
ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด  

ท่ี    4  /2557 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2557 

..................................................................................... 
  อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยการให้

เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2557 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 14 คร้ังที่  6/2557                            

เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 ได้มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557   

เพื่อถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ ค าสั่ง มต ิหรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และ
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน  

ข้อ 2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

2.1 สมาชิกผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/เจ้าหน้าที่สหกรณ์/พนักงานจ้างภารกิจ/             
        พนักงานจ้างทั่วไป  
2.2 ส่งช าระค่าหุ้นมาแล้ว อย่างน้อยสามเดือนขึ้นไป  
2.3 วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินได้รายเดือน สูงสุดต้องไม่เกินจ านวนเงิน 50,000.- บาท

วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการช าระหนี้   
2.4 ผู้ขอกู้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า ไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน   
        กรณีผู้ขอกู้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ให้ใช้ผู้ค้ าประกันที่เป็น

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าค้ าประกันจ านวน 1 คน 
2.5 การพิจารณาระยะเวลาผ่อนช าระงวดหนี้ก าหนดเงื่อนไข ดังนี้  เงินกู้ฉุกเฉินจ านวนเงิน           

ไม่เกิน 20,000.- บาท ช าระคืนภายใน 8 งวด  และจ านวนเงินกู้ฉุกเฉินต้ังแต่ 20,001 บาทขึ้นไป ช าระคืนภายใน 12 งวด 
ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุดไม่เกินจ านวนสิบสองงวด 

2.6 ผู้ขอกู้ต้องมีเงินคงเหลือสุทธิหลังหักเงินกู้ฉุกเฉิน ต้องคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท   
2.7 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี  
2.8 ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ คือผู้จัดการ 

 

เอกสารแนบท้าย  3 



ข้อ 3. เงินกู้สามัญ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

3.1   สามัญท่ัวไป  

3.1.1 ผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์/พนักงานจ้างตามภารกิจ 

3.1.2 ส่งช าระค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป 

3.1.3 ผู้ค้ าประกัน   

กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์  

-กู้ไม่เกิน 200,000.- บาท คนค้ าเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์ 1 คน 

-กู้ไม่เกิน 500,000.- บาท คนค้ าเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์ 2 คน 

-กู้ไม่เกิน 750,000.- บาท คนค้ าเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์ 3 คน 

-กู้ไม่เกิน 1,000,000.- บาท คนค้ าเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์ 4 คน 

กรณีผู้กู้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

-กู้ไม่เกิน 100,000.-บาท คนค้ าเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์ 1 คน 

-กู้ตั้งแต่ 100,001.- บาทขึ้นไป คนค้ าเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์                  

1 คน และพนักงานจ้างตามภารกิจ  1 คน 

3.1.4 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่จ านวนเงินไม่เกิน  

        1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

3.1.5 ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด ไม่เกิน  100 งวด  

3.1.6 เงินคงเหลือสุทธิต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือนเดือนล่าสุด  

3.1.7 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.25 ต่อปีหรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์  

3.1.8 ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ 

 -คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000.- บาท  

 -คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้เกิน   300,000.- บาท         

 

 

 

 

 



3.2     สามัญเฉพาะกิจ  

3.2.1 ผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์/พนักงานจ้างตามภารกิจ/

 พนักงานจ้างทั่วไป 

3.2.2 ส่งช าระค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป 

3.2.3 วงเงินกู้สูงสุด   

 - กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์  

   วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่จ านวนเงิน                                               

     ไม่เกิน150, 000.- บาท 

 -กรณีผู้กู้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

           วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของ เงินได้รายเดือน  แต่จ านวนเงินไม่เกิน                  

           100,000 บาท 

 -กรณีผู้กู้เป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5  เท่าของเงินได้รายเดือน แต่จ านวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท 

3.2.4 ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด  

 ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด ไม่เกิน  36 งวด   

 ยกเว้นผู้กู้เป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด ไม่เกิน 24 งวด 

3.2.5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี  

3.2.6 ผู้ค้ าประกัน   

 ต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือ จนท.สหกรณ์ จ านวน 1 คน  

3.2.7 ผู้มีอ านาจพิจารณาคือ คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้  หรือหากมีเหตุจ าเป็นกรณีฉุกเฉิน               

ผู้ขอกู้มีเหตุผลหรือหลักฐานประกอบให้ผู้จัดการสามารถพิจารณาอนุมัติในวงเงิน

ไม่เกิน 100,000.- บาท และประธานด าเนินการพิจารณาอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 

150,000.- บาท 

 

 

 

 



3.3     สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก  

3.3.1 ผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท .สหกรณ์  /พนักงานจ้างตามภารกิจ /

 พนักงานจ้างทั่วไป 

3.3.2 ส่งช าระค่าหุ้นมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 

3.3.3 วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงินฝากรวมกันทั้งหมด 

3.3.4 ระยะเวลาช าระคืนสูงสุดจ านวน 100 งวด 

3.3.5 หลักประกัน ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากทั้งหมดของผู้กู้ 

3.3.6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี  

3.3.7 ผู้มีอ านาจพิจารณาคือ ผู้จัดการ 

 

3.4     สามัญซื้อสินค้า  

3.4.1 ผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์/พนักงานจ้างตามภารกิจ/

 พนักงานจ้างทั่วไป 

3.4.2 ส่งช าระค่าหุ้นมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 

3.4.3 วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 50,000.- บาท  

3.4.4 ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด 60 งวด 

3.4.5 ผู้ค้ าประกัน  

 กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์  ไม่ใช้ผู้ค้ าประกัน  

 กรณีผู้กู้เป็นพนักงานตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปใช้ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า           

ค้ าประกัน  1 คน 

3.4.6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี  

3.4.7 ผู้มีอ านาจพิจารณาคือ ผู้จัดการ  

 

 

 

 

 



3.5       สามัญจัดหาอาวุธปืน 

3.5.1 ผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท .สหกรณ์  /พนักงานจ้างตามภารกิจ /

 พนักงานจ้างทั่วไป 

3.5.2 ส่งช าระค่าหุ้นมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 

3.5.3 วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 100,000.- บาท 

3.5.4 ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด 60 งวด   กรณีวงเงินกู้ไม่เกินจ านวน 30,000.- บาท                  

ช าระภายใน 36 งวด 

3.5.5 ผู้ค้ าประกัน  

 กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์  ไม่ใช้ผู้ค้ าประกัน  

 กรณีผู้กู้เป็นพนักงานตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปใช้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า           

ค้ าประกัน  1 คน 

3.5.6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี  

3.5.7 ผู้มีอ านาจพิจารณาคือ ผู้จัดการ 

 

3.6        สามัญติดตั้งแก๊ส                                 

3.6.1 ผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/เจ้าหน้าที่สหกรณ์  /พนักงานจ้างตามภารกิจ /

พนักงานจ้างทั่วไป 

3.6.2 ส่งช าระค่าหุ้นมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 

3.6.3 วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกินจ านวน 50,000.- บาท 

3.6.4 ผู้ค้ าประกัน  

 กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/จนท.สหกรณ์  ไม่ใช้ผู้ค้ าประกัน  

 กรณีผู้กู้เป็นพนักงานตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปใช้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า           

ค้ าประกันจ านวน  1 คน 

3.6.5 ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุดไม่เกินจ านวน  36 งวด 

3.6.6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี  

3.6.7 ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ คือผู้จัดการ 

 



ข้อ 4.  ตามความในข้อ 3 ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

4.1  สมาชิกผู้ยื่นค าขอกู้เงินขอกู้สามัญ ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ในระยะเวลาจ านวน                  

12 เดือนที่ผ่านมา 

4.2  สมาชิกผู้ยื่นค าขอกู้เงินขอกู้สามัญ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15               

ของเงินได้รายเดือนล่าสุด 

4.3  การยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป ผู้กู้ต้องยื่นรายงาน

ข้อมูลเครดิตบูโร และรายงานความเคลื่อนไหวธนาคารที่เงินได้รายเดือนเข้าบัญชี 

ย้อนหลัง 3 เดือน  

4.4  สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถค้ าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกินจ านวน 4 สัญญา  

4.5  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญ จ านวนวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000.- บาท ขึ้นไป ต้องด าเนินการจัด                 

ท าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อให้แก่สหกรณ์ฯ กับบริษัทประกันชีวิตที่ได้ท าข้อตกลง

กับสหกรณ์ด้วย  

4.6  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เชียงใหม่  

4.7  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญ จะต้องมีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ 

ข้อ 5. ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้กู้ สมาชิกผู้กู้มีสิทธิยื่นบันทึกเพื่อขอให้

คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาค าขอกู้ใหม่ได้อีกคร้ัง หนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อทางคณะกรรมการด าเนินการ ได้พิจารณาและ   

ลงมติประการใด แล้ว ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 

               

    (นายอินทปัตร  บุญทวี) 

                 ประธานกรรมการด าเนินการ  

       สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ ากั ด 


