ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญทั่วไป
***********************************************

อาศัยอำนาจตามความในขอ 15 และ 43 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวย
การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ไดมีมติในการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรินทร จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญทั่วไป ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แลวกำหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญทั่วไปใหม ดังนี้
ขอ 1 เงินกูสามัญทั่วไป มีวัตถุประสงค เพื่อการชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิก เปนคาใชจายเพื่ออุปโภค
บริโภคภายในครอบครัว
ขอ 2 วงเงินกูสามัญทั่วไป สำหรับสมาชิกรายหนึ่งนัน้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
2.1 สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำที่ยังปฏิ บัติ งานในสังกั ด สำนักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดสุ รินทร เจาหนาที่ส หกรณหรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร ซึ่งเปนสมาชิกที่
สหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ที่จายไดตามจำนวนที่เรียกเก็บประจำเดือน
ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 5 ป มีสิทธิ์กูได 70 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน
2,000,000.00 บาท
ข. เป นสมาชิกมากกวา 5 ป แตไมเกิ น 10 ป มีสิ ทธิ์กูได 80 เทา ของเงิน ไดรายเดือ น
แตไมเกิน 2,500,000.00 บาท
ค. เปนสมาชิกมากกวา 10 ปขึ้นไป มีสิทธิ์กูได 90 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิ น
3,500,000.00 บาท
2.2 สมาชิกที่เปน ลูกจางชั่วคราว กลุมวิชาชี พ พนั ก งานราชการ ของหนวยงานในสั งกั ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนสมาชิกที่สหกรณสามารถสงหักเงินเดือน ณ ที่จายไดตามจำนวนที่
เรียกเก็บประจำเดือน
ก. เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 2 ป มีสิทธิ์กูได 50 เทาของเงิน ได รายเดือน แตไม
เกิน 350,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน
ข. เปนสมาชิกมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป มีสิทธิ์กูได 60 เทาของเงินไดรายเดือน แตไม
เกิน 450,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน
ค. เป น สมาชิ ก มากกว า 5 ป มี สิ ท ธิ์ กู ไ ด 70 เท า ของเงิ น ได ร ายเดื อ นแต ไม เ กิ น
550,000.00 บาท ผูค้ำประกัน 4 คน
ง. ถาใชหลักทรัพยค้ำประกันใหคำนวณราคาประเมินของทางราชการเฉพาะที่ดินเทานั้น
ใหสามารถกูไดเพิ่มอีกหนึ่งสัญญากูไดไมเกิน 800,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไมเกิน 150 งวด
2.3 สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวทั่วไป ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร 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 มี สิทธิ์กูได 20 เท าของเงิน ไดราย
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. หรือถาใช ห ลักทรัพ ย ค้ำประกันใหค ำนวณราคาประเมิ น ของทางราชการ
เฉพาะที่ ดิ น เท านั้ น ให สามารถกูไดเพิ่ม อีกหนึ่งสั ญ ญา กูได ไม เกิ น 500,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไม เกิน
150 งวด
2.3.2 สำหรับสมาชิกที่สมัครหลัง 1 มกราคม 2559 หรือสมาชิกที่ไมเคยมีหนี้กับสหกรณ
กอน 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 มี สิทธิ์กูได 20 เท าของเงิ น ไดราย
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. หรือถาใชห ลักทรัพ ยค้ำประกัน ให คำนวณราคาประเมิ นของทางราชการ
เฉพาะที่ ดิ น เท านั้ น ให สามารถกูไดเพิ่ม อีกหนึ่งสั ญ ญา กูได ไม เกิน 500,000.00 บาท กำหนดงวดชำระไมเกิ น
150 งวด
2.4 สมาชิก ที่เป น ขาราชการบำนาญหรื อสมาชิ กที่ มี อายุ เกิ นกว า 60 ป ให ใช ห ลัก เกณฑ ตาม
ขอ 2.1 แตวงเงินกูไมเกิน 2,000,000.00 บาท กำหนดงวดชำระหนี้ไมเกิน 120 งวด
2.5 สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำ เจาหนาที่สหกรณ หรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหอนามัยสุรินทร ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนอกสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจั งหวัดสุรินทรและหรือไม
สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จายได ใหใชหลักเกณฑตามขอ 2.1 โดยอนุโลม แตวงเงินกูไมเกิน 1,500,000.00 บาท
ตองมีหุนและหรือเงินฝากในสหกรณรวมกันไมนอยกวา 2 ใน 5 ของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภทและใหมีผูค้ำ
ประกันเพิ่มจากขอ 6 ก. เพิ่มอีก 1 คน กำหนดงวดชำระ 100 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 60 ป
2.6 สมาชิกที่ไมไดปฏิบัติราชการแลว ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน
2.7 สมาชิกสมทบตองเปนสมาชิกสมทบแลวไมนอยกวา 6 เดือนใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของ
ทุนเรือนหุนและเงินฝากที่มีในสหกรณ
ขอ 3 กำหนดงวดชำระหนี้เปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กันเวนแตเดือนสุดทายให เปนไปตามหลักเกณฑ
ดังนี้
3.1 สมาชิกตามขอ 2.1 ชำระไมเกิน 240 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ ดังนี้
ก. ขาราชการ
- 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. เจาหนาที่สหกรณ และเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร กำหนด
งวดสุดทายไมเกินเดือนที่เกษียณอายุ
ง. สมาชิกที่ส มัครหลังวันที่ 1 กั นยายน พ.ศ. 2561 ชำระไม เกิ น 120 งวด ยกเวน ใช
บุคคลค้ำประกันรวมกับหลักทรัพย หรือใชหลักทรัพยเปนประกันอยางเดียว ชำระไมเกิน 240 งวด แตงวดสุดทาย
ไมเกิน อายุ 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
ข อ 4 การหั ก เงิ น ได ร ายเดื อ นเพื่ อ ชำระหนี้ ให แ ก ส หกรณ ป ระจำเดื อ นให เป น ไปตามประกาศที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว
ขอ 5 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญตามประกาศของสหกรณ โดยจะประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป
ขอ 6 การใชบุคคลค้ำประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
ก. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4 ที่กูไมเกิน 1,000,000.00 บาท ตองมีสมาชิกค้ำประกันเงินกู
จำนวน 3 คน และกูเกินกวา 1,000,000.00 บาท ตองมีสมาชิกค้ำประกั น เงิน กู จำนวน 5 คน และถาเกิ น กวา
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 คนเปนผูคำ้ ประกัน
ง. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4 สามารถค้ำประกันไดไมเกิน 6 คน และสามารถค้ำประกั น
เงินกูใหลูกจางชั่วคราวไดอีกไมเกิน 4 คน
สมาชิกสามารถใชบุคคลค้ำประกันซ้ำกับเงินกูสามัญทุกประเภทได เมื่อผูค้ำประกันตายหรือออก
จากสหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ำประกันตอไป ผูกูตองใหสมาชิกอื่นเขา
เปนผูค้ำประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรบั แจงเปนหนังสือจากสหกรณ
จ. สมาชิกตามขอ 2.1 , 2.2 และ 2.3 ที่ไมไดปฏิบัติงานแลวหรือไมมีเงินไดรายเดือน ไมมีสิทธิ์ค้ำ
ประกันสมาชิกรายอื่น
สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวที่ไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรแลว
ไมมีสิทธิ์ค้ำประกันสมาชิกรายอื่น
ขอ 7 ในกรณีกูไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือรวมเงินฝากของตนเอง ระหวางที่ยังชำระหนี้ไมแลว
เสร็จไมสามารถถอนเงินฝากดังกลาวได และใหไดรบั การยกเวนหลักเกณฑตามขอ 2 , 8 และขอ 9 ก. , ข. และ ง.
เมื่อผูค้ำประกันตายหรือออกจากสหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ำ
ประกันตอไปผูกูตองใหสมาชิกอื่นเขาเปนผูค้ำประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปน
หนังสือจากสหกรณ
ขอ 8 การกูสามัญทั่วไปสัญญาใหมตองสงงวดชำระหนี้ตามสัญญาเดิมไมนอยกวา 6 งวดตามสัญญา
ขอ 9 เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการกูเงิน ดังนี้
ก. ตองมีหุนในสหกรณร วมกันไม นอยกวา 1 ใน 5 ของวงเงินกูสามั ญรวมทุกประเภท ยกเวน
สมาชิกตามขอ 2.5 ตองมีหุนตามขอ 2.5

ข. ตองไมอยูในระหวางการผิดนัดงวดชำระหนี้กับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัดงวดชำระหนี้
นั้นจนแลวเสร็จหรือไมอยูในระหวางที่ถูกลงโทษงดใหเงินกู
ค. ผูที่เปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ตองผานการอบรมสมาชิกใหมที่
สหกรณจัดขึ้น
ง. สมาชิกตามขอ 2.1 และขอ 2.4 หากมีหนี้เงินกูสามัญ เพื่อคลายกังวล (สว) คงเหลืออยูกับ
สหกรณจะตองหักชำระหนี้ทั้งหมดถึงจะมีสิทธิกูเงินสามัญทั่วไปได หรือตองไมมีหนี้เงินกูสามัญเพื่อคลายกังวล (สว)
ขอ 10 การกูสามัญทั่วไป สมาชิกตองยื่นคำขอกูและทำหนังสือสัญญากูเงินตามแบบที่สหกรณกำหนด
พรอมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ
ตองมี สำเนาทะเบียนบานทั้งของผูกู ผูค้ำประกันรวมทั้งคูสมรส
2. เอกสารแสดงรายการเงินเดือน หรือสำเนาเอกสาร แสดงการรายการเงินเดือน เดือน
ลาสุด ของผูกูที่ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่การเงินในหนวยงานรับรอง
3. หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ที่จาย
4. เอกสารอื่นที่สหกรณเห็นวาจำเปนแกการกูรายนั้น
ขอ 11 หลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จำกัด วาดวย
การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559
ขอ 12 บรรดามติ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหยกเลิกและใชประกาศฉบับนี้ แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
(นายศุภรัฐ พูนกลา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด

