หลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญทั่วไป
(เงินเดือนหลังหักช่าระหนี้ ต้องเหลือไม่ต่ากว่า 30%)
เงินกู้สามัญ ทั่วไป
1. เงินกู้สามัญทั่วไป (ยกเว้นการกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกสังกัดเอกชน)
1.1. จำนวนเงินกู้สำมัญทั่ว ไปที่ให้แก่สมำชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 2,400,000 บำท (สองล้ำนสี่แสน
บำทถ้วน) และถือเกณฑ์หุ้นร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ และไม่นำเงินค่ำหุ้น มำเป็นหลักประกันของเงินกู้
1.2. ในกรณีสมำชิกรำยใดขอกู้เงินเกิน 500,000 บำท ต้องทำประกันชีวิต เพิ่มทุนประกันของจำนวนเงินกู้
ที่เกิน 500,000 บำท หรือจะทำเต็มวงเงินกู้ก็ได้ และต้องระบุให้สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จำกัด
เป็นผู้รับประโยชน์ ส่วนที่เกินหลังจำกหักชำระหนี้แล้ว ให้สหกรณ์คืนแก่ทำยำทที่ระบุต่อท้ำยในกรมธรรม์
ทั้งนี้หำกสมำชิกไม่ชำระเบี้ยประกันชีวิต สหกรณ์ฯ จะเรียกเงินต้นคงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยคืน ทันที
กำรชำระเบี้ยประกันชีวิต สมำชิกต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตต่อเนื่องตลอดสัญญำ จนกว่ำจะชำระหนี้
เสร็จสิ้น
หำกสมำชิกรำยใดประสงค์จะปรับลดทุนประกันลง สำมำรถปรับลดลงได้ตำมจำนวนหนี้คงเหลือ
ส่วนที่เกินกว่ำ 500,000 บำท โดยให้สมำชิกยื่นคำขอปรับลดทุน ประกันเป็นหนังสือต่อสหกรณ์
1.3. หลักเกณฑ์กำรให้เงินกู้ ให้สมำชิกที่กู้สำมัญทั่วไป กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่ำของเงินได้รำยเดือน แต่ต้องไม่เกิน
วงเงินกู้ ดังนี้.(1) เป็นสมำชิกไม่เกิน 3 ปี
จำนวนเงินกู้ไม่เกิน
500,000 บำท
(2) เป็นสมำชิกมำกกว่ ำ 3 ปี ถึง 5 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน
1,000,000 บำท
(3) เป็นสมำชิกมำกกว่ำ 5 ปี ถึง 7 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน
1,500,000 บำท
(4) เป็นสมำชิกมำกกว่ำ 7 ปี ถึง 9 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน
2,000,000 บำท
(5) เป็นสมำชิกมำกกว่ำ 9 ปีขึ้นไป
จำนวนเงินกู้ไม่เกิน
2,400,000 บำท
สำหรับสมำชิกที่เป็นพนักงำนรำชกำร และ ลูกจ้ำงตำมภำรกิจขององค์กำรปกครองท้องถิ่น
มีสิทธิยื่นกู้สำมัญทั่วไป แต่วงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน) โดยให้ คำนวณวงเงินกู้ ตำม
ระยะเวลำในสัญญำจ้ำงพนักงำนที่คงเหลือ จำนวน 1 ปี ต่อวงเงิน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
1.4. กำรส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สำมัญทั่วไป
(1) ลูกจ้ำงชั่วครำว กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น ส่งไม่เกิน 150 งวด
ทั้งนี้อำยุไม่เกิน 60 ปี
(2) พนักงำนรำชกำร,ลูกจ้ำงตำมภำรกิจขององค์ กำรปกครองท้องถิ่น และลูกจ้ำงประจำที่ไม่มี
สิทธิรับบำเหน็จรำยเดือน ส่งชำระงวดไม่เกิน 180 งวด ทั้งนี้ อำยุไม่เกิน 60 ปี
(3) ลูกจ้ำงประจำที่มีสิทธิรับบำเหน็จรำยเดือน ส่งชำระเงินงวดไม่เกิน 180 งวด
ทั้งนี้อำยุไม่เกิน 80 ปี
