
 
เงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 

คุณสมบัตผู้ิกู้ 
1.  เป็นสมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ โดยสง่คา่หุ้นไมน้่อยกวา่ 1 งวด 
2.  มีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพ่ือการด ารงชีพไมน้่อยกวา่ 1,000.- บาท 

วงเงนิกู้ 
1.  สมาชิกสามญั กู้ ได้ 2 เทา่ของเงินได้รายเดือนแตไ่มเ่กิน 100,000.- บาท 
2.  สมาชิกสมทบ กู้ ได้ 2 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน แตไ่มเ่กิน 50,000.- บาท 

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 
การผ่อนช าระ 

1.  ผอ่นช าระ 12 งวด ช าระแล้ว 6 งวด ขอกู้ ใหมไ่ด้โดยยินยอมให้หกัหนีค้้างช าระ 
2.  สมาชิกสามญัท่ีเป็นลกูจ้างประจ า ไมมี่สิทธิได้รับบ าเหน็จรายเดือน ผ่อนช าระได้ไม่เกิน

ระยะเวลาเกษียณอายรุาชการ 
3.  สมาชิกสมทบท่ีมีอายสุญัญาจ้างเหลือไมถ่ึง 12 งวด ผอ่นช าระภายในอายสุญัญาจ้างท่ีเหลือ 

หลักประกัน 
1.  สมาชิกสามญั ไม่ต้องมีหลกัประกนั 
2.  สมาชิกสมทบ ต้องมีสมาชิกสามญั 1 คน หรือสมาชิกสมทบ 2 คน ค า้ประกนั 

เอกสารประกอบการขอกู้ 
1.  ค าขอกู้และหนงัสือกู้ เงินเพ่ือเหตฉุกุเฉิน 
2.  ใบรับรองการจา่ยเงินเดือน / คา่จ้างประจ า / บ านาญ (ของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั) 
3.  สมาชิกสมทบมีค าเตือนส าหรับผู้ค า้ประกนั และหนงัสือค า้ประกนั 
4.  สมาชิกสมทบมีส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจ้าหน้าท่ีของรัฐของผู้กู้  และ  

ผู้ค า้ประกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

เงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินด้านการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ 

1.  สมาชิกสามญั 
2.  คูส่มรสหรือบตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย ท่ีมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

วงเงนิกู้ 

1.  ปีการศกึษาละ 10,000.- บาท 
2.  กู้ ได้ไมเ่กิน 2  ครัง้ ตอ่ปีการศกึษา 

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00. ตอ่ปี 

การผ่อนช าระ ก าหนดช าระไมเ่กิน 4 งวด 

เอกสารประกอบการขอกู้ 

1.  ค าขอกู้และหนงัสือกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินด้านการศกึษา 
2. หนงัสือรับรองของสถาบนัการศกึษา หรือใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
เงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสามัญ (โดยใช้บุคคลค า้ประกัน) 

คุณสมบัตผู้ิกู้ 
1.  เป็นสมาชิกไมน้่อยกวา่ 1 ปี อายไุมเ่กิน 65 ปี บริบรูณ์ ไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูด าเนินการทางวินยัร้ายแรง 
2.  มีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพ่ือการด ารงชีพไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15   
วงเงนิกู้  รายละไมเ่กิน 1,500,000.- บาท 
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 
การผ่อนช าระ 
1. ผอ่นช าระไมเ่กิน 180 งวด แตไ่มเ่กินอาย ุ75 ปีบริบรูณ์ 
2.  สมาชิกท่ีเป็นลกูจ้างประจ า ไมมี่สิทธิได้รับบ าเหน็จรายเดือน ผอ่นช าระได้ไมเ่กินระยะเวลา

เกษียณอายรุาชการ 
3.  ผอ่นช าระตัง้แต ่6 งวดขึน้ไป มีสิทธิขอกู้ ใหมไ่ด้ 
หลักประกัน 
1.  การใช้บคุคลค า้ประกนัเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั ฉบบัท่ี 5/2557 

ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557 
2.  ผู้ขอกู้ประสงค์จะใช้ทนุเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค า้ประกนัร่วมด้วยก็ได้ 
เอกสารประกอบการขอกู้ 
1.  ค าขอกู้ เงินสามญั 
2.  หนงัสือกู้ เงินสามญั 
3.  หนงัสือยินยอมให้สว่นราชการหกัเงินช าระหนี ้
4.  หนงัสือค า้ประกนั 
5.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจ้าหน้าท่ีของรัฐของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั 
6.  ใบรับรองการจา่ยเงินเดือน / คา่จ้าง / บ านาญ ของผู้กู้ และผู้ค า้ประกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 เงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสามัญ (โดยใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค า้ประกัน) 

คุณสมบัตผู้ิกู้ 
1.  เป็นสมาชิกสามารถกู้ ได้ตลอดเวลา 
2.  มีเงินได้รายเดือนเพียงพอท่ีจะช าระหนี ้
วงเงนิกู้   กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละร้อยของทนุเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝากสหกรณ์ 

อัตราดอกเบีย้   ร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 

การผ่อนช าระ   ไมเ่กิน 180 งวด 

หลักประกัน 
1.  ทนุเรือนหุ้น และหรือเงินฝาก 
2.  เงินฝากท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัไมส่ามารถถอนได้ เว้นแตมี่จ านวนมากกวา่หนีค้งเหลือ       

ให้ถอนเฉพาะสว่นท่ีเกิน 
เอกสารประกอบการขอกู้ 
1.  ค าขอกู้ เงินท่ีใช้ทนุเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากประกนั 
2.  หนงัสือกู้ ท่ีใช้ทนุเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากประกนั 
3.  หนงัสือยินยอมให้สว่นราชการหกัเงินช าระหนี ้
4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจ้าหน้าท่ีของรัฐของผู้กู้  
5.  ใบรับรองการจา่ยเงินเดือน / คา่จ้างประจ า / บ านาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 

เงนิกู้สามัญโครงการส่งเสริมสภาพคล่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ส.พ.ช.) 

คุณสมบัตผู้ิกู้ 
เป็นสมาชิกสามญัไมน้่อยกว่า  1  ปี 
วงเงนิกู้ 
1.  กู้ ได้ไมเ่กิน 200,000.- บาท 
2.  เม่ือรวมกบัเงินกู้สามญัต้องไมเ่กิน 1,500,000.- บาท 

การขอรับเงนิกู้ 

1.  ผู้กู้จะขอรับเงินทัง้จ านวนหรือบางสว่นก็ได้ 
2.  กรณีขอรับเงินกู้บางสว่นต้องไมต่ ่ากวา่ 10,000.- บาท 

การช าระหนี ้
1.  ก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี 
2.  ต้องช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือนทกุเดือน 
อายุผู้ขอกู้ อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน และเงนิได้รายเดือนคงเหลือเพ่ือการด ารงชีพ 

ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบัการกู้ เงินสามญั 

เอกสารประกอบการขอกู้ 
1.  ค าขอกู้ เงินสามญั (ส.พ.ช.) 
2.  หนงัสือกู้ส าหรับเงินกู้สามญั (ส.พ.ช.) 
3.  หนงัสือยินยอมให้สว่นราชการหกัเงินช าระหนี ้
4.  หนงัสือค า้ประกนั 
5.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจ้าหน้าท่ีของรัฐของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั 
6.  ใบรับรองการจา่ยเงินเดือน / คา่จ้างประจ า / บ านาญ ของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

เงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสมทบ (โดยใช้บุคคลค า้ประกัน) 
คุณสมบัตผู้ิกู้ 
1.  เป็นสมาชิกไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
2.  มีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพ่ือการด ารงชีพไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 15 
3.  ผ่อนช าระตัง้แต ่6 งวดขึน้ไป มีสิทธิขอกู้ ใหมไ่ด้ 
วงเงนิกู้  ไมเ่กิน 5 เทา่ ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 

การผ่อนช าระ ไมเ่กิน 48 งวด และไมเ่กินอายสุญัญาจ้าง 

หลักประกัน  บคุคลซึง่เป็นสมาชิกสามญัอยา่งน้อยหนึง่คน 

เอกสารประกอบการขอกู้ 

1.  ค าขอกู้ เงินสามญั 
2.  หนงัสือกู้สาหรับเงินกู้สามญั 
3.  หนงัสือยินยอมให้สว่นราชการหกัเงินช าระหนี ้
4.  หนงัสือค า้ประกนั 
5.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจ้าหน้าท่ีของรัฐของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั 
6.  ใบรับรองการจา่ยเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 

เงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสมทบ (โดยใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงนิฝากค า้ประกัน) 

คุณสมบัตผู้ิกู้     เป็นสมาชิกไมน้่อยกว่า 1 เดือน และสง่คา่หุ้นไมน้่อยกวา่ 1 งวด 

วงเงนิกู้      ไมเ่กินร้อยละร้อยของทนุเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝาก 

อัตราดอกเบีย้     ร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 

การผ่อนช าระหนี ้ ไมเ่กิน 48 งวด 

หลักประกัน 
1.  ทนุเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝาก 
2.  เงินฝากท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัไมส่ามารถถอนได้ เว้นแตมี่จ านวนมากกวา่วงเงินค า้ประกนั 

ให้ถอนเฉพาะสว่นท่ีเกิน 
เอกสารประกอบการขอกู้ 
1.  ค าขอกู้ เงินสามญัโดยใช้ทนุเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค า้ประกนั 
2.  หนงัสือกู้ส าหรับเงินกู้สามญัโดยใช้ทนุเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค า้ประกนั 
3.  หนงัสือยินยอมให้สว่นราชการหกัเงินช าระหนี ้
4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจ้าหน้าท่ีของรัฐของผู้กู้  
5.  ใบรับรองการจา่ยเงินเดือนของผู้กู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 
เงนิกู้สามัญโดยใช้ท่ีดนิ หรือท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกัน 
 

1. ผู้มีสิทธิ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั ซึง่มีสิทธิขอกู้ เงินสามญั 
 

2. ลักษณะของท่ีดนิ หรือท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ค า้ประกัน 
2.1 เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ กู้  ห รือ มีกรรมสิท ธ์ิ ร่ วมกับบุคคล อ่ืนซึ่ งบุคคล อ่ืนไ ด้ใ ห้ 

ความยินยอมแล้ว หรือเป็นกรรมสิทธ์ิของบคุคลอ่ืนท่ีได้ให้ความยินยอมแล้ว  
2.2  ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรืออยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งมีถนนคอนกรีตหรือ  

ลาดยาง ความกว้างไม่ต ่ากว่า 5 เมตร และมีสาธารณูปโภค ได้แก่ น า้ประปาหรือ           
น า้บาดาล  มีทอ่ระบายน า้ และมีไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 

 กรณีท่ีดิน หรือท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นไปตามลักษณะท่ีก าหนดในข้อ 2.2    
ให้เป็นดลุพินิจและการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการ โดยให้ค านึงถึงมลูค่าและความคุ้มคา่ของ
หลกัประกนัหากมีการบงัคบัช าระหนีเ้ปรียบเทียบกบัวงเงินท่ีจะให้กู้  

2.3 ปลอดจากภาระจ านอง  และปราศจากเ ง่ื อนไข  ข้ อ ห้ าม  ข้ อก าหนด ห รื อ 
ข้อผกูพนัใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

3. ราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันการกู้เงนิ 
3.1 ท่ีดนิท่ีไมมี่สิ่งปลกูสร้าง ไมเ่กินร้อยละ 80 ของราคาประเมินท่ีดินของกรมธนารักษ์ 
3.2 ท่ีดินและสิ่ งปลูกส ร้าง  ไม่ เ กิน ร้อยละ  80  ของราคาประ เมิน ท่ีผู้ ป ระ เมิ น  

คา่ทรัพย์สินซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด ก าหนดให้เป็นผู้ประเมิน ได้
ประเมินราคาไว้ 

 

4. เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้เงนิ 
4.1 โฉนดท่ีดนิพร้อมส าเนาท่ีผู้ขอกู้ รับรองความถกูต้องแล้ว 
4.2 แผนท่ีท่ีตัง้ของท่ีดนิ 
4.3 ภาพถ่ายสิ่งปลกูสร้าง เฉพาะกรณีท่ีมีสิ่งปลกูสร้าง 
4.4 หนงัสือยินยอมตามข้อ 2.1 (ถ้ามี) 

 

5.  ขัน้ตอนและวิธีการขอกู้เงนิ 
5.1 ย่ืนแบบค าขอกู้ เงินสามญั สญัญากู้ เงินสามญัโดยใช้หลกัทรัพย์ค า้ประกนัและเอกสาร

หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องตามข้อ 4   
5.2 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เม่ือเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว  

ให้คืนโฉนดท่ีดนิฉบบัจริงแก่ผู้ขอกู้ เงินไปก่อน 
 

5.3 ให้ ... 
 
 



  
 

5.3 ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์แจ้งก าหนดวนันดัไปตรวจสอบลกัษณะหลักประกันภายใน 30 วนั  
นบัแตว่นัท่ีได้รับเอกสารหลกัฐานการขอกู้ เงินถกูต้องและครบถ้วน 

5.4 เ จ้ าหน้า ท่ีสหกรณ์และผู้ ท่ี ไ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการด า เนินการ  
ไปด าเนินการตรวจสอบลักษณะหลักประกันและสถานท่ีตัง้ของท่ีดิน หรือท่ีดินและ  
สิ่งปลกูสร้าง 

กรณีท่ีต้องมีการประเมินราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ไปด าเนินการในวนัเดียวกนันัน้ด้วย 

5.5 ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์น าข้อมูลการขอกู้ เงินและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 
เสนอคณะกรรมการเงินกู้ เพ่ือพิจารณา 

5.6 เม่ือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาหลกัทรัพย์และราคาประเมินหลกัทรัพย์ท่ีจะน ามาใช้
ประกันการกู้ เงินแล้ว ให้เสนอผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

5.7 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนมุตัิให้ใช้ท่ีดิน หรือท่ีดินและ  สิ่งปลกูสร้าง
ค า้ประกนัการกู้ เงินสามญัแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาอนมุตัวิงเงินกู้ตอ่ไป  

5.8 กรณีหลกัประกนัท่ีเป็นสิ่งปลกูสร้าง ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์แจ้งผู้ ขอกู้ เพ่ือจดัท าประกัน
วินาศภัย โดยผู้ขอกู้ เงินเป็นผู้ช าระเบีย้ประกันและให้สหกรณ์เป็นผู้ รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์   

5.9 เม่ือด าเนินการตามขัน้ตอนข้างต้นแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์แจ้งผู้ ขอกู้ เพ่ือจัดท า
สญัญาค า้ประกนั และด าเนินการจดจ านองตามกฎหมายตอ่ไป 

 

6. ค่าใช้จ่ายที่ ผู้ขอกู้ต้องจ่าย 
6.1 คา่จดัท าประกนัวินาศภยั  
6.2 ค่าใ ช้จ่ายในการด า เนินการเ ก่ียวกับการประเมินราคาท่ีดิน  หรือ ท่ีดินและ  

สิ่งปลกูสร้าง  
6.3 คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง เชน่ คา่ท่ีพกั คา่พาหนะ คา่เบีย้เลีย้ง  
6.4 คา่ใช้จา่ยในการจดจ านองและไถ่ถอน  
6.5 คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินการ 

 

7. ให้ผู้ จัดการสหกรณ์ประมาณการค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 แล้วแจ้งให้ผู้ ขอกู้ เ งินทราบ 
และช าระเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่สหกรณ์ก่อนวันไปด าเนินการตรวจสอบลักษณะ
หลกัประกนัเม่ือด าเนินการเสร็จสิน้ ถ้ามีคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงสงูกว่าประมาณการ ผู้ขอกู้
ต้องช าระสว่นท่ีเพิ่มแก่สหกรณ์ หากมีเงินคงเหลือให้คืนแก่ผู้ขอกู้  

 
 



  
 
หมายเหตุ 
 1. การกู้ เงินโดยใช้พันธบัตร ทุนเรือนหุ้ น เงินฝาก เป็นหลักทรัพย์ค า้ประกัน เป็นไปตาม 
แนวทางปฏิบตัเิดมิของสหกรณ์ 
 2. รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการขอกู้ เงินโดยใช้ท่ีดิน หรือท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั ว่าด้วยการใช้หลกัทรัพย์ค า้ประกนัเงินกู้ สามญั 
พ.ศ.2556 และหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามระเบียบดงักลา่ว ได้แก่ 
  2.1 ค าขอกู้ เงินสามญัโดยใช้หลกัทรัพย์ค า้ประกนั 

2.2 หนังสือยินยอมให้น าหลกัทรัพย์ค า้ประกันเงินกู้ สามัญ (กรณีใช้หลักทรัพย์ของผู้ อ่ืน  
มาค า้ประกนั) 

  2.3 สญัญากู้ เงินสามญัโดยใช้หลกัทรัพย์ค า้ประกนั 
  2.4 บนัทกึการตรวจสอบลกัษณะและสถานท่ีตัง้ของหลกัประกนั 

2.5 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั วา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดินทางและ
คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการใช้หลกัทรัพย์ค า้ประกนัเงินกู้สามญั 

2.6 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและ  
วิธีท าประกนัวินาศภยัสิ่งปลกูสร้าง 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


