
 

ระเบียบ 

สหกรณออมทรพัยครูสตูล จํากดั 

วาดวยเงินใหกูแกสมาชิก และดอกเบีย้เงนิกู  พ.ศ.2560 

---------------------------------- 

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

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 51 ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 15มีนาคม 2560 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย

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

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด วาดวย “เงินใหกูแกสมาชิก และดอกเบี้ย

เงินกู พ.ศ.2560” 

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

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ  

คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี และใหใชระเบียบน้ีแทน  

ขอ 4. ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด หรือ คณะกรรมการเงินกู หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิกไดตามระเบียบน้ีเฉพาะกรณี เพื่อการ

อันจําเปนหรือประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพื่อสุรุยสุรายหรือเก็งกําไรไมได   

 ขอ 5. ในระเบียบน้ี 

                  “สหกรณ”          หมายถึง  สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  

                  “สมาชิก”          หมายถึง  สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

                  “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

                  “ผูจัดการ”         หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

                  “เงินไดรายเดือน”  หมายถึง  เงินเดือน  คาจางประจํา เงินบํานาญ และเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจํา

ตําแหนงและเงินคาตอบแทนที่ไดรับเปนประจําทุกเดือน 
 

หมวดท่ี  1 

ขอกําหนดท่ัวไป 

ขอ 6. ในระเบียบน้ีสหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 

(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

(2) เงินกูสามัญ 

(3) เงินกูพิเศษ 

ขอ 7. สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกเทาน้ันกรณีสมาชิกที่โอน/ยายมาจากสหกรณอื่นใหสมัครพรอมย่ืนกู

ได 

ขอ 8. การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือเก็งกําไรไมได 
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ขอ 9. สมาชิกผูกูจะผูกพันเปนหน้ีสหกรณรวมวงเงินกูทุกสัญญาไมเกิน 4,500,000 บาท (สี่ลานหาแสนบาท

ถวน)  

ขอ 10. สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณ ตามแบบที่กําหนดไว การพิจารณาคําขอกูใหนํา

หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิกที่แนบทายระเบียบมาประกอบการพิจารณา 

ขอ 11. การใหเงินกูทุกประเภทน้ัน ผูกูตองทําเปนหนังสือ และสมาชิกผูคํ้าประกัน หรือหลักทรัพย (ถามี) ตอง

ทําหนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 

ขอ 12. การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณน้ัน ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดราย

เดือนหรือคาจางประจํารวมทั้งเงินวิทยฐานะและหรือเงินคาตอบแทนของผูกู ณ ที่จาย  

ในกรณีที่สมาชิกกูเงินสามัญไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนและหรือเงินฝาก ที่ผูกูมีอยูในสหกรณและการสง

เงินงวดชําระหน้ีเกินกวาเงินไดรายเดือนของสมาชิกน้ัน ใหสงโดยวิธีชําระดวยเงินสดโดยกําหนดสงภายในวันสิ้นทําการ

ของเดือน  
 

หมวดท่ี 2 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ขอ 13. การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให ประธานกรรมการ หรือ รอง

ประธานกรรมการ หรือกรรมการอํานวยการ หรือผูจัดการ ตามที่เห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทน

คณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูรับมอบดังกลาวแถลงรายงานการใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหกูไปและสงชําระคืน 

เพื่อใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 

ขอ 14. สมาชิกรายหน่ึง ใหมีสิทธิกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได 2 เทาของเงินไดรายเดือน และตองไมเกินมูลคาหุนที่

ชําระแลวโดยใหชําระคืนภายใน 12 งวด 

ทั้งน้ีใหผูกูแนบหลักฐานการรับจายเงินเดือนลาสุดประกอบการขอกู 

สิทธิในการย่ืนกูใหม สมาชิกตองไมมีหน้ีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคงคาง หากมีตองชําระหน้ีมาแลวไมนอยกวา 2 

