
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากดั 

ท ี    014 / 2563 

เรือง  หลกัเกณฑ์และเงือนไขเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563 

                                                                                         

 อาศยัอาํนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั ว่าดว้ยการให้เงินกู ้        

แก่สมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2563 และทีแก้ไขเพิมเติม และมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที                         

ครังที 10/2563 เมือวนัที  เดือนกนัยายน พ.ศ.    เห็นชอบให้กาํหนดประกาศหลกัเกณฑ์และเงือนไขเงินกู้

เพอืเหตุฉุกเฉินและเงินกูส้ามญั พ.ศ.2563 ขึนใหม่ ไวถื้อปฏิบติั ดงันี 

ข้อ  การพจิารณาวนิิจฉัยให้เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ ให้มีหลกัเกณฑ์การพจิารณาดังนี 

 . ) การพิจารณาเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการหรือ             

ผูที้ไดรั้บมอบหมายพิจารณาวนิิจฉยั พร้อมรายงานใหที้ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการรับทราบ 

 1.2) การพิจารณาเงินกู้สามัญทัวไป วงเงินไม่ เกิน 300,000 บาท ให้ เป็นอํานาจของทีประชุม

คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา พร้อมรายงานให้ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการรับทราบ กรณีวงเงินเกิน 

300,000 บาท ใหเ้ป็นอาํนาจของทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา 

 1.3) การพิจารณาเงินกูส้ามญัทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก หรือเงินกูส้ามญัอืนตามทีคณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนด คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการเงินกู ้หรือผูจ้ดัการหรือผูที้ได ้           

รับมอบหมายพิจารณาวินิจฉยัพร้อมรายงานใหท้ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการรับทราบ 

 1.4) กรณีจาํเป็นเร่งด่วน ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสามารถพิจารณาอนุมติัเงินกูส้ามญัทวัไป

ไดใ้นวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท พร้อมรายงานแจง้ให้ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการรับทราบ 

ข้อ 2 คุณสมบัติของสมาชิกผู้กู้เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ 

2.1) ตอ้งสะสมค่าหุน้มาแลว้ ไม่น้อยกว่ากว่าหกงวด ยกเวน้เงินกูส้ามญัทุนเรือนหุน้และเงินฝาก 

2.2) ตอ้งมีเงินได้รายเดือนคงเหลือรับไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของเงนิได้รายเดือน  

กรณีสมาชิกผูกู้มี้เงินไดร้ายเดือนคงเหลือตาํกวา่ร้อยละ  ของเงินไดร้ายเดือนให้เป็นไปตาม

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
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2.3) การส่งเงินงวดชาํระหนีของสมาชิกผูกู้ใ้ห้หักส่งโดยวิธีการหักเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกผูกู้ ้ 

ณ ทีจ่ายนาํส่งใหส้หกรณ์ หรือตามทีสหกรณ์ฯ กาํหนดซึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการดาํเนินการแลว้ 

2.4) สําหรับสมาชิกสหกรณ์ทไีม่ได้หักเงิน ณ ทจ่ีายจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้คําประกันลูกหนีตาม

คําพพิากษาใหไ้ดรั้บสิทธิกูเ้งินกูส้ามญัทุนเรือนหุน้และเงินฝากสหกรณ์ไดเ้ท่านนั 

2.5) สําหรับสมาชิกทีขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือค้างชําระงวดเงินกู้ของสหกรณ์ตามกําหนด           

การส่งเงินงวดชําระหนีเงินกู้ทุกประเภท ผู้คําประกันลูกหนีค้างชําระ สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาเงินกูทุ้กประเภท 

เวน้แต่จะไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นและเงินกูท้ีคา้งชาํระตามจาํนวนทีขาดส่งทงัหมดเรียบร้อยแลว้ 

2.6) สําหรับลูกหนีปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนี  สามารถกู้เงินกู้ เพือเหตุฉุกเฉินได ้             

แต่ตอ้งชาํระหนีเงินตน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของวงเงินกูส้ัญญานนั 

  ข้อ  หลกัเกณฑ์และเงือนไขการพจิารณาเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน 

 . ) วงเงินกู้ เพือเหตุฉุกเฉินสําหรับสมาชิกรายหนึงกู้ได้ไม่เกินสองเท่าของมูลค่าหุ้นทีชําระแล้ว                    

ของสมาชิกผู้กู้นัน แต่วงเงนิสูงสุดต้องไม่เกนิ 100,000.- บาท (หนึงแสนบาทถ้วน)  

  ในกรณีทีสมาชิกมีหนีสินและอาจมีปัญหาในการชําระหนี สหกรณ์สงวนสิทธิทีจะให้กู ้             

ในวงเงินน้อยกว่าสิทธิหรือไม่ให้กู้ก็ได้ ทงันี เมือนําวงเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินรวมสัญญาเงินกู ้สามญัทวัไปของ

สมาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ ในเวลาใดเวลาหนึงจะมีจํานวนต้นเงนิกู้เกนิกว่าสิทธิการกู้เงินสามัญทวัไปไม่ได้  

 3.2) อตัราดอกเบียร้อยละ .  ต่อปี หรือใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

 3.3) กําหนดงวดชําระหนี เงินตน้พร้อมดอกเบียเงินกู ้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวด จาํนวนงวด

สูงสุดไม่เกนิ 12 งวด เวน้แต่เดือนสุดทา้ยใหช้าํระใหเ้สร็จสินตามสัญญา 

  ในกรณีทีสมาชิกผูกู้ ้ ยงัมีเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินก่อนเหลืออยู่แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ใหม่                

ต้องผ่อนชําระหนีมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามงวด  จึงจะขอกู้ใหม่ได้และสหกรณ์จะจ่ายเงินให้โดยวิธีการ                           

หกักลบลบหนี   

 . ) หลักประกันสําหรับเงินกู้ เพือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซึ้งสมาชิกผูกู้ไ้ดท้าํไวต้่อสหกรณ์

แล้วต้องมีผูค้าํประกันทีเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อย่างน้อยหนึงคน เวน้แต่ถ้ามีหุ้นสะสมเกินจาํนวนวงเงินขอกู ้              

ไม่ตอ้งมีผูค้าํก็ได ้หรือใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์เป็นคราวๆ ไป 

ข้อ 4 หลกัเกณฑ์และเงือนไขการพจิารณาเงินกู้สามัญ 

 . ) วงเงินกู้สามัญสําหรับสมาชิกรายหนึงนัน เมือรวมสัญญาเงินกูส้ามญัและเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน

(ถ้ามี) กู ้ได้ไม่เกิน  เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกผูกู้ ้นัน แต่วงเงินสูงสุดตอ้งไม่เกิน 1,500,000.00 บาท 

(หนึงลา้นห้าแสนบาทถว้น) 

 . ) กาํหนดชําระหนีสําหรับเงินกู้สามัญตอ้งไม่เกิน  งวด ทงันี การผอ่นชาํระเงินกูไ้ดต้อ้งไม่เกิน

อาย ุ  ปีบริบูรณ์ 
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 . ) การให้เงินกู้สามัญ ได้แก่ 

 . .  เงินกู้สามัญทวัไป จาํแนกรายละเอียดการพิจารณาเงินกูส้ามญั ดงันี 

  สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และเจ้าหน้าทสีหกรณ์  

อายุการเป็น 

สมาชิกสหกรณ์ 
วงเงนิกู้(บาท) งวดชําระหน ี ผู้คาํประกนั 

ค่าหุ้นรวม 

เงนิฝาก                 

ไม่ตาํกว่าของ

วงเงนิกู้ 

อตัราดอกเบยี 

ร้อยละ/ปี 

สะสมหุน้มาแลว้                  

6 เดือนขึนไป 
ไม่เกิน 150,000 ไม่เกิน 36 งวด 

ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

1 คน 

20% 

 

8.00 

6 เดือน -1 ปี ไม่เกิน150,000 ไม่เกิน 100 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

1 คน 
9.25 

1 ปีขนึไป – 2 ปี ไม่เกิน 300,000 ไม่เกิน 100 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

2 คน 
9.25 

2 ปีขนึไป – 4 ปี ไม่เกิน 500,000 ไม่เกิน 120 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

2 คน 
9.25 

4 ปีขนึไป – 8 ปี ไม่เกิน 800,000 ไม่เกิน 120 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

3 คน 
9.25 

8 ปีขนึไป 800,001 ขึนไป ไม่เกิน 130 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

4 คน 
9.25 
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 สําหรับพนักงานจ้างตามภารกจิ 

อายุการเป็น

สมาชิกสหกรณ์ 
วงเงนิกู้(บาท) งวดชําระหน ี ผู้คาํประกนั 

ค่าหุ้นรวม

เงนิฝาก       

ไม่ตาํกว่า

ของวงเงนิกู้ 

อตัรา

ดอกเบยี

ร้อยละ/ปี 

สะสมหุน้มาแลว้   

6 เดือนขึนไป 
ไม่เกิน 100,000 ไม่เกิน 36 งวด 

ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ /พนง.จา้งภารกิจ  

จาํนวน  2 คน 

20% 

 

8.00 

6 เดือน -1 ปี ไม่เกิน 100,000 ไม่เกิน 60 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ /พนง.จา้งภารกิจ  

จาํนวน  2 คน 
9.25 

1 ปีขนึไป - 2 ปี ไม่เกิน 150,000 ไม่เกิน  งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ /พนง.จา้งภารกิจ  

จาํนวน  3 คน 
9.25 

2 ปีขนึไป - 4 ปี ไม่เกิน 200,000 ไม่เกิน 84 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ /พนง.จา้งภารกิจ  

จาํนวน  3 คน 
9.25 

4 ปีขนึไป 200,001 ขึนไป ไม่เกิน 96 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ /พนง.จา้งภารกิจ  

จาํนวน  4 คน 
9.25 

 สําหรับพนักงานจ้างทวัไป 

อายุการเป็น

สมาชิกสหกรณ์ 
วงเงนิกู้(บาท) งวดชําระหน ี ผู้คาํประกนั 

ค่าหุ้นรวม

เงนิฝาก          

ไม่ตาํกว่า

ของ 

วงเงนิกู้ 

อตัราดอกเบีย

ร้อยละ/ปี 

6 เดือน -1 ปี ไม่เกิน 80,000 

ไม่เกิน 24 งวด 

ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ / 

พนง.จา้งภารกิจ/พนง.จา้งทวัไป 

จาํนวน  2 คน 

20% 8.00 

1 ปีขนึไป  80,001 ขึนไป  
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 . .  เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงนิฝาก  

คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตงัใหผู้จ้ดัการหรือผูท้ีไดรั้บมอบหมายพิจารณาวนิิจฉยัการให้

กูใ้นวงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ  ของมูลค่าทุนเรือนหุ้นทีชาํระแลว้และจาํนวนเงินฝากทีมีอยูใ่นสหกรณ์ สมาชิกทีส่ง

ชาํระเงินกูส้ัญญาเดิมทุกประเภทไม่แลว้เสร็จ ไม่สามารถกูเ้งินกูส้ามญัทุนเรือนหุน้และเงินฝากได ้เวน้แต่ในการกู้

สามญัทุนเรือนหุน้และเงินฝากมีจาํนวนมากกวา่เงินกูส้ัญญาเดิม และสามารถนาํเงินกูส้ัญญาใหม่มาหกักลบลบหนี

เงินกูส้ัญญาเดิมไดท้งัหมด 

  อตัราดอกเบียร้อยละ .  ต่อปี หรือใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

  กําหนดงวดชําระหนี เงินต้นพร้อมดอกเบียเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวด จาํนวนงวด

สูงสุดไม่เกนิ 130 งวด เวน้แต่เดือนสุดทา้ยใหช้าํระใหเ้สร็จสินตามสัญญา 

 . .  เงินกู้สามัญอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด 

  เงินกู ้สามัญอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด ให้เป็นไปตามโครงการทีคณะกรรมการ

เห็นชอบกาํหนดขึน โดยระบุรายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงือนไข และระยะเวลาโครงการใหช้ดัเจน การพิจารณาเงินกู ้

สามัญอืนคณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือผู ้จ ัดการหรือผู ้ทีได้รับมอบหมายเป็น               

ผูพ้ิจารณาวนิิจฉยัก็ได ้

ขอ้ 5 กรณีเปลียนแปลงอตัราดอกเบียเงินกูฉุ้กเฉินและสามญั ใหเ้ป็นไปตามประกาศทีสหกรณ์กาํหนด  

ขอ้ 6 คณะกรรมการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ามญัทวัไปแก่สมาชิกทียงัส่งคืนเงินกูส้ามญัทวัไปสัญญาเดิม

ไม่แลว้เสร็จก็ได ้ 

ขอ้  การกู้เงินสามญัวงเงินกู้ตงัแต่ , .  บาทขึนไป ยกเว้นเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก              

และเงินกูส้ามญัอืนตามทีคณะกรรมการกาํหนด ให้สมาชิกผูกู้ต้อ้งส่งขอ้มูลเครดิตจากบริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ 

จาํกัด (NCB) เพือนําขอ้มูลบญัชีภาระหนีสินในรายงานขอ้มูลเครดิตของสมาชิกผูกู้ ้มาพิจารณาในข้อมูลบญัชี

สินเชือส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึง

สถานะบัญชีดังกล่าวต้องมีความเคลือนไหวปกติ(รหัส ) กรณีตรวจสอบพบสถานะบัญชีเป็นอืนให้

คณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูว้ินิจฉยัพิจารณาเป็นรายๆไป  

ขอ้ 8 คุณสมบตัิของผูค้าํประกนั  

(8.1)  ผูค้าํประกนัตอ้งไม่เป็นคู่สมรสของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั 

(8.2)  ผูค้าํประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึนไป 

(8.3)  ผูค้าํประกนัเงินกูส้ามญัหนึงคนสามารถคาํประกนัไดไ้ม่เกิน 6 สัญญาเท่านนั                        

(8.4)  พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่สามารถคาํประกนัเงินกูส้ามญัของขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/

เจา้หนา้ทีสหกรณ์ได ้

(8.5) พนักงานจ้างทวัไป ไม่สามารถคาํประกนัเงินกูส้ามญัของขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/

เจา้หนา้ทีสหกรณ์/พนกังานจา้งตามภารกิจ ได ้
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 ขอ้ 9 เมือผูค้าํประกนัรายใดโอนยา้ยหรือออกจากสหกรณ์หรือถึงแก่กรรมหรือเป็นคู่สมรสกบัผูกู้ ้หรือ           

มีเหตุอืนทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจทีจะเป็นผูค้าํประกันต่อไป ผูกู้ ้จะต้องจดัให้

สมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการดาํเนินการ เห็นสมควรเข้าเป็นผูค้าํประกนัแทนคนเดิม ให้เสร็จภายในระยะเวลา

สามสิบวนั หากผูกู้ ้ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาทีก ําหนด สหกรณ์จะสงวนสิทธิการจ่ายเงินปันผลและ                       

เงินเฉลียคืน ใหก้บัผูกู้ร้ายนนั ๆ ไวจ้นกวา่จะไดท้าํการเปลียนแปลงผูค้าํประกนั 

 ขอ้ 10 สมาชิกผูกู้เ้งินกู้สามญั ยกเวน้สามญัทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก ตอ้งมีค่าหุ้นรวมเงินฝากออมทรัพย์

ตามเงือนไขทีกาํหนดไว ้โดยจะถอนเงินฝากดงักล่าวไดเ้มือชาํระเงินกูส้ัญญานนัให้แลว้เสร็จ 

ขอ้ 11 สมาชิกทีประสงค์จะกูเ้งินสามญั ตอ้งยืนคาํขอกูส้ามญัตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด พร้อมผา่นการ

พิจารณาให้ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา และหวัหนา้กองคลงัหรือผูท้ีไดรั้บมอบหมายหกัเงิน ณ ทีจ่ายของสมาชิก

ผูย้นืขอกู ้การยนืคาํขอกูส้ามญัให้ยนื ณ สํานกังานสหกรณ์โดยตรง หรือทางไปรษณีย ์หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์

อืน(ในรูปแบบไฟล์ PDF) 

 . ) หลกัฐานประกอบการยืนกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉิน  

  สมาชิกผูกู้ต้อ้งยนืคาํขอกูแ้ละหนงัสือกูต้ามแบบทีสหกรณ์กาํหนดพร้อมเอกสารหลกัฐาน ดงันี  

(1) สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของสมาชิกผูกู้,้ ผูค้าํประกนั(ถา้มี), ใบเปลียนชือ-สกุล(ถา้มี)  

(2) สลิปเงินเดือนของผูกู้ท้ีออกใหโ้ดยหน่วยงานตน้สังกดั ย้อนหลังสามเดือนล่าสุด 

(3) รายงานความเคลือนไหวบญัชีธนาคารทีเงินเดือนโอนเขา้ (Statement)                                    

ย้อนหลังสามเดือนล่าสุด 

 . ) หลกัฐานประกอบการยืนกู้เงินกู้สามัญ  

( ) สลิปเงินเดือนของสมาชิกผูกู้ที้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าทีการเงินในหน่วยงานรับรอง                   

ยอ้นหลงั 3 เดือนล่าสุด 

(2) รายงานความเคลือนไหวบญัชีธนาคารทีเงินเดือนโอนเขา้(Statement)                             

ยอ้นหลงั 3 เดือนล่าสุด 

( ) เอกสารรายงานขอ้มูลเครดิต กรณีกู้วงเงินเกิน 100,000.- บาทขึนไป ยกเวน้เงินกู ้สามญั 

ทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก และเงินกูส้ามญัอืนตามทีคณะกรรมการกาํหนด 

(4) สาํเนาสัญญาจา้งงานการทาํงานปีล่าสุดโดยมีฝ่ายบุคลากรลงลายมือชือรับรองสาํเนา 

(5) เอกสารอืนทีสหกรณ์เห็นวา่จาํเป็นแก่การกูร้ายนนั 

ข้อ 12 บรรดามติ ประกาศ และคําสังอืนใดทีขัดหรือแยง้กับประกาศนี ให้ยกเลิกและใช้ประกาศ

หลกัเกณฑฉ์บบันีแทน 
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ทงันี ใหถื้อใชต้งัแต่วนัที  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัที  เดือนกนัยายน พ.ศ.   

 

ลงชือ 

          (นายอินทปัตร  บุญทว)ี 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

     สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 


