
หลักเกณฑ์ฯ เงินกู้สามญัทั่วไป     ถือใช้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2562 
สมาชิกผู้กู้จะได้รับอนุมัตจิ านวนเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ขั้นที ่

อายุการ วงเงินกู้ ส่งช าระคืน 
ค่า
หุ้น 

เงินได ้ ผู้ค้ า ประกันสินเชื่อ/ประกันชีวิตกลุม่เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้ 
ค านวณจากเงินกู้ หักเงินพึงไดข้องสมาชิก  

คือหุ้น (15% ของวงเงินกู้),  
สคช.,กองทุนเพื่อความมั่นคงตามระเบียบฯ 

เป็นสมาชิก ไม่เกิน งวดละ จ านวนงวด คงเหลือ ประกัน 

ผู้กู้ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณฯ์ (สคช.) และ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM/ออมทรัพย์ 

 

ยอดหนี้คงค้างทุกสัญญา ท าประกัน 
วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1 กรมธรรม์ 

วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 2 กรมธรรม์ 

วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 3 กรมธรรม์ 
วงเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท 3 กรมธรรม์ 

วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 4 กรมธรรม์ 
 

ผู้กู้เป็นสมาชิก สสอค. และหรือ สส.ชสอ. และหรือ ฌคป.  
สามารถน าไปแทนประกันชีวิตได้   
โดยคิดมูลค่าเทียบกับทนุประกนั 

 
 

 

 
ต้องช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า   6   งวด  

และช าระต้นเงินกู้มาแล้ว  50,000  บาท    
หรือส่งช าระครบ  12  งวด  และยื่นแบบขอรับเงิน

ตามท่ีสหกรณ์ฯก าหนด 

1 6 เดือนขึ้นไป ถึง   3  ปี 1,000,000 8,500 180 งวด  
15 ปี 

ร้อ
ยล

ะ 
15

  ข
อง

วง
เงิน

กู้ 

30% 
หรือ 

5,000 

2 
2 3 ปีขึ้นไป ถึง  6  ปี 1,500,000 12,740 3 
3 6 ปีขึ้นไปถึง   9  ปี 2,000,000 14,450 

 240 งวด 
20 ปี 

4 
4 9 ปีขึ้นไปถึง  12  ปี 2,500,000 18,060 5 
5 12 ปีขึ้นไป  3,000,000 21,670 6 

 

 เอกสารประกอบค าขอกู้เงิน 
 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลยั ให้แนบหลักฐานการรับ-จ่าย (Slip เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน)  
โดยผู้กู้และเจ้าหน้าท่ีการเงินหรือผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองส าเนา  และแนบส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า 
หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  
 ข้าราชการบ านาญ แนบส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าย้อนหลัง 3  เดือน  และ หลกัฐานการรับ-จ่าย ย้อนหลัง 3 เดอืน (ถ้ามี) 

 

  พนักงานราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย  
*  แนบสัญญาจ้างงานสญัญาจ้างต้องมีระยะเวลาการจ้าง  4   ปี ขึ้นไป รับรองส าเนาถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเงินกู้ทุกราย 
*  วงเงินกู้ไม่เกิน  240,000  บาท   โดยค านวณวงเงินกู้ตามระยะเวลาที่คงเหลือในสัญญาจ้าง  จ านวน  1 ปี  ต่อวงเงินกู้   60,000  บาท  
*  ระยะเวลาส่งช าระคืนไมเ่กิน  100  งวด  โดยให้ค านวณตามระยะเวลาที่คงเหลือในสญัญาจ้าง  1  ปี ต่อ  25  งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี  

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
 โทรศัพท์  0-5385-1888 ต่อ 600 – 607  
 โทรศัพท์มือถือ 089-6351212, 092-2246373, 087-7250253 
 Line ID : loancmcoop  โทรสาร 0-5385-0925 

 

เงินกู้สามัญทุกประเภทสัญญารวมกัน 
ไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้กู้รายหนึ่งจะมีได้ไม่เกิน 3 สัญญา 

