การให้ เงินกู้แก่ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครูภเู ก็ต จํากัด
เงินกู้สามัญ

เงินกู้ฉกุ เฉิน
เงินกู้
ฉุกเฉิน

ฉุกเฉิน 1

วงเงินกู้
เอกสาร

คํ ้าประกัน
ขันตอน
้

6.25

เท่าของ
เงินเดือน
1 เท่าของ
เงินเดือน
คําขอกู้
ฉุกเฉิน 1
1

เงินค่าหุ้น
ยื่นคําขอกู้
เสนออนุมตั ิ
รอรับเงิน(ไม่
เกิน 5 นาที)

การชําระ

ฉุกเฉิน 2

ส่งเคราะห์

(ATM)

อัตรา
ดอกเบี ้ย

สิทธิการกู้

ฉุกเฉิน 2

ไม่เกิน
งวด

6

6.25

6.25

เท่าของ
เงินเดือน

เท่าของ
เงินเดือน

5

150,000

เงินกู้สามัญ

6.25

ตามยอดที่เรี ยก
เก็บ
150,000 บาท ตามยอดที่เรี ยก
เก็บ
คําขอฉุกเฉิน
คําขอกู้ จ่ายเงิน
ATM แบบมีผ้ ู สงเคราะห์
คํ ้า
ผู้คํ ้า 1 คน
เงินค่าหุ้น

อัตราดอกเบี้ย
สิทธิการกู้

คําขอ ฉุกเฉิน 2
แบบมีผ้ คู ํ ้า
ผู้คํ ้า 1 คน

ยื่นคําขอกู้พร้ อม ยื่นคําขอกู้
เอกสาร
พร้ อมเอกสาร
เสนออนุมตั ิ
เสนออนุมตั ิ

ยื่นคําขอกู้พร้ อม
เอกสาร
เสนออนุมตั ิ

ใช้ เวลาทังหมด
้
ใช้ เวลาทังหมด
้
โอนชําระเงิน
(ไม่เกิน 15 นาที) (ไม่เกิน 15
นาที)
ไม่เกิน 24 งวด ไม่เกิน 24 งวด ไม่เกิน 10 งวด

เป็ นสมาชิก 1 ปี ถึง 3 ปี

เป็ นสมาชิก 3 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี กู้ได้ 20 เท่ าของเงินได้รายเดือน
เป็ นสมาชิก 5 ปี ขึ้นไป
กู้ไ ด้ 30 เท่ าของเงินได้รายเดือนบวกเงินค่าหุ้น
วงเงินกู้สูงสุด ไม่ เกิน 1,500,000.00 บาท
หลักฐานประกอบ ค ําขอกู้สามัญ
สลิปเงินเดือนผูก้ ้ทู ี่มีลายเซ็น เจ้าหน้าที่การเงินรับรอง
สําเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการผูก้ ้ ู
สําเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการผูค้ า้ ํ ประกัน
สําเนาทะเบียนบ้านผูก้ ้ ู (กรณี ที่ใช้บัตรข้าราชการ)

5

บาท

เงินกู้สามัญ
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
กู้ได้ 16 เท่ าของเงินได้รายเดือน

คา้ ํ ประกัน

สําเนาทะเบียนบ้านผูค้ า้ ํ ประกัน (กรณี ที่ใช้บัตรข้าราชการ)
จํานวนเงินที่ขอกู้ หัก เงินค่าหุ้นแล้ว เหลือเท่ าไหร่ ใช้จาํ นวนผูค้ า้ ํ ประกันดังนี้
เหลือไม่ ถึง 300,000.00 บาท ใช้ผคู ้ า้ ํ ประกันไม่ น้อยกว่ า 1 คน
เกินจาก 300,000.00 บาทแต่ไม่ ถึง 500,000.00 บาท ใช้ผคู ้ า้ ํ ประกันไม่ น้อยกว่ า 2 คน
เกินจาก 500,000.00 บาท ขึ้นไป ใช้ผคู ้ า้ ํ ประกันไม่ น้อยกว่ า 3 คน

