

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน และต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่
ชาระแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญที่คา้ งชาระแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญ

 ส่งชาระคืนภายใน 12 งวด หากมีสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินหรือสัญญาเงินกู้ประเภทอื่นอยู่แล้ว
ต้องชาระเงินกู้มาอย่างน้อย 2 งวด จึงจะมีสทิ ธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้
 เงินได้รายเดือน หลังจากหักค่าใช้จา่ ยประจาเดือนแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
 ทั้งนี้ ให้ผู้กู้แนบหลักฐานการรับจ่ายเงิน เดือนล่าสุดประกอบการขอกู้




 สมาชิกสามัญและสมทบ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่ ชาระ
แล้ว ส่งชาระคืนไม่เกิน 240 งวด

 ต้องไม่มีหนีเ้ งินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น หรือ ชาระเงินกู้ทุนเรือนหุ้นมาอย่างน้อย 2 งวด
จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้


 ต้องเป็นสมาชิกสามัญ อายุสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึน้ ไป

 กู้ได้ 100 เท่าของเงินได้รายเดือน (เงินเดือน + เงินประจาตาแหน่ง/เงินวิทยฐานะ)

 กู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ผู้กู้ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยว่าร้อยละ 20
ของวงเงินกู้ นอกเหนือจากที่เป็นหลักประกันของเงินกู้ประเภทอื่นแล้ว

 กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ผู้กู้ต้องมีค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก ไม่น้อยว่าร้อยละ 15 หรือ ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
 อายุไม่เกิน 80 ปี และส่งชาระคืนไม่เกิน 240 งวด ยกเว้นวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชาระคืนไม่เกิน 180 งวด
กรณีลูกจ้างประจาที่ไม่มีสทิ ธิได้รับเงินบาเหน็จรายเดือน ต้องส่งชาระคืนภายในอายุ 60 ปี
 เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักชาระประจาเดือน ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 หรือไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
 กรณีสมาชิกมีอายุตั้งแต่ 50 ขึน้ ไป จะต้องส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 180 งวด ซึ่งสามารถขยายงวดได้เมื่อเกษียณอายุราชการ
เมื่อได้รับเงินบานาญหรือรับเงินบาเหน็จรายเดือนแล้ว สามารถให้ปรับยอดส่งชาระหนีใ้ ห้ถงึ อายุไม่เกิน 80 ปี
พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กู้ได้ไม่เกิน 240,000 บาท ชาระคืนภายใน 100 งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี คานวณสิทธิกตู้ ามระยะเวลาสัญญาจ้างที่คงเหลือ
จานวน 1 ปี ต่อสิทธิการกู้ 60,000 บาท และจานวนงวดที่ต้องส่งชาระ คานวณตามระยะเวลาจ้างที่คงเหลือ จานวน 1 ปี ต่อ
25 งวด เว้นแต่พนักงานราชการจ้างตามภารกิจ ให้ส่งคืนภายในระยะเวลาที่เหลือในสัญญาจ้างและอายุไม่เกิน 60 ปี เท่านัน้
*ยกเว้น สมาชิกที่สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ข้าราชการที่โอนย้ายจาก สพท. และพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดในโรงเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

 เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักชาระประจาเดือน
2,000 บาท

 ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 3 ปี

ประเมินหลักทรัพย์ค้่าประกันการกู้เงินพิเศษ

 วงเงินกู้สูงสุด 4,000,000 บาท ผู้กู้ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
 อายุไม่เกิน 80 ปี และส่งชาระคืนไม่เกิน 300 งวด กรณีลูกจ้างประจาที่ไม่มสี ทิ ธิได้รับเงินบาเหน็จรายเดือน
ต้องส่งชาระคืนภายในอายุ 60 ปี
 เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักชาระประจาเดือน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
 ใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน ไม่ต่ากว่าวงเงินกู้ตามราคาประเมินของทางราชการ หลักทรัพย์ต้องอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบิดามารดา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของผู้กู้ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

ต้องไม่น้อยกว่า

 ส่งชาระคืนภายใน 100 งวด และอายุไม่เกิน 80 ปี กรณีลูกจ้างประจา
ที่ไม่มสี ิทธิได้รับเงินบาเหน็จรายเดือน ต้องส่งชาระคืนภายในอายุ 60 ปี
 ใช้บุคคลค้าประกัน กรณีใช้สิทธิ์กู้เกินกว่า 200,000 บาท ใช้บุคคลค้่า
ประกัน 2 คน โดยต้องไม่เคยค้าประกันซ้าซ้อนกับสัญญาเงินกู้ประเภท
อื่นของผู้กู้ สมาชิกรายหนึ่งค้าประกันเงินกู้ประเภทนี้ได้ 2 สัญญา
 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิสาหรับสมาชิกอายุครบ 65 ปีในปีนั้นๆ ในการใช้
สิทธิทารายการรับเงินกู้สามัญ ATM
 สาหรับสมาชิกที่เคยทาสัญญาไว้แล้ว ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 หาก
ต้องการทารายการ รับเงินกู้ จะต้องจัดทาหนังสือค้าประกันตามกฎหมาย
ค้าประกันใหม่ จึงจะสามารถทารายการได้

