หน่ วยงานของผู้ก้ ตู ้องหักเงินได้ รายเดือน หรือเงินอืนใด (หน้ าฎีกา) เท่ านัน
1. วงเงินกู้สามัญ
อายุการเป็ นสมาชิก

วงเงินกู้สามัญไม่ เกิน (บาท)

1 ปี ขึนไปไม่เกิน 2 ปี

300,000

2 ปี ขึนไปไม่เกิน 3 ปี

400,000

3 ปี ขึนไปไม่เกิน 4 ปี

500,000

4 ปี ขึนไปไม่เกิน 5 ปี

600,000

5 ปี ขึนไปไม่เกิน 6 ปี

700,000

6 ปี ขึนไปไม่เกิน 7 ปี

800,000

7 ปี ขึนไปไม่เกิน 8 ปี

900,000

8 ปี ขึนไปไม่เกิน 9 ปี

1,000,000

9 ปี ขึนไป

2,000,000

ผู้ก้ตู ้ องมีหุ้นสะสมไม่ ตากว่
ํ าร้ อยละ 10 ของวงเงินทีขอกู้ กรณีหุ้นไม่ ถึง
ร้ อยละ 10 สมาชิกต้ องยินยอมให้ หักจากเงินทีขอกู้

2. เกณฑ์เงินเดือนคงเหลือของผู้ก้เู งิน

(หลังหักหนีสหกรณ์ หนีอืนสินเชื อบุคคล,สินเชื อบ้ าน ของทุกธนาคาร )ตามข้ อมูลเครดิตบูโร คงเหลือดังนี
อัตราเงินเดือนของผูข้ อกู้

เงินได้ รายเดือนคงเหลือ

ไม่เกิน 10,000 บาท

3,000

เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 15,000 บาท

3,500

เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท

4,000

เกินกว่า 20,000 บาท ถึง 25,000 บาท

4,500

เกินกว่า 25,000 บาท ถึง 30,000 บาท

5,000

เกินกว่า 30,000 บาท ถึง 35,000 บาท

6,000

เกินกว่า 35,000 บาท ถึง 40,000 บาท

7,000

เกินกว่า 40,000 บาท ถึง 45,000 บาท

8,000

เกินกว่า 45,000 บาท ถึง 50,000 บาท

9,000

เกินกว่า 50,000 บาท

10,000

ตัวอย่ างเช่ น นาย ก เงินเดือน
หัก สินเชื อธนาคาร
หุ้น+หนีสหกรณ์
คงเหลือ

20,440 บาท ขอกู้ 200,000 บาท
5,000 บาท
3,500 บาท
11,940 บาท (เหลือตามเกณฑ์ )

3. ผู้ก้ตู ้ องจัดทําประกันชีวิตผู้ก้ ตู ามทีสหกรณ์ กําหนด
4. ผู้ก้ตู ้ องแนบเอกสารรายงานข้ อมูลเครดิตบูโร
5. กรณีมีหนีสามัญเดิมหากประสงค์ จะกู้ใหม่ ผู้ก้ตู ้ องส่ งชําระหนีเดิมมา
ไม่น้อยกว่ า 12 งวด
6. ผู้ก้ตู ้ องไม่มปี ระวัตกิ ารค้ างชําระค่าหุ้นรายเดือนและหรื อหนี ไม่ว่าต้นเงิน
หรื อดอกเบียงวดใดงวดหนึงหรื อหลายงวดในรอบระยะเวลา 1 ปี ทีผ่ านมา
ก่อนการยืนขอกู้

7. ผู้ก้ ตู ้ องถือหุ้นรายเดือนตามระเบียบว่ าด้วยหุ้น
ที

อัตราเงินเดือน

จํานวนหุ้น/เดือน
(หุ้น)

จํานวนเงิน/เดือน
(บาท)

1.

ไม่เกิน 10,000 บาท

30

300

2.

เกิน 10,000 บาท – ไม่เกิน 15,000 บาท

50

500

3.

เกิน 15,000 บาท – ไม่เกิน 20,000 บาท

70

700

4.

เกิน 20,000 บาท – ไม่เกิน 25,000 บาท

90

900

5.

เกิน 25,000 บาท – ไม่เกิน 30,000 บาท

110

1,100

6.

เกิน 30,000 บาท – ไม่เกิน 35,000 บาท

130

1,300

7.

เกิน 35,000 บาท – ไม่เกิน 40,000 บาท

150

1,500

8.

เกิน 40,000 บาท – ไม่เกิน 45,000 บาท

170

1,700

9.

เกิน 45,000 บาท – ไม่เกิน 50,000 บาท

190

1,900

10.

เกิน 50,000 บาท

210

2,100

8. ระยะเวลาการผ่ อนชําระ 240 งวด ไม่เกินอายุราชการ


ประมาณการอัตราการผ่ อนชําระเงินต้ นรวมดอกเบีย (ยังไม่ รวมหุ้นรายเดือน)
วงเงินกู้

อัตราผ่ อน/เดือน
(บาท)

วงเงินกู้

อัตราผ่ อน/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

9. การยืนกู้สามัญ ต้ องมีหลักประกันกันอย่ างใดอย่ างหนึงดังนี
มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอืน จํานองเป็ นประกันเต็มจํานวนเต็ม
จํานวนเงินกูร้ ายนัน ภายในร้อยละแปดสิ บแห่งมูลค่าทรัพย์นนั
 มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ จํานําเป็ นประกัน ภายในร้อยละ
แปดสิ บแห่งมูลค่าทรัพย์นนั
 ใช้บุคคลคําประกัน โดยต้องมีสมาชิกทีมิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ คําประกันอย่างไม่มี
จํากัดเพือหนี สิ นเกียวกับเงินกูร้ ายนัน













กรณี กสู้ ามัญไม่เกินหนึงแสนบาท ต้องมีผคู ้ าประกั
ํ
นอย่างน้อยหนึงคน
กรณี กสู้ ามัญเกินกว่าแสนบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท ต้องมีผคู ้ าประกั
ํ
นอย่างน้อยสองคนเป็ น
ข้าราชการ พนักงานท้องถิน ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าทีสหกรณ์ เว้นแต่ สมาชิกผูค้ าประกั
ํ
นเป็ น
ระดับชํานาญงาน หรื อชํานาญการหรื อเทียบเท่าขึนไป หนึงคนสามารถคําประกันได้
กรณี กูส้ ามัญเกินกว่าห้าแสนบาท แต่ไม่เกินหนึ งล้าน ต้องมีผูค้ าประกั
ํ
นอย่างน้อยสามคน เป็ น
ข้าราชการ พนักงานส่ วนท้องถิน ลูก จ้างประจํา หรื อเจ้า หน้า ที สหกรณ์ เว้น แต่ สมาชิ ก ผูค้ าํ
ประกัน เป็ นระดับ ชํานาญงานหรื อระดับ ชํานาญการ หรื อ เที ยบเท่าขึ นไปสองคนสามารถคํา
ประกันได้
กรณี กสู้ ามัญเกินกว่าหนึงล้านขึนไป ต้องมีผคู ้ าประกั
ํ
นอย่างน้อยสามคนเป็ นข้าราชการ พนักงาน
ส่ วนท้องถิน ลูกจ้างประจํา หรื อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิ กผูค้ าประกั
ํ
นเป็ นระดับอาวุโส
หรื อชํานาญการพิเศษหรื ออํานวยการท้องถินระดับต้น หรื อเทียบเท่าขึนไปสองคนสามารถคํา
ประกันได้
สมาชิกคนหนึ งจะเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นสําหรับผูก้ ทู ้ ุกประเภทในเวลาเดียวกันได้ไม่เกินสามคน
กรณีสมาชิกคําประกันเป็ นข้าราชการ และลูกจ้างประจําต้องมีอายุสมาชิกหนึงปี ขึนไป
กรณี ผคู ้ าประกั
ํ
นเป็ นเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ต้องได้รับการบรรจุแต่งตังมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี

สมาชิกทีเคยปรับโครงสร้ างหนี


หากมีความประสงค์จะกูเ้ งินกูส้ ามัญ ต้องส่ งชําระสัญญาปรับโครงสร้างหนีมาต่อเนือง
12 งวด ของหนีสัญญาเดิม โดยให้นาํ เงินกูส้ ัญญาใหม่หกั กลบหนีสัญญาเดิม สมาชิกได้
เงินส่ วนทีเหลือ

หลักเกณฑ์ การกู้สามัญโดยใช้ หุ้นคําประกัน
กู้ได้ ไม่ เกินร้ อยละเก้ าสิ บของค่ าหุ้นสะสมทีมี

หลักเกณฑ์ การให้ ก้สู ามัญเพือช่ วยเหลือ
กรณีได้รับความเสี ยหายจากภัยพิบัติ
ต้องเป็ นสมาชิก 1 ปี ขึนไป ทีมีบา้ นของตนเอง คู่สมรส หรื อ
ของบิดา มารดา เพียง 1 หลัง ได้รับความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิ
 วัตถุประสงค์
เพือนําไปซ่อมแซมบ้านเรื อนและทรัพย์สิน หรื อซือทรัพย์สิน
ใหม่แทนทีเสี ยหาย
 วงเงิน
ไม่เกิน 300,000 บาท
ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คนเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
 หลักประกัน
 อัตราดอกเบีย
ร้อยละ 5 (ไม่มีเฉลียคืน)
 ระยะเวลาการผ่อนชําระไม่เกิน 120 งวด และไม่เกินอายุราชการทีเหลืออยู่
 เงินคงเหลือ
ไม่ตากว่
ํ า 2,000 บาท
ั ิให้ยนเอกสารนั
ื
บแต่เหตุการณ์สินสุ ด
 ระยะเวลาในการยืนเอกสาร หลังจากเกิดภัยพิบต
ไม่เกิน 180 วัน


คุณสมบัติผกู้ ู้

หลักเกณฑ์ การให้ ก้สู ามัญเพือช่ วยเหลือสมาชิกผู้คาประกั
ํ
น
ทีได้รับความเดือดร้ อนจากการคําประกันเงินกู้
เป็ นสมาชิกผูค้ าประกั
ํ
นเงินกูท้ ีผูก้ ถู ้ ึงแก่กรรม หรื อออกจาก
งานประจําไม่สามารถชําระหนีได้ตามสัญญาและผูค้ าประกั
ํ
น
ตกเป็ นลูกหนี
 วงเงินให้กู้
ตามจํานวนเงินทีสมาชิกต้องรับผิดชอบในฐานะผูค้ าประกั
ํ
น
 อัตราดอกเบีย ร้อยละ 2 (ไม่มีเฉลียคืน)
 ระยะเวลาการผ่อนชําระไม่เกิน 120 งวด และไม่เกินอายุราชการทีเหลืออยู่
ู ้ ู้
 คุณสมบัติผก

เงินกู้สามัญเพือการศึกษา
คุณสมบัติผกู ้ ู้
 วัตถุประสงค์

ต้องเป็ นสมาชิก 6 เดือนขึนไป (หักหน้าฎีกา 6 เดือนติดต่อกัน)
เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว
รวมทังบุตรบุญธรรมของสมาชิก
ไม่เกิน 200,000 บาท (ตามหลักฐานค่าธรรมเนียมของสถานศึกษา)
 วงเงิน
 หลักประกัน
ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คนเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น (อายุสมาชิก 6 เดือน)
 อัตราดอกเบีย
ร้อยละ 5 (ไม่มีเฉลียคืน)
 ระยะเวลาการผ่อนชําระไม่เกิน 60 งวด และไม่เกินอายุราชการทีเหลืออยู่
ไม่ตากว่
ํ า 3,000 บาท
 เงินคงเหลือ


