
หลักเกณฑ์ฯ เงินกู้สามัญท่ัวไป 

สมาชิกผู้กู้จะได้รับอนุมัตจิ านวนเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

อายุการเป็นสมาชิก 
วงเงินกู้ 
ไม่เกิน 

ส่งช าระคืน 

ค่า
หุ้น 

เงินได้คงเหลือ 

ผู้ค้ าประกัน สมาชิกผู้กู้ต้องท าประกันชีวิตกลุ่มเป็นหลักประกันเพิ่มเติม 
ตลอดอายุสัญญา เพื่อให้ครอบคลุมกับภาระหนี้ท่ีมีอยู่กับ
สหกรณ์ฯ โดยค านวณจากเงินกู้ หักเงินพึงได้ของสมาชิก 

คือ หุ้น (15% ของวงเงินกู้),  
สมาคมฌาปนกิจฯ, กองทุนเพื่อความมั่นคงตามระเบียบฯ 

งวดละ จ านวนงวด 

ข้าราชการ / 
ลูกจ้างประจ า
ท่ีมีสิทธ์ิได้รับ
เงินบ าเหน็จ
รายเดือน 

ลูกจ้างประจ า 
ที่ไม่มีสิทธ์ิได้รับ 

เงินบ าเหน็จรายเดือน /  
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่มีสัญญาจ้างถึง 60 ป ี

ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 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. และหรือ สฌอน.  

และหรือ สส.สท. 
สามารถน าไปแทนประกันชีวิตกลุ่มได้ 

โดยคิดมูลค่าเทียบกับทุนประกัน 

 
ต้องส่งช าระคืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด  

และช าระต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 บาท  
หรือ  

ส่งช าระคืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด  
จึงจะมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ 

 6  เดือน  ขึ้นไปถึง  2  ปี 
500,000 4,060 

180 งวด 
15 ปี 

ร้อ
ยล

ะ 
15

 ข
อง

วง
เงิน

กู้ 

ไม่ต่ ากว่า 5,000 บาท  
ของเงินได้รายเดือน 

ยกเว้น  
สมาชิกที่อยู่ในบังคับของ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนฯ  
ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจาก 

หักช าระประจ าเดือนแล้วคงเหลือ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 

1 1 

1,000,000 8,120 2 3 

 2  ปี  ขึ้นไปถึง  5  ปี 1,500,000 12,180 3 5 

 5  ปี  ขึ้นไปถึง  8  ปี 2,000,000 13,650 
240 งวด 

20 ปี 

4 7 

 8  ปี  ขึ้นไปถึง  10  ปี 2,500,000 17,060 5 9 

 10  ปี  ขึ้นไป 3,000,000 20,470 6 11 
 

  เอกสารประกอบค าขอกู้เงิน 
 ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แนบหลักฐานการรับ -จ่าย (Slip เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน)  

โดยผู้กู้และเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองส าเนา และแนบส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า หรือรายการเดิ นบัญชี 
(Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน 

 ข้าราชการบ านาญ แนบส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน และหลักฐานการรับ-จ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) 
  พนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจา้งไม่เกิน 4 ปี 
 แนบสัญญาจา้งงานสญัญาจา้งตอ้งมีระยะเวลาการจา้ง 4 ปีขึ้นไป รับรองส าเนาถูกต้องจากผูบ้ังคับบัญชา เพื่อพิจารณาเงนิกู้ทุกราย 
 วงเงินกู้ไม่เกิน 240,000 บาท โดยค านวณวงเงินกู้ตามระยะเวลาที่คงเหลือในสัญญาจ้าง จ านวน 1 ปี ต่อวงเงินกู้ 60,000 บาท 
 ระยะเวลาส่งช าระคืนไม่เกิน 100 งวด โดยให้ค านวณตามระยะเวลาที่คงเหลือในสัญญาจ้าง 1 ปี ต่อ 25 งวด และอายไุม่เกิน 60 ปี 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
 โทรศัพท์ 0 5385 1888 ต่อ 600 – 607 

 โทรศัพท์มือถือ 08 9635 1212, 09 2224 6373,  
08 7725 0253, 08 7725 0069    โทรสาร 0 5385 0925 