งวด ทั้งน้ีใหหักกลบลบหน้ีกับสัญญาเกาได ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกูสามัญที่คางชําระแลวจะตองไมเกินวงเงินกูสามัญ 
 

หมวดท่ี 3 

เงินกูสามัญ 

ขอ 15. การใหเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกได

ตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

คณะกรรมการดําเนินการ อาจแตงต้ังคณะกรรมการเงินกูข้ึนตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 80(11) ขอ 

84 ขอ 85 และมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกก็ได และใหกรรมการเงินกูแถลง

รายงานใหเงินกูสามัญที่ใหกูไปและสงชําระคืน เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 

ขอ 16. สมาชิกที่กูเงินสามัญทั่วไป ตองมีคาหุนไมนอยกวารอยละ 15ของวงเงินกู 

ขอ 17. สมาชิกที่กูเงินสามัญทั่วไป มีวงเงินกู 100 เทาของเงินไดรายเดือน ซึ่งไดแกเงินเดือน เงินประจํา

ตําแหนง คาวิทยฐานะ แตตองไมเกินวงเงินกู ดังน้ี 

(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 ปข้ึนไป   จํานวนเงินกูไมเกิน    3,000,000  บาท 

ขอ 18. ถาผูกูประสงคจะใชสิทธิกูในวงเงินกูที่ไมถึงเกณฑดวยเหตุคาหุนไมถึงเกณฑก็สามารถกูไดโดยให

สหกรณหักจากเงินกูดังกลาวชําระคาหุนเพียงเทาที่ถึงเกณฑน้ัน 

ขอ 19. เงินกูสามัญทั่วไปผูกูจะตองชําระคืนแกสหกรณภายในอายุไมเกิน 80 ป สงชําระคืนไมเกิน 240 งวด  

ขอ 20. สมาชิกผูสงคืนเงินกูสามัญไมนอยกวา 6 เดือน จึงมีสิทธิกูสามัญใหมได 

กรณีลูกจางประจําที่ไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จรายเดือน ตองสงชําระคืนภายในอายุ 60 ป 

ขอ 21.เงินกูสามัญ มี 4 ประเภท ดังน้ี 

(1) เงินกูสามัญ ATMผูกูตองทําบัตร ATM ของธนาคารที่สหกรณไดทําขอตกลงไว และสงใบคําขอกู

เงินตามแบบของสหกรณเขียนดวยลายมือของผูกูเอง และลงลายมือช่ือของผูบังคับบัญชาช้ันตน 

ยกเวนกรณีผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาสํานักงานใหรับรองตนเอง วงเงินกู กูไดไมเกิน 10 เทา

ของเงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้งเงินวิทยฐานะหรือคาตอบแทนประจําของสมาชิกน้ัน แตไมเกิน 

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

สมาชิกผูกูตองย่ืนคําขอกูและหนังสือกูใหม 

(2) เงินกูสามัญท่ัวไป จํานวนเงินกูสามัญทั่วไป ที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ น้ัน ใหกูไดไมเกิน 

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

(3) เงินกูสามัญในคาหุนของตนเอง และหรือใชสมุดเงินฝากของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด คํ้า

ประกัน โดยสมาชิกตองไมมีหน้ีเงินกูอื่น  จํานวนเงินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงๆ น้ันไมเกินรอยละ 

90 ของจํานวนทุนเรือนหุนและหรือจํานวนเงินในสมุดเงินฝากของตนเอง โดยสงไมเกินภายใน

กําหนด 240 งวด 

(4) เงินกูสามัญอเนกประสงค เพื่อนําไปชําระคาเบี้ยประกันชีวิต และหรือคาเบี้ยสงเคราะหศพ

ลวงหนาในกรณีที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

และหรือเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย คารักษาพยาบาล คาทัศนศึกษา หรืออื่น ๆ จํานวนเงินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงๆน้ัน 

ใหคณะกรรมการพิจารณาแตไมเกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) โดยสงไมเกินภายใน

กําหนด 30งวด 

ขอ 22. ในการใหเงินกูสามัญน้ัน ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมีลักษณะพึงใหกู

น้ันทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปน้ี 

(1) เงินกูซึ่งไมเกินมูลคาหุนที่มีอยูในสหกรณ พึงใหในลําดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอื่น 

(2) ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตามที่กลาวในขอ (1) เงินกูซึ่งมีจํานวนนอยพึงใหกอนเงินกูซึ่งมี

จํานวนมาก เพื่อประโยชนแหงการน้ี จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันน้ี ใหคิดรวมทั้งเงินกูสามัญและเงินกู

เพื่อเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู(ถาม)ี ดวย 

ทั้งน้ี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเปน

อยางอื่นก็ได 
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ขอ 23. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญรายน้ันโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู

สามัญรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู(ถามี) ก็ดี มีจํานวนไมเกินกวารอยละ 90 ของคาหุนและหรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูใน

สหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก 

 ถาเงินกูสามัญรายน้ัน โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกู(ถาม)ี ก็ดีมีจํานวนเกินกวารอย

ละ 90 ของคาหุนและหรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตองมีหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

(1) มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกู ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรอยาง

นอย 1 คนคํ้าประกันอยางไมจํากัดเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกับเงินกูสามัญรายน้ันในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู แตถาผูกูมีเงินกู

สามัญรายกอนเหลืออยูดวยก็ตองใหคํ้าประกัน เพื่อหน้ีสินเกี่ยวกับเงินกูรายใหมทั้งหมด 

เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจวินิจฉัยเรียก

ใหมีผูคํ้าประกันมากกวาคนหน่ึงก็ได 

สมาชิกที่เปนคูสมรสกัน ไมสามารถคํ้าประกันเงินกูในสัญญาเดียวกันได 

สมาชิกคนหน่ึงจะเปนผูคํ้าประกัน สําหรับผูกูมากกวา 7สัญญาในเวลาเดียวกันไมได และหลักเกณฑของการคํ้า

ประกันใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

เมื่อผูคํ้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดําเนินการหรือ

คณะกรรมการเงินกู เห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูคํ้าประกันตอไป ผูกูตองจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ

หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ 

หรือคณะกรรมการเงินกูกําหนด 

การใหสมาชิกผูคํ้าประกันออกจากสหกรณไมวาเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูน้ันหลุดพนจากการคํ้าประกันจนกวาผู

กูไดจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทน 

อน่ึง ภายหลังการทําหนังสือคํ้าประกันแลว ถาสมาชิกผูคํ้าประกันไดเปนคูสมรสของผูกูผูกูตองจัดใหมีสมาชิกอื่นซึ่ง

คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร เปนผูคํ้าประกันเงินกูในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู

โดยเร็วดวย 

(2) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูรายน้ัน ตอสหกรณ

โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวา จํานวนเงินกูที่เกินกวารอยละ 90 ของคาหุนหรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูใน

สหกรณ ตองอยูภายใตรอยละ 80 แหงคาของอสังหาริมทรัพยน้ัน (ในกรณีอสังหาริมทรัพยที่จํานองเปนประกันเงินกู ที่

เปนที่ดินใหถือราคาประเมินไมเกินตามที่ทางราชกําหนด) 

(3) มีหลักทรัพยรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกันโดยจํานวนเงินกูสวนเกินกวา

รอยละ 90 ของคาหุน และเงินฝาก ที่ผูกูที่มีอยูในสหกรณตองอยูภายในรอยละ 80 แหงคาของหลักทรัพยน้ัน 

(4) การสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูพิจารณา 

กําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือน พรอมดอกเบี้ยตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู 

แตไมเกินจํานวนงวดที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีที่ผูกูมี คําขอเปนหนังสือขอขยายงวดการสงคืนเงินกูสามัญตามวรรคแรก ใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการดําเนินการวินิจฉัย 
 

 



5 
 

หมวด  4 

เงินกูพิเศษ 

ขอ 24. การกูเงินพิเศษน้ัน สหกรณจะตองใหสมาชิกผูกูเงินเพื่อดําเนินการ 3 กรณี ดังตอไปน้ีคือ 

(1) การกูเพื่อเคหะสงเคราะห ไดแก 

(ก) เพื่อสรางอาคารบนที่ดินของตนเอง หรือซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือซื้อที่ดินเพื่อจะได

กอสรางอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งน้ีสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเอง และ

ครอบครัวตามแกฐานะ 

(ข) เพื่อตอเติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเอง และครอบครัวตามแก

ฐานะ 

(ค) เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวของ หรือจําเปนแก (ก) หรือ (ข) 

(2) การกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ไดแก การกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกและ

ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และพอใจจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิก

ผูกู 

(3) การกูเพื่อซื้อทรัพยสิน ไดแก การกูเพื่อซื้อทรัพยสินเปนกรรมสิทธ์ิของตนเองตามสมควร 

ขอ25. จํานวนเงินกูพิเศษที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ น้ัน อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูและความสามารถชําระหน้ีของสมาชิกน้ัน โดยใหกูได

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

ชําระไมเกิน 85 ป สมาชิกผูกูรายใดที่ไมมีสิทธ์ิไดรับเงินบํานาญ รวมอายุผูกูกับระยะเวลาผอนชําระไมเกิน 60 ป สําหรับ

สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนถองถ่ิน พนักงานราชการ ลูกจางประจํา สงไมเกิน 200 งวด รวมอายุผูกูกับระยะเวลา

ผอนชําระไมเกิน 60 ป 

ขอ 26. คําขอก็กูพิเศษของสมาชิกน้ัน ตองเสนอโดยการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน และ

หัวหนาหนวยสหกรณมอบหมายหรือผูบังคับบัญชาระดับอําเภอหรือระดับเขต พื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี โดยใชแบบ

คําขอกูของสหกรณพรอมกับหลักฐานประกอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ขอ 27. การใหเงินกูทุกประเภทน้ัน ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนด 

          ขอ 28. การกูพิเศษตองมีหลักประกันอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี  

(1) อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระติดพัน และอสังหาริมทรัพย น้ันปลอดจากการโอนสิท ธิใน

อสังหาริมทรัพยน้ัน ใหใชราคาจากการประเมินจากสํานักงานที่ดินเต็มจํานวน สวนสิ่งปลูกสราง (บาน) 

ใหใชตามหลักเกณฑ สิ่งที่คณะกรรมการกําหนดเวนแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนอยางอื่น 

และสมาชิกตองเสียคาใชจายในการจดทะเบียนนิติกรรมจํานองตามที่จายจริง 

(2) มีหลักทรัพยรัฐบาลและหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารและหรือในสหกรณซึ่งคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกัน โดยจํานวนเงินสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตอง ไมเกินรอยละ 

95 แหงคาของหลักทรัพยและหรือคาของเอกสารการฝากเงินน้ัน 

เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกู คณะกรรมการในการดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยใหมีหลักประกันเพิ่มเติมได 

ขอ 29. การพิจารณาเงินกูพิเศษของคณะกรรมการดําเนินการน้ัน คณะกรรมการดําเนินการตองใหความเห็น

อนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการผูเขาประชุมพิจารณาคํากูรายน้ัน 
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ขอ 30. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติเงินกูพิเศษแลว สมาชิกผูขอกูตองดําเนินการทําสัญญากูพรอม

ทั้งจดทะเบียนหลักประกันเงินกูตามกฎหมายใหสมบูรณกอน สมาชิกผูกูจึงรับเงินจากสหกรณได ยกเวนการกู เพื่อไถ

ถอนอสังหาริมทรัพยจากการจํานอง 

 ขอ 31. ใหสมาชิกผูกูเงินกูพิเศษสงชําระหน้ีเงินกูเปนรายเดือน พรองดวนดอกเบี้ยจํานวนงวดใหเปน ไปตาม

หลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 

หมวดท่ี  5 

ดอกเบ้ีย 

ขอ 32. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราที่ไมเกินกวาที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยจะไดประกาศให

ทราบเปนคราว ๆ ไป  

ขอ 33. ดอกเบี้ยใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ 
 

หมวดท่ี  6 

การควบคุมหลักประกันและการเรยีกคืนเงินกู 

ขอ 34. ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบควบคุม ใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบ

น้ี และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหเปน ไป

ตามหลักเกณฑภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ 35. ในกรณีด่ังตอไปน้ี ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงโดยสิ้นเชิง พรอมดอกเบี้ย

ในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และคณะกรรมการดําเนินการการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา  

(1) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด 

(2) เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกู 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง ผูกูไมจัดการแกไขให

เปนไปตามหลักเกณฑ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

(4) เมื่อคางสงงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนเวลาสองเดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสง

เงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึง 3 งวด สําหรับเงินกูรายหน่ึงๆ 

ขอ 36. กรณีที่ผูกูย่ืนคําขอชะลอการสงชําระหน้ี ดวยเหตุจําเปนอยางใดอยางหน่ึงตอคณะกรรมการดําเนินการ

เปนลายลักษณอักษร คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาผอนผันใหไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 2 เดือน โดยผูกูตอง

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน  

ขอ 37. ในกรณีเงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวไวในขอ 59 และสหกรณไดแจงใหผูคํ้าประกัน

ทราบแลว ถาผูคํ้าประกันตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู และไมสามารถชําระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได ผูคํ้าประกันสามารถรอง

ขอตอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อขอชําระหน้ีแทนผูกูเปนงวดรายเดือน ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหน้ีจน

เสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได 

ขอ 38. ผูกูก็ดี ผูคํ้าประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอออกหรือยายราชการหรืองานประจําตาม

ระเบียบวาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และขาดสมาชิกภาพ ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดชําระหน้ีสินที่

ตนมีอยูในสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน 
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หมวด 7 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 39. สมาชิกที่ย่ืนคําขอกูไวกอนวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับ ใหใชระเบียบเดิม 

ขอ 40. สมาชิกที่ทําสัญญาเงินกูกับสหกรณทุกประเภทอยูกอนวันระเบียบน้ีใชบังคับ และยังชําระหน้ีไมเสร็จ

สิ้นตามสัญญา ในเรื่องเกี่ยวกับวงเงินที่ใหกู หลักประกันสําหรับเงินกู งวดการชําระหน้ี อายุผูกู ใหเปนไปตามสัญญาที่ได

ทําไว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ

สหกรณ 

ขอ 41. หากสมาชิกผูกูผิดนัดชําระหน้ี และคณะกรรมการดําเนินการมีมติใหขาดจากสมาชิกภาพ ใหนําหุนของ

สมาชิกมาหักชําระเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินกอนเงินกูประเภทอื่นๆ 

ขอ 42. หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิกตามแนบทายน้ี ใหถือเปนสวนหน่ึงของระเบียบสหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด วาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2560 

ขอ 43. ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

 

  (นายปรีชา ดุลยการัณย) 

      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
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หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิก 

แนบตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

วาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู พ.ศ. 2560 

ประกาศ ณ วันท่ี  16มีนาคม 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 เงื่อนไขดังน้ี 
 

สิทธิการกู 

1.เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป มีสิทธ์ิขอกูได สําหรับสมาชิกเกาลาออกเขา

ใหมตองเปนสมาชิกครบ 1 ป ข้ึนไปถึงจะมีสิทธ์ิขอกูได 

2.สมาชิกที่โอนมาจากสหกรณอื่น กูไดไมเกินหน้ีที่คงคางอยูกับสหกรณเดิม แตตองไมเกิน 2,000,000 บาท 

และใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด การนับอายุการเปน

สมาชิก ใหนับต้ังแตวันที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติรับเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

3.ผูกูที่มีอายุ 55 ป ตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด /สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมนุมแหงประเทศไทย 

จํากัด 

หลักเกณฑการขอกู   

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

มีสิทธิกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได 2 เทาของเงินไดรายเดือน และตองไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 

1.1 สงชําระไมเกิน 12 งวด 

1.2  แนบใบรับรองการหักเงินเดือนในการขอกูทุกครั้ง 

1.3  สมาชิกที่จะขอกูใหม ตองชําระหน้ีเกามาแลวไมนอยกวา 2 งวด 

2. เงินกูสามัญ มี 4 ประเภท 

2.1 เงินกูสามัญ ATM 

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

ตามแบบของสหกรณเขียนดวยลายมือของผูกูเองและลงลายมือช่ือของผูบังคับบัญชาช้ันตน ยกเวน

กรณีผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาสํานักงานใหรับรองตนเอง 

2.1.2 วงเงินกู กูไดไมเกิน 10 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้งเงินวิทยฐานะหรือคาตอบแทนประจํา

ของสมาชิกน้ัน กูสูงสุดตองไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ผูกูตองมีเงินคาหุนไมนอยกวา

รอยละ 20% ของวงเงินกู 



9 
 

2.1.3 การชําระหน้ีใหชําระหน้ีรายเดือนในวันจายเงินเดือน โดยผูกูยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย ภายใน

กําหนดเวลาไมเกิน 100 งวด และอายุไมเกิน 80 ป และลูกจางประจําตองชําระคืนภายใน 60 ป 

2.1.4 เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังจากหักชําระประจําเดือน ตองไมนอยกวา 2,000 บาท 

2.1.5 กรณีเมื่อครบกําหนด 10 ป สมาชิกผูกูตองย่ืนคําขอและหนังสือกูเงินใหม 

2.1.6 ใชบุคคลคํ้าประกัน 1 คน สมาชิกรายหน่ึงคํ้าประกันเงินกูประเภทน้ีได 2 สัญญา 
 

เอกสารและหลักฐานประกอบการกูเงินสามัญ ATM มีดังน้ี 

(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 จํานวนเงินกูสามัญทั่วไปที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงๆน้ัน ใหกูไดไมเกิน 3,000,000 บาท (สามลานบาท

ถวน) และถือเกณฑหุนรอยละ 15ของวงเงินกูและตองทําประกันสินเช่ือเพื่อเปนหลักประกันเงินกูโดย(คํานวณจากเงินกู 

หักคาหุน 15%และเงินพึงไดของสมาชิก) ที่เหลือทําประกันตามที่สหกรณกําหนด คือ 

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

-ระบุใหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เปนผูรับผลประโยชน สวนที่เกินหลังจากหักชําระหน้ีแลวให

สหกรณคืนแกทายาทที่ระบุตอทายในกรมธรรม ทั้งน้ีหากสมาชิกไมชําระเบี้ยประกันชีวิต สหกรณจะเรียกเงินตน

คงเหลือพรอมดอกเบี้ยคืนทันที การชําระเบี้ยประกันชีวิต สมาชิกตองชําระเบี้ยประกันชีวิตตอเน่ืองตลอดสัญญาจนกวา

จะชําระหน้ีเสร็จสิ้น  

2.2.2 หลักเกณฑการใหเงินกู ใหสมาชิกที่กูสามัญทั่วไป กูไดไมเกิน 100 เทาของเงินไดรายเดือน (ไดแก

เงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาวิทยฐานะ) แตตองไมเกินวงเงินกู ดังน้ี 

(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 ปข้ึนไป   จํานวนเงินกูไมเกิน   3,000,000  บาท 

สําหรับสมาชิกที่เปนพนักงานราชการ มีสิทธ์ิย่ืนกูได เฉพาะเงินกูสามัญทั่วไป แตวงเงินกูไมเกิน 

