
 
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูสามัญเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 

   

อาศัยอำนาจตามความในขอ 15 และ 43 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ไดมีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 
จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 แลว
กำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงินกูสามัญเพ่ือคุณภาพชีวิตใหม ดังน้ี 

ขอ 1 เงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค เพื่อใหการชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกในการ
อปุโภคบริโภคตามจำเปนในการดำเนินชีวิตโดยสามารถบริหารเงินกูของตนเองได 
 ขอ 2 คุณสมบตัิของสมาชิกผูกู มดีังนี้ 

(1) เปนขาราชการ ลูกจางประจำ ขาราชการบำนาญ เจาหนาที่สหกรณ เจาหนาที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร หร ือลูกจางชั่วคราวตำแหนงวิชาชีพที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสขุจังหวัดสุรินทรและหักเงินเดือน ณ ที่จายได 
  (2) เปนสมาชิกสหกรณติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน     
            (3) สมาชิกผูกูตองไมอยูในระหวางการผิดนัดงวดชำระหนี้กับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัด
งวดชำระหนี้นั้นจนแลวเสร็จ 
  (4) ผูที่เปนสมาชิกต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ตองผานการอบรมสมาชิกใหมท่ี
สหกรณจัดขึ้น 
 ขอ 3 จำนวนวงเงนิกูสำหรบัสมาชิกตอราย  ดงันี ้ 
                 (1)  สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำ ขาราชการบำนาญ เจาหนาที่สหกรณ หรือเจาหนาที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร  วงเงินกูไมเกิน 300,000.00 บาท และตองมีหุนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภท 
                 (2)  สมาชิกที่เปนลกูจางชั่วคราวกลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ วงเงินกูไมเกิน 70,000.00 บาท และ
ตองมีหุนไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเงินที่ขอกู  
 ขอ 4 เงินงวดชำระหนี้ ใหผูกูสงคืนเงนิตนเปนงวดรายเดือน และเบิกรบัแบบหมุนเวียนได ในวงเงินที่ไดรับ
อนุมัต ิดังนี้   
       (1)  วงเงินกู    15,000.00 บาท  ใหสงคนืตนเงินเดือนละ    500.00 บาท 
             (2)  วงเงินกู    20,000.00 บาท  ใหสงคนืตนเงินเดือนละ    500.00 บาท 

   (3)  วงเงินกู    50,000.00 บาท  ใหสงคนืตนเงินเดือนละ    500.00 บาท 
  (4)  วงเงินกู    70,000.00 บาท  ใหสงคนืตนเงินเดือนละ  1,000.00 บาท 
  (5)  วงเงินกู  100,000.00  บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 1,000.00 บาท    

             (6)  วงเงินกู  150,000.00  บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 1,000.00 บาท    
    (7)  วงเงินกู  200,000.00  บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 1,500.00 บาท  

(8)  วงเงินกู  250,000.00  บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 1,700.00 บาท    
    (9)  วงเงินกู  300,000.00  บาท  ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 2,000.00 บาท  



 สมาชิกตาม ขอ 3(1) กำหนดงวดชำระหนี้ไมเกิน 150 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 75 ป เวนแต
ลูกจางประจำ เจาหนาที่สหกรณ และเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร งวดสุดทายไมเกินเดือน
ท่ีเกษียณอายุ 
 สมาชิกตาม ขอ 3(2) กำหนดงวดชำระหน้ีไมเกิน 150 งวด แตงวดสุดทายไมเกินเดือนที่เกษียณอายุ 

สำหรับสมาชิกตาม ขอ 3(2) หากวงเงินกูท่ีมีอยูกอนใชหลักเกณฑน้ี เกินกวาวงเงินกูตามขอ 3 ก็ใหงดการ
เบิกเงินจนกวาหนี้จะเหลืออยูในวงเงินไมเกิน ขอ 3 (2) จึงจะสามารถเบิกเงินกูไดตามปกติ 

สหกรณสงวนสิทธิ์ที ่จะเรียกคืนเงินตนทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยในทันทีที่สหกรณเห็นวาสมาชิกกระทำผิด
สัญญาที่กระทำไวกับสหกรณหรือตามระเบียบ หลักเกณฑที่สหกรณกำหนดไวอันอาจทำใหสหกรณเกิดความ
เสียหาย 

ขอ 5 การหักเงินไดรายเดือนเพ่ือชำระหนี้ใหแกสหกรณประจำเดือนใหเปน ดังนี้ 
  5.1 สำหรับสมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำ ขาราชการบำนาญ เจาหนาที่สหกรณ หรือ
เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ใหแกสหกรณไดไมเกินรอยละ 80  
เวนแตสมาชิกที่มี กบข. ที่มีอายุตั้งแต 56 ปขึ้นไปและกำหนดงวดชำระหนี้เงินกูน้ีเดือนสุดทายเกินอายุ 60 ป ใหหัก
เงินไดรายเดือนออกรอยละยี่สิบกอน 
  5.2 สำหรับสมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวกลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ หักเงินเดือนเพื่อชำระหน้ี
ใหแกสหกรณไดไมเกินรอยละ 70 

ขอ 6 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบ้ียเงนิกูสามัญ ตามประกาศสหกรณ 
 ขอ 7 การใชบุคคลค้ำประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 
       (1)  สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำ ขาราชการบำนาญ เจาหนาที่สหกรณ หรือเจาหนาที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร ที่กูวงเงินไมเกิน 200,000.00 บาท ตองมีสมาชิกที่เปนขาราชการ 
ลูกจางประจำ เจาหนาที่สหกรณ หรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร ค้ำประกันเงินกูจำนวน  
2 คน และถาเกินกวา 200,000.00 บาท ตองมีสมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำ เจาหนาที่สหกรณ หรือ
เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรนิทร ค้ำประกันเงินกูจำนวน 3 คน                 
          (2) สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวตำแหนงวิชาชีพ ตองมีสมาชิกค้ำประกันจำนวน 3 คน และผูค้ำ
ประกันจะตองเปนขาราชการ ลูกจางประจำ เจาหนาที่สหกรณ หรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัย
สุรินทร เทานั้น 
             สมาชิกสามารถใชบุคคลค้ำประกันซ้ำกับเงินกูสามัญทุกประเภทได เมื่อผูค้ำประกันตายหรือออก
จากสหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ำประกันตอไป ผูกูตองใหสมาชิกอื่นเขา
เปนผูค้ำประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรบัแจงเปนหนังสือจากสหกรณ 
     ขอ 8 การกูเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต สมาชิกตองยื่นคำขอกูและทำสัญญาตามแบบที่สหกรณกำหนด
พรอมเอกสารหลักฐานดังน้ี 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐตอง  
มี สำเนาทะเบียน บานทั้งของผูกู ผูคำ้ประกันรวมทั้งคูสมรส 

(2) หนังสือหรือเอกสารแสดงรายการเงนิเดือนของผูกู 
(3) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย 
(4) หนังสือจำนำหุนหรอืบัญชีเงินฝาก แลวแตกรณี 
(5) เอกสารอ่ืนที่สหกรณเห็นวาจำเปนแกการกูรายนั้น 



 ขอ 9 เมื ่อสหกรณอนุมัติจำนวนเงินกูสามัญเพ่ือคุณภาพชีวิตแกสมาชิกรายใดแลว การเบิกเงินกูตาม
จำนวนเงินดังกลาวสมาชิกผูกูตองดำเนินการเบิกถอนทางระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีสหกรณกำหนดเทาน้ัน 

ขอ 10 หลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัดวาดวย
การใหเงินกูและดอกเบีย้เงินกู (คร้ังที่ 2) พ.ศ. 2559  

บรรดามติ ประกาศ และคำสั่งอื่นที่ขัดหรือแยงกบัประกาศน้ี ใหยกเลิก แลวใชประกาศฉบับนี้แทน 
   

  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564             
 
 

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกดั 
 


