เงินกูสามัญบุคคลค้ําประกัน
1. สิทธิการกู สําหรับสมาชิกสามัญเกา (สมัครเปนสมาชิกกอนวันที่ 26 ธันวาคม 2559)
1.1 เปนสมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ไมนอยกวา 6 เดือน
1.2 ครู อันดับ คศ.1 ขึ้นไป มีสิทธิการกู#เงิน ดังนี้
1.2.1 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 6 เดือน ถึง 12 เดือน กู#ได# 40 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
400,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 240 งวด และหรือส&งชําระอายุไม&เกิน 80 ป5
1.2.2 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 12 เดือน ถึง 24 เดือนกู#ได# 50 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
600,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 240 งวด และหรือส&งชําระอายุไม&เกิน 80 ป5
1.2.3 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 24 เดือนขึ้นไป กู#ได# 60 เท&าของเงินเดือน ไม&เกิน 2,000,000 บาท
ส&งชําระไม&เกิน 240 งวด และตั้งแต& 2,000,000 บาทขึ้นไป ไม&เกิน 2,500,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 300 งวด
และหรือส&งชําระอายุไม&เกิน 80 ป5
1.3 ครูผูชวย มีสิทธิการกู#เงิน ดังนี้
1.3.1 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 6 เดือน ถึง 12 เดือน กู#ได# 40 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
400,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 150 งวด และหรือส&งชําระอายุไม&เกิน 80 ป5
1.3.2 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 12 เดือน ถึง 24 เดือน กู#ได# 45 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
600,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 150 งวด และหรือส&งชําระอายุไม&เกิน 80 ป5
1.3.3 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 24 เดือนขึ้นไป กู#ได# 50 เท&า ของเงินเดือน แต&ไม&เกิน 2,500,000
บาท ส&งชําระไม&เกิน 150 งวด และหรือส&งชําระอายุไม&เกิน 80 ป5
1.4 ลูกจางประจํา มีสิทธิการกู#เงิน ดังนี้
1.4.1 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 6 เดือน ถึง 12 เดือน กู#ได# 40 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
400,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 200 งวด และหรือส&งชําระอายุไม&เกิน 80 ป5
1.4.2 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 12 เดือน ถึง 24 เดือน กู#ได# 50 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
600,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 200 งวด และหรือส&งชําระอายุไม&เกิน 80 ป5
1.4.3 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 24 เดือน ขึ้นไป กู#ได# 55 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน 2,500,000
บาท ส&งชําระไม&เกิน 200 งวด และหรือส&งชําระอายุไม&เกิน 80 ป5
1.5 พนักงานราชการ และ ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน มีสิทธิกู#ได# 30 เท&าของเงินเดือน ส&งชําระไม&เกิน
150 งวด และหรือส&งชําระอายุไม&เกิน 60 ป5
1.6 สมาชิกสามัญที่เรียกชื่ออย&างอื่น ให#มีสิทธิการกู#ได# ตามข#อ 1.2
1.7 สมาชิกผู#กู#ต#องหักชําระเงินค&าหุ#นไม&น#อยกว&า 25 % ของยอดเงินกู#แต&ละครั้ง
1.8 สมาชิกที่กู#เงินเต็มสิทธิตามจํานวนเท&าของเงินเดือนจะมีสิทธิกู#ใหม&ได# ก็ต&อเมื่อส&งชําระงวดราย
เดือนมาแล#วไม&น#อยกว&า 6 งวด สําหรับอัตราก#าวหน#า และไม&น#อยกว&า 4 งวด สําหรับอัตราธรรมดา

1.9 สมาชิกสามัญที่ไมมีหนี้ สามารถกูหุนไดไมเกิน 90 % ของเงินคาหุน สงชําระไมเกิน 300 งวด
2. สิทธิการกู สําหรับสมาชิกสามัญใหม (สมัครเปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เปนตนไป) หรือ
สมาชิกสามัญที่กูเปนครั้งแรก
2.1 เปนสมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ไมนอยกวา 12 เดือน
2.2 ครู อันดับ คศ.1 ขึ้นไป มีสิทธิการกู#เงิน ดังนี้
2.2.1 เปนสมาชิกสามัญตั้งแต& 12 เดือน ถึง 24 เดือน กู#ได# 30 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
400,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 120 งวด และหรือสงชําระอายุไมเกิน 60 ป; และตองสมัครเขาเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห=ครอบครัวสมาชิก (สฌค.).ของสหกรณ=ออมทรัพย=ครูพิจิตร จํากัด
2.2.2 เปนสมาชิกสามัญตั้งแต& 24 เดือน ถึง 36 เดือนกู#ได# 40 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
600,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 120 งวด และหรือสงชําระอายุไมเกิน 60 ป; และตองสมัครเขาเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห=ครอบครัวสมาชิก (สฌค.).ของสหกรณ=ออมทรัพย=ครูพิจิตร จํากัด
2.2.3 เปนสมาชิกสามัญตั้งแต& 36 เดือน ขึ้นไป กู#ได# 60 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน 2,500,000
บาท ส&งชําระไม&เกิน 120 งวด และหรือสงชําระอายุไมเกิน 60 ป; และตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห=ครอบครัวสมาชิก (สฌค.).ของสหกรณ=ออมทรัพย=ครูพิจิตร จํากัด
2.3 ครูผูชวย มีสิทธิการกู#เงิน ดังนี้
2.3.1 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 12 เดือน ถึง 24 เดือน กู#ได# 20 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
300,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 72 งวด และหรือสงชําระอายุไมเกิน 60 ป; และตองสมัครเขาเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห=ครอบครัวสมาชิก (สฌค.).ของสหกรณ=ออมทรัพย=ครูพิจิตร จํากัด
2.3.2 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 24 เดือน ถึง 36 เดือน กู#ได# 30 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
400,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 96 งวด และหรือสงชําระอายุไมเกิน 60 ป; และตองสมัครเขาเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห=ครอบครัวสมาชิก (สฌค.).ของสหกรณ=ออมทรัพย=ครูพิจิตร จํากัด
2.3.3 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 36 เดือนขึ้นไป กู#ได# 40 เท&า ของเงินเดือน แต&ไม&เกิน 600,000
บาท ส&งชําระไม&เกิน 120 งวด และหรือสงชําระอายุไมเกิน 60 ป; และตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห=ครอบครัวสมาชิก (สฌค.).ของสหกรณ=ออมทรัพย=ครูพิจิตร จํากัด
2.4 ลูกจางประจํา มีสิทธิการกู#เงิน ดังนี้
2.4.1 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 12 เดือน ถึง 24 เดือน กู#ได# 40 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
400,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 120 งวด และหรือสงชําระอายุไมเกิน 60 ป; และตองสมัครเขาเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห=ครอบครัวสมาชิก (สฌค.) ของสหกรณ=ออมทรัพย=ครูพิจิตร จํากัด
2.4.2 เปนสมาชิกสามัญ ตั้งแต& 24 เดือน ถึง 36 เดือน กู#ได# 50 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
600,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 120 งวด และหรือสงชําระอายุไมเกิน 60 ป; และตองสมัครเขาเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห=ครอบครัวสมาชิก (สฌค.) ของสหกรณ=ออมทรัพย=ครูพิจิตร จํากัด

2.4.3 เปนสมาชิกสามัญตั้งแต& 36 เดือนขึ้นไป กู#ได# 55 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน 1,500,000
บาท ส&งชําระไม&เกิน 120 งวด และหรือสงชําระอายุไมเกิน 60 ป; และตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห=ครอบครัวสมาชิก (สฌค.).ของสหกรณ=ออมทรัพย=ครูพิจิตร จํากัด
2.5 พนักงานราชการ และ ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน มีสิทธิกู#ได# 20 เท&าของเงินเดือน แต&ไม&เกิน
300,000 บาท ส&งชําระไม&เกิน 120 งวด และหรือสงชําระอายุไมเกิน 60 ป; และตองสมัครเขาเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห=ครอบครัวสมาชิก (สฌค.).ของสหกรณ=ออมทรัพย=ครูพิจิตร จํากัด
2.6 สมาชิกสามัญที่เรียกชื่ออย&างอื่น ให#มีสิทธิการกู#ได# ตามข#อ 2.2
2.7 สมาชิกผู#กู#ต#องหักชําระเงินค&าหุ#นไม&น#อยกว&า 25 % ของยอดเงินกู#แต&ละครั้ง
2.8 สมาชิกที่กู#เงินเต็มสิทธิตามจํานวนเท&าของเงินเดือนจะมีสิทธิกู#ใหม&ได# ก็ต&อเมื่อส&งชําระงวดราย
เดือนมาแล#วไม&น#อยกว&า 12 งวด
2.9 สมาชิกสามัญที่ไมมีหนี้ สามารถกูหุนไดไมเกิน 90 % ของเงินคาหุน สงชําระไมเกิน 300 งวด
3. หลักประกัน
3.1 เงินค&าหุ#นเปนหลักประกัน
3.2 สมาชิกที่มิได#เปนคู&สมรสของผู#กู# อย&างน#อยสองคนค้ําประกันอย&างไม&จํากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับ
เงินกู#สามัญรายนั้น ในส&วนที่เกินกว&าเงินค&าหุ#นของผู#กู# แต&ถ#าผู#กู#มีเงินกู#สามัญรายก&อนเหลืออยู&ด#วย ก็ต#องให#ค้ํา
ประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู#สามัญรายใหม&ทั้งหมด
3.3 มีอสังหาริมทรัพยปลอดจากการจํานองรายอื่นและหรือไม&ติดภาระผูกพันอื่นใดจํานอง
เปนประกันเต็มจํานวนเงินกู#รายนั้น โดยต#องเปนที่พอใจของคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนเงินกู#ส&วนที่เกิน
กว&าค&าหุ#นของผู#กู#ให#คํานวณเต็มมูลค&าของอสังหาริมทรัพยประเภทที่ดินตามราคาประเมินของทางราชการ เว#น
แต&บ#านให#คํานวณมูลค&าตามเกณฑและวิธีการตามมติคณะกรรมการดําเนินการ
3.4 สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนเอกชน พนักงานราชการ ครูผู#ช&วย ผู#ค้ําประกันให#เปนสมาชิกสามัญ
สังกัดโรงเรียนเอกชน หรือ พนักงานราชการ หรือ ครูผู#ช&วย จํานวน 1 คน ส&วนที่เหลือต#องเปนสมาชิกสามัญที่
เปนข#าราชการ หรือเปนข#าราชการทั้งหมดก็ได#
3.5 กรณีลูกจ#างประจํา กู#เงินเกิน 800,000 บาท ต#องใช#สมาชิกสามัญที่เปนข#าราชการหรือข#าราชการ
บํานาญค้ําประกันอย&างน#อย 1 คน
4. สิทธิการค้ําประกัน
4.1 มีสิทธิการค้ําประกันได#เท&าสิทธิการกู#และหรือคนละไม&เกิน 400,000 บาท ต&อ 1 สัญญา ขั้นต่ํา 2
คน สําหรับผู#ที่กู#ไม&เกิน 800,000 บาท
4.2 ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน , พนักงานราชการ , ครูผู#ช&วย มีสิทธิค้ําประกัน 20 เท&าของเงินเดือน แต&
ไม&เกิน 300,000 บาท
4.3 สมาชิกสามัญที่เปนลูกจ#างประจําที่มีสิทธิได#รับเงินบําเหน็จรายเดือน มีสิทธิค้ําประกันได#ตามสิทธิ
การกู#เงินสามัญจํานวน 50 เท&าของเงินเดือน

5. งวดชําระหนี้
กําหนดการใหเงินกูสามัญ สงแบบธรรมดา และ สงแบบกาวหนา
5.1 กําหนดส&งแบบธรรมดา จะต#องส&งเงินชําระหนี้ติดต&อกันมาแล#ว ไม&น#อยกว&า 6 งวด และกําหนด
ส&งแบบก#าวหน#า ต#องส&งชําระหนี้ติดต&อกันมาแล#วไม&น#อยกว&า 12 งวด จึงจะมีสิทธิกู#ใหม&ได#
ถ#าสมาชิกต#องซื้อหุ#นเพิ่ม ตามเกณฑที่กําหนด ให#นําจํานวนเงินที่ต#องซื้อหุ#นเพิ่ม รวมกับจํานวนเงินที่
ขอกู#โดยต#องไม&เกินสิทธิการกู#ของสมาชิก
5.2 ในกรณีที่ผู#กู#ใช#สิทธิการกู#เงินครั้งก&อนไม&เต็มสิทธิต#องส&งชําระหนี้เงินกู#ครั้งก&อนอย&างน#อย 1 งวด จึง
จะมีสิทธิกู#ใหม&ได# และต#องมีเงินเหลือรับไม&น#อยกว&า 10 % ของวงเงินกู#ใหม&
สําหรับเหตุอื่น ๆ ให#ผ&านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการฝEายสินเชื่อก&อน หากรายใดมีเหตุอัน
สมควรให#นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนรายๆ ไป
6. เอกสารประกอบคําขอกูเงิน / หนังสือสัญญากูเงิน / หนังสือสัญญาค้ําประกัน
6.1 เอกสารประกอบการกู#เงิน
6.1.1 สลิปเงินเดือน เดือนปFจจุบัน 1 เดือน และย#อนหลังอีก 2 เดือน รวมเปน 3 เดือนติดต&อกัน
ผู#บังคับบัญชาเปนผู#ลงนามรับรอง พร#อมประทับตราของสถานศึกษาหรือหน&วยงาน
6.1.2 กรณีเปนข#าราชการบํานาญให#ใช#สลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เดือนปFจจุบัน 1 เดือน
และย#อนหลังอีก 2 เดือน รวมเปน 3 เดือนติดต&อกัน
6.1.3 กรณีสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน ให#แนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากต#นสังกัด
6.1.4 กรณีสังกัดเทศบาล องคกรส&วนท#องถิ่น ให# ผู#บริหารสถานศึกษา หรือ ผอ.กองคลัง เปนผู#
รับรองในสลิปเงินเดือนพร#อมประทับตรายางหน&วยงาน
6.2 ผู#กู#ต#องแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผู#กู# ผู#ค้ําประกัน และคู&สมรสของผู#กู#และผู#ค้ําประกัน
พร#อมฉบับจริง ไปพร#อมหนังสือกู#เงินและหนังสือค้ําประกันด#วย ดังนี้
6.2.1 บัตรประจําตัวข#าราชการ (ที่ไม&หมดอายุ) หรือ
6.2.2 บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ไม&หมดอายุ)
6.3 สําเนาใบสําคัญการหย&า (ตามสถานภาพของตนเอง)
6.4 สําเนาใบมรณะบัตร (ตามสถานภาพของตนเอง)
6.5 คู&สมรสไม&ได#หย&ากัน แต&แยกกันอยู&โดยไปมีคู&สมรสใหม&หรืออื่นใดโดยไม&ทราบที่อยู&ที่ใด ซึ่งไม&
สามารถติดต&อได#และไม&สามารถหาเอกสารหลักฐานใดๆ มาแสดงได# ให#ใช#คําสั่งศาลว&าเปนบุคคลสาบสูญแนบ
ประกอบขอรับเงิน
ทั้งนี้สมาชิกผู#กู#ต#องยินยอมให#สหกรณตรวจสอบข#อมูลภาระหนี้สินของสมาชิกกับสถาบันการเงินอื่นได#
และหากสหกรณตรวจสอบพบว&าสมาชิกปกปNดและใช#เอกสารไม&ตรงความเปนจริง พร#อมปกปNดเอกสารประกอบอื่น
(ถ#ามี) ในการขอกู#เงินทุกประเภท ให#งดสิทธิการกู#เงินทุกประเภท เปนระยะเวลา 24 เดือน

7. การลงลายมือชื่อในเอกสารหนังสือกูและหนังสือค้ําประกัน และรับรองสําเนาในการทํานิติกรรมตอ
สหกรณ=
7.1 ผู#กู# ผู#ค้ําประกันและคู&สมรสของผู#กู# และผู#ค้ําประกัน เปนผู#มีอํานาจลงลายมือชื่อ รับรองสําเนา
เอกสารต&าง ๆ ของตนเองจะให#ผู#อื่นรับรองไม&ได#
7.2 เจาหนาที่สหกรณ= เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อเปนพยานในเอกสารหนังสือกูและหนังสือค้ํา
ประกันของสมาชิก โดยกระทําตอหนาเจาหนาที่ ที่เปนพยานเทานั้น
7.3 กรณีที่สมาชิกหรือคู&สมรสทั้งผู#กู#และผู#ค้ําประกัน ไม&สามารถลงลายมือชื่อของตนเองได# อัน
เนื่องจากความบกพร&องทางร&างกาย อนุญาตให#พิมพลายนิ้วหัวแม&มือ โดยกระทําต&อหน#าเจ#าหน#าที่สหกรณ หรือ
กรรมการประจําหน&วย และอนุโลมให#ใช#บัตรหมดอายุได# ซึ่งกรรมการประจําหนวย ตองทําบันทึกขอนํา
หนังสือกูและหนังสือค้ําประกันดวยตนเอง และเสนอประธานพิจารณาอนุมัติ เพื่อใหผูกู ผูค้ําประกันและคู
สมรส ลงลายมือชื่อ และเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อเปนพยานในเอกสารหนังสือกูและหนังสือค้ําประกันของ
สมาชิก โดยกระทําตอหนากรรมการประจําหนวยที่เปนพยานเทานั้น
7.4 กรณีคู&สมรสของผู#กู#หรือผู#ค้ําประกัน ไม&อยู&ในราชอาณาจักรไทย อนุญาตให#ใช#หนังสือมอบอํานาจ
โดยมีพยานซึ่งเปนเจ#าหน#าที่ของรัฐในประทศที่พํานักอยู&ได# หรือใช#จดหมายกระดาษ Air mail ซึ่งประทับตรา
ไปรษณียสากลประเทศที่พํานักอยู&แนบพร#อมหนังสือแสดงเจตนายินยอมให#คู&สมรสของตนทํานิติกรรมต&อ
สหกรณกรณีเปนผู#กู#หรือผู#ค้ําประกัน
7.5 กรณีสมาชิกหรือคู&สมรสผู#กู#หรือผู#ค้ําประกัน ถูกควบคุมตัวอยู&ในอํานาจของศาล ไม&สามารถไปทํา
บัตรประจําตัวใหม&ได#อนุญาตให#ใช#บัตรเดิม โดยมีหนังสือรับรองของสถานที่คุมขังแนบประกอบบัตรเดิมได#
7.6 การรับรองบัตรประจําตัวและเอกสารประกอบสัญญาเงินกู# ให#ใช#ปากกาสีน้ําเงิน บัตรที่ถ&ายต#อง
ชัดเจน และให#แนบบัตรประจําตัวและเอกสารประกอบสัญญาเงินกู# จํานวน 1 ชุด
8. ขั้นตอนการพิจารณา
8.1 สมาชิกยื่นคําขอกู#
8.2 เจ#าหน#าที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสิทธิการกู# ออกสัญญา
8.3 กรณีกูเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป ตองมีเงินเดือนคงเหลือรับ 30 % ขึ้นไป ใหผูจัดการหรือผูที่
ไดรับมอบหมายพิจารณาอนุมัติใหกู
หากเงินเดือนคงเหลือรับไมถึง 30 % ใหเสนอคณะกรรมการฝFายสินเชื่อพิจารณากลั่นกรอง และให
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตามเหตุผลและความจําเปน เปนรายๆ ไป ทั้งนี้ตองมีเงินเดือน
คงเหลือรับไมนอยกวา 20 % เทานั้น
8.4 กรณีกูไมเกิน 2,000,000 บาท ให#พิจารณาดังนี้
8.4.1 เปนไปตามหลักเกณฑคํานวณ เงินเดือนคงเหลือ 30 % ผู#จัดการ หรือ ผู#ที่ได#รับมอบหมาย
เปนผู#อนุมัติ ให#กู#

8.4.2 ไม&เปนไปตามเกณฑ เงินเดือนคงเหลือ 15 % ขึ้นไป แตไมถึง 30 % ให#คณะกรรมการสินเชื่อ
เปนผู#พิจารณาอนุมัติ
8.4.3 ไม&เปนไปตามเกณฑ เงินเดือนคงเหลือต่ํากวา 15 % ให#เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาตามเหตุผลและความจําเปน เปนรายๆ ไป
8.4.4 การยื่นกู#สามัญกรณีไม&เปนไปตามเกณฑ เงินเดือนคงเหลือไมถึง 30 % ให#ส&งคําขอกู#พร#อม
เอกสารหลักฐานการกู#ภายใน วันทําการสุดท#ายของทุกเดือน
9. การจายเงินกู
9.1 โอนเข#าบัญชีออมทรัพยสหกรณฯ หรือบัญชีธนาคารของสมาชิกผู#กู#
9.2 รับเงินสดได#ไม&เกิน 200,000 บาท
9.3 หากไม&เปนไปตามที่กําหนดให#อยู&ในดุลยพินิจของผู#จัดการหรือผู#ที่ได#รับมอบหมาย
9.4 กรณียื่นรับเงินที่หน&วยบริการบางมูลนากจะแบ&งช&วงเวลาการจ&ายเงินดังนี้
9.4.1 ยื่นรับเงินเวลาไม&เกิน 10.00 น. จะรับเงินประมาณ 12.00 น.
9.4.2 ยื่นรับเงินตั้งแต&เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 14.30 น. จะรับเงินประมาณ 16.00 น.
9.4.3 ยื่นรับเงินตั้งแต&เวลา 14.30 น. เปนต#นไปจะรับเงินในวันถัดไป
10. เงื่อนไขการชําระหนี้
10.1 หักจากหน&วยงานต#นสังกัด
10.2 ผู#กู#ต#องทําหนังสือยินยอมให#หักเงินได#รายเดือนที่ทางราชการจ&ายให#ตามที่สหกรณกําหนด
10.3 สมาชิกที่เปนข#าราชการบํานาญ , สมาชิก สอ. 2 , พนักงานราชการ หรือสมาชิกที่หน&วยงานต#น
สังกัดไม&หักเงินส&งให# ต#องทําหนังสือยินยอมให#หักเงินจากบัญชีธนาคารของตนเอง หรือตามสัญญาที่ให#ไว#ต&อ
สหกรณ
11. การผอนผันการสงเงินงวดชําระหนี้ ให#ปฏิบัติดังนี้
11.1 สมาชิกซึ่งจะมีสิทธิขอผ&อนผันการชําระหนี้ได# ต#องส&งชําระหนี้เงินกู#สามัญมาแล#วอย&างน#อย 6 งวด
นับแต&ได#รับเงินกู#ครั้งสุดท#าย โดยไม&ค#างชําระในการกู#สัญญาเดิม ยกเว#นสมาชิกผู#กู#มีเหตุออกจากงาน ราชการ
ระหว&างส&งชําระหนี้อยู& หรือผู#ค้ําประกันที่จําต#องชําระหนี้แทนผู#กู#สามารถขอผ&อนผันได# โดยได#รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการก&อน
11.2 เหตุที่จําเปนขอผ&อนผันต#องทําเปนหนังสือ พร#อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบความเดือดร#อน
โดยให#หัวหน#าหน&วยงานที่ผู#ขอสังกัดอยู&รับรองว&าเปนจริงตามข#ออ#างด#วยทุกกรณี
11.3 หลักฐานและเหตุผลอันเนื่องมาจากข#อ 1 และข#อ 2 ให#ผู#มีตําแหน&งหัวหน#าหน&วยงานหรือผู#ที่ได#รับ
มอบหมายตามกฎหมายหรือระเบียบนั้น ๆ แล#วแต&กรณี ยกเว#น ข#าราชการบํานาญให#กรรมการประจําหน&วย
รับรอง

11.4 ให#ผู#ค้ําประกัน ทําบันทึกรับทราบและยินยอมการขอผ&อนผันการขอผ&อนผันการส&งเงินงวดชําระ
หนี้ของผู#กู# เนื่องจากผู#ค้ําประกันจะต#องรับภาระหนี้ในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
12. สมาชิกที่ขอกูเงิน กรณีอายุ 55 ป; ขึ้นไป
12.1 เอกสารประกอบการกู#เงิน
12.1.1 สลิปเงินเดือน เดือนปFจจุบัน 1 เดือน และย#อนหลังอีก 2 เดือน รวมเปน 3 เดือนติดต&อกัน
ผู#บังคับบัญชาเปนผู#ลงนามรับรอง พร#อมประทับตราของสถานศึกษาหรือหน&วยงาน
12.1.2 แนบหนังสือรับรองเงินบํานาญเพื่อการคํานวณเงินบํานาญที่จะได#รับล&วงหน#าจาก
หน&วยงานที่เกี่ยวข#อง เพื่อประกอบการพิจารณา
12.1.3 สําหรับลูกจ#างประจํา ให#แนบหนังสือรับรองการรับเงินบําเหน็จรายเดือน
12.2 ในการคํานวณเงินคงเหลือของผู#กู#ที่อายุ 55 ป5บริบูรณ - 59 ป5บริบูรณ ให#คํานวณดังนี้
12.2.1 นําเฉพาะเงินวิทยฐานะ มาคํานวณ รวมกับเงินเดือนเท&านั้น ไม&นําเงินค&าตอบแทน มา
คํานวณรวม
12.2.2 ให#นําเงินบํานาญที่จะได#รับล&วงหน#ามาคํานวณเงินเหลือรับ โดยใหเหลือไมนอยกวา 5 %
12.3 ในการคํานวณเงินคงเหลือของผู#กู#ที่อายุ 59 ป5บริบูรณ - 60 ป5 ขึ้นไป ให#คํานวณดังนี้
12.3.1 ไม&นําเงินวิทยฐานะและค&าตอบแทน มาคํานวณรวม
12.3.2 ให#นําเงินบํานาญที่จะได#รับล&วงหน#ามาคํานวณเงินเหลือรับ โดยใหเหลือไมนอยกวา 5 %