(4) ข้ำรำชกำรทุกสังกัด ส่งไม่เกิน 240 งวด และอำยุไม่เกิน 80 ปี ยกเว้น วงเงินกู้ไม่เกิ น
1,500,000 บำท ส่งไม่เกิน 180 งวด
(5) พนักงำนมหำวิทยำลัยของรัฐ / เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จำกัด / เจ้ำหน้ำที่
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จำกัด ส่งไม่เกิน 240 งวด
อำยุไม่เกิน 60 ปี ยกเว้นวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บำท ส่งชำระ เงินงวดไม่เกิน 180 งวด

1.5. สำหรับสมำชิกที่กู้อยู่แล้ว จะขอกู้ใหม่(กู้รวมสัญญำเดิม) ต้องส่งชำระหนี้เก่ำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 8 งวด หรือ
ชำระ 1 ใน 4 ของวงเงินกู้เดิม
1.6. กำรค้ำประกันเงินกู้ ให้ใช้อสังหำริมทรัพย์ และหรือเงินในบัญชีเงินฝำกสหกรณ์ฯของผู้กู้ เป็นหลักทรัพย์
ค้ำประกันเงินกู้ หรือกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ข้ำรำชกำรทุกสังกัดค้ำประกันได้ไม่เกิ น 6 สัญญำ (ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ำผู้กู้รำยเดิม)
สิทธิกำรค้ำประกันสัญญำละ 400,000 บำท
(2) พนักงำนรำชกำร, ลูกจ้ำงตำมภำรกิจขององค์กำรปกครองท้องถิ่น , พนักงำนมหำวิทยำลัย
ของรัฐ, ลูกจ้ำงประจำ, ค้ำประกันได้ไม่เกิน 4 สัญญำ (ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ำผู้กู้รำยเดิม)
สิทธิกำรค้ำประกันสัญญำละ 200,000 บำท
(3) เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จำกัด , เจ้ำหน้ำที่สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จำกัด ค้ำประกันได้ไม่เกิน 5 สัญญำ (ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ำผู้กู้
รำยเดิม) สิทธิกำรค้ำประกันสั ญญำละ 200,000 บำท
ในกรณีท่ีกู้เงินสำมัญทั่วไปเกิน 1,500,000 บำท ให้ใช้ หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับบุคคลเต็มวงเงิน
โดยหลักทรัพย์น้ันต้องมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของวงเงินกู้ ส่วนที่เหลือให้ใช้ บุคคลค้ำประกันได้
หรือเงินในบัญชีเงินฝำกของสหกรณ์ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้
1.7. เงินเดือนหลังหักชำระหนี้ ต้องเหลือไม่ต่ำกว่ำ 30%
2. การกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชน
2.1. สมำชิกที่มีสิทธิ ย่ืนคำขอกู้ ต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์ และส่งเงินค่ำหุ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 งวด
จึงจะมีสิทธิกู้สำมัญได้
2.2. จำนวนเงินกู้สำมัญที่ให้สมำชิก/ผู้กู้ เอกชนคนหนึ่งๆนั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน)
และถือเกณฑ์หุ้นร้อยละ 15 ของวงเงินกู้
2.3. สมำชิกสังกัดสถำนศึกษำเอกชนที่กู้สำมัญกู้ได้ไม่เกิน 50 เท่ำ ของเงินได้รำยเดือนแต่ต้องไม่เกิน วงเงินกู้
ดังนี้.(1) เป็นสมำชิกไม่เกิน 2 ปี
จำนวนเงินกู้ไม่เกิน
100,000 บำท
(2) เป็นสมำชิกมำกกว่ำ 2 ปี ขึ้นไป ถึง 4 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน
150,000 บำท
(3) เป็นสมำชิกมำกกว่ำ 4 ปี ขึ้นไป ถึง 6 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน
200,000 บำท
