
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้  2 เท่าของเงินได้รายเดือน และตอ้งไมเ่กินมูลค่าหุ้นท่ี

 ช าระแลว้  ทัง้นี ้ เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญท่ีคา้งช าระแลว้จะต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญ 

 สง่ช าระคืนภายใน 12 งวด  หากมีสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินหรอืสัญญาเงินกู้ประเภทอื่นอยู่แลว้        

ต้องช าระเงินกู้มาอย่างน้อย  2 งวด   จงึจะมีสทิธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้   

 เงินได้รายเดือน หลังจากหักค่าใช้จา่ยประจ าเดอืนแลว้ ต้องไม่น้อยกว่า 1,500 บาท 

 ทั้งนี้ ให้ผู้กู้แนบหลักฐานการรับจ่ายเงิน  เดือนล่าสุดประกอบการขอกู้ 

        ต้องเป็นสมาชิกสามัญ  อายุสมาชิกต้ังแต่  6  เดอืนขึน้ไป 

 กู้ได้ 100 เท่าของเงินได้รายเดือน (เงินเดอืน + เงินประจ าต าแหน่ง/เงินวิทยฐานะ) 

 กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 3,000,000  บาท ผู้กู้ต้องมคี่าหุ้นรวมกับเงินฝาก ไม่น้อยว่าร้อยละ 15 หรือ ร้อยละ 20  ของวงเงินกู้ 

 อายุไม่เกิน  80  ปี และสง่ช าระคืนไม่เกิน 240 งวด   ยกเว้นวงเงินกู้ไมเ่กิน 1,500,000 บาท  ส่งช าระคืนไม่เกิน 180 งวด   

กรณีลูกจา้งประจ าที่ไม่มีสทิธิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดอืน ต้องส่งช าระคืนภายในอายุ 60 ปี 

 เงินได้รายเดือนคงเหลอืหลังจากหักช าระประจ าเดือน ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 หรือไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท 

 กรณีสมาชิกมีอายุต้ังแต ่50 ขึน้ไป จะต้องสง่ช าระหนีไ้ม่เกิน 180 งวด ซึ่งสามารถขยายงวดไดเ้มื่อเกษียณอายุราชการ 

เมื่อได้รับเงินบ านาญหรือรับเงินบ าเหน็จรายเดอืนแลว้ สามารถให้ปรับยอดส่งช าระหนีใ้ห้ถงึอายุไม่เกิน 80 ปี 

 พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    

กู้ไดไ้มเ่กิน 240,000 บาท  ช าระคืนภายใน 100 งวด และอายุไมเ่กิน 60 ปี ค านวณสิทธิกูต้ามระยะเวลาสัญญาจ้างท่ีคงเหลือ 

จ านวน 1 ปี ต่อสิทธิการกู้ 60,000  บาท และจ านวนงวดท่ีต้องส่งช าระ  ค านวณตามระยะเวลาจ้างท่ีคงเหลอื  จ านวน 1 ปี ต่อ  

25 งวด  เว้นแต่พนักงานราชการจ้างตามภารกิจ   ให้ส่งคืนภายในระยะเวลาที่เหลอืในสัญญาจ้างและอายุไม่เกิน 60 ปี เท่านัน้   

*ยกเว้น สมาชิกท่ีสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ่ข้าราชการท่ีโอนย้ายจาก สพท. และพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดในโรงเรยีนของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่          

(อ่านตารางหลักเกณฑท์ี ดา้นหลัง) 

        สมาชิกสามัญและสมทบ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  90  ของมูลค่าหุ้นท่ี ช าระ

แลว้ สง่ช าระคืนไม่เกิน  240 งวด  

 ต้องไม่มีหนีเ้งินกู้สามัญทุนเรอืนหุ้น หรอื ช าระเงินกู้ทุนเรอืนหุ้นมาอย่างน้อย 2 งวด  

จงึจะมสีิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้ 

      ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 3 ปี   

 วงเงินกู้สูงสุด 4,000,000 บาท  ผู้กู้ต้องมคี่าหุ้นไม่น้อยว่าร้อยละ  20  ของวงเงินกู้ 

 อายุไม่เกิน 80  ปี และสง่ช าระคืนไม่เกิน 300 งวด   กรณีลูกจา้งประจ าท่ีไม่มสีทิธิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดอืน 

ต้องสง่ช าระคืนภายในอายุ 60 ปี 

 เงินได้รายเดือนคงเหลอืหลังจากหักช าระประจ าเดือน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท 

 ใชห้ลักทรัพย์ค้ าประกัน  ไมต่่ ากว่าวงเงินกู้ตามราคาประเมนิของทางราชการ หลักทรัพย์ต้องอยู่ในจังหวัด

เชียงใหม่  โดยสมาชิก หรือคู่สมรส หรอืบิดามารดา หรือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ของผู้กู ้เป็นผู้ถอืกรรมสิทธิ์ 

  กูไ้ด้ 10 เท่า ของเงนิได้รายเดือน   (เงินเดอืน + เงินประจ า

 ต าแหน่ง /เงินวิทยฐานะ / เงินค่าครองชีพ) 

 กู้สูงสุดไม่เกนิ  300,000  บาท ผู้กู้ต้องมีค่าหุ้นไมน้่อยว่าร้อยละ 20  

ของวงเงินกู้ นอกเหนือจากที่เป็นหลักประกันของเงินกู้ประเภทอื่นแล้ว 

 เงินได้รายเดือนคงเหลอืหลังจากหักช าระประจ าเดือน  ต้องไม่น้อยกว่า 

2,000  บาท 

 สง่ช าระคืนภายใน 100 งวด และอายุไม่เกิน  80  ปี  กรณีลูกจา้งประจ า

ท่ีไม่มสีิทธิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน ต้องสง่ช าระคืนภายในอายุ 60 ปี 

 ใชบุ้คคลค้ าประกัน กรณีใชส้ิทธิ์กู้เกนิกว่า 200,000 บาท ใช้บุคคลค้่า

ประกัน 2 คน โดยต้องไมเ่คยค้ าประกันซ้ าซ้อนกับสัญญาเงินกู้ประเภท

อ่ืนของผู้กู ้สมาชิกรายหน่ึงค้ าประกันเงินกู้ประเภทนี้ได ้2 สัญญา 

 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิส าหรับสมาชิกอายุครบ 65 ปีในปีน้ันๆ ในการใช้

สทิธิท ารายการรับเงินกู้สามัญ ATM 

 ส าหรับสมาชิกท่ีเคยท าสัญญาไว้แลว้ ก่อนวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558 หาก

ต้องการท ารายการ รับเงินกู้ จะต้องจัดท าหนังสือค้ าประกันตามกฎหมาย

ค้ าประกันใหม ่จึงจะสามารถท ารายการได้ 

ประเมินหลักทรัพย์ค้่าประกันการกู้เงินพิเศษ 

วงเงินกู้ 

ไม่เกิน 

หุ้น 

ไม่ต ่ากว่า 

ที ดิน 

มบ้ีานพัก

อาศัย 

ไม่เกิน 

ที สวน 

ไม่เกิน 

ที นา 

ไม่เกิน 

ที นาที ดนิไม่ได้

ท่าประโยชน์ 

ไม่เกิน 

หลักประกันอื น 

4,000,000 
ร้อยละ 20 

ของเงนิกู ้

90% 80% 70% 60% ใช้สิ งปลูกสร้าง 

(บ้านพักอาศัย) 

 

**ทัง้น้ี เมื่อรวมกับค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 

ต้องไม่น้อย 4,000,000 บาท 

 

  

  

  

  

  



 

 

หลักเกณฑ์ฯ เงนิกู้สามัญทั วไป   ถือใช้ตั้งแต่วันที   1 มถิุนายน 2561 

 
ประกันสินเชื อ/ประกันชีวิตกลุ่มเพื อเป็นหลักประกันเงินกู ้

(ค านวณจากเงินกู้ หักเงินพึงได้ของสมาชิก  

คือหุ้นรวมกับเงินฝาก (15% หรอื 20% ของวงเงินกู้),  

สคช.,กองทุนเพื่อความมั่นคงตามระเบียบฯ) 

ยอดหนี้คงค้างทุกสัญญา ท าประกัน 

500,000 - 1,000,000 .- บาท 1 กรมธรรม์ 

1,500,000 บาท 2 กรมธรรม์ 

2,000,000 บาท 3 กรมธรรม์ 

2,500,000 บาท 3 กรมธรรม์ 

3,000,000 บาท 4 กรมธรรม์ 

ผู้กู้เป็นสมาชิก สสอค. และหรอื สส.ชสอ. และหรือ ฌคป.  สามารถน าไป

แทนประกันชวีิตได้  โดยคิดมูลคา่เทียบกับทุนประกัน 

ขอรับสทิธิกู้เพิ ม  ต้องช่าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   
6  งวด และช่าระต้นเงนิกู้มาแล้ว  50,000  บาทหรือ  

ส่งช่าระครบ  12  งวด  และยื นแบบขอรับเงิน  

ตามที สหกรณ์ฯก่าหนด 

เงนิกู้สามัญทุกประเภทสัญญารวมกัน 

          ไมเ่กิน 3 ล้านบาท ผู้กู้รายหนึ ง 

          จะมีได้ไม่เกิน 3 สญัญา ยกเว้น   

  วงเงนิกู้สามัญ ATM 

การท่าสัญญาหรอืเอกสารต่าง ๆ  ผู้กู้ต้องกระท่า 

       ตอ่หัวหน้าหน่วยบริการ /ประธานหน่วยบริการ/ 

       ผู้ประสานงาน และต้องลงลายมือชื อในทะเบียนคุม

เงนิกู้ยืม  ทุกครั้ง   

 ใบค าขอกู ้

 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แนบ

หลักฐานการรับ-จ่าย   โดยการรับรองส าเนาถูกตอ้งด้วยตนเอง และแนบส าเนาสมุด 

เงินฝากธนาคารท่ีเงินเดอืนโอนเข้ายอ้นหลัง 3 เดอืน 

 ข้าราชการบ านาญ แนบส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารท่ีเงินเดอืนโอนเข้า และหลกัฐานการรับ-

จ่าย ยอ้นหลัง 3 เดอืน (ถ้ามี) 

 

พนักงานราชการ หรือ พนักงานมหาวทิยาลัย 

 แนบสัญญาจา้งงานสัญญาจ้างต้องมรีะยะเวลาการจ้าง  4   ปี ขึน้ไป รับรอง

ส าเนาถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเงินกู้ทุกราย 

 วงเงินกู้ไมเ่กิน  240,000  บาท   โดยค านวณวงเงินกู้ตามระยะเวลาที่คงเหลือ

ในสัญญาจ้าง  จ านวน  1 ปี  ต่อวงเงินกู้   60,000  บาท  

 ระยะเวลาส่งช าระคืนไมเ่กิน  100  งวด  โดยใหค้ านวณตามระยะเวลาที่

คงเหลอืในสัญญาจ้าง  1  ปี ต่อ  25  งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี 

 

เอกสารประกอบค่าขอกู้

เงิน 

 

สมาชิกผู้กู้จะได้รับอนุมัติจ่านวนเงนิกู้ ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี.- 

ขั้นที  
อายุการ วงเงนิกู้ ส่งช่าระคนื ค่าหุน้รวมกับ

เงินฝาก 

เงนิได้ ผู้ค้่า 

เป็นสมาชกิ ไม่เกิน งวดละ จ่านวนงวด คงเหลือ ประกัน 

ผู้กู้ต้องสมัครเป็นสมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์(สคช.) สอ.ชม และ ตอ้งเปิดบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ ATM/ออมทรัพย์ 

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

15 ปี 

15% 

ของวงเงนิกู้ 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 ี

20% 

ของวงเงนิกู้ 

4 

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

6 12 ปีขึ้นไป  3,000,000 21,930 6 

 
   เงินฝากออมทรัพย์เพื่อประกันหนี้ สหกรณ์ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการถอนเงินจ านวนดังกล่าว เวน้แต่ได้มกีารช าระหนี้ให้ลดลงเหลอื 1 ใน 4 ของวงเงินกู้ท่ีกู้ยืมไป * 

* 


