
เกณฑ์การกู้เงินสามัญ (สป.)

ให้กู้ได้  65 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 

บุคคลค ้าประกันเงินกู้สามัญ

ร้อยละ บาท บุคคลค ้าประกัน

3 เดือน 200,000                  17 34,000 1 คน

4 - 6  เดือน 400,000                  17 68,000 2 คน

7 - 9  เดือน 600,000                  17 102,000 3 คน

10 - 12 เดือน 800,000                  22 176,000 4 คน

13 - 15  เดือน 1,000,000                22 220,000

16 - 18  เดือน 1,200,000                22 264,000

19 - 21  เดือน 1,400,000                22 308,000 การส่งช้าระหนี 

22 - 24  เดือน 1,600,000                25 400,000 ผู้กู้

25 - 27  เดือน 1,800,000                25 450,000 รายใหม่

28 - 30  เดือน 2,000,000                25 500,000 รายเก่า

31 - 33  เดือน 2,200,000                25 550,000    อายุตัว 58 ปีขึ นไป เงินได้รายเดือนให้ใช้เงินเดือนมาค านวณเงินกู้อย่างเดียว

34 - 36  เดือน 2,400,000                25 600,000 ไม่รวมเงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะหรือรายได้อ่ืนๆ

37 - 39  เดือน 2,600,000                25 650,000

40 - 43  เดือน 2,800,000                25 700,000

44 - 47  เดือน 2,900,000                25 725,000

48 เดือนข้ึนไป                 3,000,000 25 750,000

หมายเหตุ  - กู้เงินสามัญ     600,001 บาท  มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 22

 - กู้เงินสามัญ  1,400,001 บาท  มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

1.ระยะเวลาส่งช้าระหนี      1.1 ผู้กู้รายใหม่ (180 งวดและไม่เกินอายุตัว 75 ปี)

     2.2 ผู้กู้รายเก่า  (240 งวดและไม่เกินอายุตัว 75 ปี)

2.ประเภทการส่งช้าระหนี      2.1 แบบสหกรณ์

     2.2 แบบธนาคาร

3.เงินเดือนคงเหลือ      3.1 เงินเดือนคงเหลือ  30% = อนุมัติตามขอกู้

     3.2 เงินเดือนคงเหลือต ้ากว่า 30%และไม่ติดลบ = อนุมัติยอดเดิม

4.การกู้เงินสามัญ  จะต้องส่งช้าระหนี ไปแล้ว 3 งวด  จึงจะกู้ใหม่ได้

5.ยื นค้าขอกู้เงินสามัญ  ภายในวันที  10 ของทุกเดือน หากเดือนใดตรงกับวันหยุดให้เลื อนออกไปอีก 1 วันท้าการ
เอกสารที ใช้ในการยื นกู้สามัญปกติ (เอกสารทุกอย่างให้ลงลายมือชื อด้วยปากกาลูกลื นสีน ้าเงินเท่านั น)

1. ใบค าขอกู้เงินสามัญ 3. ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน+ส าเนาทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า,ใบมรณบัตร หรืออ่ืนๆ(ถ้ามี)  

2. รายละเอียดรับจ่ายเงินเดือนๆ ล่าสุด     ทั งผู้กู้+คู่สมรส  และผู้ค ้าประกัน+คู่สมรส

4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ท่ีประสงค์รับเงินกู้)

เกณฑ์การกู้หุ้นตนเอง (สห.)

1.การกู้หุ้นตนเอง ให้กู้ได้ร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที มีอยู่ ณ วันขอกู้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (ไม่มีหนี สามัญ)

2.ระยะเวลาส่งช้าระหนี      ก้าหนดส่งคืนไม่เกิน 240 งวดและไม่เกินอายุตัว 75 ปี

3.ประเภทการส่งช้าระหนี      3.1 แบบสหกรณ์

     3.2 แบบธนาคาร

4.การกู้หุ้นตนเอง  จะต้องส่งช้าระหนี ไปแล้ว 3 งวด  จึงจะกู้ใหม่ได้

เอกสารที ใช้ในการยื นกู้สามัญกู้หุ้นตนเอง (เอกสารทุกอย่างให้ลงลายมือชื อด้วยปากกาลูกลื นสีน ้าเงินเท่านั น)

1. ใบค าขอกู้เงินสามัญ (เลือกประเภท กู้หุ้นตนเอง) 3. ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน+ส าเนาทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า,ใบมรณบัตร หรืออ่ืนๆ(ถ้ามี)  

2. รายละเอียดรับจ่ายเงินเดือนๆ ล่าสุด     ทั งผู้กู้+คู่สมรส  

4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ท่ีประสงค์รับเงินกู้)

    หมายเหตุ  - โปรดตรวจสอบการลงลายมือช่ือต่างๆ และพยาน 2 คน ในเอกสารการกู้เงินทุกประเภทให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนน าส่งสหกรณ์ฯ

 - หากมีการ ขูด ขีดฆ่า ลบ ผู้กู้ต้องลงลายมือช่ือก ากับทุกคร้ังในค าขอกู้ (ขีดฆ่าด้วยปากกาแดงแล้วเซ็นช่ือก ากับจุดท่ีแก้ไขน้ันๆ)

180 งวดและไม่เกินอายุตัว 75 ปี

240 งวดและไม่เกินอายุตัว 75 ปี

ก้าหนดเวลาส่งช้าระหนี 

อายุการเป็นสมาชิก จ้านวนเงินไม่เกิน (บาท)
มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ

เงินกู้สามัญ (บาท)

           ไม่เกิน  300,000

     300,001 -    500,000

     500,001 - 1,000,000

 1,000,001 - 3,000,000

บุคคลหนึ่งสามารถค ้าได้ 5 สัญญา

การท้าหลักประกันเงินกู้สามัญ
- กู้เงินสามัญ 600,000 - 1,000,000 บาท (สมัครสสอค.)
- กู้เงินสามัญเกิน 1,000,000 บาท (สมัครสสอค.+สส.ชสอ.+สส.ฌสอ.นค.

+สส.อรท.+หลักทรัพย์)
- การท าประกันสินเชื่อ จากการมีผลต่างเมื่อเสียชีวิต 

จ านวน 100,000.- บาทขึ้นไป

เริ่มถือใช้ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565



เกณฑ์การกู้เงินเพื อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.)

ให้กู้ได้ไม่เกิน  50,000 บาท

1.เงินเดือนคงเหลือ      1.1 เงินเดือนคงเหลือ  5%

       โดยมีประธานหรือผู้จัดการเป็นผู้พิจารณา

2.ระยะเวลาส่งช้าระหนี      ก้าหนดส่งคืนไม่เกิน 12 งวด

3.ประเภทการส่งช้าระหนี      แบบสหกรณ์เท่านั น

4.การกู้เงินฉุกเฉิน       4.1 กรณีกู้ยังไม่เต็มสิทธิ  สามารถยื นกู้เพิ มได้

     4.2 กรณีกู้เต็มสิทธิ  จะต้องส่งช้าระหนี ไปแล้ว 1 งวด  จึงจะกู้ใหม่ได้

เอกสารที ใช้ในการยื นกู้ฉุกเฉิน (เอกสารทุกอย่างให้ลงลายมือชื อด้วยปากกาลูกลื นสีน ้าเงินเท่านั น)

1. ใบค าขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 3. ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรประชาชน  ผู้กู้

2. รายละเอียดรับจ่ายเงินเดือนๆ ล่าสุด 4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ท่ีประสงค์รับเงินกู้)

เกณฑ์การกู้เงินเพื อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก(เงินกู้อเนกประสงค์) (สอ.)
ให้กู้ได้ไม่เกิน 800,000 บาท

3 เดือน 100,000

4 - 6 เดือน 300,000

7 - 9 เดือน 500,000

10 เดือนข้ึนไป 800,000

1.เงินเดือนคงเหลือ      1.1 เงินเดือนคงเหลือ  30% = อนุมัติตามขอกู้

     1.2 เงินเดือนคงเหลือต ้ากว่า 30%และไม่ติดลบ = อนุมัติยอดเดิม

2.ระยะเวลาส่งช้าระหนี      ก้าหนดส่งคืนไม่เกิน 180 งวดและไม่เกินอายุตัว 75 ปี

3.ประเภทการส่งช้าระหนี      3.1 แบบสหกรณ์

     3.2 แบบธนาคาร

4.การกู้เงินสามัญอเนกประสงค์  จะต้องส่งช้าระหนี ไปแล้ว 4 งวด  จึงจะกู้ใหม่ได้

5.ยื นค้าขอกู้เงินสามัญ  ภายในวันที  10 ของทุกเดือน หากเดือนใดตรงกับวันหยุดให้เลื อนออกไปอีก 1 วันท้าการ

เอกสารที ใช้ในการยื นกู้สามัญอเนกประสงค์ (เอกสารทุกอย่างให้ลงลายมือชื อด้วยปากกาลูกลื นสีน ้าเงินเท่านั น)

1. ใบค าขอกู้เงินสามัญ 3. ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน+ส าเนาทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า,ใบมรณบัตร หรืออ่ืนๆ(ถ้ามี)  

2. รายละเอียดรับจ่ายเงินเดือนๆ ล่าสุด     ทั งผู้กู้+คู่สมรส  และผู้ค ้าประกัน+คู่สมรส

4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ท่ีประสงค์รับเงินกู้)

    หมายเหตุ  - โปรดตรวจสอบการลงลายมือช่ือต่างๆ และพยาน 2 คน ในเอกสารการกู้เงินทุกประเภทให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนน าส่งสหกรณ์ฯ

 - หากมีการ ขูด ขีดฆ่า ลบ ผู้กู้ต้องลงลายมือช่ือก ากับทุกคร้ังในค าขอกู้ (ขีดฆ่าด้วยปากกาแดงแล้วเซ็นช่ือก ากับจุดท่ีแก้ไขน้ันๆ)

อายุการเป็นสมาชิก วงเงินอนุมัติไม่เกิน(บาท) บุคคลค ้าประกัน

3 คน

15

มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ

1 คน

2 คน

บุคคลหนึ่งสามารถค ้าได้
3  สัญญา


