ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด
เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญและเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561
………………………
อาศัยอานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและ
เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 ข้อ 23 หมวด 4 และความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ชุดที่ 59 ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561
เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ให้กาหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญ และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแก่สมาชิก ดังนี้
ข้อ 1. ให้ยกเลิก ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด เรื่ องหลักเกณฑ์การ
ให้เงินกูส้ ามัญเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. เงินกู้สามัญปกติ และเงินกู้สามัญเหตุพเิ ศษ
3.1 เอกสารประกอบคาขอกู้
รายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลังสามเดือน (สลิปเงินเดือน) รับรองเอกสารลงนามโดย
ผูบ้ งั คับบัญชาของส่ วนราชการผูเ้ บิกจ่ายเงินเดือน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
3.2 วงเงินกู้
อายุการเป็ นสมาชิ ก
สิ ทธิ์ก้ เู งินสามัญไม่ เกิน 100 เท่ าของ
จานวนเงินอนุมัติ
เงินเดือน
ไม่ เกิน
และมีห้ ุนไม่ น้อยกว่ า
3 – 12
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
500,000
13 – 18
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
700,000
19 – 24
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
900,000
25 – 30
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
1,100,000
31 – 36
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
1,300,000
37 – 42
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
1,500,000
43 – 48
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
1,700,000
49 – 54
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
1,900,000
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อายุการเป็ นสมาชิ ก

55 – 60
61 – 66
67 – 72
73 – 78
79 เดือนขึ้นไป

สิ ทธิ์ก้ เู งินสามัญไม่ เกิน 100 เท่ าของ
เงินเดือน
และมีห้ ุนไม่ น้อยกว่ า
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินอนุมตั ิ

จานวนเงินอนุมัติ
ไม่ เกิน
2,100,000
2,300,000
2,500,000
2,700,000
3,000,000

กรณี สมาชิกกูม้ าก่อนระเบียบนี้ หากกูใ้ หม่วงเงินกูต้ ่ากว่า ให้อนุมตั ิเท่าวงเงินเดิม
อายุตัว
ไม่เกิน 55
55 ปี
56 ปี
57 ปี
58 ปี

3.3 อายุตัวผู้ก้ ู, วงเงินกู้และงวดส่ งคืน
จานวนเงินอนุมัติไม่ เกิน
ปี
3,000,000.- บาท
3,000,000.- บาท
2,500,000.- บาท
2,000,000.- บาท
1,500,000.- บาท

