
 
 
» ตอ้งเป็นสมาชกิในสหกรณ์นี�ตดิต่อกนัมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 3 เดอืน ใหกู้ไ้ด ้5 เท่าของเงนิไดร้าย

เดอืนไมเ่กนิ 100,000 บาท แต่ไมเ่กนิคา่หุน้ของสมาชกินั �นสดุแต่จาํนวนไหนน้อยกวา่ ส่งชาํระดงันี� 
1. ส่งตน้เงนิพรอ้มดอกเบี�ยรวมกนัไม่เกนิ 12 งวด หรอืใหส้่งตน้เงนิอย่างน้อยไม่ตํ,ากว่า 2,000 บาท สาํหรบัเงนิตน้คงเหลอื            
ใหผู้กู้ช้าํระเงนิตน้คนืทั �งหมดพรอ้มดอกเบี�ยหรอืทาํสญัญากูใ้หมภ่ายในสิ�นเดอืนธนัวาคมของทกุปี 
2. สําหรบัสมาชิกที,กู้เงนิเพื,อเหตุฉุกเฉินเกินกว่า 100,000 บาท มอบให้คณะกรรมการเงนิกู้พจิารณาหกัจากเงนิกู้สามญั              
เพื,อปรบัลดวงเงนิกูเ้งนิกูเ้พื,อเหตุฉุกเฉินใหเ้ป็นไปตามระเบยีบสหกรณ์ฯ ต่อไป  

 
 
 

