
 

 

 

   สหกรณ์   เป็นองค์การอิสระของบุคคลซ่ึงรวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมโดยการ
ด าเนินธุรกิจที่เป็นเจา้ของร่วมกนั ควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย และยดึหลักการช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับสถาบันการเงินอ่ืน 

 

ลักษณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงิน 

1. วตัถุประสงค ์
 

เพือ่ช่วยเหลือตนเองและช่วย 
เหลือซ่ึงกนัและกนั 

เพื่อธุรกิจการค้าและหาก าไร
ใหไ้ดม้ากที่สุด 

2. ลกัษณะการรวม รวมคนมากกวา่รวมทุน รวมทุนมากกวา่รวมคน 

3. หุน้และมูลค่าหุน้ ราคาหุ้น คงที่ แล ะไม่ จ ากั ด
จ านวนหุ้น  เพื่อ ให้ทุ กคนมี
โอกาสถือหุน้ 

ราคาหุ้น เปลี่ ยนแปลงตาม
ฐานะของกิจการจ านวนหุ้นมี
จ ากดั 

4. การควบคุม ควบคุมตามหลกัประชาธิปไตย 
1 คน 1 เสียงมอบฉันทะใหอ้อก
เสียงแทนกนัไม่ได ้

ควบคุมโดยอาศยัจ านวนหุน้ที่
ถือ มอบฉันทะให้ออกเสียง
แทนกนัได ้

5. การจดัสรร  
    ผลประโยชน ์

แบ่งตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกท า
การกบัสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น
ส าคญั 

แบ่งตามจ านวนหุ้นที่ถือเป็น
ส าคญั 



 

 

    

   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด ช่ือย่อ ส.พท. ส านักงาน
ตั้งอยู ่3000 อาคารธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) ชั้น P2  อาคารเอ ส านกังานใหญ่  ถนน
พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้จดทะเบียนสหกรณ์ที่ 
กพธ.97/2523  ตั้งแต่วนัที่ 9 ธันวาคม 2523 โดยมีวตัถุประสงค์การส่งเสริมการออมการให้
สินเช่ือ การจดัสรรก าไร การใหส้วสัดิการ และการแบ่งปันใหสั้งคม 
 

 
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ประกอบด้วย 

  1. เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์และความส าคญัของสหกรณ์ 
  2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
    3. เป็นพนกังานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) หรือเป็นเจา้หนา้ที่ของ ส.พท. 
    4. เป็นผูม้ีนิสัย และมีความประพฤติที่ด ี
    5.  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการใหกู้ย้มืเงิน 

 
 
 
 
 

สมาชิก

ภาพ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด 



 

 
 
   

   ผูท้ี่ต้องการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  สามารถเป็นได้โดยการถือหุ้นในสหกรณ์  
ทั้งน้ีสหกรณ์สามารถออกหุน้ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท สมาชิกทุกคน
ตอ้งส่งเงินค่าหุน้เป็นรายเดือนในอตัราไม่ต ่ากวา่ที่สหกรณ์ก าหนด โดยวิธีหกัจากเงินไดร้าย
เดือน ณ ที่จ่าย ทุกเดือน 

  จ านวนหุ้นขั้นต ่า-ขั้นสูงสุดของสมาชิก ก  าหนด ดงัน้ี (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
 

อตัราการถือหุน้ต่อเดือน จ านวนหุน้ จ านวนเงิน 
ขั้นต ่า(ไม่ต ่ากวา่) 50  หุน้ 500  บาท 

ขั้นสูง(ไม่เกิน) 1,000 หุน้ 10,000 บาท 
 

 สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุ้นรายเดือนไดเ้พียงไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระ
แลว้ทั้งหมด 

 สหกรณ์ออมทรัพยจ์ะคิดเงินปันผลใหเ้ป็นรายวนั 
 สมาชิกจะโอนหุน้ซ่ึงตนถืออยูใ่หผู้อ้ื่นไม่ได ้
 สมาชิกจะถอนหุน้ของตนบางส่วนหรือทั้งหมดในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิก
อยูไ่ม่ได ้

 สมาชิกที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก จะตอ้งคงหุ้นของตนไวจ้นถึงส้ินปี
บญัชี  จึงจะไดร้ับเงินปันผลส าหรับปีนั้น  แต่ถ้าถอนหุ้นก่อนส้ินปีบญัชี  จะ
ไม่ไดร้ับเงินปันผลแต่อยา่งใด 

 
 

ห ุน้ 



 

 
 
 

1. เงินปันผล 

 ส้ินปีบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์ จะจ่ายเงินปันผลตามการถือหุน้ของสมาชิกทั้งน้ี
เป็นไปตามมติที่ป ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ในอัตราไม่ เกินอัตราสูงสุดที่
พระราชบัญญัติสหกรณ์ก าหนด(ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี) โดยคิดใหเ้ป็นรายวนั ซ่ึง
สมาชิกจะไดร้ับเงินปันผลตามหุน้เต็มจ านวน โดยไดร้ับยกเวน้ภาษเีงินได้ 

