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หลักเกณฑ์การกู้เงิน 
             

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีนโยบายให้บริการเงินกู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยในปัจจุบัน  
ได้เปิดให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก คือ  
 
1. กู้หุ้นตนเอง  

อัตราดอกเบี้ย 6.45 % (มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข: เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สมาชิกต้องไม่มีหนี้เงินกู้สามัญ กู้ได้สูงสุด 90 % ของหุ้นท่ีมีโดยไม่

ต้องมีคนค้้าประกัน  
การช าระหนี้: ไม่เกิน 180 งวด (15 ปี) ข้าราชการบ้านาญสามารถกู้ได้ 
การค้ าประกัน: ไม่ต้องมีการค้้าประกัน 

 

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ณ ส านักงานสหกรณ์ 
อัตราดอกเบี้ย 6.45 % (มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข: สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 6 งวด กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินได้รายเดือน และ

สมาชิกต้องไม่มีหนี้สามัญทันใจ 
การช าระหนี้: ไม่เกิน 6 งวด  
การค้ าประกัน: ไม่ต้องมีการค้้าประกัน 

 

3. เงินกู้สามัญทันใจ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (กู้เงินจากตู้เอทีเอ็ม) 
อัตราดอกเบี้ย 6.45 % (มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 6 งวด กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 200,000 บาท

และไม่เกินค่าหุ้น 
            การช าระหนี้ : ไม่เกิน 48 งวด  
            การค้ าประกัน : ไม่ต้องมีการค้้าประกัน (ท้าสัญญาครบ 1 ปี จึงขอเพิ่มวงเงินกู้ใหม่ได้) 
            *(ถ้ากรณีกู้สามัญทันใจแล้ว จะไม่สามารถกู้เงินฉุกเฉิน ณ ส านักงานสหกรณ์ได้) 
 

4. เงินกู้สามัญ (คนค้ าประกัน) 
            อัตราดอกเบี้ย 6.45 % (มีเงินเฉลี่ยคืน) 

  เง่ือนไข : สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 6 งวด กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท  
            - ผู้ท่ีเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขี้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือนรวมกับค่าหุ้น  
            - ผู้ท่ีเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 55 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น 
            - ผู้ท่ีเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น 
  การช าระหนี้ : ไม่เกิน 180 งวด (15 ปี) และช้าระหนี้หมดภายในวันเกษียณอายุราชการ (60 ปี) 
             การค้ าประกัน : 

- วงเงินกู้ยืม 100,000 – 500,000 บาท      ผู้ค้ าประกัน   2  คน 
- วงเงินกู้ยืม 500,001 – 700,000 บาท      ผู้ค้ าประกัน   3  คน 
- วงเงินกู้ยืม 700,001 – 1,000,000 บาท    ผู้ค้ าประกัน  4  คน 
- วงเงินกู้ยืม 1,000,001 บาทขึ้นไป           ผู้ค้ าประกัน   5  คน 
* กรณสีมาชิกหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ สป.มท. กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมราชทัณฑ์ จะมีสิทธิ์กู้

สามัญ (คนค้ าฯ) ต่างไปจากนี้ 
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5. เงินกู้สามัญ (หลักทรัพย์ค้ าประกัน) 
            อัตราดอกเบี้ย 6.45 % (มีเงินเฉลี่ยคืน) 

  เง่ือนไข :  สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 6 งวด การกู้ต้องน้าอสังหาริมทรัพย์มาจดจ้านองเพื่อค้้าประกัน
ไว้กับสหกรณ ์กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

  การช าระหนี้ : ไม่เกิน 240 งวด และอายุไม่เกิน 70 ปี 
 

6. เงินกู้พิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์อยู่สบาย  
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบนัได (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ให้ยื่นกู้ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66 
ปีที่ 1  ดอกเบี้ย 3.50% 
ปีที่ 2  ดอกเบี้ย 3.75% 
ปีที่ 3  ดอกเบี้ย 4.00% 
ปีที่ 4  ดอกเบี้ย 4.25% 
ปีที่ 5  ดอกเบี้ย 4.50% 
เง่ือนไข : เป็นการกู้เพื่อซื้อบ้านมือ 1 หรือมือ 2 หรือซื้อท่ีดินพร้อมสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,ซื้อห้องชุด หรือไถ่ถอน 

เงินกู้ซื้อบ้านจากธนาคาร กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 8 ล้านบาท และจะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต้่ากว่า 10% ของเงินเดือน ภายใน  
5 ปีแรกห้ามไถ่ถอนจากสหกรณ์ฯ แต่หากจ้าเป็นต้องไถ่ถอนจะถูกปรับอัตราดอกเบ้ียย้อนหลัง นับต้ังแต่ท่ีกู้ให้เท่ากับเงินกู้
พิเศษเพื่อการเคหะแบบเดิมท้ังหมด (ดอกเบ้ียคงท่ี 4.50%) 
            การช าระหนี้ :  ไม่เกิน 360 งวด และผ่อนช้าระอายุต้องไม่เกิน 70 ปี 
            การค้ าประกัน : ใช้หลักทรัพย์ท่ีซื้อค้้าประกัน โดยต้องจดจ้านองอสังหาริมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ 
 

7. เงินกู้พิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์  
อัตราดอกเบี้ย 4.50 % (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 1 ปี เป็นการกู้เพื่อซื้อบ้านมือ 1 หรือมือ 2 สร้างบ้าน หรือซื้อ

ห้องชุด ฯลฯ กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 8 ล้านบาท และจะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต้่ากว่า 10% ของเงินเดือน 
            การช าระหนี้ :  ไม่เกิน 360 งวด และผ่อนช้าระอายุต้องไม่เกิน 70 ปี 
            การค้ าประกัน : ใช้หลักทรัพย์ท่ีซื้อค้้าประกัน โดยต้องจดจ้านองอสังหาริมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ 

(กรณีกู้เงินเพื่อการสร้างบ้าน สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้สมาชิกเป็นงวด ๆ) 
 

8. เงินกู้พิเศษเพือ่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
อัตราดอกเบี้ย 5.75 % (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 1 ปี กู้ได้สูงสุดได้ไม่เกิน 8 ล้านบาท ส้าหรับผู้ท่ีมีบ้านอยู่

แล้วแต่ต้องการลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ เพิ่มเติม หรือจะน้าเงินไปลงทุนอืน่โดยต้องน้าหลักทรัพย์มาจ้านองกับสหกรณ์ 
การช าระหนี้ :  ไม่เกิน 360 งวด และผ่อนช้าระอายุต้องไม่เกิน 70 ปี 

            การค้ าประกัน : ใช้หลักทรัพย์ท่ีซื้อค้้าประกัน โดยต้องจดจ้านองอสังหาริมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ 
 

9. เงินกู้พิเศษเพือ่การซ้ือรถ (รถยนต์/รถจักรยานยนต์) รถใหม่ป้ายแดง 
อัตราดอกเบี้ย 4.00 % (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 1 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และจะต้องมีเงินเดือนคงเหลือ

ไม่ต้่ากว่า 20 % ของเงินเดือน 
การช าระหนี้ :  ไม่เกิน 120 งวด ท้ังนี้ เมื่อนับอายุของผู้กู้รวมกับจ้านวนปีท่ีผ่อนช้าระอายุต้องไม่เกิน 60 ปี 

            การค้ าประกัน : ใช้บุคคลค้้าประกันในจ้านวนเท่ากับการกู้เงินสามัญ 
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10. เงินกู้พิเศษเพือ่การซ้ือรถ (รถยนต์/รถจักรยานยนต์) รถมือสอง 
อัตราดอกเบี้ย 4.50 % (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 1 ปี ซื้อได้ท้ังรถมือ 1 และมือ 2 กู้ได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 

และจะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต้่ากว่า 20 % ของเงินเดือน 
การช าระหนี้ :  ไม่เกิน 120 งวด ท้ังนี้ เมื่อนับอายุของผู้กู้รวมกับจ้านวนปีท่ีผ่อนช้าระอายุต้องไม่เกิน 60 ปี 

            การค้ าประกัน : ใช้บุคคลค้้าประกันในจ้านวนเท่ากับการกู้เงินสามัญ 
(กรณีซ้ือรถยนต์มือ 2 วงเงินกู้ต้องไม่เกินราคาประเมินรถของกรมการขนส่งทางบก) 
 

11. เงินกู้สามัญปันผลรายปี 
อัตราดอกเบี้ย 6.00 % (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินปันผลท่ีสมาชิกผู้กู้ได้รับในปีท่ีแล้ว (ไม่รวมเฉล่ียคืน)  
การช าระหนี้ : ไม่มีการช้าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียรายเดือน เพราะจะมีการช้าระหนี้ท้ังหมดจากเงินปันผลของผู้กู้ท่ี

จะได้รับในวันประชุมใหญ่ (ช่วงกลางเดือน พ.ย.) 
 

12. เงินกู้อเนกประสงค์ 
อัตราดอกเบี้ย 5.75 % (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 6 งวด กู้ได้สูงสุดได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
การช าระหนี้ :  ไม่เกิน 120 งวด และช้าระหนี้หมดภายในวันเกษียณ 

            การค้ าประกัน :  วงเงิน 1 – 200,000 บาท ใช้บุคคลค้้าประกันข้าราชการ 1 คน หรือลูกจ้างประจ้า 2 คน 
                                 วงเงิน 200,000 – 300,000 บาท ใช้บุคคลค้้าประกันข้าราชการ 2 คน หรือลูกจ้างประจ้า 3 คน
และหากเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ้าค้้าฯ ใช้ 3 คน 

 

-  

วงเงินกู้ จ านวนงวด ผ่อนช าระรายเดือน (120 งวด) 
100,000 บาท 120 งวด 1,100 บาท 
120,000 บาท 120 งวด 1,400 บาท 
150,000 บาท 120 งวด 1,700 บาท 
170,000 บาท 120 งวด 1,900 บาท 
190,000 บาท 120 งวด 2,100 บาท 
200,000 บาท 120 งวด 2,200 บาท 
300,000 บาท 120 งวด 3,300 บาท 

 

13. เงินกู้สูงอายุปลอดต้น 
อตัราดอกเบี้ย 6.00 % (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : ผู้กู้ต้องเป็นข้าราชการบ้านาญ กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น 
การช าระหนี้ :  ไม่เกิน 120 งวด (10 ปี) โดยปีท่ี 1-5 ผ่อนช้าระเฉพาะดอกเบ้ียรายปี (ไม่ต้องข้าระเงินต้น) จ่าย

ดอกเบ้ียปีละ 1 ครั้ง โดยหักจากเงินปันผลแต่ละปีท่ีสมาชิกจะได้รับในวันประชุมใหญ่ และเมื่อครบ 5 ปีแล้วให้สมาชิกเลือกท่ี
จะช้าระแบบที่ 1 ช้าระเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นรายเดือนต่อไป หรือ แบบที่ 2 ขอท้าสัญญาใหม่เพื่อช้าระปลอดต้นเหมือนกับ 
5 ปีแรก 

      

14. เงินกู้พิเศษเพือ่ปอ้งกันชีวิตและทรัพย์สิน (กู้ซ้ือปืน) 
อัตราดอกเบี้ย 6.25 % (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 1 ปี เป็นการซื้อปืนเฉพาะรุ่นท่ีสหกรณ์ฯ ก้าหนดเท่านั้น      

(ดูได้จากเว็บไซต์สหกรณ์ฯ) 
การช าระหนี้ :  ไม่เกิน 60 งวด  

            การค้ าประกัน : ใช้บุคคลค้้าประกัน 1 คน 
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15. เงินกู้สามัญรวมหนี้ที่เดียว 
อัตราดอกเบี้ย 6.45 % (มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : เป็นการช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีหนี้กับสหกรณ์ฯ หลายสัญญา หรือมีหนี้กับสถาบันการเงินอื่น โดยประสงค์

ช้าระเงินกู้แห่งเดียว โดยลักษณะการกู้เงินจะคล้ายกับกู้สามัญคนค้้าประกัน ท้ังนี้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท  
การช าระหนี้ :  ผ่อนช้าระไม่เกินอายุ 70 ปี  

            การค้ าประกัน : ใช้บุคคลค้้าประกันคล้ายกับเงินกู้สามัญ ผนวกกับกู้สามัญหลักทรัพย์ค้้าประกัน โดยเงินกู้สามัญใน
ส่วนท่ีเกินสิทธิต้องน้าหลักทรัพย์มาค้้าประกัน 
 
16. เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา 

อัตราดอกเบี้ย 4.25 % (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 1 ปี กู้ได้สูงสุดได้ไม่เกิน 350,000 บาท กู้ส้าหรับการศึกษา

ของตนเองหรือบุตรของสมาชิกในทุกระดับช้ัน ผู้กู้ต้องเสนอแผนการศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาท้ังหลักสูตร ซึ่ง
คณะกรรมการจะอนุมัติในหลักการไว้ในภาพรวม โดยสมาชิกจะได้รับเงินกู้เมื่อคณะกรรมการอนุมัติในหลักการแล้ว และน้า
ใบเสร็จการลงทะเบียนมายื่นกับสหกรณ์ 

การช าระหนี้ :  ไม่เกิน 96 งวด (8 ปี) และไม่เกินอายุ 60 ปี 
            การค้ าประกัน : ใช้บุคคลค้้าประกัน  
 
17. เงินกู้สามัญ ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างที่รับบ าเหน็จรายเดือน 

อัตราดอกเบี้ย 6.45 % (มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข :  กู้ได้สูงสุดได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินค่าหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 2.5 ล้านบาท 
การช าระหนี้ :  ไม่เกิน 120 งวด (10 ปี) และไม่เกินอายุ 70 ปี 

            การค้ าประกัน : ใช้หลักทรัพย์ค้้าประกัน  
 

การกู้เงินของพนักงานราชการ 
 

สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ กู้ยืมเงินไม่เกินกว่าเงินฝาก และทุนเรือนหุน้ของตนเอง 
 
 เงินกู้สามัญทันใจ 

อัตราดอกเบี้ย 6.45 % (มีเงินเฉลี่ยคืน) 
เง่ือนไข : สมัครเป็นสมาชิก และช้าระเงินค่าหุ้นแล้ว 6 งวด กู้ได้สูงสุดได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน แต่ต้องไม่เกิน 

30,000 บาท และไม่เกินค่าหุ้น 
การช าระหนี้ :  ไม่เกิน 18 งวด  

           
 
 

 


