ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จากัด
ที่ 9/2561
เรื่อง การปรับวงเงินกู้ยมื ประเภทสามัญ
--------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 ประกอบมติคณะกรรมการดาเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2561 จึงกาหนดหลักเกณฑ์การกูเ้ งินไว้ดงั นี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์น้ ีเรี ยกว่า “หลักเกณฑ์การกูเ้ งินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จากัด พ.ศ.2561”
ข้อ 2 หลักเกณฑ์น้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จากัด พ.ศ. 2560 ที่ 7/2560 เรื่ องการปรับ
วงเงินกูย้ มื ประเภทสามัญ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์น้ ีแทน
ข้อ 4 เงินกูส้ ามัญ
4.1. สาหรับสมาชิกที่เป็ นข้าราชการ
- เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี กูไ้ ด้ 50 เท่าของเงินเดือนหรื อ 5 เท่าของค่าหุ น้
หรื ออย่างหนึ่งอย่างใดที่นอ้ ยกว่า
- วงเงินกูส้ ามัญหมุนเวียน สู งสุ ดไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
- เงินเดือนคงเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
4.2 สาหรับสมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการหรื อครู โรงเรี ยนเอกชน
- เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี กูไ้ ด้ 45 เท่าของเงินเดือนหรื อ 5 เท่าของค่าหุ น้
หรื ออย่างหนึ่งอย่างใดที่นอ้ ยกว่า
- สมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการ ให้กรู้ วมกันทุกสัญญาไม่เกิน 1,200,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
- สมาชิกที่สังกัดโรงเรี ยนเอกชน ให้กรู้ วมกันทุกสัญญาไม่เกิน 800,000 บาท
(แปดแสนบาทถ้วน)
- เงินเดือนคงเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
ข้อ 5 เงินกูส้ ามัญสวัสดิการ
- เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
- วงเงินกูส้ ามัญสวัสดิการ สู งสุ ดไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
- เงินเดือนคงเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
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ข้อ 6 สมาชิกที่อายุ 55-60 ปี กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนปั จจุบนั ไม่นบั รวมเงินวิทยฐานะ,
เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู ้รบ (พสร.)
ข้อ 7 สมาชิกที่กเู้ งินสามัญไว้กบั สหกรณ์ จะขอกูส้ ัญญาใหม่ได้ต่อเมื่อ ได้ชาระหนี้เงินกูส้ ัญญาก่อนครบ
8 งวดแล้ว ทั้งนี้ ให้นาเงินกูท้ ี่ได้รับตามสัญญาใหม่ชาระหนี้สัญญาเดิมให้เสร็ จสิ้ นก่อน
ในกรณี ที่สมาชิกกูเ้ งินสามัญไว้กบั สหกรณ์และเคยผิดนัดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภทกับสหกรณ์ไม่วา่ งวด
หนึ่งงวดใด ทั้งจานวนหรื อบางส่ วน ก่อนวันยืน่ คาขอกูเ้ งินสัญญาใหม่ ต้องชาระหนี้ เงินกูส้ ัญญาก่อนเป็ นปกติจานวน
6 งวดเดือน จึงจะสามารถยืน่ กูใ้ หม่ได้ ทั้งนี้ ให้นาเงินกูท้ ี่ได้รับตามสัญญาใหม่ชาระหนี้สัญญาเดิมให้เสร็ จสิ้ นก่อน
ข้อ 8 การกูเ้ งินสามัญ กาหนดให้มีหลักประกันเงินกู้ ดังนี้
8.1 ทุนเรื อนหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกูห้ รื อไม่นอ้ ยกว่า 500,000 บาท
8.2 เป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย (สสอค.)
