
  
  

ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ ากัด 

เรื่อง  หลักเกณฑก์ารใหเ้งนิกู้สามัญ พ.ศ. 2563 

------------------------------------------ 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 55(4) และข้อ 76 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ ากัด  พ .ศ . 2552  และข้อ  11 แห่งระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ .ศ. 2558   และมติที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด ในคราวประชุมครั้งที่ 

5/2563 เมื่อวันที ่27 มีนาคม 2563 ได้มมีตใิห้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญ ดังนี้ 

    ข้อ 1. ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด  เรื่องหลักเกณฑ์

การให้เงนิกู้สามัญ พ.ศ. 2562  ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

        บรรดาประกาศหรอืค าสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรอืแย้งกับประกาศนี้ ให้ใชป้ระกาศนี้แทน 

        ข้อ 2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ส าหรับสมาชิกสามัญ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ

สหกรณ์ ข้อ 34(1) ((1.1) – (1.5)) มีดังนี ้

  2.1 ผู้กู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินจ านวนทุนเรือนหุ้น 

และหรอืไม่เกินร้อยละ 90 ของจ านวนเงินฝากทีม่ีอยู่ในสหกรณ์ 

             2.2 ผู้กู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินจ านวน 60 เท่า

ของเงนิได้รายเดือน วงเงินกู้ไม่เกินจ านวน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  

             2.3  ผูกู้้ตามข้อ 2.2 ต้องมีทุนเรือนหุ้นในวันที่ยื่นกู้ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 10 ของ

จ านวนเงินที่ขอกู้  

                   ในกรณีที่ผูกู้้มีทุนเรือนหุน้ไม่ถึงจ านวนร้อยละตามที่ก าหนด ให้สามารถซือ้หุน้เพิ่มได้

ตามจ านวนร้อยละที่ก าหนดวงเงินในการกู้ 

                   2.4 กรณีที่ผู้กู้ยังมีภาระหนี้เงินกู้ เดิมอยู่  แต่มีความประสงค์จะขอกู้ เงินสามัญ

เพิ่มเติมอีก ผู้กู้ต้องช าระเงินต้นรายเดือนในสัญญาเดิมไปแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 งวด  เว้นแต่

ในกรณีผู้กู้มวีงเงินกู้ตามสิทธิ์คงเหลอืไม่น้อยกว่า 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

            2.5 ผูกู้้ ต้องยื่นค าขอกู้และท าสัญญาเงินกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 3. หลักประกันส าหรับเงินกู้ ได้แก่ ทุนเรือนหุน้  และหรอืเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ และ 

หรอือสังหาริมทรัพย์  และหรอืหลักทรัพย์อื่น  และหรอืบุคคล 

          3.1 กรณีใช้ทุนเรือนหุน้เป็นหลักประกัน กู้ได้ไม่เกินจ านวนทุนเรือนหุ้น  

         3.2 กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของจ านวนเงนิฝากที่มี

อยู่ในสหกรณ์ 
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        3.3 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 

                 ผู้กู้ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจากภาระจ านองและต้องเป็นโฉนด หรือ น.ส. 3 ก. 

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือคู่สมรส  หรือบุตร  หรือพี่ น้อง หรือบิดา 

มารดาของตนเอง และหรอืคู่สมรส เท่านั้น  โดยผู้กู้ต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบประเมินราคา 

รวมทั้งการจดทะเบียนจ านองทั้งหมดเอง 

                การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกัน หากเป็นการประเมินรวมสิ่ง

ปลูกสร้าง ผู้กู้จะต้องท าประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

             3.4 กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นมาเป็นหลักประกัน เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เป็นต้น ให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรมาเป็นหลักประกันร่วมด้วยได้ 

3.5 กรณีใชบุ้คคลค้ าประกัน 

                       3.5.1 ผู้ค้ าประกันจะต้องมีอายุราชการ  หรือ  ระยะเวลาอยู่ปฏิบัติ งานใน    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด หรือ สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ไม่น้อยกวา่ระยะเวลาที่ค้ าประกันเงินกู้ 

                 3.5.2 ผู้ค้ าประกันจะค้ าประกันเงินกูไ้ด้ในวงเงินไม่เกนิสิทธิ์ที่ตนเองจะกู้ได้ 

                 3.5.3 ผู้ค้ าประกันคนหนึ่งจะค้ าประกันเงินกู้ให้บุคคลอื่นได้ไม่เกิน 3 ราย 

                     3.5.4 ในกรณีวงเงินกู้ไม่เกนิ 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ต้องใช้ 

ผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 1 คน 

                 3.5 .5  ในกรณี วงเงินกู้ เกินกว่า  600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน ) ถึ ง 

1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ต้องใช้ผูค้้ าประกันอย่างน้อย 2 คน   

                3.5.6 ในกรณีวงเงินกู้เกินกว่า 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

ต้องใช้ผูค้้ าประกันอย่างน้อย 3 คน              

           ข้อ 4. การพจิารณาประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกันเงินกู้ 

ให้ใชเ้กณฑ์การประเมินราคาประเมินทุนทรัพย์ทีด่ินทีใ่ช้เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรม ของส านักงานที่ดนิจังหวดั ในกรณีที่ดินแปลงใดอยู่ในสภาพพืน้ที่ที่มีแนวโน้มความ

เจริญสูง หรอืในหมู่บา้นจัดสรรที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน หรอืมีราคาซื้อขายสูงกวา่ราคาประเมิน

ของส านักงานที่ดินจังหวัด ใหค้ณะกรรมการเงินกูใ้ช้ราคาประเมินของส านักงานที่ดินจังหวดัได้ตั้งแต่ร้อยละ 

80 ถึงรอ้ยละ 100 ของราคาประเมินรวมที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งที่คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาอนุมัติราคา

ประเมิน       

         ข้อ 5. การผอ่นช าระ 

        5.1 การผอ่นช าระเงินกู้ตามข้อ 2.1 ให้ผอ่นช าระไม่เกนิ 360 งวด โดยไม่จ ากัดอายุผู้กู้ 
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5.2 การผอ่นช าระเงินกูต้ามข้อ 2.2 ให้ผอ่นช าระไม่เกนิ 360 งวด 

               ทั้งนีร้ะยะเวลาต้องไม่เกนิที่ผูกู้แ้ละผู้ค้ าประกันจะอยู่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หรือ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด หรอื สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

                5.3 ในกรณีที่ผู้กู้ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  ผู้กูจ้ะต้องช าระหนี้สินทั้งหมดที่มี

อยู่ต่อสหกรณ์โดยทันที  

5.4 ในกรณีที่ผู้กู้ได้ลาออกจากราชการ หรอื พ้นจากการปฏิบัติงาน หรอืเปลี่ยนสถานภาพ 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยรับเงินบ าเหน็จ ให้น าเงินบ าเหน็จมาช าระหนีส้ินที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ 

 5.5 การผ่อนช าระเงินกู้โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน จะต้องผ่อนช าระให้เสร็จ

สิน้ภายในอายุ 75 ปีบริบูรณ์ 

ข้อ 6. ผู้กู้ต้องมีความสามารถในการผ่อนช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยหักจาก

เงินได้รายเดือน เมื่อรวมกับค่าหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ และหนีเ้งินกูอ้ื่น ๆ ที่จะต้องช าระแล้วต้องไม่

เกินร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือนของผู้กู้  เว้นแต่กรณีการกูต้ามข้อ 2.1 

          ข้อ 7. อัตราดอกเบีย้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

          ข้อ 8. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาประกอบการพิจารณา 

   8.1 ค าขอกูต้ามแบบของสหกรณ์ พร้อมค ายินยอมการกู้ของคูส่มรส (ถา้มี) 

   8.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ  

หรอื บัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้กู้และคู่สมรส (ถา้มี) 

             8.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ  

หรอื บัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ค้ าประกันและคู่สมรส (ถา้มี) 

             8.4 ส าเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบมรณบัตร (แล้วแต่กรณ)ี 

             8.5 ใบสลิปเงินเดือนของเดือนที่ผา่นมา ทั้งผู้กูแ้ละผู้ค้ าประกัน (กรณีสมาชิกสามัญ) 

                      8.6 หนังสือสัญญาจ้าง หรือ ค าสั่งจ้าง ส าหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจ า ซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองงาน 

8.7 เอกสารเพิ่มเติมอื่นตามที่คณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 

         ข้อ 9. การให้เงินกู้และค้ าประกัน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้ 

 

ทั้งนี ้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2563  ต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

  

           (รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ศรีวชัิยล าพันธ์) 

                                                                             ประธานกรรมการด าเนินการ 

                                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

   


