หลักเกณฑ์และวิธกี ารกูเ้ งินสามัญสุขใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากัด
อาศัยอานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากัด ว่าด้วย เงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ
๑๖. และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๖๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติให้ดาเนินการโครงการเงินกู้สามัญสุขใจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ นาเงินไป
ใช้จ่ายในครอบครัวและในชีวิตประจาวัน ตามความประสงค์ของสมาชิก สหกรณ์ ฯ และยื่น คาขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ ๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้กู้
๑.๑ อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๑.๒ ผู้กมู้ ีอายุไม่เกิน ๗๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันยื่นคาขอกู้ โดยมีเงินเดือนตลอดอายุสัญญาและสามารถหัก
ณ ที่จ่ายได้ในจังหวัดนครสวรรค์
๑.๓ ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ไม่เป็นผู้ผิดนัดการชาระหนี้ และในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมา สามารถหักเงินเดือน ณ
ที่จ่ายได้ครบถ้วนเป็นปกติ และไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกอายัดเงินหุ้น และหรือเงินปันผล และหรือเงินเฉลี่ยคืนตามกฎหมาย
๑.๔ มีเงินเดือน หัก ณ ที่จ่ายคงเหลือสุทธิ (หลังจากหักชาระหนี้ ณ ที่จ่ายทุกรายการและหนี้ใหม่แล้ว) ไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
๑.๕ สมาชิกผู้กยู้ ินยอมให้หักเงินชาระหนี้ ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายสหกรณ์
๒. จานวนเงินให้กู้
๒.๑ เงินให้กู้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๒.๒ เงินกู้รวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)
๓. อัตราดอกเบี้ย MLR
๓.๑ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ บาทต่อปี
๔. หลักประกันเงินกู้
๔.๑ บุคคลค้าประกัน จานวนไม่เกิน ๒ คน ๆ ละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
(๑) อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ณ วันที่ผู้กู้ยื่นคาขอกู้เงิน โดย
มีเงินเดือนหรือมีสิทธิได้รับเงินเดือนตลอดอายุสัญญาและสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ในจังหวัดนครสวรรค์
(๒) ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ไม่เป็นผู้ผิดนัดการชาระหนี้ และในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมา สามารถหักเงิน
รายเดือน ณ ที่จ่ายได้ครบถ้วนเป็นปกติและไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกอายัดเงินหุ้นและหรือเงินปันผลและหรือ เงินเฉลี่ย
คืน ตามกฎหมาย
(๓) ผู้ค้าประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และมิใช่คู่สมรสของผู้กู้ และมีความสามารถในการทา นิติ
กรรม และมีความสามารถในการชาระหนี้
(๔) ผู้ค้าประกันตามโครงการนี้ ต้องเป็นข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอรับบานาญ หรือข้าราชการ
บานาญหรือลูกจ้างประจาที่มีความประสงค์ขอรับเงินบาเหน็จรายเดือน ทั้งนี้ ต้องมีข้าราชการหรือข้าราชการบานาญ
ค้าประกัน อย่างน้อย ๑ คน
ผู้ค้าประกัน สามารถค้าประกันเงินกู้ตามโครงการนี้ได้คนละ ๒ สัญญา (ไม่นับรวมสัญญาอื่น)

