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ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั 

   ฉบบัที�  ��/2565 

                                                        เรื�อง  หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญั 
------------------------- 

             อาศยัมติที�ประชุม คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ  จาํกดั  ชุดที� �� ในการประชุมครั� งที� � วนัที� �� 

มีนาคม ���� จึงยกเลิกหลกัเกณฑเ์งินกูส้ามญั ฉบบัที� ���/����  และไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูส้ามญั  ไวใ้หม ่ ดงันี�  

�.  วงเงินกู้ และ การให้เงินกู้ระยะเวลาผ่อนชําระ 

�.�   สมาชิก เลขทะเบียนที� � ถึง เลขทะเบียนที� �����  

         - วงเงินกูร้ายหนึ�งไม่เกิน  �,���,��� บาท  (สามลา้นบาทถว้น) ส่งชาํระ ��� งวด ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ขอ้ �. 

�.�  สมาชิก เลขทะเบียนที�  �����  เป็นตน้ไป  (เขา้ใหม่ � มกราคม  ����)  

        -   วงเงินกูร้ายหนึ�งไม่เกิน   �,���,��� บาท  (สองลา้นบาทถว้น) ส่งชาํระ  ���  งวด 

�.  คุณสมบัติ ของผู้กู้ 

�.�  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธุ์ จาํกดั โดยสมบูรณ์ และมีอายสุมาชิกติดต่อกนัไม่นอ้ย  กวา่  � เดือน  

�.�  สมาชิกที�มีหนี�ผกูพนัอยู่กบัสหกรณ์ฯทั�งเงินกูส้ามญั และเงินกูพ้ิเศษหากมีความประสงคท์ี�จะขอกูเ้งินสามญั 

      จะตอ้งชาํระหนี� เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนมา แลว้ ไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนเงินกู ้หรือชาํระหนี�มาแลว้                         

ไมนอยกวา 6 งวดจงึจะมสีิทธิ์ยื่นคำขอกูสามัญไดอีก  

�.�  สมาชิกตอ้งมีหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ �� ของวงเงินกู ้ทุกประเภท   

�.�  เมื�อไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์แลว้ตอ้งมีเงินไดร้ายเดือน  (เงินเดือน+ วิทยฐานะ+ค่าตอบแทน)  หลงัจากหกั ณ ที�จ่าย 

      ทุกรายการตามรายละเอียดเงินไดร้ายเดือนที�หน่วยงานตน้สังกดัไดห้กั ณ ที�จ่ายแลว้ ซึ� งตรงกบัเงินคงเหลือที�นาํเขา้บญัชี 

      ธนาคารธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื�นที�หน่วยงานตน้สังกดัโอนเงินไดร้ายเดือนเขา้บญัชีให้สมาชิก โดยตอ้งมีเงินได ้

     รายเดือน  (เงินเดือน+ วิทยฐานะ+ค่าตอบแทน)   คงเหลือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของเงินไดร้ายเดือน  

       เวน้แต่กรณีพิเศษ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ 

2.5  ลูกจา้งประจาํ พนกังานมหาวิทยาลยั ตอ้งส่งชาํระหนี�ใหเ้สร็จสิ�นไม่เกินอาย ุ60  ปี   

2.6  กรณีครูผูช่้วยใหผ้า่นการประเมิน และแนบคาํสั�งแต่งตั�งเป็นครู  คศ. �   

2.7  สมาชิกที่มีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป มีสิทธิก์ูเงนิไดเมื่อชำระหนี้มาแลวไมนอยกวา 6 งวด  และ มีหลกัเกณฑก์าร

กูเ้งินดงันี�    

  

 

 

- เวน้แต่สมาชิกที�มีวงเงินกูส้ามญัเดิมสูงกวา่วงเงินกูใ้หม่ตามตาราง และ สมาชิกที่เปนขาราชการบำนาญ  

สงชำระหนี้มาแลวไมนอยกวา 6 งวดใหนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายๆ ไป     
                                                                                                                                         ขอ้ �./หลกัประกนั..... 

อายสุมาชิก/คน(ปี) วงเงินกูไ้ม่เกิน(บาท) อายสุมาชิก/คน (ปี) วงเงินกูไ้ม่เกิน(บาท) 

55 2,600,000 57 2,200,000 

56 2,400,000 58 ปีขึ�นไป 2,000,000 



                                                                                                                      -2-                                                                                 

                                                                                                                                                                            เงินกู้ สามัญ ประกาศสหกรณ์ฯ ฉบบัที� ��/���� ลว.�� มี.ค.�� 

�. หลกัประกนั   และเงินกู้  

3.1     ทุนเรือนหุน้  100  %                                     3.2    อายสุมาชิก วงเงินกู ้และมีสมาชิกคํ�าประกนั ดงันี�          

อายเุป็นสมาชิกสหกรณ์(เดือน) วงเงินกู ้(บาท) ใชส้มาชิกคํ�าประกนั

(คน) 

