
ขั้นตอนและปฏิทินการปล่อยเงินกู้สามญัสวัสดิการเพื่อสมาชิก สินเชื่อเอื้ออาทร พ.ศ. 2565 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 

------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สมาชิกกรอกหนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญสวัสดิการเพ่ือสมาชิก สินเชื่อเอ้ืออาทร  พ.ศ. 2565  

ตามแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด โดยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการกู้เงินใด ๆ  
2. สมาชิกน าส่งหน่วยบริการ เพ่ือตรวจสอบหนังสือขอกูฯ้  โดยมีสาระส าคัญในสัญญาเงินกู้ ดังนี้ 

- ลายมือชื่อผู้กู้  และลายมือชื่อตัวแทนหน่วยบริการ  (ท้ายหนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู ้หน้าที่ 1)  
- ลายมือชื่อผู้กู้/ผู้รับเงิน (ท้ายหนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้  หน้าที่ 2)  
- ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานกลับไปยังสมาชิกผู้กู้ 
- การรับเงินกู้ สหกรณ์ฯจะโอนเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นล าดับแรก 

แตห่ากสมาชิกมีข้อขัดข้องหรือไม่สะดวกให้โอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ให้สมาชิกเลือก 

ให้เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ /ออมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ฯ 

กรณี โอนเข้าบัญชีกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สมาชิกสามารถท ารายการถอนได้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ของวันที่อนุมัติ 
กรณี โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ต้องมาถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ที่ส านักงานสหกรณ์ฯ  
กรณี โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ATM สมาชิกสามารถท ารายการถอนได้ ตั้งแต่ 20.00 น.ของวันที่อนุมัติ 

- สมาชิกต้องลงลายมือชื่อผู้กู้/ผู้รับเงินกู ้ ในงบหน้าของหน่วยบริการ  หากไม่ลงลายมือชื่อผู้กู้/ผู้รับเงินกู ้  สหกรณ์ฯ 
จะไม่พิจารณาสิทธิกู้ของสมาชิก 

3. ปฏิทินการรับค าขอกู้จากหน่วยบริการและการอนุมัติเงินกู้ 
ที ่ รับค าขอกู้จากหน่วยบริการ เวลา อนุมัติเงินกู้ 
1 1           กันยายน  2565 รับค าขอกู้ถึงสหกรณ์ เวลา 12.00 น. วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 
2 2 - 6       กันยายน  2565 รับค าขอกู้ถึงสหกรณ์ เวลา 12.00 น. วันพุธที่ 7 กันยายน  2565 
3 7 – 8      กันยายน  2565 รับค าขอกู้ถึงสหกรณ์ เวลา 12.00 น. วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 
4 9 - 13     กันยายน  2565 รับค าขอกู้ถึงสหกรณ์ เวลา 12.00 น. วันพุธที่ 14 กันยายน  2565 
5 14 - 15   กันยายน  2565 รับค าขอกู้ถึงสหกรณ์ เวลา 12.00 น. วันศุกร์ที่ 16 กันยายน  2565 
6 16 – 20   กันยายน  2565 รับค าขอกู้ถึงสหกรณ์ เวลา 12.00 น. วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 
7 21 - 22    กันยายน  2565 รับค าขอกู้ถึงสหกรณ์ เวลา 12.00 น. วันศุกร์ที่ 23 กันยายน  2565 
8 23 - 27    กันยายน  2565 รับค าขอกู้ถึงสหกรณ์ เวลา 12.00 น. วันพุธที่ 28 กันยายน  2565 
9 28 – 30   กันยายน  2565 รับค าขอกู้ถึงสหกรณ์ เวลา 12.00 น. วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม  2565 

4. หน่วยบริการจัดส่งค าขอกู้หรืองบหน้าค าขอกู้ มายังสหกรณ์ฯ ตามช่องทางการติดต่องานสินเชื่อ คือ ระบบ Online  ,  
กลุ่มไลน์งานสินเชื่อ Loancmcoop , ทางโทรสาร หมายเลข 053-850925 หรือหน่วยบริการน าส่งด้วยตนเองที่สหกรณ์ฯ 
ตามปฏิทิน หากส่งหลังเวลาที่ก าหนดจะพิจารณาด าเนินการในรอบถัดไป 

5. สหกรณ์ฯ ตรวจสอบสิทธิ์การขอกู้และจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ บัญชีออมทรัพย์ หรือ
ออมทรัพย์ ATM ของสมาชิกผู้ที่มีสิทธิกู้ตามปฏิทินข้างต้น  (วันโอนเงินกู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับปริมาณค าขอกู้เงิน) 

6. กรณีหน่วยบริการส่งงบหน้าค าขอกู้  หน่วยบริการจะต้องส่งหนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญสวัสดิการเพ่ือสมาชิก 
สินเชื่อเอ้ืออาทร พ.ศ. 2565  ของสมาชิกให้สหกรณ์ฯ ภายใน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันส่งงบหน้า 

 



7. การตรวจสอบประมาณการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2564  ในระบบ CMCOOP ONLINE  หัวข้อ ปันผล เฉลี่ยคืน 

8. สมาชิกผู้กู้รายใด ได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผล เฉลี่ยคืน เพ่ือช าระเงินสงเคราะห์สมาคมต่าง ๆ ในเงื่อนไข 
เงินกู้ประเภทสัญญาอ่ืน สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินสงเคราะห์ในวงเงินกู้ 

9. ตัวอย่างวิธีค านวณเงินกู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์การให้เงินกู้ ส าหรับสมาชิกท่ีถูกอายัดเงินปันผล/สมาชิกปรับโครงสร้างหนี้/ ประนอมหนี้  
หรือสมาชิกที่ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  

11. สมาชิกท่ีผิดนัดช าระหนี้(ช าระข้ามเดือน)เกินกว่า 2 ครั้ง ในปีบัญชี 2565 มีสิทธิกู้เงินได้เฉพาะเงินปันผลไม่เกิน 
ร้อยละ  85 ของเงินปันผลที่ได้รับในปีบัญชี 2564 

12. เงินกู้ประเภทนี้ ไม่อยู่ภายใต้การนับรวมกับ 3 สัญญา และไม่ต้องอยู่ภายใต้จ ากัดวงเงินกู้พิเศษ หรือวงเงินกู้สามัญ     
          ทั้งนี้ เพดานวงเงินกู้รวมทุกประเภทสัญญาต้องไม่เกิน 5,200,000 บาท 

13. การยื่นกู้โครงการนี้ ไม่ผูกพันกับเงื่อนไขการให้กู้ในสัญญาอ่ืน 

14. สมาชิกสามารถใช้สิทธิกู้ได้เพียงครั้งเดียว ตามระยะเวลาด าเนินการในโครงการ วันที่ 1 – 30 กันยายน  2565 

ตัวอย่างวิธีค านวณ 

1. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2564  50,000 บาท 

2. ร้อยละ 85 ของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  42,500 บาท 

3. สิทธิการกู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  42,500 บาท 

    หัก สฌอน.และหรือ สสอค.และหรือ สส.ชสอ. (สมาคมละ 5,000บาท)                      15,000 บาท 

คงเหลือยอดเงินกู้  27,500 บาท 




