
 
 

 ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 

เรื่อง   หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
พ.ศ. 2563 

************************* 
  ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ได้พิจารณา
ก าหนดระเบียบ  ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ. 2563  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
กฎกระทรวงต่างๆ  ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์  ตลอดจนเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาวะการเงิน  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  อีกทั้งเพ่ือเป็นการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาด้านการเงินให้แก่สมาชิกได้ตามสมควรแก่ความจ าเป็นในการด ารงชีวิต  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ข้อ 72 
(8)  และ ข้อ  94  (3)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จ ากัด  ชุดที่  32  ครั้งที่  13 /2563  ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  ได้ก าหนด  “ระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้   พ.ศ. 2563”     
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกประเภทต่าง ๆ  ดังนี้ 

ที ่ ประเภทเงินกู้ หลักเกณฑ์ 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   1.  เป็นสมาชิกครบ  1  เดือน  หรือ สมาชิกที่โอนระหว่างสหกรณ ์

2.  วงเงินกู้   2  เท่าของเงินเดือนไม่เกิน   50,000  บาท     
3.  ไม่ต้องมีหลักประกัน  
4.  การส่งช าระงวดละเท่า ๆ  กันไม่เกิน  12  งวด 
5.  เงินได้รายเดือนเหลือไมต่่ ากว่าร้อยละ  30 

2 เงินกู้สามัญ มี 2 ประเภท 
(1) เงินกูส้ามัญทั่วไป 

1.  เป็นสมาชิก  3  เดือนขึ้นไป หรือ สมาชิกที่โอนระหว่างสหกรณ ์
2.  วงเงินกู้ไม่เกิน   5,500,000  บาท 
3.  การช าระหนี ้
     -กรณีบุคคลค้ าประกัน   ช าระไมเ่กิน  150  งวด และไมเ่กินอายุ  75  ปี 
     -กรณีบุคคลและหลักทรัพย์ค้ าประกัน ช าระไม่เกิน  240 งวด  และ 
      ไม่เกินอายุ  75  ปี   
4.  เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหกัช าระหนี้สุทธิไม่น้อยกว่า ร้อยละ  30 
5.  สมาชิกกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์ฯ 
6.  หลักประกันเงินกู ้
    (1) ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกทีม่ิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู ้  
    (2) หลักทรัพย์ประเภท สิทธิในเงินฝาก และอสังหารมิทรัพย์ค้ าประกันกู ้
        ได้ไม่เกินร้อยละ  70  ของราคาทางราชการประเมิน 
    (3) กรมธรรม ์
7.  หักเงินทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  ของยอดเงินท่ีได้รับหลังจากท่ีหักหนี ้     
     เก่าที่มีอยู่สหกรณ์และหากสมาชิกท่ีมีหนี้สินจากสถาบันอ่ืนให้มหีุ้นไม่น้อยกว่า      
     ร้อยละ  15  ของยอดกู้ประเภทนั้น ๆ  โดยน าเงินหุ้นเดิมทีม่ีอยู่มีรวมด้วย 
8.  มีสิทธ์ิยื่นกู้ได้อีกเมื่อช าระหนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  6  งวด หรือมีเงินได้รายเดือน    
     เพิ่มขึ้น 
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ที ่ ประเภท หลักเกณฑ ์
 (2) เงินกูส้ามัญเอ.ที.เอ็ม.   

 
 

1.  เป็นสมาชิกครบ   1  เดือน  หรือ สมาชิกที่โอนระหว่างสหกรณ ์
     และคณะกรรมการอนุมัตริับโอนแล้วยื่นกู้ได้ทันที 
2.  วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000   บาท 
3.  การส่งช าระงวดละเท่าๆ กันไม่เกิน  150  งวด  แต่ไม่เกินอายุ  75  ปี   
4.  เงินได้รายเดือนเหลือไมต่่ ากว่า ร้อยละ  30 
5.  สมาชิกกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์ฯ 
6.  หลักประกันเงินกู้     
    (1) ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกทีม่ิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู ้  
    (2) หลักทรัพย์ประเภท สิทธิในเงินฝาก และอสังหารมิทรัพย์ค้ าประกันกู ้
        ได้ไม่เกินร้อยละ  70  ของราคาทางราชการประเมิน 
    (3) กรมธรรม ์
7.  หักเงินทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของยอดเงินคงเหลือรบัสุทธิ 
8.  มีสิทธ์ิยื่นกู้ได้อีกเมื่อช าระหนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  6  งวด 
    หรือมีเงินได้รายเดือนเพิ่มขึ้น 
9. เมื่อผู้กู้อายุ 65 ปี สหกรณ์ฯ จะด าเนินการล็อคสิทธิ์การถอนเงินกู้สามัญ     
   เอ.ที.เอ็ม 

3 เงินกู้พิเศษ 
   
      
 

1.  เป็นสมาชิก  3  เดือนขึ้นไป หรือ สมาชิกที่โอนระหว่างสหกรณ ์
2.  วงเงินกู้ไม่เกิน  4,000,000  บาท 
3.  การช าระหนี ้ ไมเ่กิน 360  งวด  อายุไม่เกิน  75  ปี 
4.  สมาชิกกู้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์ฯ 
5.  หลักประกันเงินกู้    
     - สิทธิในเงินฝาก 
     - ใช้หลักทรัพย์ประเภท อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกันก าหนดให้ร้อยละ  70  
       ของราคาราชการประเมิน 
     - กรมธรรม ์
6. เงินกู้พิเศษ   เพื่อการต่อไปนี้  
    (1)  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์   
    (2)  เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
    (3)  เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ 
    (4)  เพื่อการอื่นๆ ตามมติกรรมการก าหนด 
7.  เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหกัช าระหนี้สุทธิไม่น้อยกว่า ร้อยละ  30 
8.  ยื่นกู้ครั้งต่อไปได้เมื่อช าระหนี้เดิมไม่น้อยกว่า   24   งวด 

4 สิทธิการค้ าประกันผู้กู ้
 

    เงินเดือนไม่เกิน 15,000               บาท     ค้ าประกันได้       4  คน 
    เงินเดือน        15,001 – 30,000   บาท     ค้ าประกันได้       5  คน 
    เงินเดือน        30,001   บาท ข้ึนไป          ค้ าประกันได้       6  คน 

5 บุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกค้ าประกนั 
ให้ค้ าประกันเฉพาะจ านวนเงิน 
ที่เหลือจากจ านวนเงินที่กู้ หัก 
ด้วยมูลค่าหุ้นที่มีในเวลานัน้ 
โดยใช้หลักประกันดังนี ้

    เหลือไม่เกิน            500,000 บาท      ใช้บุคคลค้ าประกัน  1  คน 
    เหลือไม่เกิน          1,000,000 บาท      ใช้บุคคลค้ าประกัน  2  คน 
    เหลือไม่เกิน          1,500,000 บาท      ใช้บุคคลค้ าประกัน  3  คน 
    เหลือไม่เกิน          2,000,000 บาท      ใช้บุคคลค้ าประกัน  4  คน 
    เหลือไม่เกิน          2,500,000 บาท      ใช้บุคคลค้ าประกัน  5  คน 
    เหลือเกิน             2,500,000 บาท      ใช้บุคคลค้ าประกัน  6  คน 
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ที ่ ประเภท หลักเกณฑ ์
6 จ านวนงวดช าระหนี้ ให้แก่

สมาชกิรายเดิมที่กู้ก่อนก าหนด
ระเบียบและเงื่อนไขฉบับนี ้
 

   1.  กู้เงินในปี พ.ศ. 2563        ระยะเวลาส่ง             360  งวด 
   2.  กู้เงินในปี พ.ศ. 2564        ระยะเวลาส่ง  348  งวด 
   3.  กู้เงินในปี พ.ศ. 2565        ระยะเวลาส่ง  336  งวด 
   4.  กู้เงินในปี พ.ศ. 2566        ระยะเวลาส่ง  324  งวด 
   5.  กู้เงินในปี พ.ศ. 2567        ระยะเวลาส่ง  312  งวด 
   6.  กู้เงินในปี พ.ศ. 2568        ระยะเวลาส่ง  300  งวด 
   7.  กู้เงินในปี พ.ศ. 2569        ระยะเวลาส่ง  288  งวด 
   8.  กู้เงินในปี พ.ศ. 2570        ระยะเวลาส่ง  276  งวด 
   9.  กู้เงินในปี พ.ศ. 2571        ระยะเวลาส่ง  264  งวด 
   10 กู้เงินในปี พ.ศ. 2572        ระยะเวลาส่ง  252  งวด 
   11.กู้เงินในปี พ.ศ. 2573        ระยะเวลาส่ง             240  งวด 

7  เง่ือนไขอื่น ๆ     1.  วงเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันไม่เกิน  6,000,000  บาท  
   2.  ต้องไม่อยู่ระหว่างตกเป็นจ าเลย ในฐานะของผู้กูห้รือผู้ค้ าประกัน 
   3.  ต้องไม่อยู่ระหว่างการช าระหนี้ตามค าพิพากษาของศาล 
   4.  สมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกัน  ที่ถูกสหกรณ์แจ้งให้ช าระหนี้แทนผู้กู้ 
       ไม่มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์เวน้แต่  จะยินยอมให้หักเงินกู้เพื่อช าระหนี้ 
       แทนผู้กู้ก่อน  ตามจ านวนเงินที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
   5.  เงินกู้ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน  6,000,000  บาท (ไม่รวมเงินกู้ฉุกเฉินและ    
       เงินกู้พิเศษปันผล) 

 
            ประกาศ   ณ  วันที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563  
 
 
 
  

(ดร.ส าเริง   บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 
 

   
 
 
 
 
 
 

 


