
การด าเนินงาน 
ฝ่ายเงินกู ้

  ประจ าปี 2561  
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ฝ่ายเงินกู ้

  ประจ าปี 2561  



คณะกรรมการเงินกู ้



รรรรอง ทองจุไร 

หวัหนา้ฝ่ายเงนิกู ้

นางสาวเดือนดี ศรสีม 

เจา้หนา้ที่เงนิกู ้

นางสาวรตันา พระแกว้ 

เจา้หนา้ที่เงนิกู ้

นายชยันรนิท ์อนิจวงจริกติต ์

เจา้หนา้ที่เงนิกูพ้เิศษ/นิติกร 



        ใหม้ีอ านาจหนา้ที่ด าเนินกจิการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ มติ และค าส ัง่ของสหกรณ์ รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

 1. ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความ

มุ่งหมายที่ใหเ้งนิกูน้ั้น 
 2. ตรวจสอบควบคุมใหเ้งนิกูม้ีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไว ้

ในระเบียบของสหกรณ์และเม่ือเหน็ว่าหลกัประกนัส าหรบัเงนิกู ้

รายใดเกดิบกพร่องกต็อ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดี 

 3. ดูแล และติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไป

ตามที่ก าหนดในสญัญา 



 4. สอบสวนเบื้องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ ในกรณีสมาชิกผูกู้ ้

ขอผ่อนเวลาการสง่เงนิงวดช าระหน้ีเงนิกู ้หรอืผิดนดัการสง่

เงนิงวดช าระหน้ี เพื่อเสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ

พจิารณาผ่อนผนั หรอืเรยีกคืนเงนิกู ้หรือเสนอใหส้มาชิกออกจาก

สหกรณ์ฯ  

 5. ด าเนินการอืน่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ

ด าเนินการมอบหมาย 



 การใหบ้รกิารเงนิกูเ้พือ่ช่วยเหลอืสมาชิกในการสรา้ง

ความมัน่คงของอาชีพและครอบครวั สหกรณ์ใหบ้รกิาร

สมาชิกไดกู้เ้งนิสะดวกและรวดเรว็ข้ึน ในรอบปีบญัชี 2561 

คณะกรรมการด าเนินการไดพ้จิารณาอนุมตัวิงเงนิกูใ้หแ้ก่

สมาชิกตามความจ าเป็นดงัน้ี 



 เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉฉ.)  

 เงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) 

 เงินกู้ฉุกเฉิน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วม) (ฉท.) 

 เงินกู้ยิ มได้สุขใจ (ยส.) 

 เงินกู้พิเศษ (พค.) 

 เงินกู้สามัญ (สม.)  

 เงินกู้สามัญใช้เงินฝากค ้าประกัน 95% (สฝ.)  

 เงินกู้สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นค ้าประกัน (สห.)  

 เงินกู้สามัญรวมหนี สถาบันการเงิน (รส.) 

 เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา (สว.) 

 เงินกู้โครงการเพื่อพัฒนาชีวิตครู (วท.) 



เงนิกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉิน มี 2 ประเภท คอื 

  ฉุกเฉินรบัเงนิสด   

  ฉุกเฉิน ATM สามารถใชบ้รกิารทีตู่ ้ATM 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั ไดร้บัวนัทีย่ืน่กู ้และ

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั ไดร้บัเงนิกูใ้นวนัถดัไป 

 

        กูไ้ดไ้ม่เกนิทนุเรอืนหุน้ที่ช าระแลว้ สูงสดุไม่เกนิ 200,000 บาท  

สง่ช าระ  18 งวด ยกเวน้สมาชิกที่กูโ้ครงการยิ้มไดส้ขุใจใหกู้สู้งสดุไม่เกนิ 

100,000 บาท 

หลกัเกณฑก์ารกู ้



โครงการเงนิกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉินช่วยเหลอื 

ผูป้ระสบปญัหาน ้าท่วม (ฉท.) โครงการ 2 

 

 กูไ้ม่เกนิ 4 เท่าของเงนิเดือน  

ไม่เกนิ 100,000 บาท และไม่เกนิค่าหุน้ 

ใหผ่้อนช าระคนืเงนิตน้ไม่เกนิ 36 งวด 

ในอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ  4.00  ต่อปี 

หลกัเกณฑก์ารกู ้



 

  กูไ้ม่เกนิ 10 เท่าของเงนิเดือนไม่เกนิจ านวน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถว้น) และมีค่าหุน้อย่างนอ้ย 10% ของวงเงนิกู ้ใหส้ามารถ

ผ่อนช าระคนืเงนิตน้ไม่เกนิ 60 งวด ในอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.25 ต่อปี  

จบัคู่ผูค้ ้าประกนั 1 คน และตอ้งไม่ค ้าประกนัสญัญาเงนิกูส้ามญั 

หลกัเกณฑก์ารกู ้

โครงการเงนิกูย้ิ้มไดส้ขุใจ (ยส.) 