(4) เป็นสมำชิกมำกกว่ำ 6 ปี ขึ้นไป ถึง 8 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน
300,000 บำท
(5) เป็นสมำชิกมำกกว่ำ 8 ปี ขึ้นไป
จำนวนเงินกู้ไม่เกิน
400,000 บำท
2.4. กำรส่งเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้สำมัญของสมำชิกสังกัดสถำนศึกษำเอกชน ส่งไม่เกิน 150 งวด
ทั้งนี้อำยุไม่เกิน 60 ปี
2.5. สำหรับสมำชิกที่กู้อยู่แล้ว จะขอกู้ใหม่(กู้รวมสัญญำเดิม) ต้องส่งชำระหนี้เก่ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 งวด
หรือชำระ 1 ใน 4 ของวงเงินกู้เดิม
2.6. กำรค้ำประกันเงินกู้ของสมำชิกสังกัดสถำนศึกษำเอกชนให้ใช้อสังหำริมทรัพย์ และหรือบุคคลเต็ม วงเงินกู้
โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้ำรำชกำรประจำ ซึ่งเป็นสมำชิกของสหกรณ์ฯ
2.7. เงินเดือนหลังหักชำระหนี้ ต้องเหลือไม่ต่ำกว่ำ 30%

เอกสารและหลักฐานการกู้เงินสามัญ ทั่วไป มีดังนี้
(1) สำเนำบัตรข้ำรำชกำรหรือสำเนำบั ตรประชำชนของผู้กู้/คู่ส มรสผู้ค้ำประกัน/คู่ส มรส อย่ำงละ 1 ชุด
พร้ อมรับ รองสำเนำ
(2) สำเนำทะเบีย นบ้ำนของผู้ กู้/ คู่ส มรส และผู้ค้ำประกัน/คู่สมรส อย่ำงละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนำ
(3) สำเนำทะเบีย นสมรสของผู้ กู้และผู้ค้ำประกัน อย่ำงละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนำ
(4) สำเนำใบสำคัญกำรหย่ ำ กรณีผู้กู้และผู้ ค้ำประกันหย่ำกับคู่ส มรส อย่ำงละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนำ
(5) สำเนำใบมรณะบั ตรของคู่ส มรส กรณีคู่ส มรสของผู้ กู้และผู้ค้ำประกันถึงแก่กรรมอย่ำงละ 1 ชุด
พร้ อมรับ รองสำเนำ
(6) สำเนำคำสั่ งศำล กรณีคู่ส มรสผู้กู้และผู้ค้ำประกันหำยหรือสำบสู ญ อย่ำงละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนำ
(7) หนังสื อรั บรองกรณีผู้กู้และผู้ ค้ำประกันเป็นโสด โดยสมำชิกรับรองตนเอง หรือให้ผู้บริหำรหน่วยงำนรับรอง
(8) สำเนำใบเสร็ จสหกรณ์ออมทรั พย์ ครูร ำชบุรี จำกัด เดือนล่ำสุ ด
(9) หลักฐำนแสดงรำยละเอียดประกอบกำรจ่ำยเงินเดือนโดยใช้บริกำรของธนำคำรและรำยละเอียดกำรหั กเงิน
สะสมและภำระผู กพัน โดยมีผู้บังคับบัญชาลงนามรั บรองมาด้วย
(10) สำเนำสมุดบั ญชีธนำคำรหรือรำยกำรเดินบัญชี (Statement) แสดงรำยได้คงเหลื อย้อนหลัง 3 เดือน
(11) หนังสื อรั บรองเงินเดือนของผู้กู้ ให้ร ะบุวันบรรจุเข้ำรับรำชกำรด้ว ย โดยผู้บังคับบัญชำชั้นต้นเป็นผู้ล งนำม
พร้ อมประทับตราโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานด้วย
(12) หนังสื อรั บรองว่ำผู้ กู้ไม่ได้เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
(13) สำเนำหนั งสื อสัญญำจ้ำง(กรณีส มำชิกผู้กู้เป็นลู กจ้ำงชั่ว ครำว หรือพนักงำนรำชกำร หรือพนักงำน
มหำวิทยำลัย ของรัฐ )
(14) หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภำระหนี้กับธนำคำรออมสิน
“ผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้่าและคู่สมรสผู้ค้่า ต้องน่า เอกสารตัวจริงทุกฉบับ มาแสดงต่อเจ้า หน้า ที่สหกรณ์ฯ
ในวัน ท่าสัญญา”

เอกสารไม่ครบ ทางสหกรณ์ฯจะส่งคืนเพื่อให้ท่านน่ามายื่นใหม่
และค่าขอกู้ของท่านจะได้รับการพิจารณาในรอบถัดไป

