
 

ระเบียบ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

วาดวยเงินใหกูแกสมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู  พ.ศ.2561 
---------------------------------- 

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

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 52 ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จํากัด วาดวย “เงินใหกูแกสมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2561” ดังตอไปนี ้

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด วาดวย “เงินใหกูแกสมาชิก และดอกเบี้ย

เงินกู พ.ศ.2561” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ  

คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน  

ขอ 4. ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด หรือ คณะกรรมการเงินกู หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิกไดตามระเบียบนี้เฉพาะกรณี เพื่อการอัน

จําเปนหรือประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพื่อสุรุยสุรายหรือเก็งกําไรไมได   

 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 

                “ผูบังคับบัญชา”  หมายถึง  หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนงที่เทียบเทา 
 

หมวดที่  1 

ขอกําหนดทั่วไป 

ขอ 6. ในระเบียบนี้สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

(2) เงินกูสามัญ 

(3) เงินกูพิเศษ 

ขอ 7. สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกเทานั้นกรณีสมาชิกที่โอน/ยายมาจากสหกรณอื่นใหสมัครพรอมยื่นกูได 

ขอ 8. การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพ่ือการสุรุยสุรายหรือเก็งกําไรไมได 

ขอ 9. สมาชิกผูกูจะผูกพันเปนหนี้สหกรณรวมวงเงินกูทุกสัญญาไมเกิน 4,500,000 บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน)  
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ขอ 10. สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณ ตามแบบที่กําหนดไว การพิจารณาคําขอกูใหนํา

หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิกที่แนบทายระเบียบมาประกอบการพิจารณา 

ขอ 11. การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําเปนหนังสือ และสมาชิกผูค้ําประกัน หรือหลักทรัพย (ถามี) ตองทํา

หนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 

ขอ 12. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้น ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน

หรือคาจางประจํารวมทั้งเงินวิทยฐานะและหรือเงินคาตอบแทนของผูกู ณ ที่จาย  

ในกรณีท่ีสมาชิกกูเงินสามัญไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนและหรือเงินฝาก ที่ผูกูมีอยูในสหกรณและการสงเงินงวด

ชําระหนี้เกินกวาเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น ใหสงโดยวิธีชําระดวยเงินสดโดยกําหนดสงภายในวันสิ้นทําการของเดือน  
 

หมวดที่ 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 และใหกรรมการเงินกูแถลงรายงาน

ใหเงินกูสามัญที่ใหกูไปและสงชําระคืน เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 

ขอ 16. สมาชิกท่ีกูเงินสามัญทั่วไป ตองมีคาหุนไมนอยกวารอยละ 15ของวงเงินกู 

ขอ 17. สมาชิกท่ีกูเงินสามัญทั่วไป มีวงเงินกู 100 เทาของเงินไดรายเดือน ซึ่งไดแกเงินเดือน เงินประจําตําแหนง 

คาวิทยฐานะ แตตองไมเกินวงเงินกู ดังนี ้

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

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

(3) เปนสมาชิกกวา 4 ป - 6 ป   จํานวนเงินกูไมเกิน    2,200,000  บาท 

(4) เปนสมาชิกกวา 6 ปขึ้นไป   จํานวนเงินกูไมเกิน    3,000,000  บาท 
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ขอ 18. ถาผูกูประสงคจะใชสิทธิกูในวงเงินกูที่ไมถึงเกณฑดวยเหตุคาหุนไมถึงเกณฑก็สามารถกูไดโดยใหสหกรณ

หักจากเงินกูดังกลาวชําระคาหุนเพียงเทาท่ีถึงเกณฑนั้น 

ขอ 19. เงินกูสามัญทัว่ไปผูกูจะตองชําระคืนแกสหกรณภายในอายุไมเกิน 80 ป สงชําระคืนไมเกิน 240 งวด  

ขอ 20. สมาชิกผูสงคืนเงินกูสามัญไมนอยกวา 6 เดือน จึงมีสิทธิกูสามัญใหมได 

กรณีลูกจางประจําที่ไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จรายเดือน ตองสงชําระคืนภายในอายุ 60 ป 

ขอ 21. เงินกูสามัญ มี 4 ประเภท ดังนี้ 

(1) เงินกูสามัญ ATM ผูกูตองทําบัตร ATM ของธนาคารที่สหกรณไดทําขอตกลงไว และสงใบคําขอกู

เงินตามแบบของสหกรณเขียนดวยลายมือของผูกูเอง และลงลายมือชื่อของผูบังคับบัญชาชั้นตน ยกเวนกรณีผูบริหาร

สถานศึกษาและหัวหนาสํานักงานใหรับรองตนเอง วงเงินกู กูไดไมเกิน 10 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้งเงินวิทย

ฐานะหรือคาตอบแทนประจําของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 200,000 บาท(สองแสนบาทถวน) โดยผอนชําระไมเกิน 100 งวด 

กรณีเม่ือครบกําหนด 10 ป สมาชิกผูกูตองยื่นคําขอกูและหนังสือกูใหม 

(2) เงินกูสามัญทั่วไป จํานวนเงินกูสามัญทั่วไป ที่ ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหกูไดไมเกิน 

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

(3) เงินกูสามัญในคาหุนของตนเอง และหรือใชสมุดเงินฝากของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ค้ํา

ประกัน โดยสมาชิกตองไมมีหนีเ้งินกูอ่ืน  จํานวนเงินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้นไมเกินรอยละ 90 ของจํานวนทุนเรือน

หุนและหรือจํานวนเงินในสมุดเงินฝากของตนเอง โดยสงไมเกินภายในกําหนด 240 งวด 

(4) เงินกูสามัญอเนกประสงค เพื่อนําไปชําระคาเบี้ยประกันชีวิต และหรือคาเบี้ยสงเคราะหศพลวงหนา

ในกรณีที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทยและหรือเปนสมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย คารักษาพยาบาล คาทัศนศึกษา คา

การศึกษาบุตร หรืออื่นๆ จํานวนเงินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆนั้น ใหคณะกรรมการพิจารณาแตไมเกิน 100,000 บาท 

(หนึ่งแสนบาทถวน) โดยสงไมเกินภายในกําหนด 100 งวด 

ขอ 22. ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมีลักษณะพึงใหกู

นั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปนี้ 

(1) เงินกูซึ่งไมเกินมูลคาหุนที่มีอยูในสหกรณ พึงใหในลําดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอื่น 

(2) ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตามที่กลาวในขอ (1) เงินกูซึ่งมีจํานวนนอยพึงใหกอนเงินกูซึ่ง

มีจํานวนมาก เพื่อประโยชนแหงการนี้ จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันนี้ ใหคิดรวมทั้งเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

รายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู(ถาม)ี ดวย 

ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัย

เปนอยางอ่ืนก็ได 

ขอ 23. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญ

รายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู(ถาม)ี ก็ดี  มีจํานวนไมเกินกวารอยละ 90 ของคาหุนและหรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็

ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก ถาเงินกูสามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกู 

(ถาม)ี ก็ดีมีจํานวนเกินกวารอยละ 90 ของคาหุนและหรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยาง

ใด ดังตอไปนี้ 
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(1) มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกู ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร

อยางนอย 1 คนค้ําประกันอยางไมจํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญรายนั้นในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู แตถาผูกูมี

เงินกูสามัญรายกอนเหลืออยูดวยก็ตองใหค้ําประกัน เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายใหมทั้งหมด 

เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจ

วินิจฉัยเรียกใหมีผูค้ําประกันมากกวาคนหนึ่งก็ได 

สมาชิกท่ีเปนคูสมรสกัน ไมสามารถค้ําประกันเงินกูในสัญญาเดียวกันได 

สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกัน สําหรับผูกูมากกวา 7สัญญาในเวลาเดียวกันไมได และหลักเกณฑของ

การค้ําประกันใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

เมื่อผูค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ

ดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู เห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดใหสมาชิกอื่นซึ่ง

คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูกําหนด 

การใหสมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดพนจากการค้ําประกัน

จนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน 

อนึ่ง ภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกูผูกูตองจัดใหมี

สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร เปนผูค้ําประกันเงินกูในสวนที่เกินกวาคา

หุนของผูกูโดยเร็วดวย 

(2) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูรายนั้น ตอ

สหกรณโดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวา จํานวนเงินกูที่เกินกวารอยละ 90 ของคาหุนหรือเงินฝากที่ผูกูมี

อยูในสหกรณ ตองอยูภายใตรอยละ 80 แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น (ในกรณีอสังหาริมทรัพยที่จํานองเปนประกันเงินกู 

ที่เปนที่ดินใหถือราคาประเมินไมเกินตามท่ีทางราชกําหนด) 

(3) มีหลักทรัพยรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกันโดยจํานวนเงินกูสวนเกิน

กวารอยละ 90 ของคาหุน และเงินฝาก ที่ผูกูที่มีอยูในสหกรณตองอยูภายในรอยละ 80 แหงคาของหลักทรัพยนั้น 

(4) การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู

พิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือน พรอมดอกเบี้ยตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหง

เงินกู แตไมเกินจํานวนงวดที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 

หมวด  4 

เงินกูพิเศษ 

ขอ 24. การกูเงินพิเศษนั้น สหกรณจะตองใหสมาชิกผูกูเงินเพื่อดําเนินการ 3 กรณี ดังตอไปนี้คือ 

(1) การกูเพื่อเคหะสงเคราะห ไดแก 

(ก) เพื่อสรางอาคารบนที่ดินของตนเอง หรือซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือซื้อที่ดินเพื่อจะได

กอสรางอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเอง และครอบครัว

ตามแกฐานะ 

(ข) เพื่อตอเติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเอง และครอบครวัตามแกฐานะ 

(ค) เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวของ หรือจําเปนแก (ก) หรือ (ข) 
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(2) การกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ไดแก การกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกและ

ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และพอใจจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิก   

ผูกู 

(3) การกูเพื่อซื้อทรัพยสิน ไดแก การกูเพื่อซื้อทรัพยสินเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองตามสมควร 

ขอ25. จํานวนเงินกูพิเศษที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

กําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความตองการเงินกูและความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น โดยใหกูไดไมเกิน 

4,500,000 บาท (สี่ลานหาแสนถวน) โดยสงไมเกินภายในกําหนด 300 งวด ทั้งนี้รวมอายุผูกูกับระยะเวลาผอนชําระไม

เกิน 85 ป สมาชิกผูกูรายใดที่ไมมีสิทธิ์ไดรับเงินบํานาญ รวมอายุผูกูกับระยะเวลาผอนชําระไมเกิน 60 ป สําหรับสมาชิก

สังกัดองคกรปกครองสวนถองถิ่น พนักงานราชการ ลูกจางประจํา สงไมเกิน 200 งวด รวมอายุผูกูกับระยะเวลาผอนชําระ

ไมเกิน 60 ป 

ขอ 26. คําขอกูพิเศษของสมาชิกนั้น ตองเสนอโดยการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา โดยใชแบบคําขอ

กูของสหกรณพรอมกับหลักฐานประกอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ 27. การกูพิเศษตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  

(1) อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระติดพัน และอสังหาริมทรัพยนั้นปลอดจากการโอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย

นั้น ใหใชราคาจากการประเมินจากสํานักงานที่ดินเต็มจํานวน รวมกับราคาทรัพยสินที่ปรากฏบนที่ดิน มาประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการประเมินหลักทรัพย ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย และสมาชิกตองเสียคาใชจาย

ในการจดทะเบียนนิติกรรมจํานองตามที่จายจริง 

(2) มีหลักทรัพยรัฐบาลและหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารและหรือในสหกรณซึ่งคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกัน โดยจํานวนเงินสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตอง ไมเกินรอยละ 95 แหงคาของ

หลักทรัพยและหรือคาของเอกสารการฝากเงินนั้น เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกู คณะกรรมการในการดําเนินการมี

อํานาจวินิจฉัยใหมีหลักประกันเพ่ิมเติมได 

ขอ 28. การพิจารณาเงินกูพิเศษของคณะกรรมการดําเนินการนั้น คณะกรรมการดําเนินการตองใหความเห็น

อนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการผูเขาประชุมพิจารณาคํากูรายนั้น 

ขอ 29. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติเงินกูพิเศษแลว สมาชิกผูขอกูตองดําเนินการทําสัญญากูพรอม

ทั้งจดทะเบียนหลักประกันเงินกูตามกฎหมายใหสมบูรณกอน สมาชิกผูกูจึงรับเงินจากสหกรณได ยกเวนการกูเพื่อไถถอน

อสังหาริมทรัพยจากการจํานอง 

 ขอ 30. กรณีผูกูมีความประสงคท่ีจะเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยจํานอง อันสงผลใหมีมูลคาของทรัพยลดลง จะตอง

ไดรับความยินยอมจากสหกรณกอนที่จะดําเนินการ 

 ขอ 31. ใหสมาชิกผูกูเงินกูพิเศษสงชําระหนี้เงินกูเปนรายเดือนพรอมดอกเบี้ย ตามจํานวนงวดที่กําหนดไว 
 

หมวดที่  5 

ดอกเบี้ย 

ขอ 32. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราที่ไมเกินกวาที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยจะไดประกาศให

ทราบเปนคราว ๆ ไป  

ขอ 33. ดอกเบี้ยใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ 
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หมวดที่  6 

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

ขอ 34. ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบควบคุม ใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหเปน ไปตาม

หลักเกณฑภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ 35. ในกรณีดงัตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงโดยสิ้นเชิง พรอมดอกเบี้ยในทันที 

โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และคณะกรรมการดําเนินการการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา  

(1) เมื่อผูกูพนจากสมาชิกภาพไมวาเพราะเหตุใด 

(2) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา ผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกู 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง ผูกูไมจัดการแกไขให

เปนไปตามหลักเกณฑ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

(4) เมื่อคางสงงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนเวลาสองเดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสง

เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึง 3 งวด สําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 

ขอ 36. กรณีที่ผูกูยื่นคําขอชะลอการสงชําระหนี้ ดวยเหตุจําเปนอยางใดอยางหนึ่งตอคณะกรรมการดําเนินการ

เปนลายลักษณอักษร คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาผอนผันใหไมเกิน 2 เดือนในรอบปบัญชี โดยผูกูตองชําระ

ดอกเบี้ยทุกเดือน  

ขอ 37. ในกรณีเงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวไวในขอ 35 และสหกรณไดแจงใหผูค้ําประกันทราบ

แลว ถาผูค้ําประกันตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได ผูค้ําประกันสามารถรองขอตอ

คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อขอชําระหนี้แทนผูกูเปนงวดรายเดือน ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหนี้จนเสร็จตามที่

ผูกูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได 

ขอ 38. ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอออกหรือยายราชการหรืองานประจําตาม

ระเบียบวาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และขาดสมาชิกภาพ ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดชําระหนี้สินที่

ตนมีอยูในสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน 
 

หมวด 7 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 39. สมาชิกท่ียื่นคําขอกูไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชระเบียบเดิม 

ขอ 40. สมาชิกท่ีทําสัญญาเงินกูกับสหกรณทุกประเภทอยูกอนวันระเบียบนี้ใชบังคับ และยังชําระหนี้ไมเสร็จสิ้น

ตามสัญญา ในเรื่องเกี่ยวกับวงเงินที่ใหกู หลักประกันสําหรับเงินกู งวดการชําระหนี้ อายุผูกู ใหเปนไปตามสัญญาที่ไดทําไว 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสหกรณ 

