
14/01/65

1

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 1

การใหบริการเงนิกูแกสมาชกิ  มี 3 ประเภท

1. เงินกูฉุกเฉนิ  ระยะสัน้
2. เงินกูสามญั   ระยะปานกลาง
3. เงินกูพเิศษ  ระยะยาว
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 เปนสมาชิกไมนอยกวา 3 เดือน 
 กําหนดชําระไมเกนิ 12  งวด
 ตองมีหุนไมนอยกวาจาํนวนเงนิทีกู่

ประเภท :: ขาราชการ/ลูกจางประจาํ/จนท.สหกรณ /ขรก.บาํนาญ 
 สูงสุดไมเกนิ 100,000 บาท 

ประเภท :: ลูกจางช่ัวคราว 
 สูงสุดไมเกนิ 10,000 บาท 
 กูไดไมเกนิครึง่หน่ึงของเงนิเดอืน

สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จํากัด   www.sphcoop.com 3

**ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่52 ครั้งที ่3/2564 ประกาศใช ณ 25 กุมภาพันธ 2564

อายุการเปนสมาชกิ กูไดเทาของเงนิเดอืน วงเงินกู งวดชําระคนื

6 เดือน- 5 ป 70 2,000,000 230 งวด 
งวดสุดทายไมเกิน

อายุ 67* ป
มากกวา 5 -10 ป 80 2,500,000

มากกวา  10  ป 90 3,500,000

ขาราชการบํานาญ   2,000,000 120 งวด

1.ประเภท :: ขาราชการ / ลูกจางประจํา/จนท.สหกรณ/จนท.สมาคม  

*สมัครหลัง 1 ก.ย. 2561 งวดชําระ 150 งวด อายุไมเกนิ 60 ป

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 4

**ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่52 ครั้งที ่3/2564 ประกาศใช ณ 25 กุมภมพนัธ 2564
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1. ประเภท :: ขาราชการ / ลูกจางประจํา/จนท.สหกรณ/จนท.สมาคม (ตอ)

1. เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6  เดือน

2. ชําระหน้ีเดิมแลว 6 งวด กูใหมได

3. สมาชิกท่ีอาย ุ56 ปขึ้นไป ในการคํานวณเงนิเดือนหกัชําระหน้ีใหแกสหกรณ ตองหกัออกรอยละ 
20 กอนแลวจึงนาํไป คํานวณหกัหนีไ้มเกนิรอยละ 80

4. ตองมีหุนไมนอยกวา  1 ใน 5 ของวงเงนิกูสามญัรวมทกุประเภท

5. การค้าํประกนั

 กูไมเกนิ 1 ล. ใชบคุคลทีเ่ปนขาราชการ/ลกูจางประจาํ ค้ําประกนั  3 คน

 กูเกนิ 1-2.50 ล. ใชบคุคลทีเ่ปนขาราชการ/ลกูจางประจาํ ค้ําประกนั 5 คน

 กูเกนิ  2.50 ล. ใชบคุคลทีเ่ปนขาราชการ/ลกูจางประจาํ ค้ําประกนั  6 คน

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 5

2.ประเภท :: ลูกจางช่ัวคราวตาํแหนงวิชาชีพ / พนักงานราชการ 

อายุการเปนสมาชกิ กูไดเทาของเงินเดอืน วงเงินกู งวดชําระคนื

6 เดือน ถึง 2 ป 50 350,000 120 งวด                  

งวดสุดทายอายุ

   ไมเกิน 60 ป
2 ป ถึง  5 ป 60 450,000

5 ปขึ้นไป 70 550,000

1. เปนสมาชิกไมนอยกวา  6 เดือน
2. การค้าํประกนั  4  คนโดย  2 คน ตองเปนขาราชการ/ลกูจางประจาํ
3. ตองมีหุนและเงนิฝาก 1 ใน 5 ของวงเงนิกูสามัญรวมทกุประเภท
4. หากใชหลักทรพัยคํ้าประกนั  กูไดอกีวงเงนิไมเกนิ  5 แสนบาท  งวดชําระ  150 งวด

