
ประกาศ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด 

ท่ี    14 /2561 
เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูสามัญ พ.ศ. 2561 

                                                                                         
 อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด วาดวยการใหเงินกู         
แกสมาชิกสหกรณ พ .ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการชุดที่  18 ครั้ งที่  6/2561                              
เมื่อวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบใหกําหนดประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญ               
พ.ศ.2561 ข้ึนใหม ไวถือปฏิบัติ ดังน้ี 

ขอ 1 การใหเงินกูสามัญ มีวัตถุประสงค เพื่อการชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิก  อํานาจการพิจารณาเงินกู
สามัญกําหนดให ดังน้ี 

(1.1) การพิจารณาเงินกูสามัญวงเงินไมเกิน 300,000 บาท ใหเปนอํานาจของที่ประชุม
คณะกรรมการเงินกูพิจารณา พรอมรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการรับทราบ  

(1.2)  การพิจารณาเงินกูสามัญวงเงินเกิน 300,000 บาท ใหเปนอํานาจของทีป่ระชุม
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

(1.3)  กรณีจําเปนเรงดวน ประธานคณะกรรมการดําเนินการสามารถพิจารณาอนุมัติเงินกูสามญัได
ในวงเงินไมเกิน 150,000 บาท พรอมรายงานแจงใหทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการรบัทราบ 

(1.4)  การพิจารณาเงินกูสามัญทุนเรอืนหุนและเงินฝาก และเงินกูสามญัโครงการ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจมอบหมายใหผูจัดการหรือผูที่ไดรบัมอบหมายพิจารณา พรอมรายงานใหทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการรับทราบ 

ขอ 2 คุณสมบัติของผูกูสามัญ 
(2.1) สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาที่

สหกรณน้ี ตองไมอยูในระหวางการผิดนัดงวดชําระหน้ีกับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัดงวดชําระหน้ีน้ันจนแลว
เสร็จ หรือไมอยูในระหวางที่ถูกลงโทษงดใหเงินกู  

(2.2) ตองเปนสมาชิกและสะสมหุนติดตอกันไมนอยกวาแปดเดือน ยกเวนกูเงินสามัญประเภททุน
เรือนหุนและเงินฝาก 

(2.3) สําหรับ ผูคํ้าประกันลูกหน้ีคางชําระ ผูคํ้าประกันลูกหน้ีตามคําพิพากษาสามารถกูไดไมเกิน
รอยละ 90 ของมูลคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกน้ันๆหรือใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณา
เปนรายๆ ไป 

(2.4) กรณีหนวยงานตนสังกัดไมหักเงินชําระหน้ีและทุนเรือนหุนสงสหกรณตามใบแจงการชําระ
หน้ีรายเดือน หรือสมาชิกใดไมอยูในหลักเกณฑดังกลาวขางตน คณะกรรมการจะไมรับพิจารณา 
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ขอ 3 วงเงินกูสามัญสูงสุดแกสมาชิกรายหน่ึงน้ัน เมื่อรวมสัญญาเงินกูสามัญทุกประเภท และสัญญาเงินกู

ฉุก เ ฉิน (ถ ามี )  กํ าหนดวงเงินกู สามัญสู งสุดแกสมาชิกไว  ไม เ กิน25 เท าของ เงินได ราย เ ดือนแตตอ ง                              
ไมเกิน 1,000,000 บาท 

 

ขอ 4 สมาชิกที่ย่ืนกูสามัญยกเวนกูสามัญทุนเรือนหุนฯ ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักเงิน              
ชําระหน้ีสัญญาใหม ดังน้ี 
เงินไดรายเดือนต้ังแต 10,000-20,000.- บาท   มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอยางนอย 15% ของเงินไดรายเดือน  
เงินไดรายเดือนต้ังแต 20,001-50,000.- บาท   มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอยางนอย 20% ของเงินไดรายเดือน  
เงินไดรายเดือนต้ังแต 50,001 บาทข้ึนไป        มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอยางนอย 25% ของเงินไดรายเดือน 
 

 ขอ 5 สหกรณฯ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกูสามัญ ดังน้ี 

 (5.1)  สําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และเจาหนาที่สหกรณ  
วงเงินสูงสุดไมเกิน 25 เทาของเงินไดรายเดือน รวมทุกสัญญาวงเงินไมเกิน1,000,000 บาท 

ประเภทสินเชือ่ คุณสมบัต ิ วงเงนิกู(บาท) งวดชําระหนี ้ ผูค้ําประกัน 
คาหุน       

ไมต่ํากวาของ
วงเงนิกู 

อัตรา
ดอกเบีย้
รอยละ/ป 

1 
 

สามัญ
ท่ัวไป 

สะสมหุนมาแลว 
8 เดือนข้ึนไป ไมเกิน150,000 ไมเกิน 36 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา 

