การบริการด้ านเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีนโยบายให้บริ การเงินกูโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มฐานะทางเศรษฐกิจของ
สมาชิกโดยในปัจจุบนั ได้เปิ ดให้บริ การเงินกูแ้ ก่สมาชิก 4 ประเภท คือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกูส้ ามัญ
3. เงินกูพ้ ิเศษ
4. เงินยืมเพื่อการศึกษา
1. เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน ณ สานักงานสหกรณ์
เงื่อนไข: สมัครเป็ นสมาชิก และชาระเงินค่าหุน้ แล้ว 6 งวด ไม่เกินครึ่ งหนึ่งของเงินเดือน และไม่เกิน
20,000 บาท
การชาระหนี:้ ไม่เกิน 3 งวด
การคา้ ประกัน: ไม่ตอ้ งมีการค้ าประกัน
1.2 เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
เงื่อนไข : สมัครเป็ นสมาชิก และชาระเงินค่าหุน้ แล้ว 6 งวด กูไ้ ด้ 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 80,000 บาท
การชาระหนี้ : ไม่เกิน 18 งวด
การคา้ ประกัน : ไม่ตอ้ งมีการค้ าประกัน
1.3 เงินกู้ฉุกเฉินอันเกิดจากภัย
เงื่อนไข : กูไ้ ด้ทนั ทีที่เป็ นสมาชิก และชาระเงินค่าหุน้ แล้ว 1 งวด กูไ้ ด้ไม่เกิน 8 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน
50,000 บาท
การชาระหนี้ : ไม่เกิน 12 งวด
การคา้ ประกัน : สมาชิกค้ าประกัน 1 คน เงินเดือนไม่ต่ากว่าผูก้ ู้
2. เงินกู้สามัญ
เงื่อนไข :
1. เป็ นสมาชิกพ้นที่พน้ การทดลองปฏิบตั ิการณ์ราชการ
2. วงเงินที่กไู้ ด้
2.1 เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนไม่เกิน 3 ปี กูไ้ ด้ 25 เท่าของเงินเดือน
2.2 เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 10 ปี กูไ้ ด้ 45 เท่า ของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุน้
2.3 เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปกูไ้ ด้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุน้
2.4 สมาชิกซึ่งพ้นจากการเป็ นข้าราชการหรื อ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อลูกจ้างประจา กูไ้ ด้ไม่

เกิน 90% ของค่าหุน้ และ หรื อเงินฝาก
2.5 สมาชิกซึ่งมีค่าหุน้ และ หรื อเงินฝากเกินกว่าจานวนจากัดที่มีสิทธิกไู้ ด้ คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจอนุมตั ิให้กไู้ ด้ไม่เกิน 90 % ของค่าหุน้ และหรื อเงินฝาก
2.6 มีเงินเหลือใช้จ่ายหลังจากชาระค่าหุน้ และหนี้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ากว่า 20 % ของ
เงินเดือน
การชาระหนี้ : ไม่เกิน 180 งวด (15ปี ) และชาระหนี้หมดภายในวันเกษียณอายุราชการ กรณีจะ
ชาระหนี้เกิน 60 ปี ได้ ณ เวลาที่ผกู้ มู้ ีอายุครบ 60 ปี ต้องมีหนี้เหลือไม่เกิน 90 % ของค่าหุน้
การคา้ ประกัน :
1. ใช้หุน้ ของผูก้ คู้ ้ าประกัน (90% ของค่าหุน้ )
2. สมาชิกค้ าประกันต้องเป็ นสมาชิกมีเงื่อนไขดังนี้
2.1 ผูค้ ้ าประกันต้องไม่เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้
2.2 กรณีกสู้ ามัญไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีผคู้ ้ าประกัน 2 คน
2.3 กรณีกเู้ งินสามัญตั้งแต่ 500,001 - 700,000 ต้องมีผคู้ ้ าประกัน 3 คน
2.4 กรณีกเู้ งินสามัญตั้งแต่ 700,001– 1,000,000 ต้องมีผคู้ ้ าประกัน 4 คน
2.5 กรณีกเู้ งินสามัญตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป ต้องมีผคู้ ้ าประกัน 5 คน
ทั้งนี้ สมาชิกคนหนึ่งอาจคา้ ประกันผู้ก้ไู ด้ไม่เกิน 5 ราย
การอนุมตั ิ :
1. วงเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 700,000 บาท อนุมตั ิทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ยืน่ เรื่ องภายในวันอังคาร
2. วงเงินกูส้ ามัญเกิน 700,000 บาท อนุมตั ิเดือนละ 1 ครั้ง ปิ ดรับคาขอกูท้ ุกวันที่ 16 ของเดือน
เบิกจ่ายก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน
3. กูเ้ งินโดยใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันต้องทาประกันวินาศภัย
4. ไถ่ถอนจานอง หรื อ จานา ภายใน 3 ปี ไม่ตอ้ งเสี ยค่าปรับ
3. เงินกู้พเิ ศษ
เงื่อนไข :
1. เป็ นสมาชิกและส่งค่าหุน้ รายเดือนครบ 12 งวด
2. วงเงินกูไ้ ม่เกิน 8,000,000 บาท
3. สมาชิกที่มีเงินกูส้ ามัญอยูแ่ ล้วสามารถยืน่ กูเ้ งินพิเศษได้
4. มีเงินเหลือใช้จ่ายหลังจากชาระหนี้และหนี้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ากว่า 20 % ของเงินเดือน

