ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
เรื่ อง หลักเกณฑ์การกูเ้ งินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด
อาศัยอํานาจตาม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด ว่าด้วยการให้กเู้ งินแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2557 ได้กาํ หนดเกณฑ์การกูเ้ งินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด ดังนี้
1.สมาชิกที่ยนื่ กูเ้ งินสามัญบุคคลคํ้าประกันและสัญญากูเ้ พื่อการศึกษาเมื่อคํานวณระยะเวลาการส่ งชําระ
หนี้ตอ้ งสิ้ นสุ ดภายใน 240 งวด และหรื ออายุผกู้ ตู้ อ้ งไม่เกิน 80 ปี
2.คุณสมบัติและสิ ทธิ ของสมาชิกสามัญผูข้ อกูเ้ งินสามัญบุคคลคํ้าประกัน
2.1 เป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
2.2 ครู อันดับ คศ.1 ขึ้นไป มีสิทธิ การกูเ้ งิน ดังนี้
2.2.1 เป็ นสมาชิกสามัญตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน กูไ้ ด้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
400,000 บาท ส่ งชําระ ไม่เกิน 240 งวด
2.2.2 เป็ นสมาชิกสามัญตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 24 เดือนกูไ้ ด้ 50 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
600,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 240 งวด
2.2.3 เป็ นสมาชิกสามัญตั้งแต่ 24 เดือน ขึ้นไป กูไ้ ด้ 60 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 240 งวด
2.3 ครู ผชู ้ ่วยมีสิทธิ การกูเ้ งิน ดังนี้
2.3.1 เป็ นสมาชิกสามัญตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน กูไ้ ด้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
400,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 150 งวด
2.3.2 เป็ นสมาชิกสามัญตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 24 เดือน กูไ้ ด้ 45 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
600,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 150 งวด
2.3.3 เป็ นสมาชิกสามัญตั้งแต่ 24 เดือน ขึ้นไป กูไ้ ด้ 50 เท่า ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 150 งวด
2.4 ลูกจ้างประจํามีสิทธิ การกูเ้ งิน ดังนี้
2.4.1 เป็ นสมาชิกสามัญตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน กูไ้ ด้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
400,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 200 งวด
2.4.2 เป็ นสมาชิกสามัญตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 24 เดือน กูไ้ ด้ 50 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
600,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 200 งวด
2.4.3 เป็ นสมาชิกสามัญตั้งแต่ 24 เดือน ขึ้นไป กูไ้ ด้ 55 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 200 งวด

