หลักเกณฑ์ฯ เงินกู้สามัญทั่วไป

ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

***************************************
สมาชิกผู้กู้จะได้รับอนุมัติจานวนเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้.ขั้นที่

อายุการ

วงเงินกู้

เป็นสมาชิก

ไม่เกิน

ส่งชาระคืน
งวดละ

จานวนงวด

ค่า
หุ้น

เงินได้

ผู้ค้า

คงเหลือ

ประกัน

1

6 เดือนขึน้ ไปถึง 2 ปี

500,000

4,290

2

2 ปีข้ึนไปถึง 4 ปี

1,000,000

8,580

3

4 ปีข้ึนไปถึง 6 ปี

1,500,000

12,870

4

6 ปีข้ึนไปถึง 9 ปี

2,000,000

14,620

5

9 ปีข้ึนไปถึง 12 ปี

2,500,000

18,280

6

12 ปีข้ึนไป

3,000,000

21,930

180 งวด
15 ปี
240 งวด
20 ปี

ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

ผู้กู้ต้องสมัครเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ (สคช.) สอ.ชม และ ต้องเปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ATM/ออมทรัพย์

30%
หรือ
5,000

1
2
3
4
5
6

- สมำชิกที่มีจำนวนเงินกู้ที่ทำสัญญำไว้เกินกว่ำ 3,000,000 บำท มีสิทธิ์รับเงินกู้ยอดเงินต้องไม่เกินวงเงินกู้เดิมที่เคยทำสัญญำไว้
ก่อนหน้ำนั้น
- การส่งชาระคืน : อำยุไม่เกิน 80 ปี และส่งชำระคืนไม่เกิน 240 งวด ยกเว้นวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บำท ส่งชำระคืน
ไม่เกิน 180 งวด ยกเว้นกรณีลกู จ้ำงประจำทีไ่ ม่มสี ิทธิได้รับเงินบำเหน็จรำยเดือน ต้องส่งชำระคืนภำยในอำยุ 60 ปี

 เอกสารประกอบคาขอกู้เงิน
- ข้ำ รำชกำรหรือ ลู ก จ้ ำ งประจ ำ หรือ พนั ก งำนรำชกำร หรือ พนั ก งำนมหำวิท ยำลั ย ให้ แนบหลั ก ฐำนกำรรับ -จ่ำ ย (แบบ 2)
โดยกำรรับรองสำเนำถูกต้องด้วยตนเอง และ แนบสำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำรที่เงินเดือนโอนเข้ำย้อนหลัง 3 เดือน
- ข้ำรำชกำรบำนำญ แนบสำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำรที่เงินเดือนโอนเข้ำย้อนหลัง 3 เดือน
 พนักงานราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย
 สมาชิกทีส่ ังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จังหวัดเชียงใหม่ *

ประกันสินเชื่อ/ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้
(คำนวณจำกเงินกู้ หักเงินพึงได้ของสมำชิก คือหุ้น (20% ของวงเงินกู้),

สคช.,กองทุนเพื่อควำมมั่นคงตำมระเบียบฯ)
ยอดหนี้คงค้ำงทุกสัญญำ
ทำประกัน
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. และหรือ สส.ชสอ. และหรือ ฌคป. สำมำรถ
นำไปแทนประกันชีวิตได้ โดยคิดมูลค่ำเทียบกับทุนประกัน

ขอรับสิทธิกู้เพิ่ม
ต้องชาระมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
และชาระต้นเงินกู้มาแล้ว 50,000 บาท หรือ
ส่งชาระครบ 12 งวด และยืน่ แบบขอรับเงิน
ตามทีส่ หกรณ์ฯกาหนด

* แนบสัญญำจ้ำงงำนสัญญำจ้ำงต้องมีระยะเวลำกำรจ้ำง 4 ปี ขึ้นไป รับรองสำเนำถูกต้องจำกผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำเงินกู้ทุกรำย
* วงเงินกู้ไม่เกิน 240,000 บำท โดยคำนวณวงเงินกู้ตำมระยะเวลำที่คงเหลือในสัญญำจ้ำง จำนวน 1 ปี ต่อวงเงินกู้ 60,000 บำท
* ระยะเวลำส่งชำระคืนไม่เกิน 100 งวด โดยให้คำนวณตำมระยะเวลำที่คงเหลือในสัญญำจ้ำง 1 ปี ต่อ 25 งวด และอำยุไม่เกิน 60 ปี

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ 2 เท่า ของเงินได้รำยเดือน และต้องไม่เกินมูลค่ำหุ้นที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินกู้สำมัญที่ค้ำงชำระแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกู้สำมัญ
- ส่งชำระคืน 12 งวด ต้องไม่มีหนีเ้ งินกู้ฉุกเฉิน หรือ ชำระเงินกู้ฉุกเฉินมำ อย่ำงน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้กู้แนบหลักฐานการรับจ่ายเงินเดือนล่าสุดประกอบการขอกู้
2.2 เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น
 2. เงินกู้สามัญ
- สมำชิกสำมัญและสมทบ กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุ้นที่ชำระแล้ว ส่งชำระคืนไม่เกิน 240 งวด
2.1 เงินกู้สามัญทั่วไป
ต้องเป็นสมำชิกสำมัญ อำยุสมำชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ตำมหลักเกณฑ์ กูไ้ ด้ 100 เท่ำ ของเงินได้รำยเดือน (เงินเดือน + เงินประจำตำแหน่ง/เงินวิทยฐำนะ)
กูส้ ูงสุดได้ไม่เกิน 3,000,000 บำท ผู้กู้ต้องมีค่ำหุน้ ไม่น้อยว่ำร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
อำยุไม่เกิน 80 ปี และส่งชำระคืนไม่เกิน 240 งวด ยกเว้นวงเงินกูไ้ ม่เกิน 1,500,000 บำท ส่งชำระคืนไม่เกิน
180 งวด กรณีลูกจ้ำงประจำที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จรำยเดือน ต้องส่งชำระคืนภำยในอำยุ 60 ปี
- เงินได้รำยเดือนคงเหลือหลังจำกหักชำระประจำเดือน ต้องไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 30 หรือไม่ต่ำกว่ำ 5,000 บำท
 พ นั ก งำนรำชกำร/พนั ก งำน มหำวิ ท ยำลั ย /สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ *
กู้ได้ไม่เกิน 240,000 บำท ชำระคืนภำยใน 100 งวด และอำยุไม่เกิน 60 ปี คำนวณสิทธิกู้ตำมระยะเวลำสัญญำ
จ้ำงที่คงเหลือ จำนวน 1 ปี ต่อสิทธิกำรกู้ 60,000 บำท และจำนวนงวดที่ต้องส่งชำระ คำนวณตำมระยะเวลำจ้ำง
ที่คงเหลือ จำนวน 1 ปี ต่อ 25 งวด เว้นแต่พนักงำนรำชกำรจ้ำงตำมภำรกิจ ให้ส่งคืนภำยในระยะเวลำที่เหลือ
ในสัญญำจ้ำงและอำยุไม่เกิน 60 ปี เท่ำนั้น *ยกเว้นสมาชิกที่สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ข้าราชการที่โอนย้ายจาก สพท. และ
-

พนักงานครูเทศบาลที่สังกัดในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

(อ่านตารางหลักเกณฑ์ท่หี น้าหลัง)

 3. เงินกู้พิเศษ
- ต้องเป็นสมำชิกอย่ำงน้อย 3 ปี
- วงเงินกูส้ ูงสุด 4,000,000 บำท ผู้กู้ต้องมีค่ำหุน้ ไม่น้อยว่ำร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
- อำยุไม่เกิน 80 ปี และส่งชำระคืนไม่เกิน 300 งวด กรณีลูกจ้ำงประจำที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จรำยเดือน

- ต้องไม่มีหนีเ้ งินกู้สำมัญทุนเรือนหุ้น หรือ ชำระเงินกูท้ ุนเรือนหุ้นมำอย่ำงน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ย่นื กูใ้ หม่ได้

2.3 เงินกู้สามัญ ATM
- กูไ้ ด้ 10 เท่ำ ของเงินได้รำยเดือน (เงินเดือน + เงินประจาตาแหน่ง / เงินวิทยฐานะ / เงินค่าครองชีพ)
- กู้สูงสุด ต้องไม่เกิน 300,000 บำท ผู้กู้ต้อ งมีค่ ำหุ้ น ไม่น้ อ ยว่ำร้อ ยละ 20 ของวงเงิน กู้ นอกเหนือจำกที่เป็ น
หลักประกันของเงินกู้ประเภทอื่นแล้ว
- เงินได้รำยเดือนคงเหลือหลังจำกหักชำระประจำเดือน ต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
- ส่งชำระคืนภำยใน 100 งวด และอำยุไม่เกิน 80 ปี กรณีลูกจ้ำงประจำที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จรำยเดือน ต้อง
ส่งชำระคืนภำยในอำยุ 60 ปี
- ใช้บุคคลค้ำประกัน กรณีใช้สิทธิ์กู้เกินกว่ำ 200,000 บำท ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน โดยต้องไม่เคย
ค้ำประกันซ้ำซ้อนกับสัญญำเงินกูป้ ระเภทอื่นของผู้กู้ สมำชิกรำยหนึ่งค้ำประกันเงินกูป้ ระเภทนี้ ได้ 2 สัญญำ
- สหกรณ์ขอสงวนสิทธิสาหรับสมาชิกอายุครบ 65 ปีในปีนั้นๆ ในการใช้สิทธิทารายการรับเงินกูส้ ามัญ ATM
- สาหรับสมาชิกที่เคยทาสัญญาไว้แล้ว ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 หากต้องการทารายการ
รับเงินกู้ จะต้องจัดทาหนังสือค้าประกันตามกฎหมายค้าประกันใหม่ จึงจะสามารถทารายการได้

ประเมินหลักทรัพย์ค้าประกันการกู้เงินพิเศษ
วงเงินกู้
ไม่เกิน

หุ้น
ไม่ต่ากว่า

4,000,000

ร้อยละ 20
ของเงินกู้

ต้องส่งชำระคืนภำยในอำยุ 60 ปี

- เงินได้รำยเดือนคงเหลือหลังจำกหักชำระประจำเดือน ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 หรือไม่ต่ำกว่ำ5,000 บำท
- ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต่ำกว่ำวงเงินกูต้ ำมรำคำประเมินของทำงรำชกำร หลักทรัพย์ต้องอยู่ในจังหวัด

ที่ดิน
มีบ้านพักอาศัย
ไม่เกิน

90%

ที่สวน
ไม่เกิน

ที่นา
ไม่เกิน

ที่นาที่ดนิ ไม่ได้ทา
ประโยชน์
ไม่เกิน

80%
70%
**ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับค่ำหุ้นที่ชำระแล้ว
ต้องไม่น้อย 4,000,000 บำท

60%

หลักประกันอื่น

ใช้สิ่งปลูกสร้าง
(บ้านพักอาศัย)

เชียงใหม่ โดยสมำชิก หรือคู่สมรส หรือบิดำมำรดำ หรือบุตรที่บรรลุนติ ิภำวะแล้วของผู้กู้ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
 เงินกู้สามัญทุกประเภทสัญญารวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้กู้รายหนึ่งจะมีได้ไม่เกิน 3 สัญญา ยกเว้นวงเงินกู้สามัญ ATM

การทาสัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ ผู้กู้ต้องกระทาต่อหัวหน้าหน่วยบริการ /ประธานหน่วยบริการ/ผู้ประสานงาน และต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมเงินกู้ยืม ทุกครั้ง