 

  - เงนิกูไ้ม่เงนิ 1,200,000 บาท ใหส้ง่ช าระหน้ีไดไ้ม่เกนิ  240 งวด  

  - เงนิกูเ้กนิ 1,200,0010 บาท เป็นตน้ไป ใหส้ง่ช าระหน้ีไดไ้ม่เกนิ 350 

งวด  และใหค้ านวณอายสุมาชิกสง่ไม่เกนิอาย ุ80 ปี 
 

*** ใชห้ลกัทรพัยใ์นการค ้าประกนั *** 

หลกัเกณฑก์ารกู ้

เงนิกูพ้เิศษ 



      1. การกูส้ามญั  สมาชิกตอ้งมีทนุเรือนหุน้ที่ช าระแลว้  10% ของเงนิกู ้(อนุโลมใหมี้การซ้ือหุน้เพิ่มได ้

ในกรณีที่คา่หุน้ยงัไม่ครบตามวงเงนิกู)้ 

      2. งวดช าระหน้ีรวมกบัอายผูุกู้ ้ ตอ้งไม่เกนิ 80 ปี  ค านวณอายกุอ่นเกษียณหรือลาออกจากราชการ

กอ่นก าหนด 

      3. ส าหรบัสมาชิกกลุม่ขา้ราชการบ านาญใหค้ านวณตามวงเงนิและงวดที่สง่ตามระเบียบ  และวงเงนิกู ้

ไม่เกนิสทิธิประโยชนท์ี่ไดร้บัจากสหกรณ์ฯ  

     4. ประเภทการกูส้ามญั แยกเป็นดงัน้ี 

      4.1  กูส้ามญัใชบ้คุคลค ้าประกนั (สม.) 

       4.2  กูส้ามญัใชท้นุเรือนหุน้ค ้าประกนั  95%   (สห.) 

 4.3  กูส้ามญัใชเ้งนิฝากค ้าประกนั 95% (สฝ.) 

 4.4  กูส้ามญัใชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนั  

     5. ช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 3 ของเงนิงวดช าระหน้ีเดิม  จงึจะสามารถกูว้งเงนิใหม่เพื่อช าระ

หน้ีเดิมได ้

หลกัเกณฑก์ารกู ้

เงนิกูส้ามญั (สม.) 



 

      กูไ้ด ้70 เท่าของเงนิเดือน กูไ้ด ้

ไม่เกนิ 1,500,000 บาท ช าระคนืเงนิตน้ 

แบบคงยอดไม่เกนิ 240 งวด (ค านวณสง่

ไม่เกนิอาย ุ80 ปี)  

การค ้าประกนั ใชว้ธิรีวมกลุม่ 

หลกัเกณฑก์ารกู ้

โครงการเงนิกูส้ามญัรวมหน้ีสถาบนัการเงนิ (รส.) 



 

 กูไ้ด ้20 เท่าของเงนิเดือนไม่เกนิ  500,000 บาท สง่ช าระหน้ี   

ไม่เกนิ 100 งวด ตอ้งสง่ช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 12 งวด จงึสามารถ 

กูใ้หม่ได ้การค ้าประกนัเงนิใหจ้บัคู่ค ้าประกนั ดงัน้ี 

 เงนิกู ้ไม่เกนิ 250,000 บาท ใหใ้ชส้มาชิกค ้าประกนั 1 คน 

 เงนิกู ้เกนิ 250,000 บาท ใหใ้ชส้มาชิกค ้าประกนั 2 คน 

หลกัเกณฑก์ารกู ้

เงนิกูส้วสัดิการเพือ่การศึกษา (สว.) 



