หลักเกณฑการกูเงิน
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
พ.ศ. 2559
……………..
หลักเกณฑการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1. อายุการเปนสมาชิก
เปนสมาชิก 3 เดือน ยกเวนสมาชิกซึ่งไดรับการบรรจุเปนพนักงานเทศบาลแลวไมนอยกวา 6 เดือน
เมื่อไดรับการอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกของสหกรณแลวสามารถยื่นคําขอกูเงินไดทันที
2. วงเงินกู 2 เทาของเงินเดือนผูกู
3. ระยะเวลาการผอนชําระ 20 งวดรายเดือน และตองไมเกินอายุราชการคงเหลือของผูกู
4. สมาชิกที่สงเงินงวดชําระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินมาแลวไมนอยกวาหางวด หรือชําระหนี้เงินกูเพื่อ
เหตุฉุกเฉินมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของวงเงินกูตามสัญญาที่มีอยู ใหกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหม
โดยหักกลบลบหนี้กับสัญญาเกาได แตใหมีสัญญาเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเพียงสัญญาเดียว

หลักเกณฑการกูเงินกูสามัญ
1. วงเงินกูสามัญและระยะเวลาการชําระคืนเงินกู
1.1 วงเงินกูสามัญ
อายุการเปนสมาชิก

จํานวนเทา
ของเงินเดือน

วงเงินกูสามัญ
ไมเกิน (บาท)

(1) เปนสมาชิก 6 เดือน ยกเวนสมาชิกซึ่งไดรับการ
15
200,000
บรรจุเปนพนักงานเทศบาลแลวไมนอยกวา
6 เดือน เมื่อไดรับการอนุมัติรับเขาเปนสมาชิก
ของสหกรณแลวสามารถยื่นคําขอกูเงินไดทันที
(2) เปนสมาชิก 1 ปขึ้นไป แตไมเกิน 2 ป
25
300,000
(3) เปนสมาชิก 2 ปขึ้นไป แตไมเกิน 3 ป
35
500,000
(4) เปนสมาชิก 3 ปขึ้นไป แตไมเกิน 5 ป
45
800,000
(5) เปนสมาชิก 5 ปขึ้นไป
50
1,500,000
(6) ผูกูซึ่งเปนสมาชิก จะขอกูเงินสามัญโดยใชคาหุนค้ําประกันไดแตไมเกินรอยละ
เกาสิบหาของจํานวนเงินคาหุนที่มีอยู

“มั่นคงคุมคา พัฒนากาวไกล ทันสมัยใหบริการ”

-21.2 ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู
ไมเกิน 180 งวด ตั้งแตเดือนแรกที่ผูกูสงคืนตนเงินกูสามัญพรอมดอกเบี้ย และตองไมเกิน
อายุราชการคงเหลือของผูกู
2. เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงิน
2.1 เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงินทุกประเภท ยกเวน เงินกูสามัญโดยใชเงินคาหุนค้ํา
ประกัน ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ ดังนี้
อัตราเงินเดือนของผูกู
ไมเกิน 10,000.00 บาท
เกินกวา 10,000.00 บาท ถึง 15,000.00 บาท
เกินกวา 15,000.00 บาท ถึง 20,000.00 บาท
เกินกวา 20,000.00 บาท ถึง 25,000.00 บาท
เกินกวา 25,000.00 บาท ถึง 30,000.00 บาท
เกินกวา 30,000.00 บาท ถึง 35,000.00 บาท
เกินกวา 35,000.00 บาท ถึง 40,000.00 บาท
เกินกวา 40,000.00 บาท ถึง 45,000.00 บาท
เกินกวา 45,000.00 บาท ถึง 50,000.00 บาท
เกินกวา 50,000.00 บาท ถึง 55,000.00 บาท
เกินกวา 55,000.00 บาท ถึง 60,000.00 บาท

เงินไดรายเดือนคงเหลือ
2,000.00
2,500.00
3,500.00
4,500.00
5,500.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
9,500.00
10,500.00
11,500.00

2.2 เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงินสามัญโดยใชเงินคาหุนค้ําประกันเพียงอยางเดียว
ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวา 1,000.- บาท
2.3 เงินไดรายเดือน หมายถึง เงินเดือนของผูกูรวมกับเงินเพิ่มตาง ๆ ที่ไดรับจากทางราชการ
3. หลักเกณฑการค้ําประกันเงินกูสามัญ
3.1 ผูค้ําประกันตองมีเงินเดือนตามเกณฑดังตอไปนี้
เกณฑเงินเดือนผูค้ําประกัน
วงเงินกูสามัญ
(1) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน
(2) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน
(3) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน
(4) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน
(5) ผูกูเงินสามัญ เกินกวา

500,000 บาท
600,000 บาท
800,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

จํานวนผูค้ําประกัน

เงินเดือนของผูค้ําประกัน

1 คน
2 คน
2 คน
2 คน
3 คน

ไมกําหนด
ไมต่ํากวา 10,000 บาท
ไมต่ํากวา 12,000 บาท
ไมต่ํากวา 15,000 บาท
ไมต่ํากวา 18,000 บาท
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-33.2 ผูค้ําประกันตองมีอายุราชการคงเหลือไมนอยกวาระยะเวลาการชําระหนี้ของผูกู
3.3 ผูกูเงินไมเกิน 500,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 1 คน
3.4 ผูกูเงินไมเกิน 1,000,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน
3.5 ผูกูเงินเกิน 1,000,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 3 คน
3.6 สมาชิกผูมีเงินเดือนนอยกวา 18,000 บาท สามารถค้ําประกันสมาชิกอื่นได 2 คน
3.7 สมาชิกผูมีเงินเดือนตั้งแต 18,000 บาท สามารถค้ําประกันสมาชิกอื่นได 3 คน
4. หลักเกณฑอื่น
4.1 สมาชิกตองชําระหนี้เงินกูสามัญรายเดือนมาแลวไมนอยกวา 12 งวด หรือชําระหนี้เงินกูสามัญ
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของวงเงินกูตามสัญญากอน จึงจะมีสิทธิกูเงินกูสามัญสัญญาใหม โดยหักกลบลบหนี้
กับสัญญาเงินกูสามัญเดิม
4.2 สัญญาเงินกูสามัญใหมีเพียงสัญญาเดียว ในการจายเงินกูสามัญ สหกรณจะหักหนี้เงินกูสามัญ
คงเหลือตามสัญญาเดิมออกกอน
4.3 สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ที่เปนสมาชิกหรือยังมีหนี้คางกับสหกรณ
ออมทรัพยแหงอื่น สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะพิจารณาใหเงินกูไมเกินรอยละเกาสิบหาของ
ทุนเรือนหุนของสมาชิกรายนั้น ๆ
4.4 สมาชิก ที่ขอกูเงินกูสามัญ โดยใชบุคคลค้ําประกันทุก ราย ตอ งสงรายงานขอมูลเครดิตของ
สมาชิกผูกู เพื่อประกอบการพิจารณาการใหเงินกูแกสมาชิก
..................................................
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