
ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากดั 

ที่ 8/2560 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามญั พ.ศ. 2560 

(ส ำหรับสมำชกิที่เป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำหรือเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์) 

                                                                                         
 อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ำกัด ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้         
แก่สมำชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดที่ 17 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่  
18 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้ก ำหนดประกำศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สำมัญ พ.ศ.2560  
(ส ำหรับสมำชิกที่เป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำหรือเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์) ขึ้นใหม่ ไว้ถือปฏิบัติ ดังนี ้

ข้อ 1 กำรให้เงินกู้สำมัญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สมำชิก  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะพิจำรณำ 

ทั้งนี ้กำรพิจำรณำอนุมัติเงินกู้สำมัญวงเงินไม่เกิน 300,000 บำท ให้เป็นอ ำนำจของที่ประชุมคณะกรรมกำร
ฝ่ำยเงินกู้ พร้อมรำยงำนแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับทรำบ  

อนึ่ง ในกรณีเร่งด่วน ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสำมำรถพิจำรณำอนุมัติเงิน กู้วงเงินไม่เกิน          
150,000 บำทได้ พร้อมรำยงำนแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับทรำบ 

ข้อ 2 สหกรณ์จะให้วงเงินกู้สำมัญแก่สมำชิกรำยหนึ่งนั้น เมื่อรวมสัญญำเงินกู้สำมัญทุกประเภทและ   
สัญญำเงินกู้ฉุกเฉิน(ถ้ำมี) ต้องมีวงเงินไม่เกิน 25 เท่ำของเงินได้รำยเดือนแต่ต้องไม่เกิน 1,000,000.-บำท                 
โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำก ำหนดตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้   

(2.1)  สมำชิกที่เป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์นี้ ต้องไม่อยู่ในระหว่ำงกำรผิดนัดงวดช ำระหนี้กับสหกรณ์จนกว่ำจะแก้ไขกำรผิดนัดงวดช ำระหนี้นั้นจนแล้ว
เสร็จ หรือไม่อยู่ในระหว่ำงที่ถูกลงโทษงดให้เงินกู ้ 

ส ำหรับ ผู้ค้ ำประกันลูกหนี้ค้ำงช ำระ ผู้ค้ ำประกันลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำสำมำรถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ  
90 ของมูลค่ำหุ้นที่ช ำระแล้วของสมำชิกนั้นๆหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะพิจำรณำเป็น 
รำยๆ ไป 

 (2.2)  เป็นสมำชิกและสะสมหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่าแปดงวด  
 (2.3)  วงเงินกู้สำมัญ แยกตำมประเภทสินเช่ือดังนี้ 
 (ก) สำมัญทั่วไป กู้ได้ภำยในวงเงินไม่เกิน 25 เท่ำของเงินได้รำยเดือนแต่ต้อง ไม่เกิน 1,000,000 

บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
 (ข) สำมัญเฉพำะกิจ กู้ได้ภำยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
 (ค) สำมัญทุนเรือนหุ้นฯ  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นรวมเงินฝำกที่มีในบัญชีในสหกรณ์ฯ  
 (ง) สำมัญเพื่อซื้อสินค้ำ   กู้ได้ภำยในวงเงินไม่เกิน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
 (จ) สำมัญจัดหำอำวุธ กู้ได้ภำยในวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
 
 
 



 
 (2.4)  สมำชิกที่ยื่นกู้ ยกเว้นกู้สำมัญทุนเรือนหุ้นฯ ต้องมีเงินได้รำยเดือนคงเหลือหลังหักเงินช ำระหนี้             

สัญญำใหม่ ดังนี้ 
เงินได้รำยเดือนตั้งแต่ 10,000-20,000.- บำท   มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่ำงน้อย 15% ของเงินได้รำยเดือน  
เงินได้รำยเดือนตั้งแต่ 20,001-50,000.- บำท   มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่ำงน้อย 20% ของเงินได้รำยเดือน  
เงินได้รำยเดือนตั้งแต่ 50,001 บำทขึ้นไป        มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่ำงน้อย 25% ของเงินได้รำยเดือน 

