
 
หลักเกณฑ์ฯ เงนิกู้สามัญทั่วไป     ถือใช้ตั้งแต่วันท่ี  1 มนีาคม 2559 

*************************************** 
สมาชิกผู้กู้จะได้รับอนุมัติจ านวนเงนิกู้ ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี.- 

ขั้นที่ 
อายุการ วงเงนิกู้ ส่งช าระคนื ค่า

หุ้น 

เงนิได้ ผู้ค้ า ประกันสินเชื่อ/ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู ้

(ค ำนวณจำกเงินกู้ หักเงินพึงได้ของสมำชิก คือหุ้น (20% ของวงเงินกู้), 

สคช.,กองทุนเพื่อควำมม่ันคงตำมระเบียบฯ) เป็นสมาชกิ ไม่เกิน งวดละ จ านวนงวด คงเหลือ ประกัน 

ผู้กู้ต้องสมัครเป็นสมำชกิสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห ์(สคช.) สอ.ชม และ ตอ้งเปิดบัญชเีงินฝำกออมทรัพย์ ATM/ออมทรัพย์ 

 

ยอดหนี้คงค้ำงทุกสัญญำ ท ำประกัน 

500,000 - 1,000,000 .- บำท 1 กรมธรรม์ 

1,500,000 บำท 2 กรมธรรม์ 

2,000,000 บำท 3 กรมธรรม์ 

2,500,000 บำท 3 กรมธรรม์ 

3,000,000 บำท 4 กรมธรรม์ 
 

ผู้กู้เป็นสมำชิก สสอค. และหรอื สส.ชสอ. และหรือ ฌคป.  สำมำรถ

น ำไปแทนประกันชวีิตได ้ โดยคิดมูลคำ่เทียบกับทุนประกัน 
 

ขอรับสทิธิกู้เพิ่ม   
 

 

ต้องช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   6   งวด  

และช าระต้นเงนิกู้มาแลว้  50,000  บาท   หรอื 

ส่งช าระครบ  12  งวด  และยืน่แบบขอรับเงนิ

ตามทีส่หกรณ์ฯก าหนด 

1 6 เดือนขึน้ไปถึง   2  ปี 500,000 4,290 
180 งวด  

15 ปี 

ร้อ
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20

  ข
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30% 

หรือ 

5,000 

1 

2 2 ปีขึ้นไปถึง   4  ป ี 1,000,000 8,580 2 

3 4 ปีขึ้นไปถึง   6  ปี 1,500,000 12,870 3 

4 6 ปีขึ้นไปถึง   9  ป ี 2,000,000 14,620 
 240 งวด 

20 ป ี

4 

5 9 ปีขึ้นไปถึง  12  ปี 2,500,000 18,280 5 

6 12 ปีขึ้นไป  3,000,000 21,930 6 
- สมำชิกท่ีมีจ ำนวนเงินกู้ท่ีท ำสัญญำไวเ้กินกวำ่ 3,000,000 บำท มสีิทธ์ิรับเงินกู้ยอดเงินตอ้งไม่เกินวงเงินกู้เดิมท่ีเคยท ำสัญญำไว้

ก่อนหนำ้นั้น 

- การส่งช าระคืน :  อำยุไมเ่กิน  80  ปี   และส่งช ำระคืนไมเ่กิน 240 งวด ยกเวน้วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บำท ส่งช ำระคืน   

ไมเ่กิน 180 งวด   ยกเวน้กรณีลกูจ้ำงประจ ำทีไ่มม่สีิทธิได้รับเงินบ ำเหน็จรำยเดอืน ต้องส่งช ำระคืนภำยในอำยุ 60 ป ี

 เอกสารประกอบค าขอกู้เงนิ 

-  ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำ หรือพนักงำนรำชกำร หรือพนักงำนมหำวิทยำลัย ให้แนบหลักฐำนกำรรับ-จ่ำย (แบบ 2)    

โดยกำรรับรองส ำเนำถูกตอ้งด้วยตนเอง และ แนบส ำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำรท่ีเงินเดอืนโอนเข้ำยอ้นหลัง 3  เดอืน 

- ข้ำรำชกำรบ ำนำญ แนบส ำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำรท่ีเงินเดอืนโอนเข้ำยอ้นหลัง 3  เดอืน 
 

  พนักงานราชการ หรือ พนักงานมหาวทิยาลัย 

  สมาชิกทีส่ังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

       จังหวัดเชียงใหม่ * 

*  แนบสัญญำจำ้งงำนสัญญำจำ้งต้องมรีะยะเวลำกำรจ้ำง  4   ปี ขึ้นไป รับรองส ำเนำถูกตอ้งจำกผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำเงินกู้ทุกรำย 

*  วงเงินกู้ไม่เกิน  240,000  บำท   โดยค ำนวณวงเงินกู้ตำมระยะเวลำท่ีคงเหลอืในสัญญำจำ้ง  จ ำนวน  1 ปี  ตอ่วงเงินกู้   60,000  บำท  

*  ระยะเวลำส่งช ำระคืนไม่เกิน  100  งวด  โดยให้ค ำนวณตำมระยะเวลำท่ีคงเหลอืในสัญญำจำ้ง  1  ปี ต่อ  25  งวด และอำยไุมเ่กิน 60 ป ี 
 



 
 
 

 

  1. เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  

- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ 2 เท่า ของเงินได้รำยเดือน และต้องไม่เกินมูลค่ำหุ้นที่ช ำระแล้ว  ทั้งนี ้ เมื่อรวมกับเงินกู้สำมัญที่ค้ำงช ำระแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกู้สำมัญ 

- ส่งช ำระคืน 12 งวด   ต้องไม่มีหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน หรือ ช ำระเงินกู้ฉุกเฉินมำ   อยำ่งน้อย  2 งวด   จึงจะมีสิทธิ์ย่ืนกู้ใหม่ได้  ท้ังนี้ ให้ผู้กู้แนบหลักฐานการรับจ่ายเงินเดือนล่าสุดประกอบการขอกู้ 

 2. เงนิกู้สามัญ 

 2.1 เงินกู้สามัญทั่วไป 
-  ต้องเป็นสมำชิกสำมัญ  อำยุสมำชิกตั้งแต่ 6  เดือนขึ้นไป 

-  ตำมหลักเกณฑ์ กูไ้ด้ 100 เท่ำ ของเงินได้รำยเดือน (เงินเดือน + เงินประจ ำต ำแหน่ง/เงินวทิยฐำนะ) 

-  กูสู้งสุดได้ไม่เกนิ 3,000,000  บำท ผู้กู้ต้องมีค่ำหุน้ไม่น้อยวำ่รอ้ยละ  20  ของวงเงินกู ้

-  อำยุไม่เกนิ 80  ปี และส่งช ำระคืนไม่เกนิ 240 งวด   ยกเวน้วงเงินกูไ้ม่เกนิ 1,500,000 บำท  ส่งช ำระคนืไม่เกนิ  

    180 งวด   กรณีลูกจ้ำงประจ ำที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ ำเหน็จรำยเดือน ต้องส่งช ำระคนืภำยในอำยุ 60 ปี 

-  เงินได้รำยเดือนคงเหลือหลังจำกหักช ำระประจ ำเดือน ต้องไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 30 หรือไม่ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 

 พนักงำนรำชกำร/พนั กงำนมหำวิทยำลั ย /สั งกั ดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจั งห วัด เชียงให ม่*    

กู้ได้ไม่เกิน 240,000 บำท  ช ำระคืนภำยใน 100 งวด และอำยุไม่เกิน 60 ปี ค ำนวณสิทธิกู้ตำมระยะเวลำสัญญำ

จ้ำงที่คงเหลือ จ ำนวน 1 ปี ต่อสิทธิกำรกู้ 60,000  บำท และจ ำนวนงวดที่ต้องส่งช ำระ  ค ำนวณตำมระยะเวลำจ้ำง

ที่คงเหลือ  จ ำนวน 1 ปี ต่อ 25  งวด  เว้นแต่พนักงำนรำชกำรจ้ำงตำมภำรกจิ   ให้ส่งคืนภำยในระยะเวลำที่เหลือ

ในสัญญำจ้ำงและอำยุไม่เกิน 60 ปี เท่ำนั้น  *ยกเว้นสมาชิกที่สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ข้าราชการที่โอนย้ายจาก สพท. และ

พนักงานครูเทศบาลที่สังกัดในโรงเรียนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจังหวัดเชียงใหม ่         

                                       (อ่านตารางหลักเกณฑ์ที่หน้าหลัง) 

 2.2  เงนิกู้สามัญทุนเรอืนหุ้น  
- สมำชิกสำมัญและสมทบ กูไ้ด้ไม่เกนิร้อยละ  90  ของมูลคำ่หุ้นที่ช ำระแล้ว ส่งช ำระคนืไม่เกนิ 240 งวด  

- ต้องไม่มีหนีเ้งินกู้สำมัญทุนเรือนหุ้น หรอื ช ำระเงินกูทุ้นเรือนหุ้นมำอย่ำงน้อย 2 งวด  จึงจะมีสิทธ์ิยื่นกูใ้หม่ได้ 
 