2. เงินเฉล่ียคืน   

 สมาชิกที่กู ้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์  เมื่อส้ินปีบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์จะ
จ่ายเงินเฉลี่ยคืนใหต้ามส่วนจ านวนรวมของดอกเบี้ยเงินกูท้ี่ได้ส่งใหแ้ก่สหกรณ์ออม
ทรัพยใ์นระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี อตัราเฉลี่ยคืนอาจลดลง
หรือเพิม่ขึ้นก็ไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งเท่ากนัทุกปี สมาชิกที่ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีจะ
ไม่ไดร้ับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น 

3. ดอกเบ้ียเงินฝาก 

 สมาชิกจะไดร้ับดอกเบี้ยเงินฝากในอตัราที่ค่อนข้างสูงหรืออย่างนอ้ยเทียบเท่า
อตัราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยโ์ดยทัว่ไป  และยงัไดร้ับยกเวน้ภาษเีงินได้
จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยอ์ีกดว้ย 

4. ดอกเบ้ียเงินกู้ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์จะคิดดอกเบี้ ยเงินกู ้ในอัตราที่ต ่ ากว่า หรือเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอื่น 

 
 

ประโยชนท่ี์สมาชิกจะไดร้บั 



 

5. สวัสดิการต่าง ๆ 

 สหกรณ์ออมทรัพยไ์ดม้ีการจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูท้ี่เป็นสมาชิก เพือ่เป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อน  และส่งเสริมใหส้มาชิกมีความเป็นอยูท่ี่ดีมากขึ้น 

 

 
 
 

  ทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรมของสมาชิก โดยในอนาคตสหกรณ์
อาจจะจัดให้มีสวัสดิการข้ึนอีกตามปริมาณธุรกิจท่ีขยายตัวมากข้ึน 

 

 สวัสดิการสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 

อายุสมาชิก จ านวนเงินทีได้รับ 

1 ปี 5,000  บาท 
2 ปี 10,000  บาท 
3 ปี 20,000  บาท 
5 ปี 40,000  บาท 
10 ปี 60,000 บาท 
15 ปี 80,000 บาท 
20 ปี 100,000  บาท 

สวสัดกิารท่ีสมาชิกจะได้รับ 



 

 

 
 
 

   สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ใหบ้ริการแก่สมาชิกในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
      1. การสมคัรสมาชิก 
     
 การสมคัรสมาชิกมี  2  ประเภท คือ 

    1.  สมาชิกสามัญ เป็นพนกังานธนาคารทหารไทย ตอ้งส่งใบสมคัรสมาชิกต่อ 
สหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว ้ ภายในไม่เกินวนัที่ 15 ของเดือน สหกรณ์จะหกัเงินค่าหุ้น
จากบญัชีเงินเดือนของทุกเดือน ส่วนผูท้ี่ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วสมคัรใหม่ไดอ้ีก
ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยตอ้งลาออกครบ 6 เดือน จึงจะสมคัรใหม่ได ้
   2.  สมาชิกสมทบ เป็นสมาชิกที่ลาออกจากพนักงานธนาคารทหารไทยแล้ว
สามารถยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องส่งใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่
ก าหนดไว ้ ภายในไม่เกินวนัที่ 15 ของเดือน และสามารถโอนเงินเพือ่ช าระค่าหุน้ได้ที่
บญัชีธนาคารทหารไทย และธนาคารอื่นๆ ของสหกรณ์ก่อนวนัส้ินเดือนของเดือนนั้น  ๆ 

        หมายเหตุ 
        ค่าธรรมเนียมสมคัรสมาชิกสามญัครั้งแรก 100 บาท 
        ค่าธรรมเนียมสมคัรสมาชิกสามญัครั้งที่ 2  200   บาท 
 
 
 
 
 
 

การให้บริการแก่สมาชิก 
 



 

 

 

    2. การรับฝากเงนิ 
   
   สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก 3 ประเภท คือ 

    2.1 เงนิฝากออมทรัพย์ (SA) 
  

เง่ือนไขการรับฝาก 

 -  สมาชิกยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีออมทรัพยต์ามแบบของสหกรณ์ที่ 
  ส านกังานสหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดไดท้าง www.tmbcoop.com 
 - เปิดบญัชีออมทรัพยไ์ดไ้ม่เกิน 2 บญัชี ต่อสมาชิก 1 คน 

 - เปิดบญัชีครั้งแรกตอ้งไม่นอ้ยกวา่จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพนับาทถว้น) 
 - สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากถือไว ้

 เง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ีย 

 - ตามประกาศสหกรณ์ฯ(ประกาศสหกรณ์ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2563 
   อตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี) 

