หลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญทั่วไป
(เงินเดือนหลังหักช่าระหนี้ ต้องเหลือไม่ต่ากว่า 30%)
1. เงินกู้สามัญทั่วไป (ยกเว้นการกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกสังกัดเอกชน)
1.1. จำนวนเงิน กู้ส ำมัญทั่ว ไปที่ให้แก่สมำชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้ กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำท
ถ้วน) และถือเกณฑ์หุ้ นร้ อยละ 10 ของวงเงินกู้ และไม่นำเงินค่ำหุ้ นมำเป็นหลั กประกันของเงินกู้
1.2. ในกรณีส มำชิกรำยใดขอกู้เงินเกิน 500,000 บำท ต้องทำประกันชีวิตเพิ่มทุนประกันของจำนวนเงินกู้
ที่เกิน 500,000 บำท หรื อจะทำเต็มวงเงินกู้ก็ได้ และต้องระบุให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จำกัด
เป็นผู้รับประโยชน์ ส่ว นที่เกินหลังจำกหั กชำระหนี้แล้ว ให้สหกรณ์ คืนแก่ทำยำทที่ระบุต่อท้ำย
ในกรมธรรม์ ทั้งนี้หำกสมำชิกไม่ชำระเบี้ยประกันชีวิ ต สหกรณ์ ฯจะเรียกเงินต้น คงเหลือพร้อมดอกเบี้ย
คืนทันที
กำรชำระเบี้ยประกันชีวิต สมำชิกต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตต่อเนื่องตลอดสั ญญำ จนกว่ำจะ
ชำระหนี้เสร็จสิ้น หำกสมำชิกรำยใดประสงค์จะปรับลดทุนประกันลง สำมำรถปรับลดลงได้
ตำมจำนวนหนี้ คงเหลื อส่ว นที่เกินกว่ำ 500,000 บำท โดยให้สมำชิกยื่นคำขอปรับลดทุนประกัน
เป็นหนังสื อต่อสหกรณ์
กรณีส มำชิกรำยใดไม่สำมำรถทำประกันชีวิตได้ เนื่องจำกถูกจำกัดด้ว ยเกณฑ์อำยุ สำมำรถกู้ เงิน
กับสหกรณ์ตำมระเบีย บนี้ ได้ หำกสิทธิ อันพึงมีพึงได้กรณีเสี ยชีวิตที่มีต่อสหกรณ์ทั้งหมด ครอบคลุม
วงเงินกู้ โดยให้ อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมกำรดำเนินกำร ทั้งนี้ ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์
1.3. หลักเกณฑ์กำรให้เงินกู้ ให้สมำชิกที่กู้สำมัญทั่ว ไป กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่ำของเงินได้รำยเดือน แต่ต้อง
ไม่เกินวงเงินกู้ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) สำหรับสมำชิกที่เป็นพนักงำนรำชกำร
และลู กจ้ำงตำมภำรกิจ ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิ ทธิ์ยื่นกู้สำมัญทั่ว ไปแต่วงเงินกู้ไม่เกิน
800,000 บำท (แปดแสนบำทถ้วน) กรณี สมำชิกกู้เงินเกินกว่ำ 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน)
ต้องปฏิบัติงำนมำแล้ว ไม่น้ อยกว่ำ 5 ปี
1.4. กำรส่งเงิน งวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สำมัญทั่ว ไป
(1) ลูกจ้ ำงชั่ว ครำว กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้ น ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 150 งวด
แต่งวดกำรผ่ อนชำระหนี้ต้องอำยุไม่เกิน 60 ปี
(2) พนั กงำนรำชกำร,ลู กจ้ำงตำมภำรกิจขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น และลู กจ้ำงประจำ
ที่ไม่มีสิ ทธิรับบำเหน็จรำยเดือน ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 180 งวด แต่งวดกำรผ่ อนชำระหนี้
ต้องอำยุไม่เกิน 60 ปี
(3) ลูกจ้ ำงประจำที่มีสิทธิรับบำเหน็จรำยเดือน ส่ งชำระหนี้ ไม่เกิน 180 งวด
แต่งวดกำรผ่ อนชำระหนี้ต้องอำยุไม่เกิน 80 ปี
(4) ข้ำรำชกำร ทุกสั งกัด ส่ งชำระหนี้ไม่เกิน 240 งวด แต่งวดกำรผ่ อนชำระหนี้ ต้องอำยุไม่เกิน
80 ปี ยกเว้น วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งช่าระหนี้ ไ ม่เ กิน 180งวด
(5) พนั กงำนมหำวิทยำลั ยของรัฐ / เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จำกัด /
เจ้ำหน้ำที่ส มำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จำกัด ส่ งชำระหนี้
ไม่เกิน 240 งวด แต่งวดกำรผ่อนชำระหนี้ต้องอำยุไม่เกิน 60 ปี
ยกเว้น วงเงินกู้ไ ม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งช่าระหนี้ ไม่เกิน 180 งวด
(เอกสำรปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 7 มีนำคม 2565)

