
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ ต้องเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป
1. อายุราชการไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินได้รายเดือน
2. อายุราชการตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน
3. อายุราชการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน

วงเงินกู้ 
กู้เงินไม่เกิน 55 เท่า ของเงินได้รายเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท 
กู้เงินเกิน 55 เท่า ของเงินได้รายเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท 

ส่งช าระภายใน 150 งวด 
หลักเกณฑ์การค้ าประกัน

1. กรณีกู้เงินไม่เกิน 55 เท่าของเงินได้รายเดือน (วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
แนวทางที่ 1 ผู้ค้ าประกัน อย่างน้อย 2 คน 

- ได้รับเงินบ าเหน็จ สิทธิค้ าประกัน 20 เท่าของเงินได้รายเดือน
- ไม่มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จ สิทธิค้ าประกัน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน

แนวทางที่ 2 ผู้ค้ าประกันร่วมกับการจัดท าประกันสินเชื่อกลุ่มกรณีเสียชีวิต
- กู้ไม่เกิน 800,000 บาท ผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 1 คน 
- กู้เกิน 800,000 บาท ผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 2 คน 

แนวทางที่ 3 สมาชิกกู้เงินสามัญและยังไม่มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จต้อง มีผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 2 คน ร่วมกับการจัดท าประกันภัยผู้
ค้ าประกัน

แนวทางที่ 4 ผู้กู้ที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 
- เป็นสมาชิก 1 สมาคม วงเงินกู้ไม่เกิน   750,000 บาท ผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 1 คน
- เป็นสมาชิก 2 สมาคม วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 2 คน

2. กรณีกู้เงินเกิน 55 เท่าของเงินได้รายเดือน (วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท) 
แนวทางที่ 1 ผู้ค้ าประกัน 2 คน ร่วมกับการจัดท าประกันสินเชื่อกลุ่มกรณีเสียชีวิต และประกันภัยผู้ค้ าประกัน
แนวทางที่ 2 ผู้ค้ าประกันร่วมกับการจัดท าประกันสินเชื่อกลุ่มกรณีเสียชีวิต 

1) วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 3 คน 
2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 4 คน 

กู้สัญญาใหม่ ช าระเงินกู้สัญญาเดิมไม่น้อยกว่า 7 งวด 
1. ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้
2. เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท หลังช าระค่าหุ้นและเงินกู้
3. ในกรณีท่ีสมาชิกมีค่าหุ้นไม่ถึงร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ ให้สมาชิกกู้ในวงเงินตามค่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์
4. เอกสารแสดงสถานะทางการเงินจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (เครดิตบโูร) (ส าหรับวงเงินกู้สามัญ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

เงินกู้สามัญประเภทใช้เงินฝากเป็นหลกัค้ าประกัน

หลักเกณฑ์การกู้เงิน ต้องเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป
1. ก าหนดวงเงิน ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินในบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์
2. อัตราดอกเบี้ย เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ตามประกาศของสหกรณ์ฯ) บวก 1.50 บาท
3. ผ่อนช าระสูงสุด 180 งวด 
4. สมาชิกสามารถถอนเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันกับสหกรณ์ฯได้ โดยไม่ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่าหนี้เงินกู้คงเหลือบวก

กับหลักประกันบัญชีเงินฝากร้อยละ 30 ของหนี้คงเหลือที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ
5. ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

เริ่มโครงการเงินกู้สามัญร่วมกับเงินรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
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1. อัตราค่าเบี้ยประกัน
1) ประกันสินเชื่อกลุ่มกรณีเสียชีวิต อัตราร้อยละ 0.630 ต่อปี ของวงเงินกู้
2) ประกันภัยผู้ค้ าประกัน อัตราร้อยละ 0.38092 ต่อปี ของวงเงินกู้

2. การช าระค่าเบี้ยประกัน
1) ปีแรก หักจากเงินกู้สามัญ และส ารองล่วงหน้าไว้ 1 ปี โดยน าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 

(ประกันเงินกู้สามัญ 09) โดยได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศของสหกรณ์ฯ
2) ปีถัดไปหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

3. กรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่พอหักช าระค่าเบี้ยประกัน 
- ช าระค่าเบี้ยประกัน ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ หรือช าระผ่านธนาคารพาณิชย์ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ค่าเบี้ยประกันและการช าระค่าเบ้ียประกันเงินกู้

ผู้มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการต้องเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
เงินทุนสวัสดิการเพ่ือเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจ าปี 2565 สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินทุนสวัสดิการ

จ านวน 278 คน ได้แก่ล าดับหมายเลขสมาชิก 5132 – 5638 จ านวนคนละ 200 หุ้น เป็นเงิน 2,000 บาท
สหกรณ์ฯ จะด าเนินการโอนทุนเรือนหุ้นเขา้บัญชทีุนเรือนหุ้นให้กับสมาชกิ 

ในวันที่ 4 มกราคม 2566 โดยสมาชิกไม่ต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าหุ้น 

สวัสดิการเพ่ือเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

บ าเหน็จด ารงชีพของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2565
จ านวน 325 คน ได้แก่ล าดับหมายเลขสมาชิก 1035 - 10924 คนๆละ 10,000 บาท  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. สมาชิกต้องมีสมาชิกภาพติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี
2. ต้องออกจากราชการ หรือหน้าท่ีการงานประจ าโดยไม่มีความผิด หรือต้องเกษียณอายุราชการ หรือเป็นข้าราชการบ านาญ 

ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
3. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมจะได้รับค่าสงเคราะห์ตามสิทธิ ณ วันที่ถึงแก่กรรมหักด้วยเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 10,000 บาท.

วิธีการรับเงิน
1. รับด้วยตนเอง ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
2. แจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ หรือ 
3. แจ้งความประสงค์เป็นอย่างอื่น ได้แก่

1) ช าระหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
2) น าฝากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

ผู้ที่มีสิทธิรับเงินให้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

โดยจะน ารายชื่อสมาชิกที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงิน ไปจัดล าดับในปีต่อไป
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