
หน่วยงานของผู้กู้ต้องหักเงนิได้รายเดือน หรือเงนิอืนใด (หน้าฎีกา) เท่านัน

1. วงเงินกู้สามัญ

อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้สามญัไม่เกนิ (บาท)

1 ปีขึนไปไม่เกิน 2 ปี 300,000

2 ปีขึนไปไม่เกิน 3 ปี 400,000

3 ปีขึนไปไม่เกิน 4 ปี 500,000

4 ปีขึนไปไม่เกิน 5 ปี 600,000

5 ปีขึนไปไม่เกิน 6 ปี 700,000

6 ปีขึนไปไม่เกิน 7 ปี 800,000

7 ปีขึนไปไม่เกิน 8 ปี 900,000

8 ปีขึนไปไม่เกิน 9 ปี 1,000,000

9 ปีขึนไป 2,000,000

       ผู้กู้ต้องมีหุ้นสะสมไม่ตาํกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินทขีอกู้ กรณีหุ้นไม่ถึง

        ร้อยละ 10 สมาชิกต้องยนิยอมให้หักจากเงินทขีอกู้



2. เกณฑ์เงินเดือนคงเหลือของผู้กู้เงิน
(หลงัหักหนีสหกรณ์ หนีอืนสินเชือบุคคล,สินเชือบ้าน ของทุกธนาคาร )ตามข้อมูลเครดติบูโร คงเหลือดงันี

อตัราเงินเดือนของผูข้อกู ้ เงินได้รายเดือนคงเหลือ

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

ตัวอย่างเช่น นาย ก     เงินเดือน                 20,440 บาท  ขอกู้ 200,000 บาท

                     หัก    สินเชือธนาคาร             5,000   บาท

                               หุ้น+หนีสหกรณ์           3,500  บาท

                                คงเหลือ                      11,940  บาท  (เหลือตามเกณฑ์)

                              



3. ผู้กู้ต้องจัดทาํประกนัชีวิตผู้กู้ตามทสีหกรณ์กําหนด

4. ผู้กู้ต้องแนบเอกสารรายงานข้อมูลเครดิตบูโร

5. กรณีมีหนีสามัญเดิมหากประสงค์จะกู้ใหม่ ผู้กู้ต้องส่งชําระหนีเดิมมา       

     ไม่น้อยกว่า 12 งวด

6. ผู้กู้ต้องไม่มปีระวัตกิารค้างชําระค่าหุ้นรายเดือนและหรือหนี ไม่ว่าต้นเงิน   

     หรือดอกเบยีงวดใดงวดหนึงหรือหลายงวดในรอบระยะเวลา 1 ปีทีผ่านมา           

     ก่อนการยืนขอกู้



7. ผู้กู้ต้องถือหุ้นรายเดือนตามระเบียบว่าด้วยหุ้น

ที อตัราเงินเดือน 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. ระยะเวลาการผ่อนชําระ 240 งวด ไม่เกนิอายุราชการ

 ประมาณการอตัราการผ่อนชําระเงินต้นรวมดอกเบีย (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



9. การยืนกู้สามัญ ต้องมีหลักประกนักันอย่างใดอย่างหนึงดงันี

 มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอืน จาํนองเป็นประกนัเตม็จาํนวนเตม็

จาํนวนเงินกูร้ายนนั ภายในร้อยละแปดสิบแห่งมูลค่าทรัพยน์นั

 มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ จาํนาํเป็นประกนั ภายในร้อยละ

แปดสิบแห่งมูลค่าทรัพยน์นั

 ใชบุ้คคลคาํประกนั โดยตอ้งมีสมาชิกทีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้คาํประกนัอยา่งไม่มี

จาํกดัเพือหนีสินเกียวกบัเงินกูร้ายนนั



 กรณีกูส้ามญัไม่เกินหนึงแสนบาท ตอ้งมีผูค้าํประกนัอยา่งนอ้ยหนึงคน

 กรณีกูส้ามญัเกินกว่าแสนบาท แต่ไม่เกินหา้แสนบาท ตอ้งมีผูค้าํประกนัอยา่งนอ้ยสองคนเป็น

ขา้ราชการ พนกังานทอ้งถิน ลูกจา้งประจาํ เจา้หนา้ทีสหกรณ์ เวน้แต่ สมาชิกผูค้าํประกนัเป็น

ระดบัชาํนาญงาน หรือชาํนาญการหรือเทียบเท่าขึนไป หนึงคนสามารถคาํประกนัได้

 กรณีกูส้ามญัเกินกว่าห้าแสนบาท แต่ไม่เกินหนึงลา้น ตอ้งมีผูค้าํประกนัอย่างน้อยสามคน เป็น

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจา้งประจาํ หรือเจา้หน้าทีสหกรณ์ เวน้แต่ สมาชิกผูค้าํ

ประกนัเป็นระดบัชาํนาญงานหรือระดบัชาํนาญการ หรือเทียบเท่าขึนไปสองคนสามารถคาํ

ประกนัได้

 กรณีกูส้ามญัเกินกว่าหนึงลา้นขึนไป ตอ้งมีผูค้าํประกนัอย่างนอ้ยสามคนเป็นขา้ราชการ พนกังาน

ส่วนทอ้งถิน ลูกจา้งประจาํ หรือเจา้หนา้ทีสหกรณ์  เวน้แต่สมาชิกผูค้าํประกนัเป็นระดบัอาวุโส

หรือชาํนาญการพิเศษหรืออาํนวยการทอ้งถินระดบัตน้ หรือเทียบเท่าขึนไปสองคนสามารถคาํ

ประกนัได้

 สมาชิกคนหนึงจะเป็นผูค้าํประกนัสาํหรับผูกู้ทุ้กประเภทในเวลาเดียวกนัไดไ้ม่เกินสามคน

 กรณีสมาชิกคาํประกนัเป็นขา้ราชการ และลูกจา้งประจาํตอ้งมีอายสุมาชิกหนึงปีขึนไป

 กรณีผูค้าํประกนัเป็นเจา้หนา้ทีสหกรณ์ ตอ้งไดรั้บการบรรจุแต่งตงัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปี



สมาชิกทเีคยปรับโครงสร้างหนี

 หากมีความประสงคจ์ะกูเ้งินกูส้ามญั ตอ้งส่งชาํระสัญญาปรับโครงสร้างหนีมาต่อเนือง 

12 งวด ของหนีสญัญาเดิม โดยใหน้าํเงินกูส้ัญญาใหม่หกักลบหนีสญัญาเดิม สมาชิกได้

เงินส่วนทีเหลือ



หลักเกณฑ์การกู้สามญัโดยใช้หุ้นคาํประกนั

กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นสะสมทมีี



หลกัเกณฑ์การให้กู้สามัญเพือช่วยเหลือ

กรณไีด้รับความเสียหายจากภัยพบัิติ

 คุณสมบติัผูกู้ ้ ตอ้งเป็นสมาชิก 1 ปีขึนไป ทีมีบา้นของตนเอง คู่สมรส หรือ

ของบิดา มารดา เพียง 1 หลงั ไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติั  

 วตัถุประสงค์ เพอืนาํไปซ่อมแซมบา้นเรือนและทรัพยสิ์น หรือซือทรัพยสิ์น

ใหม่แทนทีเสียหาย

 วงเงิน ไม่เกิน 300,000 บาท 

 หลกัประกนั ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นผูค้าํประกนั

 อตัราดอกเบีย ร้อยละ 5 (ไม่มีเฉลียคืน)

 ระยะเวลาการผอ่นชาํระไม่เกิน 120 งวด และไม่เกินอายรุาชการทีเหลืออยู่

 เงินคงเหลือ ไม่ตาํกวา่ 2,000 บาท

 ระยะเวลาในการยนืเอกสาร   หลงัจากเกิดภยัพิบติัใหย้นืเอกสารนบัแต่เหตุการณ์สินสุด

ไม่เกิน 180 วนั



หลกัเกณฑ์การให้กู้สามัญเพือช่วยเหลือสมาชิกผู้คาํประกนั

ทไีด้รับความเดือดร้อนจากการคาํประกนัเงนิกู้

 คุณสมบตัิผูกู้ ้ เป็นสมาชิกผูค้าํประกนัเงินกูที้ผูกู้ถึ้งแก่กรรม หรือออกจาก

               งานประจาํไม่สามารถชาํระหนีไดต้ามสัญญาและผูค้าํประกนั      

                               ตกเป็นลูกหนี

 วงเงินใหกู้้ ตามจาํนวนเงินทีสมาชิกตอ้งรับผิดชอบในฐานะผูค้าํประกนั

 อตัราดอกเบีย ร้อยละ 2 (ไม่มีเฉลียคืน)

 ระยะเวลาการผอ่นชาํระไม่เกิน  120 งวด และไม่เกินอายรุาชการทีเหลืออยู่



เงินกู้สามัญเพือการศึกษา  

 คุณสมบตัิผูกู้ ้       ตอ้งเป็นสมาชิก 6 เดือนขึนไป  (หกัหนา้ฎีกา 6 เดือนติดต่อกนั)

 วตัถุประสงค ์       เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  

                                  รวมทงับุตรบุญธรรมของสมาชิก

 วงเงิน               ไม่เกิน 200,000 บาท (ตามหลกัฐานคา่ธรรมเนียมของสถานศึกษา)

 หลกัประกนั         ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นผูค้าํประกนั (อายสุมาชิก 6 เดือน)

 อตัราดอกเบีย       ร้อยละ 5 (ไม่มีเฉลียคืน)

 ระยะเวลาการผอ่นชาํระไม่เกิน 60 งวด และไม่เกินอายรุาชการทีเหลืออยู่

 เงินคงเหลือ          ไม่ตาํกวา่ 3,000 บาท