6 – 17 วงเงินกูไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท 2 

18 – 35 วงเงินกู ้�,���,��� ถึง 2,000,000 บาท 3 

36  เดือน ขึ�นไป วงเงินกู ้�,���,��� ถึง �,000,000 บาท 4 

 4. แนวปฏิบัติและ   การจ่ายเงินกู้ 

    -    สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกูส้ามญัใหแ้ก่สมาชิกโดยโอนเขา้บญัชีของสมาชิกตามที�สมาชิกแจง้บญัชี  ตามยอดเงินกูค้งเหลือ 

5. เงื�อนไขอื�นๆ 

5.1  กรณีสมาชิกที�ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�  ไม่วา่ตน้เงิน หรือดอกเบี�ย หรือเงินค่าหุน้สหกรณ์ฯ จะระงบัการใหเ้งินกู ้ 

      เวน้แต่ไดม้าชาํระไม่เกินวนัที� 10  ของเดือนถดัไป สาํหรับสิทธิการกูส้หกรณ์ จะ นาํเสนอที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

     ไดพ้ิจารณา 

5.�  จะตอ้งยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินเพื�อชาํระหนี� ที�มีต่อสหกรณ์ และหรือหนี� เงินกูจ้าก สถาบนัการเงินอื�น 

5.�  กรณีผูกู้ไ้ม่อาจชาํระหนี� เงินกูไ้ดไ้ม่วา่กรณีใดๆใหด้าํเนินการตามกฎหมาย ตามที�คณะกรรมการสหกรณ์ฯ  เห็นสมควร 

5.�  ในระหว่างกูเ้งินกูส้ามญั สมาชิกจะตอ้งไม่ก่อหนี�ผกูพนัใดๆ กบัสถาบนัการเงินอื�น หลงัจากทาํบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี�แลว้ 

5.�  ในกรณีที�สมาชิกไม่ปฏิบติัตาม ขอ้ 5.� สหกรณ์ฯ จะตดัสิทธิการกูป้ระเภทอื�น และสิทธิอนัพึงไดจ้ากสหกรณ์ฯ 

�.�  ผูกู้ ้ตอ้งแจง้รายละเอียดภาระหนี�ตามรายการหักเงินเดือน  ณ  ที�จ่ายทุกรายการ หรือผูกู้ต้อ้งยนิยอมใหส้หกรณ์ตรวจสอบ 

      สถานภาพการเงิน เมื�อสหกรณ์ตอ้งการ 

�.�  สมาชิกรายหนึ�งๆ จะกูเ้งินทุกประเภทจากสหกรณ์รวมกนัไดไ้ม่เกิน � สัญญา 

�.�  ในระหวา่งใชสิ้ทธิ� กูเ้งินสามญัสามารถมีสิทธิ� ในการกูเ้งินเพื�อเหตุฉุกเฉินผา่นเครื�อง ATM ไดห้ลงัชาํระเงินกูส้ามญัมาแลว้ 

      อยา่งนอ้ย � งวด 

�.�  สมาชิกที�กูโ้ดยใชหุ้น้คํ�าประกนัเงินกู ้จะกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ �� แห่งเงินค่าหุ้นที�สมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ฯ              

�.�� สมาชิกที�ไดรั้บเงินกูต้ามโครงการพฒันาชีวิตครูจะมีสิทธิ� กูเ้งินจากสหกรณ์ทุกประเภทรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ ��  

        ของทุนเรือนหุน้ที�มีอยูใ่นสหกรณ์ฯ เวน้แต่มีความประสงคที์�จะกูเ้งินเพื�อนาํไปชาํระหนี�โครงการพฒันาชีวิตครูใหเ้สร็จสิ�น 

        สหกรณ์ฯจึงจะใหสิ้ทธิ� การกูเ้งินโดยใหไ้ดรั้บเงินกูค้งเหลือไม่เกิน ���,��� บาท                                                                           

�.��  สมาชิกที�ยื�นคาํขอกูเ้งินประเภทต่างๆ กรณีแจง้ขอ้มูลเอกสารอนัเป็นเทจ็ สหกรณ์ จะตดัสิทธิ� การกูใ้นครั� งนั�น และ 

         จะงดการกูเ้งินทุกประเภทระยะเวลา � ปี 

5.12 * กรณีสหกรณ์ฯได้ปิดสัญญาเงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกแล้ว หากตรวจสอบพบว่าสมาชิกยังกดใช้สัญญาเดิม 

          สหกรณ์ฯ จะดําเนินการดังนี� - ทําหนังสือเรียกคืนเงินกู้ และดําเนินการทางกฎหมายกบัสมาชิก 

                                                       -  ตัดสิทธิ�การกู้เงินและงดการกู้เงินทุกประเภทระยะเวลา � ปี 

�.�� สมาชิกที�ยื�นคาํขอกูเ้งินประเภทต่างๆ  กรณีเอกสารหลกัฐานไม่ครบตามหลกัเกณฑเ์งินกู ้   พยานกรรมการสหกรณ์ยงัไม่ 

       ลงชื�อ เจา้หนา้ที�จะไม่รับคาํขอกูน้ั�นไว ้                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                         6. อตัราดอกเบี�ย ............. 
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�. อตัราดอกเบี�ย เงินกู้ 