กาหนดเวลาส่ งคืน
240 งวด
240 งวด
240 งวด
240 งวด
240 งวด

อายุตวั 58 ปี ขึ้นไป เงินได้รายเดือนให้ใช้เงินเดือนอย่างเดียว ไม่รวมเงินค่าตอบแทน
หรื อเงินวิทยฐานะ หรื อรายได้อื่น ๆ
3.4 วงเงินอนุมัติไม่ เกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้ าแสนบาทถ้ วน) ให้ ถือปฏิบัติดังนี้
3.4.1 สาหรับผูก้ อู้ ายุตวั ต่ากว่า 58 ปี หัก ณ ที่จ่ายได้ทุกเดือน และมีเงินเดือนสุ ทธิ
หลังจากหักชาระหนี้แล้วตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
วงเงินให้ ก้ ู = หนึ่งร้อยเท่าของเงินเดือน ผู้ทกี่ ้ ธู นาคารออมสิ นให้ หักเงินงวดทีส่ ่ งและ
พักส่ งของธนาคารออมสิ นออกก่อน อนุมัติวงเงินไม่ เกินหนึ่งล้ านห้ าแสนบาท
ระยะเวลาให้ ก้ ู = ชาระหนี้เดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน กรณี ผิดนัดการชาระหนี้
ให้เว้น 6 เดือน
3.4.2 สาหรับผูก้ อู้ ายุตวั ต่ากว่า 58 ปี หัก ณ ที่จ่ายได้ทุกเดือน และมีเงินเดือนสุ ทธิ
หลังจากหักชาระหนี้แล้วต่ากว่าอัตราร้อยละ 10
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วงเงินให้ ก้ ู = หนึ่งร้อยเท่าของเงินเดือน ผู้ทกี่ ้ ธู นาคารออมสิ นให้ หักเงินงวด
ทีส่ ่ งและพักส่ งของธนาคารออมสิ นออกก่ อน อนุมัติไม่ เกินวงเงินกู้สัญญาเดิม
ระยะเวลาให้ ก้ ู = ชาระหนี้เดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน กรณี ผดิ นัดการชาระหนี้ให้
เว้น 6 เดือน
3.4.3 สาหรับผูก้ อู้ ายุตวั 58 ปี ขึ้นไป หัก ณ ที่จ่ายได้ทุกเดือน และมีเงินเดือนเหลือสุ ทธิ
หลังจากหักชาระหนี้แล้ว มีเงินเดือนคงเหลือร้อยละ 10 ขึ้นไป
วงเงินให้ ก้ ู = หนึ่งร้อยเท่าของเงินเดือน ผู้ที่ก้ ธู นาคารออมสิ นให้ หักเงินงวดที่ส่งและ
พักส่ งธนาคารออมสิ นออกก่ อน วงเงินอนุมัติไม่ เกินหนึ่งล้ านห้ าแสนบาท
ระยะเวลาให้ ก้ ู = ชาระหนี้เดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน กรณี ผิดนัดการชาระ หนี้ให้
เว้น 6 เดือน
3.4.4 สาหรับผูก้ อู้ ายุตวั 58 ปี ขึ้นไป หัก ณ ที่จ่ายได้ทุกเดือน และมีเงินเดือนเหลือสุ ทธิ
หลังจากหักชาระหนี้แล้วต่ากว่าอัตราร้อยละ 10
วงเงินให้ ก้ ู = หนึ่งร้อยเท่าของเงินเดือน ผู้ที่ก้ ธู นาคารออมสิ นให้ หักเงินงวดที่ส่ง
และพักส่ งธนาคารออมสิ นออกก่ อน วงเงินอนุมัติไม่ เกินสั ญญาเดิม และไม่ เกินหนึ่งล้ านห้ าแสนบาท
ระยะเวลาให้ ก้ ู = ชาระหนี้เดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน กรณี ผดิ นัดการชาระหนี้ให้
เว้น 6 เดือน
3.4.5 สาหรับการคิดเงินเดือนสุ ทธิ หลังจากหักชาระหนี้แล้วในข้อ 3.4 ให้คิดตามหลัก
คณิ ตศาสตร์
3.5 วงเงินอนุมัติเกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้ าแสนบาทถ้ วน) ขึน้ ไป
3.5.1 ให้ รวมหนีใ้ นกรณีผ้ กู ้ มู ีหนีส้ ถาบันการเงินอื่นและจานวนเงินอนุมตั ิสามารถรวมหนี้
ได้โดยให้สหกรณ์ดาเนินการให้
3.5.2 เงินเดือนหลังจากหักเงินทุกประเภท (รายการตามสลิปเงินเดือน) ผู้ทกี่ ้ ธู นาคารออม
สิ นให้ หักเงินงวดทีส่ ่ ง และพักส่ งธนาคารออมสิ นออกก่อน และผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า
15% ไม่ประสงค์รวมหนี้ก็ได้ ถ้าเงินเดือนหลังหักชาระทุกประเภทไม่ถึง 15% ให้อนุมตั ิเท่าวงเงินเดิม
3.5.3 การกู้เงินสามัญครั้ งต่ อไป จะกูใ้ หม่ครั้งต่อไปจะต้องส่ งชาระหนี้เดิมมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 3 เดือน กรณี ผิดนัดให้เว้น 6 เดือน
3.5.4 สาหรับการคิดเงินเดือนสุ ทธิ หลังจากชาระหนี้แล้วในข้อ 3.5 ให้คิดตามหลัก
คณิ ตศาสตร์
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3.6 หลักประกัน
3.6.1 วงเงินกู้ไม่ เกิน 1,500,000.-บาท ให้มีหลักประกัน ดังนี้
(1) หุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 20% และ
(2) สวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์ และ
(3) เป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จากัด (ส.ส.ค.) และ
(4) บุคคลค้ าประกัน
วงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000.- บาท
ต้องมีผคู ้ ้ าประกัน 1 คน
วงเงินกู้ เกิน 100,000 – 800,000 ต้องมีผคู ้ ้ าประกัน 3 คน
วงเงินกู้ เกิน 800,000 – 1,200,000 ต้องมีผคู ้ ้ าประกัน 4 คน
วงเงินกู้ เกิน 1,200,000 – 1,500,000 ต้องมีผคู ้ ้ าประกัน 5 คน
3.6.2 วงเงินกู้เกิน 1,500,000.-บาทขึน้ ไป ต้องมีหลักประกันตามข้อ 3.6.1 ทุกรายการและ
หลักประกันอย่างอื่นอีกตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยมีวงเงินครอบคลุมจานวนเงินที่กจู้ ากสหกรณ์
และยกผลประโยชน์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ดังนี้
สาหรับสมาชิกที่กเู้ งินสามัญวงเงินกูเ้ กิน 1,500,000.-บาทขึ้นไป ให้มีหลักประกันสาหรับ
เงินกูต้ ามระเบียบ ข้อ 26 และหลักประกันอย่างอื่น ดังนี้
(1) วงเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000.-บาท ถึง 2,100,000.-บาท ต้องเป็ นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จากัด (สสอค.) วงเงินประกัน
จานวน 600,000.- บาท และ/หรื อ
(2) วงเงินกูส้ ามัญเกิน 2,100,000.-บาท ถึง 2,700,000.-บาท ต้องเป็ นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
วงเงินประกัน จานวน 600,000.- บาท และ/หรื อ
(3) วงเงินกูส้ ามัญเกิน 2,700,000.-บาทขึ้นไป วงเงินกูส้ ่ วนที่เหลือให้จดั ทาประกัน
สิ นเชื่อกับบริ ษทั ประกันที่สหกรณ์ได้จดั หา และทาสัญญาไว้วงเงินประกันตามจานวนเงินกูท้ ี่เหลือจาก
ข้อ 3.6.2 (1) และ ข้อ 3.6.2 (2) ระยะเวลากรมธรรม์ ขั้นต่า 10 ปี ขึ้นไป
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3.6.3 สมาชิ กทีไ่ ด้ รับอนุมัติเงินกู้เกิน 1,500,000.-บาทขึน้ ไป และใช้หลักประกันเงินกู้
ตามข้อ 3.6.2(1) และ 3.6.2(2) ที่ตอ้ งส่ งเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าแก่ สสอค. และหรื อ สส.ชสอ. ถ้าสมาชิก
นั้นไม่ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น ต้องยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
หักเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนประจาปี ไว้เป็ นค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อนาส่ ง สสอค. และหรื อ สส.ชสอ. ต่อไป
3.6.4 สิ ทธิ์การคา้ ประกัน สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ ค้ าประกันได้ 5 สัญญา
3.6.5 เมื่อครบ 240 งวด (20 ปี ) หรื อครบอายุตวั 75 ปี ยอดเงินกูย้ งั ชาระไม่หมด
ให้ชาระต่อไปด้วยเงินงวดเดิมจนกว่ายอดเงินกูค้ งเหลือจะหมด
ข้ อ 4. เงินกู้สามัญเหตุพเิ ศษ
เงินกูส้ ามัญเหตุพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ว่าด้วย เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ. 2561 ตามระเบียบข้อ 15
ให้สมาชิกกูเ้ งินทันทีเป็ นรายวัน ยกเว้นวันทาการสุ ดท้ายของเดือน และวันที่ 1 ของเดือน
ในการกูเ้ งินสามัญเหตุพิเศษข้างต้น ให้มีหลักฐานแสดงประกอบการขอกูต้ ามที่สหกรณ
กาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและการดาเนินการอื่นใดให้ถือปิิบตั ิตามการกูส้ ามัญตามประกาศข้อ 3
ข้ อ 5. เงินกู้สามัญเพือ่ การดารงชี พ
5.1 เอกสารประกอบคาขอกู้ รายการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สลิปเงินเดือน) เฉพาะเดือนสุ ดท้าย
รับรองเอกสารโดยผูบ้ งั คับบัญชาของส่ วนราชการผูเ้ บิกจ่ายเงินเดือนหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
5.2 วงเงินให้กู้
5.2.1 สาหรับผูก้ ทู้ ี่หกั เงิน ณ ที่จ่ายได้ทุกเดือน และมีเงินเดือนสุ ทธิ หลังจากหักชาระหนี้ แล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าอัตราร้อยละ 10 หรื อปรับเปลี่ยนอัตราใหม่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วย การหัก
เงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการเพื่อชาระหนี้เงินกูใ้ ห้แก่สวัสดิการภายในส่ วนราชการและสหกรณ์
พ.ศ. 2551
5.2.2 เงินกูส้ ามัญเพื่อการดารงชีพ กูไ้ ด้ไม่เกินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน
หรื อยีส่ ิ บเท่าของเงินเดือนส่ วนที่เหลือหลังจากหักเงินงวดรายเดือนของสหกรณ์แล้ว ผูท้ ี่กธู้ นาคารออมสิ น
ให้หกั เงินงวดที่ส่งและพักส่ งธนาคารออมสิ นออกก่อน วงเงินกูไ้ ม่เกินหนึ่งแสนบาท ใช้บุคคลค้ าประกัน
1 คน วงเงินกูเ้ กินหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ใช้บุคคลค้ าประกัน 2 คน งวดชาระ 48 งวด และต้องเป็ นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด (ส.ส.ค.) โดยสมบูรณ์
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5.2.3 สมาชิกสหกรณ์จะค้ าประกันเงินกูส้ ามัญเพื่อการดารงชีพได้ไม่เกิน 5 สัญญา
ระยะเวลาให้ ก้ ู ให้กไู้ ด้ทุกวันทาการ กรณี ผิดนัดการชาระหนี้ให้เว้น 3 เดือน
ข้ อ 6. เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน ที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจานวน ดังนี้
6.1 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นปกติกไู้ ด้ไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้วนหรื อยีส่ ิ บเท่าของเงินเดือนส่ วนที่
เหลือหลังจากหักเงินงวดรายเดือนของสหกรณ์แล้ว หรื อร้อยละเก้าสิ บของจานวนเงินค่าหุ น้ ของสมาชิก
นั้นสุ ดแต่จานวนใดจะน้อยกว่า ผูท้ ี่กธู้ นาคารออมสิ นให้หกั เงินงวดที่ส่ง และพักส่ งธนาคารออมสิ นออก
ก่อนเงินเดือนต้องเหลือ 10% และต้องชาระหนี้เดิมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 งวด จึงจะกูใ้ หม่ได้
ระยะเวลาให้ ก้ ู ให้กไู้ ด้ทุกวันทาการยกเว้นวันสิ้ นเดือนกรณี ผดิ นัดการชาระหนี้ให้เว้น
3 เดือน
6.2 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นกรณี พิเศษ (เพื่อสมัคร สสอค. สส.ชสอ.) ให้กไู้ ด้ไม่เกินวงเงิน
ค่าสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จากัด (สสอค.)
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
หรื อร้อยละ 90 ของจานวนเงินค่าหุ น้ ของสมาชิกนั้น
6.3 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ กเู้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินตาม ข้อ 6.1 และ 6.2 ในขณะเดียวกันได้
ทั้ง 2 สัญญา
6.4 สาหรับผูก้ ทู้ ี่หกั เงิน ณ ที่จ่ายได้ แต่มีเงินเดือนสุ ทธิ หลังจากหักชาระหนี้แล้ว น้อยกว่า
อัตราร้อยละ 10 หรื อปรับเปลี่ยนอัตราใหม่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วย การหักเงินเดือนเงิน
บาเหน็จบานาญข้าราชการเพื่อชาระหนี้ เงินกูใ้ ห้แก่สวัสดิการภายในส่ วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551
และสาหรับผูก้ ทู้ ี่หกั เงินเดือนไม่ได้ (ส่ งเงินเอง)
วงเงินให้ ก้ ู จานวนเงินอนุมตั ิเท่ากับสัญญาเดิม ผูท้ ี่กธู้ นาคารออมสิ นให้หกั เงินงวดที่ส่ง
และพักส่ งธนาคารออมสิ นออกก่อน
ระยะเวลาให้ ก้ ู ให้กไู้ ด้ทุกวันทาการ กรณี ผิดนัดการชาระหนี้ให้เว้น 3 เดือน
ข้ อ 7. สาหรับสมาชิ กทีม่ ีเงินเดือนคงเหลือสุ ทธิ สามารถหักเงินงวดสหกรณ์ ณ ที่จา่ ยได้
แต่ไม่ยนิ ยอมให้หกั ณ ที่จ่าย สหกรณ์จะไม่อนุมตั ิเงินกูส้ ัญญาใหม่ จนกว่าจะปิิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์
ข้ อ 8. สมาชิกทีเ่ ข้ าร่ วมมาตรการแก้ ไขปั ญหาหนีส้ ิ นครู และบุคลากรทางการศึกษา จะเพิม่
วงเงินกูไ้ ม่ได้วงเงินกูอ้ นุมตั ิเท่าสัญญาเดิม หรื อเพิ่มวงเงินกูไ้ ด้ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
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ข้ อ 9. สาหรับสมาชิ กทีม่ ีเหตุผล และความจาเป็ นนอกจากหลักเกณฑ์ ทกี่ าหนดไว้ นี้
ให้เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป โดยยึดหลักความมัน่ คงของสหกรณ์เป็ นเกณฑ์
ในการพิจารณา
ข้ อ 10. แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ เงื่อนไขทีน่ อกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้ถือปิิบตั ิตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ดร. อนันต์ พันนึก)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด

