
                                                         
ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด  

เรื่อง  หลักเกณฑการใหเงินกูและอัตราดอกเบ้ีย 

 

 โดยท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย จํากัด ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ไดมีมติใหขยายวงเงินในการกูเงิน

ของสมาชิกและใหแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด 

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกในกรณีดังกลาว ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

จึงใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด เรื่อง หลักเกณฑ

การใหเงินกูและอัตราดอกเบี้ย ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยใหใชหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้แทน 

1. เงินกูสามัญ 

(1) สมาชิกท่ีเปนสมาชิกตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป แตไมถึง 2 ป กูได 20 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 

500,000 บาท และตองมีทุนเรือนหุน ณ วันท่ียื่นกูสามัญไมนอยกวา 30,000 บาท หรือ 6 % ของเงินกู สุดแต

จํานวนใดจะนอยกวากัน 

(2) สมาชิกท่ีเปนสมาชิกตั้งแต 2 ปข้ึนไป แตไมถึง 4 ป กูได 30 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 

600,000 บาท และตองมีทุนเรือนหุน ณ วันท่ียื่นกูสามัญไมนอยกวา 48,000 บาท หรือ 8 % ของเงินกู สุดแต

จํานวนใดจะนอยกวากัน 

(3) สมาชิกท่ีเปนสมาชิกตั้งแต 4 ปข้ึนไป แตไมถึง 6 ป กูได 40 เทา ของเงิน ไดรายเดือน แต

ไมเกิน 700,000 บาท และตองมีทุนเรือนหุน ณ วันท่ียื่นกูสามัญไมนอยกวา 70,000 บาท หรือ 10% ของเงินกู 

สุดแตจํานวนใดจะนอยกวากัน 

(4) สมาชิกท่ีเปนสมาชิกตั้งแต 6 ปข้ึนไป แตไมถึง 8 ป กูได 50 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 

800,000 บาท และตองมีทุนเรือนหุน ณ วันท่ียื่นกูสามัญไมนอยกวา 120,000 บาท หรือ 15 % ของเงินกู 

สุดแตจํานวนใดจะนอยกวากัน 

(5) สมาชิกท่ีเปนสมาชิกตั้งแต 8 ปข้ึนไป แตไมถึง 10 ป กูได 55 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 

900,000 บาท และตองมีทุนเรือนหุน ณ วันท่ียื่นกูสามัญไมนอยกวา 162,000 บาท หรือ 18 % ของเงินกู 

สุดแตจํานวนใดจะนอยกวากัน 

(6) สมาชิกท่ีเปนสมาชิกตั้งแต 10 ปข้ึนไป แตไมถึง 11 ป กูได 58 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 

1,200,000 บาท และตองมีทุนเรือนหุน ณ วันท่ียื่นกูสามัญไมนอยกวา 240,000 บาท หรือ 20 % ของเงินกู 

สุดแตจํานวนใดจะนอยกวากัน 

(7) สมาชิกท่ีเปนสมาชิกตั้งแต 11 ปข้ึนไป แตไมถึง 12 ป กูได 60 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 

1,500,000 บาท และตองมีทุนเรือนหุน ณ วันท่ียื่นกูสามัญไมนอยกวา 300,000 บาท หรือ 20 % ของเงินกู 

สุดแตจํานวนใดจะนอยกวากัน 
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(8) สมาชิกท่ีเปนสมาชิกตั้งแต 12 ปข้ึนไป แตไมถึง 14 ป กูได 63 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 

2,000,000 บาท และตองมีทุนเรือนหุน ณ วันท่ียื่นกูสามัญไมนอยกวา 400,000 บาท หรือ 20 % ของเงินกู 

สุดแตจํานวนใดจะนอยกวากัน 

(9) สมาชิกท่ีเปนสมาชิกตั้งแต 14 ปข้ึนไป กูได 65 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 

2,500,000 บาท และตองมีทุนเรือนหุน ณ วันท่ียื่นกูสามัญไมนอยกวา 500,000 บาท หรือ 20 % ของเงินกู 

สุดแตจํานวน ใดจะนอยกวากัน 

(10) สมาชิกซ่ึงเปนพนักงานสํานักงานธนานุเคราะห กูไดสูงสุดไมเกิน 1,500,000 บาท ตองเปน

สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดเพ่ือประกันสินเชื่อ และใชผูคํ้าประกัน ดังนี้ 

(ก)  การกูเงินไมเกิน 1,200,000 บาท ใชผูคํ้าประกัน 3 คน 

(ข)  การกูเงินเกินกวา 1,200,000 – 1,500,000 บาท ใชผูคํ้าประกัน 5 คน 

(11) สมาชิกอายุ 60 ปข้ึนไป กูไดเฉพาะทุนเรือนหุนของสมาชิก โดยกูไดเต็มตามจํานวนเงินคาหุนนั้น 

และสามารถนําเงินฝากท่ีมีอยูมารวมยอดเพ่ือขอกูได โดยมีเงินฝากเป นหลักประกัน และหามถอนเงินฝาก