�.�   การคาํนวณดอกเบี�ย คิดเป็นรายวนันบัจากวนัที�รับเงินกู ้           

6.2   อตัราดอกเบี�ยเงินกูเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

 7. เอกสารประกอบการกู้และการทําสัญญา 

*** เอกสารสาํหรบัผูกู้แ้ละคู่สมรส / ผูค้ํ�าประกนัและคู่สมรส ***    อย่างละ � ฉบบั 

    1. สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการหรือบตัรประจาํตวัประชาชน    

    2. สาํเนาทะเบียนสมรส        

    3. สาํเนาทะเบียนบา้น   

    4.  สาํเนาใบมรณบตัร                            

    5. สาํเนาทะเบียนหยา่             

    6. หลกัฐานการเปลี�ยนชื�อตวัและชื�อสกุล                     

    �. (กรณีครูผูช่้วย) แนบคาํสั�งแต่งตั�งเป็นครู ค.ศ. �     

*** เอกสารสาํหรบัผูกู้ ้***  อย่างละ � ฉบบั 
 

    8.  สลิปเงินเดือน � เดือนยอ้นหลงั                                                                                                          

   9. Statement จากธนาคารกรุงไทย หรือสถาบนัการเงินที�หน่วยงานราชการ โอนเงินไดร้ายเดือนเขา้บญัชี เป็นประจาํ � เดือน

ยอ้นหลงั  

 ��.  สาํเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย      หรือ บญัชีเงินฝากสหกรณ์                                                                             

11. หนงัสือรับรองการกูเ้งิน ระบุสัญญาเลขที�วงเงินกู ้ เงินงวดชาํระหนี�   และยอดหนี�คงเหลือ ทุกสัญญา  จากธนาคารออมสิน  

  และหนงัสือรับรองการกูเ้งินสถาบนัการเงินอื�น ระบุสัญญาเลขที� วงเงินกู ้เงินงวดชาํระหนี�  และยอดหนี�คงเหลือ ทุกสัญญา        

  ��.  กรณี สมาชิกไม่มีหนี�จากสถาบนัการเงิน นั�น ๆ ใหข้อหนงัสือรับรองการไม่มีหนี�  มาประกอบดว้ย                                

  ��.  ในวันยื�นคําขอกู้เงินสามัญให้ผู้กู้ พร้อมกบัคู่สมรสไปลงนามในสัญญาเงินกู้ โดยมีเจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ ลงนามเป็นพยาน 
  

ทั�งนี�ตั�งแต่วนัที�  ��  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ���� เป็นตน้ไป 

             สั�ง ณ วนัที�  �� เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ����  

        

                                                                   
                                                                                          (นางบุญหนา  บุญเรือง) 

                                   ประธานกรรมการ 

                                                                                สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธุ์  จาํกดั 
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รายละเอียดแนบท้ายหลักเกณฑ ์ เงินกู้สามัญ   

สมาชิกเลขทะเบียนที� � ถึงเลขทะเบียนที� �����    กาํหนดสง่ชําระ  200 งวด        
ที� จาํนวนเงนิกู/้บาท ชาํระงวด.... บาท/ เดอืน ที� จาํนวนเงนิกู/้บาท ชาํระงวดละ.. บาท/ เดอืน 

1 100,000   900 16 1,600,000 14,100 

2 200,000 1,800 17 1,700,000 15,000 

3 300,000 2,700 18 1,800,000 15,800 

4 400,000 3,600 19 1,900,000 16,700 

5 500,000 4,400 20 2,000,000 17,600 

6 600,000 5,300 21 2,100,000 18,500 

7 700,000 6,200 22 2,200,000 19,400 

8 800,000 7,100 23 2,300,000 20,200 

9 900,000 7,900 24 2,400,000 21,100 

10 1,000,000 8,800 25 2,500,000 22,000 

11 1,100,000 9,700 26 2,600,000 22,900 

12 1,200,000 10,600 27 2,700,000 23,700 

13 1,300,000 11,500 28 2,800,000 24,600 

14 1,400,000 12,300 29 2,900,000 25,500 

15 1,500,000 13,200 30 3,000,000 26,400 
  

**********************.....................****************** 

 สมาชิกเข้าใหม่ปี ����  

สมาชิกเลขทะเบียนที� ����� เป็นตน้ไป      กาํหนดสง่ชําระ  150 งวด        
ที� จาํนวนเงินกู/้บาท ชาํระงวด.... บาท/ เดือน ที� จาํนวนเงินกู/้บาท ชาํระงวดละ..บาท/ เดือน 

1 100,000   1,100 11 1,100,000 11,100 

2 200,000 2,100 12 1,200,000 12,100 

3 300,000 3,100 13 1,300,000 13,100 

4 400,000 4,100 14 1,400,000 14,100 

5 500,000 5,100 15 1,500,000 15,100 

6 600,000 6,100 16 1,600,000 16,100 

7 700,000 7,100 17 1,700,000 17,100 

8 800,000 8,100 18 1,800,000 18,100 

9 900,000 9,100 19 1,900,000 19,100 

10 1,000,000 10,100 20 2,000,000 20,100 
 **************************************** 


