
บริการเงินกู้ 
ประเภทเงินกู้ตามระเบียบสหกรณ์ ม ี 3 ประเภท  

1. เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 
    1.1 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป 
    1.2 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวนั 

2. เงินกู้สามัญ 
    2.1 เงินกูส้ามญัทัว่ไป 
    2.2 เงินกูส้ามญัเพื่อความกา้วหนา้ของสมาชิก 
    2.3 เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษา 

3. เงินกู้พเิศษ 
    3.1 เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
    3.2 เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
    3.3 เงินกูพ้ิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ 
    3.4 เงินกูพ้ิเศษเพื่อเหตุจาํเป็นอนัร้ายแรง 
    3.5 เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงค ์

 
หลกัเกณฑ์ท่ัวไปในการกู้เงิน 

 � เป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ (3 เดือน ฉฉ ) (4 เดือน สามญั, 5ปี พิเศษ เวน้แต่พิเศษอเนกประสงค ์
3 เดือน) 
 � กรณีมีหน้ีเก่าสามญัหรือพิเศษตอ้งชาํระมาแลว้ 4 งวดถึงจะยืน่กูใ้หม่ได ้
 � ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และประกนัชีวิตกลุ่ม (อบ.2) เพื่อคุม้ครองหน้ี   
 � สมาชิกตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของเงินกู ้(โดยหกัจากเงินกู)้  
 � ตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือหลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 
 � สมาชิกผิดนัดชาํระหน้ีในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้ ํ้ าประกนั และหัก ณ ท่ีจ่ายไม่ได ้งดให้กูค้ร้ังละ 1 ปี
บญัชี 

 

 

 

 

 

 



เงินกู้ฉุกเฉิน  ( ดอกเบ้ีย 6.25%) 
 กูไ้ดต้ามสิทธิ แต่สูงสุด ไม่เกิน 300,000 บาท  
 - ชาํระคืนภายใน 60 งวด (เงินตน้ + ดอกเบ้ียเท่ากนัทุกเดือน) 
 - วงเงินกูเ้กินกวา่ทุนเรือนหุน้ตอ้งใชส้มาชิกคํ้าประกนั 1 คน 
 หลกัฐานแนบคาํขอกู ้
 - แนบสลิปเงินเดือน (E-money) และบตัรประจาํตวัสมาชิกผูกู้ ้
 - คาํขอและหนงัสือขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 -  กรณีใชผู้ค้ ํ้าประกนัให้แนบสาํเนาทะเบียนบา้นและสําเนาบตัรประจาํตวัผูกู้ ้และสาํเนาบตัร
ประจาํตวัผูค้ ํ้าประกนั พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัผูค้ ํ้าประกนัดว้ย 

 
เงินกู้สามัญ (ดอกเบ้ีย 6.25 %) 

 
 กูไ้ดต้ามสิทธิ สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท ( 240 งวด ) เวน้แต่สมาชิกท่ีมีอายเุกินกว่า 70 ปีข้ึนไปกูไ้ม่เกิน 
1,500,000 บาท (180 งวด) 
 

หลกัประกันเงินกู้สามัญ 
  (1) วงเงินกูไ้ม่เกิน  200,000  บาท  ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 1 คน 
  (2) วงเงินกูเ้กินกวา่ 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 2 คน 
  (3) วงเงินกูเ้กินกวา่ 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 3 คน 
  (4) วงเงินกูเ้กินกวา่ 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 4  คน 
  (5) วงเงินกูเ้กินกวา่ 900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 5 คน  
  (6) วงเงินกูเ้กินกวา่ 1,200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 6 คน  
  (7) วงเงินกูเ้กินกวา่ 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 7 คน  
  (8) วงเงินกูเ้กินกวา่ 1,800,000 บาท ข้ึนไป ใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั 8 คน 

 
 ขั้นตอนในการใชบ้ริการเงินกู ้
 1. ยืน่คาํขอกูไ้ดทุ้กวนัทาํการ 
 2. การพิจารณาอนุมติั 
     - กรณียืน่คาํขอกูไ้ม่เกินวนัท่ี 9 ของเดือนจะเสนอคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาอนุมติัในรอบเดือนนั้น 
     - กรณียืน่คาํขอกูห้ลงัวนัท่ี 9 ของเดือนจะเสนอคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาอนุมติัในรอบเดือนถดัไป 
 3. เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือตรวจสอบสญัญาเงินกู ้ผูกู้รั้บเงินกูต้ ั้งแต่วนัจ่ายเงินเดือนถึงวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป 
 
 
 



 
 2. เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษา ชาํระไม่เกิน 60 งวด 
     (1) อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนปลาย กูไ้ด ้ไม่เกิน     40,000   บาท 
  (2) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า กูไ้ด ้ไม่เกิน     50,000   บาท 
  (3) ปริญญาตรี   กูไ้ด ้ไม่เกิน     60,000   บาท 
  (4) ปริญญาโท   กูไ้ด ้ไม่เกิน     80,000   บาท 
  (5) ปริญญาเอก   กูไ้ดไ้ม่เกิน    100,000   บาท 
  (6) สมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการใหมี้สิทธิในการกูต้ามขอ้ 17(1) – (5) แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 
  สมาชิกคนหน่ึง ๆ นั้น มีสิทธ์ิกูไ้ดเ้พียง 1 สญัญาเท่านั้น 
             สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินสามญัเพื่อการศึกษา ตอ้งยืน่คาํขอกูพ้ร้อมเอกสารประกอบคาํขอกู ้ดงัน้ี 
  (1) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูกู้ ้สาํเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้และสาํเนาทะเบียนบา้น คู่สมรส หรือทะเบียน
สมรส (กรณีเพื่อการศึกษาของคู่สมรส) สาํเนาทะเบียนบา้นของบุตร หรือสูติบตัร (กรณีเพื่อการศึกษาของบุตร)   
  (2) สาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรียน หรือหนงัสือรับรองสภาพการเป็นนกัเรียน นกัศึกษา หรือหนงัสือ
รับรองจากกรรมการหน่วยท่ีสมาชิกสงักดั เวน้แต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปใหใ้ชบ้ตัรประจาํตวันิสิต นกัศึกษา หรือ
เอกสารหลกัฐานการลงทะเบียนเรียน 
  (3) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูค้ ํ้าประกนั 
  (4) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 

 3.  เงินกูส้ามญัเพื่อความกา้วหนา้  ชาํระไม่เกิน 60 งวด 
  (1)  เพื่อขอมีวิทยฐานะชาํนาญการ  กูไ้ดไ้ม่เกิน      40,000   บาท 
  (2)  เพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ กูไ้ดไ้ม่เกิน      60,000   บาท 
  (3)  เพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะเช่ียวชาญข้ึนไป กูไ้ดไ้ม่เกิน    100,000   บาท 
  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินสามญัเพื่อความกา้วหนา้ ตอ้งยื่นคาํขอกูพ้ร้อมเอกสารประกอบคาํขอกู ้
ดงัน้ี 
  (1) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูกู้ ้สาํเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้  
  (2) สาํเนา วฐ.1 กรณีกูเ้งินเพื่อขอมีวิทยฐานะชาํนาญการ 
  (3) หนงัสือรับรองผา่นการประเมินดา้นท่ี 1 และดา้นท่ี 2 โดยผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ กรณีกูเ้งินเพื่อ
ขอเล่ือนวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษข้ึนไป 
  (4) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูค้ ํ้าประกนั 
  (5) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 



เงินกู้พเิศษ วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกนิ 3,000,000 บาท 
  (1)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ชาํระไม่เกิน 240 งวด 
  (2)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ชาํระไม่เกิน 200 งวด 
  (3)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ชาํระไม่เกิน 200 งวด 
  (4)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อเหตุจาํเป็นอนัร้ายแรง สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ชาํระไม่เกิน 200 งวด 
  (5)  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงค ์สูงสุดไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุน้ ชาํระไม่เกิน 200 งวด 

 


