
 
หลักเกณฑ์ เงินกู้โครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ.2565 (สด.) 

 

  1. วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินสวัสดิการส าหรับสมาชิกกรณถีึงแก่กรรม ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ราชบุรี จ ากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการส าหรับสมาชิก พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 แต่สูงสุดไม่เกิน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
  2. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งช าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  8  งวด ส าหรับสมาชิกโอนย้ายมาจากสหกรณ์อ่ืน
ให้นับเวลาต่อเนื่องได้ 

3. มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของวงเงินกู้  
4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00  ต่อปี   
5.  ส่งช าระหนี้ไม่เกิน 72  งวด  ช าระหนี้เสร็จสิ้นไม่เกินอายุ 85 ปี  ยกเว้น พนักงานราชการ,ลูกจ้างตามภารกิจ

ขององค์การปกครองท้องถิ่น , ลูกจ้างประจ าที่ ไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จรายเดือน ,พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ และครู
สังกัดเอกชน  ช าระหนี้เสร็จสิ้นไม่เกินอายุ 60   ปี   

6. ใช้บุคคลที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือ ลูกจ้างตามภารกิจขององค์การ
ปกครองท้องถิ่น หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  จ านวน 1 คน ค้ าประกันเงินกู้    

ยกเว้น กรณี ใช้สมาชิกสังกัดเอกชนค้ าประกัน วงเงินค้ าประกันไม่เกิน 150,000 บาท/ต่อคน  โดยสมาชิกต้องมีอายุ
การท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
  สมาชิกมีสิทธิค้ าประกันเงินกู้ประเภทนี้ ได้ 1 สัญญา เท่านั้น  โดยสามารถใช้ผู้ค้ าประกันรายเดิมกับสัญญาเงินกู้
ประเภทอ่ืนได้ ยกเว้น เงินกู้โครงการพิเศษโควิด(CV) หรือเงินกูส้ามัญโดยใช้เงินสวัสดิการส าหรับสมาชิกกรณีเสียชีวิตค้ า
ประกันเงินกูเ้ป็นกรณีพิเศษ (สศ) ไม่สามารถใช้ผู้ค้ าประกันรายเดิมได้ เว้นแต่ กู้เงินตามโครงการนี้เพ่ือไปช าระ หนี้ทั้งสอง
ประเภทนั้น 

7. สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเมื่อหักจากการช าระหนี้สินและภาระผูกพันทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30     

8. หากผู้กู้ประสงค์จะใช้สิทธิยื่นกู้ครั้งต่อไปจะต้องช าระหนี้สัญญาเดิมไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด 
9. สมาชิก ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือไม่มีต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือนช าระหนี้สหกรณ์ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้น 

หรือผิดนัดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย หรือถูกส านักงานบังคับคดี อายัดเงินหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือถูกยึด
ทรัพย์ ที่จดทะเบียนจ านองไว้กับสหกรณ์ ไม่มีสิทธิกู้เงินสามัญโครงการเงินสวัสดิการ 
  10. หากสมาชิกผู้กู้รายใดมีเงินกู้สามัญโดยใช้เงินสวัสดิการส าหรับสมาชิกกรณีเสียชีวิตค้ าประกันเงินกู้ 
เป็นกรณีพิเศษ (สศ.) ที่ยังส่งช าระไม่เสร็จสิ้น จะต้องน าเงินกู้ที่ได้รับปิดช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน ส่วนที่เหลือจึงจ่ายเงินกู้
ให้กับสมาชิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการสวัสดิการ พ.ศ. 2565 
(แนบท้ายระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกโครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ.2565) 

 

ล าดับ อายุการเป็นสมาชิก เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม (บาท) วงเงินกู้สูงสุด (บาท)  

1 เกินกว่า  6   เดือน ถึง  2  ปี 10,000 7,000 
2 เกินกว่า  2   ปี     ถึง  3  ปี 20,000 14,000 
3 เกินกว่า  3   ปี     ถึง  4  ป ี 30,000 21,000 
4 เกินกว่า  4   ปี     ถึง  5  ปี  40,000 28,000 
5 เกินกว่า  5   ปี     ถึง  6  ปี 50,000 35,000 
6 เกินกว่า  6   ปี     ถึง  7  ปี 60,000 42,000 
7 เกินกว่า  7   ปี     ถึง  8  ปี 70,000 49,000 
8 เกินกว่า  8   ปี     ถึง  9  ปี 80,000 56,000 
9 เกินกว่า  9   ปี     ถึง  10   ปี 90,000 63,000 
10 เกินกว่า  10  ปี     ถึง  11  ปี 100,000 70,000 
11 เกินกว่า  11  ปี     ถึง  12  ปี 110,000 77,000 
12 เกินกว่า  12  ปี     ถึง  13  ปี 120,000 84,000 
13 เกินกว่า  13  ปี     ถึง  14  ปี 130,000 91,000 
14 เกินกว่า  14  ปี     ถึง  15  ปี 140,000 98,000 
15 เกินกว่า  15  ปี     ถึง  16  ปี 150,000 105,000 
16 เกินกว่า  16  ปี     ถึง  17  ปี 160,000 112,000 
17 เกินกว่า  17  ปี     ถึง  18  ปี 170,000 119,000 
18 เกินกว่า  18  ปี     ถึง  19  ปี 180,000 126,000 
19 เกินกว่า  19  ปี     ถึง  20  ปี 190,000 133,000 
20 เกินกว่า  20  ปี     ถึง  25  ปี 200,000 140,000 
21 เกินกว่า  25  ปี     ถึง  30  ปี 250,000 175,000 
22 เกินกว่า  30  ปี    ขึ้นไป 300,000 200,000 

 


