
สหกรณ์ 
มีความหมายว่า ?  



สหกรณ์ 

   หมายถงึ คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนิน
กจิการเพ่ือประโหยชน์ทางเศรษกจิ และ
สังคมของสมาชิกผู้มีสัญชาตไิทย โดยช่วย
ตนเอง และชว่ยเหลือซึ่งกันและกัน และได้
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 3) พ.ศ.2562 

1) เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ ไม่ได้บังคับ 
2) เป็นกจิกรรมของคณะบุคคล 
3) ยึดหลักประชาธปิไตยในการด าเนินการ สมาชกิทุกคน  
   มี 1 เสียงเท่านัน้ 
4) มีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ คน เงิน ทรัพยากร และการ
จัดการ 
5) จัดตั้งโยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชกิในด้าน 
   เศรษกจิ 
6) จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ในฐานบุคคล 

ลักษณะส าคัญของสหกรณ์ 



บริการสินเชื่อ 
ล าดับที่ ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ วงเงินกู้สูงสุด 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 

1.1 ฉุกเฉิน  7.25  12 งวด 120,000 

1.2 ฉุกเฉิน ATM  7.25 12 งวด 120,000 

2.  เงินกู้สามัญ  7.25  180 งวด 3,000,000 

3. เงินกู้พิเศษ 

3.1 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นเร่งด่วน 6.50 108 งวด  800,000 

3.2 เพ่ือการท่องเที่ยว 

- ภายในประเทศ 6.50 24 งวด  50,000 

- ต่างประเทศ 6.50 36 งวด  200,000 



บริการสินเชื่อ 
ล าดับที่ ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ วงเงินกู้สูงสุด 

3.3 เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ 6.25 120 งวด  1,000,000 

3.4 คุณมีฝัน สหกรณ์มีให้ 
(กู้ได้เต็มจ ำนวนของทุนเรือนหุ้น และ
หรือเงินฝำกในบัญชีที่มีไว้กับสหกรณ์ฯ) 

6.25 180 งวด  3,000,000 

3.5 เพ่ือสร้างสุขอเนกประสงค ์

- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมประเพณี 6.25 ภำยใน 3 เดือน 60,000 

- เพื่อกำรอุปโภคในครัวเรือน 6.25 24 งวด  60,000 

- เพื่อซื้อรถยนต์ 6.25 108 งวด  1,200,000 

- เพื่อซ้ือรถจักรยำนยนต์ 6.25 48 งวด  100,000 



บริการสินเชื่อ 
ล าดับที่ ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ วงเงินกู้สูงสุด 

- เพื่อซ่อมรถยนต์ 6.25 48 งวด  200,000 

- เพื่อประกอบอำชีพรำยย่อย 6.25 36 งวด  100,000 

- เพื่อซ้ือรถยนต ์ 6.25 108 งวด  1,200,000 

- เพื่อซ้ือรถจักรยำนยนต์ 6.25 48 งวด  100,000 

3.6 เพ่ือซื้อเครื่องมือ ICT และ
อุปกรณ์การสื่อสาร 

6 24 งวด  25,000 

3.7 เพ่ือสร้างสุขปีใหม่ไทยฯ 2563 
(13 เมษำยน - 31 ธันวำคม 2563) 

5.95 วงเงินไม่เกินเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่ำนมำ 



บริการสินเชื่อ 
ล าดับที่ ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ วงเงินกู้สูงสุด 

3.8 เพ่ือการศึกษา 5.50 48 งวด  300,000 

3.9 เพ่ือการเคหะสงเคราะห์  
พ.ศ. 2563 

5 360 งวด  3,000,000 

3.10 เพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน  
พ.ศ. 2562 

5 150 งวด  
 

วงเงินเท่ำกับ
หนี้ท่ีรับภำระ
ช ำระหนี้แทน 

คลิก 
แบบฟอรม์ ค าขอกู้ 

20_2563_ok.pdf
20_2563_ok.pdf
20_2563_ok.pdf


ขอสินเช่ืออย่างไร 

แนวทาง/วิธีการแก้ไข 
เมื่อปัญหาท่ีพบ และส่งผลต่อการไม่ได้รับอนุมัติสินเช่ือ 

นายบุญเอ้ือ โพชนุกูล 
รองประธานกรรมการสหกรณ์ 



ปัญหาท่ีพบและส่งผลต่อการไม่ได้รับอนุมัติสินเช่ือ  

   1.  ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการขอกู้ 
   2.  ปัญหาเกี่ยวกับวงเงินกู้ และเงินคงเหลือ 
   3.  ปัญหาสมาชิกท่ียื่นกู้ถูกบังคับคดี ถูกอายัดสิทธิเรียกร้อง 
   4.  ปัญหาเกี่ยวกับผู้ค้ าประกัน 
   5.  ปัญหาอื่น ๆ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับ 



