
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75



คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ต้องมีหุ้นไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท

มีหลักประกันเพื อความมั นคงของสมาชิก

สมาชิกต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของวงเงินกู้

ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักช่าระหนี้ตามที หน่วยงานเจ้าสังกัดก่าหนด หรือ
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักช่าระหนี้ไม่น้อยกว่าห้าพันบาทและหน่วยงานเจ้า
สังกัดสามารถหักเงิน ณ ที จ่ายเพื อช่าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้
ต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่
มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์



หลักประกันเงินกู้ กรณีใช้บุคคลค้่าประกัน
จ่านวนเงินกู้ ผู้ค้่า

ไม่เกิน 200,000 1 คน 

200,001 – 1,000,000 2 คน

1,000,001 – 1,500,000 3 คน
1,500,001 – 2,000,000 4 คน

2,000,001 – 2,500,000 5 คน

2,500,001 ขึ้นไป 6 คน



เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้สามัญ

เงินกู้พิเศษ



กู้ได้หนึ งเท่าของเงนิได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 50,000 บาท 
และไม่เกินค่าหุ้นที มีอยู่

ส่งช่าระไม่เกิน 12 งวด

ช่าระต้นเงินมาแล้ว 1 งวด สามารถยื นกู้ใหม่ได้



กู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือน
สิทธิกู้ตามช่วงอายุ ดังนี้

อายุสมาชิก กู้ได้ไม่เกิน
ไม่ถึง 2 ปี 1,000,000 บาท

2 ปีขึ้นไป – 4 ปี 1,500,000 บาท
4 ปีขึ้นไป – 6 ปี 2,000,000 บาท
6 ปีขึ้นไป – 8 ปี 2,500,000 บาท

8 ปีขึ้นไป 3,000,000 บาท

ส่งช่าระไม่เกิน 170 งวด

บุคคลค้่าประกัน



ใช้หุ้นค้่าประกันเงินกู้

ต้องไม่มีหนี้เงินกู้อื น

กู้ได้ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที มีอยู่

ส่งช่าระ 170 งวด



กู้ได้ไม่เกิน  8 เท่าของเงินได้รายเดือน

ไม่เกิน 200,000 บาท /ไม่เกินค่าหุ้น

ส่งช่าระ  90 งวด

บุคคลค้่าประกัน





กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท 

ส่งช่าระ  170 งวด

บุคคลค้่าประกัน

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ลงจ่านวน 0.50 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ผ่อนผันการช่าระต้นเงนิกู้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที  1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที  31 ตุลาคม พ.ศ.2565



เพื อช่วยเหลอืสมาชิกผู้ค้า่ประกันให้บรรเทาความเดือดร้อนจากการต้องรับช่าระหนี้แทนผู้กู้ 

และผู้กู้ไม่สามารถช่าระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ได้โดยสิ้นเชิง

กู้ได้สูงสุดเท่ากับจ่านวนที ต้องช่าระหนี้แทนผู้กู้
ส่งช่าระ 240 งวด
อัตราดอกเบี้ย ครึ งหนึ งของอัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณฯ์ 
เรื องอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้แก่สมาชิก



เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

มีเงินได้รายเดือนหลังจากหักช่าระหนี้ไม่เป็นไปตามที หน่วยงานเจ้าสังกัดก่าหนด หรือมีเงินได้          
รายเดือนคงเหลือหลังจากหักช่าระหนี้น้อยกว่าห้าพันบาท

มีภาระหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ่ากัด มีภาระหนี้สินกับธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันการเงินอื นหนี้ที เป็นคดีความ หรือหนี้นอกระบบที มีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้รวมบัตร
เครดิตไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ก่อนวันที หลักเกณฑ์นี้ถือปฏิบัติ 

วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

ยื นค่าขอ ตั้งแต่วันที  1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที  31 ตุลาคม พ.ศ.2565

ระยะเวลาโครงการ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที  30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

สมาชิกที กู้เงินโครงการนี้สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์งดให้เงินกู้ทุกประเภทสัญญา เป็นเวลา 3 ปี 

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ลงจ่านวน 25 สตางค์ (ยี สิบห้าสตางค)์ 



ปริญญาตรี    400,000 บาท

ปริญญาโท    500,000 บาท

ปริญญาเอก   600,000 บาท

ส่งช่าระ  180 งวด

บุคคลค้่าประกัน



ในประเทศ 100,000  บาท

ต่างประเทศ 200,000 บาท

ส่งช่าระ 120  งวด 

บุคคลค้่าประกัน



กู้ได้สูงสุด 5,000,000 บาท

ส่งช่าระ 360 งวด 

บุคคลค้่าประกัน,หลักทรัพย์

เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี



กู้ได้สูงสุด 5,000,000 บาท

ส่งช่าระ 360 งวด 

บุคคลค้่าประกัน,หลักทรพัย์

เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี



สมาชิกคนหนึ งๆ ค้่าประกันได้ 16 สัญญา

 เงินกู้สามัญอื น ๆ ค้่าประกันได้ไม่เกิน 6 สัญญา

 เงินกู้สามัญ ATM ค้่าประกันได้ไม่เกิน   2 สัญญา
 เงินกู้พิเศษ ค้่าประกันได้ไม่เกิน 6 สัญญา
 เงินกู้สามัญตามโครงการช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด 2 สัญญา


