สรุปสาระสาคัญของระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท ดังนี้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ประเภท
- เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน (ฉ.ฉ.)
สีขาว/สีฟ้า
(ATM)

หลักเกณฑ์การกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
- กู้ได้ 1 เท่า ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
- ส่งชาระภายใน 12 งวด ส่ง 1 งวด ขอกู้ใหม่ได้
- คานวณรายการหักสหกรณ์ ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 22 %
- สมาชิก ของด ฉ.ฉ. เพื่อกู้ออมสินหรือกู้พัฒนาชีวิต (Q) กู้ได้ ½ เท่าของเงินเดือน
ไม่เกิน 25,000 บาท
- ทั้งนี้ เมื่อรวมกับกู้สามัญเพื่อชาระฌาปนกิจ(ด),กูส้ ามัญเพื่อการศึกษา(ศ) ,
กู้ซื้อทอง/กู้ซื้อปืน (สัญญาเดิม) , กู้ C-19 และกูส้ ามัญ(กูห้ ุ้น) ต้องไม่เกิน 90 %
ของหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์

2. เงินกู้สามัญ
ประเภท
- เงินกู้สามัญ (ด)
เพื่อชาระ สสอค.
สส.ชสอ. และ
ฌส.ศก.ประเภท
บิดา-มารดา
- เงิน กู้สามัญ
เพื่อการศึกษา

- เงินกู้สามัญ
(กู้หุ้น) สมาชิก
ต้องมีหุ้น
มากกว่าหนี้
หรือไม่มีหนี้

หลักเกณฑ์การกูส้ ามัญ
- เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์เป็น
ศูนย์ประสานงานและ ฌส.ศก. ให้กู้เท่าที่จ่ายจริงและบวกอีกไม่เกิน 5,000 บาท
ส่งชาระไม่เกิน 50 งวด
- ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ กู้ฉุกเฉิน, กู้สามัญเพื่อการศึกษา(ศ), กู้ซื้อทอง/กู้ซื้อปืน (สัญญาเดิม),
กู้ C-19 และกู้สามัญ (กู้หุ้น) ต้องไม่เกิน 90 % ของหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์
- กู้ได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท /สมาชิกค้าประกัน 2 คน ส่งชาระ 150 งวด
- กูท้ ัศนศึกษาดูงานให้กู้ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 40,000 บาท
- ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับ กู้ฉุกเฉินปกติ, กู้สามัญเพื่อชาระฌาปนกิจ (ด) , กู้ซื้อทอง/กู้ซื้อปืน
(สัญญาเดิม) , กู้ C-19 และกูส้ ามัญ (กูห้ ุ้น) ต้องไม่เกิน 90% ของหุ้นที่มีอยู่ใน
สหกรณ์ และต้องมีเงินเดือน เหลือไม่น้อยกว่า 10%
- กู้ได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น กู้ได้ตลอดหากกู้ยังไม่เกิน 90 %ของหุ้นทีม่ ีอยู่ และกู้ได้
ทุกวันทาการ ยื่นกู้ได้ไม่เกินเวลา 15.00 น.
- ส่งชาระหนี้เงินต้นขัน้ ต่า 500 บาท (ไม่กาหนดงวดชาระหนี้)
- เอกสารประกอบการกู้ แสดงบัตรตัวจริงพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผูก้ ู้
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ประเภท
- เงินกู้สามัญ

หลักเกณฑ์การกู้สามัญ
1.

2.

3.
4.
5.
6.

สาหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจา ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบานาญ
สมาชิกผู้กู้รายเดิม ให้กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 2,000,000 บาท
แต่ผู้ที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่ถึง 24 งวด กู้ได้ 45 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 300,000 บาท
ส่งชาระ 150 งวด สมาชิกกู้เงินสามัญต้องมีหุ้น 35% ของเงินกู้
สมาชิกผู้กู้รายใหม่ หรือผู้กู้รายเดิมที่ไม่มีหนีส้ ามัญคงเหลือ ให้กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่า
ของเงินเดือน ไม่เกิน 2,000,000 บาท แต่ผู้ที่ ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่ถึง 24 งวด
กู้ได้ 40 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 300,000 บาท ส่งชาระ 150 งวด สมาชิกกู้เงิน
สามัญต้องมีหุ้น 30% ของเงินกู้ เริ่ม ใช้ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
กู้สามัญพร้อมกับเงินกู้พิเศษ กูไ้ ด้ไม่เกิน 35 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ส่งชาระ 200 งวด เริ่ม ใช้ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
สมาชิกบานาญกู้สามัญพร้อมกับเงินกู้พิเศษ กูไ้ ด้ไม่เกิน 25 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
700,000 บาท ส่งชาระ 200 งวด
ส่งชาระครบ 6 งวด ขอกู้ใหม่ได้ (ใช้สมาชิก 2 คน ค้าประกันหรือหลักทรัพย์)
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน ผู้กู้รายใหม่ให้นาหุ้นส่วนที่เกินหนี้ประเภทให้กู้ไม่เกิน
90%ของหุ้นคานวณรวมกับหลักทรัพย์ ยกเว้น สมาชิกไม่มีหนี้สัญญาอื่นให้คานวณ
หุ้นรวมกับหลักทรัพย์ 100 % ผู้กู้รายเดิม ให้คานวณหุ้นรวมกับหลักทรัพย์ลดลงครั้ง
ละ 3 % หรือมีเหตุจาเป็นอื่นให้นาเสนอที่ประชุมพิจารณา

สมาชิกรายใดมีเงินสวัสดิการช่วยเหลือ เมื่อถึงแก่กรรม และสวัสดิการนั้น มีเงื่อนไข
ให้หักชาระหนี้แก่สหกรณ์ฯ ก่อนทุกรายการรวมกับหุ้นแล้วมีมูลค่าน้อยกว่าหนี้ที่มีอยู่กับ
สหกรณ์ฯ ขณะที่ขอกู้ใหม่ ให้สมาชิกนั้นสมัครรับสวัสดิการดังกล่าวเพิ่มเติมหากไม่
ประสงค์ จะสมัครสวัสดิการดังกล่าวให้ลดวงเงินที่ขอกู้ลง
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3. เงินกู้พิเศษ
หลักเกณฑ์การกู้พิเศษ

สาหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจา ที่มีสิทธิ์ได้รบั เงินบานาญ

1. ขอกู้เพื่อการเคหะ, เพื่อซื้อรถยนต์ และเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ
2. เป็นสมาชิก 3 ปี และอายุไม่เกิน 75 ปี

3. สมาชิกผู้กู้รายเดิม ให้กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชาระ 360 งวด
สมาชิกกู้เงินพิเศษ ต้องมีหุ้น 25% ของเงินกู้
4. สมาชิกผู้กู้รายใหม่ หรือผู้กู้รายเดิมที่ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญหรือพิเศษคงเหลือ ให้กู้ได้ไม่เกิน 55 เท่าของเงินเดือน
ไม่เกิน 3,000,000 บาท แต่ผู้ที่ ส่งชาระ 360 งวด สมาชิกกู้เงินพิเศษต้องมีหนุ้ 20% ของเงินกู้
เริ่ม ช้ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
5. ส่งชาระครบ 10 งวด ขอกู้ใหม่ได้
6. สมาชิกที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป ให้ใช้เงินบานาญคานวณสิทธิ์กู้ (ใช้หนังสือรับรองบานาญ)
7. ใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน (ที่ดิน-บ้าน) และหุ้น และหรือกู้สามัญร่วม (แต่รวมกันแล้วไม่เกินสิทธิกู้พิเศษ)
8. ที่ดิน (มีบ้านและประเมินราคาบ้านประกันหนี้ด้วย) คิดราคา 100 %
9. หลักทรัพย์ตั้งอยู่ในเขต จ.ศรีสะเกษ (ของใครก็ได้ที่ยินยอม) หลักทรัพย์ (ผู้อื่น) ไม่มีบ้าน คิดให้ตารางวาละไม่เกิน
100 บาท เว้นแต่ เป็นของตนเองหรือทายาทตามกฎหมายซึ่งรับโอนมาแล้ว 2 ปี
10. หลักทรัพย์ต่างจังหวัด (ตนเอง-คู่สมรส/บิดา- มารดาตนเอง/บิดา-มารดา คู่สมรส) และต้องโอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
11. การประเมินราคาบ้านที่นามาเป็นหลักประกัน บ้านคิดให้ราคาสูงสุดไม่เกิน 700,000 บาท รูปบ้านต้องมีกรรมการหรือ
สมาชิกผู้กู้ด้วย โดยกาหนดกลุ่มสมาชิกดังนี้
11.1 สมาชิกผู้กู้รายเดิม ที่ส่งชาระหนี้ปกติใช้หลักเกณฑ์ การประเมินเดิมตามที่คณะกรรมการกาหนด
11.2 สมาชิกผู้กู้รายเดิม ที่ผิดนัดชาระหนี้ (เริ่มนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564) ผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
ตัง้ แต่ 2 งวดขึน้ ไป ในรอบ 1 ปี ให้ประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างลดลง 5 % ของราคาที่คณะกรรมการประเมิน
11.3 สมาชิกผู้กู้รายใหม่ หรือผู้ที่เปลี่ยนใช้หลักทรัพย์ใหม่ โดย คณะกรรมการประเมิน ให้ไม่เกินราคาประเมินที่ทาง
ราชการ ออกให้โดยสานักงานที่ดิน ราคาบ้านนามาเป็นหลักประกันได้สูงสุด ไม่เกิน 700,000 บาท ราคาทีด่ ิน หากติดทาง
สาธารณประโยชน์ คิดราคาให้ 100% กรณีทดี่ ินไม่ติดทางสาธารณประโยชน์คิดราคาให้ไม่เกิน 70%
สาหรับสมาชิกตามข้อ 11.1 - 11.2 เมื่ออายุ 58 ปีขึ้นไป ที่ใช้สิ่งปลูกสร้าง(บ้าน) เป็นหลักประกัน ให้ขอหนังสือ
รับรองราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างจากสานักงานที่ดนิ มา เพื่อประกอบการทาสัญญากูด้ ้วย
12. ผู้กู้รายใหม่ให้นาหุ้นส่วนที่เกินหนี้ประเภทให้กู้ไม่เกิน 90% ของหุ้นคานวณรวมกับหลักทรัพย์ ยกเว้น สมาชิกไม่มีหนี้
สัญญาอื่นให้คานวณหุ้นรวมกับหลักทรัพย์ 100 % ผู้กู้รายเดิม ให้คานวณหุ้นรวมกับหลักทรัพย์ลดลงครั้งละ 3 %
หรือมีเหตุจาเป็นอื่นให้นาเสนอที่ประชุมพิจารณา
สมาชิกรายใดมีเงินสวัสดิการช่วยเหลือ เมื่อถึงแก่กรรม และสวัสดิการนั้น มีเงื่อนไขให้หักชาระหนี้แก่สหกรณ์ฯ
ก่อนทุกรายการรวมกับหุ้นแล้วมีมูลค่าน้อยกว่าหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ขณะที่ขอกู้ใหม่ ให้สมาชิกนั้นสมัครรับสวัสดิการ
ดังกล่าวเพิ่มเติมจนเมื่อรวมกับหุ้นแล้วมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าหนี้ จึงจะรับเงินกู้จากสหกรณ์ฯ ได้ หากไม่ประสงค์
จะสมัครสวัสดิการดังกล่าวให้ลดวงเงินที่ขอกู้ลง
หมายเหตุ สมาชิกกู้เงินโครงการพัฒนาชีวิตครู (ออมสิน) ให้กู้สามัญ/ พิเศษ ได้แต่ต้องมีเงินเดือนเหลือ 10%
และไม่ผิดนัดชาระหนี้ในรอบ 1 ปี
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การกู้สามัญ กู้พิเศษ และการค้าประกัน
สาหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ / โรงเรียนเอกชน / ลูกจ้างประจา ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินบานาญ

1. เงินกู้สามัญ
1.1 ถ้าเป็นสมาชิกครบ 1 ปี (หุ้นงวดที่ 12 ) หากหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ตั้งแต่แรกเข้า สามารถกู้เงิน
สามัญได้ 45 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
1.2. ผู้กู้รายเดิมเป็นสมาชิกครบ 2 ปี กู้เงินสามัญได้ 45 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
สมาชิกรายใดมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 35 ของเงินกู้ ให้สหกรณ์ฯ หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นให้ครบร้อยละ 35
1.3 ผู้กู้รายใหม่หรือผู้กู้รายเดิมที่ไม่มหี นี้สามัญคงเหลือ เป็นสมาชิกครบ 2 ปี กู้เงินสามัญได้ 30 เท่าของ
เงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท สมาชิกรายใดมีหุ้นไม่ถงึ ร้อยละ 30 ของเงินกู้ ให้สหกรณ์ฯ หักเงินกู้
เพื่อซื้อหุ้นให้ครบร้อยละ 30 เริ่ม ใช้ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
1.4 สาหรับสมาชิกผู้กู้รายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป มีหลักเกณฑ์การชาระ ดังนี้
1.4.1 สมาชิกอายุ 47- 59 ปี ส่งงวดชาระเงินกู้สามัญให้ครบภายในอายุ 60 ปี แต่ไม่เกินงวดตามระเบียบ
1.4.2 สมาชิกที่ผู้กู้รายเดิมให้คานวณงวดลดลงคราวละ 5 งวด

2. เงินกู้พิเศษ
2.1 ผู้กู้รายเดิมเป็นสมาชิกครบ 3 ปี กู้เงินพิเศษได้ 60 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท สมาชิกรายใด
มีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 25 ของเงินกู้ ให้สหกรณ์ฯ หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นให้ครบร้อยละ 25 โดยใช้หลักทรัพย์
ค้าประกันเท่านั้น
2.2 ผู้กู้รายใหม่หรือผู้กู้รายเดิมที่ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญหรือพิเศษคงเหลือ เป็นสมาชิกครบ 3 ปี กู้เงินพิเศษได้ 45
เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท สมาชิกรายใดมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20 ของเงินกู้ ให้สหกรณ์ฯ
หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นให้ครบร้อยละ 20 โดยใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน เท่านั้น เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
2.3 สมาชิกที่สังกัดโรงเรียนเอกชน ที่มอี ายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ให้ใช้หลักทรัพย์ค้าประกันอย่างเดียว
2.4 เป็นสมาชิกครบ 5 ปี ค้าประกันได้ 1 สิทธิ์
2.5 สมาชิกสังกัดเอกชนให้ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้ค้าประกันเพิ่มเติม (ผู้รับเรือน)
2.6 การกูท้ ุกครั้งให้แนบสลิปเงินเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้เซ็น
รับรอง
2.7 กรณีสมาชิกอายุ 55 ปีขึ้นไปและไม่มีเงินบาเหน็จรายเดือนให้ได้รับเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
- หากอายุ 55 ปี คานวณรายการหักสหกรณ์แล้ว ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 10 %
- หากอายุ 56 ปี คานวณรายการหักสหกรณ์แล้ว ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 20 %
- หากอายุ 57 – 60 ปี คานวณรายการหักสหกรณ์แล้ว ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 30 %
2.8 สาหรับสมาชิกผู้กู้รายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป มีหลักเกณฑ์การชาระ ดังนี้
2.8.1 สมาชิกอายุ 30 - 59 ปี ส่งงวดชาระเงินกู้พิเศษให้ครบภายในอายุ 60 ปี แต่ไม่เกินงวดตามระเบียบ
2.8.2 สมาชิกที่ผู้กู้รายเดิมให้คานวณงวดลดลงคราวละ 5 งวด
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สาหรับสมาชิกครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) และเทศบาลตาบล
1. เงินกู้สามัญ
1.1 ถ้าเป็นสมาชิกครบ 1 ปี (หุ้นงวดที่ 12 ) หากหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ตั้งแต่แรกเข้า สามารถกู้เงิน
สามัญได้ 45 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 300,000 บาท
1.2. ผู้กู้รายเดิมเป็นสมาชิกครบ 2 ปี กู้เงินสามัญได้ 45 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
สมาชิกรายใดมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 35 ของเงินกู้ ให้สหกรณ์ฯ หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นให้ครบร้อยละ 35
1.3 ผู้กู้รายใหม่หรือผู้กู้รายเดิมที่ไม่มีหนี้สามัญคงเหลือ เป็นสมาชิกครบ 2 ปี กู้เงินสามัญได้ 40 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท สมาชิกรายใดมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 30 ของเงินกู้ ให้สหกรณ์ฯ
หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นให้ครบร้อยละ 30 เริ่ม ใช้ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

2. เงินกู้พิเศษ
2.1 ผู้กู้รายเดิมเป็นสมาชิกครบ 3 ปี กู้เงินพิเศษได้ 60 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
สมาชิกรายใดมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 25 ของเงินกู้ ให้สหกรณ์ฯ หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นให้ครบร้อยละ 25
โดยใช้หลักทรัพย์ค้าประกันเท่านั้น
2.2 ผู้กู้รายใหม่หรือผู้กู้รายเดิมที่ไม่มีหนี้พิเศษคงเหลือ เป็นสมาชิกครบ 3 ปี กู้เงินพิเศษได้ 55 เท่าของ
เงินเดือนแต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท สมาชิกรายใดมีหุ้นไม่ถงึ ร้อยละ 20 ของเงินกู้ ให้สหกรณ์ฯ
หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นให้ครบร้อยละ 20 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
2.3 แนบสลิปเงินเดือน 6 เดือน และต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 10% ของเงินเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่
การเงินและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้เซ็นรับรองประกอบการขอกู้เงินทุกครั้ง
2.4 สอบถามภาระหนี้กับธนาคารออมสิน และหนังสือรับรองหนี้จากธนาคารออมสิน
2.5 สมาชิกที่มีอายุ 47 ปี ขึ้นไปให้แนบหนังสือรับรองการได้รับเงินบานาญข้าราชการ
2.6 กรณีกู้สามัญหรือพิเศษ หากเป็นผู้กู้รายใหม่ ให้ส่งชาระหนี้ไม่เกินอายุครบ 60 ปี แต่ไม่เกินจานวน
เงินงวดตามระเบียบกาหนด หากเป็นผู้กู้รายเดิม คานวณงวดการส่งชาระแล้วเงินงวดเกินกว่าอายุ 60 ปี
ให้ลดเงินงวดชาระหนี้ลงครั้งละ 5 งวด
หมายเหตุ กรณีสมาชิกอายุ 55 ปีขึ้นไปและไม่มีเงินบาเหน็จรายเดือนให้ได้รับเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- หากอายุ 55 ปี คานวณรายการหักสหกรณ์แล้วต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 10 %
- หากอายุ 56 ปี คานวณรายการหักสหกรณ์แล้วต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 20 %
- หากอายุ 57 – 60 ปี คานวณรายการหักสหกรณ์แล้วต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 30 %
หากมีเหตุจาเป็นอื่นให้เสนอที่ประชุมพิจารณา
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แนวทางปฏิบัติในการกู้เงินและค้าประกันสาหรับสมาชิกสังกัดโรงเรียนเทศบาล
1
2
3

ถ้าเป็นสมาชิกใหม่ส่งเงินค่าหุน้ ครบ 12 เดือน และหัก ณ ที่จ่ายได้ตลอด ให้กู้สามัญได้ตามสิทธิ์
ถ้าเป็นสมาชิกเดิมและมีสิทธิกู้แล้วต้องหัก ณ ที่จ่ายได้ 6 เดือน ให้กู้เงินสามัญได้ตามสิทธิ์
กรณีเรียกเก็บเงิน ณ ที่จ่ายไม่ได้ ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงหมายเหตุไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
จนกว่าจะเรียกเก็บ ณ ที่จ่ายได้ เป็นปกติ

แนวทางปฏิบัติในการกู้เงิน และค้าประกันสาหรับสมาชิกที่ย้ายต่างจังหวัด
ข้อบังคับสหกรณ์ “ข้อ 43. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่มี
ความผิด สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิด
เว้นแต่ ออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย
ก็ให้ถือว่า คงเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้
จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ ”

สมาชิกที่ย้ายไปต่างจังหวัด จะมีวิธีปฏิบัติ 2 กรณี ดังนี้
1. ขอโอนไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต้นสังกัดที่ย้ายไป
2. บันทึกถึงสหกรณ์ฯ เพื่อขอจ่ายเงินเอง โดยหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

กรณีที่ไม่โอนย้ายระหว่างสหกรณ์ฯ อาจได้รับเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

กู้หุ้น/ ศ. / ฉ . / ด. รวมกันไม่เกิน 90 % ของหุ้น หรือ
กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญ หรือกู้พิเศษ คงเหลือ หากจะกู้ใหม่ ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินกู้ตามสัญญาเดิม
กรณีทาสัญญาหลัก ผู้กู้และผู้ค้าประกันต้องมาเซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สามารถหักเงิน ณ ที่จ่าย ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ทุกเดือนซึ่งเป็นบัญชีรับเงินเดือน

ทั้งนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

(นายธีรนันท์ คาคาวี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด

