
 
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด 
ปรับปรุง ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด  ได้ให้บริการการกู้เงินแก่สมาชิกที่มีความประสงค์ 
จะใช้บริการเงินกู้  โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 1.  ประเภทของเงินกู้  มี  2  รายการ 
      1.1  เงินกู้ฉุกเฉิน   
      1.2  เงินกู้สามัญ 
 2.  หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ 
  การได้รับอนุมัติให้กู้เงินได้นั้น  สมาชิกฯต้องมีคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ  ได้แก่  วงเงินกู้ 
      หลักประกันและความสามารถช าระหนี้  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
      2.1  วงเงินกู้ 

 วงเงินกู้ฉุกเฉิน  1 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  20,000  บาท 
หมายเหตุ  สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินเดือน 

 วงเงินกู้สามัญ    
2.1.1  เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน  และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนครบ 4 งวด  กู้ได้ 
         10  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  250,000  บาท 
2.1.2  เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 เดือน  และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนครบ 9 งวด  กู้ได้ 
         15  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  375,000  บาท 
2.1.3  เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนครบ 12 งวด กู้ได้ 
         18  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  450,000  บาท 
2.1.4  เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 เดือน และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนครบ 18 งวด กู้ได้ 
         24  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  600,000  บาท 
2.1.5  เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนครบ 24 งวด กู้ได้ 
         30  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  800,000  บาท 
2.1.6  เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 เดือน และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนครบ 36 งวด กู้ได้ 
         50  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  1,000,000  บาท 

หมายเหตุ  สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินเดือน 
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       2.2  หลักประกัน 

 ทุนเรือนหุ้นเป็นประกันทั้งหมด 

 บุคคลค้ าประกัน วงเงินค้ าประกัน ต้องไม่เกินสิทธิในการกู้สามัญของผู้ค้ าประกัน  
   ค้ าประกันสมาชิกผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 คน   

 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติใหม่  
      -  คณะกรรมการมีมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ดังนี้ 
      ไม่ให้น าทุนเรือนหุ้นมาหักกับยอดเงินกู้สามัญเวลาค านวณวงเงินกู้กับการ 
       ค  าประกัน 

      2.3  ความสามารถในการช าระหนี  
2.3.1  เมื่อรวมรายการที่ต้องช าระกับรายการที่ขอกู้ใหม่แล้ว  ต้องมีเงินเหลือจากการ 
         หัก ณ ที่จ่ายทุกรายการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินเดือน 
2.3.2  การค านวณความสามารถในการช าระหนี้  คิดจาก 2 ช่วงระยะเวลา  ได้แก่ 

 ช่วงระยะเวลาก่อนการเกษียณอายุราชการ  โดยใช้เงินได้รายเดือนปัจจุบัน 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

 ช่วงระยะเวลาหลังการเกษียณอายุราชการ  กู้ได้ภายในจ านวนไม่เกิน 
  ร้อยละ  90  ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ 

 3.  ระยะเวลาการช าระหนี  
      3.1  เงินกู้ฉุกเฉิน 

 เงินกู้ฉุกเฉิน  ไม่เกิน 8 งวดรายเดือน  
      3.2  เงินกู้สามัญ 

 เงินกู้สามัญ   ไม่เกิน 144 งวดรายเดือน (12 ปี) หรือภายในอายุราชการที่เหลืออยู่ 
 4.  ขั นตอนการขอกู้เงินและรับเงินกู้ 
      4.1  การกู้เงินฉุกเฉิน 

4.1.1  ยื่นค าขอกู้โดยใช้แบบค าขอกู้เงินฉุกเฉิน ณ ส านักงานสหกรณ์ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา  
 08.30 - 15.00  น.  

4.1.2  เอกสารประกอบค าขอกู้เงินฉุกเฉิน   

 ใบปะหน้าผ่านต้นสังกัด หรือมาเขียนด้วยตนเองที่ส านักงานสหกรณ์ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้กู้  
     (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง) 

 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ถ้ามี) 

 ส าเนาสลิปเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

 ส าเนาใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์เดือนสุดท้าย 

 ส าเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีให้โอนผ่านธนาคาร) 
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4.1.3  การกู้ใหม่ สมาชิกท่ีส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 4 งวดเดือน  จึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ 
 ไดโ้ดยหักกลบลบเงินกู้ฉุกเฉินเดิมก่อน  

 

4.1.4  การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน 

 หากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับอนุมัติเงินกู้โดย 
     ผู้มีสิทธิลงนามอนุมัติเงินกูฉุ้กเฉิน 

      4.2  การกู้เงินสามัญ 
4.2.1  ยื่นค าขอกู้โดยใช้แบบค าขอกู้เงินสามัญ ณ ส านักงานสหกรณ์ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา  

 08.30 - 15.00 น.  
4.2.2  เอกสารประกอบค าขอกู้เงินสามัญ  

 ใบปะหน้าเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา เซ็นรับรอง 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ของผู้กู้ และผู้ค้ าประกัน 
     และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของคู่สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ าประกัน (ถ้าม)ี   
     พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 

 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ถ้ามี) 

 ส าเนาใบหย่า ของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน หรือคู่สมรสผู้กู้และคู่สมรสผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) 

 ส าเนาใบสลิปเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

 ส าเนาใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์เดือนสุดท้าย 

 ส าเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (เป็นบัญชีเงินเดือน) 
4.2.3  การกู้ใหม่  

 ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า  12  งวดเดือน  จึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้   
         โดยหักกลบลบเงินกู้สามัญเดิมก่อน 

 ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์ครบถ้วนก่อนก าหนด กู้ได้ต้องพ้นระยะเวลา 3 เดือนไปแล้ว  
4.2.4  การอนุมัติเงินกู้สามัญ 

 หากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับอนุมัติเงินกู้โดย 
     คณะกรรมการลงนามอนุมัติเงินกู้สามัญ   

 การอนุมัติเงินกู้สามัญ หรือการจ่ายเงินกู้สามัญ แบ่งเป็น 2 งวด คือ วันที่ 1 และ 
     วันที่ 16 ของเดือน  

 5.  อัตราดอกเบี ยเงินกู้ 

 ตามประกาศของสหกรณ์ ปัจจุบันร้อยละ 6.75 ต่อปี ให้ค านวณดอกเบี้ยรายวัน 
     ตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 


