
 
 

 

 

 

 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญทั่วไป 

*********************************************** 
อาศัยอำนาจตามความในขอ 15 และ 43 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยการให

เงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ไดมีมติในการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด เร่ือง 
กำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญทั่วไป ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แลวกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกู
สามัญทั่วไปใหม ดังนี้ 
 ขอ 1 เงินกูสามัญท่ัวไป มีวัตถุประสงค เพื่อการชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิก เปนคาใชจายเพ่ืออุปโภคบริโภค
ภายในครอบครัว 
 ขอ 2 วงเงนิกูสามัญทั่วไป สำหรับสมาชิกรายหนึ่งนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  2.1 สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร เจาหนาที่สหกรณหรือเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร ซึ่งเปนสมาชิกที่สหกรณสามารถสง
หักเงินเดอืน ณ ที่จายไดตามจำนวนที่เรียกเก็บประจำเดือน 

ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 5 ป มีสิทธิ์กูได 70 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 
2,000,000.00 บาท 
     ข. เปนสมาชิกมากกวา 5 ปแตไมเกิน 10 ป มีสิทธิ์กูได 80 เทาของเงนิไดรายเดือน แตไมเกิน 
2,500,000.00 บาท 
                    ค. เปนสมาชิกมากกวา 10 ป ข้ึนไป มีสิท ธ์ิกู ได 90 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  
3,500,000.00 บาท 
  2.2 สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว กลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ ของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนสมาชิกที่สหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ที่จายไดตามจำนวนที่ เรียกเก็บ
ประจำเดือน 
                        ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 2 ป มีสิทธิ์กูได 50 เทาของเงินได รายเดือน แตไมเกิน 
350,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน   
                              ข. เปนสมาชิกมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป มีสิทธิ์กูได 60 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 
450,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน                               

 ค. เปนสมาชิกมากกวา 5 ป มีสิทธิ์กูได 70 เทาของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน 550,000.00 
บาท ผูค้ำประกัน 4 คน  
      ง. ถาใชหลักทรัพยค้ำประกันใหคำนวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะที่ดินเทานั้นให
สามารถกูไดเพิ่มอีกหนึ่งสัญญากูไดไมเกิน 800,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไมเกิน 150 งวด 
                    2.3 สมาชิกที่เปนลูกจางช่ัวคราวท่ัวไป ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 
ซึ่งเปนสมาชิกที่สหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ที่จายไดตามจำนวนที่เรียกเก็บประจำเดือน 
   2.3.1 สำหรับสมาชิกที่มีหนี้อยูเดิมกอน 1 มกราคม 2559 ใหกำหนดเกณฑ ดังนี้ 
                     ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 2 ป มีสิทธิ์กูได 15 เทาของเงินไดรายเดือน            
แตไมเกิน 120,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน  
                   ข. เปนสมาชิกมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป มีสิทธิ์กูได 20 เทาของเงินไดรายเดือน 
แตไมเกิน 150,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน 
 



 
 

                      ค. เปนสมาชิกมากกวา 5 ป มีสิทธิ์กูได 30 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  
300,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 5 คน  
                       ง. หรือถาใชหลักทรัพยค้ำประกันใหคำนวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะ
ที่ดินเทานั้น ใหสามารถกูไดเพิ่มอีกหนึ่งสัญญา กูไดไมเกิน 500,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไมเกิน 150 งวด             
   2.3.2 สำหรับสมาชิกที่สมัครหลัง 1 มกราคม 2559 หรือสมาชิกที่ไมเคยมีหนี้กับสหกรณกอน 
1 มกราคม 2559 ใหกำหนดเกณฑ ดังนี้ 
                     ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 2 ป มีสิทธ์ิกูได 15 เทาของเงินไดรายเดือน แตไม
เกิน 100,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน  
                   ข. เปนสมาชิกมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป มีสิทธิ์กูได 20 เทาของเงินไดรายเดือน 
แตไมเกิน 120,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน 
                      ค. เปนสมาชิกมากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป มีสิทธ์ิกูได 25 เทาของเงนิไดรายเดือน 
แตไมเกิน 150,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 5 คน  
    ง. เปนสมาชิกมากกวา 10 ป มีสิทธิ์กูได 30 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 
300,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 5 คน  
                       จ. หรือถาใชหลักทรัพยค้ำประกันใหคำนวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะ
ที่ดินเทานั้น ใหสามารถกูไดเพิ่มอีกหนึ่งสัญญา กูไดไมเกิน 500,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไมเกิน 150 งวด            
  2.4 สมาชิกที่เปนขาราชการบำนาญหรือสมาชิกที่มีอายุเกินกวา 60 ปใหใชหลักเกณฑตาม ขอ 2.1           
แตวงเงินกูไมเกิน 2,000,000.00 บาท กำหนดงวดชำระหนี้ไมเกิน 120 งวด  
  2.5 สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำ เจาหนาที่สหกรณ หรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหอนามัยสุรินทร ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานนอกสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและหรือไมสามารถหัก
เงินเดือน ณ ที่จายได ใหใชหลักเกณฑตามขอ 2.1 โดยอนุโลม แตวงเงินกูไมเกิน 1,500,000.00 บาท  ตองมีหุนและหรือ
เงินฝากในสหกรณรวมกันไมนอยกวา 2 ใน 5 ของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภทและใหมีผูค้ำประกันเพ่ิมจากขอ 6 ก. เพิ่ม
อีก 1 คน กำหนดงวดชำระ 100 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป  
  2.6 สมาชิกนอกจากขอ 2.5 ที่ออกจากงานหรือยายไปปฏิบัติงานในหนวยงานนอกสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและหรือไมสามารถหักเงินเดือน ณ ที่จายได ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน 
  2.7 สมาชิกสมทบตองเปนสมาชิกสมทบแลวไมนอยกวา 6 เดือนใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุน          
เรือนหุน 
     ขอ 3 กำหนดงวดชำระหนี้เปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กันเวนแตเดือนสุดทายให เปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
              3.1 สมาชิกตามขอ 2.1 กำหนดงวดชำระและงวดสุดทายไมเกินอายุ ดังนี้ 

ก.  ขาราชการ 
         -  ในป 2564 กำหนดงวดชำระ 240 งวด งวดสุดทายอายุไมเกิน 66 ป 
    -  ในป 2565 กำหนดงวดชำระ 230 งวด งวดสุดทายอายุไมเกิน 67 ป 
    -  ในป 2566 กำหนดงวดชำระ 220 งวด งวดสุดทายอายุไมเกิน 68 ป 
    -  ในป 2567 กำหนดงวดชำระ 210 งวด งวดสุดทายอายุไมเกิน 69 ป 
    -  ในป 2568 กำหนดงวดชำระ 200 งวด งวดสุดทายอายุไมเกิน 70 ป 
    -  ในป 2569 กำหนดงวดชำระ 190 งวด งวดสุดทายอายุไมเกิน 71 ป 
    -  ในป 2570 กำหนดงวดชำระ 180 งวด งวดสุดทายอายุไมเกิน 72 ป 
    -  ในป 2571 กำหนดงวดชำระ 170 งวด งวดสุดทายอายุไมเกิน 73 ป 
    -  ในป 2572 กำหนดงวดชำระ 160 งวด งวดสุดทายอายุไมเกิน 74 ป 
    -  ในป 2573 กำหนดงวดชำระ 150 งวด งวดสุดทายอายุไมเกิน 75 ป 

ข.  ลูกจางประจำ กำหนดงวดชำระตามขอ 3.1 ก. เวนแตงวดสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 
 



 
 

ค.  เจาหนาที่สหกรณ และเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร กำหนดงวด
ชำระตามขอ 3.1 ก. เวนแตงวดสุดทายไมเกินเดือนที่เกษียณอายุ 

ง.  สมาชิกที่สมัครหลังวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ชำระไมเกิน 150 งวด ยกเวนใชบุคคลค้ำ
ประกันรวมกับหลักทรัพย หรือใชหลักทรัพยเปนประกันอยางเดียว ชำระไมเกิน 240 งวด แตงวดสุดทายไมเกิน อายุ 60 ป 