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 6
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3.ประเภท :: ลูกจางช่ัวคราวทัว่ไป -เปนสมาชิกกอน 1 ม.ค.59 และมีหน้ีคงเหลือ

อายุการเปนสมาชกิ กูไดเทาของเงินเดอืน วงเงินกู งวดชําระคนื

6 เดือน ถึง 2 ป 15 120,000 108 งวด 

งวดสุดทายอายุ

   ไมเกิน 60 ป
2 ป ถึง  5 ป 20 150,000

5 ปขึ้นไป 30 300,000

หลักทรพัยค้าํประกนั  ค้ําประกนักูไดไมเกนิ  5 แสนบาท 
 งวดชาํระ  150 งวด  โดยใหกูได 1 สัญญา เลือกไดอยางใดอยางหนึง่

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 7

4.ประเภท :: ลูกจางช่ัวคราวทัว่ไป เปนสมาชิกหลัง 1 ม.ค.59 หรือไมมหีน้ีคงเหลือ
อายุการเปนสมาชกิ กูไดเทาของเงินเดอืน วงเงินกู งวดชาํระคนื

6 เดือน ถึง 2 ป 15 100,000 108 งวด

งวดสุดทายอายุ

   ไมเกิน 60 ป
2 ป ถึง  5 ป 20 120,000

5 ป ถึง  10 ป 25 150,000

10 ปขึ้นไป 30 300,000

หรือหลกัทรพัยค้าํประกนั  กูไดไมเกนิ  5 แสนบาท  
งวดชาํระ  150 งวด  สามารถกูเพ่ิมไดอกี 1 สัญญา

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 8
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หลักเกณฑการกูสามัญทัว่ไปสาํหรับสมาชกิประเภทลูกจางช่ัวคราวทัว่ไป

1. เปนสมาชิกไมนอยกวา  6 เดือน
2. ใชหุนค้าํประกันกูได  90%
3. ใชหลักทรพัยค้าํฯ ไดเฉพาะท่ีดนิเทาน้ัน กูไดไมเกิน  90%  ของราคาประเมิน
4. ตองมีหุนและเงนิฝาก 1 ใน 5 ของวงเงนิกูสามัญรวมทุกประเภท
5. การค้าํประกัน

 กูไมเกนิ 1 แสน ผูค้ํา 4 คน โดย 2 คน ตองเปน ขาราชการ/ลูกจางประจาํ
 กูเกิน 1 แสน ผูค้ํา 5 คน โดย 2 คน ตองเปนขาราชการ/ลูกจางประจาํ
 กูเกิน 2 แสน ผูค้ํา 5 คน โดย 3 คน ตองเปนขาราชการ/ลูกจางประจาํ

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 9

 ขาราชการ/ลกูจางประจาํ/บาํนาญ/จนท.สหกรณ วงเงนิ 300,000
 ลูกจางวชิาชพี วงเงนิ 70,000
 อายกุารเปนสมาชกิไมนอยกวา 6 เดือน
 งวดชาํระไมเกนิ 150 งวด งวดสดุทายอายไุมเกนิ 60 ป
 เบิกกูตามวงเงนิ ผานตู ATM ของ ธ.กรงุไทย และ Sphcoop Mobile App
 คํานวณดอกเบีย้ตามยอดหนีท้ีก่ด
 ขาราชการ วงเงนิกูไมเกนิ 2 แสนใชคนค้าํ 2 คน ถาเกนิ 2 แสนใชคนค้าํ 3 คน
 ลูกจางวชิาชพีใชคนค้าํ 3 คน

