
หน่วยงานของผู้กู้ต้องหักเงนิได้รายเดือน หรือเงนิอ่ืนใด (หน้าฎกีา)  
ของสมาชิกทุกรายตามยอดเรียกเกบ็ของสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกก่อน

สถาบันการเงินอ่ืน  

1. วงเงนิกู้สามญั 
 

 
อายุการเป็นสมาชิก จ านวนเท่าของเงินเดือน วงเงินกู้สามญัไม่เกนิ (บาท) 

1 ปีข้ึนไปไม่เกิน 2 ปี 25 300,000 

2 ปีข้ึนไปไม่เกิน 3 ปี 30 400,000 

3 ปีข้ึนไปไม่เกิน 4 ปี 35 500,000 

4 ปีข้ึนไปไม่เกิน 5 ปี 40 600,000 

5 ปีข้ึนไปไม่เกิน 6 ปี 45 700,000 

6 ปีข้ึนไปไม่เกิน 7 ปี 50 800,000 

7 ปีข้ึนไปไม่เกิน 8 ปี 55 900,000 

8 ปีข้ึนไปไม่เกิน 9 ปี 60 1,000,000 

9 ปีข้ึนไป 65 2,000,000 

ตัวอย่างเช่น นาย ก  เงนิเดือน 20,440 บาท อายุสมาชิก 1 ปี 3 เดือน 
นาย ก จะกู้ได้ ไม่เกนิ 300,000 บาท (มเีง่ือนไขข้ออ่ืนประกอบ) 



 
2.. เกณฑ์เงนิเดือนคงเหลือของผู้กู้เงนิ  
 
 
(หลกัหักหนีส้หกรณ์ หนีอ่ื้นสินเช่ือบุคคล,สินเช่ือบ้าน ของทุกธนาคาร )ตามข้อมูลเครดติบูโร คงเหลือดงันี ้

อตัราเงินเดือนของผูข้อกู ้ เงินได้รายเดือนคงเหลือ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 3,000 

เกินกวา่ 10,000 บาท ถึง 15,000 บาท 3,500 

เกินกวา่ 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท 4,000 

เกินกวา่ 20,000 บาท ถึง 25,000 บาท 4,500 

เกินกวา่ 25,000 บาท ถึง 30,000 บาท 5,000 

เกินกวา่ 30,000 บาท ถึง 35,000 บาท 6,000 

เกินกวา่ 35,000 บาท ถึง 40,000 บาท 7,000 

เกินกวา่ 40,000 บาท ถึง 45,000 บาท 8,000 

เกินกวา่ 45,000 บาท ถึง 50,000 บาท 9,000 

เกินกวา่ 50,000 บาท  10,000 

ตัวอย่างเช่น นาย ก     เงินเดือน                 20,440 บาท  ขอกู้ 200,000 บาท 
                     หัก    สินเช่ือธนาคาร             5,000   บาท 
                               หุ้น+หนีส้หกรณ์           3,500  บาท 
                                คงเหลือ                      11,940  บาท  (เหลือตามเกณฑ์) 
                               



3. ผู้กู้ต้องมหุ้ีนสะสมไม่ต า่กว่าร้อยละ 10 ของวงเงนิทีข่อกู้ 

4. ผู้กู้ต้องจัดท าประกนัชีวิตผู้กู้ตามทีส่หกรณ์ก าหนด 

5. ผู้กู้ต้องแนบเอกสารรายงานข้อมูลเครดติบูโร 

6. กรณีมหีนีส้ามญัเดมิหากประสงค์จะกู้ใหม่ ผู้กู้ต้องส่งช าระหนีเ้ดมิมา        
     ไม่น้อยกว่า 12 งวดและส่งหนีเ้ดมิไม่ต า่กว่าร้อยละยีสิ่บห้าของมูลหนี ้
      เก่า หากช าระต า่กว่าร้อยละยีสิ่บห้า จ านวนเงนิทีข่อกู้ใหม่ต้องไม่เกนิ 
      ร้อยละห้าสิบของสิทธิในการกู้     

7. ผู้กู้ต้องไม่มปีระวตักิารค้างช าระค่าหุ้นรายเดือนและหรือหนี ้ไม่ว่าต้นเงนิ    

     หรือดอกเบีย้งวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดในรอบระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา            
     ก่อนการย่ืนขอกู้ 



8. ผู้กู้ต้องถือหุ้นรายเดือนตามระเบียบว่าด้วยหุ้น 
ที ่ อตัราเงินเดือน จ านวนหุ้น/เดือน 

(หุ้น) 
จ านวนเงิน/เดือน 

(บาท) 

1. ไม่เกิน 10,000 บาท 50 500 

2. เกิน 10,000 บาท – ไม่เกิน 15,000 บาท 60 600 

3. เกิน 15,000 บาท – ไม่เกิน 20,000 บาท 80 800 

4. เกิน 20,000 บาท – ไม่เกิน 25,000 บาท 110 1,100 

5. เกิน 25,000 บาท – ไม่เกิน 30,000 บาท 150 1,500 

6. เกิน 30,000 บาท – ไม่เกิน 35,000 บาท 200 2,000 

7. เกิน 35,000 บาท – ไม่เกิน 40,000 บาท 260 2,600 

8. เกิน 40,000 บาท – ไม่เกิน 45,000 บาท 330 3,300 

9. เกิน 45,000 บาท – ไม่เกิน 50,000 บาท 410 4,100 

10. เกิน 50,000 บาท  500 5,000 



9. ระยะเวลาการผ่อนช าระ 240 งวด 
 อตัราการผ่อนช าระเงนิต้นรวมดอกเบีย้ (ยงัไม่รวมหุ้นรายเดือน) 

 วงเงินกู้ อตัราผ่อน/เดือน 
(บาท) 

วงเงินกู้ อตัราผ่อน/เดือน 
(บาท) 

 100,000 850 1,100,000 8,900 

 200,000 1,650 1,200,000 9,700 

300,000 2,450 1,300,000 10,500 

400,000 3,250 1,400,000 11,300 

500,000 4,050 1,500,000 12,100 

600,000 4,850 1,600,000 12,900 

700,000 5,650 1,700,000 13,700 

800,000 6,450 1,800,000 14,550 

900,000 7,300 1,900,000 15,350 

1,000,000 8,100 2,000,000 16,150 



10. การย่ืนกู้สามัญ ต้องมีหลกัประกนักนัอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี ้

 มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็น
ประกนัเตม็จ านวนเตม็จ านวนเงินกูร้ายนั้น ภายในร้อยละแปดสิบ
แห่งมูลค่าทรัพยน์ั้น 

 มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ จ าน าเป็น
ประกนั ภายในร้อยละแปดสิบแห่งมูลค่าทรัพยน์ั้น 

 ใชบุ้คคลค ้าประกนั โดยตอ้งมีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
ค ้าประกนัอยา่งไม่มีจ ากดัเพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูร้ายนั้น 

 



 กรณีกูส้ามญัไม่เกินหน่ึงแสนบาท ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 

 กรณีกูส้ามญัเกินกวา่แสนบาท แต่ไม่เกินหา้แสนบาท ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ยสองคนเป็น
ขา้ราชการ พนกังานทอ้งถ่ิน ลูกจา้งประจ า เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ เวน้แต่ สมาชิกผูค้  ้าประกนัเป็น
ระดบัช านาญงาน หรือช านาญการหรือเทียบเท่าข้ึนไป หน่ึงคนสามารถค ้าประกนัได ้

 กรณีกูส้ามญัเกินกว่าห้าแสนบาท แต่ไม่เกินหน่ึงลา้น ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัอย่างนอ้ยสามคน เป็น
ขา้ราชการ พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้งประจ า หรือเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ เวน้แต่ สมาชิกผูค้  ้ า
ประกนัเป็นระดบัช านาญงานหรือระดบัช านาญการ หรือเทียบเท่าข้ึนไปสองคนสามารถค ้ า
ประกนัได ้

 กรณีกู ้สามัญเกินกว่าหน่ึงล้านข้ึนไป ต้องมีผูค้  ้ าประกันอย่างน้อยสามคนเป็นข้าราชการ 
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้งประจ า หรือเจา้หน้าท่ีสหกรณ์  เวน้แต่สมาชิกผูค้  ้ าประกนัเป็น
ระดบัอาวโุสหรือช านาญการพิเศษหรืออ านวยการทอ้งถ่ินระดบัตน้ หรือเทียบเท่าข้ึนไปสองคน
สามารถค ้าประกนัได ้

 สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ทุ้กประเภทในเวลาเดียวกนัไดไ้ม่เกินสามคน 

 กรณีสมาชิกค ้าประกนัเป็นขา้ราชการ และลูกจา้งประจ าตอ้งมีอายสุมาชิกหน่ึงปีข้ึนไป 

 กรณีผูค้  ้าประกนัเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ตอ้งไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี 
 

 

 

 

 
 

 



สมาชิกท่ีเคยปรับโครงสร้างหน้ี 

 หากมีความประสงคจ์ะกูเ้งินกูส้ามญั ตอ้งส่งช าระสญัญาปรับ
โครงสร้างหน้ีมาต่อเน่ือง 36 งวด และหน้ีตอ้งลดลง 50%  
ของหน้ีท่ีเคยปรับโครงสร้าง 
 



หลกัเกณฑ์การกู้สามญัโดยใช้หุ้นค า้ประกนั 

 กู้ได้ไม่เกนิร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นสะสมทีม่ ี



 
หลกัเกณฑ์การให้กู้สามญัเพ่ือช่วยเหลือ 
กรณไีด้รับความเสียหายจากภัยพบิัติ 

  คุณสมบติัผูกู้ ้ ตอ้งเป็นสมาชิก 1 ปีข้ึนไป ท่ีมีบา้นของตนเอง คู่สมรส หรือ 
  ของบิดา มารดา เพียง 1 หลงั ไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติั   

 วตัถุประสงค ์ เพ่ือน าไปซ่อมแซมบา้นเรือนและทรัพยสิ์น หรือซ้ือทรัพยสิ์น 
  ใหม่แทนท่ีเสียหาย 

 วงเงิน ไม่เกิน 300,000 บาท  
 หลกัประกนั ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นผูค้  ้าประกนั 
 อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5 (ไม่มีเฉล่ียคืน) 
 ระยะเวลาการผอ่นช าระไม่เกิน 120 งวด และไม่เกินอายรุาชการท่ีเหลืออยู ่
 เงินคงเหลือ ไม่ต ่ากวา่ 2,000 บาท 
 ระยะเวลาในการยืน่เอกสาร   หลงัจากเกิดภยัพิบติัใหย้ืน่เอกสารนบัแต่ 
  เหตุการณ์ส้ินสุดไม่เกิน 180 วนั 



 
หลกัเกณฑ์การให้กู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้ค า้ประกนั 

ทีไ่ด้รับความเดือดร้อนจากการค า้ประกนัเงนิกู้ 
  คุณสมบติัผูกู้ ้ เป็นสมาชิกผูค้  ้าประกนัเงินกูท่ี้ผูกู้ถึ้งแก่กรรม หรือออกจาก 

  งานประจ าไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญาและผูค้  ้า 
  ประกนัตกเป็นลูกหน้ี 

 วงเงินใหกู้ ้ ตามจ านวนเงินท่ีสมาชิกตอ้งรับผิดชอบในฐานะผูค้  ้า 
  ประกนั 

 อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2 (ไม่มีเฉล่ียคืน) 
 ระยะเวลาการผอ่นช าระไม่เกิน  120 งวด และไม่เกินอายรุาชการท่ีเหลืออยู ่

 


