
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร  จํากัด 
เรื่อง   กําหนดหลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิก และสมาชิกสมทบ ครั้งท่ี 1/2563 

--------------------- 
 เพื่อใหการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร  จํากัด  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร  จํากัด  จึงอาศัยอํานาจตามความใน
ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด  ขอ 79   มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุด
ท่ี  25  ประชุมครั้งท่ี 5  เมื่อวันท่ี  25  เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  มีมติกําหนดหลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิก 
และสมาชิกสมทบ  ดังตอไปนี ้

1.หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา 
  1.1 วงเงินกูสามัญ  
       1.1.1 เงินใหกูสามัญ กูไดไมเกิน 3,000,0000.- บาท  
       1.1.2 เงินใหกูสามัญโครงการบํารุงสุข กูไดไมเกิน 50,000.- บาท  
       1.1.3 เงินใหกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร กูไดไมเกิน 20,000.- บาท  

   1.2 หลักเกณฑการคํ้าประกัน 
        1.2.1 ใชหุนของผูกูคํ้าประกันได รอยละ 100 ถาหุนท่ีใชคํ้าประกันมีไมตํ่ากวาวงเงินกูไมตองมี
หลักประกันอยางอื่นอีก หรือ 
        1.2.2 ถาวงเงินกูไมเปนไปตามขอ 1.2.1 โดยวงเงินกูมีมากกวาหุน ใหผูกูจัดหาหลักประกันเปน
อสังหาริมทรัพย มาจํานองเปนประกันไดรอยละ 100 ของราคาประเมินตามโฉนดท่ีดิน และหรือจํานองเปน
ประกันไดไมเกินรอยละ 100 ของราคาประเมินตาม น.ส.3 ก. หรือ  
  1.2.3 ถาวงเงินกูไมเปนไปตามขอ 1.2.1 โดยวงเงินกูมีมากกวาหุน ใหผูกู จัดหาสมาชิกมาคํ้า
ประกันตามหลักเกณฑ 

วงเงินกู 
จํานวนผูค้ําประกันและ 

เงินเดือนของผูค้ําประกันรวมกัน (หลักประกัน) 
เงินกูไมเกิน  300,000 บาท  
เงินกูไมเกิน  500,000 บาท   
เงินกูไมเกิน  800,000 บาท  
เงินกูไมเกิน 1,200,000 บาท 
เงินกูไมเกิน 1,600,000 บาท 
เงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท   
เงินกูต้ังแต 2,000,001 – 2,500,000 บาท  

อยางนอย  1 คน 
อยางนอย 2 - 3 คน 
อยางนอย 2 - 3 คน 
อยางนอย 3 - 4 คน 
อยางนอย 3 - 4 คน 
อยางนอย  4 คน 
อยางนอย 5 คน 

ไมตํ่ากวา 25,000 บาท  
ไมตํ่ากวา 30,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 35,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 45,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 60,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 70,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 90,000 บาท  

เงินกูต้ังแต 2,500,001 - 3,000,000 บาท อยางนอย 6 คน  
(ใชหลักทรัพย)** 

ไมตํ่ากวา 120,000 บาท 

วงเงินกูสามัญโครงการบํารงุสุข  อยางนอย 2 คน ไมตํ่ากวา 25,000 บาท 
วงเงินกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร  อยางนอย 1 คน ไมตํ่ากวา 15,000 บาท 

 
 

1.2.4 ถาวงเงินกูไมเปนไปตามขอ 1.2.1 , 1.2.2 โดยวงเงินกูมีมากกวาหุนและหลักทรัพยท่ีนํามา 
จํานอง  ใหนําสมาชิกมาคํ้าประกันเพิ่มเติม โดยรวมวงเงินคํ้าประกันจาก  ขอ 1.2.1 และ  1.2.2  ในสวนท่ียังไม
เต็มวงเงินกู ใหใชบุคคลคํ้าประกันตามเกณฑ ดังนี้ 

วงเงิน จํานวนผูค้ําประกันและ 
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เงินเดือนของผูค้ําประกันรวมกัน (หลักประกัน) 
เงินกูไมเกิน  300,000 บาท  
เงินกูไมเกิน  500,000 บาท   
เงินกูไมเกิน  800,000 บาท  
เงินกูไมเกิน 1,200,000 บาท 
เงินกูไมเกิน 1,600,000 บาท 
เงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท   
เงินกูต้ังแต 2,000,001 – 2,500,000 บาท  

อยางนอย  1 คน 
อยางนอย 2 - 3 คน 
อยางนอย 2 - 3 คน 
อยางนอย 3 - 4 คน 
อยางนอย 3 - 4 คน 
อยางนอย  4 คน 
อยางนอย 5 คน 

ไมตํ่ากวา 25,000 บาท  
ไมตํ่ากวา 30,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 35,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 45,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 60,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 70,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 90,000 บาท  

เงินกูต้ังแต 2,500,001 - 3,000,000 บาท อยางนอย 6 คน  
(ใชหลักทรัพยในสวนท่ีเกิน 
2,500,000 บาทข้ึนไปจน

ครบจํานวนวงเงินท่ีกู) 

ไมตํ่ากวา 120,000 บาท 

วงเงินกูสามัญโครงการบํารงุสุข  อยางนอย 2 คน ไมตํ่ากวา 25,000 บาท 
วงเงินกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร  อยางนอย 1 คน ไมตํ่ากวา 15,000 บาท 

1.2.5 ถาวงเงินกูต้ังแต 2,500,001 - 3,000,000 บาท ใหใชเกณฑ 1.2.2 เปนขอพิจารณาหลัก คือ  
ตองมีอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน และถาวงเงินกูมีมากกวาหุนและหลักทรัพยท่ีนํามาจํานอง ใหใชเกณฑ 
1.2.4 เปนเกณฑรวม  

1.3 ระยะเวลาการชําระหนี้ 
      1.3.1 เงินใหกูสามัญ สงชําระไมเกิน  240 งวด ภายในอายุไมเกิน 75 ป โดย 
   - ถากูไมเกิน 100% ของทุนเรือนหุน สงชําระไมเกิน 150 งวด  
                       - ถามีหลักทรัพยคํ้าประกันเพียงอยางเดียว สงชําระไมเกิน 240 งวด 
                       - ถามีหลักทรัพยและบุคคลคํ้าประกัน สงชําระไมเกิน  (150 งวด) 
                       - ถามีบุคคลคํ้าประกันเพียงอยางเดียว สงชําระ 120 งวด แตไมเกิน 150 งวด   
      1.3.2 เงินใหกูสามัญโครงการบํารุงสุข สงชําระไมเกิน 48 งวด (4 ป)   
               1.3.3 เงินใหกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร สงชําระไมเกิน 12 งวด (1 ป) 
 1.4 การยื่นกูใหม 
      1.4.1 เงินใหกูสามัญวงเงินกูต้ังแต 100,000  – 2,000,000 บาท  ตองสงชําระไมนอยกวา 6 งวด 
จึงมีสิทธิยื่นกูใหมได   
      1.4.2 เงินใหกูสามัญวงเงินกูต้ังแต 2,000,001 – 3,000,000 บาท ตองสงชําระไมนอยกวา 12 งวด 
จึงมีสิทธิยื่นกูใหมได  
      1.4.3 เงินใหกูสามัญโครงการบํารุงสุข ตองชําระหนี้ใหเสร็จส้ินกอนจึงสามารถยื่นกูใหมได 
      1.4.4 เงินใหกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร ตองชําระหนี้ใหเสร็จส้ินกอนจึงสามารถยื่นกูใหมได 

1.5 ข้ันตอนและเอกสารการยื่นกู 
      1.5.1 ระยะเวลาการยื่นเงินกูสามัญและเงินกูสามัญโครงการบํารุงสุข 
     รอบท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน จายไมเกินวันท่ี 15 ของทุกเดือน 
     รอบท่ี 2 ระหวางวนัท่ี 11 – 20 ของทุกเดือน จายไมเกินวันส้ินเดือน 
        1.5.2 ระยะเวลาการยื่นเงินกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร หนึ่งปสามารถกูได 2 ครั้ง คือเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคมของทุกป 
  1.6 เอกสารประกอบการยื่นกู 

1.6.1  คําขอกูและหนังสือสัญญากูเงินสามัญ ตามแบบฟอรมท่ีสหกรณกําหนด 
1.6.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ ของผูกูและผูคํ้าประกัน 
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1.6.3  สําเนาทะเบียนบานของผูกูและผูคํ้าประกัน 
1.6.4   สําเนาใบสําคัญการสมรส (กรณีสมรส)  สําเนาใบหยา (กรณีหยา)  สําเนามรณบัตร (กรณี

เสียชีวิต) ของผูกูและผูคํ้าประกัน 
1.6.5  สําเนาสลิปเงินเดือนยอนและคาตอบแทนยอนหลัง 2 เดือน ของผูกูและผูคํ้าประกนั (ตองให

เจาหนาท่ีฝายการเงินลงลายมือช่ือรับรอง) 
1.6.6  เอกสารรายงานขอมูลเครดิต (เครดิตบูโร) สมาชิกตองยื่นขอกับธนาคารดวยตนเอง 
1.6.7  สําเนาเลขท่ีบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีใหโอนผานธนาคาร) 
1.6.8  เอกสารท่ีเปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
1.6.9  สําหรับสมาชิกท่ีมีอายุ 55 ป หากตองการยื่นเงินกูสามัญ ตองแนบเอกสารการคํานวณเงิน

บําเหน็จ บํานาญ 
1.6.10  หากมีการแกไขหรือเขียนผิด ใหขีดฆาขอความและลงลายมือช่ือกํากับเทานั้น หามใชน้ํายา

ลบคําผิด หรือยางลบลบขอความในสัญญาโดยเด็ดขาด 
หมายเหตุ  

1. ตองสงคาหุนเปนรายเดือนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน หรือเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน 
2. ผูกูเงินสามัญตองมีหุนไมนอยกวารอยละ 18 ของวงเงินกู เพื่อเปนหลักประกัน แตถามีคาหุนไม

ถึงรอยละ 18 ของวงเงินกู ใหผูกูซื้อหุนเพิ่มจนครบตามกําหนดโดยหักจากเงินกู 
3. ตองมีเงินไดรายเดือนรวมเงนิคาตอบแทนหลังหักสหกรณแลว คงเหลือไมนอยกวารอยละ 25 
4. กรณีกูต้ังแต 2,000,000 บาทข้ึนไป ไมสามารถยื่นเงินกูสามัญโครงการบํารุงสุขได  
5. เมื่ออนุมัติเงินกูสามัญแลวตองหักชําระหนี้เดิม และเงินกูฉุกเฉิน 
6. กรณีกูต้ังแต 100,000 – 2,000,000 บาท หากตองการยื่นเงินกูฉุกเฉินใหมตองสงชําระเงินกู

สามัญครบ 3 งวด จึงสามารถยื่นกูได 
7. กรณีกูต้ังแต 2,000,001 บาท ข้ึนไป หากตองการยื่นเงินกูฉุกเฉินใหมตองสงชําระเงินกูสามัญ

ครบ  6  งวด  จึงสามารถยื่นกูได 
2. หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสําหรับพนักงานของรัฐ 

    2.1 วงเงินกูสามัญ  
         2.1.1 เงินใหกูสามัญ กูได 50 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 1,000,000.- บาท   
        2.1.2 เงินใหกูสามัญโครงการบํารุงสุข กูไดไมเกิน 50,000.- บาท  
         2.1.3 เงินใหกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร กูไดไมเกิน 20,000.- บาท  

    2.2 หลักเกณฑการคํ้าประกัน 
         2.2.1 ใชหุนของผูกูคํ้าประกันได รอยละ 100 ถาหุนท่ีใชคํ้าประกันมีไมตํ่ากวาวงเงินกูไมตองมี
หลักประกันอยางอื่นอกี หรือ 
         2.2.2 ถาวงเงินกูไมเปนไปตามขอ 2.2.1 โดยวงเงินกูมีมากวาหุน ใหผูกูจัดหาหลักประกันเปน
อสังหาริมทรัพย มาจํานองเปนประกันไดรอยละ 100 ของราคาประเมินตามโฉนดท่ีดิน และหรือจํานองเปน
ประกันไดไมเกินรอยละ 100 ของราคาประเมินตาม น.ส.3 ก.   
         2.2.3 ถาวงเงินกูไมเปนไปตามขอ 2.2.1  และ  2.2.2 โดยวงเงินกูมีมากกวาหุนและหลักทรัพย
ท่ีนํามาจํานอง  ใหนําสมาชิกมาคํ้าประกันเพิ่มเติม โดยรวมวงเงินคํ้าประกันจาก  ขอ 2.2.1 และ  2.2.2  ในสวน
ท่ียังไมเต็มวงเงินกู ใหใชบุคคลท่ีเปนขาราชการอยางนอย 1 คน และมีเงินไดรายเดือนตามเกณฑดังตอไปนี้ คํ้า
ประกัน 

วงเงินกูสามัญ จํานวนผูคํ้าประกันและ 
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เงินเดือนของผูคํ้าประกันรวมกนั 
เงินกูไมเกนิ  500,000 บาท   
เงินกูไมเกนิ  800,000 บาท  
เงินกูไมเกนิ 1,000,000 บาท 

อยางนอย 2 คน 
อยางนอย 3 คน 
อยางนอย 4 คน 

ไมตํ่ากวา 25,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 30,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 40,000 บาท 

    2.3 ระยะเวลาการชําระเงินกู 
  2.3.1 กูไมเกิน 100% ของทุนเรือนหุน สงชําระไมเกิน 150 งวด 
         2.3.2 เงินใหกูสามัญ สงชําระไมเกิน  120 งวด  
         2.3.3 เงินใหกูสามัญโครงการบํารุงสุข สงชําระไมเกิน 48 งวด (4 ป)   
                  2.3.4 เงินใหกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร สงชําระไมเกิน 12 งวด (1 ป) 
    2.4 การยื่นกูใหม 
          2.4.1 เงินใหกูสามัญ ตองสงชําระไมนอยกวา 10 งวด จึงมีสิทธิยื่นกูใหมได 
          2.4.2 เงินใหกูสามัญโครงการบํารุงสุข ตองชําระหนี้ใหเสร็จส้ินกอนจึงสามารถยื่นกูใหมได 
          2.4.3 เงินใหกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร ตองชําระหนี้ใหเสร็จส้ินกอนจึงสามารถยื่นกูใหมได 
   2.5 ข้ันตอนและเอกสารการยื่นกู 
         2.5.1 ระยะเวลาการยื่นเงินกูสามัญและเงินกูสามัญโครงการบํารุงสุข 
      รอบท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน จายไมเกินวันท่ี 15 ของทุกเดือน 
      รอบท่ี 2 ระหวางวันท่ี 11 – 20 ของทุกเดือน จายไมเกินวันส้ินเดือน 
           2.5.2 ระยะเวลาการยื่นเงินกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร หนึ่งปสามารถกูได 2 ครั้ง คือเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคมของทุกป 
     2.6 เอกสารประกอบการยื่นกู 

