
• เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้มีความสามารถช าระหนี้ได้ และเพิ่มคุณภาพความเป็นอยูใ่นการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ในการให้เงินกู้

• เริ่มตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ถึง 31 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

• เป็นสมาชิกสามัญ ยกเว้น สมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัยสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี, สมาชิกที่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสมาชิกที่สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่, ข้าราชการที่โอนย้ายจาก
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และพนักงานครูที่สังกัดในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่

• มีภาระหนี้อยู่กับสหกรณ์ฯ ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ถือปฏิบัติ หรือ
• มีภาระหนี้อยู่กับสหกรณ์ฯ และมีภาระหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีผู้กู้สังกัดอยู่ ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์นี้ถือปฏิบัติ 

(หากน าภาระหนี้ที่มีอยู่มารวม ผู้กู้ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นด้วย) หรือ
• มีภาระหนี้อยู่กับสหกรณ์ฯ และมีภาระหนี้กับธนาคารพาณิชย์ หรือหน้ีที่เป็นคดีความตามค าพิพากษาของศาลหรือตามหมาย

ของกรมบังคับคดี ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ถือปฏิบัติ ยกเว้น หนี้บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเช่ือส่วนบุคคล, สินเช่ือประเภท
เช่าซื้อ หน้ีที่มีอยู่กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

• ผู้กู้ท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ หากมีภาระหนี้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ กอ่นวันท่ีหลักเกณฑ์นี้ถือปฏิบัติ สามารถน าภาระหนีม้ารวม
ได้ โดยน าหลักฐานการช าระหนี้พร้อมเอกสารการยกเลกิสัญญาเงินกู้มาประกอบสัญญาเงินกู้

คุณสมบัติของผู้กู้

• ใช้สมาชิกสามัญค้ าประกันเงินกู้  โดยค านวณวงเงินการค้ าประกัน จ านวน 500,000 บาท ต่อผู้ค้ าประกัน 1 คน 
ทั้งนี้ ให้ใช้ข้าราชการค้ าประกันอย่างน้อย 1 ใน 2 ของผู้ค้ าประกันท้ังหมด
• กรณีผู้กู้เป็นลูกจ้างประจ า หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ  
หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ หรือพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จ
รายเดือน ให้ใช้บุคคลค้ าประกันที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือนค้ าประกัน 
อย่างน้อย 1 ใน 2 ของผู้ค้ าประกันทั้งหมด หากไม่มีข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน
ค้ าประกัน ให้ใช้ลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี ค้ าประกัน
จ านวน 2 คน แทนข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่มีสิทธ์ิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน 1 คนนั้น

• สมาชิก 1 คน มีสิทธ์ิค้ าประกันผู้กู้ตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งเมื่อรวมกับการค้ าประกันเงินกู้ในสัญญาอื่นแล้วต้องไม่เกิน 10 สัญญา
• ผู้ค้ าประกันต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องด าเนินคดี
• สมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัยสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี, สมาชิกสามัญที่สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีสิทธ์ิค้ าประกันในหลักเกณฑ์นี้ ยกเว้น สมาชิกที่สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ สมาชิกที่สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และพนักงานครูที่สังกัดในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่

หลักประกันเงินกู้

  หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ  
โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 (สม.3) 



• ส่งช าระคืนเงินกู้ทุกประเภทมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด
• ไม่เป็นสมาชิกที่ย่ืนค าขอกู้หรือได้รับอนุมัติสัญญาเงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือด ารงชีพ (ดช.) พ.ศ. 2565
• มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้
• เงินได้รายเดือน ได้แก่ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งหรือเงินค่าครองชีพหรือค่าวิทยฐานะหรือค่าตอบแทน และเงินอ่ืนใดท่ี

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  เงินได้รายเดือนตามความหมายดังกล่าวนี้ใช้บังคับเฉพาะเงินกู้ตามโครงการนี้เท่านั้น
• หลักเกณฑ์พิเศษในการก าหนดช่วงอายุสมาชิกเพื่อน ามาค านวณเงินได้รายเดือน โดยน าเงินเดือนเงินเดือนปัจจุบันบวกโอกาส

ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปจนถึงเกษียณอายุราชการมาค านวณ เพื่อน ามาคิดเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักช าระประจ าเดือน
• ผู้กู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 57 ปีขึ้นไป ค านวณเหลือร้อยละ 70
• ลูกจ้างประจ า ค านวณเหลือร้อยละ 60
• ผู้กู้ที่มีอายุตั้งแต่ 57 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ก.บ.ข. ให้ค านวณเงินเดือนปัจจุบันบวกโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

คูณด้วยอายุราชการถึงอายุ 60 ปี หารด้วย 50
• การกู้เงินเมื่อพิจารณาจากทุนเรือนหุ้น, กองทุนเสริมสร้างความมั่นคง รวมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเชียงใหม่ จ ากัด(สคช.)(ถ้ามี), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณอ์อมทรัพย์ครูภาคเหนือ(สฌอน.)(ถ้ามี), สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)(ถ้ามี), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)(ถ้ามี), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)
(ถ้ามี) หากยังไม่ครอบคลุมกับภาระหนี้ให้จัดท าหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมกับภาระหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์

การพิจารณาและเงื่อนไขการให้เงินกู้

• วงเงินกู้ไม่เกิน 5,200,000 บาท

วงเงินกู้

• แบบธนาคาร (เงินต้นรวมดอกเบี้ย)
• ผ่อนส่งช าระคืนไม่เกิน 400 งวด ยกเว้น งวดสุดท้ายให้ช าระคืนทั้งหมด
• เงินงวด ค านวณจากเงินได้รายเดือนหลังจากหักช าระประจ าเดือนแล้ว

• ผู้กู้ที่อยู่ในบังคับของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการหักเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้
สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักช าระประจ าเดือนแล้ว
คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของเงินได้รายเดือน

• ผู้กู้ที่ไม่อยู่ในบังคับของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีเ งินได้รายเดือนหลังจากหักช าระประจ าเดือนแล้ว
คงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.40 ต่อปี

การผ่อนส่งช าระคืนและอัตราดอกเบี้ย

• สหกรณ์ฯ จะท าสัญญาเงินกู้ใหม่หรือท าการรวมมูลหนี้ของสัญญาเงินกู้ทุกประเภทให้เป็นสัญญาเงินกู้สามัญตามโครงการนี้
เพียงสัญญาเดียว 

• หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้หรือช าระหนี้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ให้น าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (ถ้ามี) ที่ได้รับของปีบัญชีนั้น ๆ 
ไปช าระหนี้เงินกู้ตามจ านวนท่ีค้างช าระทั้งหมด

• สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธ์ิงดให้เงินกู้ทุกประเภทสัญญา เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสัญญา ยกเว้น เงินกู้ฉุกเฉินท่ัวไป 
ต้องส่งช าระเงินกู้ในสัญญานี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด จึงจะใช้สิทธิกู้ได้

• สหกรณ์ฯ จะไม่ตรวจสอบว่าผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันได้มีการค้ าประกันให้กับสมาชิกรายอื่นท่ีมีปัญหาในการช าระหนี้หรือไม่

เงื่อนไขอื่นๆ
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