
แจงขาวประชาสัมพันธ 
ประชาสัมพันธจากมตทิี่ประชุมประจําเดือนเมษายน 2561 มดีังนี ้
 

 

 

การใหบรกิารเงินกู 

1.  เรื่องกําหนดวงเงนิกูสามญัทั่วไป (สท.) 

     1.1 คุณสมบัติผูกู 

          - เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 

          - สมาชิกตั้งแต 1 มกราคม 2559 ตองผานการอบรมสมาชิกใหมที่

สหกรณจัดขึ้น 

     1.2  วงเงินกู 

     ขาราชการ 

          - อายุสมาชิก 6ด. - 5 ป    กูได 70 เทา ไมเกิน 1,500,000 

          - อายุสมาชิก 5 - 10 ป     กูได 80 เทา ไมเกิน 2,400,000 

          - อายุสมาชิก 10 ป ขึ้นไป  กูได 90 เทา ไมเกิน 3,000,000 

    ขาราชการบํานาญ กูไดไมเกิน 1,200,000 บาท งวดชําระ 120 งวด 

    ขาราชการ (นอกสังกัด สสจ.) กูไดไมเกิน 1,500,000 งวดชําระ 100 

งวด และมีหุน+เงินฝาก รวมกันไมนอยกวา 2 ใน 5 ของวงเงินกู เพ่ิมคนค้ํา

อีก 1 คน งวดสดุทายอายุไมเกิน 60 ป 

     ลูกจางชั่วคราว (1) (วิชาชีพ / พนง.ราชการ) 

          - อายุสมาชิก 6ด. - 2 ป    กูได 50 เทา ไมเกิน 300,000 

          - อายุสมาชิก 2 - 5 ป       กูได 60 เทา ไมเกิน 400,000 

          - อายุสมาชิก 5 ป ขึ้นไป    กูได 70 เทา ไมเกิน 500,000 

* ถาใชหลักทรัพยค้ําประกันสามารถกูเพ่ิมอีกหนึ่งสัญญาไมเกิน 500,000 

บาทชําระ 150 งวด* 

     ลูกจางชั่วคราว (2) มีหนี้เดิมกอน 1 มกราคม 2559 

          - อายุสมาชิก 6ด. - 2 ป    กูได 15 เทา ไมเกิน 70,000  

          - อายุสมาชิก 2 - 5 ป       กูได 20 เทา ไมเกิน 100,000 

          - อายุสมาชิก 5 ป ขึ้นไป    กูได 25 เทา ไมเกิน 250,000 

หรือถาใชหลักทรัพยค้ําประกันใหคํานวณราคาประเมินของทางราชการ

เฉพาะที่ดินเทานั้น กูไดไมเกิน 500,000 บาทชําระ 150 งวด* 

     ลูกจางชั่วคราว (2) สมาชิกใหม(ยงัไมเคยกู) และสมาชิกเดิม (ไมมีหนี้

กับสหกรณ) กอน 1 มกราคม 2559 

          - อายุสมาชิก 6ด. - 2 ป    กูได 15 เทา ไมเกิน 50,000  

          - อายุสมาชิก 2 - 5 ป       กูได 20 เทา ไมเกิน 70,000 

          - อายุสมาชิก 5 - 10 ป     กูได 25 เทา ไมเกิน 100,000 

          - อายุสมาชิก 10 ป ขึ้นไป  กูได 30 เทา ไมเกิน 250,000 

หรือถาใชหลักทรัพยค้ําประกันใหคํานวณราคาประเมินของทางราชการ

เฉพาะที่ดินเทานั้น กูไดไมเกิน 500,000 บาทชําระ 150 งวด* 

 

 

 

2.  เรื่องกําหนดวงเงนิกูสามญัเพ่ือการบรโิภค (สบ.) 

     คุณสมบัติผูกู    เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 

     วงเงินกู 

     -  ขาราชการ          กูไดไมเกิน 500,000 บาท งวดชาํระ 84 งวด 

     -  บํานาญ             กูไดไมเกิน 150,000 บาท งวดชําระ 60 งวด 

     -  ลูกจางชั่วคราว (1) กูไดไมเกิน 200,000 บาท งวดชําระ 60 งวด 
 

3.  เรื่องกําหนดวงเงนิกูสามญัสุขใจ (สข.) 

     คุณสมบัติผูกู    สมาชิกที่ยงัมีหนี้เงินกูสามัญเพ่ือคลายกังวล (สว.)

คงเหลืออยูกับสหกรณเทานั้น 

     วงเงินกู   สามารถกูไดไมเกินจํานวนหนี้เงินกูสามัญเพ่ือคลายกังวล 

สว. ที่เหลืออยู ณ วันที่ยื่นคาํขอกู  โดยใหยื่นกูไดคร้ังเดียวเทานั้น 

     คนค้ําประกัน 3 คน 
 

4.  เรื่องกําหนดวงเงนิกูสามญัเพ่ิมทรัพย (สฉ.) 

     -  เปนสมาชิกไมนอยกวา 12 เดือน 

     -  ไมเปนผูที่ถูกคําพิพากษาหรือแจงใหอายัดปนผลประจําปเพ่ือ

ชําระหนี้เจาหนี้รายอ่ืน 

     -  ไมอยูในระหวางผิดนดังวดชําระหนี้กับสหกรณ 

     -  กูไดไมเกินรอยละ 75 ของประมาณการจายเงินปนผลปนั้น ๆ        

     -  ยื่นกูไดตัง้แตเดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน ของทุกป 
 

การเตรยีมความพรอมในการยื่นคําขอกูเงินกบัสหกรณ 

    เอกสารสําหรบัผูขอกู 

     1. สลิปเงินเดือน ๆ ลาสุด (จนท.การเงิน/ผูบังคับบัญชาเซ็นต

รับรอง) 

     2. สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยผูกูเซ็นตรับรองสําเนาถูกตอง  

     3. สําเนาบัตรประชาชนผูกู,คูสมรส (ถามี) 

     4. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีนามสกุลผูกูและคูสมรสใชนามสกุล

ไมเหมือนกัน) 

     5. บันทึกพิจารณาความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา (เอกสารแผนที่ 

2 อยูมุมลางซาย) 

     6. ยอดกูรวมทุกสัญญา 200,000 บาท ตองสมคัรสมาชิก ฌสอ. 

     7. ยอดกูรวมทุกสัญญา 1,000,000 บาท ตองสมัครสมาชิก ฌสอ. 

และ สส.ธท. 

     8. ยอดกูรวมทุกสัญญา 2,000,000 บาท ตองสมัครสมาชิก ฌสอ. 

และ สส.ธท. และ สส.ชสอ. หรือ กสธท. 
 

    เอกสารสําหรบัคนค้ําประกัน 

     1. สําเนาบัตรประชาชนผูค้ําประกัน,คูสมรสผูค้ําประกัน (ถามี) 

     2. สําเนาทะเบียนสมรส  
 

      ตอไปนี้ หากทานใดมีสัญญาเงินกูสามัญคลายกังวล (สว.) จะตอง

ชําระ สว. ใหเสร็จสิ้นกอน จึงจะสามารถกูสามัญทั่วไปได หรือตอง 
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การใหบริการเงินกู 



ปรับเปลี่ยนเปนสัญญาเงินกูสุขใจ (สข) แทน โดยใหยื่นกูพรอมเงินกู

สามัญทั่วไปได 

      ทานใดที่จะตองสมัคร สสธท. หรือ สส.ชสอ. หรือ ฌสอ. ตาม

เงื่อนไขในการกู ทานจะตองทําการสมัครใหเรียบรอยกอนยื่นกูนะคะ 
 

ตดิตอฝายสินเชื่อ  

             โทร. 044-519239 , 044-538854 ตอ 12 , 15 

 

 

 

1. เงินฝากออมทรัพยอุนไอรกั  (ดอกเบี้ย 3.50 บาท/ป)  

ระยะเวลาฝาก 3 เดือน 
     -  รับฝากเฉพาะสมาชิกสามัญเทานั้น 

     -  เปดบัญชีและฝากคร้ังตอไป ไมนอยกวา 500 บาท   

     -  จะถอนคืนเมื่อไหรก็ได แตยอดที่ถอนกอนวันเขาดอกเบ้ียจะ

ไดรับอัตราดอกเบ้ียคร่ึงหนึ่งของออมทรัพยทั่วไป 

     -  การเขาดอกเบ้ียปละ 3คร้ัง ( มี.ค. , ก.ค. , พ.ย.) 

     -  ระยะเวลาฝาก 26 พฤษภาคม 2561 - 26 ธันวาคม 2561 

     -  สิ้นสุดโครงการ 25 พฤษภาคม 2564 

      

2. เงินฝากออมทรัพยทนัใจ    (ดอกเบีย้แบบกาวหนา จายดอกเบีย้

ทุกเดือน) 

     -  เปดบัญชีและฝากคร้ังตอไป ไมนอยกวา 50,000 บาท   

     -  ถอนเมื่อใดก็ได หากถอนกอนปดโครงการจะคิดคาธรรมเนียม

อัตรารอยละ 1 ของยอดที่ถอน แตไมต่ํากวา 500 บาท/คร้ัง 

     -  การเขาดอกเบ้ีย จะโอนเขาออมทรัพยทั่วไปทุก ๆ วันทาํการ

สุดทายของทุกเดือน 

     -  ระยะเวลาฝาก 26 พฤษภาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561  

     -  ปดโครงการ 25 พฤษภาคม 2562 
      
อัตราดอกเบี้ย 

ยอดรบัฝาก ดอกเบีย้/ป ชวงเงินฝาก 

50,000 - 100,000 3.50 100,000 

100,001 - 200,000 3.60 100,000 

200,001 - 300,000 3.70 100,000 

มากกวา 300,000 3.80  
 

 

3.  เงินฝากแบบมเีปาหมาย (ฝากตลอดไป ดอกเบี้ย 3.00 - 3.50 ) 

    - ระยะเวลาฝาก มิถุนายน 2561 หรือจนกวาของจะหมด 
      

เกณฑการแลกซื้อของรางวัล 

     -  ฝากเงิน 3,000 บาท 

     แลกซ้ือแทนวางโทรศัพท ราคา 9 บาท  จากราคาปกติ  39  บาท 

      

       

     -  ฝากเงิน 5,000 บาท 

แลกซ้ือพวงกุญแจโลหะ ราคา 19 บาท  จากราคาปกติ  59  บาท 

 

  -  ฝากเงิน 30,000 บาท 

     แลกซ้ือปนโต  ราคา 29 บาท  จากราคาปกติ  259  บาท 

-  ฝากเงิน 100,000 บาท 

     แลกซ้ือ กระเปาเป ราคา 39 บาท  จากราคาปกติ  359  บาท 

 

กําหนดการจัดอบรมความรูพ้ืนฐานเกีย่วกบัสหกรณสําหรบัสมาชิก

ใหมประจําป 2561 มี 4 รุน ดงันี ้
 

คร้ังที่ 1   วันที่ 7 มีนาคม 2561            เวลา 13.00-16.00 น. 

คร้ังที่ 2   วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00-16.00 น. 

คร้ังที่ 3   วันที่ 19 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.00-16.00 น. 

คร้ังที่ 4   วันที่ 21 กันยายน 2561  เวลา 13.00-16.00 น. 
 

โดยสมาชิกสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดwww.sphcoop.com  

 และสงเอกสารกลับมายังสหกรณกอนเขาอบรมทุกคร้ังคะ 

 

การโอนเงินเขาบญัชีสหกรณเพ่ือชําระสหกรณ 

   1. โอนเงินเขาบัญชีสหกรณผานธนาคารตาง ๆ ดงันี ้

ชื่อบญัชี   : สหกรณออมทรัพยอนามยัสุรนิทร  จํากดั 

ธนาคาร สาขา เลขที่บญัช ี

ธนาคารกรุงไทย สุรินทร 310-1-39723-5 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร 132-1-34870-7 

ธนาคารออมสิน สุรินทร 050-931-528-884 

ธนาคาร ธกส. สุรินทร 010-262-175-477 

ธนาคารธนชาต สุรินทร 614-2-01323-2 
 

    2. โทรแจงหรือแฟกซเอกสารมายังสหกรณ หมายเลขโทรศัพท 

044-519239  / 044-538854 แฟกซ  ตอ 14    

 

 

 
    
     
 
 
  
 
 
 
 
 

   

การใหบริการฝากเงิน 


