
ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จํากัด 

ที่      3   /2560 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงนิกู้สามัญ 

(สําหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ) 

 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 และ 26 แห่งระเบียบสหกรณ์               
ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 16 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 กําหนดประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด จํากัด เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเงินกู้สามัญ 
(สําหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ) ขึ้นใหม่ ดังน้ี 

ข้อ 1 การให้เงินกู้สามัญ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ืออุปโภค 
บริโภคภายในครอบครัว ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป แต่จะให้เงินกู้สามัญ
เพ่ือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมิได้ 

ข้อ 2 สหกรณจ์ะให้วงเงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้จํานวนเท่าใดนั้น คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดตามที่
เห็นสมควร โดยคํานึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริง ตามควรแก่ฐานะและความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิก         
ผู้น้ัน โดยมีหลกัเกณฑ์ ดังน้ี   

 (2.1)  สมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่อยู่ในระหว่าง
การผิดนัดงวดชําระหน้ีกับสหกรณ์จนกว่าจะแก้ไขการผดินัดงวดชําระหน้ีน้ันจนแล้วเสร็จ หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูก
ลงโทษงดให้เงินกู้ 

(2.2)  เป็นสมาชิกและสะสมหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนขึ้นไป  
 (2.3)  วงเงินกู้สามัญ แยกตามประเภทสินเช่ือดังน้ี 
 (ก) สามัญทั่วไป  กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 15 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ต้อง 
                        ไม่เกินจํานวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

(ข) สามัญเฉพาะกิจ กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 15 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ต้อง                             
    ไม่เกินจํานวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
(ค) สามัญทุนเรือนหุ้น กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นรวมเงินฝากที่มีในบัญชีในสหกรณ์ฯ  
(ง) สามญัเพ่ือซื้อสินค้า กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกินจํานวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
(จ) สามัญจัดหาอาวุธ กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกินจํานวนเงิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

 (2.4)  สมาชิกที่ย่ืนกู้ ยกเว้นกู้สามัญทุนเรือนหุ้น ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักเงินชําระหน้ี
สัญญาใหม ่ดังน้ี 

เงินได้รายเดือนไม่เกิน 10,000.- บาท        มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่างน้อย 10% ของเงินได้รายเดือน 
เงินได้รายเดือนต้ังแต่ 10,001-20,000.- บาท    มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่างน้อย 15% ของเงินได้รายเดือน  
เงินได้รายเดือนต้ังแต่ 20,000.- บาท ขึ้นไป      มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่างน้อย 20% ของเงินได้รายเดือน  
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 (2.5) สมาชิกที่ย่ืนกู้เงินกู้สามัญ สามารถกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(ก) เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน - 1 ปี  กู้ได้ในวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท 
(ข) เป็นสมาชิกครบ 1 ปีขึ้นไป - 2 ปี  กู้ได้ในวงเงิน ไม่เกิน 150,000 บาท 
(ค) เป็นสมาชิกครบ 2 ปีขึ้นไป  กู้ได้ในวงเงิน ไม่เกิน 200,000 บาท 

 (2.6) กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่หักเงินชําระหน้ีและทุนเรือนหุ้นส่งสหกรณ์ตามใบแจ้งการชําระ
หน้ี  รายเดือน หรือสมาชิกใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะพิจารณา                 
เป็นราย ๆ ไป  

ข้อ 3 สมาชิกย่ืนขอกู้ตามข้อ (2.3) ชําระไม่เกิน 96 งวด ยกเว้นสามัญทุนเรือนหุ้น แต่ทัง้น้ีจํานวนงวดต้อง
ไม่เกินเดือนที่ถึงกําหนดเกษียณอายุตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ โดยกําหนดงวดชําระหน้ีเป็นรายเดือน 
เดือนละเท่า ๆ กัน เว้นแต่เดือนสุดท้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(3.1) สามัญทัว่ไป 
(ก) วงเงินกู้ ไมเ่กิน 100,000 บาท ผ่อนชําระงวดรายเดือนไม่เกิน 60 งวด 
(ข) วงเงินกู้ ไมเ่กิน 150,000 บาท ผ่อนชําระงวดรายเดือนไม่เกิน 84 งวด  
(ค) วงเงินกู้ ไมเ่กิน 200,000 บาท ผ่อนชําระงวดรายเดือนไม่เกิน 96 งวด 

