
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
เรื่อง  เกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

แนบท้าย  ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561  

 
  อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  ว่าด้วย การให้เงินกู้แกส่มาชิก พ.ศ. 2561  
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  61  ในคราวประชุมครั้งที่  12/2561  เมื่อวันที่ 18  เมษายน พ.ศ. 2561  
มีมติยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560   
ให้ใช้ประกาศ เกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561   ฉบับนี้แทน ดังนี ้

1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   

1.1 คุณสมบัติ 
1.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  เดือน และสง่เงินค่าหุ้น 1 งวด 
1.1.2 ไม่เป็นผู้ผิดนัดส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรอืดอกเบี้ย 
1.1.3 มีเงินเดือนหรือเงินบ านาญคงเหลือสทุธิด ารงชีพหลงัจากพิจารณาให้กู้แล้ว 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
1.2   สิทธิการกู้และหลักค  าประกัน 

1.2.1 กู้ปกติ  สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน  5  เท่าของเงินเดอืนแต่ไม่เกิน   
50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  สุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า หรือ 

1.2.2 กู้ผ่านระบบ  ATM  สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน  5  เท่าของเงินเดือน 
แต่ไม่เกิน  50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  สุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า 
 1.3   หลักค  าประกัน 

เงินกู้ส่วนที่เกินค่าหุ้นของสมาชิกผู้กู้ต้องมีสมาชิกสหกรณ์ที่มิใช่คู่สมรส 
ของผู้กู้เป็นผู้ค้ าประกันอย่างน้อย  1  คน 

1.4    การส่งช าระหนี  
ส่งช าระหนี้เงินกู้คืนภายใน   12  งวด พร้อมดอกเบี้ยต่างหาก 

1.5   เอกสารประกอบการพิจารณา  
1.5.1    รายการแสดงรายรับและรายจ่ายการหักเงิน ณ  ที่จ่ายย้อนหลัง  3  เดือนของผู้กู ้
1.5.2 หนังสือยินยอมหักเงินได้รายเดือนของผูกู้้ ณ ที่จ่าย 
1.5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  
1.5.4    กรณีมีสมาชิกเป็นผู้ค้ าประกันต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว ส าเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้ 

ค้ าประกัน /คู่สมรส  และส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีใช้ผู้ค  าประกัน) 
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2.   เงินกู้สามัญ      สมาชิกรายหน่ึงกู้ได้ไม่เกิน 1 สัญญา วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท 
2.1   คุณสมบัติ 

2.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  เดือน  และส่งค่าหุ้นรายเดือน 
ไม่น้อยกว่า  3  งวด 

2.1.2 มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  22  ของเงินกู ้
2.1.3    กรณีมหีนี้เงินกูส้ามัญเดิมต้องสง่ช าระหนี้มาแล้วไมน่้อยกว่า 12 งวด  
2.1.4    กรณีผู้กูผ้ิดนัดส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย  ไม่มสีิทธ์ิกู้เงินทุกประเภท  

เว้นแต่ได้ส่งช าระหนี้เป็นปกติไม่น้อยกว่า  3  งวดติดต่อกัน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ   
                    2.1.5    มีเงินเดือนหรอืเงินบ านาญคงเหลอืสุทธิด ารงชีพหลังจากพจิารณาให้กู้แล้ว 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2.2   สิทธิการให้วงเงินกู ้   กู้ได้ไม่เกิน  65  เท่าของเงินเดอืน   

 2.3   การส่งช าระหนี   ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี  ก าหนดส่งคืนไม่เกิน  276  งวด 
2.4   หลักค  าประกัน 

2.4.1   มีสมาชิกทีม่ิใช่คู่สมรสของผู้กูเ้ป็นผู้ค้ าประกันอย่างนอ้ย 4 คนและสมาชิก 1 คน 
สามารถค้ าประกันเงินกู้สามญัได้ไม่เกิน 5 สัญญา (ผูกู้้ที่เป็นลูกจ้างประจ าต้องมผีู้ค้ าประกันทีเ่ป็นข้าราชการอย่าง 
น้อย  1  คน และผู้กูท้ี่เป็นข้าราชการจะมลีูกจ้างประจ าค้ าประกันเกินกว่า 1  คนไม่ได้) 

2.4.2   มีอสังหารมิทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกันเงินกู้รายนั้นเต็ม 
จ านวนของค่าอสงัหาริมทรัพย์ทีห่น่วยงานราชการออกให้ และค่าของอสังหารมิทรพัย์ต้องไม่น้อยกว่าจ านวนเงิน 
กู้ส่วนที่เกินค่าหุ้นรอ้ยละ 90  กรณีน าที่ดินมาเป็นหลักประกันต้องเป็นโฉนดหรือ น.ส.3 กที่อยู่ในพื้นทีจ่ังหวัด 
สกลนครเท่านั้น 
  2.4.3   สมาชิกที่เป็นสามีภรรยากันไม่สามารถค้ าประกันผู้กูบุ้คคลเดียวกันได้ 
 2.5  สิทธิการกู้ส าหรับสมาชิกท่ีมีอายุตั งแต่ 55 ปี ขึ นไป จะได้รับอนุมัติ ดังนี  
 2.5.1  อายุ  55 ปี ข้ึนไป  กู้ได้ไม่เกิน  2,800,000  บาท  
 2.5.2  อายุ  56 ปี ข้ึนไป  กู้ได้ไม่เกิน  2,500,000  บาท  
 2.5.3  อายุ  57 ปี ข้ึนไป  กู้ได้ไม่เกิน  2,200,000  บาท 
 2.5.4  อายุ  58 ปี ข้ึนไป  กู้ได้ไม่เกิน  2,000,000  บาท  
  2.5.5  สมาชิกที่กู้เดิมก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ให้ใช้เกณฑ์ตามข้อ 2  
  2.5.6  สมาชิกที่ไม่มีหนี้หรือมีหนี้ต่ ากว่าเกณฑ์ตามข้อ 2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 2.5 
  2.5.7  สมาชิกที่กู้เดิมก่อนระเบียบนี้ให้ยื่นค าขอกู้ใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอนุมัติเป็นรายไป   

 2.6   เอกสารประกอบการพิจารณา 
2.6.1   ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้กู้และคู่สมรส 
2.6.2   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส 
2.6.3   ส าเนาทะเบียนสมรสของผูกู้้ 
2.6.4   ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ค้ าประกันและคู่สมรส 
2.6.5   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกันและคู่สมรส 
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2.6.6   ส าเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ าประกัน 
2.6.7   รายการแสดงรายรับและรายจ่ายการหกัเงิน ณ ที่จ่าย  ย้อนหลัง  3  เดือนของผู้กู้     
2.6.8   หนังสอืยินยอมหักเงินได้รายเดอืนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย 

ส าหรับสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ ให้ก าหนดสิทธิการกู้จากเงินเดือนประจ าและใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 

3.  เงินกูพิ้เศษ 
3.1   คุณสมบัติ 

   3.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  และส่งค่าหุ้นรายเดอืน 
ไม่น้อยกว่า  12 งวด 

3.1.2 สมาชิกทีเ่ป็นข้าราชการบ านาญ  อายุไม่เกิน 60 ปีบรบิูรณ์ 
3.1.3    สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจ า  อายุไม่เกิน  50 ปีบรบิรูณ์ 
3.1.4    มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 22 ของเงินกู ้
3.1.5    กรณีมีหนี้เงินกูส้ามัญ หรือหนี้เงินกู้พเิศษเดิมต้องสง่ช าระหนีม้าแล้ว 

ไม่น้อย  12 งวด แล้วแต่กรณี 
3.1.6 กรณีผู้กูผ้ิดนัดส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรอืดอกเบี้ยไม่มีสทิธ์ิกู้เงินทุก 

ประเภทเว้นแต่ได้ส่งช าระหนีเ้ป็นปกติไม่น้อยกว่า 3  งวดติดต่อกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ด าเนินการ 
                               3.1.7   มีเงินเดือนหรอืเงินบ านาญคงเหลือสุทธิด ารงชีพหลังจากพจิารณาใหกู้้แล้ว 

       ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
   3.2   สิทธิการกู้และหลักค  าประกัน 

3.2.1 มีสิทธิกู้ได้  80 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  4,000,000  บาท   สุดแต่ 
จ านวนไหนน้อยกว่า 

3.2.2 มีหลกัทรัพย์  (โฉนด หรือ น.ส.3 ก.)  ในเขตพื้นทีจ่ังหวัดสกลนคร  ซึ่งปลอด 
ภาระจ านองรายอื่น  จ านองเป็นประกันเงินกู้เตม็จ านวน 

3.3   การส่งช าระหนี  
   ส่งช าระหนี้เงินกู้คืนภายใน  360  งวด  

3.4   เอกสารประกอบการพิจารณา 
3.4.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูกู้้และคู่สมรส 
3.4.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส 
3.4.3   ส าเนาทะเบียนสมรสของผูกู้้ 
3.4.4   ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส 
3.4.5   ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของหลักทรพัย์และคู่สมรส 

   3.4.6   ส าเนาทะเบียนสมรสเจ้าของหลักทรัพย์ 
   3.4.7   รายการแสดงรายรบัและรายจ่ายการหกัเงิน ณ ที่จา่ยย้อนหลัง 3  เดือนของผู้กู้     
   3.4.8   หนังสอืยินยอมหักเงินได้รายเดอืนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย 
   3.4.9   หนังสือประเมินราคาหลกัทรัพย์ (โฉนด / น.ส.3 ก.)ซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกให ้
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4.  การส่งเงินงวดช าระหนี เงินกู้ทุกประเภท   
ก าหนดช าระโดยวิธีการหักจากเงินได้รายเดือนของผูกู้้ ณ ที่จ่าย 

 5.  สมาชิกกู้เงินสามัญหรือพิเศษให้ท าประกันวงเงินกู้ในส่วนที่เกินสวัสดิการทีส่หกรณ์จัดให้ โดยความ 
สมัครใจ 
  6.  สมาชิกที่ได้รับอนมุัติให้กูเ้งินสามญัหรือเงินกู้พเิศษ หากมีหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญ หรือหนี้
เงินกู้พเิศษรายก่อนเหลืออยู่ให้สหกรณ์หักเงินกู้สามญัหรือเงนิกู้พิเศษรายใหม่เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้
สามัญหรอืหนีเ้งินกู้พเิศษที่มีอยูท่ั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ย 
 7.  การพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้ 
  กรณีขาดส่งงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 งวด  หรือผิดนัดส่งงวดช าระ
หนี้ สามคราวหรือไม่ส่งงวดช าระหนี้โดยวิธีการหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย  ไม่มีสิทธ์ิได้รับเงินกู้
ทุกประเภทจนกว่าจะส่งงวดช าระหนี้ได้ตามปกติ 3 งวด ติดต่อกันจึงจะมีสิทธ์ิได้รับเงินกู้เว้นแต่การขาดสง่นั้น
มิใช่ความผิดของตัวเอง  แต่ทั้งนี้ต้องน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา 
   สมาชิกที่น าเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงินอื่นมาช าระหนีส้หกรณ์ จะงดพจิารณาให้กู้ 2 เดอืนนับแต่
วันที่ช าระหนี ้
  8.  เอกสารประกอบการขอกู ้

8.1  ให้สง่เอกสารประกอบการกู้และการค้ าประกันรวมทัง้ให้กรอกรายละเอียดในเอกสารให้ 
ครบถ้วนกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรอืกรอกเอกสารไมส่มบรูณ์สหกรณ์จะไมพ่ิจารณาให้กูจ้นกว่าจะมีการแก้ไขให้
ถูกต้อง 

8.2  เอกสารทุกฉบบัและที่เป็นส าเนาเจ้าของเอกสารต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
ด้วยตนเองด้วยหมึกสีน้ าเงินและแจ้งหมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ไว้ในค าขอกู้ด้วย 
  8.3  การกรอกข้อมูลในสัญญากู้ สัญญาค้ าประกัน หรอืเอกสารอื่นให้ใช้ปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 
หากต้องการแก้ไขข้อความให้ขีดฆ่าข้อความเดิมแล้วเตมิข้อความใหม่พร้อมลงลายมือช่ือก ากบัทุกแห่ง 
 9.  สมาชิกที่ส่งค าขอกูเ้งินต้องได้รบัความเห็นชอบจากผูบ้ังคับบัญชาข้ันต้นที่สมาชิกคนนั้นประจ าอยู่ 
ยกเว้นสมาชิกที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บงัคับบญัชาข้ันต้นของหน่วยงานน้ัน ๆให้ลงความเห็นรับรองตัวเองได ้

10. การพิจารณาให้เงินกู้กรณีพิเศษ 
10.1  กรณีรับช าระหนี้ให้บุคคลอื่นหรือรับช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน ส่วนทีเ่กินไม่ต้อง 

ซื้อหุ้นเพิ่ม 
10.2  กรณีสมาชิกที่กูเ้งินไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ 13 วรรคแรกของระเบียบสหกรณ์ออม 

ทรัพย์ครสูกลนคร จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ให้กูล้ดลงครั้งละ  ร้อยละ 0.5 ของวงเงินกู้เดิมที่กู้ไว้ครั้ง 
ก่อน จนกว่าจะเป็นไปตามระเบียบ 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ   วันที่   19  เมษายน  พ.ศ.  2561 
 
                                                                 วีระชน ธิมะสาร 

                (นายวีระชน  ธิมะสาร) 
                ประธานกรรมการ 

                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูกลนคร  จ ากัด 