2.6.1  คําขอกูและหนังสือสัญญากูเงินสามัญ ตามแบบฟอรมท่ีสหกรณกําหนด 
2.6.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ ของผูกูและผูคํ้าประกัน 
2.6.3  สําเนาทะเบียนบานของผูกูและผูคํ้าประกัน 
2.6.4  สําเนาใบสําคัญการสมรส (กรณีสมรส)  สําเนาใบหยา (กรณีหยา)  สําเนามรณบัตร 

(กรณีเสียชีวิต) ของผูกูและผูคํ้าประกัน 
2.6.5  สําเนาสลิปเงินเดือนและคาตอบแทนยอนหลัง 2 เดือน ของผูกูและผูคํ้าประกัน (ตองให

เจาหนาท่ีฝายการเงินลงลายมือช่ือรับรอง) 
2.6.6  เอกสารรายงานขอมูลเครดิต (เครดิตบูโร) สมาชิกตองยื่นขอกบัธนาคารดวยตนเอง 
2.6.7  สําเนาเลขท่ีบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีใหโอนผานธนาคาร) 
2.6.8  เอกสารท่ีเปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
2.6.9  หากมีการแกไขหรือเขียนผิด ใหขีดฆาขอความและลงลายมือช่ือกํากับเทานั้น หามใช

น้ํายาลบคําผิด หรือยางลบลบขอความในสัญญาโดยเด็ดขาด 
หมายเหตุ  

1. ตองสงคาหุนเปนรายเดือนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน หรือเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน 
2. ผูกูเงินสามัญตองมีหุนไมนอยกวารอยละ 18 ของวงเงินกู เพื่อเปนหลักประกัน แตถามีคาหุนไมถึง

รอยละ 18 ของวงเงินกู ใหผูกูซื้อหุนเพิ่มจนครบตามกําหนดโดยหักจากเงินกู 
3. ตองมีเงินไดรายเดือนหลังหักสหกรณแลว คงเหลือไมนอยกวารอยละ 25 
4. เมื่ออนุมัติเงินกูสามัญแลวตองหักชําระหนี้เดิม และเงินกูฉุกเฉิน 
5. หากตองการยื่นเงินกูฉุกเฉินใหมตองสงชําระเงินกูสามัญครบ 3 งวด จึงสามารถยื่นกูได 
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6. หากสมาชิกกูเงินสามัญ จํานวน 1,000,000 บาท แลว ไมสามารถยื่นเงินกูสามัญโครงการบํารุงสุข
ได  

3. หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญแกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
     3.1  วงเงินกูสามัญ   

3.1.1  สําหรับสมาชิกท่ีมีตําแหนง เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ เจาพนักงาน 
และตําแหนงมีช่ือเรียกเปนอยางอื่น 

3.1.1.1  เงินไดรายเดือนไมเกิน 10,000 บาท จํานวนเงนิกูสูงสุดไมเกิน  
                                         100,000  บาท 

        3.1.1.2 เงินไดรายเดือนต้ังแต 10,001– 13,000 บาท จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน                             
                    150,000 บาท 
        3.1.1.3 เงินไดรายเดือนต้ังแต 13,001 บาท ข้ึนไป จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน                                     
                    200,000 บาท 
3.1.2  สําหรับสมาชิกท่ีมีตําแหนง คนงาน ผูชวยเหลือคนไข เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล และ

ตําแหนงมีช่ือเรียกเปนอยางอื่น 
        3.1.2.1  อายุการปฏิบัติงานต้ังแต 1 – 3 ป วงเงินกูสูงสุดไมกิน 50,000 บาท 
        3.1.2.2  อายุการปฏิบัติงานต้ังแต 3 – 5 ป วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 60,000 บาท 
        3.1.2.3  อายุการปฏิบัติงานต้ังแต 5 – 10 ป วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 80,000 บาท 
        3.1.2.4  อายุการปฏิบัติงานต้ังแต 10 ป ข้ึนไป วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท 

      3.2 ระยะเวลาการชําระเงินกู 
  3.2.1 ระยะเวลาการชําระเงินกู ตาม ขอ 3.1.1 ดังนี ้
   3.2.1.1   เงินกูไมเกิน 100% ของทุนเรือนหุน ชําระไมเกิน 150 งวด 
           3.2.1.2  เงินกูไมเกิน 100,000 บาท ชําระไมเกิน 18 งวด   
           3.2.1.3  เงินกูไมเกิน 150,000 บาท ชําระไมเกิน 24 งวด   
                              3.2.1.4  เงินกูไมเกิน 200,000 บาท ชําระไมเกิน 36 งวด   
  3.2.2 ระยะเวลาการชําระเงินกู ตาม ขอ 3.1.2 ดังนี ้
   3.2.2.1   เงินกูไมเกิน 100% ของทุนเรือนหุน ชําระไมเกิน 120 งวด 
   3.2.2.2  เงินกูไมเกิน 50,000 บาท ชําระไมเกิน 12 งวด   
   3.2.2.3  เงินกูไมเกิน 60,000 บาท ชําระไมเกิน 18 งวด   
   3.2.2.4  เงินกูไมเกิน 80,000 บาท ชําระไมเกิน 20 งวด   
   3.2.2.5  เงินกูไมเกิน 100,000 บาท ชําระไมเกิน 24 งวด   

     3.3 หลักเกณฑการคํ้าประกัน 
 3.3.1 กรณีเงินกูสามัญ ไมเกินรอยละ 100 ของทุนเรือนหุน ไมตองมีหลักประกันใดอีก 

3.3.2 กรณีเงินกูสามัญเกินกวารอยละ 100 ของทุนเรือนหุนท่ีมีอยูในสหกรณ ผูกูตองมี
หลักประกันท่ีสหกรณกําหนด ดังนี้ 

 3.3.2.1 วงเงินกูตาม ขอ 3.1.1 ตองมีหลักประกัน ดังนี้ 
  1)  ผูคํ้าประกัน ตองเปนสมาชิกสามัญ และ เงินเดือนไมตํ่ากวา 
                         15,000 บาท จํานวน 1 คน  

2)  ตองทําประกันชีวิตในวงเงิน 200,000 บาท 
 3.3.2.2 วงเงินกูตาม ขอ 3.1.2 ตองมีหลักประกัน ดังนี้ 
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  1)  ผูคํ้าประกัน ตองเปนสมาชิกสามัญ และ เงินเดือนไมตํ่ากวา 
                         15,000 บาท จํานวน 1 คน  

2)  ตองทําประกันชีวิตในวงเงิน 100,000 บาท 
        3.4 เอกสารประกอบการยื่นกู 

3.4.1  คําขอกูและหนังสือสัญญากูเงินสามัญ ตามแบบฟอรมท่ีสหกรณกําหนด 
3.4.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ ของผูกูและผูคํ้าประกัน 
3.4.3  สําเนาทะเบียนบานของผูกูและผูคํ้าประกัน 
3.4.4  สําเนาใบสําคัญการสมรส (กรณีสมรส)  สําเนาใบหยา (กรณีหยา)  สําเนามรณบัตร 

(กรณีเสียชีวิต) ของผูกูและผูคํ้าประกัน 
3.4.5  หนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (เอกสารท่ีสามารถทราบ

ไดวาปฏิบัติงานกี่ป) 
3.4.6  สําเนาสลิปเงินเดือนยอนหลัง 2 เดือน ของผูกูและผูคํ้าประกัน (ตองใหเจาหนาท่ีฝาย

การเงินลงลายมือช่ือรับรอง) 
3.4.7  เอกสารรายงานขอมูลเครดิต (เครดิตบูโร) สมาชิกตองยื่นขอกับธนาคารดวยตนเอง 
3.4.8  สําเนาเลขท่ีบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีใหโอนผานธนาคาร) 
3.4.9  เอกสารท่ีเปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
3.4.10 หากมีการแกไขหรือเขียนผิด ใหขีดฆาขอความและลงลายมือช่ือกํากับเทานั้น                            

หามใชน้ํายาลบคําผิด หรือยางลบลบขอความในสัญญาโดยเด็ดขาด  
หมายเหตุ  

1. ตองสงคาหุนเปนรายเดือนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน หรือเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน 
2. ผูกูเงินสามัญตองมีหุนไมนอยกวารอยละ 18 ของวงเงินกู เพื่อเปนหลักประกัน แตถามีคาหุนไมถึง

รอยละ 18 ของวงเงินกู ใหผูกูซื้อหุนเพิ่มจนครบตามกําหนดโดยหักจากเงินกู 
3. ตองมีเงินไดรายเดือนหลังหักสหกรณแลว คงเหลือไมนอยกวารอยละ 25 
4. เมื่ออนุมัติเงินกูสามัญแลวตองหักชําระหนี้เดิมและหนี้เงินกูทุกประเภทท่ีมีอยูในสหกรณ 
5. หากตองการยืน่กูใหม ตองสงชําระไมนอยกวา 10 งวด  
6. หากตองการยื่นเงินกูฉุกเฉินใหมตองสงชําระเงนิกูสามัญครบ 3 งวด จึงสามารถยื่นกูได 

 4. หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญสําหรับสมาชิกสมทบ 
     4.1 วงเงินใหกู 

           4.1.1  กูไดรอยละ 100 ของทุนเรือนหุนท่ีมีอยู  สงชําระไมเกิน 120 งวด 
     4.2 เอกสารประกอบการยื่นกู 