 2.3 เงนิกู้สามัญ  ATM    
- กูไ้ด้ 10 เท่ำ ของเงินได้รำยเดือน   (เงินเดือน + เงินประจ าต าแหน่ง / เงินวิทยฐานะ / เงินค่าครองชีพ) 

- กู้สูงสุดต้องไม่เกิน 300,000  บำท ผู้กู้ต้องมีค่ำหุ้นไม่น้อยว่ำร้อยละ  20  ของวงเงินกู้ นอกเหนือจำกที่เป็น

หลักประกันของเงินกู้ประเภทอื่นแล้ว 

- เงินได้รำยเดือนคงเหลือหลังจำกหักช ำระประจ ำเดือน  ต้องไม่น้อยกว่า 2,000  บาท 

- ส่งช ำระคนืภำยใน 100 งวด และอำยุไม่เกิน  80  ปี  กรณีลูกจ้ำงประจ ำที่ไม่มีสิทธิได้รับเงนิบ ำเหน็จรำยเดือน ต้อง

ส่งช ำระคืนภำยในอำยุ 60 ป ี

- ใช้บุคคลค้ ำประกัน กรณีใช้สิทธ์ิกู้เกินกว่ำ 200,000 บำท ใช้บุคคลค้ ำประกัน 2 คน โดยต้องไม่เคย                   

ค้ ำประกันซ้ ำซอ้นกับสัญญำเงินกูป้ระเภทอื่นของผู้กู้  สมำชิกรำยหนึ่งค้ ำประกันเงินกูป้ระเภทนี ้ได ้2 สัญญำ  
- สหกรณ์ขอสงวนสิทธสิ าหรับสมาชิกอายุครบ 65 ปีในปีนั้นๆ ในการใช้สิทธิท ารายการรับเงินกูส้ามัญ ATM 

- ส าหรับสมาชิกที่เคยท าสัญญาไว้แล้ว กอ่นวันที่ 12 กุมภาพันธ ์2558 หากต้องการท ารายการ 

รับเงินกู ้จะต้องจัดท าหนังสือค้ าประกันตามกฎหมายค้ าประกันใหม่ จึงจะสามารถท ารายการได้ 
 

 3. เงินกู้พิเศษ 

- ต้องเป็นสมำชิกอย่ำงน้อย 3 ปี   
- วงเงินกูสู้งสุด 4,000,000 บำท  ผู้กู้ต้องมีค่ำหุน้ไม่น้อยวำ่รอ้ยละ  20  ของวงเงินกู ้

- อำยุไม่เกนิ 80  ปี และส่งช ำระคืนไม่เกนิ 300 งวด   กรณีลูกจ้ำงประจ ำที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ ำเหน็จรำยเดอืน 

ต้องส่งช ำระคนืภำยในอำยุ 60 ปี 

- เงินได้รำยเดือนคงเหลือหลังจำกหักช ำระประจ ำเดือน ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 หรือไม่ต่ ำกว่ำ5,000 บำท 

- ใช้หลักทรัพย์ค้ ำประกัน  ไม่ต่ ำกว่ำวงเงินกูต้ำมรำคำประเมนิของทำงรำชกำร หลักทรัพย์ต้องอยู่ในจังหวัด

เชยีงใหม่  โดยสมำชิก หรือคู่สมรส หรือบิดำมำรดำ หรือบุตรที่บรรลุนติิภำวะแล้วของผู้กู้ เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 

ประเมินหลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้เงินพิเศษ 

วงเงินกู้ 

ไม่เกิน 

หุ้น 

ไม่ต่ ากว่า 

ที่ดิน 

มบ้ีานพักอาศัย 

ไม่เกิน 

ที่สวน 

ไม่เกิน 

ที่นา 

ไม่เกิน 

ที่นาที่ดนิไม่ได้ท า

ประโยชน์ 

ไม่เกิน 

หลักประกันอื่น 

4,000,000 
ร้อยละ 20 

ของเงนิกู ้

90% 80% 70% 60% ใช้ส่ิงปลูกสร้าง 

(บ้านพักอาศัย) 

 

**ทัง้น้ี เมื่อรวมกับค่ำหุ้นที่ช ำระแล้ว 

ต้องไม่น้อย 4,000,000 บำท 

 

   เงินกู้สามัญทุกประเภทสัญญารวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้กู้รายหนึ่งจะมไีด้ไม่เกิน 3 สัญญา  ยกเว้นวงเงินกู้สามัญ ATM 

การท าสัญญาหรอืเอกสารต่าง ๆ  ผู้กู้ต้องกระท าต่อหัวหน้าหน่วยบริการ /ประธานหน่วยบริการ/ผู้ประสานงาน และต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมเงินกู้ยืม ทุกครั้ง 


