
 
หลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จ ำกัด 
ว่ำด้วยโครงกำรให้เงินกู้สำมัญสวัสดิกำรแก่สมำชิก  

(สินเชื่อเพื่อส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ(สฐ.) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 

   

 อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)            
พ.ศ. 2560  และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม           
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยโครงการให้เงินกู้
สามัญสวัสดิการแก่สมาชิก (สินเชื่อเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ(สฐ.)) แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2562ไว้เพ่ือถือปฏิบัติดังต่อไปนี้- 

 ข้อ 1. หลักเกณฑ์นี้ เรียกว่า “หลักเกณฑ์สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จ ากัด             
ว่าด้วยโครงการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการแก่สมาชิก (สินเชื่อเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ(สฐ.))              
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 

 ข้อ 2. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 3. แห่งหลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือด ารงชีพ พ.ศ. 2562 เสียทั้งหมดและใช้ความดังนี้ 
           “ข้อ 3. วงเงินกู้ กำรผ่อนช ำระ และอัตรำดอกเบี้ย  
  3.1 เกณฑ์การให้เงินกู้และวงเงินให้กู้  สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจ า
ต าแหน่ง หรือเงินค่าตอบแทนตามท่ีราชการก าหนด  คูณด้วยนับอายุราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ    
เพ่ือค านวณจ านวนเงินกู้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ ดังนี้ 
       (1) สมาชิกที่ได้รับเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินค่าตอบแทน       
ตามท่ีราชการก าหนด 3,500 บาท จ านวนเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท  (งวดละ 3,370 บาท 120 งวด) 
       (2) สมาชิกที่ได้รับเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินค่าตอบแทน 
ตามท่ีราชการก าหนด 5,600 บาท จ านวนเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท  (งวดละ 5,620 บาท 120 งวด) 
       (3) สมาชิกที่ได้รับเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินค่าตอบแทน 
ตามท่ีราชการก าหนด 9,900 บาท จ านวนเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท (งวดละ 7,860 บาท 120 งวด) 
  ทั้งนี้ สมาชิกที่ได้รับเงินค่าตอบแทนที่ราชการก าหนด นอกเหนือจาก (1) – (3)  ให้ค านวณ
วงเงินกู้ตามค่าตอบแทนที่ได้รับ แต่จ านวนเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท 
  3.2 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ ในการน าเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจ าต าแหน่ง หรือ            
เงินค่าตอบแทนตามท่ีราชการก าหนด มาค านวณสิทธิการกู้โดยให้เลือกใช้สิทธิ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

3.3 เงินได้รายเดือน ได้แก่ เงินเดือน ค่าวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน  
และเงินอ่ืนใดที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด เงินได้รายเดือนตามความหมายดังกล่าวนี้ ใช้บังคับ
เฉพาะเงินกู้ตามโครงการนี้เท่านั้น  โดยเงินได้รายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า 3,000 บาท 

ทั้งนี้ สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการน าเงินได้รายเดือนดังกล่าวมาพิจารณาค านวณสิทธิการ
ให้กู้ตามเกณฑ์เงินคงเหลือ หากสมาชิกผู้ขอยื่นกู้เคยน าไปค านวณสิทธิการกู้เงินสัญญาประเภทอ่ืนแล้ว 

 



 

 

 

 

3.3 การผ่อนช าระคืน 
   (1) ส่งช าระคืนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย(แบบธนาคาร) ไม่เกิน 120 งวดและ          
ต้องช าระหนี้เสร็จสิ้นก่อนวันเกษียณอายุราชการ 
   (2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.10 ต่อปี  นับจากวันที่ท าสัญญาเงินกู้และ
ได้รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์/ออมทรัพย์ ATM เรียบร้อยแล้ว  
   ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสหกรณ”์ 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 4. แห่งหลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือด ารงชีพ พ.ศ. 2562 เสียทั้งหมดและใช้ความดังนี้ 
           “ข้อ 4. หลักประกันเงินกู้   
  4.1 ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ นอกเหนือจากที่เป็นหลักประกัน      
ของสัญญาเงินกู้ประเภทอ่ืนแล้ว 
  4.2 ต้องใช้บุคคลในต าแหน่งข้าราชการประจ าหรือข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างประจ า
ค้ าประกัน จ านวน 1 คน          
                       ในกรณีใช้สิทธิ์กู้เกินกว่า 300,000.00บาทขึ้นไป ให้ใช้บุคคลค้ าประกันอย่างน้อย 2 คน    
ทั้งนี้ ต้องเป็นข้าราชการหรือข้าราชการบ านาญ จ านวน 1 คน 
  ทั้งนี้ สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ค้ าประกันผู้กู้ตามหลักเกณฑ์นี้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา ซึ่งเมื่อรวมกับ
การค้ าประกันในสัญญาอ่ืนตามหลักเกณฑ์ทุกหลักเกณฑ์แล้วต้องไม่เกิน 8 สัญญา    

4.3 ให้ผู้กู้ท าประกันชีวิตเพ่ือประกันหนี้ แบบหักเบี้ยประกันครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา 
กับบริษัทที่สหกรณ์ฯ ก าหนด ผู้กู้ต้องช าระเงินค่าเบี้ยประกันเอง  โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด 
เป็นผู้รับผลประโยชน์ และผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์หักเบี้ยประกันจากวงเงินกู้ เว้นแต่มีการท าประกันชีวิต         
ที่ท าไว้กับสหกรณ์คุ้มครองครอบคลุมถึงเงินกู้ประเภทนี้แล้ว โดยผู้กู้จะถูกหักเบี้ยประกันล่วงหน้าจากยอดเงินกู้
ตามอายุสัญญากู้” 

 ข้อ 4. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 7. แห่งหลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
จ ากดั ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือด ารงชีพ พ.ศ. 2562 เสียทั้งหมดและใช้ความดังนี้ 
           “ข้อ 7. ให้ใช้หลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบี้ย พ.ศ. 2562 เท่าที่จะใช้บังคับได้ โดยอนุโลมเพียงเท่าที่เห็นเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์           
ในการพิจารณา” 

  ทั้งนี้   ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ ตั้งแต่วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2562   เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
(  นายสุทัศน์   ประสาธน์สุวรรณ์   ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด 

 