2.5 พนักงานราชการมีสิทธิ กูไ้ ด้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน ส่ งชําระไม้เกิน 150 งวด
2.6 ครู สังกัดโรงเรี ยนเอกชน มีสิทธิ กไู้ ด้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนส่ งชําระไม่เกิน 150 งวด
2.7 สมาชิกสามัญที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นให้มีสิทธิ การกูไ้ ด้ตามข้อ 2.2
2.8 สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งชําระค่าหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของยอดเงินกูแ้ ต่ละครั้ง
2.9 สมาชิกที่กเู้ งินเต็มสิ ทธิ ตามจํานวนเท่าของเงินเดือนจะมีสิทธิ กใู้ หม่ได้ก็ต่อเมื่อส่ งชําระงวด
รายเดือนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 งวด
3. เงินกูโ้ ครงการอื่น (กูส้ ามัญเพื่อการศึกษา)
3.1 เป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
3.2 ครู อันดับ คศ.1 ขึ้นไป มีสิทธิ การกูไ้ ด้ไม่เกิน 700,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 150 งวด
3.3 ครู ผชู ้ ่วยมีสิทธิ การกูไ้ ด้ไม่เกิน 200,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน120 งวด
3.4 ลูกจ้างประจํามีสิทธิ การกูไ้ ด้ไม่เกิน 700,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 150 งวด
3.5 พนักงานราชการมีสิทธิ กูไ้ ด้ไม่เกิน 150,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 120 งวด
3.6 ครู สังกัดโรงเรี ยนเอกชน มีสิทธิ กไู้ ด้ไม่เกิน 150,000 บาท ส่ งชําระไม่เกิน 120 งวด
3.7 สมาชิกสามัญที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นให้มีสิทธิ การกูไ้ ด้ตามข้อ 3.2
3.8 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวรายภาคเรี ยนตามลําดับชั้นดังนี้
3.8.1 ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 บวกค่าใช้จ่ายให้ภาคเรี ยนละ 5,000 บาท
3.8.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 บวกค่าใช้จ่ายให้ภาคเรี ยนละ 7,000 บาท
3.8.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 หรื อ เทียบเท่าบวกค่าใช้จ่ายให้ภาคเรี ยนละ
10,000 บาท
3.8.4 ระดับชั้นปริ ญญาตรี บวกค่าใช้จ่ายให้ภาคเรี ยนละ 15,000 บาท
3.8.5 ระดับชั้นสู งกว่าปริ ญญาตรี บวกค่าใช้จ่ายให้ภาคเรี ยนละ 20,000 บาท
3.9 สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งชําระค่าหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายส่ วนตัวตามระดับชั้น
3.10 สมาชิกมีสิทธิ กเู้ งินเพื่อทําผลงานหรื อทําวิทยฐานะได้คนละไม่เกิน 100,000 บาท ส่ งชําระ
ไม่เกิน 150 งวด
3.11 สมาชิกผูก้ เู้ งินเพื่อทําผลงานหรื อทําวิทยฐานะต้องชําระค่าหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
3.12 สมาชิกมีสิทธิ กเู้ งินเพื่อปรับปรุ งการทําวิทยฐานะหรื อเยียวยาได้คนละไม่เกิน 50,000บาทส่ ง
ชําระไม่เกิน 150งวด
4. สิ ทธิ การคํ้าประกัน
4.1 มีสิทธิ การคํ้าประกันได้เท่าสิ ทธิ การกูแ้ ละหรื อคนละไม่เกิน 400,000 บาท ต่อ 1 สัญญา ขั้นตํ่า
2 คน สําหรับผูท้ ี่กไู้ ม่เกิน 800,000 บาท
4.2 ครู สังกัดโรงเรี ยนเอกชน ,พนักงานราชการ ,ครู ผชู ้ ่วยไม่สิทธิ การคํ้าประกัน (ผูค้ ้ าํ ประกันต้อง
เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 2 คน)
4.3 สมาชิกสามัญที่เป็ นลูกจ้างประจําที่มีสิทธิ ได้รับเงินบําเหน็จรายเดือนมีสิทธิ ค้ าํ ประกันได้ตาม
สิ ทธิ การกูเ้ งินสามัญจํานวน 55 เท่าของเงินเดือน

อย่างน้อย 1 คน

4.4 กรณี สมาชิกสามัญที่เป็ นลูกจ้างประจําขอกูเ้ งินเกิน700,000 บาท ต้องใช้ขา้ ราชการคํ้าประกัน

4.5 การกูส้ วัสดิการเพื่อการศึกษา (สศ) วงเงินกูไ้ ม่เกิน 600,000 บาท ใช้สมาชิกคํ้าประกัน
อย่างน้อย 2 คน วงเงินกูเ้ กิน 600,000 บาท ใช้สมาชิกคํ้าประกันในวงเงินคํ้าประกันคนละ 300,000 บาท และ
ไม่ตรวจสิ ทธิ์ การคํ้าประกัน
4.6 เงินกูโ้ ครงการ ใช้สัญญาประกันชีวติ เป็ นหลักประกัน (คป) ผูค้ ้ าํ ประกัน 1 คนคํ้าประกัน
ไม่ได้เกิน 3 สัญญา และในแต่ละสัญญา ใช้คนคํ้าไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เว้นแต่หากผูค้ ้ าํ ประกันที่มีสถานภาพเป็ น
ข้าราชการสมัครใจคํ้าประกันให้ สมาชิกสามัญที่เป็ นครู สถานศึกษาเอกชน พนักงานราชการและครู ผชู ้ ่วย ให้มี
สิ ทธิ ค้ าํ ประกันเพิ่มได้อีกหนึ่ งสัญญาเป็ นสัญญาที่ 4 อันเป็ นสิ ทธิ เฉพาะรายให้สาํ หรับครู เอกชน พนักงานราชการ
และ ครู ผชู้ ่วย อีกหนึ่งสัญญาเท่านั้น และไม่ตรวจสิ ทธิ์ การคํ้าประกัน
5. เงินกูพ้ ิเศษ
5.1 เป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด ติดต่อกันมาแล้วเป็ นเวลาไม้นอ้ ย
กว่า 2 ปี เว้นแต่กรณี โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ฯ ให้นบั ระยะเวลาต่อเนื่องจนครบ
5.2 เกณฑ์การอนุมตั ิวงเงินกูข้ ้ ึนอยูก่ บั ราคาประเมินของหลักทรัพย์และดุลพินิจของ
คณะกรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมายให้เป็ นผูป้ ระเมินหลักทรัพย์
5.3 สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งส่ งชําระเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 300 งวด
5.4 ผูท้ ี่เคยกูเ้ งินพิเศษหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันแล้ว หรื อมีสัญญากู้ เงินพิเศษเดิมอยู่ ต้องชําระงวดหนี้
รายเดือนให้ครบ 12 งวดหรื อครบ 1 ปี ก่อนจึงมีสิทธิยนื่ กูพ้ ิเศษใหม่ได้
5.5 กรณี ผกู ้ มู้ ีสัญญาเงินกูพ้ ิเศษเดิมอยูแ่ ล้วแต่ชาํ ระงวดหนี้รายเดือนยังไม่ครบ 12 งวด หรื อครบ 1
ปี จะขอยืน่ กูเ้ งินพิเศษ ใหม่โดยจะต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าเดิม ในแต่ละกรณี ดงั นี้
5.5.1 นําหลักทรัพย์ใหม่มาเพิ่ม
5.5.2 กูเ้ พื่อก่อสร้างต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคาร หรื อกูเ้ พื่อซื้ ออาคาร ซื้ อที่ดินพร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้าง ซื้อที่ดินเพื่อใช้ ในการก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่ งทําให้มูลค่าของหลักทรัพย์เดิมเพิ่มมากขึ้น แต่ท้ งั นี้ผกู้ ตู้ อ้ งออก
ค่าใช้จ่ายและค่าดําเนินการในการตรวจหลักทรัพย์ท้งั หมด ทั้งในจังหวัดพิจิตรหรื อนอกเขตจังหวัดพิจิตร
6. จํานวนเงินกูท้ ุกสัญญาที่ให้แก่สมาชิกผูก้ รู้ ายหนึ่ง ๆ นั้นรวมกันต้องไม่เกิน 5,000,000บาทโดยอยูใ่ น
จํากัด ดังนี้
6.1 เงินกูส้ ามัญบุคคลคํ้าประกันรวมถึงกูส้ ามัญเพื่อการศึกษาหรื อเงินกูโ้ ครงการอื่น (ใช้บุคคลคํ้า
ประกัน) รวมกันทุกสัญญา แล้วต้องมียอดหนี้ไม่เกิน 4,200,000 บาท
6.2 เงินกูส้ ามัญบุคคลคํ้าประกันและเงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษาหรื อเงินกูโ้ ครงการอื่น (ใช้บุคคลคํ้า
ประกัน) รวมถึงเงินกูพ้ ิเศษหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน , เงินกูส้ ามัญเพื่อความมัน่ คงเมื่อรวมกันทุกสัญญาแล้วต้องมียอด
หนี้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
7. การคํานวณเงินเดือนคงเหลือมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
7.1 มีเงินเดือนหลังจากหักชําระหนี้เงินกูท้ ุกประเภทหรื อหักทุกรายการจากเงินเดือนต้องไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 20 ให้ผจู ้ ดั การมีอาํ นาจในการอนุมตั ิเงินกู้

7.2 เมื่อคํานวณเงินได้รายเดือนหรื อเงินบํานาญแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 หากตํ่ากว่าให้
นําเสนอคณะกรรมการฝ่ ายสิ นเชื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7.3 การกูเ้ งินสามัญโดยใช้ทุนเรื อนหุ ้น และหรื อเงินฝากออมทรัพย์ค้ าํ ประกัน ไม่ตอ้ งคํานวณเงิน
คงเหลือหลังจากหักชําระหนี้ เงินกู้
8. หลักเกณฑ์ในการปรับโครงสร้างหนี้
8.1 สมาชิกเกษียณอายุราชการมีความประสงค์จะขอปรับโครงสร้างหนี้ให้นาํ เงินอันพึงได้หรื อ
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) หรื อเงินได้อื่นใดมาชําระหนี้กบั สหกรณ์ ฯ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
ของเงินที่ได้รับ
8.2 ให้คณะกรรมการดําเนินการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายพิจารณา
8.3 กําหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการ
สมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ไพบูลย์ อยูส่ ุ ข
(นายไพบูลย์ อยูส่ ุ ข)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด

