
ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 

ที่        5  / 2562 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562 

                                                                                         
 อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้         
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 19 ครั้งที่ 4/2562   เมื่อวันศุกร์ ที่              
26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562   เห็นชอบให้ก าหนดประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ.2562 ขึ้นใหม่ 
ไว้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 

ข้อ 1 การให้เงินกู้สามัญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิก   อ านาจการพิจารณา
เงินกู้สามัญก าหนดให้ ดังน้ี 

(1.1) การพิจารณาเงินกู้สามัญวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ให้เป็นอ านาจของที่ประชุม
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา พร้อมรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการรับทราบ  

(1.2)  การพิจารณาเงินกู้สามัญวงเงินเกิน 300,000 บาท ให้เป็นอ านาจของที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

(1.3)  กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ประธานคณะกรรมการด าเนินการสามารถพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ
ได้ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท พร้อมรายงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการรับทราบ 

(1.4)  การพิจารณาเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก และเงินกู้สามัญโครงการ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายพิจารณา พร้อมรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการรับทราบ 

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้กู้สามัญ 
(2.1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่

สหกรณ์น้ี ต้องไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัดงวดช าระหน้ีกับสหกรณ์จนกว่าจะแก้ไขการผิดนัดงวดช าระหน้ีน้ัน               
จนแล้วเสร็จ หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกลงโทษงดให้เงินกู้  

(2.2) ต้องเป็นสมาชิกและสะสมหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่าแปดเดือน ยกเว้นกู้เงินสามัญประเภท
ทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก 

(2.3) ส าหรับ ผู้ค้ าประกันลูกหน้ีค้างช าระ ผู้ค้ าประกันลูกหน้ีตามค าพิพากษาสามารถกู้ได้                   
ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้วของสมาชิกน้ันๆหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ
จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

(2.4) กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่หักเงินช าระหน้ีและทุนเรือนหุ้นส่งสหกรณ์ตามใบแจ้งการ
ช าระหน้ีรายเดือน หรือสมาชิกใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา 
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ข้อ 3 วงเงินกู้สามัญสูงสุดแก่สมาชิกรายหน่ึงน้ัน เมื่อรวมสัญญาเงินกู้สามัญทุกประเภท และสัญญาเงินกู้
ฉุกเฉิน(ถ้ ามี)  ก าหนดวงเงินกู้ส ามัญสูงสุดแก่สมาชิกไว้  ไม่เกิน 25 เท่าของ เงินได้รายเดือนแต่ต้อง                              
ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

ข้อ 4 สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญยกเว้นกู้สามัญทุนเรือนหุ้นฯ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักเงิน              
ช าระหน้ีสัญญาใหม่ ดังน้ี 
เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 10,000-20,000.- บาท   มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่างน้อย 15% ของเงินได้รายเดือน  
เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 20,001-50,000.- บาท   มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่างน้อย 20% ของเงินได้รายเดือน  
เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป        มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่างน้อย 25% ของเงินได้รายเดือน 
 

 ข้อ 5 สหกรณ์ฯ ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้สามัญ ดังน้ี 
 (5.1)  ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 25 เท่าของเงินได้รายเดือน รวมทุกสัญญาวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท 

ประเภทสินเชื่อ คุณสมบัต ิ วงเงินกู้(บาท) งวดช าระหน้ี ผู้ค้ าประกัน 
ค่าหุ้น                  

ไม่ต่ ากว่าของ
วงเงินกู้ 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละ/ป ี

1 
 

สามัญ
ทั่วไป 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 เดือนขึ้นไป ไม่เกิน150,000 ไม่เกิน 36 งวด 

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
1 คน 

15% 8.25 

8 เดือน -1 ปี ไม่เกิน150,000 ไม่เกิน 100 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 

1 คน 
15% 9.25 

1 ปีขึ้นไป – 2 ปี ไม่เกิน300,000 ไม่เกิน 100 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 

2 คน 
15% 9.25 

2 ปีขึ้นไป – 4 ปี ไม่เกิน500,000 ไม่เกิน 120 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 

2 คน 
20% 9.25 

4 ปีขึ้นไป – 8 ปี ไม่เกิน800,000 ไม่เกิน 120 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 

3 คน 
20% 9.25 

8 ปีขึ้นไป 800,001 ขึ้นไป ไม่เกิน 120 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 

4 คน 
25% 9.25 

2 
ทุนเรือนหุ้น
และเงินฝาก 

- 
ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้นและ  
เงินฝากรวมกัน 

120 งวด 
ทุนเรือนหุ้นและ        
เงินฝากค้ าประกัน 

- 5.45 

3 
โครงการ         
ซ้ือสินค้า 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 เดือนขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 
ไม่เกิน 50,000.- 

60 งวด ไม่ม ี 10% 7.50 

4 
โครงการ
จัดหาอาวุธ 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 เดือนขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 
ไม่เกิน 100,000.- 

60 งวด ไม่ม ี 20% 7.50 
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(5.2)  ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของเงินได้รายเดือน รวมทุกสัญญาวงเงินไม่เกิน 250,000 บาท 

ประเภท
สินเชื่อ 

คุณสมบัต ิ วงเงินกู้(บาท) งวดช าระหน้ี ผู้ค้ าประกัน 

ค่าหุ้น 
ไม่ต่ า
กว่า
ของ

วงเงินกู้ 

อัตรา
ดอกเบ้ีย
ร้อยละ/ป ี

1 
 

สามัญ
ทั่วไป 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 เดือนขึ้นไป 

ไม่เกิน 100,000 ไม่เกิน 36 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า /พนง.จ้างภารกิจ  

จ านวน  2 คน 
15% 8.25 

8 เดือน -1 ป ี ไม่เกิน 100,000 ไม่เกิน 60 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า /พนง.จ้างภารกิจ  

จ านวน  2 คน 
15% 9.25 

1 ปีขึ้นไป – 2 ป ี ไม่เกิน 150,000 ไม่เกิน 84 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า /พนง.จ้างภารกิจ  

จ านวน  3 คน 
20% 9.25 

2 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 250,000 ไม่เกิน 96 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า /พนง.จ้างภารกิจ  

จ านวน  4 คน 
25% 9.25 

2 
ทุนเรือนหุ้น
และเงินฝาก 

- 
ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้นและ
เงินฝากรวมกัน 

120 งวด ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้ าประกัน - 5.45 

3 
โครงการ
ซ้ือสินค้า 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 เดือนขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 
ไม่เกิน 50,000.-  

60 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า /พนง.จ้างภารกิจ  

จ านวน  2 คน 
10% 7.50 

4 
โครงการ
จัดหาอาวุธ 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 เดือนขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 
ไม่เกิน100,000.- 

60 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า /พนง.จ้างภารกิจ  

จ านวน  2 คน 
20% 7.50 
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(5.3) ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 6 เท่าของเงินได้รายเดือน รวมทุกสัญญาวงเงินไม่เกิน 80,000 บาท 

ประเภท
สินเชื่อ 

คุณสมบัต ิ วงเงินกู้(บาท) งวดช าระหน้ี ผู้ค้ าประกัน 

ค่าหุ้น          
ไม่ต่ ากว่า
ของ

วงเงินกู้ 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละ/

ปี 

1 
สามัญ
ทั่วไป 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 เดือนขึ้นไป 

ไม่เกิน 80,000 ไม่เกิน 24 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า / 

พนง.จ้างภารกิจ/พนักงานจา้งทั่วไป 
จ านวน  2 คน 

20% 8.25 

2 
ทุนเรือนหุ้น
และเงินฝาก 

- 
ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้นและ
เงินฝากรวมกัน 

120 งวด ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้ าประกัน - 5.45 

3 
โครงการ
ซ้ือสินค้า 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 เดือนขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 
ไม่เกิน 50,000.-  

24 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ 

พนง.จ้างภารกิจ/พนักงานจา้งทั่วไป 
จ านวน  2 คน 

10% 7.50 

ข้อ 6 กรณีเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญให้เป็นไปตามประกาศที่สหกรณ์ก าหนด  
ข้อ 7 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญสัญญา

เดิมไม่แล้วเสร็จก็ได้ ทั้งน้ี สมาชิกต้องส่งเงินกู้สามัญเดิมรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญ
น้ันๆ กรณีสมาชิกช าระไม่ถึงร้อยละ 30 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้หรือคณะกรรมการด าเนินการ 
โดยสมาชิกจะต้องเสียค่าปรับ ร้อยละหน่ึงของวงเงินกู้ที่เหลือ   

ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้ค้ าประกัน  
(8.1) ผู้ค้ าประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
(8.2)  ผู้ค้ าประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
(8.3)  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญหน่ึงคนสามารถค้ าประกันได้ไมเ่กิน 6 สัญญาเท่าน้ัน ทั้งน้ี               

ต้องไม่เกินวงเงินที่มีสิทธ์ิในการกู้สามัญสงูสุดของสมาชิกรายน้ัน  
(8.4)  พนักงานจ้างตามภารกิจไม่สามารถค้ าประกันเงินกู้สามัญของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ 
(8.5)  พนักงานจ้างทั่วไปไม่สามารถค้ าประกันเงินกู้สามัญของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/

พนักงานจ้างตามภารกิจ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ 
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 ข้อ 9 เมื่อผู้ค้ าประกันรายใดโอนย้ายหรือออกจากสหกรณ์หรือถึงแก่กรรมหรือเป็นคู่สมรสกับผู้กู้ หรือ            
มีเหตุอื่นที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้จะต้องจัดให้
สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิม ให้เสร็จภายในระยะเวลา
สามสิบวัน หากผู้กู้ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด สหกรณ์จะสง วนสิทธิการจ่ายเงินปันผลและ                       
เงินเฉลี่ยคืน ให้กับผู้กู้รายน้ันๆ ไว้จนกว่าจะได้ท าการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน 
 ข้อ 10 สมาชิกผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ และจัดท า
ประกันชีวิตให้ครอบคลุมวงเงินกู้  โดยระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด               
เป็นผู้รับผลประโยชน์ล าดับแรก ยกเว้นกรณีกู้สามัญประเภททุนเรือนหุ้นฯ 
 ข้อ 11 สมาชิกผู้กู้สามัญ ยกเว้นสามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก ต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินกู้กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 100 บาท และฝากรายเดือนไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อเดือน โดยฝากไว้ตลอดระยะเวลา
การเป็นสมาชิกจะถอนได้เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่าน้ัน 

ข้อ 12 เอกสารประกอบการยื่นค าขอกู้และท าสัญญาหรือหนังสือกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดพร้อม
เอกสารหลักฐานดังน้ี 

      (12.1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้, ผู้ค้ า
ประกัน รวมทั้งคู่สมรส(ถ้ามี) 

(12.2) สลิปเงินเดือนของผู้กู้ที่ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยงานรับรอง  ย้อนหลัง          
3 เดือนล่าสุด 

(12.3) รายงานความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า(Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด 
(12.4) เอกสารรายงานข้อมูลเครดิต กรณีกู้วงเงินเกิน 100,000.- บาทขึ้นไป 
(12.5) ส าเนาสัญญาจ้างงานการท างานปีล่าสุดโดยมีฝ่ายบุคลากรลงลายมือช่ือรับรองส าเนา(ถ้ามี) 
(12.6) เอกสารอื่นที่สหกรณ์เห็นว่าจ าเป็นแก่การกู้รายน้ัน 

ข้อ 13 บรรดามติ ประกาศ และค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี  ให้ยกเลิกและใช้ประกาศ
หลักเกณฑ์ฉบับน้ีแทน 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่  1 สงิหาคม  2562   เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ.  2562 
 
 
 
         (นายสักการ  ณิยกูล) 

  ประธานกรรมการด าเนินการ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 


