สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
หลักเกณฑการกูเงิน
หมวดที่ 1 เงินกูพ ิเศษ
1. กูได 60 – 95 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 3,500,000.00 บาท
2. เงินเดือน สมาชิกผูกูตองมีเงินเดือนเหลือหลังหักชําระหนี้งวดแรก 20% ของเงินเดือน หรือเงินเดือนเหลือ
ไมนอยกวา 3,000 บาท ยอนหลัง 3 เดือน
3. หุน สมาชิกผูกูตองมีหุน 20% ของวงเงินกู
4. การประกันสินเชื่อ ใหคํานวณจากหุนและโครงการสวัสดิการที่สมาชิกทําไวกับสหกรณ
(ส.ค.ส.1, ก.ส.ค. 1, ก.ส.ค. 2, ส.ส.อด.) สวนที่เหลือใหนาํ ไปเปนทุนในการจัดทําประกันสินเชื่อตามหลักเกณฑ
ที่สหกรณกําหนด
5. หลักประกันเงินกู
5.1 หลักทรัพย รวมกันไมนอ ยกวารอยละ 80 แหงคาของอสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
สมาชิกผูก ู ตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน คือ
ที่ดิน
ตามราคาประเมินของทางราชการ
สิ่งปลูกสราง ตามราคาประเมินของคณะกรรมการ ตามคําสั่งของสหกรณ
5.2 อสังหาริมทรัพยทจี่ ํานองเปนหลักประกันเงินกู ตองเปนชื่อของผูก ูหรือคูสมรสเทานั้น และมีที่ตงั้ อยู
ในเขตภาคอีสาน
5.3 บุคคลค้ําประกัน จํานวน 4 คน
6. การประเมินหลักทรัพยและจดนิติกรรมจํานอง ผูกูตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ การประเมิน หลักทรัพย
และจดนิติกรรมจํานอง รายละ 4,500.- บาท ถาที่ดินตั้งอยูตางจังหวัดเพิม่ อีก 1,000.- บาท
7. วงเงินกูและจํานวนงวดชําระหนี้ ใหสงไดทั้งระบบสหกรณ และระบบธนาคาร ตามจํานวนงวดดังนี้
7.1 สมาชิกที่มีอายุไมเกิน 45 ป กูได 95 เทาของเงินเดือน ใหสงชําระไมเกิน 300 งวด
7.2 สมาชิกที่มีอายุไมเกิน 50 ป กูได 90 เทาของเงินเดือน ใหสงชําระไมเกิน 240 งวด
7.3 สมาชิกที่มีอายุไมเกิน 55 ป กูได 80 เทาของเงินเดือน ใหสงชําระไมเกิน 180 งวด
7.4 สําหรับผูท ี่กูพเิ ศษอยูแลว อายุไมเกิน 56 ป กูได 60 เทาของเงินเดือน ใหสงชําระไมเกิน 144 งวด
การนับอายุใหนับถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
8. ผูที่กูพิเศษแลวใหงดใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกราย โดยผูกูจะกูฉุกเฉินไดกรณีสง เงินงวดชําระหนี้ไปแลว
ไมเกินวงเงินกูพเิ ศษ
9. การจัดลําดับการจายเงิน ใหเรียงลําดับคําขอกูตามเลขทะเบียนสมาชิกจากนอยไปหามาก

10. การดําเนินการ เริ่มดําเนินการดังตอไปนี้
10.1 ผูที่กูพิเศษมาแลว ตองสงชําระหนี้ ไมนอยกวา 18 งวด จึงสงคําขอกูใหมได
10.2 สงคําขอกูไดตั้งแตวันที่ 1 – 20 ของทุกเดือน
10.3 กรรมการประเมินหลักทรัพยระหวางวันที่ 1 - 15 ของเดือนถัดไป
10.4 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหกพู ิเศษ ระหวางวันที่ 16 – 20 หลังจากประเมินหลักทรัพย
10.5 ดําเนินการจายเงินกูใหสมาชิกในชวงปลายเดือน หลังจากทําสัญญาเงินกูและจดนิติกรรมจํานองหลักทรัพย
เปนประกันเรียบรอยแลว
11. การจายเงิน โอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิก
12. การกันเงิน กรณีสัญญาไมเรียบรอย (เอกสารแนบสัญญากูไมเรียบรอย) ใหกันเงินสัญญาละ 50,000.- บาท
13. เริ่มดําเนินการสงคําขอกูงวดแรก 26 ธันวาคม 2560 สงคําขอถึง 10 มกราคม 2561 จายเงินงวดแรก
ปลายเดือน มกราคม 2561
14. สมาชิกตองยินยอมใหมกี ารตรวจสอบประวัติบุคคลลมละลายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

หมวดที่ 2 เงินกูสามัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กูได 45 เทา ของเงินเดือน แตไมเกิน 2,000,000.00 บาท
ตองมีหุน 30% ของวงเงินอนุมัติใหกู
ตองสงเงินคาหุนรายเดือนแสนละหนึ่งรอยบาทของวงเงินอนุมัติใหกู
ตองทําประกันสินเชื่อ ตามวงเงินกูในสวนที่เกินจากเงินคาหุนและสวัสดิการที่สหกรณจัดให
จายเงินกูเดือนละ 1 ครั้ง ในวันสิ้นเดือน
สมาชิกจะมีสิทธิ์ค้ําประกันได 4 คน
ตองมีผูค้ําประกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คน ตามวงเงินที่ขอกู
สงชําระหนี้ไมเกิน 140 งวด
สงชําระหนี้ได 2 แบบ คือ
9.1 แบบเงินตนคงที่ (แบบสหกรณ)
9.2 แบบเงินตนบวกดอกเบี้ยงวดละเทาๆ กัน (แบบธนาคาร)
10. สงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา 4 งวด จึงสามารถขอกูใหมได เริ่มใชตั้งแต 1 มกราคม 2561
11. สมาชิกกูสามัญตองมีเงินเดือนหลังหักชําระหนีง้ วดแรก 20% ของเงินเดือน หรือเงินเดือนเหลือไม
นอยกวา 1,500 บาท
12. สมาชิกตองยินยอมใหมกี ารตรวจสอบประวัติบุคคลลมละลายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

หมวดที่ 3 เงินกูสามัญวงเงินไมเกินมูลคาหุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กูได 96 % ของทุนเรือนหุน ที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ
สงชําระหนีม้ าแลวไมนอยกวา 1 งวด จึงสามารถขอกูใ หมได
ไมตองมีผูค้ําประกันและตองมีหุนมากกวาหนี้
กูไดทุกวันทําการ ยกเวนวันสิ้นเดือน
สงชําระไมเกิน 240 งวด สงไดทั้งแบบเงินตนคงทีห่ รือแบบธนาคาร
จายเงินโดยโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกในสหกรณ หรือจายเปนเช็ค
ตองมากูดวยตนเอง ถามอบอํานาจใหกรรมการประจําหนวยหรือผูป ระสานงานใหจายเปนเช็ค

หมวดที่ 4 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1. สมาชิกกูได 10 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 300,000.00 บาท
2. สงชําระไมเกิน 100 งวด
3. ถาหุนไมถึงเกณฑ ใหกูได 96 % ของหุน
4. หลังจากสหกรณอนุมัติวงเงินกูแลว สมาชิกสามารถทํารายการขอกูผ าน ATM
ของธนาคารกรุงไทย ไดตามที่ตองการทั้งในเวลาและนอกเวลาทําการ ไมเวนวันหยุดทําการ