1 คน 
15% 8.25 

8 เดือน -1 ป ไมเกิน150,000 ไมเกิน 100 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา 
1 คน 

15% 9.25 

1 ปข้ึนไป – 2 ป ไมเกิน300,000 ไมเกิน 100 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา 
2 คน 

15% 9.25 

2 ปข้ึนไป – 4 ป ไมเกิน500,000 ไมเกิน 120 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา 
2 คน 

20% 9.25 

4 ปข้ึนไป – 8 ป ไมเกิน800,000 ไมเกิน 120 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา 
3 คน 

20% 9.25 

8 ปข้ึนไป 800,001 ข้ึนไป ไมเกิน 120 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา 
4 คน 

25% 9.25 

2 ทุนเรือนหุน
และเงินฝาก - 

รอยละ 90 ของ
มูลคาหุนและ  

เงินฝากรวมกัน 
120 งวด ทุนเรือนหุนและ        

เงินฝากคํ้าประกัน - 5.45 

3 โครงการ         
ซื้อสินคา 

สะสมหุนมาแลว 
8 เดือนข้ึนไป 

วงเงินสูงสุด 
ไมเกิน 50,000.- 

60 งวด ไมมี 10% 7.50 

4 โครงการ
จัดหาอาวุธ 

สะสมหุนมาแลว 
8 เดือนข้ึนไป 

วงเงินสูงสุด 
ไมเกิน 100,000.- 

60 งวด ไมมี 20% 7.50 
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  (5.2)  สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ 
วงเงินสูงสุดไมเกิน 15 เทาของเงินไดรายเดือน รวมทุกสัญญาวงเงินไมเกิน200,000 บาท 

ประเภท
สินเชื่อ 

คุณสมบัต ิ วงเงนิกู
(บาท) งวดชําระหนี ้ ผูค้ําประกัน 

คาหุน 
ไมตํ่า
กวา
ของ

วงเงินกู 

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละ/ป 

1 
 

สามัญ
ท่ัวไป 

สะสมหุนมาแลว 
8 เดือนข้ึนไป ไมเกิน 100,000 ไมเกิน 36 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา /พนง.จางภารกจิ  

จํานวน  2 คน 
15% 8.25 

8 เดือน -1 ป ไมเกิน 100,000 ไมเกิน 60 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา /พนง.จางภารกจิ  
จํานวน  2 คน 

15% 9.25 

1 ปข้ึนไป – 2 ป ไมเกิน 150,000 ไมเกิน 84 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา /พนง.จางภารกจิ  
จํานวน  3 คน 

20% 9.25 

2 ปข้ึนไป ไมเกิน 200,000 ไมเกิน 96 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา /พนง.จางภารกจิ  
จํานวน  4 คน 

25% 9.25 

2 ทุนเรือนหุน
และเงินฝาก 

- 
รอยละ 90 ของ
มูลคาหุนและ

เงินฝากรวมกัน 
120 งวด ทุนเรือนหุนและเงินฝากคํ้าประกัน - 5.45 

3 โครงการ
ซื้อสินคา 

สะสมหุนมาแลว 
8 เดือนข้ึนไป 

วงเงินสูงสุด 
ไมเกิน 50,000.-  60 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา /พนง.จางภารกจิ  

จํานวน  2 คน 
10% 7.50 

4 โครงการ
จัดหาอาวุธ 

สะสมหุนมาแลว 
8 เดือนข้ึนไป 

วงเงินสูงสุด 
ไมเกิน100,000.- 60 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา /พนง.จางภารกจิ  

จํานวน  2 คน 
20% 7.50 
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(5.3) สําหรับพนักงานจางทั่วไป 
วงเงินสูงสุดไมเกิน 6 เทาของเงินไดรายเดือน รวมทุกสัญญาวงเงินไมเกิน 60,000 บาท 

ประเภท
สินเชื่อ 

คุณสมบัต ิ วงเงนิกู
(บาท) งวดชําระหนี ้ ผูค้ําประกัน 

คาหุนไม
ต่ํากวา
ของ

วงเงนิกู 

อัตรา
ดอกเบีย้
รอยละ/

ป 

1 สามัญ
ท่ัวไป 

สะสมหุนมาแลว 
8 เดือนข้ึนไป 

ไมเกิน 60,000 ไมเกิน 24 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา /พนง.จางภารกจิ  
จํานวน  2 คน 

20% 8.25 

2 ทุนเรือนหุน
และเงินฝาก 

- 
รอยละ 90 ของ
มูลคาหุนและ

เงินฝากรวมกัน 
120 งวด ทุนเรือนหุนและเงินฝากคํ้าประกัน - 5.45 

3 โครงการ
ซื้อสินคา 

สะสมหุนมาแลว 
8 เดือนข้ึนไป 

วงเงินสูงสุด 
ไมเกิน 50,000.-  24 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา /พนง.จางภารกจิ  

จํานวน  2 คน 
10% 7.50 

ขอ 6 กรณีเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญใหเปนไปตามประกาศที่สหกรณกําหนด  

ขอ 7 ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญแกสมาชิกที่ยังสงคืนเงินกูสามัญสัญญาเดิม
ไมแลวเสร็จก็ได ทั้งน้ี สมาชิกตองสงเงินกูสามัญเดิมรวมกันแลวตองไมนอยกวา รอยละ 30 ของวงเงินกูสามัญน้ันๆ 
กรณีสมาชิกชําระไมถึงรอยละ 30 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกูหรือคณะกรรมการดําเนินการ โดย
สมาชิกจะตองเสียคาปรับ รอยละหน่ึงของวงเงินกูที่เหลือ   

ขอ 8 คุณสมบัติของผูคํ้าประกัน  
(8.1) ผูคํ้าประกันตองไมเปนคูสมรสของผูกูและผูคํ้าประกัน 
(8.2)  ผูคํ้าประกันตองเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนขึ้นไป 
(8.3)  ผูคํ้าประกันเงินกูสามัญหน่ึงคนสามารถคํ้าประกันไดไมเกิน 6 สัญญาเทาน้ัน ทัง้น้ี               

ตองไมเกินวงเงินที่มสีิทธ์ิในการกูสามญัสงูสุดของสมาชิกรายน้ัน  
(8.4)   พนักงานจางท่ัวไปไมสามารถคํ้าประกันเงินกูสามัญได 
(8.5)   พนักงานจางตามภารกิจไมสามารถคํ้าประกันเงินกูสามัญของขาราชการ/ลูกจางประจํา/

เจาหนาที่สหกรณได 
 

 ขอ 9 เมื่อผูคํ้าประกันรายใดโอนยายหรือออกจากสหกรณหรือถึงแกกรรมหรือเปนคูสมรสกับผูกู หรือมีเหตุ
อื่นที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาไมสมควรหรือไมอาจที่จะเปนผูคํ้าประกันตอไป ผูกูจะตองจัดใหสมาชิกอื่น           
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิม ใหเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวัน หากผูกู
ไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด สหกรณจะสงวนสิทธิการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ใหกับผูกูรายน้ันๆ 
ไวจนกวาจะไดทําการเปลี่ยนแปลงผูคํ้าประกัน 
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 ขอ 10 สมาชิกผูกูตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม และจัดทํา
ประกันชีวิตใหครอบคลุมวงเงินกู  โดยระบุใหสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทอง ถ่ินเชียงใหม จํากัด               
เปนผูรับผลประโยชนลําดับแรก ยกเวนกรณีกูสามัญประเภททุนเรือนหุนฯ 
 ขอ 11 สมาชิกตองเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยเงินกูกับสหกรณไมนอยกวา 100 บาท และ                   
ฝากรายเดือนไมนอยกวา 50 บาทตอเดือน โดยฝากไวตลอดระยะเวลาการเปนสมาชิกจะถอนไดเมื่อพนสภาพจาก
การเปนสมาชิกสหกรณเทาน้ัน 

ขอ 12 เอกสารประกอบการย่ืนคําขอกูและทําสัญญาหรือหนังสือกูตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมเอกสาร
หลักฐานดังน้ี 

      (12.1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการและสําเนาทะเบียนบานของผูกู, ผูคํ้าประกนั 
รวมทั้งคูสมรส(ถาม)ี 

(12.2) สลิปเงินเดือนของผูกูที่ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่การเงินในหนวยงานรับรอง ยอนหลัง          
3 เดือนลาสุด 

(12.3) รายงานความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเขา(Statement) ยอนหลัง 3 เดือนลาสุด 
(12.4) เอกสารรายงานขอมูลเครดิต กรณีกูวงเงินเกิน 100,000.- บาทข้ึนไป 
(12.5) สําเนาสัญญาจางงานการทํางานปลาสุดโดยมีฝายบคุลากรลงลายมือช่ือรับรองสําเนา(ถาม)ี 
(12.6) เอกสารอื่นที่สหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายน้ัน 

ขอ 13 บรรดามติ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ี ใหยกเลิกและใชประกาศหลักเกณฑ
ฉบับน้ีแทน 

ทั้งน้ี ต้ังแต วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  
 

 
         (นายสักการ  ณิยกูล) 

  ประธานกรรมการดําเนินการ 
     สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด 


