
 
 
 

 

เบอร์โทรติดต่อ…........................................................                                                     หนังสือกู้ที…่………………../……………… 

รับที…่…………….…./………………….                                                                             วันที…่…………../………………/………… 

วันที…่…………/……………./………….                      ค ำขอกู้เงินสำมัญ            บัญชีเงินกูท้ี…่……………….……………… 
ประเภทเงินกู้มีก ำหนดเวลำช ำระคืน 

                                                                                                              เขียนที…่…………………...……………………………. 
                                                                                                 วันที่………..เดือน………………………….พ.ศ………………… 
เรียน  คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
 ข้าพเจ้า………..……………………………………………………..สมาชิกเลขทะเบียนที…่……………………… ขอเสนอค าขอกู้เงิน 
มีก าหนดเวลาช าระคืนต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูพังงา จ ากัด เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้                       
          ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินมีก าหนดเวลาช าระคืน จ านวน………………………………บาท(…………………………..………….…….…) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้……………………….…………………………………................………..…………..………………………… 

ข้อ 2.  ข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง………………...….....……….สังกัดหรือโรงเรียน…………......…...………….. 
อ าเภอ..............................………....จังหวัดพังงา          มีเงินได้รายเดือน ๆ ละ……………………............………………….………………….บาท                                                                                 

ข้อ 3.  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุน้อยู่ในสหกรณ์ รวม…………………………..หุ้น  เป็นเงิน……………………..………………………บาท    
และขอน าหุน้ทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์จ าน าเปน็ประกันเพื่อเงินกูค้รั้งนี้ไว้ต่อสหกรณ์ 
          ข้อ 4.  นอกจากค่าหุน้ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้คือ สมาชิกที่จะเป็นผู้ค้ าประกัน 

  เลข ต าแหน่งและสังกัด เงินได ้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู ้
ที่ ช่ือผู้ค้ าประกัน ทะเบียน ต าแหน่ง หน่วยงาน อ าเภอ ราย ค้ าประกันตามค าขอกู้ข้างต้นนี ้

  ที่  โรงเรียน  เดือน จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

ข้อ 5.  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอช าระหนี้เงินกู้ตั้งแตป่ระจ าเดือน……………………………………………..…..คือ 
  ส่งต้นเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากันงวดละ………………………….บาท จ านวน…………………งวด พร้อมดอกเบี้ย 
  ส่งต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด งวดละ………………….…บาท เป็นจ านวน…………….งวด 
  โดยข้าพเจ้ายอมผูกพันกับสหกรณ์ ดังนี้ 
 



 
 
 

 

5.1 ยินยอมให้ผู้บงัคบับัญชาหรอืเจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานหักเงนิได้ราย 
เดือนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่ายเพื่อส่งช าระหนี้ให้กบัสหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์เรียกเกบ็ 

5.2 หากข้าพเจ้าต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีใด ๆ ตามข้อบังคับ ข้อ 45         เป็นเหตุให้เงินกู้จ านวนนี้ถึง 
ก าหนดส่งคนื        โดยส้ินเชิงพร้อมดอกเบี้ย  ข้าพเจ้ายินยอมช าระทันที 

5.3 ถ้าข้าพเจ้าประสงคจ์ะโอนหรอืย้าย    หรือออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิดตามข้อบังคับสหกรณ์  
ข้อ 47 ข้าพเจ้าจะแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบทันทีที่มคี าส่ังย้าย และหากต้องช าระเงินกู้นี้ให้กบัสหกรณ์    ข้าพเจ้าจะจัดช าระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์
ให้เสรจ็ส้ินเสียก่อน        หากข้าพเจ้าไม่จัดการ   ให้เป็นไปตามทีก่ล่าวข้างต้น      ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงัคบับัญชาหรือเจ้าหน้าทีผู่้จา่ยเงินหักเงินได้ราย
เดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหนจ็ บ านาญ เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดทีข่้าพเจ้าพึงมีพึงได้จากส่วนราชการ   หรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหัก ณ ที่จ่าย    
เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินดงักล่าวตามที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เพื่อส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ 
 ข้อ 6.  ในการกู้  ข้าพเจ้าจะท าหนงัสือกู้ส าหรับเงินกู้มีก าหนดเวลาช าระคืนให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 7.  ในการกู้เงินตามค าขอนี้  ขา้พเจ้าได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของข้าพเจ้าแล้ว ซ่ึงพร้อมที่จะลงช่ือยินยอมไว้เป็นหลักฐานในหนังสือกู้ 
 

                                                                             ลงช่ือ………………………………………………….ผู้ขอกู้ 
                                                                                  (…………………………………………………..)           
 
                 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำ 
                                                                                                                    วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ……………. 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว  ผู้กู้มีเงินได้รายเดือน       เพียงพอ      ไม่เพียงพอที่จะให้หัก ณ ที่จ่าย 
              สมควรให้กู้       ไม่สมควรให้กู้  และรับทราบค ายินยอมของผู้กู้ตาม ข้อ 5.1 , 5.2 และ ข้อ 5.3 
 
                                                                               ลงช่ือ……..……………………………………….ต าแหน่ง………………………………. 
                                                                                    (………………………………………………..) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำรับรองในกำรหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของหน่วยงำนต้นสังกัด 
     ขอรับรองว่าจะด าเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของสมาชิก นาย/นาง/นางสาว……………………………………….... 
เพื่อส่งช าระให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด จนกว่าจะเสร็จสิ้น 

1. ลายมือชื่อ...........................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
                       (..........................................................................) 
2. ลายมือชื่อ...........................................................................หัวหน้าหน่วยจ่ายเงินเดือน/ 
                       (..........................................................................)หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม 





 
 
 

 

   กำรตรวจสอบสิทธิ์กำรกู้ตำมระเบียบและเงื่อนไขท่ีก ำหนด 
1  80 เท่ำของเงินเดือน  (วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บำท) O กู้ได้ตามขอ O กู้ได้เพียง ....................................บาท   

2  อายุการเป็นสมาชิก ........................ปี .................................................เดือน   

3  อายุตัว..............................................ปี..................................................เดือน 

4  เงินเดือนคงเหลือ.............................บาท หรือ ...................................%   

5  การเป็นผูเ้คยผิดนดัการช าระหนี้ (ทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ค้ าประกนั) นับย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม ของปทีี่ผ่านมา 

  O มีสิทธิกู้ O ไม่มีสิทธิกู้ 

6  O เป็นสมาชิกสมาคมฯ ......................................./..............................  O ประกันสินเช่ือวงเงิน ......................................................................................... 

         O สสอค. คุ้มครองเมื่อ ........................................................................ O สส.ชสอ. คุ้มครองเมื่อ ...................................................................................... 
7  การยื่นกู้ของสมาชิกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินกู้ข้อ.............................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 
8  การยื่นกู้ของสมาชิกไม่เป็นไปตามระเบียบเงนิกู้ข้อ................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ควำมเห็นเจ้ำหน้ำท่ี  O ให้กู้ตำมท่ีขอ O ให้กู้ได้เพียง.......................... บำท O ให้กู้ไม่ได้ /ซื้อหุ้นเพิ่ม .......................บำท 
ความคิดเห็นอืน่ๆ ....................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ............................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 

                      (.............................................) 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ............................................รองผู้จดัการ 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 
ลงช่ือ............................................ผู้จัดการ 

ค ำสั่งผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
................................................................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติ 
                  คณะกรรมการอ านวยการ/ผู้จัดการ 

                      .............../............../............. 



