักทรัพยรัฐบาลและหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารและหรือในสหกรณซึ่งคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกัน โดยจํานวนเงินสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตอง ไมเกินรอยละ 

95 แหงคาของหลักทรัพยและหรือคาของเอกสารการฝากเงินนั้น เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกู 

คณะกรรมการในการดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยใหมีหลักประกันเพ่ิมเติมได 

ขอ 29. การพิจารณาเงินกูพิเศษของคณะกรรมการดําเนินการนั้น คณะกรรมการดําเนินการตองใหความเห็น

อนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการผูเขาประชุมพิจารณาคํากูรายนั้น 
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ขอ 30. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติเงินกูพิเศษแลว สมาชิกผูขอกูตองดําเนินการทําสัญญากูพรอม

ทั้งจดทะเบียนหลักประกันเงินกูตามกฎหมายใหสมบูรณกอน สมาชิกผูกูจึงรับเงินจากสหกรณได ยกเวนการกูเพื่อไถ

ถอนอสังหาริมทรัพยจากการจํานอง 

 ขอ 31. ใหสมาชิกผูกูเงินกูพิเศษสงชําระหนี้เงินกูเปนรายเดือน พรองดวนดอกเบี้ยจํานวนงวดใหเปน ไปตาม

หลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 

หมวดที่  5 

ดอกเบี้ย 

ขอ 32. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราที่ไมเกินกวาที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยจะไดประกาศให

ทราบเปนคราว ๆ ไป  

ขอ 33. ดอกเบี้ยใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ 
 

หมวดที่  6 

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

ขอ 34. ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบควบคุม ใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบ

นี้ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหเปน ไป

ตามหลักเกณฑภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ 35. ในกรณีดั่งตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงโดยสิ้นเชิง พรอมดอกเบี้ย

ในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และคณะกรรมการดําเนินการการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา  

(1) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด 

(2) เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกู 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง ผูกูไมจัดการแกไขให

เปนไปตามหลักเกณฑ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

(4) เมื่อคางสงงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนเวลาสองเดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสง

เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึง 3 งวด สําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 

ขอ 36. กรณีท่ีผูกูยื่นคําขอชะลอการสงชําระหนี้ ดวยเหตุจําเปนอยางใดอยางหนึ่งตอคณะกรรมการดําเนินการ

เปนลายลักษณอักษร คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาผอนผันใหไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 2 เดือน โดยผูกูตอง

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน  

ขอ 37. ในกรณีเงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวไวในขอ 59 และสหกรณไดแจงใหผูค้ําประกัน

ทราบแลว ถาผูค้ําประกันตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได ผูค้ําประกันสามารถรอง

ขอตอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อขอชําระหนี้แทนผูกูเปนงวดรายเดือน ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหนี้จน

เสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได 

ขอ 38. ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอออกหรือยายราชการหรืองานประจําตาม

ระเบียบวาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และขาดสมาชิกภาพ ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดชําระหนี้สินที่

ตนมีอยูในสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน 
 



 

ขอ 39. สมาชิกท่ียื่นคําขอกูไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชระเบียบเดิม

ขอ 40. สมาชิกที่ทําสัญญาเงินกูกับสหกรณทุกประเภทอยูกอนวันระเบียบนี้ใชบังคับ และยังชําระหนี้ไมเสร็จ

สิ้นตามสัญญา ในเรื่องเก่ียวกับวงเงินที่ใหกู หลักประกันสําหรับเงินกู งวด

ทําไว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ

สหกรณ 

ขอ 41. หากสมาชิกผูกูผิดนัดชําระหนี้ และคณะกรรมการดําเนินการมีมติใหขาดจากสมาชิกภาพ 

สมาชิกมาหักชําระเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกอนเงินกูประเภทอ่ืนๆ

ขอ 42. หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิกตามแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของระเบียบสหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด วาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ

ขอ 43. ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 
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หมวด 7 

บทเฉพาะกาล 

สมาชิกท่ียื่นคําขอกูไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชระเบียบเดิม 

สมาชิกที่ทําสัญญาเงินกูกับสหกรณทุกประเภทอยูกอนวันระเบียบนี้ใชบังคับ และยังชําระหนี้ไมเสร็จ

สิ้นตามสัญญา ในเรื่องเก่ียวกับวงเงินที่ใหกู หลักประกันสําหรับเงินกู งวดการชําระหนี้ อายุผูกู ใหเปนไปตามสัญญาที่ได

