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หลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้สำมัญโครงกำรสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ่ หรือ โควิด 19  พ.ศ. 2564 
 

   

 อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้  พ .ศ .2564 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  48/2/2564 ครั้งที่  6/2564                 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 มีมติให้ก าหนดหลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด            
ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเ พ่ือช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาด                
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 พ.ศ. 2564  ไว้เพ่ือถือปฏิบัติดังนี้.- 

 ข้อ 1. วัตถุประสงค์ในกำรให้เงินกู้ 
     เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19   

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้กู้ 
     เป็นสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด ครบ 6 เดือนขึ้นไป  

 ข้อ  3. วงเงินกู้  กำรผ่อนช ำระและอัตรำดอกเบี้ย 
  3.1 วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน  200,000.00 บาท  

3.2 สมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี    
สมาชิกสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท            
ยกเว้นสมาชิกที่สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ข้าราชการที่โอนย้ายจากส านักงานคณะกรรมการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานและพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

3.3 เงินได้รายเดือน  ได้แก่  เงินเดือนรวมกับเงินประจ าต าแหน่ง  เงินค่าครองชีพ     เงิน
ค่าวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง และเงินอ่ืนใดที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร เงินได้รายเดือนตามความหมายดังกล่าวนี้ใช้บังคับเฉพาะเงินกู้ตามโครงการนี้เท่านั้น  
                     3.4 สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือน หลังหักจากหักช าระประจ าเดือนรวมกับงวดช าระ  
รายเดือนของโครงการนี้แล้ว ต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,000.00 บาท  ยกเว้น สมาชิกสามัญที่อยู่ใน
บังคับของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือน เงินบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ      
เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ต้องมีเงินได้รายเดือน         
หลังหักจากหักช าระประจ าเดือนรวมกับงวดช าระรายเดือนของโครงการนี้แล้ว  ต้องมีเงินคงเหลือ              
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 35 

3.5 การผ่อนช าระคืน 
   (1) ส่งช าระคืนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย(แบบธนาคาร) ไม่เกิน 120 งวดและ            
ต้องไม่เกินอายุ 80 ปี  ยกเว้น ลูกจ้างประจ าที่ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จรายเดือน และพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ที่มีสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี  ต้องส่งช าระคืนเงินกู้ภายในอายุ 60 ปี   ส าหรับสมาชิกสามัญที่มีสัญญาจ้าง          
ให้ส่งช าระไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้างที่เหลือ 
   (2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ โดยนับจาก               
วันที่ท าสัญญาเงินกู้และได้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM  เรียบร้อยแล้ว    

ข้อ 4.  ระยะเวลำในกำรให้เงินกู้     
    ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2564  ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม  2564 

 ข้อ 5. หลักประกันเงินกู้  
     ใช้สมาชิกสามัญในต าแหน่งข้าราชการประจ าหรือข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างประจ าหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างถึง 60 ปี  จ านวน 1 คน ค้ าประกัน   ทั้งนี้ สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์         
ค้ าประกันผู้กู้ตามหลักเกณฑ์นี้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา โดยสมาชิกผู้ค้ าประกันในสัญญาเงินกู้อ่ืนของสมาชิกผู้ขอกู้
สามารถใช้สิทธิ์ค้ าประกันในสัญญานี้ ได้  ซึ่งเมื่อรวมกับการค้ าประกันในสัญญาอ่ืนตามหลักเกณฑ์                 
ทุกหลักเกณฑ์แล้วต้องไม่เกิน 10 สัญญา    

 ข้อ 6. เงื่อนไขกำรให้กู้ 
  6.1 สมาชิกสามารถใช้สิทธิกูโ้ครงการนี้ได้เพียง 1 ครั้ง 
  6.2 สมาชิกที่มีสัญญาเงินกู้ โครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์             
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid-19 อยู่แล้วสามารถกู้เงินตามโครงการนี้เพ่ือหักกลบ   
ลบหนี้ตามสัญญาเดิมได ้
  6.3 ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ขอผ่อนผันช าระหนี้เงินต้นกรณีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 19 ตามนโยบายรัฐบาล ประจ าปี 2564 
  6.4 ต้องไม่เป็นสมาชิกท่ีขอยื่นกู้หรือมีสัญญาเงินกู้สามัญโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก 
ประจ าปี 2564 

6.5 ส าหรับสมาชิกที่ ได้กู้ เงินกับสหกรณ์มาแล้ว  ต้องส่งช าระเงินกู้นั้นๆ มาแล้ว                     
ไม่น้อยกว่า 1 งวด จึงจะมีสิทธิกู้โครงการนี้ได้ และเมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว หากจะใช้สิทธิกู้เงินประเภท
อ่ืนของสหกรณ์ฯ จะต้องส่งช าระเงินกู้โครงการนี้ไม่น้อยกว่า 2 งวด 
  6.6 ให้สมาชิกผู้กู้เสนอหลักประกันอ่ืนเพ่ิมเติมตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพ่ือให้ครอบคลุม
กับภาระหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ท้ังหมด  
  6.7 สมาชิกผู้ขอกู้ต้องไม่เป็นสมาชิกที่อยู่ระหว่างถูกอายัดเงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน      
จากกรมบังคับคดี  ถูกพิทักษ์ทรัพย์  ถูกฟ้องด าเนินคดี  หรือถูกด าเนินการอ่ืนๆตามกฎหมาย 

6.8 สมาชิกผู้ขอกู้ต้องไม่เป็นสมาชิกท่ีขาดส่งช าระหนี้  
                     6.9 วงเงินให้กู้ตามหลักเกณฑ์นี้ไม่นับรวมกับ 3 สัญญา (ฉฉ., สามัญหรือพิเศษ, ATM)
และไม่ตกอยู่ภายใต้จ ากัดวงเงินกู้พิเศษ หรือวงเงินกู้สามัญแต่อย่างใด  ทั้งนี้ เพดานวงเงินกู้รวมทุกประเภทสัญญา 
ต้องไม่เกิน 5,200,000.00 บาท   
  6.10 คณะกรรมการด าเนินการ สงวนสิทธิ์ในการให้เงินกู้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้เป็นราย  ๆ
ไป 
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 ข้อ 7. เอกสำรหลักฐำนที่ต้องน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
  เอกสารประกอบค าขอกู้ สัญญากู้เงินและสัญญาค้ าประกันให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 

 ข้อ 8. ให้ใช้หลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ย พ.ศ. 2564 บังคับใช้โดยอนุโลม เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา  

 ข้อ 9. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ วงเงินกู้ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก าหนด 
หากมขี้อขัดแย้งใดๆ ค าตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 ข้อ 10. ให้คณะกรรมการเงินกู้ อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบ หากเป็นไปตามเกณฑ์          
ให้ปล่อยกู้ได้ และน าเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการด าเนินการ              
ในคราวประชุมประจ าเดือนเพ่ืออนุมัติ 
 
 ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป    

                      ประกาศ   ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

                       ลงชื่อ 
             ( นายไพบูลย์  พุทธวงค์ ) 

             ประธานกรรมการ 
            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด 