จนกวาสมาชิกสงชําระหนี้เหลือนอยกวาจํานวนเงินคาหุน 

(12) กําหนดผอนชําระไมเกิน 240 งวด ภายในอายุ 65 ป ยกเวนการกูเงินคาหุนหรือเงินคาหุน

รวมเงินฝาก และสมาชิกท่ีมีหนี้คางชําระจะขอกูใหมตองสงชําระแลว 6 งวด 

(13) สมาชิกท่ีขอกูเงิน เม่ือหักเงินตามสัญญาเงินกูทุกประเภทแลว ตองมีเงินไดรายเดือน

คงเหลืออยางนอย 2,000 บาท หรืออยางนอย 15% ของเงินไดรายเดือน สุดแตจํานวนใดจะนอยกวากัน 

(14) กรณีสมาชิกท่ีมีทุนเรือนหุนไมถึงหลักเกณฑท่ีกําหนดไว สหกรณจะดําเนินการหักเงิน

คาหุนเพ่ิมจากยอดสุทธิคงเหลือเพ่ือเพ่ิมหุน หรือปรับลดวงเงินกูลงเทากับจํานวนทุนเรือนหุนท่ีไมถึงหลักเกณฑ 

ท้ังนี้ เงินกูสามัญอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป 

2. เงินกูสามัญเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุด 500,000 บาท สงชําระไมเกิน 24 งวด 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป 

3. เงินกูสามัญเพ่ือการรักษาพยาบาล วงเงินสูงสุด 500,000 บาท สงชําระไมเกิน 24 งวด อัตราดอกเบี้ย

รอยละ 4 ตอป 

4. เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา วงเงินสูงสุด 500,000 บาท สงชําระไมเกิน 24 งวด อัตราดอกเบี้ย

รอยละ 4 ตอป 

5. เงินกูสามัญเพ่ือการทัศนศึกษา วงเงินสูงสุด 300,000 บาท สงชําระไมเกิน 24 งวด อัตราดอกเบี้ย

รอยละ 4 ตอป 

6. เงินกูสามัญเพ่ือการซ้ือรถยนตหรือรถจักรยานยนต วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท สงชําระไมเกิน 

60 งวด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป 

7. เงินกูสามัญเพ่ือเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ วงเงินสูงสุด 500,000 บาท สงชําระไมเกิน 24 งวด 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป 

                   การขอกูเงินสามัญประเภทนี้ สมาชิกตองสงชําระครบ 12 งวด      ถึงจะกูเงินใหมได 



- 3 - 

 

8. เงินกูคาหุน หรือเงินกูคาหุนรวมเงินฝาก กูไดเต็มตามจํานวนของเงินคาหุนท่ีมีอยูหรือกูเงินคาหุน

เต็มตามจํานวนรวมกับเงินฝากเต็มตามจํานวนเงินคาหุนและเงินฝากท่ีมีอยู โดยมีเงินฝากเปนหลักประกัน สงชําระ

ไมเกิน 240 งวด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป 

9. หลักประกันการกู 

(1) การกูเงินไมเกิน 700,000 บาท ใชผูคํ้าประกัน 2 คน 

(2) การกูเงินเกินกวา 700,000 – 1,200,000 บาท ตองเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหตามท่ี

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดเพ่ือประกันสินเชื่อและใชผูคํ้าประกัน 3 คน 

(3) การกูเงินเกินกวา 1,200,000 – 2,000,000 บาท ตองเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห

ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดเพ่ือประกันสินเชื่อ 2 แหงและใชผูคํ้าประกัน 4 คน 

(4) การกูเงินเกินกวา 2,000,000 – 2,500,000 บาท ตองเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห

ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดเพ่ือประกันสินเชื่อ 2 แหงและใชผูคํ้าประกัน 5 คน 

(5) เม่ือผูคํ้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณโดยเหตุอ่ืน หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นวาไมสมควรหรือไมอาจท่ีจะเปนผูคํ้าประกันตอไป ผูกูตองจัดใหมีสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง 

10.  เงินกูพิเศษ 

(1) เงินกูพิเศษใหกูไดไมเกิน 2,500,000 บาท หรือ 75 % ของราคาประเมิน สงชําระไมเกิน 

240 งวด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป 

(2) สมาชิกจะขอกูเงินพิเศษได ตองเปนสมาชิกในสหกรณนี้ติดตอกันมาเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 3 ป  

11.   เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกูได 3.5 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 120,000 บาท และ

ไมเกินเงินคาหุนท่ีมีอยู หากเกินเงินคาหุนท่ีมีอยู ตองมีสมาชิกซ่ึงมิใชพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวคํ้าประกัน 1 คน 

(2) กําหนดสงชําระภายใน 12 งวด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป และสมาชิกท่ีมีหนี้คางชําระ

จะขอกูใหมตองสงชําระแลว 1 งวด 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี   23    พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  
 

                                               
 

                                                             (นายวิเชียร  ชวลิต) 

                               ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

                        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด 


