
 

 
 

 

 

 

    ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

ฉบับท่ี  3  / 2566 

   เรื่อง  หลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิก  
     .........................................................................................  

 

  โดยมติคณะกรรม การดำเนินการชุดที่ 34 ครั้งที่ 3/2566  วันที่ 24  กุมภาพันธ  2566 เพื่อใหบริการ

เงินกูแกสมาชิก เปนไปดวยความเรียบรอย สรางวินัยการใชจายเงินและเปนปจจุบัน  

            อาศัยอำนาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด พ.ศ. 2564  ความในขอ 80 (8)              

และตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2566 จึงใหยกเลิก

ประกาศหลักเกณฑการใหเงินกู แกสมาชิก ฉบับท่ี 2/2565 และใหใชประกาศฉบับนี้แทน  ดังนี้ 

           ขอ  1  เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของสมาชิกหลังจากหักชำระหุนและหนี ้ตามวิธีการคำนวณของสหกรณ 

  ปบัญชี 2566  เงินไดรายเดือนคงเหลือ ไมนอยกวารอยละ  20        (1 ธันวาคม 2565) 

  ปบัญชี 2567  เงินไดรายเดือนคงเหลือ ไมนอยกวารอยละ  22        (1 ธันวาคม 2566) 

  ปบัญชี 2568  เงินไดรายเดือนคงเหลือ ไมนอยกวารอยละ  24        (1 ธันวาคม 2567) 

  ปบัญชี 2569  เงินไดรายเดือนคงเหลือ ไมนอยกวารอยละ  26        (1 ธันวาคม 2568) 

  ปบัญชี 2570  เงินไดรายเดือนคงเหลือ ไมนอยกวารอยละ  28        (1 ธันวาคม 2569) 

          ขอ  2  เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือทุนเรือนหุน  

  (1)  กรณีเงินกูท่ียังไมเต็มสิทธิ สามารถยื่นกูเพ่ิมไดทุกเดือน แตตองไมเกินเดือนละหนึ่งครั้ง 

  (2)  เงินกูสามัญทั่วไป ที่ใชทุนเรือนหุนเปนประกัน ใหสมาชิกกูไดไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ) ของหุน           

ที ่ชำระแลว ณ วันที ่ย ื ่นกู  ทั ้งนี้ผ ู  กูต องไมเคยกูสามัญทั ่วไปมากอน และตองไมเกินวงเงินกู ของสหกรณ                     

ยกเวน เงินกูฉุกเฉิน ท่ีใชทุนเรือนหุนเปนประกัน จะตองนำยอดทุนเรือนหุนมาหักกลบกอน จึงจะมีสิทธิกูในสวนท่ีเหลือ 

  (3)  ไมจำกัดอายุสมาชิกผูกู   

  (4)  สงชำระหนี้ไมเกิน 240 งวด   

 ขอ  3  การจายเงินกูสามัญท่ัวไป เงินกูสามัญเพ่ือทุนเรือนหุน เงินกูสามัญสวัสดิการ และเงินกูสามัญ

สวัสดิการทุนเรือนหุน และเงินกูฉุกเฉิน 

  (1) สมาชิกผูกู ตองยื่นคำขอกู พรอมเอกสาร หลักฐานใหครบถวน ถูกตอง เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบแลว     

จะนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ ตอคณะอนุกรรมการเงินกู  

  (2) เม่ือไดรับอนุมัติ สหกรณจะจายเงินกูในวันทำการถัดไป  

            (3) สหกรณจะจายเงินกูในทุกวันทำการ ยกเวนวันสิ้นเดือน 

  (4) สหกรณจะจายเงินกู โดยการโอนเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิก ท่ีเปดไวกับสหกรณเทานั้น   
 

 

/ขอ 4 หลักเกณฑ.... 
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  ขอ  4  หลักเกณฑการใหกู 

            ก.  สมาชิกกลุมท่ี 1 ไดแก ขาราชการ  ลูกจางประจำ  และ เจาหนาท่ีสหกรณ  

  1. หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญ  ดังนี้ 

   (1)  กูได ไมเกิน 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังนี้ 

  กลุมอายุไมเกิน 55 ปบริบูรณ นับถึงวันยื่นกู ใหใชเงินไดรายเดือน ปจจุบันเปนฐานคำนวณยอดเงิน                    

กูสามัญ สมาชิกอายุเกิน 55 ปบริบูรณ นับถึงวันยื่นกู ใหใชประมาณการเงินบำนาญมาเปนฐานคำนวณยอด              

เงินกูสามัญ ท้ังนี้ ตามท่ีสหกรณกำหนด      

    (2)  ตองมีทุนเรือนหุน ไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของวงเงินกูยืม ท้ังนี้หากทุนเรือนหุนไมครบตามสัดสวน

แหงวงเงินกูยืม ใหหักเงินกูยืมเพ่ิมทุนเรือนหุนได หรือตองมีทุนเรือนหุนรวมเงินฝากออมทรัพยประกันสินเชื่อไมต่ำ

กวารอยละยี่สิบหา โดยกำหนดใหมีทุนเรือนหุนไมต่ำกวารอยละยี่สิบ และเงินฝากออมทรัพยประกันสินเชื่อไมต่ำ

กวารอยละหาของวงเงินกูยืม ซ่ึงเงินฝากออมทรัพยประกันสินเชื่อดังกลาวสหกรณจะระงับการถอนไว เม่ือสมาชิกมี

ทุนเรือนหุนเพ่ิมครบรอยละยี่สิบหา ของวงเงินกูยืมแลว จึงจะสามารถถอนเงินฝากออมทรัพยนั้นได  

    (3) สมาชิกจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือตามขอ 1 ของเกณฑเงินไดรายเดือนของสมาชิกหลังจาก    

หักชำระหุน หนี้ พรอมดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินอ่ืนๆ ท่ีทางราชการตองหักจาย 

   (4)  ตองเปนสมาชิกสหกรณตามระยะเวลาท่ีกำหนดดังนี้ 

      เปนสมาชิก   6  เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน   1,000,000  บาท (หนึ่งลานบาทถวน)    

               เปนสมาชิก 12 เดือน ข้ึนไป    วงเงินกูไมเกิน   1,500,000  บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) 

     เปนสมาชิก 18 เดือน ข้ึนไป    วงเงินกูไมเกิน   2,000,000  บาท (สองลานบาทถวน) 

     เปนสมาชิก 24 เดือน ข้ึนไป    วงเงินกูไมเกิน   2,500,000  บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 

     เปนสมาชิก 30 เดือน ข้ึนไป    วงเงินกูไมเกิน   3,000,000  บาท (สามลานบาทถวน) 

     เปนสมาชิก 36 เดือน ข้ึนไป    วงเงินกูไมเกิน   4,000,000  บาท (สี่ลานบาทถวน) 

   (5) ผูกูตองชำระหนี้เดิมมาแลวไมนอยกวา 6 งวด  จึงจะสามารถกูใหมได 

    (6) เมื ่อไดรับอนุมัติเงินกู สามัญแลว หากสมาชิกประสงคจะใหหักชำระหนี้เงินกู เพื ่อเหตุฉุกเฉิน                      

เงินกูฉุกเฉินพิเศษ เงินกูเพ่ือการสวัสดิการ  ก็ยอมทำได 

  2. หลักเกณฑการค้ำประกัน ตองเปนไปตามอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 

   2.1 เงินกูสามัญโดยใชบุคคลค้ำประกัน ผูกูตองจัดใหมีสัญญาค้ำประกันเงินกูโดยใชบุคคลค้ำประกัน ดังนี้ 

   (1) เปนสมาชิกไมนอยกวา 1 เดือน  

   (2) ตองมิใชคูสมรสของผูกู หรือผูค้ำประกันในสัญญาเดียวกัน 

   (3) ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือตามขอ 1 ของเกณฑเงินไดรายเดือนของสมาชิก 

    (4) ตองไมเปนผูท่ีอยูในฐานะผูกู และผูค้ำซ่ึงอยูระหวางการประนอมหนี้ เวนแตเปนการค้ำประกันผูกูรายเดมิ     

    (5) สัญญาเงินกูตองมีบุคคลค้ำประกันเต็มวงเงินกู ไมนอยกวา 2 คน ในหนึ่งสัญญาตองมีขาราชการ                  

ค้ำประกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

 

/ท้ังนี้ สมาชิก... 
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   ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณที ่เปนขาราชการ ลูกจางประจำ สามารถเขาค้ำประกันในวงเงินค้ำประกัน                     

คนละไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) พนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                         

สามารถเขาค้ำประกันไดเพียง 2 คน วงเงินค้ำประกัน คนละไมเกิน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)             

ใหใชผูค้ำประกันเพิ่ม 1 คน จนครบวงเงินกู กรณีสมาชิกที่กูเงินสามัญรวมหนี้แลว หากไดรับอนุมัติใหกูเงินสามัญ 

ใหใชผูค้ำประกันรายใหมเทานั้น เวนแตการกูเงินสามัญเพ่ือชำระหนี้เงินกูสามัญรวมหนี้ สามารถใชผูค้ำประกันรายเดิมได 

   (6) สิทธิในการค้ำประกันเงินกูสามัญ สมาชิกผูกู เงินรายอื่นในกลุมขาราชการ และลูกจางประจำ                 

ของแตละคนไมเกิน 10 สัญญา 

   (7) ผูค้ำประกันตองเปนขาราชการ ลูกจางประจำ ขาราชการบำนาญ ลูกจางประจำผูรับบำเหน็จ               

รายเดือน ลูกจางประจำผูรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน และตองเปนสมาชิกของสหกรณ ประเภทใดประเภทหนึ่ง 

 2.2 เงินกูสามัญโดยใชอสังหาริมทรัพย จำนองเปนประกัน 

  (1) ใชที่ดินปลอดภาระจำนอง ที่มีโฉนดซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูกู หรือบุคคลอื่น หรือมีกรรมสิทธิ์รวมกับ

บุคคลอ่ืนซ่ึงบุคคลอ่ืนไดใหความยินยอมแลว และเปนท่ีดินอยูในเขต จังหวัดเลย 

  (2)  ท่ีดินท่ีใชจำนองค้ำประกัน จะกูไดไมเกินรอยละ 80 (แปดสิบ) ของราคาประเมินท่ีดินจากสำนักงานท่ีดิน 

  2.3 การสงเงินงวดชำระหนี้ 

   (1)  กลุมอายุไมเกิน 55 ปบริบูรณ ตองสงชำระหนี้ใหเสร็จสิ้นไมเกิน 240 งวด ภายในอายุไมเกิน 70 ปบริบูรณ 

  (2)  กลุมอายุเกิน 55 ปบริบูรณ ตองสงชำระหนี้ใหเสร็จสิ้นไมเกิน 240 งวด ภายในอายุไมเกิน 75 ปบริบูรณ 

 (3) กลุมผูที่ไมมีสิทธิรับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน ตองสงชำระหนี้ใหแลว

เสร็จภายในอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ 

 3. หลักเกณฑการกูสามัญสวัสดิการ   

   (1) เงินกูสามัญสวัสดิการ ท่ีใชทุนเรือนหุนเปนประกัน ใหสมาชิกกูไดไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ) ของทุน

เรือนหุนท่ีชำระแลว ณ วันท่ียื่นกู ท้ังนี้ ตองไมเกินวงเงินกูของสหกรณ 

             (2) สมาชิกที ่มีอายุ 55 ปบริบูรณ นับถึงวันยื ่นกู หากประสงคผอนชำระหนี ้ไม เกินอายุ 60 ป                       

(กอนเกษียณอายุราชการ) ใหใชเงินเดือนปจจุบันเปนฐานคำนวณยอดเงินกู หรือ กรณีที่ประสงคจะผอนชำระหนี้

ลวงเลยไปหลังเกษียณอายุราชการใหใชประมาณการเงินบำนาญมาเปนฐานคำนวณยอดเงินกู  

             (3) สมาชิกที่ไมมีบำนาญ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน สงชำระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน               

อายุไมเกิน 65 ป 

             (4) เมื่อไดรับอนุมัติเงินกูสามัญเพื่อการสวัสดิการแลว หากประสงคจะหักชำระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ฉุกเฉินพิเศษโควิด ก็ยอมทำได  

             (5) ขาราชการ ลูกจางประจำ ขาราชการบำนาญ และเจาหนาที่สหกรณ กูไดไมเกิน 2,000,000 บาท  

(สองลานบาทถวน) สงชำระไมเกิน 240 งวด ทั้งนี้วงเงินกูและงวดชำระหนี้ ตองไมเกินสิทธิสามัญสวัสดิการแตละ

ประเภทตาม ขอ 4 

   (6) อัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนไปตามประกาศของสหกรณ ท้ังนี้โดยไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน 
 

/(7)สมาชิก... 
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  (7)  สมาชิกสามารถใชส ิทธ ิก ู  เง ินสามัญเพื ่อการสวัสดิการไดทุกว ัตถุประสงค ในหนึ ่งส ัญญา                                 

เวนแต การกูเงินเพื่อชำระหนี้แทนในฐานะผูค้ำประกัน หรือ การกูเงินสามัญสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิก                

อยูนาน ตองทำเปนอีกสัญญาหนึ่ง  

  (8)  สมาชิกที่มีหนี้เงินกูสามัญเพื่อการสวัสดิการเดิม ในสัญญาเดียว หรือหลายสัญญา เมื่อมีความ

ประสงคจะกูใหม ตองกูรวมเปนสัญญาเดียว และตองสงชำระหนี้เดิมมาแลวไมนอยกวา 6 งวด โดยถือสัญญาเดิมท่ี

มีการชำระหนี้งวดสูงสุด จึงสามารถกูใหมได และเม่ือมีความจำเปน สามารถกูเพ่ือหักกลบลบหนี้ได เม่ือสงชำระหนี้

มาแลวไมนอยกวา 12 งวด    

  (9) การค้ำประกัน ใชเง่ือนไขตามเงินกูสามัญท่ัวไป   ท้ังนี้ไมเกินสี่คน 

        4. การจายเงินกูสามัญสวัสดิการ มี 9 ประเภท ตามวัตถุประสงคดังนี้ 

             ประเภทที่ 1 เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อซื้อยานพาหนะ ไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)                     

สำหรับซื้อยานพาหนะใหม หรือยานพาหนะที่ใชแลวจากผูจำหนายยานพาหนะที่เปนนิติบุคคลโดยตรง หรือเพื่อปด

สัญญาเชาซ้ือ (ใบเสนอราคา ใบจอง สัญญาซ้ือขาย ใบแจงชำระหนี้ สหกรณจายเงินใหกับ ผูจำหนายโดยตรง)  

             ประเภทที ่ 2 เงินกู สามัญสวัสดิการเพื ่อจัดหาเครื ่องอุปโภค บริโภค (ใบแจงหนี ้ ใบเสนอราคา                   

หรือเอกสารแสดงมูลคาสินคา สหกรณจายเงินใหกับผูจำหนายโดยตรง) ไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)  

             ประเภทที ่ 3 เงินกู สามัญสวัสดิการเพื ่อเปนทุนการศึกษาของสมาชิก บุตรสมาชิก และคู สมรส                 

ของสมาชิก ไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)  

(1) ระดับอนุบาลไมเกิน    300,000   บาท 

(2)  ระดับประถมศึกษาไมเกิน   400,000  บาท 

(3)  ระดับมัธยมศึกษาไมเกิน    500,000  บาท 

(4) ระดับอาชีวศึกษาไมเกิน    600,000  บาท 

       (5)  ระดับปริญญาตรีในประเทศ   800,000           บาท 

       (6)  ระดับปริญญาโทในประเทศ    900,000           บาท 

       (7)  ระดับปริญญาเอกในประเทศ          1,500,000  บาท 

           (8)  ระดับปริญญาโทตางประเทศ          1,700,000  บาท 

       (9)  ระดับปริญญาเอกในตางประเทศไมเกิน         2,000,000  บาท 

                  ประเภทท่ี 4 เงินกูสามัญสวัสดิการเพ่ือทองเท่ียว ไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  

(1) ทองเท่ียวในประเทศ ไมเกิน 300,000 บาท (แนบประมาณการคาใชจาย) 

(2)  ทองเท่ียวตางประเทศ ไมเกิน  500,000  บาท (แนบประมาณการคาใชจาย ทัวร มีใบลาท่ีไดอนุมัติแลว) 

             ประเภทที ่ 5 เงินกู สามัญสวัสดิการเพื ่อชำระหนี ้สถาบันการเงินอื ่น บัตรเครดิต สินเชื ่อเงินสด                          

ไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)   

(1) เอกสารใบแจงหนี้ จากสถาบันการเงิน บัตรเครดิต บัตรสินเชื่อ (สหกรณจายเงินใหกับสถาบัน 

ทางการเงินโดยตรง) 
 

/ประเภท... 
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             ประเภทท่ี 6 เงินกูสามัญสวัสดิการเพ่ือเลี้ยงดูบิดามารดา ไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)   

(1)  เอกสารท่ีแสดงถึงการเปนบิดามารดา ท่ีอายุ 60 ปข้ึนไป  

             ประเภทท่ี 7 เงินกูสามัญสวัสดิการเพ่ือเลี้ยงดูคนพิการ ผูปวยติดเตียง ในครอบครัวท่ีอยูในทะเบียนบาน

เดียวกัน ไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)   

(1)    เอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธของคนในครอบครัว บัตรผูพิการหรือใบรับรองความพิการ              

หรือใบรับรองผูปวยติดเตียง  

             ประเภทท่ี 8 เงินกูสามัญสวัสดิการเพ่ือชำระหนี้แทนในฐานะผูค้ำประกัน  

(1)   จะคิดอัตราดอกเบี้ยลดลงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทสามัญในอัตรา 1.00 บาทตอป 

(2)   สมาชิกสามารถกูไดมากวาหนึ่งสัญญาแตตองไมเกินจำนวนเงินท่ีไดรับตามสัญญาโอนหนี ้

             ประเภทท่ี 9 เงินกูสามัญสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกอยูนาน ไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)   

(1)   เปนสมาชิกในสหกรณนี้ เกินกวา 5 ป ถึง 7 ป  ใหกูไดไมเกิน จำนวน 60,000 บาท 

(2)   เปนสมาชิกในสหกรณนี้ เกินกวา 7 ป ถึง 9 ป  ใหกูไดไมเกิน จำนวน 80,000 บาท 

(3)   เปนสมาชิกในสหกรณนี้ เกินกวา 10 ป          ใหกูไดไมเกิน จำนวน 100,000 บาท 

(4)  สมาชิกสามารถใชสิทธิไดครั ้งเดียว  เว นแต การกู ครั ้งกอนยังไมเต็มสิทธิสามารถกู ได                       

แตตองสงชำระหนี้มาแลว 3 งวด 

(5)  สงชำระไมเกิน 120 งวด (เงินตนไมนอยกวา 100 บาท + ดอกเบี ้ย) หนี ้ที ่เหลือใหชำระ                               

ในงวดสุดทาย กรณีเม่ือชำระหนี้งวดท่ี 119 แลว ใหสหกรณทำหนังสือบอกกลาวลวงหนาเม่ือจะครบกำหนดสัญญา              

กรณีสมาช ิก ไม สามารถชำระหน ี ้ท ั ้ งหมดภายในกำหนดสัญญาได  ให สมาช ิกม ีส ิทธ ิก ู ห ักกลบหนี ้ ได                                   

โดยไมมีเกณฑเงินไดคงเหลือตาม ขอ 1 

(6)   อัตราดอกเบี้ย 4.50 ไมมีเฉลี่ยคืน สหกรณขอสงวนสิทธิ์ในการคิดอัตราดอกเบี้ย โดยไมตอง             

บอกกลาวลวงหนา                   

    ข. สมาชิกกลุมท่ี 2 ไดแก ขาราชการบำนาญ ลูกจางประจำผูรับบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จ

พิเศษรายเดือน 

       (1) หลักเกณฑการใหกูเงินกูสามัญ ใชตามเกณฑสมาชิกกลุมที่ 1 โดยยกเวนในเรื่องอายุของผูกู               

ยื่นกูเงินสามัญครั้งสุดทายภายในอายุไมเกิน 80 ปบริบูรณ 

       (2) หลักเกณฑการค้ำประกัน ใชตามเกณฑสมาชิกกลุมท่ี 1  

       (3) การสงเงินงวดชำระหนี้ สงชำระหนี้ใหเสร็จสิ้นไมเกิน 240 งวด  

       (4) การจายเงินกูสามัญสวัสดิการ  ใชตามเกณฑสมาชิกกลุมที่ 1 โดยยกเวนในเรื ่องอายุของผูกู                

ยื่นกูเงินสามัญสวัสดิการครั้งสุดทายภายในอายุไมเกิน 80 ปบริบูรณ  

       (5)  สมาชิกที ่มีฌาปนกิจสงเคราะหหรือประกันชีว ิตไมครอบคลุมวงเงินกู  และไมสามารถ                  

ทำฌาปนกิจสงเคราะหหรือประกันชีวิตไดเนื่องจากอายุเกิน ใหนำทุนเรือนหุนที่ชำระแลว หักดวยวงเงินสูงสุด             

ของเงินกูประเภทท่ีไมตองมีหลักประกัน มาคำนวณเปนวงเงินค้ำประกันแทนสวนท่ีฌาปนกิจสงเคราะหหรือประกันชีวิต 

ไมครอบคลุมวงเงินกูได  

/ค. สมาชิกกลุมท่ี 3... 
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  ค.  สมาชิกกลุมท่ี 3  ไดแก พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

   1. หลักเกณฑการใหกูสามัญ ดังนี้ 
 (1)  กูไดไมเกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน)  

        (2)  ตองมีทุนเรือนหุน ไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของวงเงินกูยืม ทั้งนี้หากทุนเรือนหุนไมครบตามสัดสวน
แหงวงเงินกูยืม ใหหักเงินกูยืมเพิ่มทุนเรือนหุนได หรือตองมีทุนเรือนหุนรวมเงินฝากออมทรัพยประกันสินเชื่อไมต่ำ
กวารอยละยี่สิบหา โดยกำหนดใหมีทุนเรือนหุนไมต่ำกวารอยละยี่สิบ และเงินฝากออมทรัพยประกันสินเชื่อไมต่ำ
กวารอยละหาของวงเงินกูยืม ซ่ึงเงินฝากออมทรัพยประกันสินเชื่อดังกลาวสหกรณจะระงับการถอนไว เม่ือสมาชิกมี
ทุนเรือนหุนเพ่ิมครบรอยละยี่สิบหา ของวงเงินกูยืมแลว จึงจะสามารถถอนเงินฝากออมทรัพยนั้นได    

 (3)  สมาชิกจะตองมีเง ินไดรายเดือนคงเหลือตามขอ 1 ของเกณฑเง ินไดรายเดือนของสมาชิก                    
หลังจากหักชำระหุน หนี้ พรอมดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินอ่ืนๆ ท่ีทางราชการตองหักจาย 
  (4)  สมาชิกกลุมท่ี 3.1 สายงานวิชาชีพ ใหกูไดไมเกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  เปนสมาชิก  6  เดือนข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน   100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
  เปนสมาชิก 12 เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน  200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

เปนสมาชิก 18 เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 
เปนสมาชิก 24 เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน  400,000 บาท (สี่แสนแสนบาทถวน) 
เปนสมาชิก 30 เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน  500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 
เปนสมาชิก 36 เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน  600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) 

              สมาชิกกลุมท่ี 3.2 สายสนับสนุน ใหกูไดไมเกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  เปนสมาชิก  6  เดือนข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน     50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
  เปนสมาชิก 12 เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

เปนสมาชิก 18 เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน  150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
เปนสมาชิก 24 เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน  200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 
เปนสมาชิก 30 เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 
เปนสมาชิก 36 เดือน ข้ึนไป  วงเงินกูไมเกิน  400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)  

    (5)  ผูกูตองชำระหนี้เดิมมาแลวไมนอยกวา 6 งวด จึงสามารถใชสิทธิกูใหมได 
    (6) พนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตองมีอายุสัญญาจางคงเหลือไมนอยกวา                    

3 เดือน ณ วันท่ียื่นกู และตองไมมีพฤติการณท่ีแสดงใหเห็นวาจะลาออก เลิกจาง หรือใหพนจากตำแหนงหนาท่ีราชการ 
      (7) สงชำระหนี้ไมเกิน 60 งวด และชำระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
     (8) เมื ่อไดรับอนุมัติเงินกูสามัญ ใหหักชำระหนี้เงินกูเพื ่อเหตุฉุกเฉินกอน เวนแตการกูเงินสามัญ               
เพ่ือการสวัสดิการเพ่ือชำระหนี้แทนในฐานะผูค้ำประกัน 

     2. หลักเกณฑการค้ำประกัน ตองเปนไปตามอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 
       2.1 เงินกูสามัญโดยใชบุคคลค้ำประกัน ผูกูตองจัดใหมีสัญญาค้ำประกันเงินกูโดยใชบุคคลค้ำประกัน ดังนี้ 
      (1) เปนสมาชิกไมนอยกวา 1 เดือน  
      (2) ตองมิใชคูสมรสของผูกู หรือผูค้ำประกันในสัญญาเดียวกัน 

                (3) ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือตามขอ 1 ของเกณฑเงินไดรายเดือนของสมาชิก 
     (4) สัญญาเงินกูตองมีบุคคลค้ำประกันเต็มวงเงินกู 2 คน โดยผูค้ำประกันลูกจางประจำ  
     (5) สิทธิในฐานะหนึ่งคนตองเปนสมาชิก ที่เปนขาราชการ หรือผูค้ำประกันสามารถค้ำประกันได              

ไมเกิน 2 สัญญา 
/2.2 เงินกูสามัญ... 
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     2.2 เงินกูสามัญโดยใชอสังหาริมทรัพย จำนองเปนประกัน  

        (1) ใชที่ดินปลอดภาระจำนอง ที่มีโฉนดซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูกู หรือบุคคลอื่น หรือมีกรรมสิทธิ์

รวมกับบุคคลอ่ืนซ่ึงบุคคลอ่ืนไดใหความยินยอมแลว และเปนท่ีดินอยูในเขต จังหวัดเลย 

        (2)  ท่ีดินท่ีใชจำนองค้ำประกันไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินท่ีดินจากสำนักงานท่ีดิน 

      3. หลักเกณฑการจายเงินกูสามัญสวัสดิการใชตามประเภท หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

สมาชิก กลุมท่ี 1 โดยใหกูไดไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) สงชำระหนี้ไมเกิน 60 งวด ท้ังนี้ตองชำระหนี้

ใหเสร็จสิ้นภายในอายุ 65 ป 

     ง. สมาชิกกลุ มที ่ 4  สมาชิกสามัญที่พนจากตำแหนงหนาที ่ หรือเกษียณอายุ ที ่ไมมีบำนาญ                        

หรือบำเหน็จรายเดือน หรือมีสิทธิแตขอรับบำเหน็จ ใหงดกูทุกประเภท โดยใหสงชำระหนี้จนครบ และใหสิทธิ               

คงสภาพเปนสมาชิกประเภทสามัญไดรับสิทธิสวัสดิการจากสหกรณเหมือนเดิม (การค้ำประกันในวงเดิม) 

    จ. สมาชิกกลุมท่ี 5 สมาชิกโอนยายตางจังหวัด และกลุมสมาชิกโอนยายตางสังกัด 

      (1) ใหสมาชิกดำเนินการโอนยายสมาชิกภาพระหวางสหกรณใหแลวเสร็จ ภายใน 120 วัน นับแตวัน

โอนยาย ยกเวนสมาชิกท่ีไมมีหนี้ หรือสมาชิกกูโดยใชทุนเรือนหุนค้ำประกัน 

      (2) กรณีไมสามารถโอนยายสมาชิกภาพได เนื่องจากตนสังกัดใหมไมมีสหกรณ ใหคงสภาพสมาชิก            

ไวได เมื่อตนสังกัดใหมจัดตั้งสหกรณออมทรัพยแลว ใหสมาชิกดำเนินการโอนยายสมาชิกภาพระหวางสหกรณ              

ใหแลวเสร็จ ภายใน 120 วันนับแตวันท่ีตนสังกัดจัดตั้งสหกรณ 

      กรณีไมสามารถโอนยายสมาชิกภาพได เนื่องจากสหกรณตนสังกัดใหมใหเงินกูไดนอยกวาหนี้ท่ี

สมาชิกเหลืออยูกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด ใหคงสมาชิกภาพไวและชำระหนี้แกสหกรณออม

ทรพัยสาธารณสุขเลย จำกัด จนเหลือเทาท่ีโอนไดเทานั้น 

      (3) สหกรณอาจพิจารณาใหเงินกูแกสมาชิกไดเฉพาะการอันจำเปนเทาที่ไมเปนอุปสรรคตอการโอน

สมาชิกภาพ ใหสิทธิกูไมเกินกึ่งหนึ่งของวงเงินกูสามัญ เวนแตตนสังกัดใหมไมมีสหกรณออมทรัพย และตันสังกัด

ใหมยินยอมหักเงินไดรายเดือนเพื่อชำระหนี้แกสหกรณได ใหกูตามสิทธิอันพึงได ทั้งนี้ตองผอนชำระหนี้ ใหแลว

เสร็จภายในอายุไมเกิน 60 ป ยกเวนกรณีการกูเงินโดยใชทุนเรือนหุนค้ำประกันใหกูไดรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน                    

ที่ชำระแลว โดยตองยินยอมใหสหกรณหักเงินไดรายเดือนจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานตนสังกัดเปนผู

นำสงเงินแกสหกรณโดยตรง 

      (4) กรณีที่สมาชิกยังมีหนี้เงินกูคงเหลือ หรือเงินอื่นที่ตองชำระกับสหกรณ ใหดำเนินการสงชำระเงิน              

โดยวิธีการโอนเขาบัญชีสหกรณภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน 

   ฉ. สมาชิกกลุมที่ 6 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำและไมมี

เงินไดรายเดือน 

      (1) สหกรณอาจพิจารณาใหเงินกูไดเฉพาะการกูทุนเรือนหุนไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนท่ีชำระแลว 

      (2) กรณีที่สมาชิกยังมีหนี้เงินกูคงเหลือ หรือเงินอื่นที่ตองชำระกับสหกรณ ใหดำเนินการสงชำระเงิน              

โดยวิธีการโอนเขาบัญชีสหกรณภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน 
 

/ช.สมาชิก... 
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  ช. สมาชิกกลุมท่ี 7 สมาชิกสมทบ 

    1. หลักเกณฑการใหเงินกู ดังนี้ 

     สหกรณอาจพิจารณาใหเงินกูไดเฉพาะการกูทุนเรือนหุนไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ) ของทุนเรือนหุนท่ีชำระแลว 

    2. การสงเงินงวดชำระหนี้ 

      (1) สงชำระหนี้ใหเสร็จสิ้นไมเกิน 240 งวด 

      (2) ในการสงงวดชำระหนี้เงินกูที่ผูกูตองสงตอสหกรณนั้น ใหโอนเงินเขาบัญชีสหกรณ และใหถือวา

งวดชำระหนี้แตละงวดถึงกำหนดสงภายในวันทำการสุดทายของเดือนนั้นๆ 

 ขอ  5  การประกันสินเช่ือ 

     ผูกูตองทำประกันสินเชื่อกับบริษัทประกันที่สหกรณคัดเลือกไวและใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชน             

โดยทุนประกันภัยตองครอบคลุมวงเงินกู ตลอดอายุสัญญาเงินกู หรือ ผูกูไดเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

หรือกองทุนสวัสดิการอ่ืน ท่ีสหกรณรับเปนศูนยประสานงาน 

     กรณีการประกันสินเชื ่อกับบริษัทประกัน หรือ การเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห                       

หรือกองทุนสวัสดิการ หากมีชวงระยะเวลารอคอยการคุมครอง ใหผูค้ำประกันจัดทำหนังสือยินยอมการค้ำประกัน

กรณีผูกูรอการคุมครองของการประกันชีวิต การฌาปนกิจสงเคราะหศพ หรือกองทุนสวัสดิการดวย   

     การชำระเบี้ยประกันสินเชื่อของบริษัท การฌาปนกิจสงเคราะหและกองทุนสวัสดิการอื่นนั้นสมาชิก

ตองตกลงยินยอมใหสหกรณหักเงินปนผลและหรือเงินปนผลเฉลี่ยคืน เพ่ือจายคาเบี้ยประกันหรือเงินสงเคราะหศพ

เรียกเก็บลวงหนา ทุกระยะเวลาเรียกเก็บจนกวาจะชำระหนี้เงินกูเสร็จสิ้น 

          ขอ  6  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

      (1)  กลุมขาราชการ ลูกจางประจำ ขาราชการบำนาญ เจาหนาท่ีสหกรณ ลูกจางประจำผูรับบำเหน็จ    

รายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนกูไดไมเกินทุนเรือนหุนท่ีชำระแลว กูได 5 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 

200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

     (2)  กลุมพนักงานราชการ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กูได 2 เทาของเงินไดรายเดือน                                    

กูไมเกินทุนเรือนหุนท่ีชำระแลว แตไมเกิน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

     (3)  กลุมสมาชิกสมทบ กูไดไมเกิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) และเมื่อรวมเงินกู

ประเภทอ่ืนแลวตองไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ) ของทุนเรือนหุน 

     (4)  สมาชิกจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือตามขอ 1 ของเกณฑเงินไดรายเดือนของสมาชิกหลัง                                    

การหักคาหุนและ เงินชำระหนี้พรอมดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินอ่ืนๆ ท่ีทางราชการตองหักจาย 

     (5)  ผูกูตองมีอายุการเปนสมาชิก ดังนี้ 

       (5.1) กูรายใหมตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 3 เดือน  สงชำระหนี้ ไมเกิน สิบสองงวด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

        (5.2) กูรายเดิมท่ียังมีเงินกูฉุกเฉินคงคาง เม่ือสงชำระหนี้หนึ่งงวด สามารถกูใหมได สงชำระหนี้ไมเกิน 

ยี่สิบสี่งวด 

         ขอ  7  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินพิเศษ 

     (1)  กลุมขาราชการ ลูกจางประจำ ขาราชการบำนาญ เจาหนาที่สหกรณ ลูกจางประจำผูรับบำเหน็จ              

รายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน กู ได ไมเก ินทุนเรือนหุ นที ่ชำระแลว แตไมเก ิน 1,000,000 บาท                      

(หนึ่งลานบาทถวน) 

/(2)กลุมพนักงานราชการ... 
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  (2)  กลุมพนักงานราชการ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุมวิชาชีพ กูไมเกินทุนเรือนหุนท่ีชำระแลว 

แตไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) กลุ มสนับสนุน กู ไมเกินทุนเรือนหุ นที ่ชำระแลวแตไมเกิน                   

150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน)  

  (3)  กลุมสมาชิกสมทบ กูไดไมเกิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) และเมื่อรวมเงินกู

ประเภทอ่ืนแลวตองไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ) ของทุนเรือนหุน 

  (4)  กรณีสมาชิกกูสามัญทั่วไป หรือสามัญสวัสดิการ โดยใชทุนเรือนหุนเปนประกันแลว หากประสงค          

จะกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ จะตองนำยอดกูสามัญทั่วไป หรือ สามัญสวัสดิการมาหักลบจากทุนเรือนหุนกอน              

จึงจะมีสิทธิกูในสวนท่ีเหลือได 

       (5)  สมาชิกที่กูสามัญทั่วไป โดยไดคำนวณจำนวนคนค้ำประกันเงินกู หลังจากนำทุนเรือนหุนมาหักลบ 

ตองดำเนินการแกไขสัญญาใหม หรือเพิ่มเติมผูค้ำประกันใหครอบคลุมวงเงินกูสามัญกอน จึงสามารถกูเงินกูเพ่ือ

เหตุฉุกเฉินพิเศษได 

 (6) สมาชิกจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวารอยละเจ็ด หลังการหักคาหุนและเงินชำระหนี้

พรอมดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินอื่น ๆ ที่ทางราชการตองหักจาย เวนแต สมาชิกที่กูเงินสามัญรวมหนี้ ตองมีเงินได             

รายเดือนคงเหลือ ไมนอยกวารอยละสิบ กรณีสมาชิกรวมหนี้กูยังไมเต็มสิทธิ สามารถกูใหมโดยวิธีหักกลบได 

(7)  ผูกูตองมีอายุการเปนสมาชิก ดังนี้ 

      (7.1) กูรายใหมตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 3 เดือน  กรณีกูเพื่อหักกลบหนี้ฉุกเฉินเดิม ตองชำระหนี้

มาแลวไมนอยกวา 6 งวด 

      (7.2)  สงชำระหนี้ไมเกิน 60 งวด (เงินตนไมนอยกวา 500 บาท + ดอกเบี ้ย) หนี ้ที ่เหลือใหชำระ                    

ในงวดสุดทาย กรณีเมื่อชำระหนี้งวดที่ 59 แลว ใหสหกรณทำหนังสือบอกกลาวลวงหนาเมื่อจะครบกำหนดสญัญา 

กรณีสมาชิก ไมสามารถชำระหนี้ท้ังหมดภายในกำหนดสัญญาไดใหสมาชิกมีสิทธิกูหักกลบหนี้ได 

 (8) สมาชิกที ่จะใชสิทธิกู ฉุกเฉินพิเศษนี ้ หากยังมีหนี ้ฉุกเฉิน ATM หรือหนี ้ฉุกเฉินแบบพิเศษโควิด                    

จะตองชำระหนี้โดยวิธีหักกลบลบหนี้ และ สมาชิกสามารถมีสัญญาเงินกูฉุกเฉิน ATM เงินกูฉุกเฉินแบบพิเศษ               

ไดเพียงหนึ่งสัญญา 

         ขอ  8  เงินกูสามัญเพ่ือการรวมหนี้ 

             กรณีสมาช ิกท ี ่ม ีส ัญญาเง ินกู สาม ัญเพื ่อการรวมหนี้ เด ิม หากมีความประสงคจะกู สามัญทั ่วไป                  

สามัญสวัสดิการ สามารถกูได เม่ือสงชำระเงินกูสามัญเพ่ือการรวมหนี้มาแลวไมนอยกวา 6 งวด ท้ังนี ้ตองหักกลบลบหนี้

สัญญาเงินกูสามัญเพ่ือการรวมหนี้ เวนแต เงินกูสามัญสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกอยูนานสามารถกูได  
 

  ท้ังนี้ ตั้งแต วันท่ี 1 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เปนตนไป 
 

                   ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   กุมภาพันธ  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(นายชำนาญ   มีมูล) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

 


