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หลักเกณฑการกูเงิน 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
พ.ศ. 2559 
…………….. 

 

หลักเกณฑการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 

1. อายุการเปนสมาชิก 

    เปนสมาชิก 3 เดือน ยกเวนสมาชิกซึ่งไดรับการบรรจุเปนพนักงานเทศบาลแลวไมนอยกวา 6 เดือน  
เมื่อไดรับการอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกของสหกรณแลวสามารถย่ืนคําขอกูเงินไดทันท ี

2. วงเงินกู 2 เทาของเงินเดือนผูกู 
3. ระยะเวลาการผอนชําระ  20  งวดรายเดือน และตองไมเกินอายุราชการคงเหลือของผูกู  
4.  สมาชิกที่สงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินมาแลวไมนอยกวาหางวด  หรือชําระหน้ีเงินกูเพ่ือ
เหตุฉุกเฉินมาแลวไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของวงเงินกูตามสัญญาท่ีมีอยู  ใหกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหม 
โดยหักกลบลบหน้ีกับสัญญาเกาได  แตใหมีสัญญาเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเพียงสัญญาเดียว      

 

หลักเกณฑการกูเงินกูสามัญ 
 

 1.  วงเงินกูสามัญและระยะเวลาการชําระคืนเงินกู 
      1.1  วงเงินกูสามัญ 
 

อายุการเปนสมาชิก จํานวนเทา
ของเงินเดือน 

วงเงินกูสามัญ 
ไมเกิน (บาท) 

 

(1) เปนสมาชิก 6 เดือน ยกเวนสมาชิกซึ่งไดรับการ 
     บรรจุเปนพนักงานเทศบาลแลวไมนอยกวา   
     6 เดือน เมื่อไดรับการอนุมัติรับเขาเปนสมาชิก 
     ของสหกรณแลวสามารถย่ืนคําขอกูเงินไดทันท ี
(2) เปนสมาชิก 1 ปข้ึนไป แตไมเกิน 2 ป 
(3) เปนสมาชิก 2 ปข้ึนไป แตไมเกิน 3 ป 
(4) เปนสมาชิก 3 ปข้ึนไป แตไมเกิน 5 ป 
(5) เปนสมาชิก  5  ปข้ึนไป  
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(6) ผูกูซึ่งเปนสมาชิก จะขอกูเงินสามัญโดยใชคาหุนคํ้าประกันไดแตไมเกินรอยละ 
    เกาสิบหาของจํานวนเงินคาหุนที่มีอยู  
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      1.2  ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู 
             ไมเกิน 180 งวด ต้ังแตเดือนแรกที่ผูกูสงคืนตนเงินกูสามัญพรอมดอกเบี้ย และตองไมเกิน
อายุราชการคงเหลือของผูกู 
 2.  เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงิน 
      2.1 เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงินทุกประเภท ยกเวน เงินกูสามัญโดยใชเงินคาหุนคํ้า
ประกัน ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ ดังน้ี 
 

อัตราเงินเดือนของผูกู เงินไดรายเดือนคงเหลือ 
ไมเกิน 10,000.00 บาท 2,000.00 

เกินกวา 10,000.00 บาท ถึง 15,000.00 บาท 2,500.00 
เกินกวา 15,000.00 บาท ถึง 20,000.00 บาท 3,500.00 
เกินกวา 20,000.00 บาท ถึง 25,000.00 บาท 4,500.00 
เกินกวา 25,000.00 บาท ถึง 30,000.00 บาท 5,500.00 
เกินกวา 30,000.00 บาท ถึง 35,000.00 บาท 6,500.00 
เกินกวา 35,000.00 บาท ถึง 40,000.00 บาท 7,500.00 
เกินกวา 40,000.00 บาท ถึง 45,000.00 บาท 8,500.00 
เกินกวา 45,000.00 บาท ถึง 50,000.00 บาท 9,500.00 
เกินกวา 50,000.00 บาท ถึง 55,000.00 บาท 10,500.00 
เกินกวา 55,000.00 บาท ถึง 60,000.00 บาท 11,500.00 

 

      2.2 เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงินสามัญโดยใชเงินคาหุนคํ้าประกันเพียงอยางเดียว  
ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวา 1,000.- บาท 
      2.3 เงินไดรายเดือน หมายถึง เงินเดือนของผูกูรวมกับเงินเพิ่มตาง ๆ ที่ไดรับจากทางราชการ 
 

 3.  หลักเกณฑการคํ้าประกันเงินกูสามัญ 
      3.1 ผูคํ้าประกันตองมีเงินเดือนตามเกณฑดังตอไปน้ี 
 

เกณฑเงินเดือนผูคํ้าประกัน 
 

วงเงินกูสามัญ  จํานวนผูคํ้าประกัน เงินเดือนของผูคํ้าประกัน 
 

(1) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน    
(2) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน    
(3) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน    
(4) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน    
(5) ผูกูเงินสามัญ เกินกวา  
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600,000 บาท 
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1,000,000 บาท 

1,000,000 บาท 

 

1 คน 
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ไมกําหนด 
ไมตํ่ากวา 10,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 12,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 15,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 18,000 บาท 
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      3.2 ผูคํ้าประกันตองมีอายุราชการคงเหลือไมนอยกวาระยะเวลาการชําระหน้ีของผูกู 
      3.3 ผูกูเงินไมเกิน 500,000 บาท ใหมีผูคํ้าประกัน 1 คน 
      3.4 ผูกูเงินไมเกิน 1,000,000 บาท ใหมีผูคํ้าประกัน 2 คน 
      3.5 ผูกูเงินเกิน 1,000,000 บาท ใหมีผูคํ้าประกัน 3 คน 
      3.6 สมาชิกผูมีเงินเดือนนอยกวา 18,000 บาท สามารถคํ้าประกันสมาชิกอื่นได 2 คน  
      3.7 สมาชิกผูมีเงินเดือนต้ังแต 18,000 บาท สามารถคํ้าประกันสมาชิกอื่นได 3 คน  
                                                                                                                                    

 4.  หลักเกณฑอ่ืน 
      4.1 สมาชิกตองชําระหน้ีเงินกูสามัญรายเดือนมาแลวไมนอยกวา 12 งวด หรือชําระหน้ีเงินกูสามัญ
มาแลวไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของวงเงินกูตามสัญญากอน จึงจะมีสิทธิกูเงินกูสามัญสัญญาใหม โดยหักกลบลบหน้ี
กับสัญญาเงินกูสามัญเดิม 
      4.2 สัญญาเงินกูสามัญใหมีเพียงสัญญาเดียว ในการจายเงินกูสามัญ สหกรณจะหักหน้ีเงินกูสามัญ
คงเหลือตามสัญญาเดิมออกกอน 
      4.3 สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ที่เปนสมาชิกหรือยังมีหน้ีคางกับสหกรณ 
ออมทรัพยแหงอื่น สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะพิจารณาใหเงินกูไมเกินรอยละเกาสิบหาของ
ทุนเรือนหุนของสมาชิกรายน้ัน ๆ 
      4.4 สมาชิกที่ขอกูเงินกูสามัญโดยใชบุคคลคํ้าประกันทุกราย ตองสงรายงานขอมูลเครดิตของ
สมาชิกผูกู เพื่อประกอบการพิจารณาการใหเงินกูแกสมาชิก 
 

.................................................. 
 
 
 

                                                                                                                             

 
 

 