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 10

** ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่52 ครั้งที ่9/2564 ประกาศใช ณ 2 สิงหาคม 2564 **

วงเงินกู้ ชาํระต้นเงิน วงเงินกู้ ชาํระต้นเงิน

15,000 500 150,000 1,000

20,000 500 200,000 1,500

50,000 500 250,000 1,700

70,000 1,000 300,000 2,000

100,000 1,000
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ประเภทสมาชิก วงเงินกู งวดชําระ งวดสดุทายอายุ คนค้าํ

ขาราชการ 500,000 150 75 3

ลูกจางประจํา จนท.สหกรณ 500,000 150 เดือนเกษียณ 3

ขรก. บํานาญ 300,000 150 75 3

ลูกจางช่ัวคราววชิาชพี 200,000 60 60 4

ลูกจางช่ัวคราวทั่วไป 50,000 60 60 4

1. เปนสมาชิกไมนอยกวา  6 เดือน
2. ตองมีหุนและเงนิฝาก 1 ใน 5 ของวงเงนิกูสามัญรวมทุกประเภท

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 11

**ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่52 ครั้งที ่9/2564 ประกาศใช ณ 15 สิงหาคม 2564

1. ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 12 เดือน
2. ตองไมเปนผูท่ีถกูคาํพิพากษาของศาลส่ังอายดัเงนิปนผลประจาํป เพื่อชําระหน้ี

อยางอ่ืน
3. กูไดไมเกนิรอยละ 75 ของประมาณการเงนิปนผลประจําป
4. ชําระดอกเบีย้เปนรายเดือน
5. ชําระตนเงินจากเงินปนผลประจาํป
6. ยื่นกูไดตัง้แต มีนาคม - พฤศจกิายน ของทกุป

หลักเกณฑการกูสามัญเพ่ิมทรพัย

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 12

** ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่52 ครั้งที ่3/2564 ประกาศใช ณ 1 มีนาคม 2564 **
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ประเภทสมาชิก วงเงินกู งวดชาํระ งวดสดุทายอายุ คนค้าํ

ขาราชการ ลูกจางประจํา 50,000 60 60 1

ลูกจางช่ัวคราว

- เงินเดือนไมเกิน 10,000 บาท 10,000 60 60 1

- เงินเดือนเกิน 10,000 บาท 20,000 60 60 1

  ตองเปนสมาชกิไมนอยกวา 5 ป
  ไมเคยผิดนัดงวดชําระหน้ีกับสหกรณ ภายใน 12 งวด กอนยืน่คาํขอกู

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 13

** ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่48 ครั้งที ่2/2560 ประกาศใช ณ 14 กุมภาพนัธ 2560**

 ขาราชการ ลูกจางประจํา/ขาราชการบาํนาญ/จนท.สหกรณ ท่ีมีหน้ีเงินกู สว.
วงเงินกูไมเกนิหน้ีสัญญา สว.
ชําระตน 500 บ. (ดอกเบ้ียตางหาก)
คนค้ํา 3 คน

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 14

** ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่49 ครั้งที ่5/2561 ประกาศใช ณ 7 พฤษภาคม 2561 **
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 ขาราชการ/ลูกจางประจาํ/ขาราชการบาํนาญ/จนท.สหกรณ ทีอายคุรบ 55 ป
วงเงินกูไมเกนิเงินสวัสดกิารสมาชิกอายคุรบ 60 ป ท่ีพึงจะไดรบั
ชําระดอกเบีย้เทาน้ัน
ไมมีคนค้าํ

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 15

** ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่51 ครั้งที ่5/2561 ประกาศใช ณ 30 พฤศจกิายน 2563 **

1. เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา  24 เดือน

2. ใชหุน / เงินฝาก / หลักทรพัย  ค้ําประกนั(ตามเกณฑสหกรณ)

3. ชําระหน้ีหมดกอน  36 งวดเสียคาปรบั  3,000 บาท

4. เปล่ียนสัญญา ตองชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนสัญญาๆละ 1,000 บาท

5. ใชอสังหารมิทรพัยอันปลอดจากการจาํนองรายอ่ืนค้าํประกัน โดยใหกูไดไมเกนิ     
รอยละ  90  ของราคาประเมนิ

หลักเกณฑการกูพิเศษ

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 16

** ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่48  ครัง้ที ่11/2560  ประกาศใช ณ 7 กันยายน  2560 **
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ประเภทสมาชิก วงเงินสูงสุด งวดชําระ งวดสุดทายอายุ
ขาราชการ          4,000,000 300 70
ลจ.ประจํา          3,000,000 300 65
จนท.          3,000,000 300 60
ลูกจางวิชาชีพ          1,000,000 150 60
ลูกจางช่ัวคราว            800,000 150 60
ขาราชการบํานาญ            800,000 120 70

ประเภทเงนิกู วงเงนิกูไมเกนิ

1. เพือ่การเคหะ 4,000,000

2. เพือ่ประกอบอาชพี 4,000,000

3. เพือ่ซือ้ยานพาหนะ 3,000,000

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 17

ประเภทเงนิกู อัตรารอยละตอป

เงินกูเพ่ือเหตฉุกุเฉนิ 6.00

เงินกูสามัญ 6.50

        ยกเวนสามัญทัว่ไป 6.25

เงินกูพิเศษ 6.25

        ยกเวนเพ่ือการเคหะ 6.00

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 18

** ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่49 ครั้งที ่2/2561 ประกาศใช ณ 29 มกราคม 2561**
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สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com

สําเนาบัตรประชาชนผูกู+คูสมรส (ถามี) พรอมเซน็รบัรองสําเนา

สําเนาบัตรประชาชนผูค้าํประกัน+คูสมรส(ถาม)ี พรอมเซน็รบัรองสําเนา

กรณีใชบัตรขาราชการแทนสําเนาบตัรประชาชน ตองแนบทะเบยีนบาน

กรณีคูสมรสนามสกลุไมเหมอืนกนัแนบทะเบยีนสมรส 

เอกสารแสดงรายการเงนิเดือนลาสุด พรอม ใหการเงนิเซ็นรบัรอง

กรณีโอนเขา ธ.กรงุไทย แนบสําเนาบัญชี ธ.กรงุไทย

หนังสือจาํนําหุน/เงนิฝาก กรณกูีหุน/เงนิฝาก

เอกสารอ่ืนทีส่หกรณเหน็วาจาํเปน
19

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จํากดั   www.sphcoop.com 20

** ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่49/2561 ครั้งที ่5/2561 ประกาศใช ณ 30 เมษายน 2561**

ประเภทสมาชกิ
สมาชกิกอน 1 ม.ค.59 สมาชกิหลงั 1 ม.ค.59

มีหนีก้อน  1 ต.ค. 59 ไมมหีนี้ มีหนีก้อน 1 ต.ค.59 ไมมหีนี้
ขาราชการ พ.ศ.2564 = 80% 70 พ.ศ.2564 = 80% 70
    
ลูกจาง พ.ศ.2564= 70% 70 พ.ศ.2564 = 70% 70
    

อายุ 56 ป+มี กบข.
หัก 20% แลว หักคาใชจายกอนจึงนํามาคํานวณ 

ยกเวนชําระงวดสุดทายไมเกิน 60 ป
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ยื่นคาํขอกู สัญญาทีต่รวจได/วนั หมายเหตุ
1.ยืน่คาํขอดวยตนเอง  1 - 35   สัญญาเรียบรอยจายเงินวันท่ีตรวจท้ังหมด
2.สญัญาทีเ่รยีบรอย 
สงกอนเวลา 14.00 น.

จํานวนท้ังหมด   จายในวันท่ีไดรับหนังสือสัญญากูเงิน

 
3.สลปิทาง Fax, e-mail, 
Line

 1 - 15   ตรวจเสร็จไมเกิน 4 วัน
ถัดจากวันรับเอกสาร จนท.จะทําการติดตอสมาชิก


