ประกาศสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
เรื่อง หลักเกณฑการกูเงินกับสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
อาศัยอํานาจตาม ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด วาดวยการใหกูเงินแกสมาชิก พ.ศ.
2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 ไดกําหนด
เกณฑการกูกูเงินกับสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ดังนี้
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1. สิทธิการกู
ใหกูไดไมเกินรอยละ 80 แหงเงินไดรายเดือน ( ไมรวมเงินคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน,เงิ
คาตอบแทน น
วิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง และหรือเงินไดอื่นๆ ) แตไมเกิน 50,000 บาท โดยไมตองคํานึงถึงสิทธิ์ของ
เงินกูสามัญ
ในกรณีที่สมาชิกสามัญนั้นยังมีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งกอนเหลืออยู เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งใหมและ
ครั้งกอนรวมกัน จะมีจํานวนตนเงินเกินกวาจํากัดในวรรคหนึ่งไมได
กรณีที่ยังมีเงินกูฉุกเฉินคางอยู หากจะกูเงินฉุกเฉินใหม ใหรับเงินกูไดตั้งแตวันที่หักเงิน ณ ที่จายใน
เดือนนั้น จากตนสังกัด หรืองบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน สงใหสหกรณ ฯ
2. การชําระหนี้
ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเป6นงวดรายเดือนเดือนละ เทาๆ กันพรอมดวยดอกเบี้ยยกเวนงวด
สุดทาย ตามแตผูกูจะเห็นสมควรแตไมเกิน 10 งวด ( รวมการกูฉุกเฉิน ATM ดวย ) และหากจะกูใหมตองสง
ให
ชําระมาแลวไมนอยกวา 1 งวด
3. เอกสารคําขอกู
3.1 การกรอกรายละเอียดในแบบคําขอกู ถาเขียนดวยลายมือจะตองเขียนโดยผูขอกูเอง หากเป6น
ผูอื่นเขียนแทนตองเขียนคําวา “ผูผูเขียน”
น ตอทายชองพยานดวยดังนี้ “พยาน/ผูเขียน”
3.2 หากมีการแกไขรายละเอียดในแบบคําขอกูใหผูกูลงลายมือชื่อกํากับ ยกเวนกรณีการแกไขจํานวน
เงินกูนอยลงหรืองวดชําระหนี้ใหเจาหนาที่และ ผูรับมอบอํานาจลงลายมือชื่อกํากับ
3.3 ในการกูเงิน ผูกูตองแนบบัตรประจําตัวพรอมคําขอกู ดังนี้
3.3.1 บัตรประจําตัวขาราชการ ( ที่ไมหมดอายุ ) หรือ
3.3.2 บัตรประจําตัวประชาชน ( ที่ไมหมดอายุ )
4. การรับ - จ1ายเงิน
4.1 รับดวยตนเอง หรือ
4.2 สมาชิกผูรับมอบอํานาจตองแสดงบัตรประจําตัวตอเจาหนาที่การเงินของสหกรณ และใหโอนเงิน
เขาบัญชีสหกรณ / บัญชีธนาคารอือื่นๆ ในนามผูขอกู

เงินกูสามัญบุคคลค้ําประกัน
1. สมาชิกที่ยื่นกูเงินสามัญบุคคลค้ําประกัน ที่กูไมเกิน 2,000,000 บาท ใหสงชําระไมเกิน 240 งวด และ
สมาชิกที่กูตั้งแต 2,000,000 บาท ขึ้นไป ใหสงชําระไมเกิน 300 งวด และหรืออายุผูกูตองไมเกิน 80 ปJ
2. สิทธิการกู และ คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ผูขอกูเงินสามัญบุคคลค้ําประกัน
2.1 เป6นสมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ไมนอยกวา 6 เดือน
2.2 ครู อันดับ คศ.1 ขึ้นไป มีสิทธิการกูเงิน ดังนี้
2.2.1 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 6 เดือน ถึง 12 เดือน กูได 40 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
400,000 บาท สงชําระ ไมเกิน 240 งวด
2.2.2 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 12 เดือน ถึง 24 เดือนกูได 50 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
600,000 บาท สงชําระไมเกิน 240 งวด
2.2.3 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 24 เดือน ขึ้นไป กูได 60 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
2,500,000 บาท สงชําระไมเกิน 300 งวด
2.3 ครูผูชวยมีสิทธิการกูเงิน ดังนี้
2.3.1 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 6 เดือน ถึง 12 เดือน กูได 40 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
400,000 บาท สงชําระไมเกิน 150 งวด
2.3.2 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 12 เดือน ถึง 24 เดือน กูได 45 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
600,000 บาท สงชําระไมเกิน 150 งวด
2.3.3 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 24 เดือน ขึ้นไป กูได 50 เทา ของเงินเดือน แตไมเกิน
2,500,000 บาท สงชําระไมเกิน 150 งวด
2.4 ลูกจางประจํามีสิทธิการกูเงิน ดังนี้
2.4.1 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 6 เดือน ถึง 12 เดือน กูได 40 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
400,000 บาท สงชําระไมเกิน 200 งวด
2.4.2 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 12 เดือน ถึง 24 เดือน กูได 50 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
600,000 บาท สงชําระไมเกิน 200 งวด
2.4.3 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 24 เดือน ขึ้นไป กูได 55 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
2,500,000 บาท สงชําระไมเกิน 200 งวด
2.5 พนักงานราชการมีสิทธิกูไดไมเกิน 30 เทาของเงินเดือน สงชําระไมเกิน 150 งวด
2.6 ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน มีสิทธิกูไดไมเกิน 30 เทาของเงินเดือนสงชําระไมเกิน 150 งวด
2.7 สมาชิกสามัญที่เรียกชื่ออยางอื่นใหมีสิทธิการกูไดตามขอ 2.2
2.8 สมาชิกผูกูตองชําระคาหุนไมนอยกวารอยละ 25 ของยอดเงินกูแตละครั้ง
2.9 สมาชิกที่กูเงินเต็มสิทธิตามจํานวนเทาของเงินเดือนจะมีสิทธิกูใหมไดก็ตอเมื่อสงชําระงวดราย
เดือนมาแลวไมนอยกวา 6 งวด สําหรับอัตรากาวหนา และ ไมนอยกวา 4 งวด สําหรับอัตราธรรมดา

3. สิทธิการกู และคุณสมบัติ สําหรับสมาชิกสามัญใหม1 ( สมัครเป9นสมาชิกตั้งแต1วันที่ 26 ธันวาคม
2559 เป9นตนไป ) ผูขอกูเงินสามัญบุคคลค้ําประกัน
3.1 สมาชิกที่ยื่นกูเงินสามัญบุคคลค้ําประกัน ที่กูไมเกิน 2,000,000 บาท ใหสงชําระไมเกิน 240 งวด
และสมาชิกที่กูตั้งแต 2,000,000 บาท ขึ้นไป ใหสงชําระไมเกิน 300 งวด และหรืออายุผูกูตองไมเกิน 80 ปJ
3.2 เป6นสมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ไมนอยกวา 12 เดือน
3.3 ครู อันดับ คศ.1 ขึ้นไป มีสิทธิการกูเงิน ดังนี้
3.3.1 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 12 เดือน ถึง 24 เดือน กูได 30 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
400,000 บาท สงชําระ ไมเกิน 120 งวด
3.3.2 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 24 เดือน ถึง 36 เดือนกูได 40 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
600,000 บาท สงชําระไมเกิน 130 งวด
3.3.3 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 36 เดือน ขึ้นไป กูได 60 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
2,500,000 บาท สงชําระไมเกิน 150 งวด
3.4 ครูผูชวยมีสิทธิการกูเงิน ดังนี้
3.4.1 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 12 เดือน ถึง 24 เดือน กูได 20 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
300,000 บาท สงชําระไมเกิน 72 งวด
3.4.2 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 24 เดือน ถึง 36 เดือน กูได 30 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
400,000 บาท สงชําระไมเกิน 96 งวด
3.4.3 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 36 เดือน ขึ้นไป กูได 40 เทา ของเงินเดือน แตไมเกิน
600,000 บาท สงชําระไมเกิน 120 งวด
3.5 ลูกจางประจํามีสิทธิการกูเงิน ดังนี้
3.5.1 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 12 เดือน ถึง 24 เดือน กูได 40 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
400,000 บาท สงชําระไมเกิน 120 งวด
3.5.2 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 24 เดือน ถึง 36 เดือน กูได 50 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
600,000 บาท สงชําระไมเกิน 130 งวด
3.5.3 เป6นสมาชิกสามัญตั้งแต 36 เดือน ขึ้นไป กูได 55 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
1,500,000 บาท สงชําระไมเกิน 150 งวด
3.6 พนักงานราชการมีสิทธิกูได 20 เท1าของเงินเดือน แต1ไม1เกิน 300,000 บาท ส1งชําระไม1เกิน 150 งวด
3.7 ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน มีสิทธิกูได 20 เท1าของเงินเดือน แต1ไม1เกิน 300,000 บาท ส1งชําระ
ไม1เกิน 150 งวด
3.8 สมาชิกสามัญที่เรียกชื่ออยางอื่นใหมีสิทธิการกูไดตามขอ 3.3
3.9 สมาชิกผูกูตองชําระคาหุนไมนอยกวารอยละ 25 ของยอดเงินกูแตละครั้ง
3.10 สมาชิกที่กูเงินเต็มสิทธิตามจํานวนเทาของเงินเดือนจะมีสิทธิกูใหมไดก็ตอเมื่อสงชําระงวดราย
เดือนมาแลวไมนอยกวา 12 งวด