1.1 บัตรประจ าตัวของสมาชิก ผู้กู ้ผู้ค้ าประกัน คู่สมรส แนบไมค่รบ ไม่ชัดเจน หมดอายุ 

1. ปัญหาเก่ียวกับ เอกสารการขอกู้ 

จัดท าเอกสารให้ครบ และตรวจสอบเอกสารก่อนการ 
ส่งค าขอกู้ และให้ทันรอบการปดิรับค าขอกู้ 

1.1 



1. ปัญหาเก่ียวกับ เอกสารการขอกู้ 

จัดท าเอกสารให้ครบ  
และตรวจสอบเอกสารก่อนการส่งค าขอกู้ 

1.2 ไม่ผ่านผู้บังคับบัญชา / ไม่หนังสือน าส่งจากต้นสังกัด (กรณเีป็นข้าราชการ) 1.2 



1. ปัญหาเก่ียวกับ เอกสารการขอกู้ 

ตรวจสอบการลงชื่อให้ครบทุกจุด ลายมือช่ือตรงกันทั้งใน
เอกสารการกู้และในส าเนาบัตรประจ าตัว 

1.3 ผู้กู ้ ผูค้้ าประกัน  คู่สมรสของผู้กู ้คูส่มรสของผู้ค้ า ประกัน  ลงลายมือช่ือไม่ครบ ลายมือช่ือ

ในเอกสาร และที่รับรองส าเนาบัตรประจ าตัวไม่ตรงกัน 
1.3 



1. ปัญหาเก่ียวกับ เอกสารการขอกู้ 

ตรวจสอบจุดท่ีต้องมีลายมือช่ือพยานให้ครบถ้วน 

1.4 ไม่มีพยาน /พยานลงช่ือไม่ครบ 1.4 



1. ปัญหาเก่ียวกับ เอกสารการขอกู้ 

กรณีไม่สามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนมาแนบได้ ให้แจ้งเลขรหัสการเข้า 
webของกรมบัญชีกลาง กับเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ กรณีลืมรหัส ให้ติดต่อขอ

รหัสกับเจ้าหน้าท่ีกองคลัง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1416380 

1.5ไม่มีสลิปเงินเดือนแนบ 1.5 



1. ปัญหาเก่ียวกับ เอกสารการขอกู้ 

การแก้เอกสารในค าขอกู้ ให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อก ากับทุกจุด  
ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดเด็ดขาด 

1.6กรอกข้อมูลไม่ชัดเจน  ลบเอกสารด้วยน้ ายาลบค าผดิ  ไม่ลงลายมือช่ือก ากับการแก้ไขเอกสาร 1.6 



1. ปัญหาเก่ียวกับ เอกสารการขอกู้ 

ตรวจสอบรอบการปิดรับเอกสารการย่ืนขอกู้ และวันที่
คณะกรรมการเงินกู้ประชุมอนุมัติ  ป้องกันการส่งเอกสารไม่ทัน 

1.7เอกสารยังไม่ถึงสหกรณ์/ เอกสารไมส่มบูรณ์/ เอกสารถึงสหกรณ์หลังการปิดรอบรับค าขอกู ้

ส่งผลต่อการเตรยีมข้อมูลและจัดท าเอกสารเสนอท่ีประชุม 
1.7 



2. ปัญหาเก่ียวกับ วงเงินกู้ และเงินคงเหลือ 

2.1 มีหนีก้ับสหกรณ์หลายสัญญา มีเงินเดือนคงเหลือ ไมถ่งึ 10 % 

   ติดต่อเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ  เพื่อช าระหนี้บางสัญญา  หรือให้หักกลบหนี้จากเงินกู้
สามัญที่จะได้รับอนุมัติ เพื่อให้มีเงินคงเหลือตามเงื่อนไข  ทัง้นี ้ เงินกูบ้างประเภทอาจ
ไม่สามารถหักเงินกูท้ี่ได้รับไปช าระหนีไ้ด ้



2. ปัญหาเก่ียวกับ วงเงินกู้ และเงินคงเหลือ 

2.2 มีหนีส้ินสถาบันการเงินอ่ืน ที่หัก ณ ที่จ่ายด้วย  
    เงินคงเหลือไม่ถงึ 10 % 

ช าระหนี้ ปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน  



2. ปัญหาเก่ียวกับ วงเงินกู้ และเงินคงเหลือ 

2.3 ใกล้เกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการ  
เมื่อค านวณสิทธิการกูแ้ล้ว (โดยใช้ประมาณการเงินบ านาญ 70%  
ของเงินเดือน ปัจจุบัน) จ านวนเงินที่จะกูไ้ด้มีจ านวนที่ต่ ากว่าหนีท้ี่มีอยู่เดิม 

การกูข้องสมาชกิที่มีอายุตั้งแต่ 57 ปีขึน้ไป หรือใกล้เกษยีณอายุหรือลาออกจากราชการ
กรณทีี่สิทธกิารกู้ต่ ากวา่หนีท้ี่มีอยู่ จะไมส่ามารถย่ืนกู้ได ้  
กรณทีี่ประสงค์จะกู ้(หลังเกษยีณหรือลาออก)  ควรน าเงินอันพึงมีพงึได้จากราชการมา
ช าระหนีใ้ห้น้อยลงก่อน  เมื่อย่ืนกู้ใหม่(งวดที่กูข้องสัญญาใหม่จะยาวขึ้น) เงินงวดช าระหนี ้
จะมจี านวนที่ไม่สูง สัมพันธ์กับเงินไดร้ายเดือนที่ลดลง 



3 2 1 

3. ปัญหาเก่ียวกับ ผู้ค้ าประกัน 

ผู้ค้ าประกัน ค้ าเต็มแล้ว ผู้ค้ าประกันเปลี่ยนใจ แจ้ง
ยกเลิกการค้ าประกัน/คู่

สมรสไม่ยินยอม 

ผู้ค้ าประกันถงึแก่กรรม /
ลาออกจากสมาชิก 

ให้สมาขิกท่ีจะค้ าประกัน ตรวจสอบสิทธิการค้ าประกันกับ กับสหกรณ์ก่อน กรณีเอกสารไม่
ถูกต้อง หรือไมส่มบูรณส์หกรณฯ์ จ าเป็นต้องส่งเอกสารกลับไปให้ผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกันแกไ้ขให้

เรียบรอ้ย จึงจะน าเสนอคณะกรรมการเงินกู้ได้ 



      4.ปัญหาสมาชิก 
ถูกบังคับคดี ถูกอายัดสิทธิ เรียกร้อง 

ถูกอายัดเงินค่าหุ้น(ภายหลังที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก)  
อายัดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 

คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป  โดยจะตรวจสอบจ านวนหนี้ที่ถูกบังคับคด ี 
และจะน าเงินกู้ที่ได้รับไปช าระหนีด้ังกล่าวให้กับเจ้าหนีโ้ดยตรง  ไม่จ่ายผ่านมือสมาชิก 



      4.ปัญหาสมาชิก 
ถูกบังคับคดี ถูกอายัดสิทธิ เรียกร้อง 

ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด 

ไม่สามารถย่ืนกู้ได้  และสหกรณ์ฯ จะด าเนินการตามข้อบังคับ 
และระเบียบของสหกรณ ์



5.ปัญหา อื่น ๆ 

  5.1 เป็นสมาชกิสังกัดหน่วยงานภายนอก  หน่วยงานต้น
สังกัดไม่ได้หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายส่งสหกรณ์ 

 จะต้องมหีนังสือยนืยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งการหัก
เงิน ณ ที่จ่ายส่งให้สหกรณ์ทุกครั้ง 

  5.2 อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสรา้งหนี ้ ถูกระงับสิทธิ
การขอสินเชื่อ 

 1. กรณีขอกูเ้พ่ือขอขยายเวลาการช าระหนีอ้อกไป โดยกู้ใน
วงเงินที่มหีนี้อยู่เดิม  เพ่ือให้จ านวนเงินงวดช าระหนีล้ดลง 
 2. กรณีขอกูใ้นวงเงินที่เพิ่มขึน้  (ต้องอยู่ในเงื่อนไขการขอกู้
ใหม่)  การปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องหนีส้ญัญาเดมิจะหมดลง
อัตโนมัต ิ

  5.3 การขอสินเชื่อไมต่รงตามเง่ือนไข/วัตถุประสงค์  ประเภทของสินเชื่อสหกรณ์มีหลายประเภท ควรศึกษา
เง่ือนไขตามระเบียบ/ประกาศของสหกรณ์ฯ และค าแนะน าต่าง 
ๆ  เพ่ือลดปัญหาความล่าช้าที่อาจเกิดขึน้  



ท าประกันเงิน กู้สามัญดีอย่างไร 

1. การท าประกันชีวติเพื่อช าระหนีเ้งนิกู้สามัญ  ได้ประโยชน์ทั้งผูกู้แ้ละผูค้้ าประกัน 
2. สามารถน าเงินสินไหมทดแทนทีไ่ด้รับจากกรณีสมาชิกเสียชีวิต  มาช าระหนี้สินที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้

ทั้งหมด 
3. เป็นการป้องกันความเสี่ยง  ทั้งในส่วนของสมาชกิ ทายาทสมาชกิ 
4. ไม่ส่งผลให้ผู้ค้ าประกันตอ้งรับภาระหนีส้ินแทน ไม่ตอ้งแบกรับภาระหนี้สินแทน 

การท าประกันชีวิตของสมาขิกที่กู้เงินสามญั   
จะก าหนดวงเงินการท าประกนัเงนิกู้สามญัจากส่วนตา่งของจ านวนเงินกู้หักด้วยหุ้นที่มี

อยู่กับสหกรณ์  และจะต้องท าประกนัต่อเนื่องไปจนกว่าจะไม่มส่ีวนต่างดังกล่าว 

” 

“ 



การท าประกันชีวิต คุ้มครองกรณีใดบ้าง 

1. คุม้ครองการเสียชวีิตจากจากการเจ็บปว่ยทุกกรณี ทุกสถานที่ทั่วโลก 
2. คุม้ครองการเสียชวีิตจากอุบัติเหตุ 
3. คุม้ครองการทุพพลภาพสิน้เชิงถาวรจากอุบัตเิหตุ  และจากการเจ็บปว่ย 

 
 

   ข้อยกเว้นความคุม้ครอง 
1. เสียชวีิตการฆา่ตัวตายในปีแรก 
2. เสียชวีิตจากเจ็บป่วยหลังจากการท าประกันไม่เกิน 180 วัน  

(ด้วยสาเหตุจากการป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งบริษัทประกันก าหนดเป็นข้อยกเว้นไว้) 



การด าเนินการเก่ียวกับหน้ีสินเม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ตัวอยา่ง 

นำยสุขใจ นำมสมมุติ ถึงแก่กรรมในวันที่  30 มิถุนำยน  2563  มีสถำนภำพ ดังนี้ 
 1. มีหนี้เงินกู้สำมัญคงเหลือ    จ ำนวน   1,950,200  บำท 
 2. มีหนี้ฉุกเฉิน   จ ำนวน       12,000  บำท 
 3. มีหุ้นจ ำนวน       จ ำนวน      630,000 บำท 
สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์ ดังนี้ 
1. เงินสินไหมทดแทนสวัสดิกำร จำกประกันกลุ่มที่สหกรณ์ท ำให้   เป็นเงิน    100,000  บำท 
2. จะได้รับเงินสงเครำะห์กำรศพ                เป็นเงิน      50,000  บำท  
     (*จ่ำยตำมระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก) 
3. เงินสงเครำะห์กำรศพเบื้องต้น ศพละ     เป็นเงิน        2,000  บำท 
เงินสินไหมทดแทนที่นายสุขใจท าประกันไว้ แผน 14  เป็นเงิน  1,400,000  บาท 
 รวมเงินที่นายสุขใจได้รับทั้งสิ้น   เป็นเงิน  1,552,000  บาท 
 



การด าเนินการเก่ียวกับหน้ีสินเม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ตัวอยา่ง 

การช าระหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์  
เงินค่ำหุ้น     เป็นเงิน  630,000  บำท 
เงินสินไหมทดแทนกำรท ำประกันหนี้เงินกู้สำมัญ เป็นเงิน  1,400,000  บำท 
     รวมเป็นเงิน 2,030,000 บาท
       
หักหนี้สิน 
     1.เงินกู้สำมัญ    จ ำนวน   1,950,200 บำท 
     2.เงินกู้ฉุกเฉิน                    12,000 บำท 
     รวมหนี้สิน  1,962,200 บาท 
     คงเหลือ  67,800  บาท 

หมำยเหตุ   จ ำนวนเงินหนี้สินข้ำงต้น ยังไม่รวมดอกเบี้ย 

ต่อ 



การด าเนินการเก่ียวกับหน้ีสินเม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ตัวอยา่ง 

ดังนั้น  ทายาทจะได้รับเงิน ดังนี้ 
1.เงินสินไหมทดแทนสวัสดิกำร จำกประกันกลุ่มที่สหกรณ์ท ำให้   เป็นเงิน 100,000 บำท 
2.จะได้รับเงินสงเครำะห์กำรศพ                เป็นเงิน 50,000 บำท * 
       (*จ่ำยตำมระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก) 
3.เงินสงเครำะห์กำรศพเบื้องต้น ศพละ     เป็นเงิน 2,000 บำท 
4.เงินที่เหลือจำกเงินค่ำหุ้นและประกันเงินกู้ที่หักช ำระหนี้แล้ว         เป็นเงิน 67,800 บำท     
  รวมเป็นเงินที่ทายาทจะได้รับทั้งสิ้น              219,800 บาท 

ต่อ 










