
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ากัด 

 ที่   9/2562 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สวัสดกิารเพ่ือสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ  

(สสอค. และ สส.ชสอ.) 
 

 อาศยัอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ ากดั ว่าด้วยการให้เงินกูแ้กส่มาชิกและดอกเบ้ีย

เงินกู ้พ.ศ.2558 ประกอบมติคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2562 เม่ือว ันท่ี  1 มิถุนายน 2562  

จึงก  าหนดหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสวสัดิการเพ่ือสร้างหลกัประกนัให้แกส่มาชิกสหกรณ์ฯไวด้งัน้ี 

คุณสมบตัิของผู้กู้   

1. ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
หลักเกณฑ์การให้กู้  

1. สหกรณ์คิดดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 บาท ต่อปี 
2. ผูกู้ต้อ้งมีหลกัฐานเอกสารประกอบการขอกูต้ามท่ีสหกรณ์ก  าหนด  
3. สมาชิกท่ีประสงค์จะกูเ้งินสวสัดิการเพ่ือสร้างหลกัประกนัฯตอ้งมีผูค้  ้ าประกนัเงินกู ้ดงัน้ี 

 3.1 กรณีผูกู้เ้ป็นขา้ราชการและพนักงานราชการ  ใชผู้ค้  ้ าประกนัซ่ึงเป็นขา้ราชการสมาคมละ 1 คน 
3.2 กรณีผูกู้ส้งักดัสถานศึกษาเอกชน ใชผู้ค้  ้ าประกนัซ่ึงเป็นขา้ราชการสมาคมละ 1 คน 

4.   สหกรณ์จะให้สมาชิกกูไ้ด้สมาคมละไม่เกนิ 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถว้น)  
5.   สมาชิก 1 คน สามารถกูไ้ด้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้นตลอดสญัญา 
6.  ให้สมาชิกผูกู้ผ่้อนช าระไม่เกนิ 72 งวด งวดละ  1,000 บาท (ตน้+ดอก) 
7.  การรับเงินกู ้สหกรณ์จะหักเงินค่าสมาชิกรายปี สสอค. ไวด้งัน้ี 

 7.1 สมาชิกท่ีอายไุม่เกนิ 50 ปี (นบัตามปีปฏิทิน) ต้องหักเงินไว ้20,000 บาท (สองหม่ืนบาท) ต่อสมาคม  
7.2 สมาชิกท่ีอาย ุ51- 56 ปี (นบัตามปีปฏิทิน) ต้องหักเงินไว ้10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) ต่อสมาคม  

และหักเงินบริจาคท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ิมตามตาราง ดงัน้ี 
 

ตารางเงนิบริจาคของสมาคม สสอค. ตามขั้นอายุ ส าหรับสมาชิกอายุ 51-56 ปี 

อายุ เงนิบริจาค เงนิสงเคราะห์ รวม 

51 ปี 10,200   4,860 15,060 
52 ปี 10,400 4,860 15,260 
53 ปี 10,600 4,860 15,460 
54 ปี 10,800 4,860 15,660 
55 ปี 11,000 4,860 15,860 
56 ปี 11,200 4,860 16,060 



 
8.   การรับเงินกู ้สหกรณ์จะหักเงินค่าสมาชิกรายปี สส.ชสอ. ไวด้งัน้ี 

 8.1 สมาชิกท่ีอายไุม่เกนิ 56 ปี (นบัตามปีปฏิทิน) ต้องหักเงินไว ้20,000 บาท (สองหม่ืนบาท) ต่อสมาคม 
 8.2 สมาชิกท่ีอาย ุ57- 65 ปี (นบัตามปีปฏิทิน) กรณีพิเศษ ต้องหักเงินบริจาคท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ิมตามตาราง        
ดงัน้ี 

ตารางเงนิบริจาคของสมาคม สส.ชสอ. ตามขั้นอายุ ส าหรับสมาชิกอายุ 57-65 ปี 

อายุ เงนิบริจาค เงนิสงเคราะห์ รวม 

57 ปี 4,800 4,840 9,640 
58 ปี 9,600 4,840 14,440 
59 ปี 14,400 4,840 19,240 
60 ปี 19,200 4,840 24,040 
61 ปี 24,000 4,840 28,840 
62 ปี 28,800 4,840 33,640 
63 ปี 33,600 4,840 38,440 
64 ปี 38,400 4,840 43,240 
65 ปี 43,200 4,840 48,040 

 
9. ผูกู้จ้ะตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยไ์วก้บัสหกรณ์ 1 บัญชี โดยมีเง่ือนไขให้ผูจ้ดัการสหกรณ์เบิกถอนเงินใน  
 บญัชีดงักล่าว เพ่ือช าระค่าคงสภาพรายปีสมาคมของสมาชิกไว  ้
10. ในกรณีท่ีสมาชิกประสงค์จะลาออกหรือถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์  

10.1  หากสมาชิกท่ีลาออกหรือถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ถือว่าพน้จากสมาชิกสมาคม สสอค.และ
หรือ สมาคม สส.ชสอ. 
10.2  กรณีท่ีสมาชิกตอ้งการลาออกจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ สมาชิกตอ้งช าระหน้ีเงินกูส้วสัดิการ
เพ่ือสร้างหลกัประกนัฯน้ีให้เสร็จส้ินพร้อมดอกเบ้ีย จึงจะสามารถลาออกจากสมาชิกสมาคมได ้ 

11.  เม่ือเงินท่ีเรียกเกบ็ตามขอ้ 7 และขอ้ 8 หมดส้ิน สหกรณ์จะเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์รายปีโดยหักจากเงินปันผลและ
เฉล่ียคืนของสมาชิก 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  17   มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
 

(นายภคัวฒัน์    พงษ์เดชวฒันาพร) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ ากดั  

 



 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบค าขอกู้สวัสดกิารเพ่ือสร้างหลักประกันฯ 

 

1.  เอกสารท่ีใชป้ระกอบค าขอกู  ้

1.1  ส าเนาบตัรประจ าตวัและส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้  ้  อยา่งละ 1 ฉบบั 

      1.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัและส าเนาทะเบียนบา้นของผูค้ ้ าประกนั  อยา่งละ 1 ฉบบั 

1.3 สลิปเงินเดือนๆปัจจุบนัท่ียื่นกูเ้ท่านั้นและให้มีการรับรองสลิปเงินเดือนดงัน้ี 

1.3.1  ผูบ้ริหารหน่วยงาน / ผูบ้ริหารสถานศึกษา รับรองตนเอง 

1.3.2  ขา้ราชการครู,  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ ให้ผูบ้ริหารหน่วยงาน / ผูบ้ริหาร

สถานศึกษารับรอง 

1.3.3  หน่วยงานท่ีมีหลกัฐานการรับเงินในระบบ E-money ให้ผูบ้ริหารรับรอง 

        1.3.4  ครูสงักดัโรงเรียนเอกชน ตอ้งมีหนงัสือรับรองเงินเดือนจากผูร้ับใบอนุญาตหรือ

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