 Line ID: loancmcoop    E-mail: loan@cmcoop.or.th 

ขอรับสิทธิกู้เพ่ิม 
 

{Update: 1 ส.ค. 65} 

 เงินกู้สามัญทุกประเภทสัญญารวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้กู้รายหนึ่งจะมีได้ไม่เกิน 3 สัญญา ยกเว้น เงินกู้สามัญ ATM 
 การค้ าประกัน ให้ใช้สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือนค้ าประกันอย่างน้อย 1 ใน 2 ของผู้ค้ าประกันทั้งหมด  

หากไม่มีให้ใช้ลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการหรือพนักงานมหาลัยที่มีสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี ค้ าประกัน จ านวน 2 คน แทนข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ์
ได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน 1 คนนั้น 

 การท าสัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ ผู้กู้ต้องกระท าต่อประธานกรรมการหน่วยบริการ / ผู้ประสานงาน และต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมเงินกู้ยืมทุกครั้ง 



หมายเหตุ  เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงเอกสารการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑเ์งินกู้ของสหกรณ์ฯ โดยย่อ ขอให้สมาชิกผู้มคีวามประสงค์ที่จะย่ืนกู้เงินสหกรณ์ฯ ศึกษาหลักเกณฑ์เงินกูข้องสหกรณ์ฯ โดยละเอียดเพือ่ประกอบการตดัสินใจ 

1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
o เป็นสมาชิกสามัญ อายุสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป 
o กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีช าระแล้ว 
o ส่งช าระคืนภายใน 12 งวด โดยแนบหลักฐานการรับจ่ายเงินเดือนล่าสุดประกอบการขอกู้ 
o กรณีสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ไม่สามารถกู้เงินประเภทน้ีได้อีก เว้นแต่สมาชิกที่ได้รับเงินบ านาญหรือบ าเหน็จรายเดือน 
o ต้องไม่มีหน้ีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือส่งช าระคืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด ทั้งน้ีให้หักกลบลบหน้ีกับสัญญาเก่าได้ ซ่ึงเม่ือรวมกับเงินกู้สามัญแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิกู้สามัญ 

2. เงินกู้สามัญท่ัวไป 
o เป็นสมาชิกสามัญ อายุสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป 
o กู้ได้ 100 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
o มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ 
o ส่งช าระคืนภายในอายุ 80 ปี และไม่เกิน 240 งวด 

ยกเว้น วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,0000 บาท ส่งช าระคืนไม่เกิน 180 งวด 
o กรณี ลูกจ้างประจ าที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี  

ให้ส่งช าระคืนภายในระยะเวลาที่เหลือในสัญญาจ้าง และอายุไม่เกิน 60 ปี เท่าน้ัน 
o กรณี พนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี หรือสมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มีสิทธิย่ืนกู้ได้เฉพาะเงินกู้สามัญทั่วไป วงเงินกู้ไม่เกิน 240,000 บาท ส่งช าระคืน 
ไม่เกิน 100 งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี เท่าน้ัน โดยให้ค านวณวงเงินกู้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้างที่คงเหลือ  
“สัญญาจ้าง 1 ปี  (เศษของปี ให้คิดเป็น 1 ปี) ต่อวงเงินกู้ 60,000 บาท ต่อส่งช าระคืน 25 งวด” 
ยกเว้น สมาชิกที่สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ข้าราชการที่โอนย้ายจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

o กรณี พนักงานราชการจ้างตามภารกิจ ให้ส่งคืนภายในระยะเวลาทีเ่หลือในสัญญาจ้าง และอายุไม่เกิน 60 ปี เท่าน้ัน 
(อ่านรายละเอียด ตารางหลักเกณฑ์ฯ เงนิกู้สามัญท่ัวไป ประกอบ) 

3. เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น 
o สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ กู้ได้ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นท่ีช าระแล้วท่ีมีอยู่ในสหกรณ์  

โดยส่งช าระคืนภายใน 240 งวด 
o ต้องช าระเงินกู้ทุนเรือนหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด จึงจะมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ โดยหักกลบลบหน้ีกับสัญญาเก่าได้ 
o การกู้เงินสามัญทุนเรือนหุ้นไม่ผูกพันกับเพดานวงเงินกู้ใด ๆ 

4. เงินกู้สามัญ ATM 
o เป็นสมาชิกสามัญ อายุสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป 
o กู้ได้ 10 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท 
o มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ นอกเหนือจากสัญญาเงินกู้ประเภทอื่น 
o ส่งช าระคืนภายในอายุ 80 ปี และไม่เกิน 100 งวด (แบบสหกรณ์) 

ยกเว้น ลูกจ้างประจ าที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน ต้องส่งช าระคืนภายในอายุ 60 ปี 
o ใช้บุคคลค้ าประกัน 1 คน โดยต้องไม่เคยค้ าประกันซ้ าซ้อนกับสัญญาเงินกู้ประเภทอื่นของผู้กู้ 
o สมาชิกรายหน่ึงค้ าประกันเงินกู้สามัญ ATM ได้ 2 สัญญา 
o ต้องช าระเงินกู้สามัญทั่วไปและหรือเงินกู้สามัญ ATM มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ 
o สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับสมาชิกอายุครบ 72 ปีในปีน้ัน ๆ ในการใช้สิทธิท ารายการรับเงินกู้สามัญ ATM 

ยกเว้น ลูกจ้างประจ าที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน ใช้สิทธิท ารายการรับเงินกู้สามัญ  ATM ภายใน
อายุไม่เกิน 60 ปี 

o ส าหรับสมาชิกที่เคยท าสัญญาไว้แล้ว ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 หากต้องการท ารายการรับเงินกู้สามัญ 
ATM จะต้องจัดท าหนังสือค้ าประกันตามกฎหมายค้ าประกันใหม่ จึงจะสามารถท ารายการได้ 

5. เงินกู้พิเศษ 
o เป็นสมาชิกสามัญ อายุสมาชิก 3 ปีขึ้นไป 
o กู้ได้ไม่เกิน 4,000,000 บาท และต้องมคี่าหุ้นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของวงเงินกู้ 
o ส่งช าระคืนภายในอายุ 80 ปี และไม่เกิน 300 งวด 

ยกเว้น ลูกจ้างประจ าทีไ่ม่มีสทิธิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน ต้องส่งช าระคืนภายในอายุ 60 ปี 
o ต้องช าระเงินกู้สามัญครบ 12 งวด และส่งช าระต้นเงินกู้มาแลว้ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท  

หรือ ส่งคืนเงินกู้พิเศษครบ 18 งวดแล้ว จึงมีสิทธขิอกู้เงินพเิศษได้  
กรณี ส่งคืนช าระเงินกู้พิเศษไม่ครบ 18 งวด แต่ส่งช าระต้นเงินกู้มาแลว้ไม่น้อยกว่า 80,000บาท  
เมื่อผู้กู้ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมดก็ให้สามารถกูพ้ิเศษได้เช่นกัน 

o ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน ไม่ต่ ากวา่วงเงินกู้ ตามราคาประเมินของทางราชการ หลักทรัพย์ต้องอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาชิก หรือคูส่มรส หรือบิดามารดา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของผูกู้ ้
เป็นผู้ถือกรรมสทิธิ ์

ประเมินหลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้เงินพิเศษ 

วงเงนิกู ้
ไม่เกิน 

หุ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ท่ีดินและ 
มีท่ีอยูอ่าศัย 

ไม่เกิน 

ท่ีสวน 
ไม่เกิน 

ท่ีนา/ท่ีดิน 
ไม่เกิน 

ท่ีนา/ท่ีดิน 
ท่ีไม่ได้ 

ท าประโยชน์ 
ไม่เกิน 

หลักประกันอื่น 

4,000,000 
ร้อยละ 15
ของเงินกู ้

90% 80% 70% 60% 
ใช้สิ่งปลูกสร้าง 
(บ้านพักอาศัย) ทั้งน้ี เมื่อรวมกับค่าหุ้นที่ช าระแล้ว  

ต้องไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขอกู ้

 