 - ยอดเงินคงเหลือในบญัชีต ่ากวา่ 1,000 บาท จะไม่ไดร้ับดอกเบี้ย 
 - ถอนปิดบญัชีสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยใหถ้ึงวนัก่อนวนัปิดบญัชี 
  -  น าดอกเบี้ยเขา้บญัชีใหว้นัที่        30 มิถุนายน 
                         31 ธนัวาคม 

 

เง่ือนไขการถอนเงิน 

  - ฝาก-ถอนไดต้ลอดทุกวนัท าการของสหกรณ์ฯ 
 -  ถอนเกิน 100,000 บาทขึ้นไป สมาชิกตอ้งแจง้ความประสงค์ที่จะถอน 

พร้อมส่งใบถอนเงินล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั 
 
 

ของทุกปี 



 

 
 
 

เง่ือนไขการรับฝาก 

 -  สมาชิกยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีออมทรัพยพ์เิศษตามแบบของสหกรณ์ ที่ 
  ส านกังานสหกรณ์ 

  -  เปิดบญัชีออมทรัพยพ์เิศษไดไ้ม่เกิน 2 บญัชี ต่อสมาชิก 1 คน 
  -  เปิดบญัชีครั้งแรกตอ้งไม่นอ้ยกวา่จ านวน 10,000 บาท  

   (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 
  -  สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากถือไว ้

 เง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ีย 

  - ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2563  
             อตัราร้อยละ 2.00 ต่อปี) 

  -  ยอดเงินคงเหลือในบญัชีต ่ากวา่ 10,000 บาท จะไม่ไดร้ับดอกเบี้ย 
  - ถอนปิดบญัชีสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยใหถ้ึงวนัก่อนวนัปิดบญัชี 

- น าดอกเบี้ยเขา้บญัชีใหว้นัที่  31 มีนาคม 
     30 มถิุนายน  
     30 กนัยายน 

31 ธนัวาคม 

 

 

 

 

ของทุกปี 

2.2  เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ (SX) 



 

 

เง่ือนไขการถอนเงิน 

   -  ถอนไดเ้ดือนละหน่ึงครั้ง ถา้ถอนเกินหน่ึงครั้งในเดือนนั้นจะตอ้งเสีย 
  ค่าธรรมเนียม 

   -  ถอนไม่เกิน 200,000 บาท ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
   -  ถอนเกิน 200,000 บาท ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  -  ถอนเกิน 100,000 บาทขึ้นไป สมาชิกตอ้งแจง้ความประสงค์ที่จะถอน 
   พร้อมส่งใบถอนเงินล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั 
 
       2.3 เงินฝากทวีทรัพย์     **ปิดรับการเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ (ช่ัวคราว)** 
    

  เง่ือนไขการรับฝาก 

    -  เปิดบญัชีขั้นต ่า 500 - 25,000 บาท 
    -  หกัเงินจากบญัชีเงินเดือน เท่ากนัทุกเดือน  จนครบ  24  เดือน 

  เง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ีย 

    -  ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ ณ วนัที่ 14 มิ.ย. 2555) 
                          ไม่ถูกหกัภาษดีอกเบี้ย อตัราร้อยละ 3.50 ต่อปี 
    -  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด 
 

  เง่ือนไขการถอนเงิน 

      - ถอนไดเ้มื่อครบก าหนด 
    -  ถา้ปิดบญัชีก่อน 3 เดือน สหกรณ์ฯจะไม่จ่ายดอกเบี้ย 
    -  ถา้ปิดบญัชีหลงั 3 เดือนขึ้นไป สหกรณ์ฯจะจ่ายดอกเบี้ยในอตัราเงินฝาก 
       ออมทรัพย ์(0.75 %) 
 

 



 

1 เงนิกู้ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน 
 

การให้เงินกู้  
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด  ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 

ประเภท ดังนี้ 

1. เงินกูฉุ้กเฉิน 

2. เงินกูส้ามญั 

  2.1 เงินกูส้ามญั 

 2.2 เงินกูเ้พือ่การศึกษา 

 2.3 เงินกูส้ามญัโครงการพเิศษ   

3. เงินกูพ้เิศษ 

3.1 เงินกูเ้พือ่อสังหาริมทรัพย ์

3.2 เงินกูพ้เิศษเพือ่อเนกประสงค ์
 

  
 

1. วัตถุประสงค์   

  -  เพือ่การอนัจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่สมาชิก 

2. จ านวนเงินกู้  

      2.1 อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 36 เดือน ใหกู้ ้ได ้100%  ของทุนเรือนหุ้น 
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

      2.2 อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 37 เดือนขึ้นไป  
  -  กูใ้นวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 



 

3. ระยะเวลาช าระหน้ี 
 -  ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เกิน 12 งวด ทั้งน้ีไม่เกินอายเุกษยีณกบัธนาคาร    

4. เงินได้คงเหลือ 
 -  เงินไดร้ายเดือนสุทธิคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของเงินไดร้ายเดือนและไม่
  นอ้ยกวา่ 6,000 บาท 
 

5. หลักประกันเงินกู้ 

 -  ตอ้งมีหุน้ไม่ต ่ากวา่ 50% ของวงเงินที่ขอกู ้ 

6. อัตราดอกเบ้ีย  

        -  ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ลงวนัที่  1 เมษายน 2563 ก าหนดอตัรา 
   ดอกเบี้ย ร้อยละ 7.40 ต่อปี)  

        -  ดอกเบี้ยเงินกูค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

7.  เง่ือนไขอ่ืนๆ 

1.  ผ่อนช าระแลว้ 3 งวด สามารถขอกูใ้หม่ได ้และตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท  
2.  สมาชิกสมทบสามารถขอกูเ้งินกูฉุ้กเฉินได ้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้  

7.  เอกสารประกอบการกู้  
         1.  แบบฟอร์มหนงัสือกู ้ดาวน์โหลดไดท้ี่ www.tmbcoop.com หรือขอรับไดท้ี่ 
                   สหกรณ์ ชั้น P2 อาคาร A 
        2.  ส าเนา สลิปเงินเดือนล่าสุดของผูกู้ ้

            3. บญัชีเงินเดือนยอ้นหลงั 2 เดือน พร้อมเลขที่บญัชีเงินเดือนของผูกู้ ้ 
        4. ส าเนาบตัรประชาชน 
 5. หนงัสือขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) ไม่เกิน 1 เดือน 
 

http://www.tmbcoop.com/


 

 
 
 
 
 

1. วัตถุประสงค์   

              -  เพือ่การอนัจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่สมาชิก 

2. จ านวนเงินกู้   

     2.1  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 36 เดือนใหกู้ไ้ด ้100 % ของทุนเรือนหุน้ 
     2.2  อายกุารเป็นสมาชิกมากกวา่ 37 เดือนขึ้นไป 
 -  กูไ้ดต้ามสิทธิที่ถือหุน้ ณ วนัที่ขอกู ้แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
                            (ดูรายละเอียดแนบทา้ย) 

3. ระยะเวลาช าระหน้ี 

-  ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เกิน 96 งวด ทั้งน้ีไม่เกินอายเุกษยีณกบัธนาคาร    

4. เงินได้คงเหลือ 

-  เงินไดร้ายเดือนสุทธิคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของเงินไดร้ายเดือน และไม่ 
 นอ้ยกวา่ 6,000 บาท 

5. หลักประกันเงินกู้  

       -  เงินค่าหุน้หรือเงินฝากในสหกรณ์ค ้ าประกนั 100% 
        -  บุคคลค ้ าประกนั (ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 4 เดือน) 

   (ดูรายละเอียดแนบทา้ย) 
       -  อสังหาริมทรัพยค์ ้ าประกนั  

2. เงนิกู้สามญั 
 

2.1 เงนิกู้สามญั 
 



 

6. อัตราดอกเบ้ีย  

       -  ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ลงวนัที่ 1 เมษายน 2563 ก าหนด 
    อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 7.15 ต่อปี) 
      -  ดอกเบี้ยเงินกูค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

7. เง่ือนไขอ่ืนๆ 

               1.  มีหุน้สะสมขั้นต ่า จ านวน 12,000 บาท  
       2.  หา้มมิใหคู้่สมรสของผูกู้ค้  ้ าประกนั 
       3.  สมาชิกหน่ึงคนสามารถค ้ าประกนัไดไ้ม่เกิน 3 สัญญา 
 4. สมาชิกสมทบสามารถขอกูเ้งินกูส้ามญัไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ 

8. เอกสารประกอบการกู้ 

1.   แบบฟอร์มหนงัสือกู ้ดาวน์โหลดไดท้ี่  www.tmbcoop.com  หรือ สหกรณ์ชั้น  
 P2 อาคาร A 

 2. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั 
 3. ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั 
       4.  ส าเนาสลิปเงินเดือนล่าสุดของผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั 
       5.  บญัชีเงินเดือนยอ้นหลงั 2 เดือน พร้อมเลขที่บญัชีเงินเดือนของผูกู้ ้ 

  6. หนงัสือขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) ไม่เกิน 1 เดือน (จะตอ้งไม่คา้งช าระเกิน  
90  วนั หากมีค้างช าระเกิน  90 วนั  ผูกู้ ้จะต้องน าเงินกู ้ที่ได้รับไปช าระหน้ีที่
ค้างเกิน 90 วนั แล้วต้องส่งคืนใบเสร็จที่ช าระหน้ี ให้สหกรณ์ภายใน 7 วนั 
หลงัจากไดร้ับเงินกูไ้ปแลว้)  

 
 
 

http://www.tmbcoop.com/


 

 
 
1. วัตถุประสงค์   

               -  เพือ่การศึกษา ฝึกอบรม ของสมาชิก บุตรและคู่สมรส 

2. จ านวนเงินกู้    

อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไป 

 -  กูไ้ดต้ามสิทธิที่ถือหุน้ ณ วนัที่ขอกู ้แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 
  (ดูรายละเอียดแนบทา้ย) 

3. ระยะเวลาช าระหน้ี 

         -  ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เกิน 60 งวด ทั้งน้ีไม่เกินอายเุกษยีณกบัธนาคาร    

4. เงินได้คงเหลือ 

            -  เงินไดร้ายเดือนสุทธิคงเหลือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของเงินไดร้ายเดือน และไม่ 
    นอ้ยกวา่ 6,000 บาท 

5. หลักประกันเงินกู้   

       -  เงินค่าหุน้หรือเงินฝากในสหกรณ์ค ้ าประกนั 100% 
       -  บุคคลค ้ าประกนั  (ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 4 เดือน) และมีเงินเดือน 30,000  
    บาท ขึ้นไปกี่คนก็ได ้

6. อัตราดอกเบ้ีย  

      -  ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ลงวนัที่ 1 เมษายน 2563 ก าหนดอตัรา  
              ดอกเบี้ย ร้อยละ 5.40 ต่อปี)  
       -  ดอกเบี้ยเงินกูค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

2.2 เงนิกู้เพื่อการศึกษา 
 



 

7. เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1. ตอ้งส่งค่าหุน้มาแลว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนติดต่อกนั 
       2.  สมาชิกสมทบสามารถขอกูเ้งินกูเ้พือ่การศึกษาได ้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุน  
  เรือนหุน้ 
 

8. เอกสารประกอบการกู้  
1. แบบฟอร์มหนงัสือกู ้ดาวน์โหลดไดท้ี่ www.tmbcoop.com  หรือขอรับไดท้ี่ 

สหกรณ์ ชั้น P2 อาคาร A 
2.  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้แ้ละผูค้  ้ า 
3.  ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้  ้ า 

   4.  ส าเนาสลิปเงินเดือนล่าสุดของผูกู้แ้ละผูค้  ้ า 
   5.  บญัชีเงินเดือนยอ้นหลงั 2 เดือน พร้อมเลขที่บญัชีเงินเดือนของผูกู้ ้ 
   6.  ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจง้ค่าลงทะเบียน 

  7. หนงัสือขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) ไม่เกิน 1 เดือน (จะตอ้งไม่คา้งช าระเกิน  
90  วนั หากมีค้างช าระเกิน  90 วนั  ผูกู้ ้จะต้องน าเงินกู ้ที่ได้รับไปช าระหน้ีที่
ค้างเกิน 90 วนั แล้วต้องส่งคืนใบเสร็จที่ช าระหน้ี ให้สหกรณ์ภายใน 7 วนั 
หลงัจากไดร้ับเงินกูไ้ปแลว้)  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tmbcoop.com/


 

                                                              
 
1. วัตถุประสงค์   

-  เพือ่อเนกประสงค์ 

2. จ านวนเงินกู้   

-  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
-  วงเกินกูสู้งสุดไม่เกิน 400,000 บาท 
-  ตอ้งมีเงินค่าหุน้ 20 % ของวงเงินที่ขอกู ้

3. ระยะเวลาช าระหน้ี 

      -   ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เกิน 60 งวด  ทั้งน้ีไม่เกินอายเุกษยีณกบัธนาคาร    

4. เงินได้คงเหลือ 

          -  เงินไดร้ายเดือนสุทธิคงเหลือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของเงินไดร้ายเดือน และไม่
   นอ้ยกวา่ 6,000 บาท 

5. หลักประกันเงินกู้  

-   เงินค่าหุน้หรือเงินฝากในสหกรณ์ค ้ าประกนั 100 % 
  -  บุคคลค ้ าประกนัมีเงินไดร้ายเดือน ไม่ต ่ากวา่ 50,000 บาท (ไม่จ ากดัจ านวนคน) 

6. อัตราดอกเบ้ีย   

-  ร้อยละ 5.85 ต่อปี (ประกาศสหกรณ์ลงวนัที่ 1 เมษายน 2563) 
 -  ดอกเบี้ยเงินกูค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

 
 

2.3 เงนิกู้สามญั (โครงการพเิศษ) 
 



 

7. เง่ือนไขอ่ืนๆ  

 1. สมาชิกหน่ึงคนสามารถค ้ าประกนัไดไ้ม่เกิน 2 สัญญา 
 2. สมาชิกสมทบสามารถขอกูเ้งินกู ้สามัญ (โครงการพิเศษ)ไดไ้ม่เกินร้อยละ 90    

ของทุนเรือนหุน้ 
 3. ผ่อนช าระหน้ีครบ 6 เดือน สามารถขอกูใ้หม่ได้และตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 200 

บาท 
 

8. เอกสารประกอบการกู้ 

       1. แบบฟอร์มหนังสือกู ้ดาวน์โหลดได้ที่ www.tmbcoop.com  หรือขอรับได้ที่ 
สหกรณ์ ชั้น P2 อาคาร A 

       2. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั 
       3.  ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั 
       4.  ส าเนาสลิปเงินเดือนล่าสุดของผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั 
       5.  บญัชีเงินเดือนยอ้นหลงั 2 เดือน พร้อมเลขที่บญัชีเงินเดือนของผูกู้ ้ 
       6.  หนงัสือขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) ไม่เกิน 1 เดือน (จะต้องไม่คา้งช าระเกิน 

90  วนั หากมีคา้งช าระเกิน  90 วนั ผูกู้จ้ะตอ้งน าเงินกูท้ี่ไดร้ับไปช าระหน้ีที่คา้ง
เกิน 90 ว ัน แล้วต้องส่งคืนในเสร็จที่ช าระหน้ี ให้สหกรณ์ภายใน 7 ว ัน 
หลงัจากไดร้ับเงินกูไ้ปแลว้)  
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1. วัตถุประสงค์   

  -  เพือ่ซ้ือหรือไถ่ถอนการจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง มาเป็นกรรมสิทธ์ิของ  
                   สมาชิกผูกู้ ้
               -  เพือ่ซ้ือหรือไถ่ถอนการจ านองที่ดิน มาเป็นกรรมสิทธ์ิของสมาชิกผูกู้ ้

-  เพือ่ซ้ือหรือไถ่ถอนการจ านองหอ้งชุด มาเป็นกรรมสิทธ์ิของสมาชิกผูกู้ ้

2. จ านวนเงินกู้ ข้ึนอยู่กับ 

1. ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใหม่ไม่เกินร้อยละ 90 
 ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเก่าไม่เกินร้อยละ 80 
2. ที่ดินเปล่า ไม่เกินร้อยละ 70 
3.  หอ้งชุด โครงการใหม่ไม่เกินร้อยละ 90 
     หอ้งชุดเก่า ไม่เกินร้อยละ 70 
4.  ปลูกสร้างใหม่ ไม่เกินร้อยละ 70 

3. ระยะเวลาช าระหน้ี 

         -  ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เกิน 300 งวด ทั้งน้ีไม่เกินอายเุกษยีณกบัธนาคาร    

4. เงินได้คงเหลือ 

               -  เงินไดร้ายเดือนสุทธิคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของเงินไดร้ายเดือน และไม่ 
                   นอ้ยกวา่ 6,000 บาท 

3.1 เงนิกู้พเิศษเพื่ออสังหาริมทรัพย์ 
 

3. เงนิกู้พเิศษ 
 



 

5. หลักประกันเงินกู้   

           -  เงินค่าหุน้สหกรณ์ จะตอ้งไม่ติดภาระค ้ าประกนัเงินกูป้ระเภทอื่น 
             -  ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
             -  ที่ดินเปล่า 
             -  หอ้งชุด 
           -  เงินฝากของสมาชิกผูกู้ฝ้ากไวก้บัสหกรณ์ 

              -  พนัธบตัรรัฐบาล  

6. อัตราดอกเบ้ีย  

  -  ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ลงวนัที่ 1 เมษายน 2563)  

    (ก าหนดอตัราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.15 ต่อปี ) 
-  ดอกเบี้ยเงินกูค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

 

7.  เง่ือนไขอ่ืนๆ   

             1. เป็นสมาชิกและส่งค่าหุน้ 1 เดือนติดต่อกนั 
         2.  “ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง” ใหว้งเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือ 
   ราคาซ้ือขาย แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ เวน้แต่เป็นส่ิงปลูกสร้างใหม่ใหว้ง 
   เงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหรือราคาซ้ือขายแลว้แต่จ านวนใด จะ 
   นอ้ยกวา่ 

4. “ที่ดินเปล่า” ใหว้งเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหรือราคาซ้ือขาย  
แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ 

5. “หอ้งชุด” ใหว้งเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหรือราคาซ้ือขายแลว้ 
แต่จ านวนใดจะน้อยกว่า เวน้แต่เป็นห้องชุดโครงการใหม่ ใหว้งเงินกูไ้ม่ เกิน
ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหรือราคาซ้ือขาย แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ 

 6. กรณีซ้ือที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างหรือหอ้งชุด ตอ้งท าประกนัอคัคีภยัใหก้บั 
  สหกรณ์ 



 

 
 7.  สมาชิกที่ช าระคืนเงินกูก้่อนก าหนดภายในระยะเวลา 2 ปี สหกรณ์จะคิดค่า   

      ธรรมเนียมช าระคืนเงินกู ้ในอตัราร้อยละ 2 ของจ านวนเงินที่ขอกู ้

8. เอกสารประกอบการกู้  

  1. แบบฟอร์มหนังสือกู ้ดาวน์โหลดได้ที่ www.tmbcoop.com  หรือขอรับได้ที่ 
สหกรณ์ ชั้น P2 อาคาร A 

           2. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้ ้
           3. ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้ ้
           4. ส าเนาสลิปเงินเดือนล่าสุดของผูกู้ ้
           5. บญัชีเงินเดือนยอ้นหลงั 2 เดือน พร้อมเลขที่บญัชีเงินเดือนของผูกู้ ้ 
           6. รายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
           7. สัญญาจะซ้ือจะขาย 

  8. หนังสือขอ้มูลเครดิตแห่งชาติไม่เกิน 1 เดือน (จะตอ้งไม่คา้งช าระเกิน 90 วนั 
หากมีคา้งช าระเกิน  90 วนั  ผูกู้จ้ะตอ้งน าเงินกูท้ี่ไดร้ับไปช าระหน้ีที่คา้งเกิน 90 
วนั แลว้ต้องส่งคืนในเสร็จที่ช าระหน้ี ให้สหกรณ์ภายใน 7 วนั หลงัจากไดร้ับ
เงินกูไ้ปแลว้)  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tmbcoop.com/


 

 
 

1. วัตถุประสงค์   

  เพื่ออเนกประสงค์ โดยผู ้กู ้จะต้องมีหลัก ประกันเป็นบ้าน พร้อมที่ดิน ,ห้องชุด  
คอนโดมิเนียม ซ่ึงจะ ตอ้งเป็นที่ อยูอ่าศยัของตนเองโดยแบ่ง เป็น  2 รูปแบบ 
 1.  เป็นเงินกูเ้พือ่การอุปโภค บริโภค 

 2.  เป็นเงินกูเ้พือ่การอุปโภค บริโภค กรณี Re-Finance จากธนาคารหรือสถาบนั 
      การเงินอื่น 

2. หลักเกณฑ์การให้กู้ 

          1. เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยส่งค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
           2. เงินไดร้ายเดือนสุทธิคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของเงินไดร้ายเดือน และ  
  ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 บาท 
 3. วงเงินกูข้ ั้นต ่า 500,000 บาท และสูงสุด ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
           4. ใหว้งเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน 

3.  ระยะเวลาช าระหน้ี 

       -  ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เกิน 180 งวด ทั้งน้ีไม่เกินอายเุกษยีณกบัธนาคาร 

4. หลักประกันเงินกู้ 

            1. หลกัประกนัจะตอ้งเป็นเอกสารสิทธ์ิโฉนดที่ดิน หรือ หนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้ง 
    ชุด 
            2. จะตอ้งท าประกนัอคัคีภยั โดยยกผลประโยชน์ใหก้บัสหกรณ์ 
 
 
 

3.2 เงนิกู้พเิศษเพื่ออเนกประสงค์ 



 

            3.  ณ วนัพจิารณาค าขอกูก้รรมสิทธ์ิ ที่ดิน/ส่ิงปลูกสร้าง/ หอ้งชุด ณ วนัพจิารณา 
    อาจเป็นของสมาชิก หรือบิดา/มารดา หรือ บุตร หรือคู่สมรส ทั้งน้ี ณ วนัท านิติ 
    กรรมสัญญาเจา้ของกรรมสิทธ์ิที่ดิน/ส่ิงปลูกสร้าง/หอ้งชุด จะตอ้งเป็น 
    กรรมสิทธ์ิของสมาชิกเท่านั้น 
        4. หลกัประกนัตอ้งจดจ านองเป็นประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคาร 
    ทหารไทย  จ ากดั  เท่านั้น โดยสหกรณ์จะไม่รับจดจ านองล าดบั 2 ต่อจาก 
    สถาบนั   
          
5. ดอกเบ้ียเงินกู้ 

           1. ร้อยละ 5.85 ต่อปีหรือตามประกาศสหกรณ์ 
     2. ดอกเบี้ ยเงินกูค้ิด เป็นรายวนัตามจ านวน ต้นเงินคงเหลืองวดช าระหน้ีสูงสุด 

180 งวด ทั้งน้ีไม่เกินเกษยีณอายกุบัธนาคาร 
 

6. หลักเกณฑ์อ่ืนๆ 

         1. ตอ้งมีหุน้กบัสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 บาท 
2.  สมาชิกที่ช าระคืนเงินกูก้่อนก าหนดภาย ในระยะเวลา 2 ปี สหกรณ์จะคิดค่า  

   ธรรมเนียมอตัราร้อยละ 2 ของวงเงินกู ้

7. เอกสารประกอบการกู้  

  1. แบบฟอร์มหนงัสือกู ้ดาวน์โหลดไดท้ี่  www.tmbcoop.com  หรือขอรับไดท้ี ่
  สหกรณ์ ชั้น P2 อาคาร A 

2.  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้ ้
3.  ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้ ้

         4. ส าเนาสลิปเงินเดือนล่าสุดของผูกู้ ้
 5. บญัชีเงินเดือนยอ้นหลงั 2 เดือน พร้อมเลขที่บญัชีเงินเดือนของผูกู้ ้

6. รายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 



 

 7. หนังสือขอ้มูลเครดิตแห่งชาติไม่เกิน 1 เดือน (จะตอ้งไม่คา้งช าระเกิน 90 วนั    
   หากมีคา้งช าระเกิน 90 วนั ผูกู้จ้ะตอ้งน าเงินกูท้ี่ไดร้ับไปช าระหน้ีที่คา้งเกิน 90 
  วนั แลว้ตอ้งส่งคืนในเสร็จที่ช าระหน้ี ใหส้หกรณ์ภายใน 7 วนั หลงัจากไดร้ับ 
  เงินกูไ้ปแลว้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
เงินค่าหุ้น(บาท) วงเงินกู้ 

 
กู้ได้เท่า 
ของ

เงินเดือน 

ผ่อนสูงสุด  เงินเดือน 
คนค ้าประกัน 

12,000 – 15,000 100,000 10 96 งวด 30,000   
15,010 – 20,000 120,000 12 96 งวด 35,000   
20,010 – 30,000 150,000 14 96 งวด 45,000   
30,010 – 40,000 200,000 15 96 งวด 55,000   
40,010 – 55,000 250,000 15 96 งวด 65,000   
 55,010 – 70,000 300,000 15 96 งวด 75,000   
70,010 – 85,000 350,000 15 96 งวด 85,000   

85,010 – 100,000 400,000 15 96 งวด 90,000   
100,010 – 150,000 500,000 15 96 งวด 95,000   
150,010 – 200,000 600,000 15 96 งวด 110,000   
200,010 – 250,000 700,000 15 96 งวด 125,000   
250,010 – 300,000 800,000 15 96 งวด 140,000   
300,010 – 400,000 900,000 15 96 งวด 150,000   

400,010 ข้ึนไป 1,000,000 15 96 งวด 155,000   
         
หมายเหตุ  ขั้นต ่าในการช าระต่องวด 1,000  บาท 
 

วงเงินกูส้ามญัที่จะกูไ้ด ้



 

 

 

เงินค่าหุ้น(บาท) วงเงินกู้ 
 

กู้ได้เท่า 
ของ

เงินเดือน 

ผ่อนสูงสุด  เงินเดือน 
คนค ้าประกัน 

2,500 25,000 4 60 งวด 30,000 UP 
2,510 - 5,000 50,000 6 60 งวด 30,000 UP 

5,010 - 10,000 75,000 8 60 งวด 30,000 UP 
10,010  - 15,000 100,000 10 60 งวด 30,000 UP 
15,010 - 20,000 120,000 12 60 งวด 30,000 UP 
20,010 - 30,000 150,000 14 60 งวด 30,000 UP 
30,010 - 40,000 200,000 15 60 งวด 30,000 UP 
40,010 - 55,000 250,000 15 60 งวด 30,000 UP 
55,010 - 70,000 300,000 15 60 งวด 30,000 UP 
70,010 - 85,000 350,000 15 60 งวด 30,000 UP 

85,010 - 100,000 400,000 15 60 งวด 30,000 UP 
 

หมายเหตุ  ขั้นต ่าในการช าระต่องวด 1,000  บาท 
 

 

 

วงเงินกูเ้พือ่การศึกษาที่จะกูไ้ด ้



 

 

 

 

ประเภทเงินกู้ ผ่อน ดอกเบีย้ จ ากดัเงิน
คงเหลอื 

ต้องมีหุ้น อายุ 
สมาชิก 

เงินกูส้ามัญ 96 งวด 7.15 %  25 % 100 % ของหุ้น 1 เดือน ถึง 36 เดือน 
เงินกูส้ามัญ 96 งวด 7.15 %  25 % เกณฑส์ามัญ 37 เดือน ขึ้นไป 
เงินกูส้ามัญโครงการพิเศษ 
400,000 

60 งวด 5.85 %  25 % 20 % 10 ปี ขึ้นไป 

เงินกูฉุ้กเฉิน   
12 งวด 

7.40 %  25 % 100 % ของหุ้น 1 เดือน ถึง 36 เดือน 
เงินกูฉุ้กเฉิน   7.40 %  25 % 50 % 37 เดือน ขึ้นไป 
เงินกูเ้พ่ือการศึกษา  
ไม่เกิน 400,000  

60 งวด 5.40 %  25 % เกณฑเ์พ่ือการศึกษา 4 เดือน ขึ้นไป 

พิเศษเพ่ืออสังหาริมทรัพย ์ สูงสุด 300  งวด 5.15 %  25 % - 1 เดือนขึ้นไป 
พิเศษเพ่ืออเนกประสงค ์ สูงสุด 180 งวด 5.85 %  25 % 12,000 บาทขึ้นไป 24 เดือนขึ้นไป 

ธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขท่ีบัญชี 

 ออมทรัพย์ พหลโยธิน 001-7-77301-1 

 ออมทรัพย์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 153-0-84392-7 

 ออมทรัพย์ ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 115-2-16918-8 

 ออมทรัพย์ อาคารซันทาวเวอร์ส 982-5-53367-6 

 ออมทรัพย์ อาคารซันทาวเวอร์ส 696-2-08723-8 

 ออมทรัพย์ อาคารซันทาวเวอร์ส 274-2-07679-1 

 ออมทรัพย์ ถ.วิภาวดีรังสิต 348-1-29728-5 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 

ช่ือบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด 
 


