
       

 
 
 

ประกาศ 
 สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จํากัด 

ฉบับที่ 1 /2563 
เรื่อง   หลักเกณฑการใหบริการเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2563 

************** 

  ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จํากัด ไดพิจารณา

กําหนดระเบียบ วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2563 เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย 

กฎกระทรวงตาง ๆ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารงานสหกรณ  ตลอดจนเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะ

การเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน อีกทั้งเพ่ือเปนการชวยเหลือแกไขปญหาดาน

การเงินใหแกสมาชิกไดตามสมควรแกความจําเปนในการดํารงชีวิต  นั้น 

  อาศัยอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร    จํากัด  

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จํากัด  หมวด  4 การใหเงินกู ขอ 13 ขอ 15(3) ขอ 16 

หมวด  8  คณะกรรมการ  ขอ 72 (8)  และหมวด 10  ขอ  94 (3)  และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม

ทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จํากัด  ชุดที่  32 ประชุมครั้งที่  5/2563  เมื่อวันพุธ ที่  26  เดือนกุมภาพันธ   

พ.ศ. 2563   ไดกําหนดหลักเกณฑการใหบริการเงินกูแกสมาชิกประเภทตาง ๆ  ดังนี้ 

ที ่ ประเภทเงินกู หลักเกณฑ 
1 เงินกูฉุกเฉินรายเดือน  (ฉ.ฉ) 

 
1.  เปนสมาชิกครบ  1  เดือน  หรือ สมาชิกที่โอนระหวางสหกรณ 
     และคณะกรรมการอนุมัติรับโอนแลวยื่นกูไดทันที 
2.  วงเงินกู   2  เทาของเงินเดือนไมเกิน   50,000  บาท      
3.  การสงชําระงวดละเทา ๆ  กันไมเกิน  12  งวด 
4.  เงินไดรายเดือนเหลือไมต่ํากวารอยละ 30 

2 เงินกูสามัญเอ.ที.เอ็ม.  (สอ.) 
 

 

1.  เปนสมาชิกครบ   1  เดือน  หรือ สมาชิกที่โอนระหวางสหกรณ 
     และคณะกรรมการอนุมัติรับโอนแลวยื่นกูไดทันที 
2.  วงเงินกูไมเกิน  500,000   บาท 
3.  การสงชําระงวดละเทาๆ กันไมเกิน  150  งวด 
     แตไมเกินอายุ  75  ป   
4.  เงินไดรายเดือนเหลือไมต่ํากวา รอยละ  30 
5.  หลักประกันเงินกู 
      5.1   กรณีใชทุนเรือนหุน หรือ เงินฝากใน 
             สหกรณคํ้าประกันไดไมเกินรอยละ  90 
      5.2  กรณีการใชบุคคลค้ําประกัน  1  คน 
6.  หักเงินทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ  5 ของยอดเงินคงเหลือรับสุทธิ 
7.  มีสิทธิ์ยื่นกูไดอีกเม่ือชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา  6  งวด 
    หรือมีเงินไดรายเดือนเพิ่มขึ้น 
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ที ่ ประเภท หลักเกณฑ 
3 เงินกูสามัญทั่วไป 

 
1.  เปนสมาชิก  3  เดือนขึ้นไป หรือ สมาชิกที่โอนระหวางสหกรณ 
     และคณะกรรมการอนุมัติรับโอนแลวยื่นกูไดทันที 
2.  วงเงินกูไมเกิน   5,500,000   บาท 
3.  การชําระหนี้ 
     -กรณีบุคคลค้ําประกัน                      ชําระไมเกิน  150  งวด 
      และไมเกินอายุ  75  ป 
     -กรณีบุคคลและหลักทรัพยค้ําประกัน    ชําระไมเกิน  240  งวด 
      และไมเกินอายุ  75  ป 
4.  เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักชําระหนี้สุทธิไมนอยกวา รอยละ  30 
5.  หลักประกันเงินกู 
     5.1  กรณีใชทุนเรือนหุน หรือ เงินฝากใน 
           สหกรณคํ้าประกันไดไมเกินรอยละ  90 
     5.2  กรณีใชบุคคลและหลักทรัพยประเภท อสังหาริมทรัพย 
           ค้ําประกัน ใหรอยละ  70  ของราคาทางราชการประเมิน 
6.  หักเงินทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ  10  ของยอดเงินที่ไดรับหลังจาก 
     ที่หักหนี้เกาท่ีมีอยูสหกรณและหากสมาชิกที่มีหนี้สินจากสถาบันอื่นใหมี 
     หุนไมนอยกวารอยละ  15  ของยอดกูประเภทนั้น ๆ  โดยนําเงินหุน 
     เดิมที่มีอยูมีรวมดวย 
7.  มีสิทธิ์ยื่นกูไดอีกเม่ือชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา  6  งวด 
    หรือมีเงินไดรายเดือนเพิ่มขึ้น 
 

4 เงินกูพิเศษทั่วไป  (พท.) 
 

