หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิก
สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ฉบับแกไข พ.ศ.2556
----------------------------ขอ 1. สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกได ดังตอไปนี้
1.1 เงินกูสามัญ
1.1.1 เงินกูสามัญเพื่อการศึกษาแกสมาชิก
1.1.2 เงินกูสามัญเพื่อการศึกษาแกบุตรสมาชิก
1.1.3 เงินกูสามัญ ประเภทใชสมาชิกค้ําประกัน
1.1.4 เงินกูสามัญ ประเภทใชหุนค้ําประกัน
1.1.5 เงินกูสามัญ ประเภทใชเงินฝากค้ําประกัน
1.2 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 2. การกูเงินสามัญประเภทตางๆ
สหกรณ.อาจใหเงินกูสามัญกับสมาชิกไดพรอมกัน ทั้งเงินกูตามขอ 1.1.1, 1.1.2 และ
เลือกใชสิทธิ์กูเงินสามัญตามขอ 1.1.3 หรือ 1.1.4 หรือ 1.1.5 ไดอีก 1 สัญญา
การกูเงินสามัญทุกประเภทสมาชิกตองมีเงินเดือนคงเหลือไมต่ํากวา 2,000.- บาท จึง
จะไดสิทธิ์ตามขอนี้ ยกเวนเงินกูสามัญตามขอ 1.1.4 และ 1.1.5
หมวดที่ 1
เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา
ขอ 3. วงเงินกูสามัญเพื่อการศึกษาแกสมาชิกและเงินกูสามัญเพื่อการศึกษาแกบุตรสมาชิก
ใหกูไดตามคาใชจายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ไมเกินป;ละ 2 ครั้งและไมเกินวงเงิน ดังตอไปนี้
ไมเกิน 20,000.00 บาทตอภาคการศึกษา สําหรับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ไมเกิน 30,000.00 บาทตอภาคการศึกษา สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไมเกิน 50,000.00 บาทตอภาคการศึกษา สําหรับการศึกษาระดับปริญญาโท
ไมเกิน 60,000.00 บาทตอภาคการศึกษา สําหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก
/ขอ 4...

ขอ 4. คุณสมบัติของสมาชิกผูกู
4.1 ตองเป?นสมาชิกของสหกรณ.ครบ 1 ป;
4.2 ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักคาใชจายตางๆ และเงินกูเพื่อการศึกษาแลว
ไมนอยกวา 2,000.- บาท
4.3 กรณีสมาชิกเป?นคูสมรสกันและมีบุตรเกิน 1 คน สมาชิกมีสิทธิ์กูเพื่อการศึกษาบุตร
ไดฝAายละ 1 คน
4.4 สมาชิกหรือบุตรของสมาชิกตองเป?นผูมีความประพฤติดี ไมฝAาฝDนระเบียบหรือ
ขอบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นรายแรง หรือไมเป?นผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
4.5 หากสมาชิกยังมีหนี้เงินกูเพื่อการศึกษาตามสัญญาเดิมคางชําระอยู และตองการกู
เพื่ อการศึก ษาสํ าหรับ ภาคการศึ กษาใหม สหกรณ.จะนํ า หนี้ คงเหลื อของเงิ นกู
สัญญาเดิมรวมกับการกูเพื่อการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาใหม รวมแลวตองไม
เกินวงเงินตามขอ 3 สมาชิกจะไดรับเงินเต็มจํานวน สําหรับภาคการศึกษาใหม
4.6 หากปรากฎวาสมาชิกมีประวัติคืนใบรับเงินของสหกรณ. หรือเงินเดือนไมพอหักชําระ
หนี้ สหกรณ.จะงดใหกูยืมในภาคเรียนตอไป
ขอ 5. อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผอนชําระ และหลักประกัน
5.1 อัตราดอกเบี้ยต่ํากวาดอกเบี้ยเงินกูประเภทอื่นๆ 2%หรือตามประกาศของสหกรณ.ฯ
5.2 กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย ไมเกิน 24 งวด
5.3 ไมตองมีหลักประกัน
ขอ 6. หลักฐานที่ตองยื่นประกอบการกูเงินสามัญเพื่อการศึกษา
สมาชิกที่ประสงค.จะกูเงินสามัญเพื่อการศึกษา ตองยื่นเอกสารประกอบการขอกูดังตอไปนี้
6.1 ใบแสดงรายการรับจายเงินไดรายเดือน ประจําเดือนปJจจุบันของผูกู โดยหัวหนา
หนวยงานตนสังกัดเบิกจายเงินเดือน ลงชื่อรับรองการหักเงินเดือนชําระหนี้
6.2 รายละเอียดคาใชจายทางการศึกษา หรือใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานที่แสดง
คาใชจายทางการศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษาเป?นผูออกใหเทานั้น
6.3 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา สําหรับกรณีเงินกูเพื่อการศึกษาแกสมาชิก หรือ
สําเนาทะเบียนบานของบุตร สําหรับกรณีเงินกูเพื่อการศึกษาแกบุตรสมาชิก
6.4 คําขอกู และหนังสือสัญญากู ตามแบบที่สหกรณ.กําหนด
/หมวด 2...

หมวดที่ 2
เงินกูสามัญ แบบใชสมาชิกค้ําประกัน
ขอ 7. วงเงินกูสามัญ แบบใชสมาชิกค้ําประกัน
วงเงิ นกู ของสมาชิ กแตละคนขึ้ นอยู กั บความสามารถในการผอนชํ า ระรายเดื อ นของ
สมาชิกแตละคน โดยผูกูตองสงชําระเงินตนและดอกเบี้ยไมต่ํากวาที่กําหนดไว ดังนี้

อัตราผอนชําระตอเดือนแบบเทากันทุกเดือน (รวมตนเงินและดอกเบี้ยแลว)
วงเงินกู
5 ป>
6 ป>
7 ป>
8 ป>
9 ป>
10 ป>
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
900,000.00
1,000,000.00

2,000.00
4,000.00
6,000.00
7,900.00
9,900.00
11,900.00
13,800.00
15,800.00
17,800.00
19,700.00

1,700.00
3,400.00
5,100.00
6,800.00
8,500.00
10,200.00
11,900.00
13,600.00
15,300.00
17,000.00

1,500.00
3,000.00
4,500.00
6,000.00
7,500.00
9,000.00
10,500.00
12,000.00
13,500.00
15,000.00

1,400.00
2,800.00
4,100.00
5,500.00
6,800.00
8,200.00
9,500.00
10,900.00
12,200.00
13,600.00

1,300.00
2,500.00
3,800.00
5,000.00
6,200.00
7,500.00
8,700.00
10,000.00
11,200.00
12,400.00

1,200.00
2,300.00
3,500.00
4,600.00
5,800.00
6,900.00
8,100.00
9,200.00
10,400.00
11,500.00

อัตราดอกเบี้ยใหเป?นไปตามประกาศของสหกรณ.
ขอ 8. คุณสมบัติของสมาชิกผูกูและผูค้ําประกัน
คุณสมบัติของสมาชิกผูกู
8.1 ตองเป?นสมาชิกของสหกรณ.ครบ 1 ป;
8.2 ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักคาใชจายตางๆ และเงินกูเพื่อการศึกษาแลว
ไมนอยกวา 2,000.- บาท
8.3 กรณีสมรสแลว ตองใหคูสมรสรับทราบและลงนามในคํายินยอมตามที่สหกรณ.กําหนด
8.4 กรณีมีหนี้เงินกูสามัญตามสัญญาเดิมคางอยู แตมีความประสงค.จะกูใหม ตองผอน
ชําระเงินกูตามสัญญาเดิมมาแลวไมนอยกวา 12 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกูใหม โดย
สหกรณ.จะ หักชําระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมใหเสร็จสิ้นกอน (เวนแตหนี้เดิม
นั้นมีอยูกอนหลักเกณฑ.นี้ประกาศใช)
8.5 ตองไมเคยปฏิเสธการชําระหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน
/คุณสมบัติ....

คุณสมบัติของสมาชิกผูค้ําประกัน
8.6 ตองเป?นสมาชิกสหกรณ.
8.7 ตองมีเงินไดรายเดือนใกลเคียงกับผูกู
8.8 ตองไมใชคูสมรสของผูกู
8.9 กรณีสมรสแลว ตองใหคูสมรสรับทราบและลงนามในคํายินยอมตามที่สหกรณ.กําหนด
8.10 สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ค้ําประกันใหสมาชิกไดไมเกิน 3 สัญญา
8.11 ตองไมเคยปฏิเสธการชําระหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน
ขอ 9. หลักประกัน
ผูกูตองจัดใหมีหลักประกัน 2 ขอ ดังตอไปนี้
9.1 สมาชิกที่มีเงินไดรายเดือนใกลเคียงกับผูกู จํานวน 1 คน
9.2 ทําประกันชีวิต และประกันภัยผูค้ําประกัน ตามรูปแบบที่สหกรณ.กําหนด โดย
อัตราคาเบี้ยประกัน 2 ประเภท (ประมาณ 5.9% ของวงเงินกู)
ผูกูตองยินยอมใหสหกรณ.หักเงินเป?นคาเบี้ยประกัน 2 ประเภททันทีจากยอดเงินกู
ที่ไดรับอนุมัติ เพื่อคุมครองตลอดสัญญาเงินกูหรือจนกวาจะมีหุนมากกวาหนี้ (หักไวครั้งเดียวโดยไมมีการเรียก
เก็บเบี้ยประกันในป;ตอๆ ไปอีก)
สําหรับสมาชิกที่บริษัทปฏิเสธการรับทําประกัน และผูกูไดแสดงใหเห็นวามีเหตุผล
และความจําเป?นอยางยิ่ง ใหเป?นดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการที่จะพิจารณาอนุมัติเงินกูแกผูกูรายนั้น
หรือไม หรือเป?นจํานวนเทาใด หรืออาจกําหนดใหมีผูค้ําประกันมากกวาที่กําหนดไวในขอ 9.1 ก็ได หรือ
กําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมก็ได
ขอ 10. ความคุมครองของการทําประกัน
10.1 การทําประกันชีวิต
บริษัทรับประกันจะจายคาสินไหมใหตามวงเงินแผนการทําประกันที่ผูกูทําไว
สําหรับกรณีที่ผูกูเสียชีวิตทุกกรณี
10.2 การทําประกันภัยผูค้ําประกัน
บริษัทรับประกันจะจายคาสินไหมใหตามจํานวนเงินกูที่คางชําระเกินกวา 2 งวด
ติดตอกัน (ไมรวมดอกเบี้ย) และคณะกรรมการดําเนินการมีมติใหผูกูขาดจากสมาชิกภาพแลว
ทั้งนี้ ความคุมครองตามขอ 10.1 และ 10.2 หากเป?นกรณีเขาขอยกเวนของการ
จายคาสินไหม หรือกรณีบริษัทปฏิเสธการจายเงินคาสินไหม ผูค้ําประกันยังคงตองรับผิดชอบชําระหนี้ใหสหกรณ.
ตามเงื่อนไขและความผูกพันของสัญญาค้ําประกันทุกประการ
/ขอ 11…

ขอ 11. หลักฐานที่ตองยื่นประกอบการกูเงินสามัญ แบบใชสมาชิกค้ําประกัน
สมาชิกที่ประสงค.จะกูเงินสามัญ แบบใชสมาชิกค้ําประกัน ตองยื่นเอกสาร
ประกอบการขอกูดังตอไปนี้
11.1 ใบแสดงรายการรับจายเงินไดรายเดือน ประจําเดือนปJจจุบันของผูกู
โดยหัวหนาหนวยงานตนสังกัดเบิกจายเงินเดือน ลงชื่อรับรองการหักเงินเดือนชําระหนี้
11.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
11.3 การรับรองสถานภาพของผูกูและผูค้ําประกัน
กรณีโสด
ใหระบุสถานภาพโสด และลงลายมือชื่อกํากับ
กรณีสมรส
ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวคูสมรส
กรณีหยาราง
ใหแนบใบสําคัญการหยา
กรณีคูสมรสถึงแกกรรม ใหแนบสําเนาหรือใบมรณะบัตร
11.4 คําขอกู หนังสือสัญญากู หนังสือสัญญาค้ําประกัน และหนังสือยินยอมใหสวน
ราชการหักเงินที่พึงไดรับจากราชการชําระหนี้สหกรณ. ตามแบบที่สหกรณ.กําหนด
หมวดที่ 3
เงินกูสามัญ แบบใชหุน / เงินฝากค้ําประกัน
ขอ 12. วงเงินกูสามัญแบบใชหุนค้ําประกันและแบบใชเงินฝากค้ําประกัน
*12.1 แบบใชหุนค้ําประกัน
ใหกูไดในอัตรา 90% ของจํานวนหุนที่มีอยู สําหรับวงเงินที่จะไดรับการอน
มุตินั้น เมื่อรวมกับจํานวนหนี้เงินกูฉุกเฉินแลว ตองไมเกินจํานวนหุนสะสมที่มีอยู หากเกินใหลดหรืองดการให
เงินกูลง
12.2 แบบใชเงินฝากค้ําประกัน
ใหกูไดในอัตรา 90% ของจํานวนเงินฝากที่มีอยู
ขอ 13. คุณสมบัติของสมาชิกผูกู
13.1 ตองเป?นสมาชิกของสหกรณ.ครบ 6 เดือน
13.2 ตองมีเงินไดรายเดือนพอหักชําระหนี้
13.3 ตองไมมีสัญญาเงินกูสามัญแบบใชสมาชิกค้ําประกันอยูแลว
13.4 จะมีสัญญากูทั้งแบบใชหุนค้ําประกันและใชเงินฝากค้ําประกันพรอมกันไมได
* (ความเดิมตามขอ 12.1 แกไขขอความตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2556 และใหใชขอความดังกลาวแทน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป?นตนไป)
/ขอ 14...

ขอ 14. อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผอนชําระ และหลักประกัน
14.1 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ.ฯ
14.2 กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย ไมเกิน 120 งวด
14.3 ไมตองจัดใหมีหลักประกันอยางอื่นอีก เพราะไดใชหุนหรือเงินฝากเป?นประกันแลว
ขอ 15. หลักฐานที่ตองยื่นประกอบการกูเงินสามัญ แบบใชหุนหรือเงินฝากค้ําประกัน
สมาชิกที่ประสงค.จะกูเงินสามัญแบบใชหุนหรือเงินฝากค้ําประกัน ตองยื่นเอกสาร
ประกอบการขอกูดังตอไปนี้
15.1 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
15.2 คําขอกู หนังสือสัญญากู และหนังสือสัญญาค้ําประกัน ตามแบบที่สหกรณ.
กําหนด
15.3 กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมารับเงินแทน ใหแนบเอกสารตอไปนี้เพิ่มดวย
15.3.1 หนังสือมอบอํานาจ
15.3.2 บัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูและ
ผูรับมอบอํานาจ (ฉบับจริง)
15.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูกูและผูรับมอบอํานาจ
หมวดที่ 4
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 16. วงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ใหกูไดในอัตราหนึ่งเทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 50,000.- บาท สําหรับวงเงินที่
จะไดรับการอนมุตินั้น เมื่อรวมกับจํานวนหนี้เงินกูสามัญแบบใชหุนค้ําประกันแลว ตองไมเกินจํานวนหุนสะสมที่มี
อยู หากเกินใหลดหรืองดการใหเงินกูลง
ขอ 17. คุณสมบัติของสมาชิกผูกู
17.1 ตองเป?นสมาชิกของสหกรณ.ครบ 6 เดือน
17.4 ตองมีเงินไดรายเดือนพอหักชําระหนี้
17.4 กรณีมีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตามสัญญาเดิมคางอยู แตมีความประสงค.จะกู
ใหม ตองผอนชําระเงินกูตามสัญญาเดิมมาแลวอยางนอย 1 งวด จึงจะมี
สิทธิ์ยื่นกูใหม
โดยสหกรณ.จะหักชําระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมให
เสร็จสิ้นกอน
* (ความเดิมตามขอ 16 แกไขขอความตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2556 และใหใชขอความดังกลาวแทน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป?นตนไป)
/18...

ขอ 18. อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผอนชําระ และหลักประกัน
18.1 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ.ฯ
18.2 กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย ไมเกิน 8 งวด
18.3 ไมตองจัดใหมีหลักประกันอยางอื่นอีก
ขอ 19. หลักฐานที่ตองยื่นประกอบการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
สมาชิกที่ประสงค.จะกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตองยื่นเอกสารประกอบการขอกูดังตอไปนี้
19.1 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
19.2 คําขอกูตามแบบที่สหกรณ.กําหนด
19.3 กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมารับเงินแทน ใหแนบเอกสารตอไปนี้เพิ่มดวย
19.3.1 ผูกูและผูรับมอบอํานาจ ตองลงนามในคําขอกู (ดานหลัง)
19.3.2 บัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูและ
ผูรับมอบอํานาจ (ฉบับจริง)
19.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูกูและผูรับมอบอํานาจ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน 2556

พันตํารวจเอก
(สุชาติ วงศอนันตชัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด

