
 

 
 
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูสามัญท่ัวไป 

*********************************************** 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,43,44,46 และ 47 แหงระเบียบสหกรณ

ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (คร้ังท่ี 2) พ.ศ.2559 คณะกรรมการดําเนินการ ชุด
ท่ี 49 ไดมีมติในการประชุม คร้ังท่ี 12/2561 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จํากัด เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญท่ัวไป ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561                 
แลวกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญท่ัวไปใหม ดังน้ี 
 ขอ 1 เงินกูสามัญท่ัวไป มีวัตถุประสงค เพ่ือการชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิก เปนคาใชจายเพ่ืออุปโภคบริโภค
ภายในครอบครัว 
 ขอ 2 วงเงินกูสามัญท่ัวไป สําหรับสมาชิกรายหน่ึงน้ันใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
  2.1  สมาชิกที่เปนขาราชการ  ลูกจางประจําที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร เจาหนาที่สหกรณหรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร ซ่ึงเปนสมาชิกท่ีสหกรณสามารถสง
หักเงินเดือน ณ ท่ีจายไดตามจํานวนท่ีเรียกเก็บประจําเดือน 

ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 5 ป มีสิทธ์ิกูได 70 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  
1,500,000.00 บาท 
     ข. เปนสมาชิกมากกวา 5 ปแตไมเกิน 10 ป มีสิทธ์ิกูได 80 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  
2,400,000.00 บาท 
                    ค. เปนสมาชิกมากกวา 10 ปขึ้นไป มีสิทธ์ิกูได 90 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  
3,000,000.00 บาท 
  2.2  สมาชิกที่เปนลูกจางช่ัวคราว กลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ซ่ึงเปนสมาชิกท่ีสหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ท่ีจายไดตามจํานวนท่ีเรียกเก็บ
ประจําเดือน 
                       ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 2 ป มีสิทธ์ิกูได 50 เทาของเงินได รายเดือน แตไมเกิน  
300,000.00 บาท ผูค้ําประกัน 4 คน   
                              ข. เปนสมาชิกมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป มีสิทธ์ิกูได 60 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  
400,000.00 บาท ผูค้ําประกัน 4 คน                               

 ค. เปนสมาชิกมากกวา 5 ป มีสิทธ์ิกูได 70 เทาของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน 500,000.00 
บาท ผูค้ําประกัน 4 คน  
      ง. ถาใชหลักทรัพยค้ําประกันใหคํานวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะท่ีดินเทาน้ัน         
ใหสามารถกูไดเพ่ิมอีกหน่ึงสัญญากูไดไมเกิน 500,000.00 บาท กําหนดงวดชําระไมเกิน 150 งวด 
                    2.3 สมาชิกที่เปนลูกจางช่ัวคราวทั่วไป ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร    
ซ่ึงเปนสมาชิกท่ีสหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ท่ีจายไดตามจํานวนท่ีเรียกเก็บประจําเดือน 
   2.3.1 สําหรับสมาชิกท่ีมีหน้ีอยูเดิมกอน 1 มกราคม 2559 ใหกําหนดเกณฑ ดังน้ี 
                     ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 2 ป มีสิทธ์ิกูได 15 เทาของเงินไดรายเดือน แตไม
เกิน 70,000.00 บาท ผูค้ําประกัน 4 คน  
                   ข. เปนสมาชิกมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป มีสิทธ์ิกูได 20 เทาของเงินไดรายเดือน  
แตไมเกิน 100,000.00 บาท ผูค้ําประกัน 4 คน 



 

                      ค. เปนสมาชิกมากกวา 5 ป มีสิทธ์ิกูได 25 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน  
250,000.00 บาท ผูค้ําประกัน 5 คน  
                       ง. หรือถาใชหลักทรัพยค้ําประกันใหคํานวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะ
ท่ีดินเทาน้ัน กูไดไมเกิน 500,000.00 บาท กําหนดงวดชําระไมเกิน 150 งวด โดยใหกูได 1 สัญญา 
   2.3.2 สําหรับสมาชิกใหม และยังไมเคยไดรับเงินกูกับสหกรณและสมาชิกเดิมท่ีไมมีหน้ีกับ
สหกรณกอน 1 มกราคม 2559 ใหกําหนดเกณฑ ดังน้ี 
                     ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 2 ป มีสิทธ์ิกูได 15 เทาของเงินไดรายเดือน แตไม
เกิน 50,000.00 บาท ผูค้ําประกัน 4 คน  
                   ข. เปนสมาชิกมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป มีสิทธ์ิกูได 20 เทาของเงินไดรายเดือน  
แตไมเกิน 70,000.00 บาท ผูค้ําประกัน 4 คน 
                      ค. เปนสมาชิกมากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป มีสิทธ์ิกูได 25 เทาของเงินไดรายเดือน 
แตไมเกิน 100,000.00 บาท ผูค้ําประกัน 5 คน  
    ง. เปนสมาชิกมากกวา 10 ป มีสิทธ์ิกูได 30 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 
250,000.00 บาท ผูค้ําประกัน 5 คน  
                       จ. หรือถาใชหลักทรัพยค้ําประกันใหคํานวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะ
ท่ีดินเทาน้ัน กูไดไมเกิน 500,000.00 บาท กําหนดงวดชําระไมเกิน 150 งวด โดยใหกูได 1 สัญญา 
  2.4 สมาชิกท่ีเปนขาราชการบํานาญหรือสมาชิกท่ีมีอายุเกินกวา 60 ปใหใชหลักเกณฑตามขอ 2.1        
แตไมเกิน 2,000,000.00 บาท กําหนดงวดชําระหน้ีไมเกิน 120 งวด  
  2.5 สมาชิกท่ีเปนขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาท่ีสหกรณ หรือเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหอนามัยสุรินทร ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานนอกสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและหรือไมสามารถหัก
เงินเดือน ณ ท่ีจายได ใหใชหลักเกณฑตามขอ 2.1 โดยอนุโลม แตไมเกิน 1,500,000.00 บาท ตองมีหุนและหรือเงินฝากใน
สหกรณรวมกันไมนอยกวา 2 ใน 5 ของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภทและใหมีผูค้ําประกันเพ่ิมจากขอ 5 ก. เพ่ิมอีก 1 คน 
กําหนดงวดชําระ 100 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป 
  2.6 สมาชิกท่ีไมไดปฏิบัติราชการแลว ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน 
  2.7 สมาชิกสมทบตองเปนสมาชิกสมทบแลวไมนอยกวา 6 เดือนใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของ         
ทุนเรือนหุนและเงินฝากท่ีมีในสหกรณ 
     ขอ 3 กําหนดงวดชําระหน้ีเปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กันเวนแตเดือนสุดทายให เปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
              3.1 สมาชิกตามขอ 2.1 ชําระไมเกิน 240 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ ดังน้ี 

ก.  ขาราชการ 
         -  ในป 2561 งวดสุดทายอายุไมเกิน  66 ป 
         -  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 2561 งวดสุดทายอายุไมเกิน  61 ป 
          -  ในป 2562 เปนตนไป งวดสุดทายอายุไมเกิน 60 ป 

ค.  เจาหนาท่ีสหกรณ และเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร กําหนดงวด
สุดทายไมเกินเดือนท่ีเกษียณอาย ุ



 

ง.  สมาชิกท่ีสมัครหลังวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2561  ชําระไมเกิน 120 งวด ยกเวนใชบุคคลค้ํา
ประกันรวมกับหลักทรัพย หรือใชหลักทรัพยเปนประกันอยางเดียว  ชําระไมเกิน 240 งวด แตงวดสดุทายไมเกินอายุ 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 ใหกําหนดงวดชําระหน้ีไมเกิน 84 งวด 
  3.5 การหักเงินไดรายเดือนเพ่ือชําระหน้ีใหแกสหกรณประจําเดือนให เปนไปตามประกาศท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว  
         ขอ 4 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญตามประกาศของสหกรณ  โดยจะประกาศใหทราบ
เปนคราว ๆ ไป  
            ขอ 5 การใชบุคคลค้ําประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี  
           ก. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4 ท่ีกูไมเกิน 1,000,000.00 บาท ตองมีสมาชิกค้ําประกันเงินกูจํานวน 
3 คน และกูเกินกวา 1,000,000.00 บาท ตองมีสมาชิกค้ําประกันเงินกูจํานวน 5 คน และถาเกินกวา 2,500,000.00 บาท
ตองมีผูค้ําประกัน 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 คนเปนผูค้ํา
ประกัน และกูเกินกวา 200,000.00 บาท ตองมีสมาชิกตามขอ 2.1 อยางนอย 3 คนเปนผูค้ําประกัน 

ง. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4 สามารถค้ําประกันไดไมเกิน 6 คน และสามารถค้ําประกันเงินกูให
ลูกจางชั่วคราวไดอีกไมเกิน 4 คน 
         สมาชิกสามารถใชบุคคลค้ําประกันซํ้ากับเงินกูสามัญทุกประเภทได เม่ือผูค้ําประกันตายหรือออกจาก
สหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองใหสมาชิกอ่ืนเขาเปนผูค้ํา
ประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากสหกรณ 

จ. สมาชิกตามขอ 2.1 , 2.2 และ 2.3 ท่ีไมไดปฏิบัติงานหรือไมมีเงินไดรายเดือน ไมมีสิทธ์ิค้ําประกัน
สมาชิกรายอ่ืน 
  สมาชิกท่ีเปนลูกจางชั่วคราวท่ีไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดสาธารณสุขแลว ไมมีสิทธ์ิค้ําประกัน
สมาชิกรายอ่ืน 
     ขอ 6. ในกรณีกูไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือรวมเงินฝากของตนเอง  ระหวางท่ียังชําระหน้ีไมแลวเสร็จ
ไมสามารถถอนเงินฝากดังกลาวได  และใหไดรับการยกเวนหลักเกณฑตามขอ 2 , 7  และขอ 8 ก. , ข. และ ง. 
 เม่ือผูค้ําประกันตายหรือออกจากสหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ําประกัน
ตอไปผูกูตองใหสมาชิกอ่ืนเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจาก
สหกรณ 
     ขอ 7 การกูสามัญท่ัวไปสัญญาใหมตองสงงวดชําระหน้ีตามสัญญาเดิมไมนอยกวา 6 งวดตามสัญญา  
          ขอ 8 เงื่อนไขเพ่ิมเติมประกอบการกูเงิน  ดงัน้ี 
  ก. ตองมีหุนในสหกรณรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 5 ของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภท ยกเวนสมาชิกตาม
ขอ 2.5 ตองมีหุนตามขอ 2.5   
  ข. ตองไมอยูในระหวางการผิดนัดงวดชําระหน้ีกับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัดงวดชําระหน้ีน้ันจน
แลวเสร็จหรือไมอยูในระหวางท่ีถกูลงโทษงดใหเงินกู  
  ค. ผูท่ีเปนสมาชิกตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ตองผานการอบรมสมาชิกใหมท่ีสหกรณ
จัดขึ้น 
  ง. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4  หากมีหน้ีเงินกูสามัญเพ่ือคลายกังวล (สว) คงเหลืออยูกับสหกรณ
จะตองหักชําระหน้ีท้ังหมดถึงจะมีสิทธิกูเงินสามัญท่ัวไปได  หรือตองไมมีหน้ีเงินกูสามัญเพ่ือคลายกังวล (สว) 
           ขอ 9 การกูสามัญท่ัวไป สมาชิกตองยื่นคําขอกูและทําหนังสือสัญญากูเงินตามแบบท่ีสหกรณกําหนดพรอม
เอกสารหลักฐานดังน้ี 



 

               1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ ตองมี 
สําเนาทะเบียนบานท้ังของผูกู ผูค้ําประกันรวมท้ังคูสมรส 

2. เอกสารแสดงรายการเงินเดือน หรือสําเนาเอกสาร แสดงการรายการเงินเดือน เดือนลาสุด 
ของผูกูท่ีผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีการเงินในหนวยงานรับรอง 
                   3. หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ท่ีจาย 
                   4. เอกสารอ่ืนท่ีสหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายน้ัน 
 ขอ 10  สมาชิกสามารถยื่นกูไดอีกเม่ือชําระหน้ีไปแลว 6 งวด ติดตอกันตามลําดับในสัญญา  
       ขอ 11  หลักเกณฑและเงื่อนไขอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การให
เงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (คร้ังท่ี 2) พ.ศ. 2559 
           ขอ 12  บรรดามติ ประกาศ และคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหยกเลิกและใชประกาศฉบับน้ีแทน 
           

   ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี  1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป 
   

   ประกาศ ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
             ศภุรัฐ  พูนกลา 
                  (นายศภุรัฐ  พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 
 