1.  เปนสมาชิก  3  เดือนข้ึนไป หรือ สมาชิกท่ีโอนระหวางสหกรณ 
     และคณะกรรมการอนุมัติรับโอนแลวยื่นกูไดทันที 
2.  วงเงินกูไมเกิน    4,000,000  บาท 
3.  การชําระหนี้  ไมเกิน   360  งวด  อายุไมเกิน  75  ป 
4.  หลักประกันเงินกู    
    4.1  กรณีใชทุนเรือนหุน หรือ เงินฝากใน 
           สหกรณคํ้าประกันไดไมเกินรอยละ  90 
    4.2  กรณีใชหลักทรัพยประเภท อสังหาริมทรัพยค้ําประกัน 
          กําหนดใหรอยละ  70  ของราคาราชการประเมิน 
5. เงินกูพิเศษทั่วไป  ไดแกเพื่อการตอไปนี้  
     5.1  เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห   
     5.2  เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
     5.3  เงินกูพิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ 
6.  เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักชําระหนี้สุทธิไมนอยกวา รอยละ  30 
7.  ยื่นกูครั้งตอไปไดเมื่อชําระหนี้เดิมไมนอยกวา   24   งวด 
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ที ่ ประเภท หลักเกณฑ 

5 เงินกูพิเศษปนผลรายป(พ.ป) 

 

1.  เงินกูไมเกินรอยละ 70  ของเงินปนผลและเฉลี่ยคืนที่ไดรับจากปลาสุด 

2.  การชําระหนี ้

    2.1 ชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน 

    2.2 ชําระเงินตน เมื่อไดรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืนของปที่ขอกู 

3.  เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักชําระหนี้สุทธิไมนอยกวา รอยละ  30 

6 สิทธิ์การค้ําประกันผูกูได 

 

   เงินเดือน     4,500 – 15,000  บาท          ค้ําประกันได  4  คน 

   เงินเดือน   15,001 – 30,000  บาท             ค้ําประกันได  5  คน 

   เงินเดือน   30,001   บาท ขึ้นไป                 ค้ําประกันได  6  คน 

7 วงเงินกูใชบุคคลค้ําประกัน วงเงินกูไมเกิน                 500,000  บาทใชบุคคลค้ําประกัน  1  คน 

วงเงินกูเกิน   500,000 – 1,000,000 บาท ใชบุคคลค้ําประกัน  2  คน 

วงเงินกูเกิน 1,000,000 – 1,500,000 บาท ใชบุคคลค้ําประกัน  3  คน 

วงเงินกูเกิน 1,500,000 – 2,000,000 บาท ใชบุคคลค้ําประกัน  4  คน 

วงเงินกูเกิน 2,000,000 – 2,500,000 บาท ใชบุคคลค้ําประกัน  5  คน 

วงเงินกูเกิน 2,500,000 บาท                  ใชบุคคลค้ําประกัน  6  คน 

8 จํานวนงวดชําระหนี้ ใหแก

สมาชิกรายเดิมที่กูกอน

กําหนดระเบียบและเงื่อนไข

ฉบับนี้ 

   1.  กูเงินในป พ.ศ. 2563        ระยะเวลาสง 360  งวด 

   2.  กูเงินในป พ.ศ. 2564        ระยะเวลาสง  348  งวด 

   3.  กูเงินในป พ.ศ. 2565        ระยะเวลาสง  336  งวด 

   4.  กูเงินในป พ.ศ. 2566        ระยะเวลาสง  324  งวด 

   5.  กูเงินในป พ.ศ. 2567        ระยะเวลาสง  312  งวด 

   6.  กูเงินในป พ.ศ. 2568        ระยะเวลาสง  300  งวด 

   7.  กูเงินในป พ.ศ. 2569        ระยะเวลาสง  288  งวด 

   8.  กูเงินในป พ.ศ. 2570        ระยะเวลาสง  276  งวด 

   9.  กูเงินในป พ.ศ. 2571        ระยะเวลาสง  264  งวด 

   10 กูเงินในป พ.ศ. 2572        ระยะเวลาสง  252  งวด 

   11.กูเงินในป พ.ศ. 2573        ระยะเวลาสง 240  งวด 

9 เงื่อนไขอ่ืน ๆ   1. เมื่อรวมเงินกูสามัญทุกประเภทรวม แลวตองไมเกินวงเงิน    

     จํานวน  6,000,000  บาท 

  2. ตองไมอยูระหวางตกเปนจําเลย ในฐานะของผูกูหรือผูค้ําประกัน 

  3. ตองไมอยูระหวางการชําระหนี้ตามคําพิพากษาของศาล 

  4. ตองไมมีหนังสืออายัดคาหุน  เงินปนผลและเฉลี่ยคืน และเงินอ่ืนใด 

     จากสํานักงานบังคับคดี หรือกรมสรรพากร 

  5. สมาชิกในฐานะผูค้ําประกัน  ที่ถูกสหกรณแจงใหชําระหนี้แทนผูกู ไมมี 

     สิทธิกูเงินจากสหกรณเวนแต  จะยินยอมใหหักเงินกูเพื่อชําระหนี้แทนผู 

     กูกอน  ตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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        ประกาศ   ณ  วันที่  1  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563  เปนตนไป 

 

 

          ลงชื่อ  

   

 (นายสําเริง   บุญโต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