(3.2) สามญัเฉพาะกิจ   ผ่อนชําระงวดรายเดือนไม่เกิน 36 งวด 
(3.3) สามญัทนุเรือนหุ้น   ผ่อนชําระงวดรายเดือนไม่เกิน 100 งวด 
(3.4) สามญัเพ่ือซื้อสินค้า   ผ่อนชําระงวดรายเดือนไม่เกิน 60 งวด 
(3.5) สามญัจดัหาอาวุธ   ผ่อนชําระงวดรายเดือนไม่เกิน 60 งวด 

ข้อ 4 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญ ให้กําหนดดังน้ี 
(4.1) สามัญทัว่ไป    อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ร้อยละ 9.25 ต่อปี 
(4.2) สามญัเฉพาะกิจ   อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
(4.3) สามญัทนุเรือนหุ้น   อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ร้อยละ 5.45 ต่อปี 
(4.4) สามญัเพ่ือซื้อสินค้า   อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ร้อยละ 7.50 ต่อปี 
(4.5) สามญัจดัหาอาวุธ   อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ร้อยละ 7.50 ต่อปี 

ข้อ 5 การคํ้าประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(5.1) สมาชิกทีเ่ปน็ข้าราชการ ลกูจ้างประจํา หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้                

เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป สามารถค้ําประกันเงินกู้สามัญได้ ไม่เกิน 4 คนเท่าน้ัน  
(5.2) สมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ กู้ เป็นสมาชิกสหกรณ์               

มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป สามารถค้ําประกันเงินกู้สามัญได้ ไม่เกิน 4 คนเท่าน้ัน  
(5.3) สมาชิกที่ย่ืนขอกู้ตามข้อ (2.3) ยกเว้นสามญัทุนเรือนหุ้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้บุคคล                  

ค้ําประกัน เพ่ือหน้ีสินเก่ียวกับเงินกู้รายใหม่ ดังน้ี 
(ก) สามัญทั่วไป     

วงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000 บาท  ผู้ค้ําประกันจํานวน 1 คน ตามข้อ (5.1) หรือ 
ผู้ค้ําประกันจํานวน 2 คน ตามข้อ (5.2) 

วงเงินกู้ ต้ังแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ผู้ค้ําประกันจํานวน 1 คน ตามข้อ (5.1) และ 
     ผู้ค้ําประกันจํานวน 1 คน ตามข้อ (5.2) หรอื 
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ไม่มีผู้ค้ําประกันตามข้อ 5.1 ใช้ผู้ค้ําประกัน            
จํานวน 3 คน ตามข้อ (5.2) 

  
(ข) สามัญเฉพาะกิจ   ผู้ค้ําประกันจํานวน 1 คน ตามข้อ (5.1) หรอื 

ผู้ค้ําประกันจํานวน 2 คน ตามข้อ (5.2) 

(ค) สามัญเพ่ือซื้อสินค้า   ผู้ค้ําประกันจํานวน 1 คน ตามข้อ (5.1) หรอื 
      ผู้ค้ําประกันจํานวน 2 คน ตามข้อ (5.2) 

(ง) สามญัจัดหาอาวุธ   ผู้ค้ําประกันจํานวน 1 คน ตามข้อ (5.1) หรอื 
      ผู้ค้ําประกันจํานวน 2 คน ตามข้อ (5.2) 

(5.4) ในกรณีที่สมาชิกกู้เกินกว่า 100,000 บาท เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและแบ่งเบาภาระ  
การคํ้าประกันของผู้ค้ําประกัน ให้สมาชิกผู้กู้จัดทําประกันชีวิต และสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ พร้อมยินยอมให้สหกรณ์เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ศพของ
สมาชิกหากสมาชิกเสียชีวิต เพ่ือชําระหน้ีให้แก่สหกรณ์ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นก่อนอันดับแรก 

(5.5) พนักงานจ้างทั่วไป จะค้ําประกันให้พนักงานจ้างตามภารกิจน้ี ไม่ได้ 
(5.6) เมื่อผู้ค้ําประกันตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใด หรือสหกรณ์เห็นว่าไม่สมควร

จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องให้สมาชิกอ่ืนเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสหกรณ์ 

ข้อ 6 การกู้สามัญสัญญาใหม่ ต้องส่งงวดชําระหนี้ตามสัญญาเดิมไม่น้อยกว่า 12 งวดตามสัญญา            
เงินกู้นั้น ในกรณีสมาชิกกู้เงินสัญญาใหม่ ในช่วงระหว่างหน่วยงานหักเงินงวดชําระหน้ีเงินกู้สัญญาเดิมให้สหกรณ์ 
สหกรณ์จะนําเงินที่ชําระหน้ีสัญญาเดิมไปหักชําระหน้ีสัญญาใหม่โดยทันที   

ข้อ 7 ผู้ขอกู้ต้องมีหุ้นสะสม และเงินฝากตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
          (7.1) ต้องมีหุ้นสะสมตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(ก) สามัญทั่วไป มีหุ้นสะสมแยกตามวงเงินกู้ ดังน้ี 
วงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000 บาท มีหุ้นสะสมอย่างน้อย 10% ของวงเงินกู้ 
วงเงินกู้ ไม่เกิน 150,000 บาท มีหุ้นสะสมอย่างน้อย 15% ของวงเงินกู้ 
วงเงินกู้ ไม่เกิน 200,000 บาท มีหุ้นสะสมอย่างน้อย 20% ของวงเงินกู้ 

(ข) สามัญเฉพาะกิจ   มีหุ้นสะสมอย่างน้อย 10% ของวงเงินกู้ 
 (ค) สามัญทุนเรือนหุ้น  มีหุ้นสะสมเป็นไปตามข้อ (2.3) (ค) 

(ง) สามญัเพ่ือซื้อสินค้า  มีหุ้นสะสมอย่างน้อย 20% ของวงเงินกู้ 
(จ) สามัญจัดหาอาวุธ  มีหุ้นสะสมอย่างน้อย 20% ของวงเงินกู้ 

          (7.2) ต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เงินกู้กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 100 บาท และฝาก            
รายเดือนไม่น้อยกว่า 50 บาทต่อเดือน โดยฝากไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะถอนได้เมื่อพ้นสภาพจากการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่าน้ัน 
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ข้อ 8 การกู้สามัญ สมาชิกต้องย่ืนคําขอกู้และทําสัญญาหรอืหนังสือกู้ตามแบบที่สหกรณกํ์าหนดพร้อม
เอกสารหลักฐานดังน้ี 

          (1) สําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนของผู้กู้ ผู้ค้ําประกันรวมทั้งคู่สมรส 
          (2) หนังสือรับรองเงินเดือนและเอกสารแสดงรายการเงินเดือนหรือ สําเนาเอกสาร แสดงรายการ

เงินเดือนของผู้กู้ ที่ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยงานรับรอง ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด 
 (3) รายงานความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด 
        (4) สําเนาสัญญาจ้างการทํางานปีล่าสุด โดยมีฝ่ายบุคลากรลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
        (5) เอกสารรายงานข้อมูลเครดิตบูโรกรณีกู้วงเงินเกิน 100,000.- บาทข้ึนไป 
       (6) เอกสารอ่ืนที่สหกรณ์เห็นว่าจําเป็นแก่การกู้รายน้ัน 

ข้อ 9 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่น จํากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 10 บรรดามติ ประกาศ และคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ีให้ยกเลิกและใช้ประกาศฉบับน้ีแทน 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560  
 
 
 

 (นายอินทปัตร  บุญทวี) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด 


