
ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จํากดั   

ที ่   9 / 2559 
เร่ือง  กาํหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญทัว่ไป 

(สําหรับสมาชิกทีเ่ป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา) 
..................................................................................... 

  อาศยัอาํนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จาํกดั 

ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ขอ้ 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 และ 26  และ                

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 16 คร้ังท่ี  4/2559   เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559                            

ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศฉบบัน้ี และกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเงินกูส้ามญัทัว่ไป(สาํหรับสมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ) ข้ึน ดงัน้ี 

ขอ้ 1 การใหเ้งินกูส้ามญัทัว่ไป มีวตัถุประสงค ์เพื่อการช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกเป็นค่าใชจ่้าย

เพื่ออุปโภคบริโภคภายในครอบครัว ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป          

แต่จะใหเ้งินกูส้ามญัเพื่อใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่ายมิได ้ 

ขอ้ 2 สหกรณ์จะให้วงเงินกูส้ามญัทัว่ไปแก่สมาชิกไดจ้าํนวนเท่าใดนั้น คณะกรรมการจะพิจารณา

กาํหนด ตามท่ีเห็นสมควร โดยคาํนึงความตอ้งการเงินกูท่ี้แทจ้ริง ตามควรแก่ฐานะและความสามารถใน         

การชาํระหน้ีของสมาชิกผูน้ั้น โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

(2.1) สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจาํขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในจงัหวดั

เชียงใหม่ หรือเจา้หน้าท่ีสหกรณ์น้ี หรือขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน            

ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ภายในจงัหวดัเชียงใหม่  

(2.2) หน่วยงานตน้สังกดัของสมาชิกตอ้งหักเงินชาํระหน้ีและทุนเรือนหุ้นส่งสหกรณ์เป็นปัจจุบนั

ตามใบแจง้การชาํระหน้ีรายเดือน หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 

(2.3) เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าหกเดือนข้ึนไปและสะสมทุนเรือนหุ้นติดต่อกนั            

ไม่นอ้ยกวา่กวา่หกเดือนข้ึนไป  
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(2.4) ตอ้งไม่อยูใ่นระหว่างการผิดนดังวดชาํระหน้ีกบัสหกรณ์จนกว่าจะแกไ้ขการผิดนดังวดชาํระ

หน้ี นั้นจนแลว้เสร็จ หรือไม่อยูใ่นระหวา่งท่ีถูกลงโทษงดใหเ้งินกู ้

(2.5) วงเงินกูส้ามญัทัว่ไป กูไ้ดภ้ายในวงเงินไม่เกนิ 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) ทั้งน้ี

สมาชิกท่ียืน่กู ้ตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

อายุการเป็น
สมาชิก 

ค่าหุ้น     
ไม่ตํ่ากว่า 

เท่าของเงินเดอืน วงเงินกู้ 
ไม่เกนิ 

เงินเดือน
เหลอื 

งวดชําระ    
/เดือน 

ผู้คํา้ประกนั 

6 เดือน – 1 ปี 
10 % 

25 เท่าของ
เงินเดือน         

รวมเงินประจาํ
ตาํแหน่ง

ค่าตอบแทน
พิเศษและ         

เงินวิทยฐานะ      

150,000 
หลงัจาก
หกัเงินกู้
แลว้        

ไม่ตํ่ากวา่ 
15 % 

100 1 

1 ปีข้ึนไป–2 ปี 300,000 2 

2 ปีข้ึนไป–4 ปี 
15 % 

500,000  
120 

 

2 

4 ปีข้ึนไป–8 ปี 800,000 3 

8 ปีข้ึนไป 20 % 1,000,000 4 

(2.6) กาํหนดงวดชาํระหน้ีเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กนั เวน้แต่เดือนสุดทา้ยให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ ทั้งน้ี งวดชาํระหน้ีกาํหนดสูงสุดไม่เกิน 120 งวด แต่ทั้งน้ีจาํนวนงวดตอ้งไม่เกินเดือน                          

ท่ีถึงกาํหนดเกษียณอายตุามกฎหมาย และระเบียบทางราชการกาํหนด  

ขอ้ 3 อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 9.25 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

ขอ้ 4 คุณสมบติัของผูค้ ํ้าประกนั มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(4.1) สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจาํขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในจงัหวดั

เชียงใหม่ หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์น้ี หรือขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํสงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีภายในจงัหวดัเชียงใหม่  ระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หกเดือนข้ึนไป 

(4.2) สมาชิกผูค้ ํ้าประกนัสามารถคํ้าประกนัเงินกูส้ามญัไดไ้ม่เกิน 4 สญัญา และวงเงินคํ้าประกนั          

ตอ้งไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 

ขอ้ 5 สมาชิกผูกู้เ้งินสามญัทัว่ไป วงเงินกูเ้กินกวา่ 100,000 บาทข้ึนไป ตอ้งจดัทาํประกนัชีวิตตามท่ี
สหกรณ์กาํหนด โดยยนิยอมใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์อนัดบัแรก 
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ขอ้ 6 สมาชิกผูกู้เ้งินสามญัทัว่ไป ตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์             
ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จาํกดั โดยยินยอมให้สหกรณ์เป็นผูรั้บเงินสงเคราะห์ศพของสมาชิก 
หากสมาชิกเสียชีวิตเพื่อชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ (ถา้มี) ใหเ้สร็จส้ินก่อนอนัดบัแรก  

ขอ้ 7 การกูส้ามญัทัว่ไปใหม่ ตอ้งส่งงวดชาํระหน้ีตามสญัญาเดิมไม่นอ้ยกวา่ 12 งวด หรือชาํระแลว้
คิดเป็นสัดส่วนหน่ึงในหกของเงินกู้สามัญเดิม  

ขอ้ 8 สมาชิกผูกู้ต้อ้งเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์งินกู ้ กบัสหกรณ์ ทุกคร้ังท่ีกูเ้งินสามญัทัว่ไป            
อยา่งนอ้ยร้อยละหน่ึงของยอดกู ้โดยตอ้งฝากขั้นตํ่า 50 บาทต่อเดือน ฝากไวต้ลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

ขอ้ 9 การกูส้ามญัทัว่ไป สมาชิกตอ้งยืน่คาํขอกูแ้ละทาํสญัญาหรือหนงัสือกูต้ามแบบท่ีสหกรณ์
กาํหนดพร้อม เอกสารหลกัฐานดงัน้ี  

(1)  สาํเนาบตัรประจาํตวั สาํเนาทะเบียนของผูกู้ ้ผูค้ ํ้าประกนัรวมทั้งคู่สมรส  
(2) หนังสือรับรองเงินเดือนและเอกสารแสดงรายการเงินเดือนหรือ สาํเนาเอกสารแสดง

รายการ เงินเดือนของผูกู้ ้ท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีการเงินในหน่วยงานรับรอง ยอ้นหลงั 3 เดือนล่าสุด 
(3) หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน ณ ท่ีจ่าย  
(4) บญัชีความเคล่ือนไหวของธนาคารท่ีระบุเงินเดือนเขา้ ยอ้นหลงั 3 เดือนล่าสุด 
(5) เอกสารรายงานขอ้มูลเครดิตบูโร กรณีกูเ้กินวงเงิน 100,000.- บาท 
(6) เอกสารอ่ืนท่ีสหกรณ์เห็นวา่จาํเป็นแก่การกูร้ายนั้น  
 

ขอ้ 10 ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้ไ้ม่ไดรั้บการพจิารณาอนุมติัใหกู้ ้ สมาชิกผูกู้มี้สิทธิยืน่บนัทึกเพื่อขอให้
คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาคาํขอกูใ้หม่ไดอี้กคร้ัง ทั้งน้ี เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาและ           
ลงมติประการแลว้ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี   1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี   26     เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2559 

 

นายอินทปัตร  บุญทวี 
ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จาํกดั 