4. หลักประกัน
4.1 เงินคาหุนเป6นหลักประกัน
4.2 สมาชิกที่มิไดเป6นคูสมรสของผูกู อยางนอยสองคนค้ําประกันอยางไมจํากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับ
เงินกูสามัญรายนั้น ในสวนที่เกินกวาคาหุนและหรือเงินฝากของผูกู แตถาผูกูมีเงินกูสามัญรายกอนเหลืออยู
ดวย ก็ตองใหค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญรายใหมทั้งหมด
4.3 มีอสังหาริมทรัพยปลอดจากการจํานองรายอื่นและหรือไมติดภาระผูกพันอื่นใดจํานอง
เป6นประกันเต็มจํานวนเงินกูรายนั้น โดยตองเป6นที่พอใจของคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนเงินกูสวนที่เกิน
กวาคาหุนของผูกูใหคํานวณเต็มมูลคาของอสังหาริมทรัพยประเภทที่ดินตามราคาประเมินของทางราชการ
เวนแตบานใหคํานวณมูลคาตามเกณฑและวิธีการตามมติคณะกรรมการดําเนินการ
4.4 สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนเอกชน พนักงานราชการ ครูผูชวย ผูค้ําประกันใหเป9นสมาชิก
สามัญสังกัดโรงเรียนเอกชน หรือ พนักงานราชการ หรือ ครูผูช1วย จํานวน 1 คน ส1วนที่เหลือตองเป9น
สมาชิกสามัญที่เป9นขาราชการ หรือเป9นขาราชการทั้งหมดก็ได
4.5 กรณีลูกจางประจํา กูเงินเกิน 800,000 บาท ตองใชสมาชิกสามัญที่เป6นขาราชการหรือ
ขาราชการบํานาญค้ําประกันอยางนอย 1 คน
5. สิทธิการค้ําประกัน
5.1 มีสิทธิการค้ําประกันไดเทาสิทธิการกูและหรือคนละไมเกิน 400,000 บาท ตอ 1 สัญญา ขั้นต่ํา 2
คน สําหรับผูที่กูไมเกิน 800,000 บาท
5.2 ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน ,พนักงานราชการ ,ครูผูชวย มีสิทธิค้ําประกัน 20 เท1าของเงินเดือน แต1
ไม1เกิน 300,000 บาท
5.3 สมาชิกสามัญที่เป6นลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จรายเดือนมีสิทธิค้ําประกันไดตามสิทธิ
การกูเงินสามัญจํานวน 55 เทาของเงินเดือน
5.4 การกูสวัสดิการเพื่อการศึกษา (สศ.) วงเงินกูไมเกิน 600,000 บาท ใชสมาชิกค้ําประกัน อยาง
นอย 2 คน วงเงินกูเกิน 600,000 บาท ใชสมาชิกค้ําประกันในวงเงินค้ําประกันคนละ 300,000 บาท
6. งวดชําระหนี้
กําหนดการใหเงินกูสามัญสงแบบธรรมดา และสงแบบกาวหนา
6.1 กําหนดสงแบบธรรมดา จะตองสงเงินชําระหนี้ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 6 งวด และกําหนด
สงแบบกาวหนา ตองสงชําระหนี้ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 12 งวด จึงจะมีสิทธิกูใหมได
ถาสมาชิกตองซื้อหุนเพิ่ม ตามเกณฑที่กําหนด ใหนําจํานวนเงินที่ตองซื้อหุนเพิ่ม รวมกับจํานวนเงิน
ที่ขอกูโดยตองไมเกินสิทธิการกูของสมาชิก
6.2 ในกรณีที่ผูกูใชสิทธิการกูเงินครั้งกอนไมเต็มสิทธิตองสงชําระหนี้เงินกูครั้งกอนอยางนอย 1 งวด
จึงจะมีสิทธิกูใหมได
6.3 การใหเงินกูสามัญกอนกําหนดตามเกณฑขอ ก เป6นกรณีพิเศษ และกรณีสมาชิกถูกงดสิทธิ์การ
กูที่สงชําระผิดเงื่อนไขแหงสัญญา ใหผานการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนดังนี้

6.3.1 ผานการรับรองของกรรมการประจําหนวย
6.3.2 ผานคณะกรรมการสินเชื่อพิจารณาอนุมัติและตองมีเงินคงเหลือไมนอยกวา 10 % ขึ้นไป
6.3.3 นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติกรณีเงินคงเหลือต่ํากวา 10 %
สําหรับเหตุอื่น ๆ ใหผานการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการฝQายสินเชื่อกอน หากรายใดมีเหตุ
อันสมควรใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป6นราย ๆ ไป
7. เอกสารประกอบหนังสือสัญญากูเงินและหนังสือสัญญาค้ําประกัน
7.1 เอกสารประกอบการกูเงิน
7.1.1 สลิปเงินเดือน เดือนปEจจุบัน 1 เดือน และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือน
ติดต1อกัน ผูบังคับบัญชาเป9นผูลงนามรับรอง พรอมประทับตราของสถานศึกษาหรือหน1วยงาน
7.1.2 กรณีเป9นขาราชการบํานาญใหใชสลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เดือนปEจจุบัน
1 เดือน และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือนติดต1อกัน
7.1.3 กรณีสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน ใหแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากตนสังกัด
7.1.4 กรณีสังกัดเทศบาล องคกรสวนทองถิ่น ให ผูบริหารสถานศึกษา หรือ ผอ. กองคลัง
เป6นผูรับรองในสลิปเงินเดือนพรอมประทับตรายางหนวยงาน
7.2 ผูกูตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูกู ผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูกูและผูค้ําประกัน
พรอมฉบับจริง ไปพรอมหนังสือกูเงินและหนังสือค้ําประกันดวย ดังนี้
7.2.1 บัตรประจําตัวขาราชการ ( ที่ไมหมดอายุ ) หรือ
7.2.2 บัตรประจําตัวประชาชน ( ที่ไมหมดอายุ )
7.3 สําเนาใบสําคัญการหยา (ตามสถานภาพของตนเอง)
7.4 สําเนาใบมรณะบัตร (ตามสถานภาพของตนเอง)
7.5 คูสมรสไมไดหยากัน แตแยกกันอยูโดยไปมีคูสมรสใหมหรืออื่นใดโดยไมทราบที่อยูที่ใด ซึ่งไม
สามารถติดตอไดและไมสามารถหาเอกสารหลักฐานใดๆ มาแสดงได ใหใชคําสั่งศาลวาเป6นบุคคลสาบสูญแนบ
ประกอบขอรับเงิน
ทั้งนี้สมาชิกผูกูตองยินยอมใหสหกรณตรวจสอบขอมูลภาระหนี้สินของสมาชิกกับสถาบันการเงินอื่นได
และหากสหกรณตรวจสอบพบว1าสมาชิกปกปJดและใชเอกสารไม1ตรงความเป9นจริง พรอมปกปJดเอกสาร
ประกอบอื่น (ถามี) ในการขอกูเงินทุกประเภท ใหงดสิทธิการกูเงินทุกประเภท เป9นระยะเวลา 24 เดือน
8. การรับรองสําเนาเอกสารในการทํานิติกรรมต1อสหกรณ
8.1 ผูกู ผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูกูและผูค้ําประกัน เป6นผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
เอกสารตาง ๆ ของตนเองจะใหผูอื่นรับรองไมได
8.2 เจาหนาที่สหกรณ หรือกรรมการประจําหนวยเฉพาะกรณีขอ 8.3 เป6นผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
เป6นพยานในเอกสารหนังสือกูและหนังสือค้ําประกันของสมาชิก
8.3 กรณีที่สมาชิกหรือคูสมรสทั้งผูกูและผูค้ําประกันไมสามารถลงลายมือชื่อของตนเองได อัน
เนื่องจากความบกพรองทางรางกาย อนุญาตใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือ โดยกระทําตอหนาเจาหนาที่สหกรณ
หรือ กรรมการประจําหน1วย และอนุโลมใหใชบัตรหมดอายุได

8.4 กรณีคูสมรสของผูกูหรือผูค้ําประกันไมอยูในราชอาณาจักรไทย อนุญาตใหใชหนังสือมอบอํานาจ
โดยมี พยานซึ่งเป6นเจาหนาที่ของรัฐในประทศที่พํานักอยูได หรือใชจดหมายกระดาษ Air mail ซึ่ง
ประทับตราไปรษณียสากลประเทศที่พํานักอยูแนบพรอมหนังสือแสดงเจตนายินยอมใหคูสมรสของตนทํานิติ
กรรมตอสหกรณกรณีเป6นผูกูหรือผูค้ําประกัน
8.5 กรณีสมาชิกหรือคูสมรส ผูกูหรือผูค้ําประกัน ถูกควบคุมตัวอยูในอํานาจของศาล ไมสามารถไป
ทําบัตรประจําตัวใหมไดอนุญาตใหใชบัตรเดิม โดยมีหนังสือรับรองของสถานที่คุมขังแนบ ประกอบบัตรเดิมได
8.6 การรับรองบัตรประจําตัวและเอกสารประกอบสัญญาเงินกู ใหใชปากกาสีน้ําเงิน บัตรที่ถายตอง
ชัดเจน และใหแนบบัตรประจําตัวและเอกสารประกอบสัญญาเงินกู จํานวน 1 ชุด
9. ขั้นตอนการพิจารณา
9.1 สมาชิกยื่นคําขอกู
9.2 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสิทธิการกู ออกสัญญา
9.3 กรณีกูเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป ตองมีเงินเดือนคงเหลือรับ 20 % ขึ้นไป ใหผูจัดการหรือผู
ที่ไดรับมอบหมายพิจารณาอนุมัติใหกู หากไม1ถึง 20 % ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตาม
เหตุผลและความจําเป9น เป9นรายๆ ไป
9.4 กรณีกูไมเกิน 2,000,000 บาท ใหพิจารณาดังนี้
9.4.1 เป6นไปตามหลักเกณฑคํานวณเงินเดือนคงเหลือ 20 % ผูจัดการ หรือ ผูที่ไดรับ
มอบหมายเป6นผูอนุมัติ ใหกู
9.4.2 ไมเป6นไปตามเกณฑเงินเดือนคงเหลือ 10 % ขึ้นไป แตไมถึง 20 % ใหคณะกรรมการ
สินเชื่อเป6นผูพิจารณาอนุมัติ
9.4.3 ไม1เป9นไปตามเกณฑเงินเดือนคงเหลือต่ํากว1า 10 % ใหเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาตามเหตุผลและความจําเป9น เป9นรายๆ ไป
9.4.4 การยื่นกูสามัญกรณีไมเป6นไปตามเกณฑเงินเดือนคงเหลือไมถึง 20 % ใหสงคําขอกู
พรอมเอกสารหลักฐานการกูภายใน วันทําการสุดทายของทุกเดือน
10. การจ1ายเงินกู
10.1 โอนเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณฯ หรือบัญชีธนาคารของสมาชิกผูกู
10.2 รับเงินสดไดไมเกิน 200,000 บาท
10.3 หากไมเป6นไปตามที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
10.4 กรณียื่นรับเงินที่หนวยบริการบางมูลนากจะแบงชวงเวลาการจายเงินดังนี้
10.4.1 ยื่นรับเงินเวลาไมเกิน 10.00 น. จะรับเงินประมาณ 12.00 น.
10.4.2 ยื่นรับเงินตั้งแตเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 14.30 น. จะรับเงินประมาณ 16.00 น.
10.4.3 ยื่นรับเงินตั้งแตเวลา 14.30 น. เป6นตนไปจะรับเงินในวันถัดไป

11. เงื่อนไขการชําระหนี้
11.1 หักจากหนวยงานตนสังกัด
11.2 ผูกูตองทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนที่ทางราชการจายใหตามที่สหกรณกําหนด
11.3 สมาชิกที่เป6นขาราชการบํานาญ สมาชิก สอ. 2 พนักงานราชการ หรือสมาชิกที่หนวยงานตน
สังกัดไมหักเงินสงให ตองทําหนังสือยินยอมใหหักเงินจากบัญชีธนาคารของตนเอง หรือตามสัญญาที่ใหไวตอ
สหกรณ
12. การผ1อนผันการส1งเงินงวดชําระหนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
12.1 สมาชิกซึ่งจะมีสิทธิขอผอนผันการชําระหนี้ได ตองสงชําระหนี้เงินกูสามัญมาแลวอยางนอย 6
งวด นับแตไดรับเงินกูครั้งสุดทาย โดยไม1คางชําระในการกูสัญญาเดิม ยกเวนสมาชิกผูกูมีเหตุออกจากงาน
ราชการ ระหวางสงชําระหนี้อยู หรือผูค้ําประกันที่จําตองชําระหนี้แทนผูกูสามารถขอผอนผันได โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการกอน
12.2 เหตุที่จําเป6นขอผอนผันตองทําเป6นหนังสือ พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบความเดือดรอน
โดยใหหัวหนาหนวยงานที่ผูขอสังกัดอยูรับรองวาเป6นจริงตามขออางดวยทุกกรณี
12.3 หลักฐานและเหตุผลอันเนื่องมาจากขอ 1 และขอ 2 ใหผูมีตําแหนงหัวหนาหนวยงานหรือผูที่
ไดรับมอบหมายตามกฎหมายหรือระเบียบนั้น ๆ แลวแตกรณี ยกเวน ขาราชการบํานาญใหกรรมการประจํา
หนวยรับรอง
12.4 ใหผูค้ําประกัน ทําบันทึกรับทราบและยินยอมการขอผอนผันการขอผอนผันการสงเงินงวดชําระ
หนี้ของผูกู เนื่องจากผูค้ําประกันจะตองรับภาระหนี้ในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
13. สมาชิกที่ขอกูเงินกรณีอายุ 55 ปM ขึ้นไป
13.1 เอกสารประกอบการกูเงิน
13.1.1 สลิปเงินเดือน เดือนปEจจุบัน 1 เดือน และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือน
ติดต1อกัน ผูบังคับบัญชาเป9นผูลงนามรับรอง พรอมประทับตราของสถานศึกษาหรือหน1วยงาน
13.1.2 แนบหนังสือรับรองเงินบํานาญเพื่อการคํานวณเงินบํานาญที่จะไดรับลวงหนาจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณา
13.1.3 สําหรับลูกจางประจําใหแนบหนังสือรับรองการรับเงินบําเหน็จรายเดือน
13.2 ในการคํานวณเงินคงเหลือของผูกูที่อายุ 55 ปMบริบูรณ - 59 ปMบริบูรณ ใหคํานวณดังนี้
13.2.1 นําเฉพาะเงินวิทยฐานะ มาคํานวณ รวมกับเงินเดือนเทานั้น ไมนําเงินคาตอบแทน
มาคํานวณรวม
13.2.2 ใหนําเงินบํานาญที่จะไดรับลวงหนา มาคํานวณเงินเหลือรับดวยโดยไมให ติดลบ
13.3 ในการคํานวณเงินคงเหลือของผูกูที่อายุ 59 บริบูรณ - 60 ปM ขึ้นไป ใหคํานวณดังนี้
13.2.1 ไมนําเงินวิทยฐานะและคาตอบแทน มาคํานวณรวม
13.2.2 ใหนําเงินบํานาญที่จะไดรับลวงหนา มาคํานวณเงินเหลือรับดวยโดยไมให ติดลบ

13.4 เป6นไปตามหลักเกณฑคํานวณเงินเดือนคงเหลือ 20 % ผูจัดการ หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายเป6น
ผูอนุมัติ ใหกู
13.5 ไมเป6นไปตามเกณฑคํานวณเงินเดือนคงเหลือ 10 % ขึ้นไป แตไมถึง 20 % ใหคณะกรรมการ
สินเชื่อเป6นผูพิจารณา อนุมัติ
13.6 ไม1เป9นไปตามเกณฑเงินเดือนคงเหลือต่ํากว1า 10 % ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาตามเหตุผลและความจําเป9น เป9นรายๆ ไป
13.7 การยื่นกูสามัญบุคคลค้ําประกัน กรณีไมเป6นไปตามเกณฑเงินเดือนคงเหลือไมถึง 20 % ให
ส1งคําขอกูพรอมเอกสารหลักฐานการกูภายใน วันทําการสุดทายของทุกเดือน

เงินกูสามัญ ( เพื่อการศึกษา )
1. เป6นสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ตามขอ 1 ของหลักเกณฑการกูเงินกูสามัญบุคคลค้ําประกัน
( คุณสมบัติผูกู )
2. สิทธิการกู
2.1 เป6นสมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ไมนอยกวา 12 เดือน
2.2 ครู อันดับ คศ.1 ขึ้นไป มีสิทธิการกูไดไมเกิน 1,000,000 บาท สงชําระไมเกิน 150 งวด
2.3 ครูผูชวยมีสิทธิการกูไดไมเกิน 200,000 บาท สงชําระไมเกิน120 งวด
2.4 ลูกจางประจํามีสิทธิการกูไดไมเกิน 700,000 บาท สงชําระไมเกิน 150 งวด
2.5 พนักงานราชการมีสิทธิกูไดไมเกิน 150,000 บาท สงชําระไมเกิน 120 งวด
2.6 ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน มีสิทธิกูไดไมเกิน 150,000 บาท สงชําระไมเกิน 120 งวด
2.7 สมาชิกสามัญที่เรียกชื่ออยางอื่นใหมีสิทธิการกูไดตามขอ 2.4
3. ค1าใชจ1ายส1วนตัวรายภาคเรียนตามลําดับชั้น ดังนี้
3.1 ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปJที่ 6 บวกคาใชจายใหภาคเรียนละ 7,000 บาท
3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 1-3 บวกคาใชจายใหภาคเรียนละ 10,000 บาท
3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 หรือ เทียบเทาบวกคาใชจายใหภาคเรียนละ
15,000 บาท
3.4 ระดับชั้นปริญญาตรี บวกคาใชจายใหภาคเรียนละ 20,000 บาท
3.5 ระดับชั้นสูงกวาปริญญาตรี บวกคาใชจายใหภาคเรียนละ 30,000 บาท
3.6 สมาชิกผูกูตองชําระคาหุนไมนอยกวารอยละ 10 ของคาใชจายสวนตัวตามระดับชั้น ตาม ขอ 4
โดยใหกูไดภาคเรียนละ 1 ครั้ง หากภาคเรียนใดไม1ใชสิทธิการกู ใหถือว1าสละสิทธิ์
4. เอกสารประกอบการกูสามัญ ( เพื่อการศึกษา )
4.1 กรณีการกูสามัญ ( เพื่อการศึกษา ) ของ สมาชิก คู1สมรส และบุตร
4.1.1 บุตรที่จะไดรับสวัสดิการนี้ ตองมีอายุไมเกิน 35 ปJบริบูรณ ณ วันยื่นคําขอกู ยกเวน
บุตรที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
4.1.2 การยื่นคําขอกูทุกครั้ง ตองแนบเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
(1) สลิปเงินเดือน เดือนปEจจุบัน 1 เดือน และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3
เดือนติดต1อกัน ผูบังคับบัญชาเป9นผูลงนามรับรอง พรอมประทับตราของสถานศึกษาหรือหน1วยงาน
(2) กรณีเป9นขาราชการบํานาญใหใชสลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เดือน
ปEจจุบัน 1 เดือน และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือนติดต1อกัน
(3) หลักฐานการลงทะเบียน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงวากําลังศึกษาอยูจริง

(4) บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถาบัน และตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือหนังสือรับรองการเป6นนักศึกษา ประกอบคําขอกู
ทุกครั้ง
(5) สําเนาทะเบียนบานบุตรที่กําลังศึกษา
(6) กรณีสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน ใหแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากตนสังกัด
ทั้งนี้สมาชิกผูกูตองยินยอมใหสหกรณตรวจสอบขอมูลภาระหนี้สินของสมาชิกกับสถาบันการเงินอื่นได
และหากสหกรณตรวจสอบพบว1าสมาชิกปกปJดและใชเอกสารไม1ตรงความเป9นจริง พรอมปกปJดเอกสาร
ประกอบอื่น (ถามี) ในการขอกูเงินทุกประเภท ใหงดสิทธิการกูเงินทุกประเภท เป9นระยะเวลา 24 เดือน
4.1.3 เป6นไปตามหลักเกณฑคํานวณเงินเดือนคงเหลือ 20 % ผูจัดการ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเป6นผูอนุมัติใหกู
4.1.4 ไมเป6นไปตามเกณฑเงินเดือนคงเหลือไมถึง 20 % ใหคณะกรรมการสินเชื่อเป6นผู
พิจารณาอนุมัติ
4.1.5 การยื่นกูสามัญเพื่อการศึกษา กรณีไมเป6นไปตามเกณฑเงินเดือนคงเหลือไมถึง 20 %
ใหสงคําขอกูพรอมเอกสารหลักฐานการกูภายใน วันทําการสุดทายของทุกเดือน
4.2 กรณีการกูเงินเพื่อการศึกษาเพื่อเลื่อน หรือแต1งตั้งใหมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (อันดับชํานาญการ
พิเศษ หรือ อันดับเชี่ยวชาญ)
4.2.1 สมาชิกมีสิทธิกูเงินเพื่อทําผลงาน หรือทําวิทยฐานะ กูไดคนละไมเกิน 100,000 บาท
สงชําระไมเกิน 150 งวด
4.2.2 สมาชิกผูกูเงินเพื่อทําผลงานหรือทําวิทยฐานะตองชําระคาหุนไมนอยกวารอยละ 10
4.2.3 สมาชิกมีสิทธิกูเงินเพื่อปรับปรุงการทําวิทยฐานะ หรือเยียวยา ไดคนละไมเกิน
50,000 บาท สงชําระไมเกิน 150 งวด
4.2.4 การกูทุกครั้ง เมื่อคํานวณเงินเดือนคงเหลือแลวตองไมนอยกวารอยละ 20 เทานั้น ให
คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเวนไมเป6นไปตามเกณฑใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา
5. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู
5.1 ใชคําขอกูตามแบบที่สหกรณกําหนด ( คําขอกูเพื่อการศึกษา )
5.2 ขอหนังสือรับรองทางวิชาการที่ผานผูบริหารอนุมัติใหทําวิทยฐานะ ( ตนสังกัด ) , หนังสือที่ผาน
การอบรมในการขอทําวิทยฐานะ , หนังสือรับรองจากผูบริหารโรงเรียนที่ผานการอบรม
5.3 สลิปเงินเดือน เดือนปEจจุบัน 1 เดือน และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือนติดต1อกัน
ผูบังคับบัญชาเป9นผูลงนามรับรอง พรอมประทับตราของสถานศึกษาหรือหน1วยงาน
5.4 กรณีเป9นขาราชการบํานาญใหใชสลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เดือนปEจจุบัน 1 เดือน
และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือนติดต1อกัน
5.5 กรณีสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน ใหแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากตนสังกัด

ทั้งนี้สมาชิกผูกูตองยินยอมใหสหกรณตรวจสอบขอมูลภาระหนี้สินของสมาชิกกับสถาบันการเงินอื่นได
และหากสหกรณตรวจสอบพบว1าสมาชิกปกปJดและใชเอกสารไม1ตรงความเป9นจริง พรอมปกปJดเอกสาร
ประกอบอื่น (ถามี) ในการขอกูเงินทุกประเภท ใหงดสิทธิการกูเงินทุกประเภท เป9นระยะเวลา 24 เดือน
6. หลักประกัน
6.1 เงินคาหุนเป6นหลักประกัน
6.2 สมาชิกที่มิไดเป6นคูสมรสของผูกู อยางนอยสองคนค้ําประกันอยางไมจํากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับ
เงินกูสามัญรายนั้น ในสวนที่เกินกวาคาหุนและหรือเงินฝากของผูกู แตถาผูกูมีเงินกูสามัญรายกอนเหลืออยู
ดวย ก็ตองใหค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญรายใหมทั้งหมด
6.3 มีอสังหาริมทรัพยปลอดจากการจํานองรายอื่นและหรือไมติดภาระผูกพันอื่นใดจํานองเป6นประกัน
เต็มจํานวนเงินกูรายนั้น โดยตองเป6นที่พอใจของคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุน
ของผูกูใหคํานวณเต็มมูลคาของอสังหาริมทรัพยประเภทที่ดินตามราคาประเมินของทางราชการ เวนแตบาน
ใหคํานวณมูลคาตามเกณฑและวิธีการตามมติคณะกรรมการดําเนินการ
6.4 สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนเอกชน พนักงานราชการ ครูผูชวย ผูค้ําประกันใหเป9นสมาชิก
สามัญสังกัดโรงเรียนเอกชน หรือ พนักงานราชการ หรือ ครูผูช1วย จํานวน 1 คน ส1วนที่เหลือตองเป9น
สมาชิกสามัญที่เป9นขาราชการ หรือเป9นขาราชการทั้งหมดก็ได
7. เอกสารประกอบหนังสือสัญญากูเงิน และหนังสือสัญญาค้ําประกัน
7.1 เอกสารประกอบการกูเงิน
7.1.1 สลิปเงินเดือน เดือนปEจจุบัน 1 เดือน และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือน
ติดต1อกัน ผูบังคับบัญชาเป9นผูลงนามรับรอง พรอมประทับตราของสถานศึกษาหรือหน1วยงาน
7.1.2 กรณีเป9นขาราชการบํานาญใหใชสลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เดือนปEจจุบัน
1 เดือน และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือนติดต1อกัน
7.1.3 กรณีสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน ใหแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากตนสังกัด
7.2 ผูกูตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูกู ผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูกูและผูค้ําประกัน
พรอมฉบับจริง ไปพรอมหนังสือกูเงินและหนังสือค้ําประกันดวย ดังนี้
7.2.1 บัตรประจําตัวขาราชการ ( ที่ไมหมดอายุ ) หรือ
7.2.2 บัตรประชาชน ( ที่ไมหมดอายุ )
7.3 สําเนาใบสําคัญการหยา ( ตามสถานภาพของตนเอง )
7.4 สําเนาใบมรณะบัตร (ตามสถานภาพของตนเอง)
7.5 สมาชิกบางรายไมไดจดทะเบียนสมรส และมีบุตรจึงทําใหเปลี่ยนสภาพจาก นางสาว เป6นนาง
โดยใชชื่อสกุลเดิม โดยใหแนบบันทึกคํารับรองของผูบังคับบัญชาประกอบ
7.6 คูสมรสไมไดหยากัน แตแยกกันอยูโดยไปมีคูสมรสใหมหรืออื่นใดโดยไมทราบที่อยูที่ใด ซึ่งไม
สามารถติดตอไดและไมสามารถหาเอกสารหลักฐานใดๆ มาแสดงได ใหใชคําสั่งศาลวาเป6นบุคคลสาบสูญแนบ
ประกอบขอรับเงิน

ทั้งนี้สมาชิกผูกูตองยินยอมใหสหกรณตรวจสอบขอมูลภาระหนี้สินของสมาชิกกับสถาบันการเงินอื่นได
และหากสหกรณตรวจสอบพบว1าสมาชิกปกปJดและใชเอกสารไม1ตรงความเป9นจริง พรอมปกปJดเอกสาร
ประกอบอื่น (ถามี) ในการขอกูเงินทุกประเภท ใหงดสิทธิการกูเงินทุกประเภท เป9นระยะเวลา 24 เดือน
8. การรับรองสําเนาเอกสารในการทํานิติกรรมต1อสหกรณ
8.1 ผูกู ผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูกูและผูค้ําประกัน เป6นผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
เอกสารตาง ๆ ของตนเอง จะใหผูอื่นรับรองไมได
8.2 เจาหนาที่สหกรณ หรือกรรมการประจําหนวยเฉพาะกรณีขอ 8.3 เป6นผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
เป6นพยานในเอกสารหนังสือกูและหนังสือค้ําประกันของสมาชิก
8.3 กรณีที่สมาชิกหรือคูสมรสทั้งผูกูและผูค้ําประกันไมสามารถลงลายมือชื่อของตนเองได อัน
เนื่องจากความบกพรองทางรางกาย อนุญาตใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือ โดยกระทําตอหนาเจาหนาที่สหกรณ
หรือกรรมการประจําหน1วย โดยอนุโลมใหใชบัตรหมดอายุได
8.4 กรณีคูสมรสของผูกูหรือผูค้ําประกันไมอยูในราชอาณาจักรไทย อนุญาตใหใชหนังสือมอบอํานาจ
โดยมีพยานซึ่งเป6นเจาหนาที่ของรัฐในประทศที่พํานักอยูได หรือใชจดหมายกระดาษ Air mail ซึ่งประทับตรา
ไปรษณียสากลประเทศที่พํานักอยูแนบพรอมหนังสือแสดงเจตนายินยอมใหคูสมรสของตนทํานิติกรรมตอ
สหกรณกรณีเป6นผูกูหรือผูค้ําประกัน
8.5 กรณีสมาชิกหรือคูสมรส ผูกูหรือผูค้ําประกัน ถูกควบคุมตัวอยูในอํานาจของศาล ไมสามารถไป
ทําบัตรประจําตัวใหมไดอนุญาตใหใชบัตรเดิม โดยมีหนังสือรับรองของสถานที่คุมขังแนบ ประกอบบัตรเดิมได
8.6 การรับรองบัตรประจําตัวและเอกสารที่เกี่ยวของ ใหใชปากกาสีน้ําเงิน บัตรที่ถายตองชัดเจน และ
ใหแนบบัตรประจําตัวและเอกสารที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
9. ขั้นตอนการพิจารณา ใหใชหลักเกณฑการกูเงินของแตละประเภทนั้นๆ
10. การจ1ายเงินกู ใหใชหลักเกณฑการกูเงินของแตละประเภทนั้น ๆ
11. เงื่อนไขการชําระหนี้ ใหใชหลักเกณฑการกูเงินของแตละประเภทนั้น ๆ

เงินกูพิเศษ
1. เป6นสมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ติดตอกันมาแลวเป6นเวลาไมนอยกวา 24 เดือน
เวนแตกรณีโอนสมาชิกระหวางสหกรณ ฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
2. หลักเกณฑการกูพิเศษ
2.1 เกณฑการอนุมัติวงเงินกูขึ้นอยูกับราคาประเมินของหลักทรัพยและดุลพินิจของคณะกรรมการผู
ไดรับมอบหมายใหเป6นผูประเมินหลักทรัพย โดยมีลักษณะและประเภท ดังนี้
2.2 สิ่งปลูกสรางใหประเมินราคาตามตารางแนบทาย ขอ 11.1
2.3 ที่ดิน ใหประเมินราคาหลักทรัพยตามตาราง ขอ 11.2
2.4 หลักทรัพยที่อยูตางจังหวัด ใชค้ําประกันได แตสมาชิกผูขอกูตองเป6นผูออกคาใชจายในการตรวจ
หลักทรัพยและการทํานิติกรรม
2.5 สมาชิกผูกูตองสงชําระเงินกูเป6นงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ยไมเกิน 300 งวด
2.6 ผูที่เคยกูเงินพิเศษหลักทรัพยค้ําประกันแลว หรือมีสัญญากูเงินพิเศษเดิมอยู ตองชําระงวดหนี้
รายเดือนให ครบ 12 งวด ก1อนจึงมีสิทธิยื่นกูพิเศษใหม1ได
3. การยื่นคําขอกู
ใหสมาชิกยื่นคําขอกู พรอมหลักฐานเอกสารประกอบคําขอกูใหตรงกับที่สหกรณกําหนด ภายในวันที่
20 ของทุกเดือน
4. เอกสารประกอบคําขอกู
4.1 สลิปเงินเดือน เดือนปEจจุบัน 1 เดือน และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือนติดต1อกัน
ผูบังคับบัญชาเป9นผูลงนามรับรอง พรอมประทับตราของสถานศึกษาหรือหน1วยงาน
4.2 กรณีเป9นขาราชการบํานาญใหใชสลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เดือนปEจจุบัน 1 เดือน
และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือนติดต1อกัน
4.3 ผูกูขาราชการ อายุ 55 ปJขึ้นไป ลูกจางประจํา อายุ 55 ปJขึ้นไป แนบหนังสือรับรองเงินบํานาญ
(ผูกูยังรับราชการอยู)
4.4 หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ขอไวไมเกิน 60 วัน จากสํานักงานที่ดิน พรอมภาพถายระวาง
ทางอากาศ และสําเนาโฉนดที่ดิน ( แปลงที่จะทําการจดจํานอง หรือ แปลงที่จะซื้อ )
4.5 สัญญาจะซื้อจะขาย ( กรณีซื้อบานหรือที่ดิน )
4.6 แบบแปลนบาน หรือ อาคาร ( กรณีกูเพื่อสรางบาน หรือ สรางอาคาร )
4.7 สําเนาบัตรประชาชน + สําเนาทะเบียนบาน พรอมทะเบียนสมรส ผูกู และ คูสมรส
4.8 สําเนาบัตรประชาชน + สําเนาทะเบียนบาน ผูขาย หรือ เจาของที่ดิน
4.9 รูปถาย ดานหนา และ ดานขาง ของสิ่งปลูกสราง
4.10 วัดความกวาง X ความยาวของสิ่งปลูกสราง ( เฉพาะตัวบานหรือตัวอาคารเทานั้น ระเบียง
ไมตองวัด )

ทั้งนี้สมาชิกผูกูตองยินยอมใหสหกรณตรวจสอบขอมูลภาระหนี้สินของสมาชิกกับสถาบันการเงินอื่นได
และหากสหกรณตรวจสอบพบว1าสมาชิกปกปJดและใชเอกสารไม1ตรงความเป9นจริง พรอมปกปJดเอกสาร
ประกอบอื่น (ถามี) ในการขอกูเงินทุกประเภท ใหงดสิทธิการกูเงินทุกประเภท เป9นระยะเวลา 24 เดือน
5. ขอปฏิบัติของกรรมการตรวจหลักทรัพย
5.1 กรรมการสินเชื่อ 1 คน
5.2 กรรมการประจําหนวย 1 คน
5.3 ฝQายจัดการ 1 คน ประกอบดวย ผูจัดการ หรือรองผูจัดการ หรือเจาหนาที่
5.4 หากกรณีใดที่ตองใชผูตรวจหลักทรัพยเพิ่ม ใหเสนอประธานกรรมการใหความเห็นชอบ
6. การตรวจหลักทรัพย
6.1 สมาชิกผูกูตองนําชี้พรอมแสดงหลักเขตของหลักทรัพยกรณีไมพบหลักเขตของหลักทรัพยใหเจาของ
ที่ดิน ขางเคียงชี้เขตที่ดินรวม และลงลายชื่อไวเป6นสําคัญ
6.2 การลงรายละเอียดของหลักทรัพยตองลงตามความเป6นจริง พรอมถายภาพประกอบ
6.3 การตรวจหลักทรัพยใหดําเนินการระหวางวันที่ 20 ของทุกเดือนที่ยื่นกู ถึงสิ้นเดือนนั้น
7. การพิจารณาอนุมัติใหเงินกูพิเศษ
7.1 ใหเจาหนาที่ฝQายสินเชื่อจัดทํารายละเอียดทั้งหมดของผูขอกูทุกราย นําเสนอคณะกรรมการสินเชื่อ
พิจารณากลั่นกรอง
7.2 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาในวันประชุมประจําเดือน
7.3 เงินไดรายเดือน หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือนของสมาชิกผูกูเมื่อคํานวณเงิน
เหลือรับแลวตองไม1ติดลบ
8. การรับเงิน ใหปฏิบัติ ดังนี้
8.1 ในกรณีใชบานพรอมที่ดินซึ่งเป6นของผูกูหรือคูสมรสค้ําประกัน ผูขอกูตองพบเจาหนาที่สินเชื่อเพื่อทํา
ประกันอัคคีภัย หลังจากที่คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติใหกูได
8.2 ในกรณีใชที่ดินค้ําประกัน ใหจดจํานองหลังจากที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติใหกูให
เจาหนาที่สินเชื่อนัดจดจํานอง
8.3 ในกรณีใชบานค้ําประกันตองเป6นบานของตนเองหรือคูสมรสเทานั้น
8.4 ผูขอกูรับเงินไดเมื่อดําเนินการตามขอ 8.1 หรือ 8.2 เสร็จเรียบรอยแลว
8.5 ใหผูขอกูรับเงินดวยตนเองหรือโอนเขาบัญชีของธนาคารหรือบัญชีออมทรัพยของสหกรณ
8.6 กรณีผูขอกู กูเพื่อสรางสิ่งปลูกสราง ใหแบงจายตามงวดงานที่ระบุไวในสัญญาจางโดยจะจายใหเมื่อ
ปริมาณงานแลวเสร็จในแตละงวดงาน งวดสุดทายใหเสร็จพรอมเขาอยู ทั้งนี้ตองไมเกิน 3 งวด
8.7 กรณีผูขอกู กูเพื่อตอเติมสิ่งปลูกสรางใหเป6นไปตามขอ 8.6
8.8 การทําสัญญาเงินกู การจดจํานอง และการรับเงินกูตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันเดียวกันทุก
กรณี

9. การจ1ายเงินกู
เมื่อดําเนินการตามขอ 8 เรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการจายเงิน ดังนี้ การกูเพื่อการ
เคหะ และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ใหผูกูและสหกรณ ฯ ตกลงกันในการจายเงินจํานวนไมเกิน 3 งวด
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
10. การยืมเงิน
ในกรณีผูกูตองไปทําการชําระหนี้จากสถาบันการเงินอื่นแตไมมีเงินสดเพื่อนําไปไถถอนหลักทรัพยมา
ค้ําประกันเงินกูกับสหกรณ ฯ โดยใหกรรมการผูที่มีหนาที่จดจํานองตองเป6นผูยืม และรับผิดชอบในวงเงินที่ยืม
ไปนั้นและใหเป6นไปตามขอ 8.8
11. กําหนดหลักเกณฑการประเมินหลักทรัพยประกอบการพิจารณาใหเงินกูพิเศษแก1สมาชิก
11.1 เกณฑการประเมินราคากําหนด ดังนี้
ราคาปรับปรุงที่ใชในปM 2555
ลําดับ

รายการประเภททรัพยสิน
(ราคาบาท / ตารางเมตร)

ต่ํา
( 10 ปMขึ้นไป )

ปานกลาง
( 6 -10 ปM )

สูง
( 1-5 ปM )

กําหนด
อายุของ ค1าเสื่อม/
อาคาร
ปM
( ปM )

1

บานเดี่ยวไมชั้นเดียว

3,850 - 4,800

4,980 - 5,600

6,500 - 9,375

20

5%

2

บานเดี่ยวไม 2 ชั้น

3,680 - 4,150

4,500 - 5,250

5,390 - 9,075

20

5%

3

บานเดี่ยวไม ใตถุนสูง (ประเมิน
เฉพาะชั้นบน)

4,840 - 6,050

5,940 - 6,350

6,820 - 10,500

20

5%

4

บานครึ่งตึกครึ่งไม

3,850 - 4,800

4,920 - 5,820

5,850 - 8,800

25

4%

5

บานเดี่ยวตึกชั้นเดี่ยว

4,070 - 8,346

5,280 - 9,760

6,690 - 12,510

50

2%

6

บานเดี่ยวตึก 2-3 ชั้น

6,279 - 7,644

7,520 - 9,120

10,350 - 12,510

50

2%

7

บานแฝดชั้นเดียว

5,850 - 7,020

7,040 - 8,560

9,135 - 10,980

50

2%

8

บานแฝด 2-3 ชั้น

5,304 - 6,396

6,280 - 7,600

7,920 - 9,630

50

2%

9

ทาวนเฮาสชั้นเดียว

4,680 - 5,694

5,920 - 7,040

7,200 - 8,640

50

2%

10

ทาวนเฮาส 2-3 ชั้น กวาง 4 เมตร

3,240 - 5,616

4,320 - 6,880

5,650 - 9,180

50

2%

11

ทาวนเฮาส 2-3 ชั้น กวาง 5-6 เมตร
ไมมีเสากลาง

5,655 - 6,786

6,760 - 8,160

8,775 - 10,530

50

2%

12

ทาวนเฮาส 2-3 ชั้น กวาง 5-6 เมตร มีเสากลาง

4,836 - 5,928

6,000 - 7,120

7,965 - 9,630

50

2%

13

หองแถวไม 1-2 ชั้น

2,800 - 2,950

3,720 - 3,950

5,000 - 5,500

20

5%

14

อาคารพาณิชยชั้นเดียว

3,588 - 4,368

4,120 - 4,960

5,310 - 6,480

50

2%

15

อาคารพาณิชย 2-3 ชั้น

4,056 - 4,914

4,880 - 6,000

6,435 - 7,830

50

2%

16

อาคารพาณิชย 4-5 ชั้น

3,900 - 4,758

4,720 - 5,760

6,030 - 7,380

50

2%

17

อาคารพักอาศัยไมเกิน 5 ชั้น

6,513 - 7,800

8,360 - 10,000

10,575 - 12,780

50

2%

ราคาปรับปรุงที่ใชในปM 2555
ลําดับ

รายการประเภททรัพยสิน
(ราคาบาท / ตารางเมตร)

กําหนด
อายุของ ค1าเสื่อม/
อาคาร
ปM
( ปM )

ต่ํา
( 10 ปMขึ้นไป )

ปานกลาง
( 6 -10 ปM )

สูง
( 1-5 ปM )

7,956 - 9,438

10,880 - 13,040

14,670 - 17,460

50

2%

18

อาคารพักอาศัย 6 - 15 ชั้น

19

อาคารพักอาศัย 16 -25 ชั้น

10,725 - 12,636 13,720 - 16,080

19,800 - 23,400

50

2%

20

อาคารพักอาศัย 26 -35 ชั้น

11,778 - 13,962 15,360 - 18,160

22,140 - 26,280

50

2%

21

อาคารธุรกิจสูง นอยกวา 23 เมตร

11,000 - 13,120

14,760 - 17,730

50

2%

22

อาคารธุรกิจสูง มากกวา 23 เมตร
แตไมเกิน 20 ชั้น

12,600 - 15,040

17,910 - 21,330

50

2%

23

อาคารธุรกิจ 21 - 35 ชั้น

16,400 - 19,440

24,660 - 29,250

50

2%

24

อาคารสรรพสินคาที่สูงไมเกิน 3 ชั้น

10,440 - 12,560

13,590 - 16,380

50

2%

25

ศูนยการคาสูง 4 ชั้นขึ้นไป

14,320 - 17,200

19,755 - 23,850

50

2%

11.2 เกณฑการประเมินที่ดิน กําหนดดังนี้
หลักเกณฑที่ปรับปรุงใชในปM 2555

ที่
1

2

3

ประเภทที่ดิน

ราคาประเมินที่ใชกับการกูพิเศษ

ที่ดินมีสิ่งปลูกสราง (บาน,อาคาร)

ราคาประเมินของสํานักงานที่ดิน ฯ

1.1 ที่ดินติดถนนสาธารณเขาออกสะดวก(ปรากฏในโฉนดทีด่ ิน)

คิดใหไมเกินรอยละ 90 - 100

1.2 ที่ดินใชทางออกรวมกับบุคคลอื่น

คิดใหไมเกินรอยละ 80 - 90

ที่ดินที่เป6นที่นา
2.1 ที่ดินติดถนนดํา มีทางเขาออก

คิดใหไมเกินรอยละ 90 - 100

2.2 ที่ดินติดถนนสาธารณะเป6นถนนลูกรังหรือติดถนนดินแยกจาก
ถนนดํา

คิดใหไมเกินรอยละ 80 - 90

2.3 ที่ดินมีทางเขาออกสูถนนใหญ แตใชรวมกับที่ดินบุคคลอื่น

คิดใหไมเกินรอยละ 70 - 80

ที่ดินที่เป6นสวน
3.1 ที่ดินติดถนนดํา มีการเพาะปลูกไมผล

คิดใหไมเกินรอยละ 90 - 100

3.2 ที่ดินติดถนนดินหรือมีทางเขาออกสาธารณและมีการปลูกไมผล

คิดใหไมเกินรอยละ 80 - 90

3.3 ที่ดินที่ใชทางเขาออกรวมกับที่ดินบุคคลอื่นและมีการปลูกไมผล

คิดใหไมเกินรอยละ 70 - 80

3.4 ที่ดินที่มีการทําประโยชนดานอื่น เชน บอเลี้ยงปลา

ใหใชเกณฑตามขอ 3.1 - 3.3

หมายเหตุ

การปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิก
1. สมาชิกสามัญที่เกษียณอายุราชการหรือสมาชิกสามัญที่มีปEญหาในการชําระหนี้
2. วงเงินกูปรับโครงสรางหนี้ตองไมเกินวงเงินกูตามระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก เวนแต
กรณีรับภาระหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน
3. ใหคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้พิจารณากลั่นกรอง และคณะดําเนินการมีอํานาจในการ
พิจารณาอนุมัติ
4. ระยะเวลาในการสงชําระคืนเงินกูปรับโครงสรางหนี้ไมเกิน 400 งวด
5. เอกสารที่ใชประกอบในการปรับโครงสรางหนี้
5.1 สลิปเงินเดือน เดือนปEจจุบัน 1 เดือน และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือน
ติดต1อกัน ผูบังคับบัญชาเป9นผูลงนามรับรอง พรอมประทับตราของสถานศึกษาหรือหน1วยงาน
5.2 กรณีเป9นขาราชการบํานาญใหใชสลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เดือนปEจจุบัน 1
เดือน และยอนหลังอีก 2 เดือน รวมเป9น 3 เดือนติดต1อกัน
5.3 กรณีสังกัดเทศบาล องคกรสวนทองถิ่น ให ผูบริหารสถานศึกษา หรือ ผอ. กองคลัง เป6น
ผูรับรองในสลิปเงินเดือนพรอมประทับตรายางหนวยงาน
5.5 หนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินอื่น
5.6 ใหนําหลักฐานการชําระหนี้กับสหกรณ ฯ มาแสดงตอคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้
5.7 กรณีสมาชิกยื่นโดยใชหลักทรัพยค้ําประกัน
5.7.1 สําเนาโฉนดที่ดินแปลงที่จะทําการ จดจํานอง ค้ําประกันกับสหกรณ ฯ
5.7.2 ขอราคาประเมินราชการจากสํานักงานที่ดิน พรอมภาพถายระวางทางอากาศ
5.7.3 แบบแปลนบานและหรืออาคาร หรือ วัดขนาดความกวาง ความยาว ของสิ่ง
ปลูกสราง (เฉพาะตัวบานหรือตัวอาคารเทานั้น ระเบียงไมตองวัด)
5.7.4 รูปถายหลักทรัพย (ที่ดิน , สิ่งปลูกสราง ดานหนา ดานขาง)
5.8 ผูกูตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูกู ผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูกูและผูค้ํา
ประกันพรอมฉบับจริง ไปพรอมหนังสือกูเงินและหนังสือค้ําประกันดวย ดังนี้
5.8.1 บัตรประจําตัวขาราชการ ( ที่ไมหมดอายุ ) หรือ
5.8.2 บัตรประจําตัวประชาชน ( ที่ไมหมดอายุ ) หรือ
5.9 สําเนาใบสําคัญการหยา (ตามสถานภาพของตนเอง)
5.10 สําเนาใบมรณะบัตร (ตามสถานภาพของตนเอง)
5.11 คูสมรสไมไดหยากัน แตแยกกันอยูโดยไปมีคูสมรสใหมหรืออื่นใดโดยไมทราบที่อยูที่ใด
ซึ่งไมสามารถติดตอไดและไมสามารถหาเอกสารหลักฐานใดๆ มาแสดงได ใหใชคําสั่งศาลวาเป6นบุคคลสาบสูญ
แนบประกอบขอรับเงิน

ทั้งนี้สมาชิกผูกูตองยินยอมใหสหกรณตรวจสอบขอมูลภาระหนี้สินของสมาชิกกับสถาบันการเงินอื่นได
และหากสหกรณตรวจสอบพบว1าสมาชิกปกปJดและใชเอกสารไม1ตรงความเป9นจริง พรอมปกปJดเอกสาร
ประกอบอื่น (ถามี) ในการขอกูเงินทุกประเภท ใหงดสิทธิการกูเงินทุกประเภท เป9นระยะเวลา 24 เดือน
6. หลักประกันเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ ใหใชหลักประกันขอใดขอหนึ่งหรือทั้งสองขอรวมกัน
6.1 อสังหาริมทรัพยที่เป6นของตนเอง หรือ คูสมรส หรือ บิดามารดา หรือ บุคคลภายนอก ที่
ปลอดจํานองตอเจาหนี้อื่นจํานองเป6นหลักประกัน กรณีมีสิ่งปลูกสราง สิ่งปลูกสรางนั้นตองเป6นของผูกูหรือเป6น
ของคูสมรสของผูกูเทานั้น
6.2 สมาชิกสหกรณที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาสมควรเป6นผูค้ําประกันเป6นจํานวน
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด ดังนี้
6.2.1 ผูค้ําประกัน 1 คน มีสิทธิการค้ําประกันคนละไมเกิน 400,000 บาท ตอ 1 สัญญา หรือ
6.2.2 กรณีผูกูกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้โดยรวมหนี้เงินกูเฉพาะหนี้ของสหกรณ ใหใช
เพียงผูค้ําประกันที่ค้ําประกันสัญญาเดิมของผูกู
6.2.3 กรณีผูกูกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้โดยรวมหนี้เงินกูของสหกรณและสถาบัน
การเงินอื่นๆ ดวย มูลหนี้ที่เกินกวาหนี้เดิมของสหกรณใหใชหลักทรัพยเป6นหลักประกันเทานั้น
7. สมาชิกที่กูเงินตามโครงการปรับโครงสรางหนี้กับสหกรณ ใหงดสิทธิการกูทุกประเภท ยกเวนการกู
เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เวนแต1กรณีเป9นสมาชิกที่รับภาระหนี้ในฐานะผูค้ําประกันใหมีสิทธิ์กูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
และเงินกูเพื่อการศึกษาได

หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการใหเงินกูแก1สมาชิก
1. การรับรองตนเองของขาราชการบํานาญและผูบริหารสถานศึกษา/หน1วยงานเกี่ยวกับการกูเงิน
สามารถรับรองเอกสารของตนเองได
1.1 คําขอกู
1.2 ใหขาราชการบํานาญถายสมุดบัญชีธนาคารที่มีรายการเงินบํานาญเขาบัญชีในวันสิ้นเดือน
ประกอบคําขอกู
1.3 หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพย ผูบริหารสถานศึกษา/
หนวยงานใหรับรองตนเองได
2. การกูเงิน และการค้ําประกัน ของลูกจางประจํา
สมาชิกที่มีอายุราชการไมนอยกวา 25 ปJ มีสิทธิ์ไดรับเงินบําเหน็จรายเดือนใหกูและค้ําประกันไดตาม
สิทธิ์ของเงินไดรายเดือน
3. เกณฑการประนอมหนี้ของขาราชการบํานาญ ใหนําระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2560
หมวด 9 การปรับโครงสรางหนี้สมาชิก ขอ 55 – 65 มาประกอบการพิจารณา
4. สิทธิการกู และการค้ําประกัน ของสมาชิก สอ.2 โดยการยินยอมใหหักเงินผ1านธนาคาร
4.1 ใหกูไดทุกประเภท และตองมีเงินไดรายเดือนเหลือจากหักคาใชจายไมนอยกวา 20 % เทานั้น
4.2 การอนุมัติเงินกูใหคณะกรรมการสินเชื่อพิจารณาอนุมัติดวยมติเป6นเอกฉันท แลวรายงานเพียง
จํานวน ราย และจํานวนเงินที่ไดรับไปจากการกูเป6นจํานวนเงินรวมทั้งหมดเทาไร ตอคณะกรรมการดําเนินการ
หากรายใดที่ไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการสินเชื่อใหนําเสนอกรรมการดําเนินการพิจารณา
4.3 การกู ฉ.ฉ. ใหผูจัดการเป6นผูอนุมัติ
4.4 สมาชิกผูค้ําประกันตองปฏิบัติหนาที่หรือประจําการในจังหวัดพิจิตร
4.5 สมาชิกที่มีเงินไดรายเดือน สามารถค้ําประกันสมาชิกที่มีเงินไดรายเดือนอยูในจังหวัดพิจิตรได
แตค้ําประกันสมาชิกที่อยู สอ. 2 ดวยกันไมได
4.6 สมาชิกผูกู สมาชิกผูค้ําประกัน และคูสมรสผูกู คูสมรสผูค้ําประกัน จะตองมาลงลายมือชื่อในสัญญากู
สัญญาค้ําประกันตอหนาเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด เทานั้น
5. เอกสารประกอบหนังสือสัญญากูเงิน และหนังสือสัญญาค้ําประกัน
ใหเป6นไปตามหลักเกณฑการกูเงินแตละประเภท และตองมีหนังสือรับรองการไมเป6นสมาชิกของสหกรณฯ ที่
สมาชิกประจําการอยูในป^จจุบัน
6. การพิจารณาเงินกูของคณะกรรมการสินเชื่อ
การประชุมพิจารณา วันที่ 6 ของทุกเดือน ใหเจาหนาที่ฝQายสินเชื่อนําขอมูลให ผูจัดการ / รอง
ผูจัดการ ไดตรวจสอบและรับรองความถูกตองกอนนําเสนอใหคณะกรรมการฝQายสินเชื่อพิจารณาอนุมัติ

7. เรื่องการคิดคํานวณเปอรเซ็นตคงเหลือ
สมาชิกที่กูเงินทุกประเภท ( ยกเวนการกูพิเศษ )
7.1 เอกสารประกอบคําขอกูใหใชสลิปเงินเดือนของหนวยงาน/โรงเรียน และใหผูบังคับบัญชาชั้นตน
เป6นผูรับรอง พรอมประทับตราหนวยงาน/โรงเรียน
7.2 ใหดูสลิปเงินเดือนเป6นเกณฑ ไมนําเงินฝากและ ฉ.ฉ. มาคํานวณเป6นรายจาย
7.3 ไมนําเงินคาเชาบาน มาคํานวณเป6นรายได ยกเวนการเบิกค1าเช1าบานหรือค1าเช1าซื้อจากการกู
กับสหกรณ หรือค1าเช1าซื้อจากการกูกับสถาบันการเงินอื่น
7.4 เมื่อสมาชิกรับเงินกูสามัญแลว ตองหักเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทั้งหมด และจะกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ไดตองชําระหนี้เงินกูสามัญ อยางนอย 1 งวด ถึงแมจะกูสามัญเต็มสิทธิ์หรือไมเต็มสิทธิ์ ( ไมรวมถึงเงินกูสามัญ
หุนค้ําประกัน)
8. การลงนามสัญญากูเงินของสมาชิก โรงเรียนเอกชน พนักงานราชการ พนักงานจางตามภารกิจ ผูกูและผูค้ํา
ประกันตองมาเซ็นชื่อที่สหกรณ
“ กรณีสมาชิกสามัญ สังกัด โรงเรียนเอกชน พนักงานราชการ พนักงานจางตามภารกิจ หากขอกู
เงินไมวาประเภทใดจากสหกรณ ยกเวนกูฉุกเฉิน เมื่อสัญญากูและสัญญาค้ําประกันที่สหกรณจัดทําเสร็จแลว
ใหสมาชิกผูกู และผูค้ําประกันมาเซ็นชื่อตอหนาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ ที่สหกรณ”
อันเป6นการปกปaองคุมครองสิทธิของผูค้ําประกัน และมิใหผูกูใชสิทธิโดยไมสุจริต และความมั่นคงของ
สหกรณ ฯ
9. การงดสิทธิการกู และการค้ําประกันของสมาชิกที่ส1งชําระผิดเงื่อนไขแห1งสัญญา ฯ
สมาชิกที่มีเงินเดือน , เงินบํานาญ , คาจาง ซึ่งยินยอมใหหักเงิน ณ ที่จายตามสัญญา ฯ แตไมมีเงิน
เหลือเพียงพอ หรือไมยินยอมใหหักเงินดังกลาว ณ ที่จายตามที่สหกรณ ฯ แจงหนวยงาน ทั้ง ๆ ที่มีเงินพอหัก
ชําระไดหรือการมาชําระที่สหกรณฯ ในวันสิ้นเดือน และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน ,ลาออกจากราชการหรือ
งานประจํา,ยายไปรับราชการตางจังหวัด ฯลฯ ที่ไมมีเงินหัก ณ ที่จาย โดยจะตองนําเงินมาชําระในวันสิ้นเดือน
(ในวันรับเงินเดือนของทางราชการ) แตไมสามารถนํามาสงชําระตามกําหนดได
ใหงดสิทธิ์การกูทุกประเภท จะมีสิทธิ์กูไดก็ตอเมื่อไดชําระสวนที่หัก ณ ที่จายไมไดทั้งหมด และในสิ้น
เดือนนั้น ตองหัก ณ ที่จายไดเป6นปกติ 3 เดือน โดยคณะกรรมการฝQายสินเชื่อเป6นผูพิจารณาอนุมัติ
ยกเวนการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เมื่อชําระสวนที่หัก ณ ที่จายไมไดทั้งหมด ใหมิสิทธิการกูไดเทาที่
สมาชิกสามารถสงชําระเงินตอสหกรณ ได
กรณีผูกูและผูค้ําประกันที่ถูกสหกรณ ฯ ใหออกจากการเป6นสมาชิก ถูกสหกรณฯ ฟaองรองดําเนินคดี
ใหงดสิทธิการกูและค้ําประกันไวจนกวาสหกรณ จะไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น เวนแต1ผูค้ําประกันกูรวมหนี้ใน
ฐานะผูค้ําประกันตามสิทธิการกูของตนเองและวงเงินที่รับผิดชอบแทนผูกูในฐานะผูค้ําประกัน และให
สามารถกูเพิ่มไดอีกไม1เกินหาหมื่นบาท จะมีสิทธิกูไดก็ตอเมื่อไดสงชําระเทาสิทธิการกูตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบ
สําหรับผูค้ําประกันใหกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา และเงินกูพิเศษได

กรณีผูกูถูกใหออกจากสหกรณ ฯ สมาชิกผูค้ําประกัน ไดทําหนังสือยืนยันการรับสภาพหนี้ตามแบบที่
สหกรณกําหนดในสัญญาหนึ่งๆ ใหสามารถค้ําประกันเงินกูเฉพาะผูกูรายเดิม และใหกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา และกูพิเศษได
กรณีผูกูเสียชีวิต และทายาทของผูกูไดทําหนังสือยินยอมรับชําระหนี้ต1อสหกรณแลว สมาชิกผูค้ํา
ประกัน สามารถค้ําประกันเงินกูเฉพาะผูกูรายเดิม และใหกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา
และกูพิเศษได
สมาชิกผูกูตองยินยอมใหสหกรณตรวจสอบขอมูลภาระหนี้สินของสมาชิกกับสถาบันการเงินอื่นได
และหากสหกรณตรวจสอบพบว1าสมาชิกปกปJดและใชเอกสารไม1ตรงความเป9นจริง พรอมปกปJดเอกสาร
ประกอบอื่น (ถามี) ในการขอกูเงินทุกประเภท ใหงดสิทธิการกูเงินทุกประเภท เป9นระยะเวลา 24 เดือน
10. ขอเพิ่มเติมขอความในสัญญาเงินกู
เพื่อความรัดกุมและสมบูรณของสัญญาเงินกูในแตละประเภทของ สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
คณะกรรมการฝQายสินเชื่อขอเสนอเพิ่มเติมขอความดังตอไปนี้
“ ขาพเจาขอใหถอยคําไวเป9นหลักฐานว1า ขาพเจาไม1อยู1ในระหว1างถูกดําเนินการตามกฎหมายเป9น
คดีความอยู1ทุกกรณี ”
ลงชื่อ................................................
(
)
ทั้งในสัญญาฉบับจริง และสําเนาสัญญา
11. วงเงินกูใหกับสมาชิก
(1) เงินกูสามัญบุคคลค้ําประกันรวมถึงกูสามัญเพื่อการศึกษาหรือเงินกูโครงการอื่น (ใชบุคคลค้ํา
ประกัน) รวมกันทุกสัญญา ยกเวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน แลวตองมียอดหนี้ไมเกิน 4,200,000 บาท
(2) เงินกูสามัญบุคคลค้ําประกันและเงินกูสามัญเพื่อการศึกษาหรือเงินกูโครงการอื่น (ใชบุคคลค้ํา
ประกัน) รวมถึงเงินกูพิเศษหลักทรัพยค้ําประกัน , เงินกูสามัญเพื่อความมั่นคงเมื่อรวมกันทุกสัญญา ยกเวน
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน แลวตองมียอดหนี้ไมเกิน 5,000,000 บาท
(3) กรณีสมาชิกรายใดประสงคจะขอกูเพื่อชําระเบี้ยประกันเกี่ยวกับเงินกู แตมียอดหนี้เกินกวาที่
กําหนดตาม (1) หรือ (2) สามารถใหกูเพิ่มไดเทาที่บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกัน สําหรับสมาชิกที่ประสงคจะขอกู
เงินประเภทสามัญชําระเบี้ยประกัน (สช) สมาชิกสามารถกูไดทุกกรณี ไมคํานวณเงินคงเหลือ ไมตรวจสิทธิ์ผูค้ํา
ประกัน
12. งวดชําระหนี้กรณีสมาชิกอายุราชการไม1ครบ 25 ปM หรือ ออกจากงานประจําที่ไม1มีเงินไดรายเดือน
12.1 กรณีลูกจางประจํา หรือเจาหนาที่สหกรณฯ หรือสมาชิกที่เมื่อเกษียณอายุงาน หรือเกษียณอายุ
ราชการแลวไมไดรับเงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จรายเดือน ใหคํานวณระยะเวลาการสงชําระหนี้ตองสิ้นสุด
ภายในอายุไมเกิน 60 ปJ
12.2 สมาชิกที่รับราชการระยะเวลาเกิน 25 ปJ ซึ่งไดรับเงินบํานาญ ใหคํานวณระยะเวลาการสงชําระ
หนี้สิ้นสุดภายในอายุไมเกิน 80 ปJ ยกเวนการกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ใหแกสมาชิก

สําหรับสมาชิกที่อายุเกิน 80 ปJ หรือสมาชิกที่โดนฟaองรองดําเนินคดี หรือหากมีเหตุจําเป6นเรงดวน หรือปรับ
โครงสรางหนี้ที่ไมเขาหลักเกณฑดังกลาวขางตน ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป6นรายๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เป6นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
มานิตย พรหมอยู
( นายมานิตย พรหมอยู )
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด

