
  

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55 ไดประชุมเม่ือวันที่ 17 เมษายน 2558  มีมตใิหประชาสัมพันธ  หลักเกณฑการให. 
เงินกูสามัญแกสมาชิก  ที่ถือใชปจจุบันตามประกาศสหกรณ ฉบังลงวันที่ 9 กันยายน 2556 ดังตอไปนี้   
 หลักเกณฑการกูเงินสามัญ  
1.  เอกสารประกอบคําขอกู 
 รายการหักเงิน  ณ ที่จายยอนหลังสามเดือน (สลิปเงินเดือน)  รับรองเอกสารลงนามโดยผูบังคับบัญชาของ 
สวนราชการผูเบิกจายเงินเดือน  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
2.  วงเงินกู 

อายุการเปนสมาชิก สิทธิ์กูเงินสามัญไมเกิน 100 เทาของเงินเดือนและมีหุนไมนอยกวา จํานวนเงินอนุมัติ  ไมเกิน 
12 –  24  รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 400,000 
25 – 30 รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 500,000 
31 – 36  รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 600,000 
37 – 42  รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 700,000 
43 – 48  รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 900,000 
49 – 54  รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 1,200,000 
55 – 60  รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 1,300,000 
61 – 66  รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 1,500,000 
67 –  72  รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 1,700,000 
73 – 78 รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 2,000,000 
79 – 84  รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 2,400,000 
85 – 90  รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 2,600,000 

91 เดือนขึ้นไป รอยละ 20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 3,000,000 
 กรณีสมาชิกกูมากอนระเบียบนี้  หากกูใหมวงเงินกูต่ํากวา  ใหอนุมัติเทาวงเงินเดิม   
3.  อายุตัวผูกู,  วงเงินกูและงวดสงคืน      

อายุตัว จํานวนเงินอนุมัติไมเกิน กําหนดเวลาสงคืน 
ไมเกิน  55  ป 3,000,000.- บาท 240  งวด 

55  ป 3,000,000.- บาท 240  งวด 
56  ป 2,500,000.- บาท 240  งวด 
57  ป 2,000,000.- บาท 240  งวด 
58  ป 1,500,000.- บาท 240  งวด 

อายุตัว  58  ปขึ้นไป  เงินไดรายเดือนใหใชเงินเดือนอยางเดียว  ไมรวมเงินคาตอบแทน   หรือเงินวิทยฐานะ  หรือรายไดอื่น ๆ  
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4.  วงเงินอนุมัติ  
       4.1  วงเงินอนุมัติ จํานวนไมเกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)  ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่แลวกําหนด  และปรับปรุงหลักเกณฑระยะเวลาใหกูของกลุมที่มีเงินเดือนเหลือสุทธิหลังจากหัก 
ชําระหนี้แลว  ต่ํากวารอยละ 10  ดังนี ้
วงเงินใหกู 

 4.1.1  สําหรับผูกูอายุตัวต่ํากวา  58  ป  หัก  ณ  ที่จายไดทุกเดือน  และมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหัก 
           ชําระหนี้แลวตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป   

                   วงเงินใหกู         =  หนึ่งรอยเทาของเงินเดือน  อนุมัติวงเงินไมเกินหนึ่งลานหาแสนบาท 
            ระยะเวลาใหกู   =  ชําระหนี้เดิมมาแลวไมนอยกวา  12  เดือน  กรณีผิดนัดการชําระหนี้ใหเวน  

         13  เดือน    
          4.1.2  สําหรับผูกูอายุตัวต่ํากวา  58  ป  หัก  ณ  ที่จายไดทุกเดือน  และมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหัก   
                                 ชําระหนี้แลวต่ํากวาอัตรารอยละ 10 

       วงเงินใหกู         =  หนึ่งรอยเทาของเงินเดือน  อนุมัติไมเกินวงเงินกูสัญญาเดิม 
       ระยะเวลาใหกู   =  ชําระหนี้เดิมมาแลวไมนอยกวา  12  เดือน  กรณีผิดนัดการชําระหนี้ใหเวน  

       13  เดือน    
            4.1.3   สําหรับผูกูอายุตัว  58  ปขึ้นไป  หัก ณ ที่จายไดทุกเดือน  และมีเงินเดือนเหลือสุทธิหลังจากหัก 
                                ชําระ หนี้แลว  มีเงินเดือนคงเหลือรอยละ 10  ขึ้นไป 

      วงเงินใหกู        =  หนึ่งรอยเทาของเงินเดือน  ผูที่กูธนาคารออมสินใหหักเงินงวดที่สง 
               ธนาคารออมสินออกกอน  วงเงินอนุมัติไมเกินหนึ่งลานหาแสนบาท 
      ระยะเวลาใหกู      =  ชําระหนี้เดิมมาแลวไมนอยกวา 12  เดือน  กรณีผิดนัดการชําระหนี้ใหเวน  

      13  เดือน    
       4.1.4  สําหรับผูกูอายุตัว  58  ปขึ้นไป  หกั ณ ที่จายไดทุกเดือน  และมีเงินเดือนเหลือสุทธิหลังจากหักชําระ 
     หนี้แลวต่ํากวาอัตรารอยละ 10 

    วงเงินใหกู =  หนึ่งรอยเทาของเงินเดือน  ผูที่กูธนาคารออมสินใหหักเงินงวดที่สง 
        ธนาคารออมสินออกกอน  วงเงินอนุมัติไมเกินสัญญาเดิม 
    ระยะเวลาใหกู =  ชําระหนี้เดิมมาแลวไมนอยกวา  12  เดือน  กรณีผิดนัดการชําระหนี้ใหเวน  

13 เดือน    
        4.2  วงเงินอนุมัติเกิน 1,500,000.-บาท (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน)  ขึ้นไป 
   4.2.1  ใหรวมหน้ีในกรณีผูกูมีหน้ีสถาบันการเงินอื่น และจํานวนเงินอนุมัติสามารถ  รวมหน้ีได โดยให 
                          สหกรณดําเนินการให 
  4.2.2  เงินเดือนหลังจากหักเงินทุกประเภท (รายการตามสลิปเงินเดือน)  ตองคงเหลือไมนอยกวา 20% 
            ไมประสงครวมหน้ีก็ได  
 4.2.3  การกูเงินสามัญคร้ังตอไป  จะกูใหมครั้งตอไปจะตองสงชําระแลวไมนอยกวา  12  เดือน  กรณีผิดนัด 
                        ใหเวน  13  เดือน 
 
 