-๒(๕) ผู้ ค้าประกัน ต้ องยิ น ยอมให้ หั กเงิน เดือน หรือเงินบ านาญ หรือเงินได้อื่น ณ ที่ จ่าย ตามกฎหมาย
สหกรณ์
๔.๒ หลักทรัพย์ค้าประกัน
ก. ทุนเรือนหุ้นที่ปลอดจากการค้าประกันสัญญาอื่น หรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ไม่เกินร้อยละ ๙๐
ข. โฉนดที่ดิน ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของราคาประเมินของทางราชการ
ค. อาคารบนที่ดินที่เป็นหลักประกัน ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของราคาประเมินของคณะกรรมการฯ
ง. ห้องชุด ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของราคาประเมินห้องชุดของคณะกรรมการฯ
การพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของสหกรณ์ฯ
๕. การส่งเงินงวดชาระหนี้
๕.๑ ชาระคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑,๑๒๐.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ต่อเงินกู้
๑๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นงวดสุดท้าย
๖. ระยะเวลาให้กู้
๖.๑ ชาระให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๒๐ งวดรายเดือน
๖.๒ ผู้กู้ที่แจ้งความประสงค์ให้นาเงินเดือนปัจจุบัน และหรือเงินวิทยฐานะ และหรือเงินประจาตาแหน่ง ที่ได้รับ
พร้อมกับเงินเดือนจนเกษียณอายุ หรือออกจากงานประจามาคานวณสิทธิกู้ ให้ส่งชาระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ ๖๐ ปี หรือ
เกษียณอายุราชการ ยกเว้นแจ้งความประสงค์ให้นาเงินบานาญมาคานวณสิทธิกใู้ ห้ส่งได้ตาม ข้อ ๖.๑
๖.๓ ผู้กู้ที่ได้รับเงินบานาญให้ส่งชาระให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๒๐ งวดรายเดือน
๗. การจ่ายเงินกู้
๗.๑ สมาชิกผู้ กู้แ ละผู้ ค้าประกัน ลงนามในหนังสื อกู้และหนั งสื อค้าประกัน ตามวัน เวลาที่ส หกรณ์ ฯ กาหนด
เมื่อได้รับการอนุมัติเงินกู้จากคณะกรรมการเงินกู้ หรืออนุมัติให้กู้ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ฯ โดยสหกรณ์ฯ จะแจ้งกาหนดวันลงนามแก่สมาชิกผู้กู้ทางโทรศัพท์ หรือทาง SMS แล้วแต่กรณี
๗.๒ โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารธนชาต หรือธนาคารออมสิน ของสมาชิกผู้
กูเ้ ท่านั้น (ถ่ายเอกสารหน้าสมุดเงินฝากที่มีชื่อ และเลขทีบ่ ัญชี และชื่อบัญชีตรงกับชื่อสมาชิกผู้ขอกู้ แนบเอกสารคาขอกู้ด้วย)
๘. จานวนเงินผ่อนชาระ
๘.๑ เงินงวดชาระเท่ากันทุกงวดรายเดือน (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) ยกเว้นงวดสุดท้าย ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงิน
ให้กขู้ องสหกรณ์ฯ และสามารถขอเปลี่ยนแปลงงวดชาระหนี้ได้ตามระเบียบสหกรณ์ฯ
๘.๒ สมาชิกผู้กู้สามารถชาระคืนเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ตามความพร้อมของผู้กู้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
๘.๓ ชาระเงินงวดแรกตามงวดระยะเวลาการแจ้งหักเงิน ณ ต้นสังกัด
๙. เงื่อนไขการชาระเงินกู้
๙.๑ หักจากหน่วยงานต้นสังกัด
๙.๒ ผู้ กู้ แ ละผู้ ค้ าประกั น ต้ อ งท าหนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ หั ก เงิน เดื อ นที่ ท างราชการ/หน่ ว ยงาน จ่ า ยให้ ณ ที่ จ่ า ย
ตามกฎหมายสหกรณ์

-๓๑๐. การส่งเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
สมาชิกผู้กู้ทุกรายต้องยินยอมให้หักเงิน จานวน ๑,๐๐๐ บาท ต่อเงินกู้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือจานวน ๒,๐๐๐
บาท ต่อเงินกู้ที่เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่งฝากเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน ตามระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
นครสวรรค์ จากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันในวันจ่ายเงินกู้ (ชาระครั้งเดียว)
๑๑. การหักชาระหนี้เดิม
ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักชาระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (เอื้ออาทร) และหรือเงินกูส้ ามัญ (เอื้ออาทร)
๑๒. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้แล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน
สามัญโดยอนุโลม
๑๓. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองสมาชิกในสังกัดตนเอง ผู้บริหารและข้าราชการบานาญรับรองตนเองได้
สถานที่ติดต่อ
ฝ่ายสินชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากัด
๙๔๓/๑๒ หมู่ที่ ๙ ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
เบอร์ติดต่อ ๐๕๖-๒๒๑๓๔๐, ๐๕๖-๒๒๕๒๔๐, ๐๕๖-๒๒๗๗๐๕ ต่อ ๑๕๑, ๑๕๒

เห็นควรอนุมตั ใิ ห้กไู้ ด้……………………..………………บาท ชาระ.....…………………งวดๆละ…….………..…………บาท
สัญญาเงินกูเ้ ลขที…่ ………………………………..…………………………อนุมตั ิ

ตามมติคณะกรรมการเงินกู/้ คณะกรรมการดาเนินการ/ประธานฯ
ครัง้ ที่..............................วันที.่ ......................................................

คาขอกูเ้ งินสามัญสุขใจ

........................................................................................ผูอ้ นุมตั ิ

เขียนที…่ ………………………..……………………………………
วันที…่ ………………………………...………….……………...……
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากัด
ข้าพเจ้า............................................................................................................เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ฯ......................................
เงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบานาญปกติ/เดือนละ................................บาทขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญสุขใจ เพือ่ โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจานวน...........................................................บาท (..........................................................................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชัดเจน)...................................................................................................................................
ข้อ 2. ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือทางานในตาแหน่ง.........................................................อาเภอ.....................................จังหวัด.....................................
สังกัด (หน่วยงาน/สพป.นว.).....................................................บัตรประจาตัวประชาชน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่..................................................................
ออกให้โดย.....................................................ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..........................หมู่ที่..............ถนน..............................ตาบล..............................................
อาเภอ.......................................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์/มือถือ............................................................................................
ข้อ 3. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ และหรือที่จะหักจากเงินกู้ที่อนุมัติให้แก่ข้าพเจ้าตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ
ลาดับ
บุคคลหรือ
เลขทะเบียน
ทางานประจาใน
เงินเดือน/ค่าจ้าง
ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน
ที่
หลักทรัพย์ค้าประกัน ดังนี้
สมาชิก
ตาแหน่ง และ สังกัด
1.
2.
3.
4.
ข้อ 4. ข้าพเจ้า และผู้ค้าประกันได้แนบเอกสารให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อประกอบการกู้เงินและการค้าประกัน ดังนี้
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ - สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้าประกัน คนละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนา
2) สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย (ในจังหวัดนครสวรรค์) หรือบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ จานวน 1 ฉบับ
โดยเลขที่บัญชี และชื่อ-สกุล ต้องเป็นของผู้กู้เท่านั้น เพื่อให้สหกรณ์ฯ ดาเนินการโอนเงินกู้ที่ได้รับเข้าบัญชีต่อไป
3) ใบสมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
4) กรณีผู้กู้ไม่ได้สังกัด สพป.นว.1, 2, 3 ให้แนบสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
5) กรณีผู้กู้สังกัดโรงเรียนเอกชน แนบหนังสือรับรองของผู้รับอนุญาตโรงเรียนเอกชน (พร้อมประทับตราโรงเรียน) ,
หนังสือรับรองเงินเดือน , สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด , และประทับตราโรงเรียนในคาขอกู้หน้า 2 (ลายมือชื่อผู้บังคับบัญชา)
6) กรณีผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน เป็นลูกจ้างประจา แนบหนังสือรับรองลูกจ้าง (หัวหน้าหน่วยงานและต้นสังกัดเซ็น) และแนบ กพ.7
7) กรณีใช้หลักทรัพย์ค้าประกันเพิ่มเอกสารดังนี้คือ 7.1 สาเนาบัตร-ทะเบียนบ้านคู่สมรส ทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส)
7.2 สาเนาหลักฐานกรรมสิทธิ์ในที่ดิน , รูปถ่ายบ้าน (ถ้ามี) แผนผังที่ดิน สาเนาบัตร-ทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดินพร้อมหนังสือยินยอม
7.3 หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของสานักงานที่ดินจังหวัด หรืออาเภอ (ฉบับจริง)
ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้สามัญสุขใจ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยรวมเป็นงวดรายเดือน งวดละ.................................บาท
เป็นจานวน....................งวด ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ
ลายมือชื่อ........................................................................................ผู้ขอกู้
(..........................................................................................)

-2บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
วันที่............................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว เป็นไปตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์แห่งการกู้
ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในคาขอกู้นี้และเป็นความจริงทุกประการ
ลายมือชื่อ.....................................................................
(......................................................................)
[yo
ตาแหน่ง........................................................................

(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ กรอกเอง)

(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ กรอกเอง)
รายละเอียดเกีย่ วกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จานวนเงินกู้..................................................................................บาท
หักชาระหนีส้ หกรณ์ฯ

หักชาระหนีอ้ นื่ ๆ

วงเงินกู้คงเหลือ

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่  เคย  ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ ....................................................................................................................................................

รายการเกีย่ วกับหลักประกันเงินกู้
จานวนต้นเงินที่จะต้องค้าประกัน..............................................................บาท
ผูค้ าประกั
้
น
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

ค้าได้

ค้าไม่ได้

วงเงินค้าประกัน
(บาท)

หมายเหตุ

หลักประกันอื่น (ระบุ)........................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..............................................................เจ้าหน้าที่
(.................................................................)
................./.................../.................

-

ใบสมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้าประกัน
เงินกูส้ ามัญสุขใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากัด
เขียนที่................................................................
วันที่....................................................................
เรียน ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากัด
ข้าพเจ้า......................................................................................................เลขทะเบียน.................................
อายุ.......................ปี เป็นข้าราชการซึ่งได้รับเงินเดือนประจาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ข้าราชการครู
ในสังกัดพื้นที่การศึกษา................................................................ ตาแหน่ง..................................................................
โรงเรียน/หน่วยงาน.........................................................................อาเภอ....................................................................
จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเงินได้รายเดือนๆ ละ...............................บาท ที่อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................
ถนน......................................ตาบล....................................................อาเภอ..................................................................
จังหวัด..............................................................................เบอร์โทรศัพท์........................................................................
ได้ทราบข้อความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันนี้
โดยตลอดแล้ว เห็นชอบในความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคาในหลักฐาน ดังนี้
1. ข้าพเจ้า (

) เป็นสมาชิกกองทุนนี้แล้ว และขอส่งเงินเข้ากองทุนเพิ่มเติมตามระเบียบ
โดยเข้าบัญชีเดิม เลขที่บัญชี 9 9
หัก 1,000.- บาท ต่ออัตราเงินกู้ 100,000.- บาท

(

) ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน และขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และขอส่งเงินเข้ากองทุนตามระเบียบ
หัก 1,000.- บาท ต่ออัตราเงินกู้ 100,000.- บาท
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน ตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันในวันจ่ายเงินกู้สามัญสุขใจ
3. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัตติ ามข้อบังคับ ระเบียบ มติ คาสัง่ ต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ทุกประการ.
(ลงชื่อ)......................................................ผู้สมัคร
(.......................................................)