ยกเว้นเงินกู้สามญั ATM 

การท าสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ผู้กู้ต้องกระท าต่อ
หัวหน้าหน่วยบริการ/ประธานหน่วยบริการ/                    
ผู้ประสานงาน และต้องลงลายมอืชื่อในทะเบียนคมุ 
เงินกู้ยืมทุกคร้ัง ขอรับสิทธิกู้เพ่ิม   

 



 

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ 2 เท่า ของเงินได้รายเดือน ทั้งนี้ ไม่เกิน 100,000.-บาท  และต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีช าระแล้ว  ท้ังนี้  เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญท่ีค้างช าระแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิกู้สามัญ 

- ส่งช าระคืน 12 งวด   ต้องไม่มีหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน หรือ ช าระเงินกู้ฉุกเฉินมา   อย่างน้อย  2 งวด   จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้  

- เงินได้รายเดือน หลังจากหักค่าใช้จ่ายประจ าเดือนแล้ว  ต้องไม่น้อยกว่า 1,500 บาท  ** ทั้งนี้ ให้ผู้กู้แนบหลักฐานการรับจ่ายเงินเดือนล่าสุดประกอบการขอกู้ ** 

2. เงินกู้สามัญ 
-  ต้องเป็นสมาชิกสามัญ  อายุสมาชิกตั้งแต่ 6  เดือนขึ้นไป 
-  ตามหลักเกณฑ์ กู้ได้ 100 เท่า ของเงินได้รายเดือน (เงินเดือน + เงินประจ าต าแหน่ง/เงินวิทยฐานะ) 
-  กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 3,000,000  บาท ผู้กู้ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยว่าร้อยละ  15  ของวงเงินกู้ 
-  อายุไม่เกิน 80  ปี และส่งช าระคืนไม่เกิน 240 งวด   ยกเว้นวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท  ส่งช าระคืนไม่เกิน 
180 งวด   กรณี ลูกจ้างประจ าท่ีไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน ต้องส่งช าระคืนภายในอายุ 60 ปี  
-  เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักช าระประจ าเดือน ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 หรือไม่ต่ ากว่า 5,000 บาท 
- กรณีสมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป จะต้องส่งช าระหน้ีไม่เกิน  180  งวดซ่ึงสามารถขยายงวดได้เมื่อเกษียณอายุ
ราชการเมื่อได้รับเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จรายเดือนแล้ว  สามารถปรับยอดส่งช าระหน้ีให้ถึงอายุ ไม่เกิน 80 ปี  
 

 พ นัก งานราชการ/พ นักงาน มห าวิทยาลั ย /สั งกั ด อ งค์ กรปกครองส่ วน ท้ องถิ่ น จั งห วัด เชี ย งใหม่ *    
กู้ได้ไม่เกิน 240,000 บาท  ช าระคืนภายใน 100 งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี ค านวณสิทธิกู้ตามระยะเวลาสัญญาจ้างท่ี
คงเหลือ จ านวน 1 ปี ต่อสิทธิการกู้ 60,000  บาท และจ านวนงวดท่ีต้องส่งช าระ  ค านวณตามระยะเวลาจ้างท่ี
คงเหลือ  จ านวน 1 ปี ต่อ 25  งวด  เว้นแต่พนักงานราชการจ้างตามภารกิจ   ให้ส่งคืนภายในระยะเวลาท่ีเหลือใน
สัญญาจ้างและอายุไม่เกิน 60 ปี เท่าน้ัน  *ยกเว้นสมาชิกท่ีสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ข้าราชการท่ีโอนย้ายจาก 
สพท. และพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่          

 

( อ่านรายละเอียด ตารางหลักเกณฑ์ฯ เงินกู้สามัญทั่วไป ประกอบ ) 
 

เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น  
 สมาชิกสามัญ มีสิทธิกู้ทุนเรือนหุ้นได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นท่ีช าระแล้วท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ แต่วงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน 4,000,000.-บาท โดยให้ช าระคืนไม่เกิน 240 งวด 
 สมาชิกสมทบ มีสิทธิกู้ทุนเรือนหุ้นได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นท่ีช าระแล้วท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ แต่วงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน 1,500,000.-บาท โดยช าระคืนไม่เกิน 240 งวด 
 ต้องช าระเงินกู้ทุนเรือนหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด จึ งจะมีสิทธิยื่นกู้ใหม่โดยหักกลบลบหน้ีกับสัญญาเก่าได้                  
 การกู้เงินสามัญทุนเรือนหุ้นไม่ผูกพันกับเพดานวงเงินกู้ใด ๆ 

เงินกู้สามัญ  ATM    
- กู้ได้ 10 เท่า ของเงินได้รายเดือน   (เงินเดือน + เงินประจ าต าแหน่ง / เงินวิทยฐานะ / เงินค่าครองชีพ) 
- กู้สูงสุดต้องไม่เกิน 300,000  บาท ผู้กู้ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยว่าร้อยละ  15  ของวงเงินกู้  
นอกเหนือจากที่เป็นหลักประกันของเงินกู้ประเภทอื่นแล้ว 
- เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักช าระประจ าเดือน  ต้องไม่น้อยกว่า 2,000  บาท 
- ส่งช าระคืนภายใน 100 งวด และอายุไม่เกิน  80  ปี  กรณีลูกจ้างประจ าที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน ต้องส่ง
ช าระคืนภายในอายุ 60 ปี 
- ใช้บุคคลค้ าประกัน 1 คน โดยต้องไม่เคยค้ าประกันซ้ าซ้อนกับสัญญาเงินกู้ประเภทอื่นของผู้กู้   
สมาชิกรายหนึ่งค้ าประกันเงินกู้ประเภทนี้ ได้ 2 สัญญา  
- สหกรณ์ขอสงวนสิทธิส าหรับสมาชิกอายุครบ 72 ปีในปีนั้นๆ ในการใช้สิทธิท ารายการรับเงินกู้สามัญ ATM 
- ส าหรับสมาชิกที่เคยท าสัญญาไว้แล้ว ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 หากต้องการท ารายการ 
รับเงินกู้ จะต้องจัดท าหนังสือค้ าประกันตามกฎหมายค้ าประกันใหม่ จึงจะสามารถท ารายการได้ 

3. เงินกู้พิเศษ 

- ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 3 ปี   

- วงเงินกู้สูงสุด 4,000,000 บาท  ผู้กู้ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยว่าร้อยละ  15  ของวงเงินกู้ 

- อายุไม่เกิน 80  ปี และส่งช าระคืนไม่เกิน 300 งวด   กรณีลูกจ้างประจ าท่ีไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน  
ต้องส่งช าระคืนภายในอายุ 60 ปี 

- เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักช าระประจ าเดือน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือไม่ต่ ากว่า5,000 บาท 

- ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน  ไม่ต่ ากว่าวงเงินกู้ตามราคาประเมินของทางราชการ หลักทรัพย์ต้องอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  
โดยสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบิดามารดา หรือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแล้วของผู้กู้ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ประเมินหลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้เงินพิเศษ 

วงเงินกู้ 
ไม่เกิน 

หุ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ที่ดิน 
มีบ้านพัก

อาศัย 
ไม่เกิน 

ที่สวน 
ไม่เกิน 

ที่นา 
ไม่เกิน 

ที่นาที่ดินไม่ได้
ท าประโยชน์ 

ไม่เกิน 
หลักประกันอื่น 

4,000,000 
ร้อยละ 15
ของเงินกู้ 

90% 80% 70% 60% ใช้สิ่งปลูกสร้าง 
(บ้านพักอาศัย) 

 
** ท้ังนี้ เมื่อรวมกับค่าหุ้นท่ีช าระแล้ว 

ต้องไม่น้อยกว่าวงเงินท่ีขอกู้ 

 


