
 

หลักเกณฑก์ารใหเ้งินกูส้ามัญทั่วไป 

(เงินเดอืนหลังหักช่าระหนี้ ต้องเหลือไม่ต่่ากว่า 30%) 

1. เงินกู้สามัญทั่วไป (ยกเว้นการกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกสังกัดเอกชน) 
   1.1. จ ำนวนเงินกู้สำมัญทั่วไปที่ให้แก่สมำชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน  3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำท 
    ถ้วน) และถือเกณฑ์หุ้นร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และไม่น ำเงินค่ำหุ้นมำเป็นหลักประกันของเงินกู้  
   1.2. ในกรณีสมำชิกรำยใดขอกู้เงินเกิน 500,000 บำท ต้องท ำประกันชีวิตเพ่ิมทุนประกันของจ ำนวนเงินกู้ 
    ที่เกิน 500,000 บำท หรือจะท ำเต็มวงเงินกู้ก็ได้ และต้องระบุให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จ ำกัด  
    เป็นผู้รับประโยชน์ ส่วนที่เกินหลังจำกหักช ำระหนี้แล้ว ให้สหกรณ์คืนแก่ทำยำทที่ระบุต่อท้ำย 
    ในกรมธรรม์ ทั้งนี้หำกสมำชิกไม่ช ำระเบี้ยประกันชีวิต สหกรณ์ฯจะเรียกเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ย 
    คืนทันที 
     กำรช ำระเบี้ยประกันชีวิต สมำชิกต้องช ำระเบี้ยประกันชีวิตต่อเนื่องตลอดสัญญำ จนกว่ำจะ 
    ช ำระหนี้เสร็จสิ้น หำกสมำชิกรำยใดประสงค์จะปรับลดทุนประกันลง สำมำรถปรับลดลงได้ 
    ตำมจ ำนวนหนี้คงเหลือส่วนที่เกินกว่ำ 500,000 บำท โดยให้สมำชิกยื่นค ำขอปรับลดทุนประกัน  
    เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 
     กรณีสมำชิกรำยใดไม่สำมำรถท ำประกันชีวิตได้ เนื่องจำกถูกจ ำกัดด้วยเกณฑ์อำยุ  สำมำรถกู้เงิน 
    กับสหกรณ์ตำมระเบียบนี้ได้ หำกสิทธิ อันพึงมีพึงได้กรณีเสียชีวิตที่มีต่อสหกรณ์ทั้งหมด ครอบคลุม  
    วงเงินกู้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ทั้งนี้  ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ 
   1.3. หลักเกณฑ์กำรให้เงินกู้ ให้สมำชิกที่กู้สำมัญทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่ำของเงินได้รำยเดือน แต่ต้อง 
    ไม่เกินวงเงินกู้ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) ส ำหรับสมำชิกที่เป็นพนักงำนรำชกำร  
    และลูกจ้ำงตำมภำรกิจขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ์ยื่นกู้สำมัญทั่วไปแต่วงเงินกู้ไม่เกิน  
    800,000 บำท (แปดแสนบำทถ้วน) กรณี สมำชิกกู้เงินเกินกว่ำ 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน) 
    ต้องปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
   1.4. กำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ส ำหรับเงินกู้สำมัญทั่วไป  
     (1) ลูกจ้ำงชั่วครำว กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น ส่งช ำระหนี้ไม่เกิน 150 งวด 
      แต่งวดกำรผ่อนช ำระหนี้ต้องอำยุไม่เกิน 60 ปี 
     (2) พนักงำนรำชกำร,ลูกจ้ำงตำมภำรกิจขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำงประจ ำ 
      ที่ไม่มีสิทธิรับบ ำเหน็จรำยเดือน ส่งช ำระหนี้ไม่เกิน 180 งวด แต่งวดกำรผ่อนช ำระหนี้ 
      ต้องอำยุไม่เกิน 60 ปี 
     (3) ลูกจ้ำงประจ ำที่มีสิทธิรับบ ำเหน็จรำยเดือน ส่งช ำระหนี้ ไม่เกิน 180 งวด  
      แต่งวดกำรผ่อนช ำระหนี้ต้องอำยุไม่เกิน 80 ปี  
     (4) ข้ำรำชกำร ทุกสังกัด ส่งช ำระหนี้ไม่เกิน 240 งวด แต่งวดกำรผ่อนช ำระหนี้  ต้องอำยุไม่เกิน  
      80 ปี ยกเว้น วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งช่าระหนี้ไม่เกิน 180งวด 
     (5) พนักงำนมหำวิทยำลัยของรัฐ / เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จ ำกัด / 
      เจ้ำหน้ำที่สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จ ำกัด ส่งช ำระหนี้  
      ไม่เกิน 240 งวด แต่งวดกำรผ่อนช ำระหนี้ต้องอำยุไม่เกิน 60 ปี 
      ยกเว้นวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งช่าระหนี้ ไม่เกิน 180 งวด 

(เอกสำรปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 7 มีนำคม 2565) 



 

   1.5. ส ำหรับสมำชิกที่กู้อยู่แล้วจะขอกู้ใหม่ (กู้รวมสัญญำเดิม) ต้องส่งช ำระหนี้เก่ำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 8 งวด 
    หรือช ำระ 1 ใน 4 ของวงเงินกู้เดิม 
   1.6. กรณีวงเงินกู้เกินกว่ำ 1,500,000 บำท สมำชิกผู้กู้ต้องยื่นเอกสำรเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ  
    (เครดิตบูโร) 
2. การกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชน 
   2.1. สมำชิกท่ีมีสิทธิ์ยื่นค ำขอกู้ ต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์ และส่งเงินค่ำหุ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 งวด 
    จึงจะมีสิทธิกู้สำมัญได้ 
   2.2. จ ำนวนเงินกู้สำมัญที่ให้สมำชิกผู้กู้ เอกชนคนหนึ่งๆนั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 450,000 บำท (สี่แสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)  
    และถือเกณฑ์หุ้นร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และไม่น ำเงินค่ำหุ้นมำเป็นหลักประกันของเงินกู้ 
   2.3. สมำชิกสังกัดสถำนศึกษำเอกชนที่กู้สำมัญกู้ได้ไม่เกิน 50 เท่ำ ของเงินได้รำยเดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้  
    450,000 บำท (สี่แสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
   2.4. กำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ ส ำหรับเงินกู้สำมัญของสมำชิกสังกัดสถำนศึกษำเอกชน ส่งช ำระหนี้ไม่เกิน 150 งวด  
    แต่งวดกำรผ่อนช ำระหนี้ต้องอำยุไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น สถำนศึกษำเอกชน ที่มีตรำสำรจัดตั้งระบุให้ 
    เกษียณอำยุงำน เกินอำยุ 60 ปี ให้ส่งช ำระหนี้อำยุไม่เกิน 65 ปี 
   2.5. ส ำหรับสมำชิกที่กู้อยู่แล้ว จะขอกู้ใหม่(กู้รวมสัญญำเดิม) ต้องส่งช ำระหนี้เก่ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 งวด 
    หรือช ำระ 1 ใน 4 ของวงเงินกู้เดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เอกสำรปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 7 มีนำคม 2565) 



 

เอกสารและหลักฐานการกู้เงินสามัญทั่วไป มีดังนี้ 
 

(1) ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรหรือส ำเนำบัตรประชำชนของผู้กู้/คู่สมรสผู้ค้ ำประกัน/คู่สมรส  อย่ำงละ 1 ชุด 
พร้อมรับรองส ำเนำ 

(2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้กู้/คู่สมรส และผู้ค้ ำประกัน/คู่สมรส อย่ำงละ 1 ชุด พร้อมรับรองส ำเนำ 
(3) ส ำเนำทะเบียนสมรสของผู้กู้และผู้ค้ ำประกัน อย่ำงละ 1 ชุด พร้อมรับรองส ำเนำ 
(4) ส ำเนำใบส ำคัญกำรหย่ำ กรณีผู้กู้และผู้ค้ ำประกันหย่ำกับคู่สมรส อย่ำงละ 1 ชุด พร้อมรับรองส ำเนำ 
(5) ส ำเนำใบมรณะบัตรของคู่สมรส กรณีคู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ ำประกันถึงแก่กรรมอย่ำงละ 1 ชุด 

พร้อมรับรองส ำเนำ 
(6) ส ำเนำค ำสั่งศำล กรณีคู่สมรสผู้กู้และผู้ค้ ำประกันหำยหรือสำบสูญ อย่ำงละ 1 ชุด พร้อมรับรองส ำเนำ 
(7) หนังสือรับรองกรณีผู้กู้และผู้ค้ ำประกันเป็นโสด โดยสมำชิกรับรองตนเอง หรือให้ผู้บริหำรหน่วยงำนรับรอง 
(8) ส ำเนำใบเสร็จสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จ ำกัด เดือนล่ำสุด 
(9) หลักฐำนแสดงรำยละเอียดประกอบกำรจ่ำยเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) และรำยละเอียดกำรหักเงินสะสม 

และภำระผูกพัน (ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนาม) 
(10) ส ำเนำสมุดบัญชีธนำคำรหรือรำยกำรเดินบัญชี (Statement) แสดงรำยได้คงเหลือย้อนหลัง 3 เดือน 
(11) หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้ ให้ระบุวันบรรจุเข้ำรับรำชกำรด้วย โดยผู้บังคับบัญชำชั้นต้นเป็นผู้ลงนำม 

พร้อมประทับตราโรงเรียนหรือหน่วยงานด้วย 
(12) หนังสือรับรองว่ำผู้กู้ไม่ได้เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน  
(13) ส ำเนำหนังสือสัญญำจ้ำง(กรณีสมำชิกผู้กู้เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว หรือพนักงำนรำชกำร หรือพนักงำน

มหำวิทยำลัยของรัฐ) 
(14) หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภำระหนี้กับธนำคำรออมสิน 
(15) กรณี กู้เกิน 1,500,000 บำท ต้องยื่นเอกสำรเปิดเผยข้อมูล บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ (เครดิตบูโร) 

 
“ผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้  ผู้ค้่าและคู่สมรสผู้ค้่า ต้องน่าเอกสารตัวจริงทุกฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

ในวันท่าสัญญา” 
 

เอกสารไม่ครบ ทางสหกรณ์ฯจะส่งคืนเพื่อให้ท่านน่ามายื่นใหม่  
และค่าขอกู้ของท่านจะได้รับการพิจารณาในรอบถัดไป 

(เอกสำรปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 7 มีนำคม 2565) 