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

บาท 

2.2.3 การสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูสามัญทั่วไป 

(1) ลูกจางประจําที่ไมมีสิทธิรับบําเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ  สงไมเกิน 180 งวด อายุไมเกิน 

60 ป 
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(2) ลูกจางประจําที่มีสิทธิรับบําเหน็จรายเดือน สงไมเกิน 200 งวด อายุไมเกิน 80 ป 

(3) ขาราชการ ทุกสังกัด สงไมเกิน 240 งวด อายุไมเกิน 80 ป  

(4) เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด สงไมเกิน 240 

งวด อายุไมเกิน 60 ป 

(5) สําหรับสมาชิกที่กูอยูแลวจะขอกูใหม (รวมสัญญาเดิม) ตองสงชําระหน้ีเกามาแลวไมนอยกวา 6 

งวด และตองชําระตนเงินกูมาแลวไมนอยกวา 50,000 บาท จึงมีสิทธิกูสามัญได 

(6) ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักจากชําระประจําเดือน ตองไมนอยกวารอยละ 15 หรือไม

ตํ่ากวา 3,000 บาท 

(7) การคํ้าประกันเงินกู ใหใชอสังหาริมทรัพย และหรือหลักทรัพยรัฐบาล และหรือเงินในบัญชีเงินฝาก

ของสหกรณ เปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู หรือกรณีที่ใชบุคคลคํ้าประกัน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑดังน้ี 

- สมาชิกมีสิทธิ คํ้าประกันเงินกูได 7คน สิทธิการคํ้าประกันคนละ 500,000 บาท และพนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา คํ้าประกันเงินกูได 3 คน วงเงินคํ้าประกันคนละ 300,000 บาท 

- สมาชิกคนหน่ึงจะเปนผูคํ้าประกันสําหรับผูกูมากกวา 7 สัญญา ในเวลาเดียวกันไมได   

- วงเงินกูหักดวยทุนเรือนหุนแลวไมเกิน 500,000 บาท ใชผูคํ้าประกันจํานวน 1 คน 

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

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

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

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

พนักงานราชการ ลูกจางประจํา  คํ้าประกันเงินกูได 3 คน วงเงินคํ้าประกันคนละ 300,000 บาท    
 

เอกสารและหลักฐานการกูเงินสามัญท่ัวไป 

(1) สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนของผูกู/คูสมรสผูคํ้าประกัน/คูสมรสอยางละ 1 ชุด พรอม

รับรองสําเนา 

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

(3) สําเนาทะเบียนสมรสของผูกูและผูคํ้าประกัน อยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

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

(5) สําเนาใบสําคัญการหยา กรณีผูกูและผูคํ้าประกันหยากับคูสมรส อยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(6) สําเนาใบมรณะบัตรของคูสมรส กรณีคูสมรสและผูคํ้าประกันถึงแกกรรมอยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(7) หนังสือรับรองเงินเดือนของผูกู และผูคํ้าประกัน  

(8) สําเนาหนังสือสัญญาจาง (กรณีเปนพนักงานราชการ) 

(9) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 

(10) หนังสือยินยอมใหหักเงินผานธนาคาร 
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2.3 เงินกูสามัญโดยถือเกณฑคาหุนของตนเองและหรือใชสมุดเงินฝากคํ้าประกัน 

2.3.1 สมาชิกสามัญและสมทบมีสิทธิกูทุนเรือนหุนหรือเงินฝาก ไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่

ชําระแลวที่มีอยูในและเงินฝาก สหกรณ โดยใหชําระคืนไมเกิน 240 งวด โดยไมจํากัดเพดานเงินกู 

เอกสารและหลักฐานประกอบการกูเงินสามัญโดยถือเกณฑคาหุนของตนเองและหรือใชสมุดเงินฝากคํ้า

ประกัน มีดังน้ี 

(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 

และอื่น ๆ 

2.4.2 จํานวนเงินกูที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ น้ัน ใหมีจํานวนเทาชําระจริง แตไมเกิน 30,000 บาท

(สามหมื่นบาทถวน) โดยสงไมเกินภายในกําหนด 15 งวด 

2.4.3 เมื่อหักชําระหน้ีและภารผูกพันแลว สมาชิกผูกูตองมีเงินคงเหลือพอใหหักชําระหน้ี     
 

เอกสารและหลักฐานการกูเงินสามัญเอนกประสงค มีดังน้ี 

(1) สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนของผูกูอยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(2) สําเนาทะเบียนบานของผูกู อยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาหลักฐานการจายเงินคาเบี้ยประกันชีวิตและหรือ

คาสงเคราะหศพลวงหนาในกรณีที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครู

ไทยและหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย คา

รักษาพยาบาล คาทัศนะศึกษา และอื่น 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 โดยสมบูรณแลวเทาน้ัน 
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3.3 การสงเงินงวดชําระหน้ี ใหผูกูสงคืนเปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ยโดยสงไมเกินภายในกําหนด 300 งวด 

ทั้งน้ีรวมอายุผูกูกับระยะเวลาผอนชําระไมเกิน 85 ป 

3.4 สําหรับสมาชิกที่กูอยูแลว จะขอกูใหม (กูรวมสัญญาเดิม) ตองสงชําระหน้ีเกามาแลวไมนอยกวา 12 เดือน 

3.5 เงินกูพิเศษใชอสังหาริมทรัพยและหรือหลักทรัพยรัฐบาล และหรือเงินในบัญชีเงินฝากของสหกรณเปน

หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู 

3.6 หลักเกณฑการประเมินหลักทรัพยในการกูพิเศษ 

(1) ที่ดินติดทางสาธารณประโยชนประเมินใหไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน 

(2) สิ่งปลูกสราง ประเมินราคาตามสภาพจริง และตองทําประกันอัคคีภัย ตามวงเงินที่ประเมินสิ่งปลูก

สรางทุกป จนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

(3) ใชหลักทรัพยของบุคคลอื่นเปนหลักประกันไดโดยไดรับความยินยอมจากเจาของหลักทรัพย 

(4) ผูกูตองเตรียมตรวจและช้ีหมุดหลักเขต 
 

เอกสารและหลักฐานในการกูพิเศษ มีดังน้ี 

(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 โดยเจาของโฉนดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาทุกหนา 

จํานวน 1 ชุด พรอมแผนที่ประกอบที่ต้ังหลักทรัพยโดยใหสมาชิกผูขอกูและกรรมการที่ไปดูหลักทรัพยลงนาม

รับรองในแผนที่วาที่ดินอยูติดทางสาธารณประโยชนจริง 

(8) ใบประเมินที่ดินตัวจริง ประเมินมาแลวไมเกิน 6 เดือน  จํานวน 1 ฉบับ 

(9) ภาพถายที่ดินและสิ่งปลูกสรางไมนอยกวา 4 รูป โดยในภาพถายตองมีกรรมการดําเนินการสหกรณอยางนอย 1 

คน และเจาของหลักทรัพยอยูดวย พรอมใหเจาของหลักทรัพยหรือสมาชิกผูขอกูลงลายมือช่ือรับรองภาพถาย

ดวย และตองเปนภาพถายที่เปนปจจุบัน 

(10)  หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน (กรณีที่ดินไมใชกรรมสิทธ์ิของผูกู) จํานวน 1 ฉบับ 

(11)  ผูกูตองบันทึกขอมูลการขอเอาประกันอัคคีภัยในกรณีผูกูใชสิ่งปลูกสรางเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน 

(12)  หลักทรัพยรัฐบาลและหรือสมุดเงินฝากของสหกรณเปนหลักประกัน 

(13)  สลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 

(14)  หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 

(15)  หนังสือยินยอมใหหักผานธนาคาร 

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