»  วงเงินกู้โดยใช้หุ้นคํ�าประกนั 
1. ตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกว่า 3 เดอืน  
2. วงเงนิกูส้ามญัโดยใชหุ้น้คํ�าประกนั กูไ้ด ้90% ของคา่หุน้ทั �งหมดที,เป็นหลกัประกนั แต่ตอ้งไมม่หีนี�เงนิกูส้ามญั 
»  วงเงินกู้โดยใช้บคุคลคํ�าประกนั 
1. เป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกว่า 3 เดอืน  สามารถกูเ้งนิสามญัไดไ้มเ่กนิ 300,000.00 บาท 
2. เป็นสมาชกิตั �งแต่ 6 เดอืนขึ�นไป สามารถกูเ้งนิสามญัไดต้ามเกณฑด์งัต่อไปนี� 
 2.1 กรณีกู้ไม่เกิน 800,000 บาท ให้สมาชิกกู้ได้ 65 เท่าของเงินเดือน หรือ 5 เท่าของหุ้น โดยใช้ผู้คํ�าประกัน 2 คน                  
สง่ชาํระไมเ่กนิ 240 งวด หรอืชาํระให้เสรจ็สิ�นภายในอายไุม่เกิน 75 ปี  
 2.2 กรณีกู้ไม่เกิน 900,000 บาท ให้สมาชิกกู้ได้ 65 เท่าของเงินเดือน หรือ 5 เท่าของหุ้น  โดยใช้ผู้คํ�าประกนั 3 คน                
สง่ชาํระไมเ่กนิ 240 งวด หรอืชาํระให้เสรจ็สิ�นภายในอายไุม่เกิน 75 ปี  
 2.3 กรณีกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาทให้สมาชิกกู้ได้ 65 เท่าของเงนิเดือน หรอื 5 เท่าของหุ้น  โดยใช้ผู้คํ�าประกนั 4 คน              
สง่ชาํระไมเ่กนิ 240 งวด หรอืชาํระให้เสรจ็สิ�นภายในอายไุม่เกิน 75 ปี 
 2.4 ในกรณีกู้ไม่เกนิ 2,500,000 บาท ให้สมาชกิกูไ้ด้ 65 เท่า ของเงนิเดอืน หรอื 5 เท่าของหุ้น โดยใช้ผูค้ํ�าประกนั 5 คน             
สง่ชาํระไมเ่กนิ 240 งวด หรอืชาํระให้เสรจ็สิ�นภายในอายไุม่เกิน 75 ปี  
 2.5 ในกรณีสมาชกิซึ,งเป็นขา้ราชการอายุไม่เกนิ 55 ปี ใหกู้ไ้ดต้ามขอ้ 2.1,2.2,2.3 และ 2.4 สาํหรบัสมาชกิที,เป็นขา้ราชการ
อายเุกิน 55 ปี ใหกู้ไ้ด ้65 เทา่ของเงนิเดอืนหรอื 5 เทา่ของหุน้ วงเงนิกูร้วมสงูสดุไม่เกิน 2,200,000 บาท 
  - สําหรบัสมาชกิที,เป็นขา้ราชการอายุเกิน 56 ปี ใหกู้ไ้ด้ 65 เท่า ของเงนิเดอืน หรอื 5 เท่าของหุ้น วงเงนิกูร้วมสูงสุด                           
ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
  -  สําหรบัสมาชกิที,เป็นขา้ราชการอายุเกิน 57 ปี ให้กู้ได้ 65 เท่าของเงนิเดอืนหรอื 5 เท่าของหุ้น วงเงนิกูร้วมสูงสุด              
ไม่เกิน 1,800,000 บาท 
  -  สําหรบัสมาชกิที,เป็นขา้ราชการอายุเกิน 58 ปี ให้กู้ได้ 65 เท่าของเงนิเดอืนหรอื 5 เท่าของหุ้น วงเงนิกูร้วมสูงสุด              
ไม่เกิน 1,600,000 บาท  
  - สําหรับสมาชิกที,อายุ เ กิน 59 ปี  ให้กู้ได้  60  เท่าของเงิน เดือนหรือ 5  เท่าของหุ้น วงเ งินกู้ รวมสูงสุด                      
ไม่เกิน 1,400,000.00 บาท  ทั �งนี�  ชาํระให้เสรจ็สิ�นภายในอายไุม่เกิน 75 ปี  
 2.6 ตอ้งมหีุน้ 1 ใน 5 ของวงเงนิที,ขอกู ้
 2.7 สําหรบัสมาชิกที2 เป็นข้าราชการบาํนาญ กรณีกู้เงนิตาม 2.1, 2.2 และ 2.3 ให้ส่งชําระคืนไม่เกิน 180 งวด และ         
กรณีกูเ้กิน 1,000,000 บาท ใหส้ง่ชาํระคนืไมเ่กนิ 180 งวด หรอืชาํระให้เสรจ็สิ�นภายในอายไุม่เกิน 75 ปี 
 2.8 สมาชกิที,เป็น พนักงานราชการ พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา ต้องมีอายุงานตามสญัญาจ้างไม่น้อยกว่า 4 ปี               
ใหกู้ไ้ด้ 20 เท่า ของเงนิเดอืนหรอื 5 เท่าของหุน้ แต่ไม่เกนิ 300,000 บาท ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิกูข้อง
สหกรณ์ฯ (ตามอายงุานคงเหลอืในสญัญาจา้ง) โดยใชผู้ค้ํ�าประกนัอยา่งน้อย 3 คน เป็นขา้ราชการไมน้่อยกว่า 1 คน  
3. สมาชกิสามารถยื,นกูส้ามญัใหมไ่ด ้เมื,อสง่ชาํระหนี�ไมน้่อยกว่า 6 เดอืน 
4. อตัราดอกเบี�ยเป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบี�ยเงนิกูข้องสหกรณ์ฯ 

 

1.  ตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกว่า 6 เดอืน 
2.  ตอ้งมหีุน้ 20% ของวงเงนิที,ขอกู ้
3. กูไ้ดไ้มเ่กนิ 100,000.00 บาท สง่ชาํระคนืภายใน 120 งวด ผูค้ํ�าประกนั 2 คน 
4. แนบหลกัฐานเพิ,มเตมิประกอบดว้ย รายละเอยีดของโครงการ, หนงัสอืรบัรองของเจา้ของโครงการ และอื,น ๆ                
    ตามที,คณะกรรมการรอ้งขอ 
 

.../กูเ้พื,อจดัทาํผลงานทางวชิาการ... 
 

หลกัเกณฑวิ์ธีการให้กู้ยืมเงิน ประจาํปี 2558 
สหกรณ์ออมทรพัยข้์าราชการสงักดักระทรวงศึกษาธิการอบุลราชธานี จาํกดั 
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1. ตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกว่า 6 เดอืน 
2. ตอ้งมหุีน้ 20% ของวงเงนิที,ขอกู้ 
3. กูไ้ด ้55 เท่าของเงนิเดอืนไมเ่กนิ 200,000 บาท ส่งชาํระคนืไมเ่กนิ 120 งวด ผูค้ํ�าประกนั 2 คน 
4. แนบหลกัฐานเพิ,มเตมิประกอบด้วย สําเนาคําขอส่งผลงานทางวชิาการ, หนังสอืรบัรองของผู้บงัคบับญัชา และอื,น ๆ 
ตามที,คณะกรรมการรอ้งขอ 

 
 

 

1. ตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกว่า 6 เดอืน 
2. ตอ้งมหุีน้ 20% ของวงเงนิที,ขอกู้ 
3. ศกึษาระดบัปรญิญาโทกูไ้ดไ้มเ่กนิ 400,000 บาท  หรอืศกึษาระดบัปรญิญาเอกกูไ้ดไ้มเ่กนิ 600,000 บาท ส่งชาํระคนื 
    ไมเ่กนิ 120 งวด ผูค้ํ�าประกนั 2 คน 
4. แนบหลกัฐานเพิ,มเตมิประกอบดว้ยรายละเอยีดของโครงสรา้งหลกัสตูร, หนงัสอืรบัรองของมหาวทิยาลยั และอื,น ๆ 
 ตามที,คณะกรรมการรอ้งขอ 
5. กรณไีดศ้กึษาตามหลกัสตูรมาแลว้ใหนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิมาประกอบคาํขอกูย้อ้นหลงัไดไ้มเ่กนิ  2 ภาคเรยีนตดิต่อกนั 

 
 

 

1. ตอ้งเป็นสมาชกิตดิต่อกนัมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ใหเ้ฉพาะเพื,อการเคหะสงเคราะห ์เพื,อการลงทุนประกอบอาชพีเสรมิ เพื,อพฒันาคุณภาพชวีติ และปลดเปลื�องหนี�สนิ 
    โดยใหกู้ไ้ด ้65 เท่าของเงนิเดอืน แต่ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท ส่งชาํระคนืไมเ่กนิ 240 งวด หรอือายไุมเ่กนิ 75 ปี 
3. ตอ้งมหุีน้ 20% ของวงเงนิที,ขอกู้ 
4. หลกัประกนัเงนิกูพ้เิศษ ประกอบดว้ยอสงัหารมิทรพัยใ์นทอ้งที,จงัหวดัอุบลราชธานีจาํนองเป็นประกนั  
 ในราคา เตม็จาํนวนของราคาประเมนิที,ทางราชการและบรษิทัประเมนิหลกัทรพัยอ์อกใหโ้ดยความเหน็ชอบ 
 ของคณะกรรมการดาํเนินการ และผูกู้เ้ป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยสาํหรบัค่าเบี�ยเลี�ยงและค่าพาหนะสาํหรบักรรมการ 
 และเจา้หน้าที,ตามระเบยีบสหกรณ์ฯ 

 
 

สหกรณ์ใหกู้ไ้ดต้ามประกาศของคณะกรรมการดาํเนินการที,จะพจิารณาเหน็สมควรในแต่ละปี 
1. กูไ้ดไ้มเ่กนิ 90% ของเงนิปนัผลที,จะไดร้บั โดยหกัสมาคม สสอค. และ สส.ชสอ. หรอืเงนิอื,น (ถา้ม)ี ก่อน 
2. สหกรณ์จะคดิดอกเบี�ยในอตัราเท่ากบัเงนิกูส้ามญั โดยจะคดิดอกเบี�ยรายวนั ตั �งแต่วนัที,จา่ยเงนิถงึวนัที,สหกรณ์ไดร้บั 
 การชาํระหนี�เสรจ็สิ�น 
3. สมาชกิจะตอ้งชาํระเงนิตน้พรอ้มดอกเบี�ย (ถา้ม)ี ใหเ้สรจ็สิ�นภายในวนัเปิดทาํการหลงัวนัประชุมใหญ่สามญั 
   ประจาํปี  

 

 
1. ตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกว่า 6 เดอืน 
2. ตอ้งมหุีน้ 20% ของวงเงนิที,ขอกู้ 
3. กูไ้ด ้5 เท่าของเงนิค่าหุน้ของสมาชกิไมเ่กนิ 200,000 บาท ส่งชาํระคนืไมเ่กนิ 100 งวด ผูค้ํ�าประกนั 2 คน 
4. แนบหลกัฐานเพิ,มเตมิประกอบดว้ย รายละเอยีดความจาํเป็น และอื,น ๆ ตามที,คณะกรรมการรอ้งขอ 

   


