
โครงการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก สินเชื่อเอื้ออาทร พ.ศ. 2564 
  ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564   

วัตถุประสงค์ในการให้เงินกู้ 
เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ประจ าปี  2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้สมาชิก น าเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวและใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

คุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู ้
เงินเดือน 
คงเหลือ 

การส่งช าระ 
(อัตราดอกเบี้ย 

ร้อยละ 5.70 ต่อปี) 

หลักประกัน
เงินกู้ 

สมาชิกสามัญ 
 
 

ต้องไม่เป็นสมาชิกที่อยู่
ระหว่างถูกอายัด 

เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน / 
ปรับโครงสร้างหนี้ /

ประนอมหนี้  
หรือสมาชิกที่ค้างส่ง

เงินงวดช าระหนี้ 

ไม่เกินร้อยละ 90 
ของเงินปันผลและ

เงินเฉลี่ยคืน  
ที่ได้รับในปีบัญช ี

ที่ผ่านมา 

ต้องม ี
เงินได้รายเดือน
และสามารถ
ช าระเงินกู้ 

ให้สหกรณ์ฯ 
เป็นประจ า 
ทุกเดือน 

ส่งช าระหนี ้
เฉพาะดอกเบี้ย 

เป็นงวดรายเดือน 
 

ส่วนต้นเงินทั้งหมด 
ให้ช าระเมื่อได้รับ 
เงินปันผลและ 
เงินเฉลี่ยคืน 

ของปีบัญชีนั้นๆ  
หลังจากที่ประชุมใหญ ่

สามัญประจ าปี 
อนุมัติแล้ว 

เงินปันผลและ 
เงินเฉลี่ยคืน 

ที่ได้รับ 
ประจ าปี 2564 

 ผู้กู้ที่ผิดนัดช าระหนี้  (ช าระข้ามเดือน) เกินกว่า 2 ครั้ง ในปีบัญชี 2564 มีสิทธิกู้ เงิน ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ 
เงินปันผลที่ได้รับในปีบัญชีท่ีผ่านมา 

 ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนช าระหนี้เงินกู้ประเภทนี้ก่อน ส่วนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
ที่เหลือ (ถ้ามี) สหกรณ์จะส่งมอบแก่สมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการรับจ่ายเงินต่อไป 

 กรณีที่ผู้กู้ไม่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือมีเหตุอ่ืนใดที่ไม่สามารถหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนช าระหนี้ได้  
ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย ภายใน 6 งวด 

 กรณีผู้กู้ขาดส่งช าระหนี้หลังจากกู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามหลักเกณฑ์นี้แล้ว เม่ือสมาชิกรายนั้นได้รับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนให้หักช าระหนี้เงินกู้ประเภทนี้ก่อน หากคงเหลือจึงช าระหนี้สัญญาอื่นต่อไป 

 การคิดดอกเบี้ยเงินกู้  นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาเงินกู้  และโอนเงิน กู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด /  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM เรียบร้อยแล้ว 

วงเงินให้กู้ตามหลักเกณฑ์นี้ ไม่นบัรวมกับ 3 สัญญา และไม่ตกอยู่ภายใต้จ ากัดวงเงินกู้พิเศษ หรือวงเงินกู้สามัญแต่อย่างใด  
ทั้งนี้ เพดานวงเงินกู้รวมทุกประเภทสัญญาต้องไม่เกิน 5,200,000 บาท 
และ การยื่นกู้ตามโครงการนี้ ไม่ผูกพันกับเงื่อนไขการให้กู้ในสัญญาอื่น 

เอกสารประชาสมัพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด 



ขั้นตอนและปฏิทินการปล่อยเงินกู้สามัญสวสัดิการเพื่อสมาชิก สินเชื่อเอื้ออาทร พ.ศ. 2564 
 
 
 

1. กรอกหนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญสวัสดิการเพ่ือสมาชิก สินเชื่อเอ้ืออาทร พ.ศ. 2564 ตามแบบ
ที่สหกรณ์ฯ ก าหนด โดยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการกู้เงินใด ๆ 

2. น าส่งหน่วยบริการ เพ่ือตรวจสอบหนังสือขอกู้ฯ โดยมีสาระส าคัญในสัญญาเงินกู้ ดังนี้ 
- ลายมือชื่อผู้กู้ และลายมือชื่อตัวแทนหน่วยบริการ (ท้ายหนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้ หน้าที่ 1) 
- ลายมือชื่อผู้กู้/ผู้รับเงิน (ท้ายหนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้ หน้าที่ 2) 
- ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานกลับไปยังสมาชิกผู้กู้ 
- การรับเงินกู้ สหกรณ์ฯ จะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด เป็น

ล าดับแรก แต่หากสมาชิกมีข้อขัดข้องหรือไม่สะดวกให้โอนเงินกู้เข้า เงินฝากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ให้ผู้กูเ้ลือกให้เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM 
ของสหกรณ์ฯ 
กรณี  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด สามารถท ารายการถอนได้ ตั้งแต่เวลา 
16.00 น.ของวันที่อนุมัติ 
กรณี  โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของสหกรณ์ฯ สามารถถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์การเงิน 
ชั้น 2 ส านักงานสหกรณ์ฯ 
กรณี  โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ฯ สามารถท ารายการถอนได้  
ตั้งแต่ 20.00 น. ของวันที่อนุมัติ 

- สมาชิกต้องลงลายมือชื่อผู้กู้/ผู้รับเงินกู้ ในงบหน้าของหน่วยบริการ หากไม่ลงลายมือชื่อผู้กู้/  
ผู้รับเงินกู้ สหกรณ์ฯ จะไม่พิจารณาสิทธิกู้ของสมาชิก 

3. ปฏิทินการรับค าขอกู้จากหน่วยบริการและการอนุมัติเงินกู้ 
ที ่ รับค าขอกู้จากหน่วยบริการ อนุมัติเงินกู้ 
1  1 - 2 กันยายน  2564  วันศุกร์ที่ 3 กันยายน  2564 
2  3 - 7 กันยายน  2564  วันพุธที่ 8 กันยายน  2564 
3  8 - 9 กันยายน  2564  วันศุกร์ที่ 10 กันยายน  2564 
4  10 - 14 กันยายน  2564  วันพุธที่ 15 กันยายน  2564 
5  15 - 16 กันยายน  2564  วันศุกร์ที่ 17 กันยายน  2564 
6  17 - 21 กันยายน  2564  วันพุธที่ 22 กันยายน  2564 
7  22 - 28 กันยายน  2564  วันพุธที่ 29 กันยายน  2564 
8  29 - 30 กันยายน  2564  วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม    2564 

หมายเหตุ   วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดท าการสหกรณ์ฯ 



4. หน่วยบริการจัดส่งค าขอกู้หรืองบหน้าค าขอกู้ มายังสหกรณ์ฯ ตามปฏิทิน ภายในเวลา 12.00 น. หาก
ส่งหลังเวลาที่ก าหนดจะพิจารณาด าเนินการในรอบถัดไป โดยมชี่องทางการติดต่อกลุ่มงานสินเชื่อ ดังนี้ 
- ผ่านทางระบบ CMCOOP ONLINE 
- ช่องทางไลน์ Line ID: Loancmcoop 
- ทางโทรสาร หมายเลข 0-5385-0925  
- หน่วยบริการน าส่งด้วยตนเองที่สหกรณ์ฯ 

5. สหกรณ์ฯ ตรวจสอบสิทธิ์การขอกู้และจะโอนเงินกู้ เข้าบัญชี เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด /  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM ของสมาชิกผู้ที่มีสิทธิกู้ตามปฏิทินข้างต้น  
(วันโอนเงินกู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมข้ึนอยู่กับปริมาณค าขอกู้เงิน) 

6. หน่วยบริการจะต้องส่งหนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญสวัสดิการเพ่ือสมาชิก สินเชื่อเอ้ืออาทร  
พ.ศ. 2564 ของสมาชิกให้สหกรณ์ฯ ภายใน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันส่งงบหน้า 

7. การตรวจสอบประมาณการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี  2563 ในระบบ CMCOOP ONLINE  
หัวข้อ ปันผล เฉลี่ยคืน 

8. ผู้กู้ที่ได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผล เฉลี่ยคืน เพ่ือช าระเงินสงเคราะห์สมาคมต่าง ๆ ในเงื่อนไข
เงินกู้ประเภทสัญญาอ่ืน สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินสงเคราะห์ในวงเงินกู้ 

9. ตัวอย่างวิธีค านวณเงินกู้ 
ตัวอย่างวิธีค านวณ 

1. เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2563 50,000   บาท 
2. ร้อยละ 90 ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 45,000   บาท 
3. สิทธิการกู้เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 45,000   บาท 
    หัก สฌอน. และหรือ สสอค. และหรือ สส.ชสอ. (สมาคมละ 5,000 บาท) 15,000   บาท 

คงเหลือยอดเงินกู้ 30,000   บาท 
10. สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์การให้เงินกู้ ส าหรับสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผล / สมาชิกปรับโครงสร้างหนี้ / 

ประนอมหนี้ / สมาชิกท่ีค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ 
11. สมาชิกที่ผิดนัดช าระหนี้ (ช าระข้ามเดือน) เกินกว่า 2 ครั้ง ในปีบัญชี 2564 มีสิทธิกู้เงินได้เฉพาะเงิน

ปันผลไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินปันผลที่ได้รับในปีบัญชี 2563 
12. เงินกู้ประเภทนี้ ไม่อยู่ภายใต้การนับรวมกับ 3 สัญญา และไม่ต้องอยู่ภายใต้จ ากัดวงเงินกู้พิเศษ หรือ

วงเงินกู้สามัญ ทั้งนี ้เพดานวงเงินกู้รวมทุกประเภทสัญญาต้องไม่เกิน 5,200,000 บาท 
13. การยื่นกู้โครงการนี้ ไม่ผูกพันกับเงื่อนไขการให้กู้ในสัญญาอ่ืน 

 ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม  
โทรศัพท ์0-5385-1888 ต่อ 600 – 607 
โทรศัพท์มือถือ 08-9635-1212, 09-2224-6373, 08-7725-0253 
Line ID: loancmcoop 
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวน์โหลดค าขอกู้ได้ที่ http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=811 