(อ่านตารางหลักเกณฑ์ทีด้านหลัง)


 กูไ้ ด้ 10 เท่า ของเงินได้รายเดือน (เงินเดือน + เงินประจา
ตาแหน่ง /เงินวิทยฐานะ / เงินค่าครองชีพ)

วงเงินกู้
ไม่เกิน

หุ้น
ไม่ต่ากว่า

4,000,000

ร้อยละ 20
ของเงินกู้

ทีดิน
มีบ้านพัก
อาศัย
ไม่เกิน

90%

ทีสวน
ไม่เกิน

ทีนา
ไม่เกิน

ทีนาทีดินไม่ได้
ท่าประโยชน์
ไม่เกิน

80%
70%
60%
**ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
ต้องไม่น้อย 4,000,000 บาท

หลักประกันอืน

ใช้สิงปลูกสร้าง
(บ้านพักอาศัย)

หลักเกณฑ์ฯ เงินกู้สามัญทัวไป ถือใช้ตั้งแต่วันที 1 มิถุนายน 2561
ขั้นที

สมาชิกผู้กู้จะได้รับอนุมัติจ่านวนเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้.อายุการ
วงเงินกู้
ส่งช่าระคืน
เงินได้
ค่าหุน้ รวมกับ
เงินฝาก
เป็นสมาชิก
ไม่เกิน
งวดละ จ่านวนงวด
คงเหลือ

*

ประกันสินเชือ/ประกันชีวิตกลุ่มเพือเป็นหลักประกันเงินกู้
(คานวณจากเงินกู้ หักเงินพึงได้ของสมาชิก
คือหุ้นรวมกับเงินฝาก (15% หรือ 20% ของวงเงินกู้),
สคช.,กองทุนเพื่อความมั่นคงตามระเบียบฯ)

ผู้ค้่า
ประกัน

ผู้กู้ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สคช.) สอ.ชม และ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM/ออมทรัพย์

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

15%
ของวงเงินกู้
20%
ของวงเงินกู้

30%
หรือ
5,000

1
2
3
4
5
6

ยอดหนี้คงค้างทุกสัญญา

ทาประกัน

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. และหรือ สส.ชสอ. และหรือ ฌคป. สามารถนาไป
แทนประกันชีวิตได้ โดยคิดมูลค่าเทียบกับทุนประกัน

* เงินฝากออมทรัพย์เพื่อประกันหนี้ สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเงินจานวนดังกล่าว เว้นแต่ได้มกี ารชาระหนี้ให้ลดลงเหลือ 1 ใน 4 ของวงเงินกู้ที่กู้ยืมไป
ขอรับสิทธิกู้เพิม

ต้องช่าระมาแล้วไม่น้อยกว่า

6 งวด และช่าระต้นเงินกู้มาแล้ว 50,000 บาทหรือ
ส่งช่าระครบ 12 งวด และยืนแบบขอรับเงิน
ตามทีสหกรณ์ฯก่าหนด



เงินกู้สามัญทุกประเภทสัญญารวมกัน
ไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้กู้รายหนึง
จะมีได้ไม่เกิน 3 สัญญา ยกเว้น
วงเงินกู้สามัญ ATM

เอกสารประกอบค่าขอกู้
ใบคาขอกู้
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาเงิหรืนอพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แนบ

หลักฐานการรับ-จ่าย โดยการรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง และแนบสาเนาสมุด
เงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน
 ข้าราชการบานาญ แนบสาเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า และหลักฐานการรับจ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)

การท่าสัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ ผู้กู้ต้องกระท่า
ต่อหัวหน้าหน่วยบริการ /ประธานหน่วยบริการ/
ผู้ประสานงาน และต้องลงลายมือชือในทะเบียนคุม
เงินกู้ยืม

ทุกครั้ง

พนักงานราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย
 แนบสัญญาจ้างงานสัญญาจ้างต้องมีระยะเวลาการจ้าง 4 ปี ขึน้ ไป รับรอง
สาเนาถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเงินกู้ทุกราย
 วงเงินกู้ไม่เกิน 240,000 บาท โดยคานวณวงเงินกู้ตามระยะเวลาที่คงเหลือ
ในสัญญาจ้าง จานวน 1 ปี ต่อวงเงินกู้ 60,000 บาท
 ระยะเวลาส่งชาระคืนไม่เกิน 100 งวด โดยให้คานวณตามระยะเวลาที่
คงเหลือในสัญญาจ้าง 1 ปี ต่อ 25 งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี

