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  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด  
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 19    
คร้ังที่  10   /2562   เมื่อวันที่ 24  มกราคม พ.ศ.2563  และให้ยกเลิกบรรดาประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด
ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี ้

ข้อ 1 วัตถุประสงค์ในการให้เงินกู้ 

  เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก บรรเทาความ
เดือดร้อนและชะลอภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีระยะเวลาในการให้กู้
โครงการน้ีเร่ิมตั้งแต่วันท่ี 27  มกราคม  2563  สิ้นสุดวันท่ี 28  กุมภาพันธ์  2563 และหรือเมื่อมีสมาชิกมาใช้สิทธิ
เต็มจ านวนในวงเงินกู้ไม่เกิน 7 ล้านบาท 

ข้อ2.  หลักเกณฑ์การกู้เงิน 

 2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการเงินกู้สวัสดิการฯ ต้องเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี   

 2.2  ผู้เข้าร่วมโครงการเงินกู้สวัสดิการฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ ากัด  

นี้ต้องไม่เคยเป็นลูกหนี้ค้างช าระ ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ หรือ เคยขึ้นทะเบียนลูกหนี้ค้างในระบบบัญชี หรือ  

มีรายชื่อเป็นลูกหนี้ทางบัญชีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

2.3  วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 100,000 บาท  จ าแนกดังนี้ 

-   ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100,000 บาท  

-   พนักงานจ้างตามภารกิจ วงเงินให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาท  

-   พนักงานจ้างทั่วไป วงเงินให้กู้ไม่เกิน 30,000 บาท  
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 2.4  ระยะเวลาช าระหนี้เงินกู้โครงการจ าแนกได้ดังนี้ 

-   ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผ่อนได้สูงสุด 36 งวด 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ผ่อนได้สูงสุด 24 งวด 

-  พนักงานจ้างทั่วไป ผ่อนได้สูงสุด 12 งวด 

2.5  สมาชิกผู้กู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ ากว่าร้อยละ  15  

2.6  ผู้กู้ เงินโครงการสวัสดิการฯ  จะต้องยินยอมให้ผู้มีหน้าที่หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย หักเงินเดือน  

เพื่อส่งช าระหนี้ให้กับสหกรณ์เป็นล าดับแรก 

2.7  ผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก ปีท่ี 2 พ.ศ. 2563 นี้ ไม่สามารถน าเงินกู้มาปิดสัญญาเงินกู้

ประเภทอื่นของสหกรณ์ฯได้ 

 2.8  ขอสงวนสิทธิส าหรับสมาชิกท่ีกู้เงินโครงการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ. 2562 (สหกรณ์
ครบรอบ 19 ปี) เดิม  ไม่สามารถกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก ปีท่ี 2 พ.ศ. 2563 นี้ได้ 

  ข้อ3.  หลักประกันเงินกู้ 

 3.1 ใช้บุคคลค้ าประกัน จ านวน 1 คน แต่เงื่อนไข พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  

ไม่สามารถค้ าประกันเงินกู้โครงการสวัสดิการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ 

3.2  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรวมหนี้จะต้องสมัครใจเข้าร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ ากัด ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

ข้อ4.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.75 ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาเงินกู้และโอนเงินเข้า

บัญชีธนาคารของสมาชิกผู้กู้เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ5.  เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการขอกู้ 

5.1  ค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

 5.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ขอกู้ 1 ชุด 

 5.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ค้ าประกัน  1  ชุด 

 5.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของคู่สมรส ของผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) 

 5.5  ส าเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) 

              5.6   ส าเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 

 5.7  ส าเนารายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า (Statement bank) ย้อนหลัง 3 เดือน 
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 ข้อ 6. ให้ใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย เท่าที่จะใช้บังคับได้โดยอนุโลม

เพียงเท่าที่เห็นเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 

ข้อ 7.ทั้งนี้ให้ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจ

พิจารณาวินิจฉัยเงินกู้โครงการ แทนคณะกรรมการด าเนินการแล้วแถลงรายการเงินกู้โครงการสวัสดิการฯที่ให้ไป 

ให้คณะกรรมการด าเนินการ ในคราวประชุมประจ าเดือนเพื่อทราบ 

ข้อ8.  ในกรณีที่ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ตามโครงการสวัสดิการฯ

การพิจารณาให้สมาชิกเงินกู้โครงการสวัสดิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ให้สมาชิกกู้เงินเป็นการเฉพาะราย

และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์นี ้ตั้งแต่วันที่ 27  มกราคม  2563   เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่   24  มกราคม  2563 

       

 

(นายสักการ  ณิยกูล) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ ากัด 


