
ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด   

ท่ี     4 / 2558 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้ พ.ศ. 2558 
..................................................................................... 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด                 

พ.ศ.2551 ข้อ 11, 12, 13,14,15,16  และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  15 คร้ังที่  7/2558                           

เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน พ.ศ.  2558 ได้มีมตกิ าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้ พ.ศ.2558 ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ ค าสั่ง มต ิหรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และ
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน  

ข้อ 2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/เจ้าหน้าที่สหกรณ์/พนักงานจ้างภารกิจ  
2.2 ส่งช าระค่าหุ้นมาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป  
2.3 วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 เท่าของ เงินได้รายเดือน แต่จ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000.- บาท 
2.4 ผู้ค้ าประกัน 
 -กรณผีู้กู้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า ไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน   
        -กรณีผู้กู้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/จ้างทั่วไป ใช้ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า                       

  ค้ าประกัน 1 คน 
2.5 ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 12 งวด กรณวีงเงินกู้ฉุกเฉินตั้งแต ่20,000.- บาทขึ้นไป  

ให้ก าหนดช าระคืนภายใน 12 งวด 
2.6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ตอ่ปี  
2.7 ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ คือ ผู้จัดการ 

 

 

 



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 1 คน 

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

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

กู้ตั้งแต่   750,001.- บาท คนค้ าเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 4 คน 

กรณีผู้กู้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

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

กู้ตั้งแต่ 100,001.- บาท  คนค้ าเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 1 คน และ 

                                      พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป 1 คน 

3.1.4 วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 25 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่จ านวนเงินไม่เกิน  

             1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) 

3.1.5 ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด ไม่เกิน  120 งวด  

3.1.6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.25 ต่อปี  

3.1.7 ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัต ิมีดังนี ้

   -คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาวงเงินกู้     เกิน 300,000.- บาท  

   -คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ พิจารณาวงเงินกู้   ไม่เกิน 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 วงเงินกูสู้งสุด   

 -กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้ 

     รายเดือน แต่จ านวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท 

 -กรณีผู้กู้ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของ                 

   เงินได้รายเดือน  แต่จ านวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

 -กรณีผู้กู้ เป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินได้          

  รายเดือน แต่จ านวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท 

3.2.4 ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด  

- กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า /พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลา             

   ช าระคืนสูงสุดไม่เกิน  36 งวด 

 - กรณีผู้กู้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด ไม่เกิน 24 งวด 

3.2.5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี  

3.2.6 ผู้ค้ าประกัน  ต้องเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน 

3.2.7 ผู้มีอ านาจพิจารณาคือ  คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้  

 กรณีฉุกเฉิน  ผู้จัดการ  พิจารณาวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท 

                                    ประธานด าเนินการ   พิจารณาวงเงินไม่เกิน 150,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 



3.3     สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก  

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

 พนักงานจ้างทั่วไป 

3.3.2 ส่งช าระค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป 

3.3.3 วงเงินกูสู้งสุด ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงินฝากรวมกันทั้งหมด 

3.3.4 ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด 120 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 าระค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป 

3.4.3 วงเงินกูสู้งสุด ไม่เกิน 50,000.- บาท 

3.4.4 ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด 60 งวด 

3.4.5 ผู้ค้ าประกัน  

 -กรณีเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ไม่ใช้หลักประกัน 

 -กรณีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างท่ัวไป ใช้บุคคลค้ าประกันเป็น 

   ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 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 าระค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป 

3.5.3 วงเงินกูสู้งสุด ไม่เกิน 100,000.- บาท 

3.5.4 ระยะเวลาช าระคืนสูงสุด 60 งวด  แต่วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000.- บาท ช าระภายใน 

 36 งวด 

3.5.5 ผู้ค้ าประกัน  

 -กรณีเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ไม่ใช้หลักประกัน 

 -กรณีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างท่ัวไป ใช้บุคคลค้ าประกันเป็น 

   ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 1 คน 

3.5.6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี  

3.5.7 ผู้มีอ านาจพิจารณาคือ ผู้จัดการ 

 

3.6        สามัญติดตั้งแก๊ส                                 

3.6.1 ผู้กู้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/เจ้าหน้าที่สหกรณ ์/พนักงานจ้างตามภารกิจ 

3.6.2 ส่งช าระค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป 

3.6.3 วงเงินกูสู้งสุด ไม่เกิน 50,000.- บาท 

3.6.4 ผู้ค้ าประกัน 

 -กรณผีู้กู้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า ไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน 

 -กรณีผู้กู้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ใช้ข้าราชการ หรือ 

                  ลูกจ้างประจ าค้ าประกัน 1 คน 

3.6.5 ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน  36 งวด 

3.6.6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี  

3.6.7 ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ คือ ผู้จัดการ 

 

 



ข้อ 4.  ตามความในข้อ 3 ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

4.1  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญจะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สามัญ 

4.2  สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยื่นขอกู้เงินกู้สามัญต้องมีเงินคงเหลือสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 15  

       ของเงินได้รายเดือนหลังจากหักช าระหนี้สหกรณ์แล้ว 

4.3   สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถค้ าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 4 สัญญาแต่จ ากัดวงเงินกู้             

ที่ค้ าประกัน ค้ าประกันไม่เกิน 1,000,000.- บาท 

4.4  จ านวนเงินประกันความเสี่ยงรวมอยู่ในวงเงินกู้สามัญแล้ว ซึ่งจ านวนเงินประกันขึ้นอยู่ 

       กับเงื่อนไข 

4.5  สมาชิกสหกรณ์ฯที่ยื่นขอกู้สามัญต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่     

 

ข้อ 5. ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้กู้ สมาชิกผู้กู้มีสิทธิยื่นบันทึกเพื่อขอให้

คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาค าขอกู้ใหม่ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาและลงมติประการ

ใดแล้ว ให้ถือเป็นทีส่ิ้นสุด  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 20  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558   เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

             

  (นายอินทปัตร  บุญทวี) 

                 ประธานกรรมการด าเนินการ 

       สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ ากัด 

 

 

 