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ

หากสมาชิกผูกูผิดนัดชําระหนี้ และคณะกรรมการดําเนินการมีมติใหขาดจากสมาชิกภาพ 

สมาชิกมาหักชําระเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกอนเงินกูประเภทอ่ืนๆ 

หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิกตามแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของระเบียบสหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด วาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2560 

ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

  (นายปรีชา ดุลยการัณย

      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สมาชิกที่ทําสัญญาเงินกูกับสหกรณทุกประเภทอยูกอนวันระเบียบนี้ใชบังคับ และยังชําระหนี้ไมเสร็จ

การชําระหนี้ อายุผูกู ใหเปนไปตามสัญญาที่ได

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ

หากสมาชิกผูกูผิดนัดชําระหนี้ และคณะกรรมการดําเนินการมีมติใหขาดจากสมาชิกภาพ ใหนําหุนของ

หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิกตามแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของระเบียบสหกรณออมทรัพยครู

นายปรีชา ดุลยการัณย) 

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
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หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิก 

แนบตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

วาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2560 

ประกาศ ณ วันที่  16 มีนาคม พ.ศ. 2560 

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

เพื่อใหการพิจารณาวินิจฉัยการใหเงินกูแกสมาชิก เปนไปตามวัตถุประสงคแหงการใหเงินกูและเกิดประโยชน

แกสมาชิกและสหกรณ อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ ขอ80 (8) สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด พ.ศ. 2555 และ

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด วาดวยเงินใหกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2559 และโดยมติคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดที่ 51 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคมพ.ศ. 2560 เห็นชอบใหประกาศถือใช

หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2560 โดยมีขอกําหนด เงื่อนไขดังนี ้
 

สิทธิการกู 

1.เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป มีสิทธิ์ขอกูได สําหรับสมาชิกเกาลาออกเขา

ใหมตองเปนสมาชิกครบ 1 ป ขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ขอกูได 

2.สมาชิกที่โอนมาจากสหกรณอื่น กูไดไมเกินหนี้ที่คงคางอยูกับสหกรณเดิม แตตองไมเกิน 2,000,000 บาท 

และใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด การนับอายุการเปน

สมาชิก ใหนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติรับเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

3.ผูกูที่มีอายุ 55 ป ตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด /สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมนุมแหงประเทศไทย 

จํากัด 

หลักเกณฑการขอกู   

1. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

มีสิทธิกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได 2 เทาของเงินไดรายเดือน และตองไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 

1.1 สงชําระไมเกิน 12 งวด 

1.2  แนบใบรับรองการหักเงินเดือนในการขอกูทุกครั้ง 

1.3  สมาชิกท่ีจะขอกูใหม ตองชําระหนี้เกามาแลวไมนอยกวา 2 งวด 

2. เงินกูสามัญ มี 4 ประเภท 

2.1 เงินกูสามัญ ATM 

2.1.1 ผูกูตองขอทําบัตร เอ.ท.ีเอ็ม (ATM) ของธนาคารที่สหกรณไดทําขอตกลงไว และสงใบคํารองขอกูเงิน

ตามแบบของสหกรณเขียนดวยลายมือของผูกูเองและลงลายมือชื่อของผูบังคับบัญชาชั้นตน ยกเวน

กรณีผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาสํานักงานใหรับรองตนเอง 

2.1.2 วงเงินกู กูไดไมเกิน 10 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้งเงินวิทยฐานะหรือคาตอบแทนประจํา

ของสมาชิกนั้น กูสูงสุดตองไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ผูกูตองมีเงินคาหุนไมนอยกวา

รอยละ 20% ของวงเงินกู 
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2.1.3 การชําระหนี้ใหชําระหนี้รายเดือนในวันจายเงินเดือน โดยผูกูยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย ภายใน

กําหนดเวลาไมเกิน 100 งวด และอายุไมเกิน 80 ป และลูกจางประจําตองชําระคืนภายใน 60 ป 

2.1.4 เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังจากหักชําระประจําเดือน ตองไมนอยกวา 2,000 บาท 

2.1.5 กรณีเม่ือครบกําหนด 10 ป สมาชิกผูกูตองยื่นคําขอและหนังสือกูเงินใหม 

2.1.6 ใชบุคคลค้ําประกัน 1 คน สมาชิกรายหนึ่งค้ําประกันเงินกูประเภทนี้ได 2 สัญญา 
 

เอกสารและหลักฐานประกอบการกูเงินสามัญ ATM มีดังนี้ 

(1) สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนของผูกู จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา 

(2) สําเนาทะเบียนบานของผูกู จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา 

(3) หนังสือรับรองเงินเดือนของผูกู 

(4) สลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 

(5) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 

(6) หนังสือยินยอมใหหักผานธนาคาร 
 

2.2 เงินกูสามัญทั่วไป 

2.2.1 จํานวนเงินกูสามัญทั่วไปที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆนั้น ใหกูไดไมเกิน 3,000,000 บาท (สามลานบาท

ถวน) และถือเกณฑหุนรอยละ 15ของวงเงินกูและตองทําประกันสินเชื่อเพื่อเปนหลักประกันเงินกูโดย(คํานวณจากเงินกู 

หักคาหุน 15% และเงินพึงไดของสมาชิก) ที่เหลือทําประกันตามท่ีสหกรณกําหนด คือ 

- จํานวนเงิน 400,000 – 3,000,000 บาท   ตองทํา  1  กรมธรรม 

-ระบุใหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เปนผูรับผลประโยชน สวนที่เกินหลังจากหักชําระหนี้แลวให

สหกรณคืนแกทายาทที่ระบุตอทายในกรมธรรม ทั้งนี้หากสมาชิกไมชําระเบี้ยประกันชีวิต สหกรณจะเรียกเงินตน

คงเหลือพรอมดอกเบี้ยคืนทันที การชําระเบี้ยประกันชีวิต สมาชิกตองชําระเบี้ยประกันชีวิตตอเนื่องตลอดสัญญาจนกวา

จะชําระหนี้เสร็จสิ้น  

2.2.2 หลักเกณฑการใหเงินกู ใหสมาชิกที่กูสามัญทั่วไป กูไดไมเกิน 100 เทาของเงินไดรายเดือน (ไดแก

เงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาวิทยฐานะ) แตตองไมเกินวงเงินกู ดังนี ้

(1) เปนสมาชิกครบ 3 เดือน - 2 ป จํานวนเงินกู ไมเกิน  1,000,000  บาท 

(2) เปนสมาชิกกวา2 ป -   4 ป   จํานวนเงินกูไมเกิน   1,700,000  บาท 

(3) เปนสมาชิกกวา4 ป - 6 ป   จํานวนเงินกูไมเกิน   2,200,000  บาท 

(4) เปนสมาชิกกวา 6 ปขึ้นไป   จํานวนเงินกูไมเกิน   3,000,000  บาท 

สําหรับสมาชิกที่เปนพนักงานราชการ มีสิทธิ์ยื่นกูไดเฉพาะเงินกูสามัญทั่วไป แตวงเงินกูไมเกิน 

400,000 บาท โดยใหคํานวณวงเงินกูตามระยะเวลาในสัญญาจางพนักงานที่คงเหลือ จํานวน 1 ป ตอวงเงิน 100,000 

บาท 

2.2.3 การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญทั่วไป 

(1) ลูกจางประจําที่ไมมีสิทธิรับบําเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ  สงไมเกิน 180 งวด อายุไมเกิน 

60 ป 

(2) ลูกจางประจําที่มีสิทธิรับบําเหน็จรายเดือน สงไมเกิน 200 งวด อายุไมเกิน 80 ป 
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(3) ขาราชการ ทุกสังกัด สงไมเกิน 240 งวด อายุไมเกิน 80 ป  

(4) เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด สงไมเกิน 240 

งวด อายุไมเกิน 60 ป 

(5) สําหรับสมาชิกที่กูอยูแลวจะขอกูใหม (รวมสัญญาเดิม) ตองสงชําระหนี้เกามาแลวไมนอยกวา 6 

งวด และตองชําระตนเงินกูมาแลวไมนอยกวา 50,000 บาท จึงมีสิทธิกูสามัญได 

(6) ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักจากชําระประจําเดือน ตองไมนอยกวารอยละ 15 หรือไม

ต่ํากวา 3,000 บาท 

(7) การค้ําประกันเงินกู ใหใชอสังหาริมทรัพย และหรือหลักทรัพยรัฐบาล และหรือเงินในบัญชีเงินฝาก

ของสหกรณ เปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู หรือกรณีที่ใชบุคคลค้ําประกัน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑดังนี ้

- สมาชิกมีสิทธิ ค้ําประกันเงินกูได 7คน สิทธิการค้ําประกันคนละ 500,000 บาท และพนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา ค้ําประกันเงินกูได 3 คน วงเงินค้ําประกันคนละ 300,000 บาท 

- สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูมากกวา 7 สัญญา ในเวลาเดียวกันไมได   

- วงเงินกูหักดวยทุนเรือนหุนแลวไมเกิน 500,000 บาท ใชผูค้ําประกันจํานวน 1 คน 

- วงเงินกูหักดวยทุนเรือนหุนแลวเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ใชผูค้ําประกัน จํานวน 2 คน 

- วงเงินกูหักดวยทุนเรือนหุนแลวเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท ใชผูค้ําประกันจํานวน 3 คน 

- วงเงินกูหักดวยทุนเรือนหุนแลวเกิน 1,500,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ใชผูค้ําประกันจํานวน 4 คน 

- วงเงินกูหักดวยทุนเรือนหุนแลวเกิน 2,000,000 บาท แตไมเกิน 3,000,000 บาท ใชผูค้ําประกันจํานวน 5 คน 

พนักงานราชการ ลูกจางประจํา  ค้ําประกันเงินกูได 3 คน วงเงินค้ําประกันคนละ 300,000 บาท    
 

เอกสารและหลักฐานการกูเงินสามัญทั่วไป 

(1) สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนของผูกู/คูสมรสผูค้ําประกัน/คูสมรสอยางละ 1 ชุด พรอม

รับรองสําเนา 

(2) สําเนาทะเบียนบานของผูกู/คูสมรส และผูค้ําประกัน/คูสมรส อยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(3) สําเนาทะเบียนสมรสของผูกูและผูค้ําประกัน อยางละ 1 ชุด พรอมรบัรองสําเนา 

(4) สลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน ของผูกู /ผูค้ําประกัน 1 เดือน (ปจจุบัน) 

(5) สําเนาใบสําคัญการหยา กรณีผูกูและผูค้ําประกันหยากับคูสมรส อยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(6) สําเนาใบมรณะบัตรของคูสมรส กรณีคูสมรสและผูค้ําประกันถึงแกกรรมอยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(7) หนังสือรับรองเงินเดือนของผูกู และผูค้ําประกัน  

(8) สําเนาหนังสือสัญญาจาง (กรณีเปนพนักงานราชการ) 

(9) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 

(10) หนังสือยินยอมใหหักเงินผานธนาคาร 
 

2.3 เงินกูสามัญโดยถือเกณฑคาหุนของตนเองและหรือใชสมุดเงินฝากค้ําประกัน 

2.3.1 สมาชิกสามัญและสมทบมีสิทธิกูทุนเรือนหุนหรือเงินฝาก ไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่

ชําระแลวที่มีอยูในและเงินฝาก สหกรณ โดยใหชําระคืนไมเกิน 240 งวด โดยไมจํากัดเพดานเงินกู 
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เอกสารและหลักฐานประกอบการกูเงินสามัญโดยถือเกณฑคาหุนของตนเองและหรือใชสมุดเงินฝากค้ํา

ประกัน มีดังนี้ 

(1) สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนของผูกู/คูสมรสอยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(2)  สําเนาทะเบียนบานของผูกู/คูสมรส  อยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(3) หนังสือรับรองเงินเดือนของผูกู 

(4) สลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 

(5) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 

(6) หนังสือยินยอมใหหักเงินผานธนาคาร 

2.4  เงินกูสามัญอเนกประสงค 

2.4.1 เงินกูสามัญอเนกประสงค เปนการกูเงินเพื่อชําระคาเบี้ยประกันชีวิต และหรือคาสงเคราะหศพ

ลวงหนาในกรณีที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทยและหรือสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย คารักษาพยาบาล คาทัศนะศึกษา 

และอ่ืน ๆ 

2.4.2 จํานวนเงินกูที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหมีจํานวนเทาชําระจริง แตไมเกิน 30,000 บาท

(สามหมื่นบาทถวน) โดยสงไมเกินภายในกําหนด 15 งวด 

2.4.3 เมื่อหักชําระหนี้และภารผูกพันแลว สมาชิกผูกูตองมีเงินคงเหลือพอใหหักชําระหนี้     
 

เอกสารและหลักฐานการกูเงินสามัญเอนกประสงค มีดังนี ้

(1) สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนของผูกูอยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(2) สําเนาทะเบียนบานของผูกู อยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาหลักฐานการจายเงินคาเบี้ยประกันชีวิตและหรือ

คาสงเคราะหศพลวงหนาในกรณีที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครู

ไทยและหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย คา

รักษาพยาบาล คาทัศนะศึกษา และอ่ืน ๆ 

(3) หนังสือรับรองเงินเดือนของผูกู 

(4) สลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 

(5) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 

(6) หนังสือยินยอมใหหักผานธนาคาร 
 

3.เงินกูพิเศษหลักทรัพย 

3.1 กูไดไมเกิน 4,500,000 บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) ใหถือเกณฑจํานวนหุนรอยละ 20 ของวงเงินกู 

3.2 ผูกูตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน และตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ

ออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยสมบูรณแลวเทานั้น 

3.3 การสงเงินงวดชําระหนี้ ใหผูกูสงคืนเปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ยโดยสงไมเกินภายในกําหนด 300 งวด 

ทั้งนี้รวมอายุผูกูกับระยะเวลาผอนชําระไมเกิน 85 ป 

3.4 สําหรับสมาชิกที่กูอยูแลว จะขอกูใหม (กูรวมสัญญาเดิม) ตองสงชําระหนี้เกามาแลวไมนอยกวา 12 เดือน 
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3.5 เงินกูพิเศษใชอสังหาริมทรัพยและหรือหลักทรัพยรัฐบาล และหรือเงินในบัญชีเงินฝากของสหกรณเปน

หลักทรัพยค้ําประกันเงินกู 

3.6 หลักเกณฑการประเมินหลักทรัพยในการกูพิเศษ 

(1) ที่ดินติดทางสาธารณประโยชนประเมินใหไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมินจากกรมท่ีดิน 

(2) สิ่งปลูกสราง ประเมินราคาตามสภาพจริง และตองทําประกันอัคคีภัย ตามวงเงินที่ประเมินสิ่งปลูก

สรางทุกป จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

(3) ใชหลักทรัพยของบุคคลอื่นเปนหลักประกันไดโดยไดรับความยินยอมจากเจาของหลักทรัพย 

(4) ผูกูตองเตรียมตรวจและชี้หมุดหลักเขต 
 

เอกสารและหลักฐานในการกูพิเศษ มีดังนี้ 

(1) สําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรประชาชนของผูกู/คูสมรสและของเจาของที่ดิน/คูสมรสอยางละ 2 ชุด 

พรอมรับรองสําเนา 

(2) สําเนาทะเบียนบานของผูกู/คูสมรส และของเจาของที่ดิน/คูสมรส อยางละ 2 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(3) สําเนาทะเบียนสมรสของผูกู และเจาของที่ดิน อยางละ 2 ชุดพรอมรับรองสําเนา 

(4) สําเนาใบสําคัญการหยา กรณีผูกูและเจาของที่ดินหยากับคูสมรส อยางละ 2 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(5) สําเนาใบมรณะบัตรของคูสมรส กรณีคูสมรสของผูกูและเจาของที่ดินถึงแกกรรม อยางละ 2 ชุด พรอมรับรอง

สําเนา 

(6) หนังสือรับรองเงินเดือนของผูกู 

(7) สําเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก. หรือ น.ส. 3 ทุกหนา โดยเจาของโฉนดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกหนา 

จํานวน 1 ชุด พรอมแผนที่ประกอบที่ตั้งหลักทรัพยโดยใหสมาชิกผูขอกูและกรรมการที่ไปดูหลักทรัพยลงนาม

รับรองในแผนที่วาที่ดินอยูติดทางสาธารณประโยชนจริง 

(8) ใบประเมินที่ดินตัวจริง ประเมินมาแลวไมเกิน 6 เดือน  จํานวน 1 ฉบับ 

(9) ภาพถายที่ดินและสิ่งปลูกสรางไมนอยกวา 4 รูป โดยในภาพถายตองมีกรรมการดําเนินการสหกรณอยางนอย 1 

คน และเจาของหลักทรัพยอยูดวย พรอมใหเจาของหลักทรัพยหรือสมาชิกผูขอกูลงลายมือชื่อรับรองภาพถาย

ดวย และตองเปนภาพถายที่เปนปจจุบัน 

(10)  หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน (กรณีท่ีดินไมใชกรรมสิทธิ์ของผูกู) จํานวน 1 ฉบับ 

(11)  ผูกูตองบันทึกขอมูลการขอเอาประกันอัคคีภัยในกรณีผูกูใชสิ่งปลูกสรางเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 

(12)  หลักทรัพยรัฐบาลและหรือสมุดเงินฝากของสหกรณเปนหลักประกัน 

(13)  สลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 

(14)  หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 

(15)  หนังสือยินยอมใหหักผานธนาคาร 

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