การชาระหนี้ :
1. ไม่เกิน 360 งวด ( 30 ปี ) และอายุไม่เกิน 65 ปี
2. กรณี มีเงินกูส้ ามัญอยูแ่ ล้วชาระเงินตามงวดชาระเดิม สหกรณ์จะคิดเงินเฉลี่ยคืนให้

3. กรณี มีเงินกูส้ ามัญกูร้ วมบัญชีขยายงวดการชาระตามเงินกูพ้ ิเศษสหกรณ์จะไม่ คิดเงินเฉลี่ยคืน
ให้
การคา้ ประกัน :
1. ใช้หุน้ ของผูก้ คู้ ้ าประกัน (90 % ของค่าหุน้ )
2. อสังหาริ มทรัพย์ (ถ้าเป็ นการกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์และ อสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้เป็ น
หลักประกันเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูก้ หู้ รื อคู่สมรสให้ กู้ 100 % ของราคาหลักทรัพย์
3. สมุดเงินฝากสหกรณ์ ( 90 % ของสมุดฝาก)
หมายเหตุ :
1.เลือกผ่อนชาระได้ 2 แบบ คือ แบบสหกรณ์ หรื อ แบบธนาคาร
2.กรณี สมาชิกกูเ้ งินโดยใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกัน ต้องทาประกันวินาศภัย
3.1 เงินกู้พเิ ศษเพือ่ การซื้อรถยนต์
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง รถจักรยานยนต์ใหม่ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
กาหนด
เงื่อนไข :
1. เป็ นสมาชิกติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และส่งค่าหุน้ รายเดือนมาแล้วไม่ต่ากว่า
12 งวด
2. วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจะพิจารณาว่า เมื่อหักค่าหุน้ และ
เงินงวดชาระหนี้ทุกประเภท (อาทิ เช่น เงินกูห้ ุน้ , เงินกูส้ ามัญ, เงินกูฉ้ ุกเฉิน เป็ นต้น) แล้ว จะต้องมี
เงินเดือนคงเหลือไม่ต่ากว่า 10% ของเงินเดือน
การชาระหนี้ :
1. ระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 120 งวด ทั้งนี้ เมื่อนับอายุของผูก้ รู้ วมกับจานวนปี ที่ผอ่ นชาระอายุ
ต้องไม่เกิน 60 ปี
การคา้ ประกัน :
1. โฉนดที่ดิน
2. หนังสือกรรมสิทธิ์หอ้ งชุด (อ.ช.2)
3. เงินฝากของตนเองในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
4. สมาชิกค้ าประกันตามวงเงินกู้ โดยนาสมาชิกค้ าประกันเช่นเดียวกับการค้ าประกันกูเ้ งินสามัญ
มาใช้โดยอนุโลม
หลักเกณฑ์อนื่ ๆ :
1. คณะกรรมการดาเนินการทรงไว้ซ่ึงสิทธิในการอนุมตั ิเงินกูต้ ามความเหมาะสมเป็ นรายๆ ไป
2. สมาชิกผูก้ ไู้ ม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน

3. ให้ถือว่าสมาชิกผูก้ ผู้ ดิ สัญญาเงินกูท้ นั ที สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
เงินกูส้ ามัญ ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญนั้นให้งดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่
สมาชิกผูก้ ู้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
3.1 สมาชิกผูก้ เู้ มื่อได้รับเงินกูเ้ รี ยบร้อยแล้ว มิได้ส่งสาเนารับรองถูกต้องใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ให้แก่สหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์รถเป็ นของผูก้ ู้
3.2 สมาชิกผูก้ มู้ ิได้ส่งหลักฐานการเสียภาษีรถ (เช่น สาเนาป้ ายแสดงการเสียภาษีรถ, สาเนาใบ
คู่มือจดทะเบียนรถแสดงรายการเสียภาษีรถ เป็ นต้น) ให้แก่สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่กาหนด
เสียภาษีรถประจาปี ทุกปี ตลอดไปจนกว่าจะส่งคืนเงินกูพ้ ิเศษครบถ้วน
3.3 สมาชิกผูก้ จู้ าหน่าย จ่ายหรื อโอนรถที่กเู้ งินสหกรณ์ไปซื้อ ในระหว่างที่สมาชิกผูก้ ยู้ งั ส่งคืน
เงินกูพ้ ิเศษไม่ครบถ้วน
3.2 เงินกู้พเิ ศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ :
1. เงินกูเ้ พื่อก่อสร้าง ต่อเติมปรับปรุ งอาคาร สาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัว
ตามควรแก่ฐานะ
2. เงินกูเ้ พื่อซื้ออาคาร หรื อซื้อที่ดินและอาคาร หรื อซื้อที่ดิน เพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ สาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
3. เงินกูเ้ พื่อกิจการซึ่งเกียวข้องหรื อจาเป็ นแก่ (1) หรื อ (2)
4. เงินกูเ้ พื่อชาระหนี้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งสมาชิกกูม้ าเพื่อกิจการ ตาม (1) หรื อ (2) หรื อ (3) และ
ต้องรับภาระหนักกว่าที่จะกูจ้ ากสหกรณ์
เงื่อนไข :
1. เป็ นสมาชิกติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และส่งค่าหุน้ รายเดือนมาแล้วไม่ต่ากว่า
12 งวด
2. วงเงินกูไ้ ม่เกิน 8 ล้านบาท
3. กูไ้ ด้ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาประมูลค่าหลักทรัพย์โดยทางราชการและ/หรื อบริ ษทั ประเมิน
รวมกับ 90 เปอร์เซ็นต์ค่าหุน้ ที่ได้ชาระแก่สหกรณ์ฯ แล้ว และ/หรื อเงินฝากซึ่งสมาชิกผูก้ ฝู้ ากไว้กบั
สหกรณ์ฯ
4. วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจะพิจารณาว่า เมื่อหักค่าหุน้ และเงินงวดชาระหนี้ทุกประเภท (อาทิ เช่น
เงินกูห้ ุน้ , เงินกูส้ ามัญ, เงินกูฉ้ ุ กเฉิน เป้ นต้น) แล้ว จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต่ากว่า 10% ของเงินเดือน
การชาระหนี้ :
1. ระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 360 งวด ทั้งนี้ เมื่อนับอายุของผูก้ รู้ วมกับจานวนปี ที่ผอ่ นชาระอายุ
ต้องไม่เกิน 65 ปี

การคา้ ประกัน :
1. โฉนดที่ดิน
2. หนังสือกรรมสิทธิ์หอ้ งชุด (อ.ช.2)
3. เงินฝากของตนเองในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
หลักเกณฑ์อนื่ ๆ :
1. คณะกรรมการดาเนินการทรงไว้ซ่ึงสิทธิในการอนุมตั ิเงินกูต้ ามความเหมาะสมเป็ นรายๆ
ไป การพิจารณาอนุมตั ิจะเน้นการกูซ้ ้ือบ้านพร้อมที่ดินหลังแรกเป็ นอันดับแรก
2. สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งทาประกันอัคคีภยั สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้ โดยมอบให้สหกรณ์ฯ เป็ น
ผูร้ ับโอนประโยชน์ตลอดไป จนกว่าจะชาระหนี้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ฯ ครบถ้วน
3. สมาชิกผูก้ ไู้ ม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ สมาชิกจะต้องเป้ นผูร้ ับผิดชอบ
5. ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจานอง
3.3 เงินกู้พเิ ศษเพือ่ การส่ งเสริมการประกอบอาชีพ
วัตถุประสงค์ :
- เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการส่งเสริ มการประกอบอาชีพ อาทิ การเกษตร การพาณิ ชย์ การอุตสาหกรรม
การบริ การหรื อตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
เงื่อนไข :
1. เป็ นสมาชิกติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และส่งค่าหุน้ รายเดือนมาแล้วไม่ต่ากว่า
12 งวด
2. วงเงินกูไ้ ม่เกิน 8 ล้านบาท
3. กูไ้ ด้ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาประมูลค่าหลักทรัพย์โดยทางราชการและ/หรื อบริ ษทั ประเมิน
รวมกับ 90 เปอร์เซ็นต์ค่าหุน้ ที่ได้ชาระแก่สหกรณ์ฯ แล้ว และ/หรื อเงินฝากซึ่งสมาชิกผูก้ ฝู้ ากไว้กบั
สหกรณ์ฯ
4. วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจะพิจารณาว่า เมื่อหักค่าหุน้ และเงินงวดชาระหนี้ทุกประเภท (อาทิ เช่น
เงินกูห้ ุน้ , เงินกูส้ ามัญ, เงินกูฉ้ ุกเฉิน เป้ นต้น) แล้ว จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต่ากว่า 10% ของเงินเดือน
การชาระหนี้ :
1. ระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 360 งวด ทั้งนี้ เมื่อนับอายุของผูก้ รู้ วมกับจานวนปี ที่ผอ่ นชาระอายุ
ต้องไม่เกิน 65 ปี
การคา้ ประกัน :
1. โฉนดที่ดิน
2. หนังสือกรรมสิทธิ์หอ้ งชุด (อ.ช.2)
3. เงินฝากของตนเองในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
หลักเกณฑ์อนื่ ๆ :
1. คณะกรรมการดาเนินการทรงไว้ซ่ึงสิทธิในการอนุมตั ิเงินกูต้ ามความเหมาะสมเป็ นรายๆ

ไป การพิจารณาอนุมตั ิจะเน้นการกูซ้ ้ือบ้านพร้อมที่ดินหลังแรกเป็ นอันดับแรก
2. สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งทาประกันอัคคีภยั สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้ โดยมอบให้สหกรณ์ฯ เป็ น
ผูร้ ับโอนประโยชน์ตลอดไป จนกว่าจะชาระหนี้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ฯ ครบถ้วน
3. สมาชิกผูก้ ไู้ ม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ สมาชิกจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
5. ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจานอง
3.4 เงินกู้พเิ ศษแก่สมาชิกเพือ่ ป้องกันชีวติ และทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ :
- เงินกูพ้ ิเศษเพื่อแก่สมาชิกเพื่อป้ องกันชีวิตและทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควร
เงื่อนไข :
1. เป็ นสมาชิกติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และส่งค่าหุน้ รายเดือนมาแล้วไม่ต่ากว่า
12 งวด
2. วงเงินกูไ้ ม่เกิน 150,000 บาท
3. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินกูพ้ ิเศษต้องเสนอคาขอกูต้ ่อคณะกรรมการดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้
รวมทั้งรายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตให้ซ้ืออาวุธปื น (ป.3) รายการทรัพย์สิน
และหนี้สินรายได้ ค่าใช้จ่ายเหตุผลและความจาเป็ นในการเพื่อป้ องกันชีวิตและทรัพย์สิน
4. วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจะพิจารณาว่า เมื่อหักค่าหุน้ และเงินงวดชาระหนี้ทุกประเภท (อาทิ เช่น
เงินกูห้ ุน้ , เงินกูส้ ามัญ, เงินกูฉ้ ุกเฉิน เป็ นต้น) แล้ว จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต่ากว่า 10% ของเงินเดือน
การคา้ ประกัน :
1. มีทุนเรื อนหุน้ สูงกว่าจานวนที่ขอกูไ้ ม่ตอ้ งมีผคู้ ้ าประกัน
2. มีทุนเรื อนหุน้ น้อยกว่าจานวนที่ขอกูใ้ ช้ผคู้ ้ าประกัน 1 คน
การชาระหนี้ :
1. ระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ เมื่อนับอายุของผูก้ รู้ วมกับจานวนปี ที่ผอ่ นชาระอายุตอ้ ง
ไม่เกิน 60 ปี
หลักเกณฑ์อนื่ ๆ :
1. คณะกรรมการดาเนินการทรงไว้ซ่ึงสิทธิในการอนุมตั ิเงินกูต้ ามความเหมาะสมเป็ นรายๆ ไป
2. สมาชิกผูก้ ไู้ ม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
4. เงินยืมเพือ่ การศึกษา
1. ให้สมาชิกยืมเงินเพื่อการศึกษาของตนเอง คู่สมรสสมาชิก บุตรสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี
บริ บูรณ์ ตั้งแต่การศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรื อเทียบเท่า หรื อการศึกษาระดับปริ ญญา โดยให้ชาระค่าตอบแทนให้กองทุนตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

2. วงเงินยืมให้เป็ นไปตามหลักฐานที่สถานศึกษาออกให้หรื อตามใบเสร็ จการลงทะเบียนไม่เกิน
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ วิธีการขอยืมเงินและ
การรับเงินให้เป็ นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
3. มีผคู้ ้ าประกัน ซึ่งเป็ นสมาชิกจานวน 1 คน
4. ส่งชาระเงินคืนภายใน 5 ปี (60งวด) นับแต่วนั ที่ได้รับเงิน
5. ให้ยนื่ คาขอยืมเงินได้เฉพาะภายในภาคการศึกษานั้นๆ
6. มีเงินเหลือเพียงพอให้หกั ส่งได้ ภายหลังจากหักเงินค่าหุน้ และเงินงวดชาระหนี้แล้ว กรณี
ปรากฏว่าเงินเดือนไม่พอหักและมีการส่งคืนใบเสร็ จ สหกรณ์จะงดให้ยมื ในภาคเรี ยนต่อไป
www.moicoop.com โดย สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
ชั้น 4 อาคารดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร
กรุ งเทพฯ 10200