1.5. สำหรับสมำชิกที่กู้อยู่ แล้วจะขอกู้ใหม่ (กู้รวมสัญญำเดิม) ต้องส่ งชำระหนี้เก่ำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 8 งวด
หรือชำระ 1 ใน 4 ของวงเงินกู้เดิ ม
1.6. กรณีวงเงินกู้เกินกว่ำ 1,500,000 บำท สมำชิกผู้กู้ต้องยื่นเอกสำรเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ
(เครดิตบูโร)
2. การกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชน
2.1. สมำชิกที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอกู้ ต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์ และส่งเงินค่ำหุ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 งวด
จึงจะมีสิทธิกู้สำมัญได้
2.2. จำนวนเงินกู้สำมัญที่ให้สมำชิกผู้กู้ เอกชนคนหนึ่งๆนั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 450,000 บำท (สี่แสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
และถือเกณฑ์หุ้นร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และไม่นำเงินค่ำหุ้นมำเป็นหลั กประกันของเงินกู้
2.3. สมำชิกสังกัดสถำนศึกษำเอกชนที่กู้สำมัญกู้ได้ไม่เกิน 50 เท่ำ ของเงินได้รำยเดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้
450,000 บำท (สี่แสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
2.4. กำรส่งเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้สำมัญของสมำชิกสังกัดสถำนศึกษำเอกชน ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 150 งวด
แต่งวดกำรผ่ อนชำระหนี้ต้องอำยุไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น สถำนศึกษำเอกชน ที่มีตรำสำรจัดตั้งระบุให้
เกษียณอำยุงำน เกินอำยุ 60 ปี ให้ส่งชำระหนี้อำยุไม่เกิน 65 ปี
2.5. สำหรับสมำชิกที่กู้อยู่แล้ว จะขอกู้ใหม่(กู้รวมสัญญำเดิม) ต้องส่งชำระหนี้เก่ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 งวด
หรือชำระ 1 ใน 4 ของวงเงินกู้เดิม
(เอกสำรปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 7 มีนำคม 2565)

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 หรือให้ ผู้บริหำรหน่วยงำนรับรอง
(8) สำเนำใบเสร็ จสหกรณ์ออมทรั พย์ ครูร ำชบุรี จำกัด เดือนล่ำสุ ด
(9) หลักฐำนแสดงรำยละเอียดประกอบกำรจ่ำยเงินเดือน (สลิปเงิน เดือน) และรำยละเอียดกำรหั กเงินสะสม
และภำระผู กพัน (ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนาม)
(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
(15) กรณี กู้เกิน 1,500,000 บำท ต้องยื่นเอกสำรเปิดเผยข้อมูล บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ (เครดิตบูโร)
“ผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้่าและคู่สมรสผู้ค้่า ต้องน่า เอกสารตัวจริงทุกฉบับ มาแสดงต่อเจ้า หน้า ที่สหกรณ์ฯ
ในวัน ท่าสัญญา”

เอกสารไม่ครบ ทางสหกรณ์ฯจะส่งคืนเพื่อให้ท่านน่ามายื่นใหม่
และค่าขอกู้ของท่านจะได้รับการพิจารณาในรอบถัดไป
(เอกสำรปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 7 มีนำคม 2565)