 

     สมาชิกที่มีเงนิวทิยฐานะทกุคนสามารถใชส้ทิธิ์ในการกูไ้ดใ้นวงเงนิ 

ไม่เกนิ 400,000 บาท  ค านวณสง่คงยอดไม่เกนิ 120 งวด  โดยใหน้บั

อายรุาชการที่เหลอืไม่เกนิ 60 ปี 

   * วงเงนิใหกู้ ้รบัเงนิวทิยฐานะ 3,500 บาท กูไ้ดสู้งสดุ 250,000 บาท 

   * วงเงนิใหกู้ ้รบัเงนิวทิยฐานะ  5,600 บาท กูไ้ดสู้งสดุ 400,000 บาท 

   * เงนิกู ้ไม่เกนิ 200,000 บาท ใหใ้ชส้มาชิกค ้าประกนั 1 คน 

   * เงนิกู ้เกนิ 200,000 บาท ใหใ้ชส้มาชิกค ้าประกนั 2 คน 

หลกัเกณฑก์ารกู ้

เงนิกูว้ทิยฐานะ (วท.) 



แนวปฏิบัติ 
ในการรับเงินกู้ 



 ส าหรบัการกูส้ามญัทกุประเภท  เมื่อสง่ค าขอกูแ้ละสญัญากู ้

ที่ลงนามครบถว้น เรยีบรอ้ย  ภายในวนัสิ้นเดือนของทกุเดอืน 

การรบัเงนิดงัน้ี 

   เงนิกูไ้ม่เกนิ 2 ลา้น  ประมาณวนัที่ 5 ของเดือนถดัไป 

   เงนิกูเ้กนิ 2 ลา้น   ประมาณวนัที่ 20 ของเดือนถดัไป 

 

 

     เงนิกูท้กุประเภท (เวน้เงนิกูโ้ครงการรวมหน้ีสถาบนัการเงนิ) ที่ไม่เกนิ 

1,500,000 บาท (หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น) ใหร้บัเงนิแบบรายวนัได ้

โดยใหผู้กู้น้ าผูค้ ้าประกนัมาแสดงตนที่ฝ่ายจดัการ กส็ามารถรอรบัเงนิได ้

ตามวนั เวลาที่ก าหนด (องัคาร – ศกุร ์ไม่เกนิเวลา 15.00 น.) 

