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คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
เวลาท าการ 

     เปิดท าการเวลา            8.30  -  16.30  น. 

                   วันจันทร์  -  วันศุกร์  ปิดบัญชี        13.30  น. 
      

การช าระเงิน 

ช าระหนี้เป็นเงินสด/ฝากเงินสด  วันจันทร์ – วันศุกร์   ก่อนเวลา  13.30  น. 
 

                                

 

หลักเกณฑ์ในการซื้อหุ้น 

การซื้อหุ้นนอกเหนือจากที่จ่ายประจ าเดือน ซื้อหุ้นได้ไม่เกินวันที ่ 7  ของทุกเดือน 

(สหกรณ์ฯ ก าหนดให้สมาชิกส่งหุ้นได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท  หากสมาชิกส่งค่าหุ้นโดยให้หักจากเงินได้รายเดือน จ านวน 3,000  บาท 

(300 หุ้น) จะซื้อเพิ่มได้ไม่เกิน 2,000 บาท (200 หุ้น)  และซื้อก่อนวันที่  7 ของเดือนถัดไป) 

 

 

เงินกู ้ แบ่งเป็น  3  ประเภท 

                  1.  เงินกู้ฉุกเฉิน 

2.  เงินกู้สามัญ 

        2.1  เงินกู้สามัญระยะ     1   ปี    

        2.2  เงินกู้สามัญระยะ    12   ปี 

3.  เงินกู้พิเศษ 

       3.1  กู้เพื่อการเคหสงเคราะห ์

        3.2  กู้เพื่ออันจ าเป็นอื่น 

 

 

เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน ผ่อนช าระ 4 งวด ไม่มีผู้ค้ าประกัน 

         ตัวอย่าง  นาย  ข.  เงินเดือน  45,000 บาท  สามารถกู้ฉุกเฉินได้  45,000 บาท  

                ผ่อน 4  งวด ๆ  ละ  (45,000  4 ) =  11,250  บาท 

              (งวดที่ 1-3  เงินต้น  11,300  บาท  งวดที่ 4  เงินต้น  11,100) 
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เงินกู้สามัญระยะ  1  ป ี  

 -  ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 3 เดือน มีหุ้นสะสมอย่างน้อย 150 หุ้น (จ านวน 1,500 บาท) 

 -  กู้ได้  5  เท่าของเงินเดือน   

 -  กู้ไม่เกินวงเงินค่าหุ้นสะสม  ไม่ต้องใช้ผู้ค้ าประกัน  

 -  ถ้ากู้เกินวงเงิน  200,000  บาท  ต้องมีผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 1 คน 

      -  ผ่อนช าระหนี้ภายใน  1  ปี (จ านวน 12  งวด) 
        

เงินกู้สามัญระยะ  12  ป ี

     -  เป็นสมาชิกเกิน  12  เดือน  และมีหุ้นสะสมครบ  5,000   บาท 

         กู้ได้  45  เท่า  ของเงินเดือน บวก  หุ้นสะสม  วงเงินไม่เกิน   3,500,000 บาท 

     -   ผ่อนช าระภายใน  12 ปี  (144  งวด) 

        ตัวอย่าง  นายวาย  สมัครสมาชิกครบ 12  เดือน  มีเงินเดือน  15,000  บาท   

หุ้นสะสมจ านวน  7,200  บาท   

       นายวาย  ขอกู้เงินสามัญระยะ 12 ปี ได้ (15,000 x 45 + 7,200) =  682,200 บาท  

(ยอดวงเงินขอกู้คือ  682,000 บาท  เศษหลักสิบไม่ถึง 1,000 ให้ตัดทิ้ง) 

 

วิธีการค านวณเงินที่จะขอกู้พร้อมดอกเบี้ย 

นายวาย  สมัครสมาชิกครบ 12  เดือน  มีเงินเดือน 15,000  บาท หุ้นสะสมจ านวน  7,200  บาท   

วิธคี านวณ   ยอดกู้ 15,000 x 45 + 7,200 =  682,000  บาท  

          เงินต้นผ่อนช าระ  682,000   120 (ขอส่ง 10 ปี)  =  5,700 บาท  

คิดดอกเบี้ย จ านวนเงินกู้คงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จ านวนวัน  365,366 วันตามปีปฏิทิน 

เงินต้นรายเดือน ดอกเบี้ย เงินกู้คงเหลือ วิธีค านวณดอกเบี้ย 

รับเงินกู้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (28 วัน)      682,000.-  

 ก.พ.    5,700     2,877.50             676,300.- 682,000 x 5.5% x 28  365 

 มี.ค.    5,700     3,159.25     670,600.- 676,300 x 5.5% x 31  365 

 เม.ย.   5,700     3,031.50     664,900.- 670,600 x 5.5% x 30  365 
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เอกสารประกอบการกู้เงินกู้ฉุกเฉิน,  เงินกู้สามัญระยะ  1  ปี,  เงินกู้สามัญระยะ  12  ปี 

         1.  ส าเนาบัตรข้าราชการ และส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านให้เลือกใช้อย่างใดอย่าง

หนึ่งของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  เซ็นรับรองส าเนาถูกต้องลายเซ็นให้เหมือนที่เซ็นไว้ในบัตรข้าราชการ  

   2.  ส าเนาบัตรข้าราชการต้องไม่หมดอายุ ก่อนวันจ่ายเงินกู้ 

        3.  หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู ้ในกรณีโอนเข้าบัญชี  (ต้องเซ็นรับเงินในชุดกู้มาด้วย) 

       4.  สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 

   5.  กรณีมีคู่สมรส ต้องแนบเอกสารใบทะเบียนสมรส หรือบัตรประชาชนของคู่สมรส 

เงินเดือนส าหรับการขอกู้ 

เงินเดือนที่น ามาค านวณ ส าหรับข้าราชการอัยการ คือ เงินเดือน + เงินประจ าต าแหน่ง + เงินค่ารถประจ าแหน่ง 

เงินเดือนที่น ามาค านวณ ส าหรับข้าราชการธุรการ คือ เงินเดือน + ค่าตอบแทนพิเศษ + พ.ก.ต. 

การค้ าประกัน 

ผู้กู้ เป็นข้าราชการอัยการ ช้ัน 1- 4      ต้องใช้ผู้ค้ าประกัน  2  ราย   ให้พอกับวงเงินที่ขอกู ้

ผู้กู้       ”         ช้ัน  5  ข้ึนไป       ”        1  ราย   ให้พอกับวงเงินที่ขอกู ้

ผู้กู้ เป็นข้าราชการธุรการ และลูกจ้าง            ”        2  ราย   ให้พอกับวงเงินที่ขอกู ้

สิทธิผู้ค ้ าประกัน 

ผู้ค้ าประกัน  ข้าราชการอัยการช้ัน 1-4         มีสิทธิค้ าประกันเงินกู ้   2  ราย 

ผู้ค้ าประกัน  ข้าราชการอัยการช้ัน  5   ข้ึนไป          ”           3  ราย 

ผู้ค้ าประกัน  ข้าราชการธุรการทั่วไป – ช านาญการ มีสิทธิค้ าประกันเงินกู ้    2  ราย 

ผู้ค้ าประกัน  ข้าราชการธุรการช านาญการพิเศษ – อาวุโสและผู้อ านวยการ มีสิทธิค้ าประกันเงินกู ้ 3  ราย 

ผู้ค้ าประกัน  ลูกจ้าง                                      มีสิทธิค้ าประกันเงินกู ้ 2  ราย 

ข้าราชการบ านาญ  สามารถกู้ได้เฉพาะหุ้นสะสมที่มีอยู่ได้ 100% และไม่มีสิทธิที่จะค้ าประกันข้าราชการประจ า

หรือลูกจ้าง   

ข้าราชการอัยการ  ผ่อนช าระหนี้เงินกู้สามัญได้ถึงอายุ  70  ปี 

ข้าราชการธุรการ  ผ่อนช าระหนี้เงินกู้สามัญได้ถึงอายุ  60   ป ี

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

ในกรณีที่อัยการกู้เงินแต่ละประเภท  ให้อัยการช้ัน  5  ข้ึนไป  เซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา 

ในกรณีที่อัยการช้ัน 5 ข้ึนไปขอกู้เงิน และข้าราชการบ านาญสามารถเซ็นรับรองตัวเองได้ 

ในกรณีข้าราชการธุรการ  และลูกจ้างประจ า  ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง 
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กู้พิเศษ  (โดยใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน) 

 -  กู้เพื่อการเคหสงเคราะห ์คือ ซื้อจากผู้ประกอบการขายบ้าน  และที่ดินหรืออาคารชุด ต้องมีสัญญา 

จะซื้อจะขายในโฆษณาที่มีการก าหนดราคามาแสดง   

กู้ได้ 90% ของสัญญาจะซื้อจะขายแต่ไม่เกิน  5,000,000  บาท 

 -  กู้เพื่ออันจ าเป็นอื่น  คือ  การซื้อรถยนต์, ซื้อที่ดิน,  ช าระหนี้  หรืออื่น  ๆ   

กู้ได้  90%  ของราคาประเมินที่ดิน ไม่เกิน  3,000,000  บาท 

หลักฐานประกอบการยื่นค าขอกู้พิเศษ 

1. ถ่ายส าเนาโฉนดด้านหน้า และด้านหลังโฉนดพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ส าเนาบัตรข้าราชการ,  ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ต้องท าแผนที่หลักทรัพย์ที่จ านองเป็นประกันโดยละเอียด   พร้อมภาพถ่ายอย่างน้อย 5 ภาพ   

   และมีจุดสังเกตของที่ดิน  เช่น  หลักเขต  หรือต้นไม้ 

4. ใบประเมินราคาที่ดินที่จะจ านองจากส านักงานที่ดิน 

5.  โฉนดที่ดินของผู้อื่นที่น ามาจ านองเป็นประกันต้องให้เจ้าของที่ดินมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจ 

   ของส านักงานที่ดิน  พร้อมติดอากรแสตมป์  (แนบเอกสารตาม  ข้อ  1  และ ข้อ 2) 

6.  หลักทรัพย์ที่น ามาจ านองต้องเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น 

7.  ระยะเวลาในการผ่อนช าระ  20  ปี  (240  งวด) 

     -  ข้าราชการอัยการ  ให้ส่งช าระหนี้เงินกู้พิเศษ  ได้ไม่เกินอายุ  70  ปี 

     -  ข้าราชการธุรการและลูกจ้าง  ให้ส่งช าระหนี้เงินกู้พิเศษ  ได้ไม่เกินอายุ  60  ป ี

8.  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งป ี

9.  ค่าธรรมเนียมในการท านิติกรรมจดทะเบียนจ านองอสังหาริมทรัพย์ยกเว้น  เสียเฉพาะค่าอากรแสตมป ์

    และพยานเท่านั้น 

10. แนบหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของผู้ขอกู้เพื่อการโอนเงิน 

11.  แนบสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 

12. ถ้าติดจ านองที่อื่น  ให้แนบเอกสารการติดจ านองและยอดหนี้คงเหลือ  ณ  ปัจจุบัน 

 

 

หมายเหต:ุ การขอกู้เงินทุกประเภท จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 20% หลังจากหัก

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว 
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อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ส าหรับสมาชิกใหม่    จ านวน   20  บาท 

ส าหรับสมาชิกลาออกแล้วต้องการสมัครใหม่    จ านวน  500  บาท (ต้ังแต่ 1 ก.ค.2555) 

(เรียกเก็บเฉพาะเดือนแรกเท่านั้น) 

เงินฝากแบ่งเป็น  2  ประเภท 

   1. เงินฝากออมทรัพย์  เปิดบัญชีคร้ังแรกอย่างน้อย 100 บาท สามารถฝากถอนได้ทุกวัน   

      คิดดอกเบี้ย ณ วันสิ้นปี  ไม่เสียภาษี 

   2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีคร้ังแรกอย่างน้อย 1,000 บาท ถอนได้เดือนละ 1 คร้ัง 

      ถ้าถอนเกินที่ก าหนดคิดดอกเบี้ย 1% ไม่ต่ ากว่า 500 บาท  (ต้องมีเงินคงเหลือติดบัญชีไว้อย่างน้อย 

      1,000 บาท) คิดดอกเบี้ย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม (ปีละ 2 คร้ัง) ไม่เสียภาษี 

**หมายเหตุ ฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท  

การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ได้ที่สหกรณ์ฯ  ชั้น  3 อาคารถนนรัชดาภิเษก 

การฝาก  -  ถอนเงิน  สามารถกระท าได้ดังนี้ 

 - กรณีถอนเงิน ยอดเกิน 100,000 บาทข้ึนไป ให้แนบส าเนาบัตรข้าราชการพร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 - ฝากโดยการโอนเข้าบัญชี  “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด  จ ากัด” 

            ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด สาขา  ศาลอาญา                 860-0-05725-6                   

  ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด สาขา  ถนนตะนาว                111-0-28209-0 

**โอนเงินเข้าบัญชีให้โอนเงินเฉพาะวันท าการเท่านั้น 

หมายเหต:ุ กรุณาแจ้งยอดเงินที่ท่านโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ทุกคร้ัง  เพื่อความสะดวกในการลงบัญชีเงินฝาก  

หรือเปิดใบเสร็จช าระหนี้เงินกู้โดยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พร้อมแฟ็กซ์ส าเนาใบโอนเงินมาที่สหกรณ์ออม

ทรัพย์ฯ หรือส่งเอกสารผ่านระบบ ago.tht@gmail.com 

 

ติดต่อได้ที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด   จ ากัด 

เลขที่ 51  ชั้น  3  อาคารถนนรัชดาภิเษก  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900   

โทรศัพท/์โทรสาร  0-2512-8237 , 0-2512-8296   โทรศัพท ์0-2515-4150 – 56 

โทรศัพท์มือถือ  081-9348872 , 080-6261265   E-mail: ago.tht@gmail.com 



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด  จ ากัด  “มั่นคง  โปร่งใส  จริงใจ  รวดเร็ว ” หน้า 6 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้

เงินกู้ฉุกเฉิน 

เงินกู้สามัญระยะ   1  ปี 

เงินกู้สามัญระยะ  12  ปี 

เงินกู้พิเศษ 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

                 เงินฝากออมทรัพย์        1.50% 

                 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    1.75% 

 

 

หากมีการเปล่ียนแปลงวงเงินในการกู้แต่ละประเภท  และ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้-เงินฝากจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.50 % 