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
8.3 สมัครทาประกันสิ นเชื่ อกับบริ ษทั ที่สหกรณ์จดั หาให้ตามจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าสิ ทธิ
เรี ยกร้องในข้อ 8.1 และ 8.2 ต้องทาประกันสิ นเชื่อไว้เต็มวงเงินกู้
8.4 หักเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ผคู ้ ้ าประกัน ไม่เกินร้อยละ 1 ของยอดกูท้ ้ งั หมดแต่ไม่เกิน
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
8.5 หักเงินฝากเข้าบัญชีผกู ้ ู้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของยอดรับสุ ทธิ และผูก้ จู้ ะถอนได้ต่อเมื่อครบ
กาหนด 6 เดือนนับแต่วนั ที่กู้
ทั้งนี้ จากข้อ 8.3 สหกรณ์จะหักค่าเบี้ยประกันจากเงินกูท้ ี่ผกู ้ จู้ ะได้รับหรื อเงินปั นผล - เฉลี่ยคืน
แล้วแต่กรณี โดยจะหักไว้ในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของผูก้ เู้ ป็ นจานวน 3 ปี และปี ที่ 4 เป็ นต้นไป ผูก้ ตู้ อ้ งนาเงินมา
ฝากไว้ในบัญชีสหกรณ์ดงั กล่าวเพื่อชาระค่าประกันเป็ นประจาทุกปี จนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้ น
ซึ่ งมีจานวนเกินกว่าสิ ทธิ เรี ยกร้องในเงินค่าหุ ้นที่ชาระแล้วของสมาชิกนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาประกันชีวติ
เพื่อค้ าประกันเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าสิ ทธิ เรี ยกร้องในเงินค่าหุ น้ ที่ชาระแล้วหรื อจะสมัครใจทาประกันชีวติ เพื่อค้ าประกัน
เงินกูท้ ้ งั จานวนก็ได้ โดยสหกรณ์จะหักค่าเบี้ยประกันจากเงินกูท้ ี่ผกู ้ จู้ ะได้รับหรื อเงินปั นผล-เฉลี่ยคืน หรื อเงินได้ราย
เดือนของสมาชิก แล้วแต่กรณี โดยจะหักไว้ในบัญชีเงินฝากสหกรณ์เป็ นจานวน 3 ปี และปี ที่ 4 เป็ นต้นไปจนกว่า
จะชาระหนี้เสร็ จสิ้ น ผูก้ ตู้ อ้ งนาเงินมาฝากไว้ในบัญชีสหกรณ์ดงั กล่าว เพื่อชาระค่าประกันเป็ นประจาทุกปี
ข้อ 9 หลักประกันสาหรับเงินกู้
9.1 การค้ าประกันด้วยบุคคล
- สมาชิก 1 คน ค้ าประกันลูกหนี้สัญญาสามัญหมุนเวียนได้ 7 คน และค้ าประกันลูกหนี้
สัญญาสามัญสวัสดิการได้ 4 คน
- สมาชิกที่มีคู่สมรสเป็ นสมาชิกด้วยจะค้ าประกันซึ่ งกันและกันหรื อจะค้ าประกันบุคคล
เดียวกันไม่ได้
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9.2 เกณฑ์วงเงินกูย้ มื เงิน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 1 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 400,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 2 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 600,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 3 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 800,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 4 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 5 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,800,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 6 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 7 คน

เป็ นข้าราชการ 1 คน
เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 1 คน
เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 2 คน
เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 3 คน
เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 4 คน
เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 5 คน
เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 6 คน

ข้อ 10 กาหนดให้มีการชาระหนี้ท้ งั หมดไม่เกิน 180 งวด
ข้อ 11 การทาสัญญากูเ้ งินสามัญ ให้ผกู ้ ู้ ปฏิบตั ิดงั นี้
11.1 ทาหนังสื อสัญญากูแ้ ละหนังสื อค้ าประกันตามแบบของสหกรณ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ อย่างละ 1 ชุดพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาบัตรข้าราชการหรื อสาเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์
ของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน
- สาเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน
- สาเนาใบรับรองการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน ) ล่าสุ ดของผูก้ ู้ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาลงชื่อรับรอง
- สาเนาบัญชีธนาคารกรุ งไทยหรื อบัญชี เงินฝากสหกรณ์หน้าแรก
11.2 ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันลงลายมือชื่อในหนังสื อสัญญากูแ้ ละหนังสื อค้ าประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์
11.3 ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันที่มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงลายมือชื่อยินยอมให้กเู้ งินและหรื อค้ าประกัน
ตามแบบของสหกรณ์ ถ้าไม่มีคู่สมรสหรื อเคยมีแต่ได้จดทะเบียนหย่า หรื อคู่สมรสถึงแก่กรรมแล้ว ต้องแจ้งไว้ในหนังสื อ
สัญญากูแ้ ละหนังสื อค้ าประกันพร้อมแนบสาเนาทะเบียนหย่า สาเนามรณบัตร สาเนาคาสั่งหรื อคาพิพากษาศาลไว้ดว้ ย
11.4 ผูล้ งลายมือชื่อเป็ นพยานในหนังสื อสัญญากูแ้ ละหนังสื อค้ าประกันทุกแห่ง ต้องเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จากัด
11.5 ผูบ้ งั คับบัญชาของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน ที่มีอานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอกูเ้ งิน
หรื อค้ าประกันเงินกูข้ องสมาชิกให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันแล้วแต่กรณี ให้ลงชื่อรับรอง
ในช่องผูบ้ งั คับบัญชาก็ได้
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กรณี ผบู ้ งั คับบัญชาของสมาชิ กบานาญ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จากัด
เป็ นผูล้ งนามในช่องผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ 12 การรับเงินกูต้ อ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
12.1 เมื่อผูก้ ไู้ ด้จดั ทาหนังสื อสัญญากูแ้ ละได้ลงลายมือชื่อเรี ยบร้อยแล้ว ให้มอบหนังสื อกูด้ งั กล่าว
พร้อมหนังสื อค้ าประกันไว้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ นเชื่อเพื่อให้คณะกรรมการเงินกูอ้ นุมตั ิเงินกู้ แล้วสหกรณ์จะโอนเงินเข้า
บัญชีที่สมาชิกระบุ โดยบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อของผูก้ เู้ ท่านั้น
ข้อ 13 สมาชิกที่กยู้ มื เงินหรื อค้ าประกันต้องไม่อยูร่ ะหว่างถูกอายัดหุ น้ จากเจ้าพนักงานบังคับคดี
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จากัด

