
  สมาชิกกลุมขาราชการ (ทั้งประจําการ และเกษียณ)กูสามัญทั่วไปไดไมเกิน 100 เทาของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกินวงเงินกู ดังนี้
  (1) เปนสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป      แตไมเกิน 4 ป    ใหกูไมเกิน 1,000,000 บาท
  (2) เปนสมาชิกตั้งแต 4 ปขึ้นไป       แตไมเกิน 6 ป       ใหกูไมเกิน 1,500,000 บาท
  (3) เปนสมาชิกตั้งแต 6 ปขึ้นไป       แตไมเกิน 8 ป       ใหกูไมเกิน 2,000,000 บาท
  (4) เปนสมาชิกตั้งแต 8 ปขึ้นไป       แตไมเกิน 10 ป ใหกูไมเกิน 2,500,000 บาท
  (5) เปนสมาชิกตั้งแต 10 ปขึ้นไป ใหกูไมเกิน 3,000,000 บาท
  กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกู ไมเกิน 180 งวด (กรณีใชบุคคลคํ้าประกันเพียงอยางเดียว) หรือสงคืนเงินกู ไมเกิน 300 งวด
  (กรณีใชบุคคลคํ้าประกันรวมกับหลักทรัพย หรือหลักทรัพยเพียงอยางเดียว) แตทั้งนี้ ผูกู จะตองสงคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายในอายุ
  ไมเกิน 75 ปบริบูรณ  (หากผูกูเปนลูกจางประจํา ไมมีเงินบําเหน็จรายเดือน จะตองสงคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายในอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ)
                     กูฉุกเฉินตองเปนสมาชิก 6 เดือน กูได 10 เทาของหุนแตไมเกิน 150,000 บาท

  สมาชิกกลุมครูเอกชน ใหกูสามัญตามหลักเกณฑ ดังนี้
  (1) เปนสมาชิก 1 ปขึ้นไป แตไมเกิน 3 ป ใหกูไดไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน  45,000 บาท
  (2) เปนสมาชิก 3 ปขึ้นไป แตไมเกิน 4 ป ใหกูไดไมเกิน 4 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน  60,000 บาท
  (3) เปนสมาชิก 4 ปขึ้นไป แตไมเกิน 5 ป ใหกูไดไมเกิน 6 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท
  (4) เปนสมาชิก 5 ปขึ้นไป ใหกูไดไมเกิน 8 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน 150,000 บาท
หรือ เปนสมาชิก 1 ปข้ึนไป หากมีคนค้ําเปนขาราชการ 1 คน จะกูได 5 เทาของเงินเดือน 
กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกู ไมเกิน 60 งวด และภายในอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
 เงื่อนไขเพิ่มเติม : 1) ผูกูตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพ่ือเปนหลักประกันเงินกูสามัญท่ัวไป ตามวงเงินท่ีสหกรณกําหนด
             2) หามมิใหกูสามัญ และกูฉุกเฉินในเวลาเดียวกัน
            กูฉุกเฉินตองเปนสมาชิก 1 ป กูไดไมเกิน 40,000 บาทและไมเกินหุน+เงินฝาก

กลุ มขาราชการกลุ มขาราชการ

กลุ มครูเอกชนกลุ มครูเอกชน

ขาวดี !ขาวดี !
มติคณะกรรมการชุดที่ 60/64 มีมติใหขยายจํานวนวงเงินกูใหแกสมาชิกสหกรณ เริ่มตั้งแต 1 มีนาคม 2564

เปนตนไป ซึ่งรายละเอียดการกูเงินประเภทตางๆ มีดังตอไปนี้

1. กลุมครูอัตราจาง/พนักงานราชการ/ลูกจางช่ัวคราว (รับเงินเดือนจัดสรรจากราชการสวนกลาง)
    สมาชิกกลุมครูอัตราจาง ตองเปนสมาชิก 1 ปข้ึนไป ใหกูสามัญท่ัวไปไดไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 50,000 บาท
    หรือเปนสมาชิก 1 ปข้ึนไป หากมีคนค้ําเปนขาราชการ 1 คน จะกูได 5 เทาของเงินเดือน 
2. กลุมครูอัตราจาง/ลูกจางช่ัวคราว (รับเงินเดือน ณ ท่ีจาย ตนสังกัด)
    สมาชิกกลุมครูอัตราจาง  ตองเปนสมาชิก 2 ปข้ึนไป ใหกูสามัญท่ัวไปไดไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือนหรือเปนสมาชิก
    1 ปข้ึนไป หากมีคนค้ําเปนขาราชการ 1 คน จะกูได 5 เทาของเงินเดือน 

กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกู ไมเกิน 36 งวด (สําหรับสัญญาจางกับหนวยงานราชการสวนกลาง)  
หรือสงคืนเงินกูไมเกินระยะเวลาทีก่ําหนดตามสัญญาจาง  (สําหรับสัญญาจางกับสถานศึกษาหรือตนสังกัด)
 เง่ือนไขเพ่ิมเติม : 1) ผูกูตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพ่ือเปนหลักประกันเงินกูสามัญท่ัวไป ตามวงเงินท่ีสหกรณกําหนด
   2) หามมิใหกูสามัญ และกูฉุกเฉินในเวลาเดียวกัน

            กูฉุกเฉินตองเปนสมาชิก 1 ป กูไดไมเกิน 80,000 บาทและไมเกินหุน+เงินฝาก

สหกรณปรับเพ่ิมจํานวนวงเงินใหกูและการค้ําประกันใหสูงข้ึนสหกรณปรับเพ่ิมจํานวนวงเงินใหกูและการค้ําประกันใหสูงข้ึน

กลุมกลุ มครูอัตราจาง/พนักงานราชการ/ลูกจางชั ่วคราวครูอัตราจาง/พนักงานราชการ/ลูกจางชั ่วคราว



หลักเกณฑการค้ําประกันของเงินกูสามัญท่ัวไป  ท่ีจะเร่ิมใชระเบียบ 1 มี.ค. 64หลักเกณฑการค้ําประกันของเงินกูสามัญท่ัวไป  ท่ีจะเร่ิมใชระเบียบ 1 มี.ค. 64

เกณฑการคํ้าประกันสําหรับครูอัตราจาง 
หรือลูกจางชั่วคราว ตามสัญญาจาง 

วงเงินกู้ (บาท)
ผู้ค ้า
ประกัน

ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ้า
อย่างน้อย

วงเงินกู้ (บาท)
ผู้ค ้า
ประกัน

ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ้า
อย่างน้อย

0 - 1,000,000 2 คน 1 คน 0 - 1,000,000 2 คน 1 คน
1,000,001 - 1,500,000 3 คน 2 คน 1,000,001 - 2,000,000 3 คน 2 คน
1,500,001 - 2,000,000 4 คน 3 คน 2,000,001 - 3,000,000 4 คน 3 คน
2,000,001 - 3,000,000 5 คน 4 คน 3 ล้านบาทข้ึนไป (กู้รวมหน้ี) 6 คน 5 คน

กู้เกิน 3 ล้านบาท ต้องเปิดบัญชีเงินฝากหลักประกันทุกกรณี

เกณฑ์การค ้าประกันส้าหรับครูกลุ่มข้าราชการ
กรณีไม่เปิดบัญชีเงินฝากหลักประกัน และเงินเดือน

เหลือถึง 30%
กรณีกู้โดยใช้บุคคลค ้าประกัน + เปิดบัญชีเงินฝาก

หลักประกัน

วงเงินกู้ (บาท) ผู้ค ้าประกัน
ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน 3 คน
ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน 4 คน
ไม่เกิน 6 เท่าของเงินเดือน 5 คน
ไม่เกิน 8 เท่าของเงินเดือน 6 คน

เกณฑ์การค ้าประกันส้าหรับครูเอกชน

ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จ านวน 1 คน
มีสิทธ์ิค  าประกันวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 6 สัญญา

วงเงินกู้รวมไม่เกิน 500,000 บาท

ตัวอยางตัวอยางตัวอยาง

ฟเจอรใหม ยืนยันการค้ําประกันเงินกูผานระบบออนไลน 

ไมตองมาเซ็นเอกสารท่ีสหกรณแลว

กูสามัญไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน 
ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน  

ขอยกเวนพิเศษ : สําหรับสมาชิกซึ่งมิไดเปนขาราชการ 
    กรณีมีผูค้ําประกันเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา อยางนอย 
1 คน หากผูกูเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป ใหกูสามัญท่ัวไป
ไดภายในจํานวนไมเกิน 5 เทาของเงินไดรายเดือน

ตรวจสอบวงเงินค้ําประกันคงเหลือไดท่ีแอปพลิเคช่ันสหกรณตรวจสอบวงเงินค้ําประกันคงเหลือไดท่ีแอปพลิเคช่ันสหกรณ

หมายเหตุ : สมาชิกสามัญทุกประเภทสามารถใชสิทธ์ิการค้ําประกันได แตท้ังน้ีตองไมเกินกวาวงเงินกูท่ีตนมีสิทธ์ิกู เวนแตสมาชิกท่ีโอนยายไปตางจังหวัด



1

2

กด 1 เพ่ือตรวจสอบสัญญาเงินกูท่ีทานได

เซ็นเอกสารค้ําประกันใหแกผูกู

กด 2 เพ่ือยืนยันเปนผูค้ําประกันใหแกผูกู 

ขอความจะสงผาน SMS หรือ Line connect 
เพ่ือใหทานเขาสูระบบการตรวจสอบยืนยัน

การค้ําประกัน 

1. ผูค้ําประกันตองมาเซ็นเอกสารเงินกูท่ีสหกรณอีกหรือไม

ตอบ ผูค้ําประกันไมตองมาเซ็นเอกสารการกูท่ีสหกรณแลว ผูค้ําประกันเพียงแนบรูปถายตนเอง

กับเอกสารการกูและบัตรประจําตัวเพ่ือยืนยันตัวตนบุคคล เปนเอกสารเพ่ิมเติมใหกับสหกรณ

2. สหกรณตรวจสอบอยางไร หากฉันไมไดเซ็นเอกสารเปนผูค้ําประกันใหแกผูกู

ตอบ หลังการทําเอกสารสัญญาเงินกูเรียบรอยแลว ผูค้ําประกันจะไดรับขอความผานระบบออนไลน

ใหยืนยันการเปนผูค้ําประกันอีกคร้ัง เพ่ือเปนการยืนยันจากทาน เปนอันเสร็จส้ิน

ถามมาถามมา      ตอบไปตอบไปฟเจอรใหม ยืนยันการค้ําประกันเงินกูผานระบบออนไลน 

ไมตองมาเซ็นเอกสารท่ีสหกรณแลว

หมายเหตุ : หากสมาชิกมี Line connect สหกรณจะสงผานไลน หากไมมีจะสงผาน SMS และตองเปนเบอรท่ีไดลงทะเบียนไวกับสหกรณ

เง่ือนไขอ่ืนๆ
     1. สมาชิกผูกู ตองลงนามในหนังสือสัญญาเงินกูตอหนาเจาหนาท่ีสหกรณผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเทาน้ัน 
     2. คูสมรสผูกูและคูสมรสผูค้ําประกัน ไมตองมาเซ็นเอกสารการกูท่ีสหกรณได และไมตองยืนยันผานระบบออนไลน
     3. ผูค้ําประกัน ไมตองมาเซ็นเอกสารการกูท่ีสหกรณได แตตองยืนยันการค้ําประกันผานระบบออนไลน เม่ือเขาระบบ Link น้ัน
         จะมีเวลาให 30 นาที หากกดยืนยันแลว Link ดังกลาวจะหมดอายุเวลาทันที

เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2564