(2.5) สมำชิกที่ยื่นกูเ้งินกู้สำมัญ สำมำรถกู้ได้ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
(ก) เป็นสมำชิกครบ 8 เดือน - 1 ปี  กู้ได้ในวงเงิน ไม่เกิน 150,000 บำท 
(ข) เป็นสมำชิกครบ 1 ปีขึ้นไป - 2 ปี  กู้ได้ในวงเงิน ไม่เกิน 300,000 บำท 
(ค) เป็นสมำชิกครบ 2 ปีขึ้นไป – 4 ปี  กู้ได้ในวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บำท 
(ง) เป็นสมำชิกครบ 4 ปีขึ้นไป - 8 ปี  กู้ได้ในวงเงิน ไม่เกิน 800,000 บำท 
(จ) เป็นสมำชิกครบตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป  กู้ได้ในวงเงิน ไม่เกิน 1,000,000 บำท 

(2.6) กรณีหน่วยงำนต้นสังกัดไม่หักเงินช ำระหนี้และทุนเรือนหุ้นส่งสหกรณ์ตำมใบแจ้งกำรช ำระหนี้  
รำยเดือน หรือสมำชิกใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรจะไม่รับพิจำรณำ 

ข้อ 3 สมำชิกยื่นขอกู้ตำมข้อ (2.3) ก ำหนดช ำระสูงสุดไม่เกิน 120 งวด แต่ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรก ำหนดเป็นรำยๆ ไป โดยก ำหนดงวดช ำระหนี้เป็นรำยเดือน เดือนละเท่ำ ๆ กัน ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(3.1) สำมัญทั่วไป 
(ก) วงเงินกู้ ไม่เกิน 300,000 บำท ผ่อนช ำระงวดรำยเดือนไม่เกิน  100 งวด  
(ข) วงเงินกู้เกิน 300,000 บำทขึ้นไป  ผอ่นช ำระงวดรำยเดือนไม่เกิน 120 งวด 

(3.2) สำมัญเฉพำะกิจ   ผ่อนช ำระงวดรำยเดือนไม่เกิน   36 งวด 
(3.3) สำมัญทุนเรือนหุ้นฯ   ผ่อนช ำระงวดรำยเดือนไม่เกิน 120 งวด 
(3.4) สำมัญเพื่อซื้อสินค้ำ   ผ่อนช ำระงวดรำยเดือนไม่เกิน 60 งวด 
(3.5) สำมัญจัดหำอำวุธ   ผ่อนช ำระงวดรำยเดือนไม่เกิน 60 งวด 

ข้อ 4 อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สำมัญ ให้เป็นไปตำมประกำศที่สหกรณ์ก ำหนด  

ข้อ 5 กำรค้ ำประกันให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
(5.1) ผู้ค้ ำประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กูแ้ละผู้ค้ ำประกัน 
(5.2) ต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
(5.3) สำมำรถค้ ำประกันเงินกู้สำมัญได้ไม่เกิน 6 สัญญำเท่ำนั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่มีสิทธิ์ในกำร 

กู้สำมัญสูงสุดของสมำชิกรำยนั้น   
(5.4) สมำชิกที่ยื่นขอกู้ตำมข้อ (2.3) ยกเว้นสำมัญทุนเรือนหุ้นฯ คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้บุคคล                  

ค้ ำประกัน เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รำยใหม่ ดังนี ้
(ก) สำมัญทั่วไปและสำมัญเฉพำะกิจ     
วงเงินกู้ ไม่เกิน 150,000 บำท  ผู้ค้ ำประกันจ ำนวน 1 คน  
วงเงินกู้ ไม่เกิน 500,000 บำท  ผู้ค้ ำประกันจ ำนวน 2 คน  
วงเงินกู้ ไม่เกิน 800,000 บำท  ผู้ค้ ำประกันจ ำนวน 3 คน  
วงเงินกู้ ตั้งแต ่800,001 บำทขึ้นไป ผู้ค้ ำประกันจ ำนวน 4 คน  

 (ข) สำมัญเพื่อซื้อสินค้ำ   ไม่มีผู้ค้ ำประกัน  
 (ค) สำมัญจัดหำอำวุธ   ไม่มีผู้ค้ ำประกัน  
 
 



 
(5.5) เพื่ อป้องกันควำมเสี่ ยงที่ เกิดขึ้น และแบ่ง เบำภำระกำรค้ ำประกันของผู้ ค้ ำประกัน                      

สหกรณ์จะพิจำรณำให้สมำชิกผู้กู้ต้องเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ และ
จัดท ำประกันชีวิตให้ครอบคลุมวงเงินกู้โดยระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ำกัด               
เป็นผู้รับผลประโยชน์ล ำดับแรก ยกเว้นกรณีกู้สำมัญประเภททุนเรือนหุ้นฯ 

(5.6) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จะค้ ำประกันให้สมำชิกที่เป็นข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำหรือเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์นี้ ไม่ได ้

(5.7) เมือ่ผู้ค้ ำประกันรำยใดโอนย้ำยหรือออกจำกสหกรณ์หรือถึงแก่กรรมหรือเป็นคู่สมรสกับผู้กู้ หรือ
มีเหตุอื่นที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นว่ำไม่สมควรหรือไม่อำจที่จะเป็นผู้ค้ ำประกันต่อไป ผู้กู้จะต้องจัดให้สมำชิก
อื่น ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทนคนเดิม ให้เสร็จภำยในระยะเวลำสำมสิบวัน 
หำกผู้กู้ไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด สหกรณ์จะสงวนสิทธิกำรจ่ำยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ให้กับผู้กู้
รำยนั้นๆ ไว้จนกว่ำจะได้ท ำกำรเปลี่ยนแปลงผู้ค้ ำประกัน  

ข้อ 6 ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรจะให้เงินกู้สำมัญแก่สมำชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สำมัญสัญญำเดิม
ไม่แล้วเสร็จก็ได้ ทั้งนี้ สมำชิกต้องส่งเงินกู้สำมัญเดิมรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สำมัญนั้นๆ 
กรณีสมำชิกช ำระไม่ถึงร้อยละ 30 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรเงินกู้หรือคณะกรรมกำรด ำเนินกำร โดย
สมำชิกจะต้องเสียค่ำปรับ ร้อยละหนึ่งของวงเงินกู้ที่เหลือ   

ข้อ 7 ผู้ขอกู้ต้องมีหุ้นสะสม และเงินฝำกตำมหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
      (7.1) ต้องมีหุ้นสะสมตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้

(ก) สำมัญทั่วไปและสำมัญเฉพำะกิจ มีหุ้นสะสมแยกตำมวงเงินกู้ ดังนี ้
วงเงินกู้ ไม่เกิน 300,000 บำท มีหุ้นสะสมอย่ำงน้อย 15% ของวงเงินกู ้
วงเงินกู้ ไม่เกิน 800,000 บำท มีหุ้นสะสมอย่ำงน้อย 20% ของวงเงินกู ้
วงเงินกู้ตั้งแต่ 800,001 บำทขึ้นไป  มีหุ้นสะสมอย่ำงน้อย 25% ของวงเงินกู ้

(ข) สำมัญเพื่อซื้อสินค้ำ มีหุ้นสะสมอย่ำงน้อย 10% ของวงเงินกู ้
(ค) สำมัญจัดหำอำวุธ มีหุ้นสะสมอย่ำงน้อย 20% ของวงเงินกู ้

 (7.2) ต้องเปิดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์เงินกู้กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 100 บำท และ             
ฝำกรำยเดือนไม่น้อยกว่ำ 50 บำทต่อเดือน โดยฝำกไว้ตลอดระยะเวลำกำรเป็นสมำชิกจะถอนได้เมื่อพ้นสภำพจำก
กำรเป็นสมำชิกสหกรณ์เท่ำน้ัน 

ข้อ 8 กำรกู้สำมัญ สมำชิกต้องยื่นค ำขอกู้และท ำสัญญำหรือหนังสือกู้ตำมแบบที่สหกรณ์ก ำหนดพร้อม
เอกสำรหลักฐำนดังนี ้

      (8.1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรข้ำรำชกำรและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้กู้, ผู้ค้ ำประกัน 
รวมทั้งคู่สมรส(ถ้ำมี) 

(8.2) สลิปเงินเดือนของผู้กู้ที่ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่กำรเงินในหน่วยงำนรับรอง ย้อนหลัง          
3 เดือนล่ำสุด 

(8.3) รำยงำนควำมเคลื่อนไหวบัญชีธนำคำรที่เงินเดือนโอนเข้ำ(Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่ำสุด 
(8.4) เอกสำรรำยงำนข้อมูลเครดิต กรณีกู้วงเงินเกิน 100,000.- บำทขึ้นไป 
(8.5) เอกสำรอ่ืนที่สหกรณ์เห็นว่ำจ ำเป็นแก่กำรกู้รำยนั้น 
 
 
 
 
 



 

ข้อ 9 บรรดำมติ ประกำศ และค ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกำศนี้ให้ยกเลิกและใช้ประกำศหลักเกณฑ์
ฉบับนี้แทน 

ประกำศ ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2560  
 

 
         (นำยอินทปัตร  บุญทวี) 

  ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ำกัด 


