
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด 

เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน ครั้งท่ี 1/2565 
--------------------- 

 เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จ ากัดจึงอาศัยอ านาจตามความใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ข้อ 79 มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 
27 ประชุมครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 มีมติก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน
แก่สมาชิก ครั้งท่ี 1/2565  ดังต่อไปนี้ 
 
1. วงเงินกู้สามัญ 

1.1 ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ 
      กู้ได้ไม่เกิน 3,000,0000.- บาท  
1.2  ส าหรับพนักงานราชการ 
      กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท   

 1.3 วงเงินกู้สามัญ ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
       กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท 
          1.4 ส าหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
           1.4.1 ส าหรับสมาชิกท่ีมีต าแหน่ง เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ เจ้าพนักงานและต าแหน่งท่ี
มีช่ือเรียกเป็นอย่างอื่น  กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือนและอายุการปฏิบัติงาน 

              - อายุการปฏิบัติงาน 1 – 3 ปี กู้ได้ 10 เท่าของเงินได้รายเดือน  
                วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท   
              - อายุการปฏิบัติงาน 3 – 5 ปี กู้ได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือน  
                วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
              - อายุการปฏิบัติงาน 5 – 10 ปี กู้ได้ 20 เท่าของเงินได้รายเดือน  
                วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท 
              - อายุการปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป  กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน  
                วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 
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                 1.4.2 ส าหรับสมาชิกท่ีมีต าแหน่ง คนงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล และต าแหน่งมี
ช่ือเรียกเป็นอย่างอื่น  กู้ได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือนและอายุการปฏิบัติงาน 

              - อายุการปฏิบัติงาน 1 ปีข้ึนไป กู้ได้เท่ากับมูลค่าหุ้น 
              - อายุการปฏิบัติงาน 2 – 3 ปี และมีเงินได้รายเดือนไม่เกนิ 10,000 บาท  
                กู้ได้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือน วงเงนิกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท  
              - อายุการปฏิบัติงาน 3 – 5 ปี และมีเงินได้รายเดือนต้ังแต่ 10,001 – 12,000 บาท  
                กู้ได้ 10 เท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท    
              - อายุการปฏิบัติงานมากกว่า 5  ปีข้ึนไป และมีเงินได้รายเดือนต้ังแต่ 12,001–15,000 บาท 
                ขึ้นไปกู้ได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท    

          1.5 ส าหรับสมาชิกสมทบ 
      กู้ได้ไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีมีอยู่กับสหกรณ์      

2. คุณสมบัติของผู้กู้   
 2.1 ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 2.2 ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของวงเงนิกู้ แต่ถ้ามีค่าหุ้นไม่ถึงร้อยละ 18 ของวงเงนิกู้ ให้ผู้กู้ซื้อหุ้น
เพิ่มจนครบตามก าหนดโดยหักจากเงินกู้  
 2.3 ต้องมีเงินได้รายเดือนรวมเงนิประจ าต าแหน่ง หลังหักช าระหนี้เงินกู้สามัญของสหกรณ์แล้วคงเหลือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
 2.4 เมื่ออนุมัติเงินกู้แล้วต้องหักช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินในกรณีท่ีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน  
 2.5 ในกรณีท่ีส่งคืนเงินกู้สามัญยังไม่ครบจ านวน แต่มีความประสงค์จะยื่นกู้อีก จะต้องใช้หนี้มาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 เดือนจึงจะมีสิทธิกู้ได้ เว้นแต่การกู้ที่ไม่เต็มวงเงินกู้ท่ีจะได้ 

3. หลักฐานประกอบการยื่นกู้    ค าขอกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

4. ระยะเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้    
    4.1 กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ส่งช าระไม่เกิน 240 งวด 
    4.2 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ ส่งช าระไม่เกิน 240 งวด ภายในอายุไม่เกิน 75 ปี 
    4.3 พนักงานราชการ ส่งช าระไม่เกิน 120 งวด ภายในอายุไม่เกิน 60 ปี  
    4.4 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ส่งช าระไม่เกิน 240 งวด ภายในอายุไม่เกิน 60 ปี    
    4.5 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่งช าระไม่เกิน 72 งวด ภายในอายุไม่เกิน 60 ปี 
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5. หลักเกณฑ์การค้ าประกัน  
   5.1 ถ้าวงเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก หรือ 
   5.2 ถ้าวงเงินกู้ไม่เป็นไปตามข้อ 5.1 โดยวงเงินกู้มีมากกว่าหุ้น ให้ผู้กู้จัดหาหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ มา
จ านองเป็นประกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมินโฉนดท่ีดิน ท่ีทางราชการประเมินให้ และหรือจ านองเป็น
ประกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินตาม น.ส.3 ก. หรือ 
   5.3 ถ้าวงเงินกู้ไม่เป็นไปตามข้อ 5.1 , 5.2  โดยวงเงินกู้มีมากกว่าหุ้น ให้ผู้กู้จัดหาบุคคลท่ีเป็นสมาชิกประเภท
สามัญของสหกรณ์มาค้ าประกันตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
 
 
 

วงเงินกู้ 
จ านวนผู้ค้ าประกันและ 

เงินเดือนของผู้ค้ าประกันรวมกัน (หลักประกัน) 
เงินกู้ไม่เกิน  300,000 บาท  
กู้ต้ังแต่ 300,001 – 500,000 บาท   
กู้ต้ังแต่ 500,0001 – 700,000 บาท 
กู้ต้ังแต่ 700,001 – 1,000,000 บาท  

อย่างน้อย  1 คน 
อย่างน้อย 2 - 3 คน 
อย่างน้อย 2  - 3 คน 
อย่างน้อย 3 - 4 คน 

ไม่ต่ ากว่า 25,000 บาท  
ไม่ต่ ากว่า 30,000 บาท 
ไม่ต่ ากว่า 40,000 บาท 
ไม่ต่ ากว่า 55,000 บาท  

กู้ต้ังแต่ 1,000,001 – 1,300,000 บาท 
กู้ต้ังแต่ 1,300,001 – 1,600,000 บาท 
กู้ต้ังแต่ 1,600,001 – 1,900,000 บาท  

อย่างน้อย 3 - 4 คน 
อย่างน้อย 4 - 5 คน 
อย่างน้อย 4 - 6 คน 

ไม่ต่ ากว่า 65,000 บาท 
ไม่ต่ ากว่า 75,000 บาท 
ไม่ต่ ากว่า 85,000 บาท  

กู้ต้ังแต่ 1,900,001 – 2,100,000 บาท 
กู้ต้ังแต่ 2,100,001 – 2,300,000 บาท 
กู้ต้ังแต่ 2,300,001 – 2,500,000 บาท  
กู้ต้ังแต่ 2,500,001 – 3,000,000 บาท  

อย่างน้อย 5 - 6 คน 
อย่างน้อย 5 - 6 คน 
อย่างน้อย 6 - 7 คน 
อย่างน้อย 6 – 7 คน 

ไม่ต่ ากว่า 95,000 บาท 
ไม่ต่ ากว่า 120,000 บาท 
ไม่ต่ ากว่า 130,000 บาท 
ไม่ต่ ากว่า 150,000 บาท 

     5.4 ส าหรับพนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีใช้บุคคลค้ าประกัน
จะต้องมีสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการอย่างน้อย 1 คนค้ าประกัน 
     5.5 ถ้าวงเงินกู้ในส่วนท่ีเกินมูลค่าหุ้นและส่วนท่ีใช้บุคคลค้ าประกัน ให้ผู้กู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมโดยสมัครใจ 
ดังต่อไปนี้   
 5.5.1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),(กสธท.) หรือ/และ 
 5.5.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
     5.6 ถ้าวงเงินกู้ในส่วนท่ีเกินมูลค่าหุ้นและส่วนท่ีใช้บุคคลค้ าประกัน ให้ผู้กู้ท าหลักประกันในส่วนท่ีเกินมูลค่า
หุ้น กับบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการกับสหกรณ์ และต้องมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว 
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6. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน  
   6.1 ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ พนักงานราชการ 
        เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
       6.1.1  กู้ได้ 3 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การค้ าประกัน 
ดังนี้  
      - กู้ไม่เกิน 100,000.-บาท ไม่ต้องใช้ผู้ค้ าประกัน  

    - กู้ตั้งแต่ 100,000.- บาท ขึ้นไป ให้ผู้กู้จัดหาบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสามัญเป็นข้าราชการ       
      ค้ าประกันอย่างน้อย จ านวน 1 คน   

                6.1.2  ส่งช าระไม่เกิน 12 งวด 
6.1.3  ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักสหกรณ์แล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า จ านวน 2,000.- บาท 

   6.2 ส าหรับสมาชิกสมทบ 
       6.2.1 กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์  
       6.2.2 ส่งช าระไม่เกิน 12 งวด  

 6.2.3 ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักสหกรณ์แล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า จ านวน 2,000.- บาท 
  6.3 การยื่นกู้ใหม่ 
               - ต้องส่งช าระไม่น้อยกว่า 1 งวด จึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ 

  6.4 ระยะเวลาการยื่นเงินกู้ฉุกเฉิน 
          กรณีมีหนี้เดิม 
               - สมาชิกท่ีมีหนี้ เดิมต้องยื่นก่อนวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป ก่อนเวลา 10.00 น.  จะได้รับเช็ค                       
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในวันนั้น  
 กรณีไม่มีหนี้ 
      1. ส่งไม่ เกินเวลา 11.00 น.ของทุกวันจะได้รับเช็คหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารไม่ เกินเวลา                        
16.30 น. ของทุกวัน 
      2. ส่งหลัง เวลา 11.00 น .ของทุกวันจะได้รับเช็คหรือโอนเข้าบัญ ชีธนาคารไม่ เกิน เวลา                    
16.30 น. ของวันถัดไป 
     6.5 เอกสารประกอบการยื่นเงินกู้ฉุกเฉิน 

6.5.1 ค าขอกู้ ตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ก าหนด 
6.5.2 ส าเนาใบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ต้องลงลายมือช่ือรับรองด้วย) 
6.5.3 หากมีการแก้ไขหรือเขียนผิด ให้ขีดฆ่าข้อความและลงลายมือช่ือก ากับเท่านั้น ห้ามใช้น้ ายาลบ

ค าผิด หรือยางลบลบข้อความในสัญญาโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 
 
        /ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี ................. 
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ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  1  เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

  

      (นางจุไรพร   วงศ์วัฒนฤกษ์) 
                                       ประธานกรรมการ 
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
 
 
 
 

 


