
หลักเกณฑก์ารให้เงนิกู้แก่สหกรณ์ (ตามประกาศ ฉ.10/2564) 

 

เงินกูป้ระเภทฉกุเฉิน 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 

เอกสารประกอบการกู้เงิน 

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. ใบแสดงการจา่ยเงนิเดือนที่มลีายน้ า (ผูกู้้) เดือนล่าสุด  

4. (ส าเนา)หนา้สมุดบัญชเีงินฝากธนาคารกรุงไทย (ผูกู้้) ทีใ่ช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม 

  



เงินกูป้ระเภทสามัญ 

1. ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต ่6 เดือนขึ้นไป 

2. วงเงินให้กู้ยืมเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

2.1 อายุสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน ให้กู้ได้ 20 เท่าของเงินได้รายเดือน         

แต่ไม่เกิน 300,000 บาท 

2.2 อายุสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน ให้กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน       

แต่ไม่เกิน 600,000 บาท 

2.3 อายุสมาชิกตั้งแต่ 24 เดือน แต่ไม่ถึง 36 เดือน ให้กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน      

แต่ไม่เกิน 900,000 บาท 

2.4 อายุสมาชิกตั้งแต่ 36 เดือน แต่ไม่ถึง 48 เดือน ให้กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน       

แต่ไม่เกิน 1,300,000 บาท 

2.5 อายุสมาชิกตั้งแต่ 48 เดือน แต่ไม่ถึง 60 เดือน ให้กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน      

แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท 

2.6 อายุสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือน แต่ไม่ถึง 100 เดือน ให้กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน     

แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท 

2.7 อายุสมาชิกตั้งแต่ 100 เดือนขึ้นไป ให้กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 

2,000,000 บาท 

3. หลักประกันเงนิกู้สามัญ 

  3.1 การกู้เงินสามัญ ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่น  

  3.2 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 และผู้ค้ าประกันต้องมีเงินได้รายเดือนมากกว่าหรือเท่ากับผู้

กู้หนึ่งคนค้ าประกัน 



 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีเงินได้รายเดือนน้อยกว่าผู้กู้ทั้งสองคน จะต้องเพิ่มผู้ค้ า

ประกันอีกหนึ่งคน รวมเป็นสามคนค้ าประกัน 

  (3) การกู้เงินเกิน 900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท  ต้องมีสมาชิกค้ า

ประกันอย่างน้อยสามคนค้ าประกัน และผู้ค้ าประกันต้องมีเงินได้รายเดือนมากกว่าหรือเท่ากับผู้

กู้อย่างน้อย หน่ึงคนค้ าประกัน 

       ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีเงินได้รายเดือนน้อยกว่าผู้กู้ทั้งสามคน จะต้องเพิ่มผู้ค้ า

ประกันอีกหนึ่งคน รวมเป็นสี่คนค้ าประกัน 

(4) การกู้เงนิเกิน 1,800,000 บาท  แตไ่ม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องมีสมาชิกค้ า 

ประกันห้าคนค้ าประกัน และต้องมีทุนเรอืนหุ้นไม่น้อยกว่า 240,000 บาท 

*****การกู้เงนิที่ใช้สมาชิกค้ าประกันไม่ครบตามข้อก าหนดข้อ 3.2(2) , (3) และ 

(4)  ผู้กู้จะต้องท าประกันชีวิตในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ หรือเป็นสมาชิก

ฌาปนกิจสงเคราะห์กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์แห่

ประเทศไทยโดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ ***** 

3.3 สมาชิกที่ผ่อนช าระคืนเงนิกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 งวดรายเดือน จึงจะมีสิทธิ์ยื่นค า

ขอกู้สามัญใหมไ่ด้ 

  3.4 สมาชิกมีสิทธิขอผ่อนช าระได้ไม่เกิน 180 งวด แต่ทั้งนี้ไม่เกินอายุเกษียณของผู้กู้

และผูค้้ าประกัน (ค านวณการผ่อนช าระถึงเดือนสงิหาคม) 

  3.5 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 

(ถ้าใช้บุคคลค ้าประกัน จ้านวน 2 คน ต้องใช้แบบฟอร์ม “หนังสือค ้าประกันส้าหรับเงินกู้สามัญ”   

จ้านวน 4 ฉบับ) 

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

ฉบับ 



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 (กรณหีย่าร้าง) 

 5. (ส าเนา) ใบมรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต) 

 6. (ส าเนา) หนังสอืจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

 7. (ส าเนา) หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยที่จะให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี 

 8. ใบแสดงการจา่ยเงินเดือนล่าสุดของผูกู้้ที่มลีายน้ า 

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. สิทธิกู้ กรณใีช้บุคคลค้ าประกัน ก าหนดวงเงนิกู้ให้ ดังน้ี  

  สมาชิกมีสทิธิขอกู้เงนิสามัญสวัสดิการได้ภายในวงเงนิไม่เกิน 50,000 บาท  

2. สิทธิกู้ กรณใีช้ค่าหุ้นและหรอืเงนิฝากค้ าประกันก าหนดวงเงินกู้ ดังน้ี  

  กู้ได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้นที่มีอยู่ 



3. การผ่อนช าระ  

 สมาชิกมีสิทธิขอผ่อนช าระได้ไม่เกิน 12 งวด หรือไม่เกินอายุเกษียณ ซึ่งทางสหกรณ์จะ

ค านวณการผ่อนช าระถึงสิน้เดือนสงิหาคม 

4. การส่งเงนิงวดช าระหน้ีเงนิกู้ทุกประเภท   

การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิก

รวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และต้องมีเงินเหลือจากการหักช าระหน้ีทุก

ประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 2,000.- บาท 

5. เอกสารประกอบการกู้เงนิสามัญสวัสดิการ 

 1. แบบฟอร์ม “ค าขอกู้เงนิสามัญ”  จ านวน 1 ฉบับ 

 2. แบบฟอร์ม “หนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญสวัสดิการ”  จ านวน 1 ฉบับ 

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

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

 5. พรอ้มแนบหลักฐานใบแจง้ค่าใช้จา่ยโดยประมาณที่สถานศกึษา หรอื สถานพยาบาลออกให้ 

             ประกอบค าขอกู้ด้วย   

 

         

7. หลักฐานประกอบการยื่นกู้เงนิสามัญสวัสดิการ (ผู้กู้และผู้ค้ าประกัน) 

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

 2. (ส าเนา) ทะเบียนบ้าน 

 3. (ส าเนา) ทะเบียนสมรส 

 4. (ส าเนา) ใบหย่า (กรณหีย่าร้าง) 

 5. (ส าเนา) ใบมรณะบัตร 

 6. (ส าเนา) หนังสือจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล 

 7. (ส าเนา) หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยที่จะให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี 

 8. (ส าเนา)ใบแสดงการจ่ายเงินเดอืนล่าสุดของผูกู้้และผู้ค้ าประกัน 

 



เงินกูป้ระเภทเงนิกู้สามัญ 

(เพื่อเหตุภัยพบิตั)ิ 

หลักเกณฑ์เงนิกู้ 

1. ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบเหตุภัยพิบัติ หรอืบ้านพักของทางราชการ หรอืบ้านเช่า 

3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการรสอบสวนหรอืถูกลงโทษทางวินัย 

 4. ผูกู้้ต้องไม่อยู่ในระหว่างการบังคับคดีตามค าพพิากษาของศาล 

 5. ผูกู้้มีสิทธิยื่นกู้ได้เพียงครั้งเดียว (ต่อภัยพิบัติ) 

เงื่อนไขการกู้เงนิ  

 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) 


