
ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูพิเศษ 
 

อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4,5,6,7 และ 8 แหงระเบียบ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

จํากัด วาดวย การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2556 คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 46  ไดมีมติในการ

ประชุมคร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูพิเศษ  ลงวันท่ี 29  สิงหาคม พ.ศ. 2557 แลวกําหนดหลักเกณฑ

และเงื่อนไขเงินกูพิเศษดังน้ี 

  ขอ 1 เงินกูพิเศษ มีวัตถุประสงค เพ่ือชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกและสงเสริมฐานะ

ความม่ันคง หรือ ประโยชนงอกเงยแกสมาชิก 

  ขอ 2 กําหนดวงเงินกูพิเศษ แตละประเภทดงัน้ี 

  (1) เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห     วงเงินกูไมเกิน 4,000,000.00 บาท 

  (2) เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ   วงเงินกูไมเกิน 4,000,000.00 บาท 

  (3) เงินกูพิเศษเพ่ือการซ้ือยานพาหนะ   วงเงินกูไมเกิน 3,000,000.00 บาท 

  ขอ 3 คุณสมบตัิของผูกู 

(3.1)  เปนสมาชิกมาไมนอยกวา  24  เดือน 

(3.2)  ตองไมอยูในระหวางการผิดนัดชําระหน้ีกับสหกรณ  จนกวาจะแกไขการ  

ผิดนัดงวดชําระหน้ีน้ันจนแลวเสร็จ 

   (3.3) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ดงัน้ี 

(3.3.1)  สมาชิกท่ีเปนขาราชการ  ท่ียังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน  

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและสามารถหัก ณ ท่ีจายได วงเงินกูไมเกิน  4,000,000.00  บาท  (สี่ลานบาท

ถวน) กําหนดชําระไมเกิน 300 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 70 ป 

(3.3.2) สมาชิกท่ีเปนเจาหนาท่ีสหกรณ ท่ียังปฏิบัติงานอยูวงเงินกูไม  

เกิน 3,000,000.00  บาท(สามลานบาท)  กําหนดชําระไมเกิน 300 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

(3.3.3 ) สมาชิกท่ีเปนลูกจางประจําท่ียังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน   

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและสามารถหัก ณ ท่ีจายได วงเงินกูไมเกิน   3,000,000.00  บาท (สามลานบาท

ถวน)  กําหนดชําระไมเกิน 300 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 65 ป 

    (3.3.4)  สมาชิกท่ีเปนลูกจางช่ัวคราว กลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจฯ  ของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  วงเงินกูไมเกิน 1,000,000.00  บาท (หน่ึงลานบาทถวน) กําหนดชําระไมเกิน 

150 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

                      (3.3.5) สมาชิกท่ีเปนลูกจางช่ัวคราวท่ัวไป  ของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร วงเงินกูไมเกิน 800,000.00  บาท (แปดแสนบาทถวน) กําหนดชําระไม

เกิน 150 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 



    (3.3.6) สมาชิกท่ีเปนขาราชการบํานาญหรือสมาชิกท่ีมีอายุเกินกวา  

60  ปใหใชหลักเกณฑตามขอ  (2.1)  แตไมเกิน  800,000.00  บาท (แปดแสนบาทถวน)  กําหนดงวดชําระ

หน้ีไมเกิน  120  งวด แตงวดสดุทายไมเกินอาย ุ70 ป 

  ขอ 4.ในกรณีท่ีผูกูชําระหน้ีหมดสิ้นภายในสามสิบหกงวดของสัญญา ผูกูตองชําระคาปรับ

ผิดสัญญาๆละ3,000 บาท 

  ในกรณีท่ีผูกูขอเปลี่ยนสัญญา ตองชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนสัญญาๆละ 1,000 บาท 

  ขอ 5 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษตามประกาศสหกรณ 

  ขอ 6 ผูขอกูเงินพิเศษตองฝากเงินประเภทออมทรัพยแบบมีเปาหมาย(สัจจะออมทรัพย) 

กับสหกรณดังน้ี 

                       1. วงเงินกูไมเกิน    70,000  บาท  ตองฝากไมนอยกวาเดือนละ  100 บาท 

                       2. วงเงินกูเกินกวา 70,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาท ตองฝากไมนอยกวา 

เดือนละ 200 บาท 

                       3. วงเงินกูเกินกวา 100,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท ตองฝากไมนอยกวา 

เดือนละ 300 บาท 

            4. วงเงินกูเกินกวา 200,000 บาท แตไมเกิน 800,000 บาท  ตองฝากไมนอยกวา

เดือนละ 400 บาท 

            5. วงเงินกูเกินกวา 800,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ตองฝากไมนอยกวา

เดือนละ 500 บาท 

                               6. วงเงินกูเกินกวา 1,000,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ตองฝากไมนอย  

กวาเดือนละ 600 บาท                                                 

                               7. วงเงินกูเกินกวา 2,000,000 บาทขึ้นไป ตองฝากไมนอยกวาเดอืนละ 700  บาท

และใหใชเงินฝากน้ี  ค้ําประกันหน้ีเต็มจํานวน 

ขอ 7 หลักเกณฑตามขอ  6  วรรคทาย  ใหยกเวนสําหรับผูกูท่ีใหหุนหรือเงินฝากค้ํา  

ประกันหน้ีเต็มจํานวน 

  ขอ 8  ผูกูตองชําระคาธรรมเนียมเงินกูพิเศษเปนคาใชจายท่ีเก่ียวของตามท่ีสหกรณ 

เรียกเก็บ คาธรรมเนียมน้ีจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ 

  ขอ 9 หลักประกันสําหรับเงินกูพิเศษ ท่ีใชอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากการจาํนองรายอืน่ 

จํานองเปนหลักประกันเต็มจํานวนเงินกูสวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกู เต็มมูลคาอสังหาริมทรัพยโดยมี

หลักเกณฑดังน้ี 

(1) การใชท่ีดินจํานองเปนหลักประกัน ใหถือราคารอยละเกาสิบของราคา   

ประเมินของทางราชการ 

(2) อาคารใหคํานวณราคาตามรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี โดยใช หลักเกณฑ

ดังน้ี 

  (2.1) อาคารท่ีมีอายุการใชงานไมเกินสามป ใหถือราคารอยละเจ็ดสิบของราคาท่ีคํานวณ ได 



                                   (2.2) อาคารท่ีมีอายุการใชงานเกินกวาสามป แตไมเกินหาป ใหถอืราคารอยละ 

หกสิบของราคาท่ีคํานวณได 

                                   (2.3) อาคารท่ีมีอายุการใชงานเกินหาปแตไมเกินสิบป ใหถือราคารอยละหาสิบ

ของราคาท่ีคํานวณได 

                                   (2.4) อาคารท่ีมีอายุการใชงานเกินสิบปใหถือราคาประเมินรอยละสี่สบิของ

ราคาท่ีคาํนวณได 

          (3)  หลักเกณฑ ตามขอ 9(1) และ 9(2) ใหใชเฉพาะท่ีดินและอาคารในจังหวัด

สุรินทร สําหรับท่ีดินและอาคารนอกจังหวัดสุรินทร   ไมสามารถนํามาเปนหลักประกันไดยกเวนอาคารและ

ท่ีดินในจังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย รอยเอ็ด และมหาสารคาม โดยกําหนดเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีติด

กับจังหวัดสุรินทรเทาน้ัน  โดยจะถือราคาท่ีคํานวณไดจากขอ 9(1) และ 9(2) โดยอนุโลม ยกเวนในสวนของ

อาคารใหถือราคารอยละหาสิบของราคาท่ีคํานวณไดทุกอายุการใชงานแตไมเกินสามแสนบาท 

  สําหรับสมาชิกท่ีเปนลูกจางช่ัวคราวท่ัวไปใหประเมินเฉพาะราคาท่ีดินท่ีทางราชการประเมินราคา

เทาน้ันและใหกูไดไมเกินรอยละ  90  ของราคาประเมินแตไมเกิน  800,000.00 บาท  (แปดแสนบาทถวน) 

  ขอ 10 เงินกูพิเศษโดยใชหลักประกันรวมกัน จะมีไดในกรณีตอไปน้ี 

(1)  ตองเปนสามีภรรยาท่ีถูกตองตามกฎหมายและท้ังสองตองเปนสมาชิก  

สหกรณ 

(2) การทําสัญญาเงินกูพิเศษ และการชําระเงินจนแลวเสร็จ ตองดําเนินการ  

พรอมกัน 

  ขอ 11 คําขอกูเงินกูพิเศษ ตองผานคณะกรรมการเงินกู ตรวจสอบหลักประกันเบื้องตน

กอน และคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบจึงอนุมัติใหกูได 

 ขอ 12 การกูพิเศษ สมาชิกตองยื่นคําขอกูและทําสัญญาหรือหนังสือกูตามแบบท่ีสหกรณ

กําหนดพรอมเอกสารหลักฐานดังน้ี 

(1) สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน สําเนาทะเบยีนบานของผูกูของเจาของ  

หลักทรัพยท่ีจะนํามาจาํนองรวมท้ังคูสมรส 

     (2)  เอกสารแสดงรายการเงินเดือนของผูกู 

     (3)  หนังสอืยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ท่ีจาย 

     (4)  เอกสารเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพยท่ีนํามาจํานอง เชน แบบแปลนอาคารโฉนด  

ท่ีดิน,น.ส.3 ก, ใบประเมินราคาท่ีดิน หนังสอืยินยอม ฯลฯ 

                                  (5)  หนังสือจาํนําหุนหรือบัญชีเงินฝาก แลวแตกรณี 

            (6)  โครงการเพ่ือการประกอบอาชีพ (กรณีกูพิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ) 

            (7)  เอกสารเก่ียวกับยานพาหนะ(กรณีกูพิเศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ) 

            (8)  เอกสารอื่นท่ีสหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายน้ัน 

 

 



  ขอ 13 การจายเงินกูพิเศษเพ่ือไถถอนจํานองของท่ีดิน อาคารหรือยานพาหนะ ผูกูตอง    

ยินยอมใหสหกรณจายเงินกูแกเจาหน้ีของผูกูโดยตรง 

  ขอ 14 บรรดา มต ิประกาศและคําสั่งอื่นใดท่ีขดัหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิกและใช

ประกาศฉบับน้ีแทน 
 

ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี   1 เมษายน  พ.ศ. 2558  เปนตนไป 
   

  ประกาศ ณ วันท่ี  31  มีนาคม  2558 

    

 

 

(นายชัชพล  นับถอืดี) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จาํกัด 

 

 

 

 