ขอ 41. หากสมาชิกผูกูผิดนัดชําระหนี้ และคณะกรรมการดําเนินการมีมติใหขาดจากสมาชิกภาพ ใหนําหุนของ

สมาชิกมาหักชําระเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกอนเงินกูประเภทอ่ืนๆ 

ขอ 42. ในกรณีท่ีสมาชิกมีความเดือดรอนจําเปนอันเปนเหตุสุดวิสัย และสมาชิกนั้นไมเคยผิดนัดการชําระหนี้ ทั้ง

ในฐานะผูกู หรือผูค้ําประกัน คณะกรรมการดําเนินการอาจใชดุลยพินิจในการพิจารณาเงินกูอนุมัติใหไดเปนกรณีพิเศษ

เฉพาะราย 
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ขอ 43. หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิกตามแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของระเบียบสหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด วาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2561  

ขอ 44. ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่2 พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
 

 

     สะอาด  อุสมา 

  (นายสะอาด  อุสมา) 

      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
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หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิก 

แนบตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

วาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2561 

ประกาศ ณ วันที่  2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

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

เพื่อใหการพิจารณาวินิจฉัยการใหเงินกูแกสมาชิก เปนไปตามวัตถุประสงคแหงการใหเงินกูและเกิดประโยชนแก

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

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด วาดวยเงินใหกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2561 และโดยมติคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดที่ 52 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบใหประกาศถือใช

หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2560 โดยมีขอกําหนด เงื่อนไขดังนี ้
 

สิทธิการกู 

1.เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป มีสิทธิ์ขอกูได สําหรับสมาชิกเกาลาออกเขา

ใหมตองเปนสมาชิกครบ 1 ป ขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ขอกูได 

2.สมาชิกที่โอนมาจากสหกรณอื่น กูไดไมเกินหนี้ที่คงคางอยูกับสหกรณเดิม และใหเปนไปตามประกาศ

หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด การนับอายุการเปนสมาชิกเพื่อใชสิทธิ์ในการกูเงิน 

ใหนับการเปนสมาชิกตอเนื่องจากสหกรณเดิม 
 

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.ที.เอ็ม (ATM) ของธนาคารที่สหกรณไดทําขอตกลงไว และสงใบคํารองขอกูเงิน

ตามแบบของสหกรณเขียนดวยลายมือของผูกูเองและลงลายมือชื่อของผูบังคับบัญชาชั้นตน ยกเวน

กรณีผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาสํานักงานใหรับรองตนเอง 

2.1.2 วงเงินกู กูไดไมเกิน 10 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้งเงินวิทยฐานะหรือคาตอบแทนประจําของ

สมาชิกนั้น กูสูงสุดตองไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ผูกูตองมีเงินคาหุนไมนอยกวา     

รอยละ 20% ของวงเงินกู 

2.1.3 การชําระหนี้ใหชําระหนี้รายเดือนในวันจายเงินเดือน โดยผูกูยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย ภายใน

กําหนดเวลาไมเกิน 100 งวด และอายุไมเกิน 80 ป และลูกจางประจําตองชําระคืนภายใน 60 ป 

2.1.4 เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังจากหักชําระประจําเดือน ตองไมนอยกวา 1,000 บาท 
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2.1.5 กรณีเม่ือครบกําหนดสัญญา สมาชิกผูกูตองยื่นคําขอและหนังสือกูเงินใหม 

2.1.6 ใชบุคคลค้ําประกัน 1 คน สมาชิกรายหนึ่งค้ําประกันเงินกูประเภทนี้ได 2 สัญญา 
 

เอกสารและหลักฐานประกอบการกูเงินสามัญ ATM มีดังนี้ 

(1) สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนของผูกู/ผูค้ําประกัน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา 

(2) สําเนาทะเบียนบานของผูกู/ผูค้ําประกัน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา 

(3) หนังสือรับรองเงินเดือนของผูกู 

(4) สลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 

(5) สําเนาบัตร ATM ของสหกรณ 
 

2.2 เงินกูสามัญทั่วไป 

2.2.1 จํานวนเงินกูสามัญทั่วไปที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆนั้น ใหกูไดไมเกิน 3,000,000 บาท (สามลานบาท

ถวน) โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี ้

 (1) มีหุนไมนอยกวารอยละ 15 ของวงเงินกู 

 (2) กูไดไมเกิน 100 เทาของเงินไดรายเดือน (ไดแกเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาวิทยฐานะ) แตตอง

ไมเกินวงเงินกู 

 (3) วงเงินกูเปนไปตามอายุการเปนสมาชิก ดังนี้ 

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

- เปนสมาชิกกวา 2 ป - 4 ป   จํานวนเงินกูไมเกิน   1,700,000  บาท 

- เปนสมาชิกกวา 4 ป - 6 ป   จํานวนเงินกูไมเกิน   2,200,000  บาท 

- เปนสมาชิกกวา 6 ปขึ้นไป   จํานวนเงินกูไมเกิน   3,000,000  บาท 

สําหรับสมาชิกที่เปนพนักงานราชการ มีสิทธิ์ยื่นกูไดไมเกิน 400,000 บาท โดยใหคํานวณวงเงินกูตาม

ระยะเวลาในสัญญาจางพนักงานที่คงเหลือ จํานวน 1 ป ตอวงเงิน 100,000 บาท 

(4) ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักจากชําระประจําเดือน ตองไมนอยกวารอยละ 10 หรือไม

นอยกวา 3,000 บาท 
 

2.2.2 วงเงินทําประกันสินเชื่อเพื่อเปนหลักประกันเงินกู  ใหคํานวณจากเงินกูลบดวยหุนและหลักประกันอื่นๆ

ที่ผูกูมี ซึ่งผูกพันอยูกับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ทั้งนีห้ากวงเงินหลังจากคํานวณแลว สวนที่เกิน 400,000 บาท ให

นําไปทําประกันสินเชื่อ 1 กรมธรรม  โดยระบุใหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เปนผูรับผลประโยชน  สวนที่เกิน

หลังจากหักชําระหนี้แลวใหสหกรณคืนแกทายาทที่ระบุตอทายในกรมธรรม  
 

2.2.3 การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญทั่วไป 

(1)  ลูกจางประจําที่ไมมีสิทธิรับบําเหน็จรายเดือน สงไมเกิน 180 งวด อายุไมเกิน 60 ป 

(2)  ลูกจางประจําที่มีสิทธิรับบําเหน็จรายเดือน สงไมเกิน 240 งวด อายุไมเกิน 80 ป 

(3)  ขาราชการทุกสังกัด สงไมเกิน 240 งวด อายุไมเกิน 80 ป ยกเวนเจาหนาที่องคกรปกครองสวน   

     ทองถิ่น  

(4)  เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด สงไมเกิน 240 

งวด อายุไมเกิน 60 ป 
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(5)  สําหรับสมาชิกที่กูอยูแลวจะขอกูใหม (รวมสัญญาเดิม) ตองสงชําระหนี้เกามาแลวไมนอยกวา 6 

งวด และตองชําระตนเงินกูมาแลวไมนอยกวา 50,000 บาท จึงมีสิทธิกูสามัญได 

(6)  การค้ําประกันเงินกู ใหใชอสังหาริมทรัพย และหรือหลักทรัพยรัฐบาล และหรือเงินในบัญชีเงินฝาก

ของสหกรณ เปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู หรือกรณีที่ใชบุคคลค้ําประกัน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑดังนี้ 

- 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 พรอมรับรองสําเนา 

(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) 
 

2.3 เงินกูสามัญในคาหุนของตนเองและหรือใชสมุดเงินฝากค้ําประกัน 

2.3.1 สมาชิกสามัญและสมทบมีสิทธิกูเงินกูสามัญในคาหุนของตนเองและหรือใชสมุดเงินฝากคํ้าประกัน 

 ไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่ชําระแลวที่มีอยูในสหกรณและเงินฝากสหกรณ  โดยใหชําระคืนไมเกิน 240 งวด โดย

ไมจํากัดวงเงินกู 

เอกสารและหลักฐานประกอบการกูเงินสามัญโดยถือเกณฑคาหุนของตนเองและหรือใชสมุดเงินฝากค้ํา

ประกัน มีดังนี้ 

(1) สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนของผูกู/คูสมรสอยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(2)  สําเนาทะเบียนบานของผูกู/คูสมรส  อยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(3) สลิปเงินเดือน (ปจจุบัน) 
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2.4  เงินกูสามัญอเนกประสงค 

2.4.1 เงินกูสามัญอเนกประสงค เปนการกูเงินเพื่อชําระคาเบี้ยประกันชีวิต และหรือคาสงเคราะหศพ

ลวงหนาในกรณีที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทยและหรือสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย คารักษาพยาบาล คาทัศนศึกษา       

คาศึกษาบุตร และอ่ืนๆ 

2.4.2 จํานวนเงินกูที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหมีจํานวนเทาชําระจริง แตไมเกิน 100,000 บาท 

(หนึ่งแสนบาทถวน) โดยสงไมเกินภายในกําหนด 100 งวด 

2.4.3 ใชบุคคลค้ําประกัน 1 คน 
 

เอกสารและหลักฐานการกูเงินสามัญเอนกประสงค มีดังนี้ 

(1) สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนของผูกูและผูค้ําประกัน /คูสมรส อยางละ 1 ชุด พรอมรับรอง

สําเนา 

(2) สําเนาทะเบียนบานของผูกูและผูค้ําประกัน/คูสมรส อยางละ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา 

(3) หนังสือรับรองเงินเดือนของผูกู 

(4) สลิปเงินเดือน (ปจจุบัน) ของผูกูและผูค้ําประกัน 
 

3.เงินกูพิเศษหลักทรัพย 

3.1 กูไดไมเกิน 4,500,000 บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) ใหถือเกณฑจํานวนหุนรอยละ 15 ของวงเงินกู 

3.2 ผูกูตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน  

3.3 การสงเงินงวดชําระหนี้ ใหผูกูสงคืนเปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ย ไมเกิน 300 งวด หรือชําระไมเกินอายุ 

85 ป 

3.4 สําหรับสมาชิกที่กูอยูแลว จะขอกูใหม (กูรวมสัญญาเดิม) ตองสงชําระหนี้เกามาแลวไมนอยกวา 12 เดือน 

3.5 เงินกูพิเศษใชอสังหาริมทรัพยและหรือหลักทรัพยรัฐบาล และหรือเงินในบัญชีเงินฝากของสหกรณเปน

หลักทรัพยค้ําประกันเงินกู 

3.6 หลักเกณฑการประเมินหลักทรัพยในการกูพิเศษ 

(1) อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระติดพัน และอสังหาริมทรัพยนั้นปลอดจากการโอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย

นั้น ใหใชราคาจากการประเมินจากสํานักงานที่ดินเต็มจํานวน รวมกับราคาทรัพยสินที่ปรากฏบนที่ดิน มา

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินหลักทรัพย ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

และสมาชิกตองเสียคาใชจายในการจดทะเบียนนิติกรรมจํานองตามที่จายจริง 

(2) สิ่งปลูกสราง ประเมินราคาตามสภาพจริง และตองทําประกันอัคคีภัย ตามวงเงินที่ประเมินสิ่งปลูกสราง 

จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

(3) ใชหลักทรัพยของบุคคลอื่นเปนหลักประกันไดโดยไดรับความยินยอมจากเจาของหลักทรัพย 

(4) ผูกูตองเตรียมตรวจและชี้หมุดหลักเขต 

(5) กรณีที่ใชหลักทรัพยที่อยูตางจังหวัดค้ําประกัน ผูกูจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการประเมิน

หลักทรัพย 
 

 

. 
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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 

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