 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินสามัญ  
 

 เพื่อให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นไปตามวัตถุประสงค ์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าดว้ยการให้กู้เงินแก่
สมาชิก พ.ศ. 2562  เพื่อประกอบการพิจารณา จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงนิสามัญดังนี ้

เงินกู้สามัญซึ่งมีก าหนดเวลาช าระคืน   

 (อ้างอิงระเบียบข้อ 19.)  เงินกู้สามัญซึ่งมีก าหนดเวลาช าระคืน  หมายถึง  เงินกู้ที่สมาชิกขอกู้เพื่อการอันจ าเป็นใน
การครองชีพ จ านวนไม่เกินแปดสิบเท่า ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 3,300,000. - บาท ยกเว้นสมาชิกตามข้อ 19.7 (2) กู้ได้ไม่เกิน 
1,000,000.- บาท ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  19.1 สมาชิกที่กู้ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น สามารถกู้ได้เกินวงเงิน 3,300,000. - 
บาท โดยไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้ และจะต้องไม่มีเงินกู้สามัญแบบอื่น 
  19.2 สมาชิกที่ใช้เงินฝากออมทรัพย์ค้ าประกัน สามารถกู้ได้เกินวงเงิน 3,300,000.- บาท แต่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ 
ของเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น โดยจ าน าไว้กับสหกรณ์เต็มจ านวนเงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกันกับสหกรณ์
ในขณะนั้น   ( 26.2  สิทธิการถอนเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ 
  สิทธิการถอนเงินฝาก การใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  26.2.1  ผู้กู้ต้องท าหนังสือสละสิทธิการถอนเงินฝาก และหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินฝากเพื่อช าระหนี้
ของสมาชิกด้วย             

26.2.2  ระหว่างการใช้สิทธิเป็นหลักประกัน สหกรณ์ยังคงจ่ายดอกเบี้ย 
ให้กับผู้ฝากตลอดระยะเวลาที่ฝากไว้กับสหกรณ์ และสหกรณ์อาจอนุญาตให้ถอนเงินฝากได้  แต่จ านวนเงินที่เหลือในสมุดเงินฝาก
ต้องไม่น้อยกว่าหนี้ที่สมาชิกยังคงค้างช าระอยู่ในขณะนั้น ) 
  19.3 สมาชิกที่ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน สามารถกู้ได้ในวงเงิน 3,300,000.- บาท     แต่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ของ
ราคาหลักทรัพย์ที่ทางราชการประเมิน 
  19.4 ส าหรับสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์อื่น และจะกู้เกินกว่าสิทธิที่ให้กู้ จะต้องน าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
  19.5  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้สามัญซ่ึงมีก าหนดเวลา
ช าระคืน ไม่เสร็จสิ้นก็ได้ แต่อย่างน้อยสมาชิกจะต้องช าระหนี้เงินกู้  งวดรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด 
  19.6  ในการกู้เงินกู้สามัญซ่ึงมีก าหนดเวลาช าระคืน ผู้กู้จะต้องยื่นค าขอกู้พร้อมหลักฐานที่สหกรณ์ก าหนด โดย
สหกรณ์จะพิจารณาจากเงินเดือนมาเป็นเกณฑ์ในการก าหนด   วงเงินกู้ หรือกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าหุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 80 
ของเงินฝากออมทรัพย์ 
  19.7  การส่งคืนเงินต้น คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้ผู้กู้เลือกวิธีส่งเงินงวดช าระหนี้ด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่ง คือ ส่งเงินต้นเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน และดอกเบี้ยต่างหาก    เว้นแต่งวดสุดท้าย หรือส่งเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดราย
เดือนเท่ากันทุกงวด เป็นจ านวน ก่ีงวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ และความมุ่งหมายแห่งการขอกู้ตามเงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1)  ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างบ าเหน็จ    รายเดือน ต้องส่งช าระเงินกู้
พร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์  
    



(2)  ผู้กู้ที่สังกัดโรงเรียนเอกชน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
พนักงานราชการ และพนักงานสหกรณ์ ต้องส่งช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
  (3) เงื่อนไขการส่งงวดช าระหนี้ 

-  อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 10  ปี      ส่งช าระไม่เกิน 120 งวด และอายุไม่เกิน  80 ปีบริบูรณ์ 
-  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี  แต่ไม่ถึง 20 ปี    ส่งช าระไม่เกิน 240 งวด และอายุไม ่เกิน 80 ปี บริบูรณ์ 
-  อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  20  ปีขึ้นไป      ส่งช าระไม่เกิน 360 งวด และอายุไม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์   

  (4)  ผู้กู้ที่ใช้สิทธิ์การถอนเงินฝากเป็นหลักประกัน จะต้องไม่มีหนี้เงินกู้ประเภทใดๆกับสหกรณ์ สามารถก าหนด
งวดช าระหนี้ได้ตามความประสงค์ของผู้กู้ แม้อายุเกิน 80 ปี ก็ได้                      

(5)  ผู้กู้ที่ใช้สิทธ์ิการกู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินค่าหุ้น จะต้องไม่มีหนี้เงินกู้ประเภทใดๆกับสหกรณ์ สามารถ
ก าหนดงวดช าระหนี้ได้ตามความประสงค์ของผู้กู้ แม้อายุเกิน 80 ปี ก็ได้ 

  19.8  สมาชิกสามารถค้ าประกันได้ตามสิทธิ์การกู้ของตนเอง แต่ไม่เกินคนละ 10 สัญญา ( เป็นไปตาม ข้อ 26.1 ) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(อ้างอิงระเบียบข้อ 23.)  คุณสมบัติของผู้กู้  
  23.1  เป็นสมาชิก และช าระค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด 
  23.2  ต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ตามที่สหกรณ์จัดอบรม 
  23.3  สมาชิกลาออกแล้วเข้าใหม่ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  23.4  กรณีการกู้เงินสัญญาแรก สมาชิกต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ทุกสัญญา  แต่ไม่รวมถึง
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา เงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง และเงินกู้พิเศษหากสมาชิกที่มีฐานหุ้นไม่ครบตามเกณฑ์ สหกรณ์จะหัก
จากเงินกู้  
  23.5  กรณีขยายวงเงินกู้ สมาชิกที่มีฐานหุ้นไม่ครบตามเกณฑ์ข้อ 23.4 สหกรณ์จะหักจากเงินกู้ร้อยละ 20 ของ
วงเงินที่เพิ่มขึ้น 
  23.6  สมาชิกที่งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามระเบียบแล้ว เมื่อกู้เงินทุกประเภท จะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่
น้อยกว่า 50 หุ้น หรือเป็นเงิน 500.-บาท จนกว่าหนี้เงินกู้จะหมด ยกเว้นสมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นมากกว่าหนี้เงินกู้  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(อ้างอิงระเบียบข้อ 26.)  หลักประกัน  
  หลักประกันเงินกู้ สหกรณ์อาจก าหนดให้ผู้กู้ใช้หลักประกันเงินกู้อย่างหนึ่ง      อย่างใด หรือหลายอย่างก็ได้ 
ดังต่อไปนี้ 
  26.1  บุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ค้ าประกัน สามารถค้ าประกันได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   26.1.1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน และ
พนักงานสหกรณ์ ให้ค้ าประกันเงินกู้ได้ ดังต่อไปนี้ 
       - วงเงินกู้ไม่เกิน  350,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  1  คน 
       - วงเงินกู้ไม่เกิน  700,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  2  คน 
      - วงเงินกู้ไม่เกิน  1,050,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  3  คน 
      - วงเงินกู้ไม่เกิน  1,400,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  4  คน 
      - วงเงินกู้ไม่เกิน  1,750,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  5  คน 
      - วงเงินกู้ไม่เกิน  2,100,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  6  คน 



      - วงเงินกู้ไม่เกิน  2,450,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  7  คน 
      - วงเงินกู้ไม่เกิน  2,800,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  8  คน 
      - วงเงินกู้ไม่เกิน  3,150,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  9  คน 
      - วงเงินกู้ไม่เกิน 3,300,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  10 คน   
   26.1.2 สมาชิกที่ สังกัดโรงเรียนเอกชน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พนักงานสหกรณ์ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต าแหน่งพนักงานบริการ และต าแหน่งแม่บ้าน และพนักงานราชการให้ค้ า
ประกันเงินกู้ได้ ดังต่อไปนี้ 
       - วงเงินกู้ไม่เกิน  350,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  1  คน 
      - วงเงินกู้ไม่เกิน  700,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  2  คน 
      - วงเงินกู้ไม่เกิน  1,000,000.- บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  3  คน 
 กรณีวงเงินกู้เกิน 50,000 บาท ต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการตามระเบียบข้อ 26.1.1 ค  าประกันไม่น้อยกว่า 1 คน 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(อ้างอิงระเบียบข้อ 6.2)  สมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกันที่ถูกสหกรณ์แจ้งให้ช าระหนี้แทนผู้กู้จะต้องติดตามหนี้ในฐานะผู้ค้ า
ประกันก่อนการรับเงินกู้ กรณีที่สมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกันถูกพิพากษาให้ช าระหนี้แทนผู้กู้ ไม่มีสิทธ์ิกู้เงินจากสหกรณ์เพื่อใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์อื่น เว้นแต่จะกู้เพื่อช าระหนี้แทนผู้กู้แล้ว 

(อ้างอิงระเบียบข้อ 6.3)  สมาชิกจะค้ าประกันเงินกู้ของคู่สมรสของตนเองไม่ได้ และสมาชิกที่ เป็นสามีภรรยากัน จะค้ า
ประกันเงินกู้ของผู้กู้คนเดียวกันไม่ได้ 

(อ้างอิงระเบียบข้อ 6.4)  ในการกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ไว้เป็นหลักฐาน และต้องมีหลักประกันเงินกู้ตามที่
สหกรณ์ก าหนด ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้ 

(อ้างอิงระเบียบข้อ 6.5)  การขอกู้เงินทุกประเภท ให้ผู้กู้แนบหลักฐานใบแจ้งรายการเงินเดือนของเดือนก่อนที่จะขอกู้ 
(อ้างอิงระเบียบข้อ 6.6)  สมาชิกผู้ขอกู้เงิน ต้องท าหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ 

เงินบ าเหน็จรายเดือน หรือเงินอื่นใด ที่หน่วยงานต้นสังกัดพึงจ่ายให้แก่สมาชิก ช าระหนี้เงินกู้ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งในแต่ละ
เดือน ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณอายุ และไม่มีเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(อ้างอิงระเบียบ ข้อ 8.)  การก าหนดจ านวนเงินช าระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกช าระหนี้เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้
พิเศษ หรือทั้งเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษงวดหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 70 ของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับอยู่ในขณะนั้นไม่ได้ เว้นแต่การ
ปรับโครงสร้างหนี้  หรือเงินกู้ฉุกเฉิน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด  
 ในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดร้อนจ าเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซ่ึงไม่อาจจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือประสบภัยพิบัติ ต่างๆ 
โดยมีหลักฐานชัดแจ้ง และสมาชิกนั้นไม่เคยผิดนัดการช าระหนี้ทั้งในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อน
ผันอนุมัติเงินกู้ให้ แม้ว่าสมาชิกนั้นมีคุณสมบัติไม่ครบก็ตาม หรือมีลักษณะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนดเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย  
 ในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดร้อน หรือจ าเป็น และไม่มีความเสียหายต่อสหกรณ์ตลอดอายุสัญญาแต่อย่างใด และสมาชิก
นั้นไม่เคยผิดนัดการช าระหนี้ทั้งในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้สมาชิกนั้นกู้เงินกู้แต่ละ
ประเภทได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
 



 (อ้างอิงระเบียบข้อ 13.)  การท าแผนการช าระหนี้เงินกู้ 
สมาชิกที่ยื่นค าขอกู้เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ต้องท าแผนการช าระหนี้เงินกู้ ซ่ึงจะต้องประมาณ

การเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ โดยวงเงินที่ขอกู้เมื่อค านวณงวดช าระหนี้ราย
เดือนแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ 70  ของบ านาญ หรือบ าเหน็จรายเดือนที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละเดือน  
 ในกรณีสมาชิกขอกู้เงินใช้เงินฝากที่มีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์เป็นหลักประกันหรือเงินกู้ที่ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่
ต้องน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับก็ได้ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(อ้างอิงระเบียบข้อ 36.) เงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการกู้เงินตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้ถือเอาความที่ปรากฏในหนงัสือกู้  หนังสอืค้ าประกัน  และหนังสือสัญญาจ านองที่ดิน  แล้วแต่กรณีที่
มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลผูกพันตามสัญญานั้นต่อไป 

สมาชิกที่ช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือเป็นการช าระหนี้เงินกู้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  แต่

ห้ามมิให้น าเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ที่เกินกว่าร้อยละ 70 ของเงินเดือน  ไปค านวณเพื่อเพิ่มวงเงินให้สูงขึ้น 

สมาชิกที่ยังส่งเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ทุกประเภทก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับไม่เสร็จส้ิน  และช าระหนี้เงินกู้รายเดือนมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 6 งวด  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกได้  แต่วงเงินกู้ต้องไม่เพิ่มขึ้นและการช าระหนี้เงินกู้ราย

เดือนไม่มากกว่าเดิม” 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

สมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่นอกเขตจงัหวัดพังงา  ที่มีอายุการเปน็สมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ไม่เกิน 10 ปี  
การพิจารณาเงินกู้ให้ไม่เกินวงเงนิกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่สมาชิกมีภูมิล าเนาอยู่ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารที่ใช้ประกอบค าขอกู้ 
 1  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้กู้       อย่างละ 1  ฉบับ 

2  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวของคู่สมรสของผูกู้้ (ถ้าม)ี     อย่างละ  1  ฉบับ 
 3  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวของผูค้้ าทุกราย                 คนละ / อย่างละ  1  ฉบับ 
 4  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวของคู่สมรสของผูค้้ าทุกราย (ถ้ามี)       คนละ / อย่างละ  1  ฉบับ       
                       (กรณี หย่า ให้แนบส าเนาทะเบียนหย่า  จ านวน  1  ฉบับ  ) 
 5  สลิปเงินเดือน จะต้องเป็นสลิปเงินเดือน เดือนปจัจุบันที่ยื่นขอกู้เท่านั้นและให้มีการรับรองสลิปเงนิเดือน ดังนี้   
  5.1   ผู้บริหารหน่วยงาน/ผูบ้ริหารสถานศึกษา รับรองตนเอง 
  5.2   ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ  ให้ผูบ้รหิารหน่วยงาน / ผู้บริหารสถานศึกษา รับรอง  

5.3    หน่วยงานที่มหีลักฐานการรับเงนิในระบบ  E – Money   ใหร้ับรองตนเอง 
  5.4    ครูโรงเรียนเอกชน ใหผู้้จดัการโรงเรียน รับรอง 
  5.5  ผู้ที่ได้รบัเบี้ยหวัดบ าเหน็จ   บ านาญ ให้รบัรองตนเอง 
 6  ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและครูสังกัดโรงเรยีนเอกชน ต้องมีหนังสือยินยอมการหักเงิน ณ  ที่จ่าย 
จากผู้บังคับบัญชา 
 7  หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน 
        หากสมาชิกรายใดมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานทางการเงิน ในการประกอบการกู้เงินทุกประเภทจะถูกตดัสิทธิ
การกู้เงินทุกประเภท เป็นเวลา 2 ปี และรายงานใหห้น่วยงานตน้สังกัดรับทราบ เพื่อด าเนินการทางวินัย 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 




