
 
 

 

 

 

 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญทั่วไป 

*********************************************** 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12,14,15,42,43 และ 46 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 
จำกัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ไดมีมติ          
ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 14 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ใหยกเลิกประกาศสหกรณ             
ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญทั่วไป ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน     
พ.ศ. 2561 แลวกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญทั่วไปใหม ดังน้ี 
 ขอ 1 เงินกูสามัญทั่วไป มีวัตถุประสงค เพ่ือการชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิก เปนคาใชจายเพ่ืออุปโภค
บริโภคภายในครอบครัว 
 ขอ 2 วงเงินกูสามัญท่ัวไป สำหรับสมาชิกรายหนึ่งนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  2.1 สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำท่ียังปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร เจาหนาที่สหกรณหรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร ซึ่งเปนสมาชิกที่
สหกรณสามารถสงหักเงนิเดอืน ณ ที่จายไดตามจำนวนที่เรียกเก็บประจำเดอืน 

ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 5 ป มีสิทธิ์กูได 70 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 
2,000,000.00 บาท 
     ข. เปนสมาชิกมากกวา 5 ปแตไมเกิน 10 ป มีสิทธิ์กูได 80 เทาของเงินไดรายเดือน แต
ไมเกิน 2,500,000.00 บาท 
                    ค. เปนสมาชิกมากกวา 10 ปข้ึนไป มีสิทธิ์กูได 90 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  
3,000,000.00 บาท 
  2.2 สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว กลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ ของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนสมาชิกที่สหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ที่จายไดตามจำนวนที่
เรียกเก็บประจำเดอืน 
                       ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 2 ป มีสิทธ์ิกูได 50 เทาของเงินได รายเดือน แตไม
เกิน 350,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน   
                              ข. เปนสมาชิกมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป มีสิทธ์ิกูได 60 เทาของเงินไดรายเดือน แตไม
เกิน 450,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน                               

 ค. เปนสมาชิกมากกวา 5 ป  มีสิท ธ์ิ กู ได  70 เทาของเงินได รายเดือนแตไม เกิน 
550,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน  
      ง. ถาใชหลักทรัพยค้ำประกันใหคำนวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะที่ดินเทานั้น
ใหสามารถกูไดเพ่ิมอีกหนึ่งสัญญากูไดไมเกิน 500,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไมเกิน 150 งวด 
                    2.3 สมาชิกที่เปนลูกจางช่ัวคราวท่ัวไป ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร ซึ่งเปนสมาชิกที่สหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ที่จายไดตามจำนวนท่ีเรียกเก็บประจำเดือน 
   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 เทาของเงินไดราย
เดือน แตไมเกิน 150,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน 
                      ค. เปนสมาชิกมากกวา 5 ป มีสิทธิ์กูได 25 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  
300,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 5 คน  
                       ง. หรือถาใชหลักทรัพยค้ำประกันใหคำนวณราคาประเมินของทางราชการ
เฉพาะทีดิ่นเทานั้น กูไดไมเกิน 500,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไมเกิน 150 งวด โดยใหกูได 1 สัญญา 
   2.3.2 สำหรับสมาชิกที่สมัครหลัง 1 มกราคม 2559 หรือสมาชิกที่ยังไมเคยไดรับเงินกู
กับสหกรณและสมาชิกเดิมท่ีไมมีหนี้กับสหกรณกอน 1 มกราคม 2559 ใหกำหนดเกณฑ ดังนี้ 
                     ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 2 ป มีสิทธิ์กูได 15 เทาของเงินไดรายเดือน 
แตไมเกิน 100,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน  
                   ข. เปนสมาชิกมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป มีสิทธิ์กูได 20 เทาของเงินไดราย
เดือน แตไมเกิน 120,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน 
                      ค. เปนสมาชิกมากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป มีสิทธิ์กูได 25 เทาของเงินไดราย
เดือน แตไมเกิน 150,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 5 คน  
    ง. เปนสมาชิกมากกวา 10 ป มีสิทธิ์กูได 30 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 
300,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 5 คน  
                       จ. หรือถาใชหลักทรัพยค้ำประกันใหคำนวณราคาประเมินของทางราชการ
เฉพาะทีดิ่นเทานั้น กูไดไมเกิน 500,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไมเกิน 150 งวด โดยใหกูได 1 สัญญา 
  2.4 สมาชิกที่เปนขาราชการบำนาญหรือสมาชิกที่มีอายุเกินกวา 60 ปใหใชหลักเกณฑตาม      
ขอ 2.1 แตวงเงินกูไมเกิน 2,000,000.00 บาท กำหนดงวดชำระหนี้ไมเกิน 120 งวด  
  2.5 สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำ เจาหนาที่สหกรณ หรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหอนามัยสุรินทร ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนอกสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและหรือไม
สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จายได ใหใชหลักเกณฑตามขอ 2.1 โดยอนุโลม แตวงเงินกูไมเกิน 1,500,000.00 บาท 
ตองมีหุนและหรือเงินฝากในสหกรณรวมกันไมนอยกวา 2 ใน 5 ของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภทและใหมีผูค้ำ
ประกันเพ่ิมจากขอ 6 ก. เพ่ิมอีก 1 คน กำหนดงวดชำระ 100 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป 
  2.6 สมาชิกที่ไมไดปฏิบัติราชการแลว ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน 
  2.7 สมาชิกสมทบตองเปนสมาชิกสมทบแลวไมนอยกวา 6 เดือนใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของ         
ทุนเรือนหุนและเงนิฝากที่มีในสหกรณ 
     ขอ 3 กำหนดงวดชำระหนี้เปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กันเวนแตเดือนสุดทายให เปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังนี้ 
              3.1 สมาชิกตามขอ 2.1 ชำระไมเกิน 240 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ ดังน้ี 

ก.  ขาราชการ 
         -  ในป 2562 งวดสุดทายอายุไมเกิน  65 ป 
         -  ในป 2563 งวดสุดทายอายุไมเกิน  64 ป 
         -  ในป 2564 งวดสุดทายอายุไมเกิน 63 ป 
    -  ในป 2565 งวดสุดทายอายุไมเกิน 62 ป 
    -  ในป 2566 งวดสุดทายอายุไมเกิน 61 ป 
    -  ในป 2567 เปนตนไป งวดสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

ข.  ลูกจางประจำ ในป 2562 เปนตนไป งวดสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 



 
 

ค.  เจาหนาท่ีสหกรณ และเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร กำหนด
งวดสุดทายไมเกินเดือนท่ีเกษียณอายุ 

ง.  สมาชิกที่สมัครหลังวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ชำระไมเกิน 120 งวด ยกเวนใช
บุคคลคำ้ประกันรวมกับหลักทรัพย หรือใชหลกัทรัพยเปนประกันอยางเดียว ชำระไมเกิน 240 งวด แตงวดสุดทาย
ไมเกินอายุ 60 ป 
  3.2 สมาชิกตามขอ 2.2 ชำระไมเกิน 120 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป   
  3.3 สมาชิกตามขอ 2.3 ชำระไมเกิน 108 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป   
            3.4  สมาชิกตามขอ 2.6 และ 2.7 ใหกำหนดงวดชำระหนี้ไมเกิน 84 งวด 
  ขอ 4 การหักเงินไดรายเดือนเพ่ือชำระหนี้ ใหแกสหกรณประจำเดือนให เปนไปตามประกาศท่ี
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว  
         ขอ 5 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญตามประกาศของสหกรณ โดยจะประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป  
             ขอ 6 การใชบุคคลคำ้ประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้  
           ก. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4 ที่กูไมเกิน 1,000,000.00 บาท ตองมีสมาชิกค้ำประกันเงนิกู
จำนวน 3 คน และกูเกินกวา 1,000,000.00 บาท ตองมีสมาชิกค้ำประกันเงินกูจำนวน 5 คน และถาเกินกวา 
2,500,000.00 บาทตองมีผูค้ำประกัน เงินกู  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 คนเปน
ผูค้ำประกัน และกูเกินกวา 200,000.00 บาท ตองมีสมาชิกตามขอ 2.1 อยางนอย 3 คนเปนผูคำ้ประกัน 

ง. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4 สามารถค้ำประกันไดไมเกิน 6 คน และสามารถค้ำประกัน
เงินกูใหลูกจางชั่วคราวไดอีกไมเกิน 4 คน 
         สมาชิกสามารถใชบุคคลค้ำประกันซ้ำกับเงินกูสามัญทุกประเภทได เม่ือผูค้ำประกันตายหรอืออก
จากสหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ำประกันตอไป ผูกูตองใหสมาชิกอื่นเขา
เปนผูค้ำประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากสหกรณ 

จ. สมาชิกตามขอ 2.1 , 2.2 และ 2.3 ที่ไมไดปฏิบัติงานแลวหรือไมมีเงนิไดรายเดือน ไมมีสิทธิ์ค้ำ
ประกันสมาชิกรายอื่น 
  สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวที่ไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรแลว 
ไมมีสิทธ์ิค้ำประกันสมาชิกรายอื่น 
     ขอ 7 ในกรณีกูไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือรวมเงินฝากของตนเอง ระหวางที่ยังชำระหนี้ไมแลว
เสร็จไมสามารถถอนเงินฝากดังกลาวได และใหไดรับการยกเวนหลักเกณฑตามขอ 2 , 8 และขอ 9 ก. , ข. และ ง. 
 เมื่อผูค้ำประกันตายหรือออกจากสหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ำ
ประกันตอไปผูกูตองใหสมาชิกอ่ืนเขาเปนผูค้ำประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปน
หนังสือจากสหกรณ 
     ขอ 8 การกูสามัญทั่วไปสัญญาใหมตองสงงวดชำระหนี้ตามสัญญาเดิมไมนอยกวา 6 งวดตามสัญญา  
          ขอ 9 เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการกูเงิน  ดังนี้ 
  ก. ตองมีหุนในสหกรณรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 5 ของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภท ยกเวน
สมาชิกตามขอ 2.5 ตองมีหุนตามขอ 2.5   
  ข. ตองไมอยูในระหวางการผิดนัดงวดชำระหน้ีกับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัดงวดชำระหนี้
นั้นจนแลวเสร็จหรือไมอยูในระหวางที่ถูกลงโทษงดใหเงินกู  



 
 

  ค. ผูที่เปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ตองผานการอบรมสมาชิกใหมที่
สหกรณจัดขึ้น 
  ง. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4  หากมีหนี้เงินกูสามัญเพื่อคลายกังวล (สว) คงเหลืออยูกับ
สหกรณจะตองหักชำระหนี้ทัง้หมดถึงจะมีสิทธิกูเงนิสามัญทั่วไปได หรือตองไมมหีนี้เงินกูสามัญเพ่ือคลายกังวล (สว) 
           ขอ 10 การกูสามัญทั่วไป สมาชิกตองย่ืนคำขอกูและทำหนังสือสัญญากูเงินตามแบบที่สหกรณกำหนด
พรอมเอกสารหลักฐานดังนี้ 
               1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ 
ตองมี สำเนาทะเบียนบานทั้งของผูกู ผูค้ำประกันรวมทั้งคูสมรส 

2. เอกสารแสดงรายการเงินเดือน หรือสำเนาเอกสาร แสดงการรายการเงินเดือน เดือน
ลาสุด ของผูกูที่ผูบังคบับัญชาหรือเจาหนาที่การเงินในหนวยงานรับรอง 
                   3. หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย 
                   4. เอกสารอ่ืนที่สหกรณเห็นวาจำเปนแกการกูรายนั้น 
 ขอ 11  หลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิทร จำกัด วาดวย 
การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงนิกู (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2559  
           ขอ 12  บรรดามติ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหยกเลิกและใชประกาศฉบับนี้
แทน 
  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 
           

    ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 