ยกเวน้ 



ความคุ้มครอง 
สินเชื่อ 



ความคุ้มครอง 
สินเชื่อ 

       ก าหนดผูท้ี่มีความประสงคก์ูเ้งนิในประเภทต่าง ๆ 

หากรวมหน้ีแลว้เกนิสวสัดิการที่ไดร้บัเม่ือถงึแกก่รรม  

สหกรณ์ฯ ก าหนดใหท้ าประกนัคุม้ครองหน้ีสว่นที่เกนิกบั

บรษิทัประกนัชีวติตามเงือ่นไขการรบัประกนั และสมคัร

กองทนุช่วยเหลอืผูค้ ้าประกนัตามเงือ่นไข ดงัน้ี 



สมคัรเขา้กองทนุช่วยเหลอืผูค้ ้าประกนั โดยเกบ็จากผูกู้เ้ป็น

รายเดือนๆ ละ 100 บาท ความคุม้ครองวงเงนิ 400,000 บาท 

จดัท าประกนัชีวติอายไุม่เกนิ 60 ปี ที่รบัประกนัภยัต ัง้แต่   

16-80 ปี เกบ็ค่าเบี้ยประกนัเดือนละ 150 บาท ความคุม้ครอง

วงเงนิ 400,000 บาท    

จดัท าประกนัชีวติ อายไุม่เกนิ 60 ปี เกบ็ค่าเบี้ยประกนัชีวติ 

450 บาท ต่อปี ความคุม้ครองวงเงนิ 100,000 บาท   

1 

2 

3 



สมคัร สสอค. อายตุ ัง้แต่ 51 ปี  – 60 ปี หากไม่มีหน้ี

ตอ้งจา่ยเงนิค่าบรจิาคเพิ่มอายตุวัคูณ 200 แต่ถา้มีหน้ีให ้

สมคัรไดโ้ดยไม่ก าหนดเงือ่นไข พรอ้มค่าสมคัร 4,860 

บาท/ปี เงนิสงเคราะหจ์า่ยรายละประมาณ 600,000 บาท 

สมคัร สส.ชสอ. รบัสมคัรส าหรบัสมาชิกอายไุม่เกนิ 57 ปี  

ค่าสมคัร 4,840/ปี  เงนิสงเคราะหจ์า่ยรายละประมาณ 

600,000 บาท   

4 

5 







คณะกรรมการเงินกู ้



รรรรอง ทองจุไร 

หวัหนา้ฝ่ายเงนิกู ้

นางสาวเดือนดี ศรสีม 

เจา้หนา้ที่เงนิกู ้

นางสาวรตันา พระแกว้ 

เจา้หนา้ที่เงนิกู ้

นายชยันรนิท ์อนิจวงจริกติต ์

เจา้หนา้ที่เงนิกูพ้เิศษ/นิติกร 



        ใหม้ีอ านาจหนา้ที่ด าเนินกจิการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ มติ และค าส ัง่ของสหกรณ์ รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

 1. ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความ

มุ่งหมายที่ใหเ้งนิกูน้ั้น 
 2. ตรวจสอบควบคุมใหเ้งนิกูม้ีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไว ้

ในระเบียบของสหกรณ์และเม่ือเหน็ว่าหลกัประกนัส าหรบัเงนิกู ้

รายใดเกดิบกพร่องกต็อ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดี 

 3. ดูแล และติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไป

ตามที่ก าหนดในสญัญา 



 4. สอบสวนเบื้องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ ในกรณีสมาชิกผูกู้ ้

ขอผ่อนเวลาการสง่เงนิงวดช าระหน้ีเงนิกู ้หรอืผิดนดัการสง่

เงนิงวดช าระหน้ี เพื่อเสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ

พจิารณาผ่อนผนั หรอืเรยีกคืนเงนิกู ้หรือเสนอใหส้มาชิกออกจาก

สหกรณ์ฯ  

 5. ด าเนินการอืน่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ

ด าเนินการมอบหมาย 



 การใหบ้รกิารเงนิกูเ้พือ่ช่วยเหลอืสมาชิกในการสรา้ง

ความมัน่คงของอาชีพและครอบครวั สหกรณ์ใหบ้รกิาร

สมาชิกไดกู้เ้งนิสะดวกและรวดเรว็ข้ึน ในรอบปีบญัชี 2561 

คณะกรรมการด าเนินการไดพ้จิารณาอนุมตัวิงเงนิกูใ้หแ้ก่

สมาชิกตามความจ าเป็นดงัน้ี 



 เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉฉ.)  

 เงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) 

 เงินกู้ฉุกเฉิน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วม) (ฉท.) 

 เงินกู้ยิ มได้สุขใจ (ยส.) 

 เงินกู้พิเศษ (พค.) 

 เงินกู้สามัญ (สม.)  

 เงินกู้สามัญใช้เงินฝากค ้าประกัน 95% (สฝ.)  

 เงินกู้สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นค ้าประกัน (สห.)  

 เงินกู้สามัญรวมหนี สถาบันการเงิน (รส.) 

 เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา (สว.) 

 เงินกู้โครงการเพื่อพัฒนาชีวิตครู (วท.) 



เงนิกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉิน มี 2 ประเภท คอื 

  ฉุกเฉินรบัเงนิสด   

  ฉุกเฉิน ATM สามารถใชบ้รกิารทีตู่ ้ATM 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั ไดร้บัวนัทีย่ืน่กู ้และ

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั ไดร้บัเงนิกูใ้นวนัถดัไป 

 

        กูไ้ดไ้ม่เกนิทนุเรอืนหุน้ที่ช าระแลว้ สูงสดุไม่เกนิ 200,000 บาท  

สง่ช าระ  18 งวด ยกเวน้สมาชิกที่กูโ้ครงการยิ้มไดส้ขุใจใหกู้สู้งสดุไม่เกนิ 

100,000 บาท 

หลกัเกณฑก์ารกู ้



โครงการเงนิกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉินช่วยเหลอื 

ผูป้ระสบปญัหาน ้าท่วม (ฉท.) โครงการ 2 

 

 กูไ้ม่เกนิ 4 เท่าของเงนิเดือน  

ไม่เกนิ 100,000 บาท และไม่เกนิค่าหุน้ 

ใหผ่้อนช าระคนืเงนิตน้ไม่เกนิ 36 งวด 

ในอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ  4.00  ต่อปี 

หลกัเกณฑก์ารกู ้



 

  กูไ้ม่เกนิ 10 เท่าของเงนิเดือนไม่เกนิจ านวน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถว้น) และมีค่าหุน้อย่างนอ้ย 10% ของวงเงนิกู ้ใหส้ามารถ

ผ่อนช าระคนืเงนิตน้ไม่เกนิ 60 งวด ในอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.25 ต่อปี  

จบัคู่ผูค้ ้าประกนั 1 คน และตอ้งไม่ค ้าประกนัสญัญาเงนิกูส้ามญั 

หลกัเกณฑก์ารกู ้

โครงการเงนิกูย้ิ้มไดส้ขุใจ (ยส.) 



 

  - เงนิกูไ้ม่เงนิ 1,200,000 บาท ใหส้ง่ช าระหน้ีไดไ้ม่เกนิ  240 งวด  

  - เงนิกูเ้กนิ 1,200,0010 บาท เป็นตน้ไป ใหส้ง่ช าระหน้ีไดไ้ม่เกนิ 350 

งวด  และใหค้ านวณอายสุมาชิกสง่ไม่เกนิอาย ุ80 ปี 
 

*** ใชห้ลกัทรพัยใ์นการค ้าประกนั *** 

หลกัเกณฑก์ารกู ้

เงนิกูพ้เิศษ 



      1. การกูส้ามญั  สมาชิกตอ้งมีทนุเรือนหุน้ที่ช าระแลว้  10% ของเงนิกู ้(อนุโลมใหมี้การซ้ือหุน้เพิ่มได ้

ในกรณีที่คา่หุน้ยงัไม่ครบตามวงเงนิกู)้ 

      2. งวดช าระหน้ีรวมกบัอายผูุกู้ ้ ตอ้งไม่เกนิ 80 ปี  ค านวณอายกุอ่นเกษียณหรือลาออกจากราชการ

กอ่นก าหนด 

      3. ส าหรบัสมาชิกกลุม่ขา้ราชการบ านาญใหค้ านวณตามวงเงนิและงวดที่สง่ตามระเบียบ  และวงเงนิกู ้

ไม่เกนิสทิธิประโยชนท์ี่ไดร้บัจากสหกรณ์ฯ  

     4. ประเภทการกูส้ามญั แยกเป็นดงัน้ี 

      4.1  กูส้ามญัใชบ้คุคลค ้าประกนั (สม.) 

       4.2  กูส้ามญัใชท้นุเรือนหุน้ค ้าประกนั  95%   (สห.) 

 4.3  กูส้ามญัใชเ้งนิฝากค ้าประกนั 95% (สฝ.) 

 4.4  กูส้ามญัใชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนั  

     5. ช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 3 ของเงนิงวดช าระหน้ีเดิม  จงึจะสามารถกูว้งเงนิใหม่เพื่อช าระ

หน้ีเดิมได ้

หลกัเกณฑก์ารกู ้

เงนิกูส้ามญั (สม.) 



 

      กูไ้ด ้70 เท่าของเงนิเดือน กูไ้ด ้

ไม่เกนิ 1,500,000 บาท ช าระคนืเงนิตน้ 

แบบคงยอดไม่เกนิ 240 งวด (ค านวณสง่

ไม่เกนิอาย ุ80 ปี)  

การค ้าประกนั ใชว้ธิรีวมกลุม่ 

หลกัเกณฑก์ารกู ้

โครงการเงนิกูส้ามญัรวมหน้ีสถาบนัการเงนิ (รส.) 



 

 กูไ้ด ้20 เท่าของเงนิเดือนไม่เกนิ  500,000 บาท สง่ช าระหน้ี   

ไม่เกนิ 100 งวด ตอ้งสง่ช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 12 งวด จงึสามารถ 

กูใ้หม่ได ้การค ้าประกนัเงนิใหจ้บัคู่ค ้าประกนั ดงัน้ี 

 เงนิกู ้ไม่เกนิ 250,000 บาท ใหใ้ชส้มาชิกค ้าประกนั 1 คน 

 เงนิกู ้เกนิ 250,000 บาท ใหใ้ชส้มาชิกค ้าประกนั 2 คน 

หลกัเกณฑก์ารกู ้

เงนิกูส้วสัดิการเพือ่การศึกษา (สว.) 



 

     สมาชิกที่มีเงนิวทิยฐานะทกุคนสามารถใชส้ทิธิ์ในการกูไ้ดใ้นวงเงนิ 

ไม่เกนิ 400,000 บาท  ค านวณสง่คงยอดไม่เกนิ 120 งวด  โดยใหน้บั

อายรุาชการที่เหลอืไม่เกนิ 60 ปี 

   * วงเงนิใหกู้ ้รบัเงนิวทิยฐานะ 3,500 บาท กูไ้ดสู้งสดุ 250,000 บาท 

   * วงเงนิใหกู้ ้รบัเงนิวทิยฐานะ  5,600 บาท กูไ้ดสู้งสดุ 400,000 บาท 

   * เงนิกู ้ไม่เกนิ 200,000 บาท ใหใ้ชส้มาชิกค ้าประกนั 1 คน 

   * เงนิกู ้เกนิ 200,000 บาท ใหใ้ชส้มาชิกค ้าประกนั 2 คน 

หลกัเกณฑก์ารกู ้

เงนิกูว้ทิยฐานะ (วท.) 



แนวปฏิบัติ 
ในการรับเงินกู้ 



 ส าหรบัการกูส้ามญัทกุประเภท  เมื่อสง่ค าขอกูแ้ละสญัญากู ้

ที่ลงนามครบถว้น เรยีบรอ้ย  ภายในวนัสิ้นเดือนของทกุเดอืน 

การรบัเงนิดงัน้ี 

   เงนิกูไ้ม่เกนิ 2 ลา้น  ประมาณวนัที่ 5 ของเดือนถดัไป 

   เงนิกูเ้กนิ 2 ลา้น   ประมาณวนัที่ 20 ของเดือนถดัไป 

 

 

     เงนิกูท้กุประเภท (เวน้เงนิกูโ้ครงการรวมหน้ีสถาบนัการเงนิ) ที่ไม่เกนิ 

1,500,000 บาท (หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น) ใหร้บัเงนิแบบรายวนัได ้

โดยใหผู้กู้น้ าผูค้ ้าประกนัมาแสดงตนที่ฝ่ายจดัการ กส็ามารถรอรบัเงนิได ้

ตามวนั เวลาที่ก าหนด (องัคาร – ศกุร ์ไม่เกนิเวลา 15.00 น.) 

ยกเวน้ 



ความคุ้มครอง 
สินเชื่อ 



ความคุ้มครอง 
สินเชื่อ 

       ก าหนดผูท้ี่มีความประสงคก์ูเ้งนิในประเภทต่าง ๆ 

หากรวมหน้ีแลว้เกนิสวสัดิการที่ไดร้บัเม่ือถงึแกก่รรม  

สหกรณ์ฯ ก าหนดใหท้ าประกนัคุม้ครองหน้ีสว่นที่เกนิกบั

บรษิทัประกนัชีวติตามเงือ่นไขการรบัประกนั และสมคัร

กองทนุช่วยเหลอืผูค้ ้าประกนัตามเงือ่นไข ดงัน้ี 



สมคัรเขา้กองทนุช่วยเหลอืผูค้ ้าประกนั โดยเกบ็จากผูกู้เ้ป็น

รายเดือนๆ ละ 100 บาท ความคุม้ครองวงเงนิ 400,000 บาท 

จดัท าประกนัชีวติอายไุม่เกนิ 60 ปี ที่รบัประกนัภยัต ัง้แต่   

16-80 ปี เกบ็ค่าเบี้ยประกนัเดือนละ 150 บาท ความคุม้ครอง

วงเงนิ 400,000 บาท    

จดัท าประกนัชีวติ อายไุม่เกนิ 60 ปี เกบ็ค่าเบี้ยประกนัชีวติ 

450 บาท ต่อปี ความคุม้ครองวงเงนิ 100,000 บาท   

1 

2 

3 



สมคัร สสอค. อายตุ ัง้แต่ 51 ปี  – 60 ปี หากไม่มีหน้ี

ตอ้งจา่ยเงนิค่าบรจิาคเพิ่มอายตุวัคูณ 200 แต่ถา้มีหน้ีให ้

สมคัรไดโ้ดยไม่ก าหนดเงือ่นไข พรอ้มค่าสมคัร 4,860 

บาท/ปี เงนิสงเคราะหจ์า่ยรายละประมาณ 600,000 บาท 

สมคัร สส.ชสอ. รบัสมคัรส าหรบัสมาชิกอายไุม่เกนิ 57 ปี  

ค่าสมคัร 4,840/ปี  เงนิสงเคราะหจ์า่ยรายละประมาณ 

600,000 บาท   
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