4.2.1  คําขอกูและหนังสือสัญญากูเงินสามัญ ตามแบบฟอรมท่ีสหกรณกําหนด 
4.2.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ ของผูกู  
4.2.3  สําเนาทะเบียนบานของผูกู  
4.2.4  สําเนาใบสําคัญการสมรส (กรณีสมรส) สําเนาใบหยา (กรณีหยา)  สําเนามรณบัตร 

(กรณีเสียชีวิต) ของผูกูและผูคํ้าประกัน 
4.2.5  สําเนาเลขท่ีบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีใหโอนผานธนาคาร) 
4.2.6  เอกสารท่ีเปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
4.2.7  หากมีการแกไขหรือเขียนผิด ใหขีดฆาขอความและลงลายมือช่ือกํากับเทานั้น   

หมายเหตุ  
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1. ตองสงคาหุนเปนรายเดือนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน หรือเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน 
2. ตองมีเงินไดรายเดือนหลังหักสหกรณแลว คงเหลือไมนอยกวารอยละ 20 
3. เมื่ออนุมัติเงินกูสามัญแลวตองหักชําระหนี้เดิมและหนี้เงินกูทุกประเภทท่ีมีอยูในสหกรณ 
4. หากตองการยื่นกูใหม ตองสงชําระไมนอยกวา 6 งวด  
5. หากตองการยื่นเงินกูฉุกเฉินใหมตองสงชําระเงนิกูสามัญครบ 3 งวด จึงสามารถยื่นกูได 

 5. หลักเกณฑการใหเงินกูฉุกเฉิน 
    5.1 สําหรับสมาชิกท่ีเปนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานของรัฐ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข และเจาหนาท่ีสหกรณ 
   5.1.1  กูได 2 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 100,000 บาท  
                     5.1.2  สงชําระไมเกิน 12 งวด 

     5.1.3  ตองมีเงินไดรายเดือนหลังหักสหกรณแลว คงเหลือไมนอยกวา จํานวน 2,000.- บาท 
     5.2 สําหรับสมาชิกสมทบ 
  5.2.1 กูได 2 เทาของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกินรอยละ 100 ของทุนเรือนหุนท่ีมีอยู                 
ในสหกรณ  
  5.2.2  สงชําระไมเกิน 12 งวด  

     5.1.3  ตองมีเงินไดรายเดือนหลังหักสหกรณแลว คงเหลือไมนอยกวา จํานวน 2,000.- บาท 
     5.3 การยื่นกูใหม  ตองสงชําระไมนอยกวา 1 งวด จึงมีสิทธิยื่นกูใหมได 
     5.4 ระยะเวลาการยื่นเงินกูฉุกเฉิน 
  กรณีมีหนี้เดิม 

สมาชิกท่ีมีหนี้เดิมตองยื่นกอนวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป กอนเวลา 10.00 น. จะไดรับเช็ค                       
หรือโอนเขาบัญชีธนาคารในวันนั้น  
  กรณีไมมีหนี้ 
  1. สงไมเกินเวลา 10.00 น.ของทุกวันจะไดรับเช็คหรือโอนเขาบัญชีธนาคารไมเกินเวลา                        
16.30 น. ของทุกวัน 
  2. สงหลังเวลา 10.00 น.ของทุกวันจะไดรับเช็คหรือโอนเขาบัญชีธนาคารไมเกินเวลา                     
16.30 น. ของวันถัดไป 
     5.5 เอกสารประกอบการยื่นเงินกูฉุกเฉิน 
  5.5.1 คําขอกู ตามแบบฟอรมท่ีสหกรณกําหนด 
  5.5.2 สําเนาใบสลิปเงินเดือนเดือนลาสุด (ตองลงลายมือช่ือรับรองดวย)                        

5.5.3 หากมีการแกไขหรือเขียนผิด ใหขีดฆาขอความและลงลายมือช่ือกํากับเทานั้น หามใช
น้ํายาลบคําผิด หรือยางลบลบขอความในสัญญาโดยเด็ดขาด 
 6. หลักเกณฑการใหเงินกูสําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ 
     6.1 กูไดไมเกินรอยละ 100 ของทุนเรือนหุน   สงชําระไมเกิน 150 งวด 
     6.2 วงเงินกูสามัญไมเกิน 60 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 2,000,000.- บาท 
     6.3 เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักสหกรณแลวไมนอยกวารอยละ 25 
     6.4 หลักเกณฑการคํ้าประกัน 
  6.4.1 ใชหุนของผูกูคํ้าประกันไดรอยละ 100 ถาหุนท่ีใชคํ้าประกันมีไมตํ่ากวาวงเงินกูไมตองมี
หลักประกันอยางอื่นอีก  
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  6.4.2 ถาวงเงินกูไมเปนไปตามขอ 6.4.1 โดยวงเงินกูมีมากกวาหุน ใหใชเงินคํ้าประกันการ
ทํางานท่ีมีอยูในสหกรณ, เงินบําเหน็จ 
  6.4.3 ถาวงเงินกูไมเปนไปตามขอ 6.4.1 และ 6.4.2  โดยวงเงินกูมีมากกวาหุนและหลักทรัพยท่ี
นํามาจํานอง ใหใชบุคคลคํ้าประกันตามเกณฑ ดังนี้ 

สวนท่ีเกินคาหุน 
 

จํานวนผูคํ้าประกันและ 
เงินเดือนของผูคํ้าประกันรวมกัน (หลักประกัน) 

เงินกูไมเกิน  300,000 บาท  
เงินกูไมเกิน  500,000 บาท   
เงินกูไมเกิน  800,000 บาท  
เงินกูไมเกิน 1,200,000 บาท 
เงินกูไมเกิน 1,600,000 บาท  

อยางนอย  1 คน 
อยางนอย 2 - 3 คน 

อยางนอย 2 - 3 คน 
อยางนอย 3 - 4 คน 
อยางนอย 3 - 4 คน  

ไมตํ่ากวา 25,000 บาท  
ไมตํ่ากวา 30,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 35,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 45,000 บาท 
ไมตํ่ากวา 60,000 บาท 

เงินกูต้ังแต 1,600,001 - 2,000,000 บาท อยางนอย  4  คน  
(ใชหลักทรัพย) 

ไมตํ่ากวา 70,000 บาท 

วงเงินกูสามัญโครงการบํารุงสุข  อยางนอย 2 คน ไมตํ่ากวา 25,000 บาท 
วงเงินกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร  อยางนอย 1 คน ไมตํ่ากวา 15,000 บาท 

    6.5 ระยะเวลาการชําระเงินกู 
  6.5.1 กูไมเกินรอยละ 100 ของทุนเรือนหุน สงชําระไมเกิน 150 งวด 
         6.5.2 เงินใหกูสามัญ สงชําระไมเกิน  150 งวด  
         6.5.3 เงินใหกูสามัญโครงการบํารุงสุข สงชําระไมเกิน 48 งวด (4 ป)   

6.5.4 เงินใหกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร สงชําระไมเกิน 12 งวด (1 ป) 
            6.6 การยื่นกูใหม 

        6.6.1 เงินใหกูสามัญ ตองสงชําระไมนอยกวา 10 งวด จึงมีสิทธิยื่นกูใหมได 
         6.6.2 เงินใหกูสามัญโครงการบํารุงสุข ตองชําระหนี้ใหเสร็จส้ินกอนจึงสามารถยื่นกูใหมได 
         6.6.3 เงินใหกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร ตองชําระหนี้ใหเสร็จส้ินกอนจึงสามารถยื่นกูใหมได 
    6.7 ข้ันตอนและเอกสารการยื่นกู 
         6.7.1 ระยะเวลาการยื่นเงินกูสามัญและเงินกูสามัญโครงการบํารุงสุข 
          รอบท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน จายไมเกินวันท่ี 15 ของทุกเดือน 
          รอบท่ี 2 ระหวางวันท่ี 11 – 20 ของทุกเดือน จายไมเกินวันส้ินเดือน 
             6.7.2 ระยะเวลาการยื่นเงินกูสามัญโครงการทุนศึกษาบุตร หนึ่งปสามารถกูได 2 ครั้ง คือ
เดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกป 
 
 
     6.8 เอกสารประกอบการยื่นกู 

6.8.1  คําขอกูและหนังสือสัญญากูเงินสามัญ ตามแบบฟอรมท่ีสหกรณกําหนด 
6.8.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ ของผูกูและผูคํ้าประกัน 
6.8.3  สําเนาทะเบียนบานของผูกูและผูคํ้าประกัน 
6.8.4  สําเนาใบสําคัญการสมรส (กรณีสมรส)  สําเนาใบหยา (กรณีหยา)  สําเนามรณบัตร 

(กรณีเสียชีวิต) ของผูกูและผูคํ้าประกัน 
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6.8.5  สําเนาสลิปเงินเดือนและคาตอบแทนยอนหลัง 2 เดือน ของผูกูและผูคํ้าประกัน (ตองให
เจาหนาท่ีฝายการเงินลงลายมือช่ือรับรอง) 

6.8.6  เอกสารรายงานขอมูลเครดิต (เครดิตบูโร) สมาชิกตองยื่นขอกับธนาคารดวยตนเอง 
6.8.7  สําเนาเลขท่ีบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีใหโอนผานธนาคาร) 
6.8.8  เอกสารท่ีเปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
6.8.9  หากมีการแกไขหรือเขียนผิด ใหขีดฆาขอความและลงลายมือช่ือกํากับเทานั้น หามใช

น้ํายาลบคําผิด หรือยางลบลบขอความในสัญญาโดยเด็ดขาด 
หมายเหตุ  

1. ตองสงคาหุนเปนรายเดือนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน หรือเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน 
2. ผูกูเงินสามัญตองมีหุนไมนอยกวารอยละ 18 ของวงเงินกู เพื่อเปนหลักประกัน แตถามีคาหุนไมถึง 
     รอยละ 18 ของวงเงินกู ใหผูกูซื้อหุนเพิ่มจนครบตามกําหนดโดยหักจากเงินกู 
3. ตองมีเงินไดรายเดือนรวมเงินคาตอบแทนหลังหักสหกรณแลว คงเหลือไมนอยกวารอยละ 25 
4. เมื่ออนุมัติเงินกูสามัญแลวตองหักชําระหนี้เดิม และเงินกูฉุกเฉิน 
5. หากตองการยื่นเงินกูฉุกเฉินใหมตองสงชําระเงินกูสามัญครบ 3 งวด จึงสามารถยื่นกูได 
6. หากสมาชิกกูเงินสามัญ จํานวน 1,000,000 บาท แลว ไมสามารถยื่นเงินกูสามัญโครงการบํารุงสุข

ได  
        7. หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญโครงการเพื่อการศึกษาของสมาชิก 
            7.1 วงเงินกูสามัญ  

       7.1.1 กูไดไมเกิน 200,000.- บาท  
   7.2 หลักเกณฑการคํ้าประกัน 
        7.2.1 ใชหุนของผูกูคํ้าประกันได รอยละ 100 ถาหุนท่ีใชคํ้าประกันมีไมตํ่ากวาวงเงินกูไมตองมี
หลักประกันอยางอื่นอีก หรือ 
        7.2.2 ถาวงเงินกูไมเปนไปตามขอ 6.2.1 โดยวงเงินกูมีมากวาหุน ใหผูกูจัดหาบุคคลคํ้าประกัน 
จํานวน  2  คน 
    7.3 อัตราดอกเบี้ย       รอยละ 6.25 ตอป 
    7.4 ระยะเวลาการชําระเงินกู 
          7.4.1 ชําระไมเกิน 60 งวด 
 
    7.5 การยื่นกูใหม 
          7.5.1 ตองสงชําระไมนอยกวา 12 งวด จึงมีสิทธิยื่นกูใหมได 
     7.6 ข้ันตอนและเอกสารการยื่นกู 
         7.6.1 ระยะเวลาการยื่นเงินกูสามัญและเงินกูสามัญโครงการบํารุงสุข 
           รอบท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน จายไมเกินวันท่ี 15 ของทุกเดือน 
           รอบท่ี 2 ระหวางวันท่ี 11 – 20 ของทุกเดือน จายไมเกินวันส้ินเดือน 
     7.7 เอกสารประกอบการยื่นกู 

7.7.1  คําขอกูและหนังสือสัญญากู เงินสามัญโครงการเพื่อการศึกษาของสมาชิก ตาม
แบบฟอรมท่ีสหกรณกําหนด 

7.7.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ ของผูกูและผูคํ้าประกัน 
7.7.3  สําเนาทะเบียนบานของผูกูและผูคํ้าประกัน 
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7.7.4  สําเนาใบสําคัญการสมรส (กรณีสมรส)  สําเนาใบหยา (กรณีหยา)  สําเนามรณบัตร 
(กรณีเสียชีวิต) ของผูกูและผูคํ้าประกัน 

7.7.5  สําเนาสลิปเงินเดือนและคาตอบแทนยอนหลัง 2 เดือน ของผูกูและผูคํ้าประกัน (ตองให
เจาหนาท่ีฝายการเงินลงลายมือช่ือรับรอง) 

7.7.6  หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา (ตองประทับตราสถานศึกษา) 
7.7.7  เอกสารรายงานขอมูลเครดิต (เครดิตบูโร) สมาชิกตองยื่นขอกับธนาคารดวยตนเอง 
7.7.8  สําเนาเลขท่ีบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีใหโอนผานธนาคาร) 
7.7.9  เอกสารท่ีเปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
7.7.10  หากมีการแกไขหรือเขียนผิด ใหขีดฆาขอความและลงลายมือช่ือกํากับเทานั้น หามใช

น้ํายาลบคําผิด หรือยางลบลบขอความในสัญญาโดยเด็ดขาด 
หมายเหตุ  

1. ตองสงคาหุนเปนรายเดือนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน หรือเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน 
2. ผูกูตองมีหุนไมนอยกวารอยละ 18 ของวงเงินกู เพื่อเปนหลักประกัน แตถามีคาหุนไมถึงรอยละ 18 

ของวงเงินกู ใหผูกูซื้อหุนเพิ่มจนครบตามกําหนดโดยหักจากเงินกู 
3. ตองมีเงินไดรายเดือนหลังหักสหกรณแลว คงเหลือไมนอยกวารอยละ 25 
4. หากสมาชิกกูเงินสามัญ จํานวน 3,000,000.- บาท แลว ไมสามารถยื่นเงินกูสามัญโครงการเพื่อ

การศึกษาของสมาชิกได  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม  พ.ศ.2563 

  

                           (นายธัชพล จันทธํารงวัฒน) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 


	เรื่อง   กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ ครั้งที่ 1/2563
	---------------------

