สรุประเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
หลักเกณฑ์พิจารณาเงินกู้สามัญ
(1) เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน
กู้ได้ 15 เท่าเงินเดือนแต่ไม่เกิน
100,000
บาท
(2) เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
กู้ได้ 25 เท่าเงินเดือนแต่ไม่เกิน
200,000
บาท
(3) เป็นสมาชิกครบ 2 ปี
กู้ได้ 30 เท่าเงินเดือนแต่ไม่เกิน
300,000
บาท
(4) เป็นสมาชิกครบ 3 ปี
กู้ได้ 35 เท่าเงินเดือนแต่ไม่เกิน
400,000
บาท
(5) เป็นสมาชิกครบ 4 ปี
กู้ได้ 40 เท่าเงินเดือนแต่ไม่เกิน
800,000
บาท
(6) เป็นสมาชิกครบ 5 ปี
กู้ได้ 45 เท่าเงินเดือนแต่ไม่เกิน
1,000,000
บาท
(7) เป็นสมาชิกครบ 6 ปี
กู้ได้ 50 เท่าเงินเดือนแต่ไม่เกิน
1,300,000
บาท
(8) เป็นสมาชิกครบ 7 ปี ขึ้นไป
กู้ได้ 60 เท่าเงินเดือนแต่ไม่เกิน
1,500,000
บาท
สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 35 ของวงเงินกู้ การส่งชําระหนี้เงินกู้สามัญ
ไม่เกิน 120 งวด ซึ่งอาจขยายได้ไม่เกิน 150 งวด ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกรายใดมีจํานวนเงินขอกู้เกินกว่าค่าหุ้น ไม่เกิน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ใช้ผู้ค้ําประกันหนึ่ง
ราย ถ้าเกิน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไปให้ใช้ผู้ค้ําประกันสองรายขึ้นไป โดยทั้งสองกรณีนี้เป็นการค้ําประกัน
จํานวนเงินกู้สูงสุดที่ระบุไว้ในหนังสือกู้เกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจเรียกให้มี
ผู้ค้ําประกันมากกว่ารายหนึ่งได้
สมาชิกรายหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้ได้ไม่เกิน 5 สัญญา และหรือวงเงินค้ําประกัน ไม่เกิน
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ผู้ค้ําประกันต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน
หลักเกณฑ์พิจารณาเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกําหนดไว้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
(2) เป็นสมาชิกครบ 2 ปี
กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
(3) เป็นสมาชิกครบ 3 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้
การส่งคืนเงินกู้พิเศษมี 2 วิธีดังนี้
1. ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยแบบคงต้น
2. ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยแบบคงยอด
จํานวนงวดที่ชําระหนี้ต้องไม่เกิน 300 งวด
ผู้ กู้ต้ องมี ห ลั ก ทรั พ ย์ ค้ํ า ประกั น หากวงเงิ น ที่ ข อกู้ เ กิ น กว่ า ร้ อยละ 90 ของหุ้ น ที่ มีอ ยู่ ในสหกรณ์ นี้ และ
หลักทรัพย์ค้ําประกันนั้นสหกรณ์ผู้ประเมินจะเป็นผู้กําหนดราคาเป็นไปตามระเบียบ และประกาศของสหกรณ์

เงินกู้ฉุกเฉิน
ประเภท
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้ ฉฉ.เพื่อการศึกษา
เงินกู้ ฉฉ. ATM
เงินกู้ ฉฉ.งานศพ

วงเงินสูงสุดไม่เกิน

จํานวนงวดผ่อน
คุณสมบัติ
ชําระไม่เกิน / งวด
20,000
12
ต้องเป็นสมาชิกครบ 1 เดือน
25,000
12
ต้องเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน
เพื่อสมาชิก/คู่สมรส/บุตร
2 เท่าของเงินได้รายเดือน
24
ต้องเป็นสมาชิกครบ 1 เดือน
ไม่เกิน 100,000
ชําระคืนภายใน
ต้องเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน
50,000
30 วัน
(ปลอดดอกเบี้ย)

กรณีบิดา มารดา บุตร คู่สมรส ของ
สมาชิกเสียชีวิต

เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ ต้องขอเอกสารตรวจสอบเครดิตบูโร มาประกอบคําขอกู้ด้วย ยกเว้นเงินกู้
ฉุกเฉินทุกประเภท

หลักเกณฑ์การใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้
1. ประเภทของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้
(1) ที่ดิน โฉนด หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก หรือห้องชุด
(2) มีทางสาธารณะประโยชน์ซึ่งรถยนต์เข้า – ออกถึงที่ดิน หรือมีหนังสือยินยอมให้เข้าออกถึงที่ดิน
(3) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ต้องเป็นสมาชิก คู่สมรส บิดา หรือ มารดา หรือพี่น้องร่วมสายโลหิต
(4) ปลอดภาระจํานอง ภาระจํายอม หรือภาระผูกพันอื่น
(5) ปลอดภาระการเช่า ยกเว้นการกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการให้เช่า หรือปลูกสร้างอาคารเพื่อการให้เช่า ให้ใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูก
สร้างที่ให้เช่าเป็นหลักประกันได้ ส่วนการกู้เงินประเภทอื่น ให้ใช้เฉพาะที่ดินเป็นหลักประกันได้
แต่ในการทํานิติกรรมสัญญา และจดทะเบียนจํานองจะต้องระบุที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็น
ประกันไว้ด้วย
(6) กรณีสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ต้องจัดทําประกันอัคคีภัยไม่น้อยกว่าวงเงินที่กู้หรือราคาประเมิน
สิ่งปลูกสร้าง
2. ที่ตั้งหลักทรัพย์
(1) กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 1 อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(2) กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 2 ระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร จากจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
1) จังหวัดชัยภูมิ (119 กม.) เฉพาะภายในเขตอําเภอเมือง
2) จังหวัดบุรีรัมย์ (151 กม.) เฉพาะภายในเขตอําเภอเมือง
3) จังหวัดสระบุรี (152 กม.) เฉพาะภายในเขตอําเภอเมือง
4) จังหวัดขอนแก่น (190 กม.) เฉพาะภายในเขตอําเภอเมือง
5) จังหวัดสุรินทร์ (198 กม.) เฉพาะภายในเขตอําเภอเมือง
(3) กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 ระยะทางเกิน 200 กิโลเมตรจากจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่จังหวัดศรีสะเกษ
(312 กม.) เฉพาะภายในเขตอําเภอเมือง
(4) กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
(5) กรณีที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ มีที่ตั้งอยู่นอก
เขตตามที่กําหนดข้างต้น ให้คณะกรรมการเงินกู้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติเป็น
รายๆ ไป
3. การให้กู้โดยใช้ราคาประเมินเดิม ให้ใช้ราคาเดิมได้แต่ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการเงินกู้หรือ
คณะกรรมการดําเนินการมีมติประเมินราคา