จ.  สมาชิกเดิมที่เปนลูกจางชั่วคราวและไดบรรจุเปนขาราชการเมื่อเปลี่ยนสถานะเปนสมาชิก
ตามขอ 2.1 ใหหักเงินไดรายเดือนไมเกินรอยละ 70 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ ชำระไมเกิน 150 งวด แตงวดสุดทายไม
เกิน อายุ 75 ป  
  3.2 สมาชิกตามขอ 2.2 ที่ใชบุคคลคำ้ประกัน ชำระไมเกิน 120 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป   
  3.3 สมาชิกตามขอ 2.3 ที่ใชบุคคลคำ้ประกัน ชำระไมเกิน 108 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป   
             3.4 สมาชิกตามขอ 2.6 และ 2.7 ใหกำหนดงวดชำระหนี้ไมเกิน 84 งวด 
  ขอ 4 การหักเงินไดรายเดือนเพื่อชำระหนี้ใหแกสหกรณประจำเดือนใหกำหนด ดังนี้ 
  ใหรวมคาใชจายอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่แสดงในบัญชีเงินเดือน ยกเวนรายการหักของสหกรณ มาหักออกจาก
เงินไดรายเดือนกอน  สวนเงินไดรายเดือนที่เหลือใหนำมาคำนวณการหักตามเกณฑที่กำหนด 
  สำหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 56 ปข้ึนไป และเปนสมาชิก กบข. ใหหักเงินไดรายเดือนออกรอยละยี่สิบ
กอน ยกเวนสมาชิกผูที่ชำระงวดสุดทายไมเกินเดือนที่เกษยีณอายุราชการ แลวจึงดำเนินการตอตามวรรคแรก  
  4.1 สำหรับสมาชิกท่ีเปนขาราชการ ลูกจางประจำ ขาราชการบำนาญ เจาหนาที่สหกรณ เจาหนาที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร ที่เปนสมาชิกกอนวันที่ 1 มกราคม 2559 และมีหนี้คงเหลืออยูกับสหกรณกอน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ใหหักเงินไดรายเดือนตามเกณฑที่กำหนด ดังนี้ 
   - ในป 2564  ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 80 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ 
   - ในป 2565  ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 79 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ 
   - ในป 2566  ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 78 ของเงินไดรายเดอืนที่เหลือ 
   - ในป 2567  ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 77 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ 
   - ในป 2568  ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 76 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ 
   - ในป 2569  ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 75 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ 
   - ในป 2570  ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 74 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ 
   - ในป 2571  ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 73 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ 
   - ในป 2572  ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 72 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ 
   - ในป 2573  ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 71 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ 
   - ในป 2574  ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 70 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ 
  4.2 สำหรับสมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 70 ของเงินไดรายเดือนท่ีเหลือ 
  4.3 สำหรับสมาชิกที่สมัครหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 หรือสมาชิกผูไมมีหนี้คงเหลือกับสหกรณกอน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ใหหักเงินไดรายเดือนรอยละ 70 ของเงินไดรายเดือนที่เหลือ 
         ขอ 5 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงนิกูสามัญตามประกาศของสหกรณ โดยจะประกาศใหทราบ
เปนคราว ๆ ไป  
             ขอ 6 การใชบุคคลคำ้ประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี  
           ก. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4 ที่กูไมเกิน 1,000,000.00 บาท ตองมีสมาชิกค้ำประกันเงินกูจำนวน 
3 คน และกูเกินกวา 1,000,000.00 บาท ตองมีสมาชิกค้ำประกันเงินกูจำนวน 5 คน และถาเกินกวา 2,500,000.00 บาท
ตองมีผูค้ำประกัน เงนิกู 6 คน 
                 ข. สมาชิกตามขอ 2.2 ตองมีสมาชิก ตามขอ 2.1 อยางนอย 2 คนเปนผูค้ำประกัน 

ค. สมาชิกตามขอ 2.3 กูไมเกิน 200,000.00 บาท ตองมีสมาชิกตามขอ 2.1 อยางนอย 2 คนเปนผูค้ำ
ประกัน และกูเกินกวา 200,000.00 บาท ตองมีสมาชิกตามขอ 2.1 อยางนอย 3 คนเปนผูค้ำประกัน 

 



 
 

ง. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4 สามารถค้ำประกันเงินกูใหกันเองไดไมเกิน 6 คน และสามารถค้ำ
ประกันเงนิกูใหลูกจางชั่วคราวไดอีกไมเกิน 4 คน 
         สมาชิกสามารถใชบุคคลค้ำประกันซ้ำกับเงินกูสามัญทุกประเภทได เมื่อผูค้ำประกันตายหรือออกจาก
สหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ำประกันตอไป ผูกูตองจัดหาสมาชิกอื่นเขาเปนผูค้ำ
ประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากสหกรณ 

จ. สมาชิกตามขอ 2.1 , 2.2 และ 2.3 ที่ไมไดปฏิบัติงานแลวหรือไมมีเงินไดรายเดือน ไมมีสิทธิ์ค้ำ
ประกันสมาชิกรายอื่น 
  สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวที่ไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรแลว ไมมี
สิทธิ์ค้ำประกันสมาชิกรายอื่น 
     ขอ 7 ในกรณีกูไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือรวมเงินฝากของตนเอง ระหวางที่ยังชำระหนี้ไมแลวเสร็จ
ไมสามารถถอนเงินฝากดังกลาวได และใหไดรับการยกเวนหลักเกณฑตามขอ 2 , 8 และขอ 9 ก. , ข. และ ง. 
 เมื่อผูค้ำประกันตายหรือออกจากสหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ำประกัน
ตอไปผูกูตองจัดหาสมาชิกอ่ืนเขาเปนผูค้ำประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรบัแจงเปนหนังสือจาก
สหกรณ 
     ขอ 8 การกูสามัญทั่วไปสัญญาใหมตองสงงวดชำระหนี้ตามสัญญาเดิมไมนอยกวา 6 งวดตามสัญญา  
          ขอ 9 เงื่อนไขเพ่ิมเติมประกอบการกูเงิน  ดังนี้ 
  ก. ตองมีหุนในสหกรณรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 5 ของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภท ยกเวนสมาชิกตาม
ขอ 2.5 ตองมีหุนตามขอ 2.5   
  ข. ตองไมอยูในระหวางการผิดนัดงวดชำระหนี้กับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัดงวดชำระหนี้นั้นจน
แลวเสร็จหรือไมอยูในระหวางที่ถูกลงโทษงดใหเงินกู  
  ค. ผูที่เปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ตองผานการอบรมสมาชิกใหมที่สหกรณ
จัดข้ึน 
  ง. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4  หากมีหนี้เงินกูสามัญเพื่อคลายกังวล (สว) คงเหลืออยูกับสหกรณ
จะตองหักชำระหนี้ทั้งหมดถึงจะมีสิทธิกูเงินสามัญทั่วไปได หรือตองไมมีหนี้เงินกูสามัญเพ่ือคลายกังวล (สว) 
           ขอ 10 การกูสามัญท่ัวไป สมาชิกตองยื่นคำขอกูและทำหนังสือสัญญากูเงินตามแบบที่สหกรณกำหนดพรอม
เอกสารหลักฐานดังนี้ 
               1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ ตองมี 
สำเนาทะเบียนบานทั้งของผูกู ผูค้ำประกันรวมทั้งคูสมรส 

2. เอกสารแสดงรายการเงินเดือน หรือสำเนาเอกสาร แสดงการรายการเงินเดือน เดอืนลาสุด 
ของผูกูที่ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่การเงินในหนวยงานรับรอง 
                   3. หนังสือยินยอมใหหักเงินเดอืน ณ ที่จาย 
                   4. เอกสารอ่ืนที่สหกรณเห็นวาจำเปนแกการกูรายนั้น 
 ขอ 11 หลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวย การให
เงินกูและดอกเบี้ยเงนิกู (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2559  
           ขอ 12 บรรดามติ ประกาศ และคำสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหยกเลิกและใชประกาศฉบับนี้ แทน 
 

  ทั้งนี ้ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 
    

    ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
 
 

(นายศุภรัฐ พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 