กรณี ที่ผกู ้ ้สู ังกัด (สช) ต้องมีขา้ ราชการอย่ างน้อย 1 คน คา้ ํ ประกัน
ขั้นตอนการดําเนินการ ยื่นค ําขอกู้พร้อมเอกสารประกอบ(ฝ่ ายสินเชือ่ ) ไม่ เกิน วันที่ 12 และ 27 ของเดือน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู้ ระยะเวลา ไม่ เกิน 5 นาที
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิการกู้และผูค้ า้ ํ ประกัน ระยะเวลาไม่ เกิน 5 นาที

การผ่อนช ําระ
การผ่อนผัน
หมายเหตุ

เสนอคณะกรรมการเงินกู้ประจําสัปดาห์พจิ ารณาอนุมัต ิ หลัง วันที่ 12 และ 27 ของเดือน
ผูก้ ้รู ับเอกสาร (สัญญากู้และสัญญาคา้ ํ ประกัน) หลังคณะกรรมการอนุมตั ิ 1 วัน
ผูก้ ้สู ่ งเอกสาร(สัญญากู้และสัญญาคา้ ํ ประกัน) ให้ฝ่ายสินเชือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง ใช้เวลา 5 นาที
รอรับเช็ค หน้าเคาร์เตอร์ ไม่ เกิน 15 นาที
ช ําระไม่ เกิน 180 งวด (15 ปี )
ช ําระมาแล้วไม่ น้อยกว่ า 6 งวด งดส่ งเงินต้นได้ไม่ เกิน 6 งวด ต้องเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกที่ประส่ งค์จะกู้ทับของเดิม ต้องส่ งมาแล้วไม่ น้อยกว่ า 6 งวด หรือรับเงินไม่ น้อยกว่ า 50,000 บาท
สิทธิการกู้อาจมีการปรับยอดลงมา กรณี ที่สมาชิกมีเงินเดือนคงเหลือน้อยกว่ า 15 %
สมาชิก 1 คน สามารถที่จะคา้ ํ ประกันได้ไ ม่ เกินสิทธิการกู้ของตนเอง
เช่ น มีสิทธิการกู้ไ ด้ 300,000 บาท สามารถคา้ ํ ประกันได้ไม่ เกิน 300,000 บาท ไม่ จํากัด จํานวนคน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557

ปฏิทินการชําระหนี้ ของสมาชิกสหกรณ์
สํ าหรับสมาชิกหน่วยงานราชการ
วัน อังคาร 28 มกราคม 2557
วัน อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2557
วัน พุธ
26 มีนาคม 2557
วัน ศุกร์
25 เมษายน 2557
วัน อังคาร 27 พฤษภาคม 2557
วัน พุธ
25 มิถุนายน 2557
วัน จันทร์ 28 กรกฎาคม 2557
วัน อังคาร 26 สิ งหาคม 2557
วัน พฤหัสบดี 25 กันยายน 2557
วัน อังคาร 28 ตุลาคม 2557
วัน อังคาร 25 พฤศจิกายน 2557
วัน พฤหัสบดี 25 ธันวาคม 2557

ประจํ าปี 2557
สํ าหรับสมาชิกสังกัด (สช)
วัน ศุกร์
31 มกราคม 2557
วัน ศุกร์
28 กุมภาพันธ์ 2557
วัน จันทร์ 31 มีนาคม 2557
วัน พุธ
30 เมษายน 2557
วัน ศุกร์
30 พฤษภาคม 2557
วัน จันทร์ 30 มิถุนายน 2557
วัน พฤหัสบดี 31 กรกฎาคม 2557
วัน ศุกร์
29 สิ งหาคม 2557
วัน อังคาร 30 กันยายน 2557
วัน ศุกร์
31 ตุลาคม
2557
วัน ศุกร์
28 พฤศจิกายน 2557
วัน อังคาร 30 ธันวาคม 2557

สํ าหรับการจ่ายเงิ นเฉลี่ยคืนให้แก ่สมาชิก จ่ายตามส่วน จํ านวนแห่งดอกเบี้ยเงิ นกู ้
ซึ่งสมาชิกได้ชาํ ระให้แก ่สหกรณ์ในระหว ่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการชําระเงิ นงวดชําระหนี้
ไม่ว ่าต้นเงิ นหรื อดอกเบี้ย ในปี ใด มิให้ได้รับเงิ นเฉลี่ยคืนสํ าหรับปี น้ นั ๆ
ข้ อ 10 การชําระหนี้ สมาชิกพึงชําระหนี้ ตอ่ สหกรณ์โดยวิธีหักผ่านจากเงิ นได้รายเดือนของผูก้ ู ้ ณ ที่จา่ ย
เว้นแต่สมาชิกที่กพู ้ ิเศษให้ถือว ่าเงิ นงวดชําระหนี้ แต่ละงวด
ถึงกําหนดชําระภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือน
ข้ อ 11 สมาชิกที่มคี วามประสงค์จะส่งงวดชําระหนี้ นอกเหนื อจาก ข้อ 10. ให้ยื่นหนังสื อ
แสดงเหตุผลและความจํ าเป็ น ต่อคณะกรรมการดําเนิ นการเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ

สรุปเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด
เงินกู้พเิ ศษ
เงินกู้พเิ ศษ

90 % ของมู ลค่าหุ้น

อัตราดอกเบี้ย
6
สิทธิการกู้ 90 % ของค่าหุ้น
วงเงินกู้สูงสุด ไม่ จาํ กัด
หลักฐานประกอบ คําขอกู้ พิเศษ

คํา้ ประกัน เงินค่าหุ้น
ขั้นตอนการดําเนินการ ยื่นคําขอกู้(หน้าเคาร์เตอร์)
เสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมัติ
รอรับเงิน(ไม่ เกิน 5 นาที)

การผ่อนชําระ
การผ่อนผัน
หมายเหตุ

ชําระไม่ เกิน 240 งวด
ไม่ มีการผ่อนผัน
กู้ทับหักกลบหนี้เก่ าได้

เพือ่ การเคหะสงเคราห์/รีไฟแนนซ์

เพือ่ การเคหะ (ซือ้ บ้านใหม่ )

เพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพ

เพือ่ ซือ้ รถยนต์ (ใหม่ )

6
1 เท่ าของราคาประเมิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง(ถ้ามี)
ไม่ เกิน 5,000,000.00 บาท
คําขอกู้พเิ ศษ
หนังสือรับรองราคาประเมินจากสํา นักงานที่ดิน (ตัวจริง)
สํา เนาโฉนด/น.ส.3 ก ทุกหน้า (เท่ าตัวจริง)
สํา เนาทะเบียนบ้าน(กรณี มีบ้านอยู่บนที่ดิน)
สํา เนาบัตรและสํา เนาทะเบียนบ้าน (ผูก้ ้)ู
สํา เนาบัตรและสํา เนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส) ถ้ามี
สํา เนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
เอกสารประกอบเกี่ยวกับเหตุผลในการกู้ เพือ่ การเคหะ
เช่น รายการซ่อมแซมบ้าน,ยอดหนี้คา้ งธนาคาร
โฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (ถ้ามี)
ยื่นคําขอกู้พร้อมเอกสารประกอบ(ฝ่ ายสินเชือ่ ) ไม่ เกินวันที่ 5 ของเดือน
ตรวจสอบเอกสารการกู้และเอกสารหลักทรัพย์คา้ ํ ประกัน

6.00 ต่อปี
90% ของราคาซือ้ ขาย(ตามสัญญาซือ้ ขายของโครงการ)
ไม่ เกิน 5,000,000.00 บาท
คําขอกู้พเิ ศษ พร้อม สลิปเงินเดือน 3 เดือนสุดท้าย
หนังสือสัญญาซือ้ ขาย ระหว่ างโครงการหมู่ บ้าน
สํา เนาโฉนด/น.ส.3 ก ทุกหน้า (เท่ าตัวจริง)
แปลนอาคารที่จะซือ้ และ ทะเบียนบ้านที่จะซือ้
สํา เนาบัตรและสํา เนาทะเบียนบ้าน (ผูก้ ้)ู
สํา เนาบัตรและสํา เนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส) ถ้ามี
สํา เนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
แผนผังหมู่ บ้าน,ใบเสร็จผ่อนเงินดาวน์
ผูก้ ้แู ละผูซ้ อื้ ต้องเป็ นบุคคล เดียวกัน
โฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (ถ้ามี)
ยื่นคําขอกู้พร้อมเอกสารประกอบ(ฝ่ ายสินเชือ่ ) ไม่ เกินวันที่ 5 ของเดือน
ตรวจสอบเอกสารการกู้และเอกสารหลักทรัพย์คา้ ํ ประกัน

6.00
1 เท่ าของราคาประเมิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง(ถ้ามี)
ไม่ เกิน 3,000,000.00 บาท (ตามแผนการลงทุน)
คําขอกู้พเิ ศษ
หนังสือรับรองราคาประเมินจากสํา นักงานที่ดิน (ตัวจริง)
สํา เนาโฉนด/น.ส.3 ก ทุกหน้า (เท่ าตัวจริง)
สํา เนาทะเบียนบ้าน(กรณี มีบ้านอยู่บนที่ดิน)
สํา เนาบัตรและสํา เนาทะเบียนบ้าน (ผูก้ ้)ู
สํา เนาบัตรและสํา เนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส) ถ้ามี
สํา เนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
เอกสารประกอบเกี่ยวกับเหตุผลในการกู้ เพือ่ การลงทุน
เช่น แผนการลงทุนประกอบอาชีพ
โฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (ถ้ามี)
ยื่นคําขอกู้พร้อมเอกสารประกอบ(ฝ่ ายสินเชือ่ ) ไม่ เกินวันที่ 5 ของเดือน
ตรวจสอบเอกสารการกู้และเอกสารหลักทรัพย์คา้ ํ ประกัน

6.00
1 เท่ าของราคาประเมิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง(ถ้ามี)
ไม่ เกิน 1,200,000.00 บาท (ราคารถยนต์ใหม่ )
คําขอกู้พเิ ศษ
หนังสือรับรองราคาประเมินจากสํา นักงานที่ดิน (ตัวจริง)
สํา เนาโฉนด/น.ส.3 ก ทุกหน้า (เท่ าตัวจริง)
สํา เนาทะเบียนบ้าน(กรณี มีบ้านอยู่บนที่ดิน)
สํา เนาบัตรและสํา เนาทะเบียนบ้าน (ผูก้ ้)ู
สํา เนาบัตรและสํา เนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส) ถ้ามี
สํา เนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
เอกสารประกอบเกี่ยวกับเหตุผลในการกู้ เพือ่ ซือ้ รถยนต์
เช่น โบว์ชวั ร์รถที่จะซือ้ ,ใบเสร็จการจองรถที่จะซือ้
โฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (ถ้ามี)
ยื่นคําขอกู้พร้อมเอกสารประกอบ(ฝ่ ายสินเชือ่ ) ไม่ เกินวันที่ 5 ของเดือน
ตรวจสอบเอกสารการกู้และเอกสารหลักทรัพย์คา้ ํ ประกัน

นัดตรวจสอบหลักทรัพย์ (ระหว่ าง 7-14 ของเดือน)
เสนอคณะกรรมการเงินกู้พจิ ารณา ทุกวันที่ 15 ของเดือน
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา ทุกวันที่ 20 ของเดือน
ฝ่ ายสินเชือ่ จัดเตรียมสัญญากู้และสัญญาจํานอง
นัดผูก้ ้ทู ําสัญญากู้และสัญญาจํานองพร้อมรับเงิน ไม่ เกิน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ชําระไม่ เกิน 240 งวด
ไม่ มีการผ่อนผัน
ผูก้ ้ตู อ้ งเตรียมพร้อมหาหลักโฉนดที่ดินไว้ให้คณะกรรมการ
ในการตรวจ
กรณี นําบ้านคํา้ ประกัน ต้องทําประกันอัคคีภัยตามที่สหกรณ์ กาํ หนด
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