
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการย่ืนค าขอกู้สามัญ 
 

               ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 53 คร้ังที ่ 10  เมื่อวันที่  29 กันยายน  2554  มีมติ

ให้เพ่ิมวงเงินกู้สามัญและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นค าขอกู้สามัญ    โดยให้มีผลบังคับใช้    ตั้งแต่  

วันที่ 1 ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
                  1.หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการย่ืนค าขอกู้สามัญนี้ ใช้เฉพาะสมาชิกที่เป็น   ข้าราชการ    ข้าราชการ
บ านาญ  และ ลูกจ้างประจ าของรัฐ  เท่าน้ัน  ( เงินได้รายเดือนให้รวมเงินวิทยฐานะด้วย ) 
    

มีเวลาเป็นสมาชิก

มาแล้วไม่น้อยกว่า 
จ านวนเท่า X เงิน
ได้รายเดือน 

เงินค่าหุ้น 
ขั้นต่ า 

วงเงินกู้ 
ไม่เกิน 

ผ่อนช าระขั้นต่ า 

แบบคงต้น แบบคงยอด 

6 เดือน 25 10,000 400,000 2,300 / 180 3,500 / 180 
12 เดือน 30 50,000 500,000 2,800 / 180 4,400 / 180 
24 เดือน 35 70,000 600,000 3,400 / 180 5,300 / 180 
36 เดือน 40 100,000 800,000 4,500 / 180 7,000 / 180 
60 เดือน 45 120,000 1,000,000 5,600 / 180 8,800 / 180 
80 เดือน 45 130,000 1,200,000 6,700 / 180 10,500 / 180 
96 เดือน 50 200,000 1,500,000 8,400 / 180 13,100 / 180 

120 เดือน 55 250,000 1,800,000 10,000 / 180 15,700 / 180 
144 เดือน 60 300,000 2,000,000 11,200 / 180 17,500 / 180 
160 เดือน 70 400,000 2,500,000 12,500/200 20,600/200 
180 เดือน 70 500,000 3,000,000 15,000/200 24,700/200 

 
 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ากัด ตั้งแต่ 240 เดือนขึ้นไป ให้เพิ่มวงเงินกู้

ตามสิทธิตามตารางที่ก าหนดให้อีกรายละ 50,000 บาท แต่วงเงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ 

จะต้องมีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่ายเพียงพอ 
2. เง่ือนไขในการรับเงินกู ้
 2.1 ต้องช าระเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายปี (ฉ.ฉ.แบบพิมพ์สีเหลือง) ให้เสร็จส้ินในการกู้ใหม่คร้ังแรก 
3. เง่ือนไขการค้ าประกัน 

3.1 สมาชิกคนหนึ่ง ๆ ค้ าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 6 สัญญา สัญญาละไม่เกิน   300,000  บาท  ส าหรับเงินกู้ไม่ 
    เกิน 2,000,000  บาท  ส่วนเงินกู้เกิน 2,000,000 บาท  ค้ าประกันสัญญาละไม่เกิน 420,000 บาท  

3.2 สมาชิกผู้กู้เงินต้องฝากออมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันในการกู้เงิน  ร้อยละ 0.3 ของยอด 
      เงินกู้ในวันรับเงินกู้ทุกคร้ัง ยกเว้นผู้กู้สามัญที่ใช้หุ้นค้ าประกัน  

 3.3 สมาชิกสามารถถอนเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันในการกู้เงินตามข้อ  3.2  
                   ได้เมื่อปลอดหน้ี 
 3.4 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจ าของรัฐ ต้องมีข้าราชการ หรือ ข้าราชการบ านาญ ค้ าประกันอย่าง 
                    น้อย 1 คน 

( โปรดพลิก) 
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4. เง่ือนไขอ่ืนส าหรับสมาชิกที่กู้สามัญ 

4.1 สมาชิกผู้ขอกู้ต้องยื่นหลักฐานการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ของเดือนก่อนที่ยื่นค าขอกู้  

      สามัญแนบพร้อมค าขอกู้สามัญ 

 4 .2 สมาชิกที่กู้สามัญตั้งแต่ 35 เท่าของเงินได้รายเดือน ผู้ขอกู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ 
                 สุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท หลังจากหักส่งหนี้ให้กับสหกรณ์แล้ว 
5. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอกู้สามัญ   

5.1 ต้องผ่อนช าระหนี้เงินกู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 งวด จึงจะยื่นค าขอกู้ใหม่ได ้
5.2 สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือ หักเงินงวดช าระหนี้ ณ ที่จ่ายไม่ได้ จะยื่นค าขอกู้เงินสามัญ

ใหม่ได้ ต้องผ่อนช าระหนี้เป็นปกติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด 
5.3  สมาชิกที่กู้เงินสามัญ จ านวน 2,000,000  บาท ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จ ากัด ( สสอค. ) 
5.4 สมาชิกที่กู้สามัญเกิน 2,000,000 บาท ต้องเป็นสมาชิก สค.สอ. , สสอค. และ สส.ชสอ.  และ นับอายุ

การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง  จ ากัด เท่าน้ัน 

 

+-------------------------------------+ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


