
หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้แก่สหกรณ์ (ตามประกาศ ฉ.26/2562) 

 เงินกู้ฉุกเฉิน เอทีเอ็ม 

1. ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต ่3 เดือนขึ้นไป 

2. เงื่อนไขการกู้เงินฉุกเฉิน 

2.1 อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน ให้กู้ได้ 3 เท่าของเงนิได้รายเดือน  

     แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

2.2 อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 12 เดือน แต่ไม่ถึง 60 เดือน ให้กู้ได้ 5 เท่าของเงนิได้รายเดือน  

     แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

2.3 อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 60 เดือน แต่ไม่ถึง 120 เดือน ใหกู้้ได้ 5 เท่าของเงนิได้รายเดือน 

     แต่ไม่เกิน 120,000 บาท 

2.4 อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้กู้ได้ 5 เท่าของเงนิได้รายเดือน แต่ไม่เกิน  

     150,000 บาท  

3. สมาชิกต้องมีเงินเหลอืจากการหักช าระหนี้ทุกประเภทแล้ว ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 

4. การผ่อนช าระ สามารถผ่อนช าระคืนเงนิต้นพร้อมดอกเบีย้ ไม่เกิน 12 งวดรายเดือน 

5. สมาชิกสามารถยื่นเอกสารได้ตลอดเวลาท าการ โดยสหกรณ์จะด าเนินการอนุมัติวงเงินกู้ 

ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันที่เอกสารเรียบร้อย 

เอกสารประกอบการกู้เงนิ 

1. แบบฟอร์ม “ค าขอใช้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

เอทีเอ็ม” จ านวน 1 ฉบับ 

2. (ส าเนา)บัตรประจ าตัวพนักงานหรอื(ส าเนา)บัตรประจ าตัวประชาชน ของ 1. ผู้กู้ 2. คู่สมรส และ 

3. บุคคลอื่นที่สามารถสอบถามการทวงหนี้ได้  

3. ต้นฉบับใบแสดงการจา่ยเงนิเดือน (ผูกู้้) เดือนล่าสุด 

4. (ส าเนา)หนา้สมุดบัญชเีงินฝากธนาคารกรุงไทย (ผูกู้้) ทีใ่ช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม 

 

 

  



 เงินกู้สามัญ 

1. ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต ่6 เดือนขึ้นไป 

2. วงเงินให้กู้ยืมเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

2.1 อายุสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 12 เดือน กู้ได้ 20 เท่าของเงินได้รายเดือน 

แต่ไม่เกิน 300,000 บาท 

2.2 อายุสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 24 เดือน กู้ได้ 40 เท่าของเงนิได้รายเดือน 

แต่ไม่เกิน 600,000 บาท 

2.3 อายุสมาชิกตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 48 เดือน กู้ได้ 60 เท่าของเงนิได้รายเดือน  

แต่ไม่เกิน 900,000 บาท 

2.4 อายุสมาชิกตั้งแต่ 48 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 เดือน กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน  

แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท 

2.5 อายุสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,700,000 

บาท 

3. สมาชิกผูกู้้ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์เต็มจ านวนเงินกู ้

4. หลักประกันเงนิกู้สามัญ 

  4.1 การกู้เงินสามัญ ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นและหรือเงินเงินฝาก ไม่ต้องมี

หลักประกันอย่างอื่น  

  4.2 กรณีจ านวนเงินกู้ เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นและหรือเงินเงินฝาก จะต้องมี

หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

  (1) การกู้เงนิไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสองคนค้ าประกัน 

   (2) การกู้เงินเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท  ต้องมีสมาชิกค้ า

ประกันอย่างน้อยสองคนค้ าประกัน และผูค้้ าประกันต้องมเีงินได้รายเดือนมากกว่าหรือเท่ากับผู้กู้หนึ่ง

คนค้ าประกัน 

 ในกรณีที่ผู้ค้้ำประกันมีเงินได้รำยเดือนน้อยกว่ำผู้กู้ทั้งสองคน จะต้องเพิ่มผู้ค้้ำ

ประกันอีกหนึ่งคน รวมเป็นสำมคนค้้ำประกัน 

  (3) การกู้เงินเกิน 900,000 บาทขึ้นไป ต้องมีสมาชิกค้ าประกันอย่างน้อยสามคน

ค้ าประกัน และผูค้้ าประกันต้องมเีงินได้รายเดือนมากกว่าหรอืเท่ากับผูกู้้อย่างนอ้ย หนึ่งคนค้ าประกัน 



       ในกรณีที่ผู้ค้้ำประกันมีเงินได้รำยเดือนน้อยกว่ำผูกู้้ทั้งสำมคน จะต้องเพิ่มผู้ค้้ำประกันอีก

หนึ่งคน รวมเป็นสี่คนค้้ำประกัน 

*****การกู้เงนิที่ใช้สมาชิกค้ าประกันไม่ครบตามข้อก าหนดข้อ 4.2(2) และ (3) ผู้

กู้จะต้องท าประกันชีวิตในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับ

ประโยชน์*****  

4.3 สมาชิกที่ผ่อนช าระคืนเงนิกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 งวดรายเดือน จึงจะมีสิทธิ์ยื่นค า

ขอกู้สามัญใหมไ่ด้ 

  4.4 สมาชิกมีสิทธิขอผ่อนช าระได้ไม่เกิน 180 งวด แต่ทั้งนี้ไม่เกินอายุเกษียณของผู้กู้

และผูค้้ าประกัน (ค านวณการผ่อนช าระถึงเดือนสงิหาคม) 

  4.5 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งเงินอื่น ๆ  ของ

สมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินเงนิได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และต้องมีเงินเหลือจากการหักช าระ

หน้ีทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 

เอกสารประกอบการกู้เงนิ 

 1. แบบฟอร์ม “ค าขอกู้เงนิสามัญ”  จ านวน 1 ฉบับ 

 2. แบบฟอร์ม “หนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ”  จ านวน 2 ฉบับ 

 3. แบบฟอร์ม “หนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้สามัญ”  จ านวน 2  ฉบับ ต่อผู้ค้ าประกัน 1 ราย 

(ถ้ำใช้บุคคลค้้ำประกัน จ้ำนวน 2 คน ต้องใช้แบบฟอร์ม “หนังสือค้้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญ”   

จ้ำนวน 4 ฉบับ) 

 4. แบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมหักเงินรายได้ หรอืเงนิอื่นใด ช าระหนีแ้ก่สหกรณ์”  จ านวน 1  

ฉบับ 

 5. แบบฟอร์ม “ใบสมัครกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์” จ านวน 1 ฉบับ 

(ส้ำหรับผู้กู้ที่ใช้บุคคลค้้ำประกัน ต้องสมัครเข้ำกองทุนเสริมสร้ำงเสถียรภำพของสหกรณ์)            

หลักฐานประกอบการยื่นกู้เงนิสามัญ (ผู้กู้) 

 1. (ส าเนา) บัตรประจ าตัวพนักงาน / บัตรประจ าตัวประชาชนผูกู้้ และคู่สมรส (ถ้ามี) 

 2. (ส าเนา) ทะเบียนบ้านผูกู้้ และคู่สมรส (ถ้ามี) 

 3. (ส าเนา) ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 



 4. (ส าเนา) ใบหย่า (กรณหีย่ำร้ำง) 

 5. (ส าเนา) ใบมรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต) 

 6. (ส าเนา) หนังสอืจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

 7. (ส าเนา) หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยที่จะให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี 

 8. (ต้นฉบับ) ใบแสดงการจา่ยเงินเดอืนล่าสุดของผูกู้้ 

หลักฐานประกอบการยื่นกู้เงนิสามัญ (ผู้ค้ าประกัน) 

 1. (ส าเนา) บัตรประจ าตัวพนักงาน / บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ าประกัน 

 2. (ส าเนา) ทะเบียนบ้านผู้ค้ าประกัน 

 3. (ส าเนา) หนังสือจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

 4. (ส าเนา) ใบแสดงการจา่ยเงนิเดือนลา่สุดของผู้กู้ 

 

 

เงินกูป้ระเภทเงนิกู้สามัญ 

(เพื่อการศกึษาหรือเพื่อการรักษาพยาบาล) 
 

หลักเกณฑ์เงนิกู้สามญัสวัสดกิาร 

1. สทิธิกู้ กรณีใช้บุคคลค้ าประกันก าหนดวงเงินกูใ้ห้ ดังนี้  

  สมาชิกมสีิทธิขอกู้เงินสามัญสวัสดกิารได้ภายในวงเงินไมเ่กนิ 50,000 บาท  

2. สทิธิกู้ กรณใีช้ค่าหุ้นและหรือเงินฝากค้ าประกันก าหนดวงเงนิกู้ ดังนี้  

  กู้ไดไ้ม่เกนิ 90% ของค่าหุน้ที่มีอยู ่

3. การผ่อนช าระ  

 สมาชิกมสีิทธิขอผ่อนช าระได้ไม่เกนิ 12 งวด หรือไมเ่กินอายุเกษียณ ซึ่งทางสหกรณ์จะค านวณการผ่อน

ช าระถึงสิน้เดอืนสิงหาคม 



4. การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท   

การสง่เงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทพร้อมดอกเบ้ียเงินกู้ รวมท้ังเงินอื่น ๆ ของสมาชกิรวมกันจะต้องไมเ่กิน

เงินได้รายเดอืนสุทธิของสมาชิกนัน้ และต้องมเีงินเหลือจากการหักช าระหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 2,000.- 

บาท 

 

5. เอกสารประกอบการกู้เงนิสามัญสวสัดิการ 

 1. แบบฟอร์ม “ค าขอกู้เงินสามัญ”  จ านวน 1 ฉบับ 

 2. แบบฟอร์ม “หนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญสวัสดิการ”  จ านวน 1 ฉบับ 

 3. แบบฟอร์ม “หนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้สามัญสวัสดิการ”  จ านวน 1  ฉบับ  

 4. แบบฟอร์ม “หนังสือยนิยอมหักเงินรายได้ หรอืเงินอื่นใด ช าระหนีแ้ก่สหกรณ”์ จ านวน 1 ฉบับ 

 5. พร้อมแนบหลักฐานใบแจ้งคา่ใชจ้่ายโดยประมาณที่สถานศกึษา หรือ สถานพยาบาลออกให้ 

             ประกอบค าขอกู้ด้วย           

 

7. หลักฐานประกอบการยื่นกูเ้งินสามัญสวสัดิการ (ผู้กู้และผู้ค้ าประกัน) 

 1. (ส าเนา) บัตรประจ าตัวพนักงาน / (ส าเนา) บัตรประจ าตัวประชาชน 

 2. (ส าเนา) ทะเบียนบ้าน 

 3. (ส าเนา) ทะเบียนสมรส 

 4. (ส าเนา) ใบหยา่ (กรณีหย่ำร้ำง) 

 5. (ส าเนา) ใบมรณะบัตร 

 6. (ส าเนา) หนังสอืจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ หรอืเปลี่ยนนามสกุล 

 7. (ส าเนา) หนา้สมุดบัญชเีงินฝากธนาคารกรุงไทยท่ีจะให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี 

 8. (ส าเนา)ใบแสดงการจา่ยเงินเดอืนล่าสุดของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 

 

 

 

 

 

 



เงินกูป้ระเภทเงนิกู้สามัญ 

(เพื่อเหตุภัยพบิตั)ิ 

หลักเกณฑ์เงนิกู้ 

1. ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบเหตุภัยพิบัติ หรอืบ้านพักของทางราชการ หรือบ้านเชา่ 

3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการรสอบสวนหรอืถูกลงโทษทางวินัย 

 4. ผูกู้้ต้องไม่อยู่ในระหว่างการบังคับคดีตามค าพพิากษาของศาล 

 5. ผูกู้้มีสิทธิยื่นกู้ได้เพียงครั้งเดียว (ต่อภัยพิบัติ) 

เงื่อนไขการกู้เงิน  

 1. กรณีเป็นพนักงาน กปภ. หรอืเจ้าหน้าที่สหกรณ์: กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือนในปัจจุบัน 

แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยต้องมีบุคคลที่เป็นสมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย 1 คน  

 2. กรณีเป็นอดีตพนักงาน กปภ. หรอือดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์: กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุน

เรอืนหุ้นที่ผู้มีอยู่กับสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

สมาชิกมีสิทธิขอผ่อนช าระได้ไม่เกิน 60 งวด  

เอกสารประกอบการกูเ้งิน 

 1. ค าขอกู้เงนิและหนังสือสัญญากู้เงนิสามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติ 

 2. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินได้รายเดือนหรือเงินอื่นใด ที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับเพื่อช าระหนี้

ให้กับสหกรณ์ 

 3. ส าเนาใบแสดงการจา่ยเงนิเดือนก่อนเดือนที่ยื่นกู้ 1 เดือน 

 4. ส าเนาบัตรประชาชนหรอืบัตรประจ าตัวพนักงานผู้กู้และผูค้้ าประกัน   

5. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผูค้้ าประกัน 

6. ส าเนาหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา ออกให้โดยหน่วยงานปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

7. ส าเนาหนา้สมุดบัญชเีงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 


