
  

             
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด 
ที่  13 /2566 

เรื่อง   การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสามัญพนักงานราชการ 
                                              ------------------------------------------------ 

 
   จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
อุบลราชธานี จำกัด  ชุดที่ 49  ครั้งที ่ 6/2566  เมื่อวันที่  17  มกราคม  2566  ที่ประชุมได้พิจารณามีมติ 
ให้ยกเลิกประกาศก่อนวันที่ 18 มกราคม 2566 และให้ถือใช้ประกาศเรื่องการให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสามัญ 
พนักงานราชการ ฉบับนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. เป็นสมาชิกสามัญพนักงานราชการ และส่งชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2. กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือนของผู้กู้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน 

บาทถ้วน)  และกู้ได้เกินหนึ่งสัญญา 
3. ต้องมีเงินได้รายเดือน คงเหลือเป็นค่ายังชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

ของสมาชิกผู้กูท้ี่ต้นสังกัด 
  4. ต้องมีค่าหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้สามัญ หากมีหุ้นไม่ถึงเกณฑ์กำหนด 
ให้สมาชิกนำเงินที่ขอกู้ได้ชำระค่าหุ้นให้ครบไม่น้อยกว่าเกณฑ์กำหนด 

5.  อัตราดอกเบี้ยตามมติที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดหรือมีการเปลี่ยนแปลง  
      5.1 ส่งชำระไม่เกิน 150 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.85 ต่อปี (ยื่นกู้ใหม่) 
     5.2 ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.85 ต่อปี (ต้องบันทึกขอและได้รับอนุมัติ) 
     5.3 ส่งชำระไม่เกิน 360 งวด อัตราดอกเบี้ย 6.10 ต่อปี (ต้องบันทึกขอและได้รับอนุมัติ) 
6. คำนวณการชำระหนี้เงินกูเ้ป็น 2 ระยะ คือ 
     6.1 ระยะที่ 1  คำนวณจากเงินได้รายเดือน ขณะปฏิบัติงานถึงวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานหรือ

เกษียณอายุราชการ 60 ปี  และ 
                          6.2 ระยะที่ 2 คำนวณจากเงินได้รายเดือน คือเงินบำเหน็จรายเดือน หรือเงินได้รายเดือน ถ้า
ได้รับในวันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  ให้คำนวณเช่นเดียวกับสมาชิกลูกจ้างประจำ หากได้รับบำเหน็จให้คำนวณ 
ร้อยละ 0 เพื่อช่วยสมาชิก ครอบครัว และผู้ค้ำประกัน ไม่ให้เดือดร้อนในการส่งชำระหนี้  

7.  ต้องส่งชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 150  งวด หรือตามบันทึกขอเป็นกรณีพิเศษ มีเหตุ 
จำเป็นให้อนุมัติไม่เกิน 360 งวด  
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 8.  การชำระเงินต้นที่กู้พร้อมดอกเบี้ย สมาชิกผู้กู้สามารถเลือกการชำระแบบใดก็ได้ 
     8.1  แบบคงต้น คือ เงินต้นคงท่ีทุกเดือนรวมดอกเบี้ย  หรือ 
     8.2  แบบคงยอด คือ ยอดหักชำระเท่ากันทุกเดือน โดยหักดอกเบี้ยให้ครบที่เหลือเป็นเงินต้น  

           9.  สมาชิกท่ีประสงค์จะขอกู้ใหม่ในระหว่างยังไม่หมดสัญญาเดิม ต้องส่งชำระคืนเงินต้นพร้อม 
ดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะอนุมัติให้ทำสัญญากู้ฉบับใหม่ได้ หรือตามบันทึกขอเป็นกรณีพิเศษ มีเหตุจำเป็นให้ 
ไม่น้อยกว่า 4 งวด 
                    10.  สมาชิกท่ีลาออกจากราชการ หรือครบสัญญาจ้าง ไมส่ามารถยื่นกู้ได้ ยกเว้นกรณีสมาชิกมีเงิน
ได้รายเดือน หรือเงินบำเหน็จรายเดือน สามารถหักชำระหนี้ได้ทุกงวด หรือคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้
ปฏิบัติเป็นกรณีไป 
                    11.  ต้องมีสมาชิกสามัญที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้เป็นผู้ค้ำประกัน  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกู ้หรือผู้จัดการเห็นสมควรให้ค้ำประกัน  ดังนี้ 

11.1 เงินกู้สามัญไม่เกิน 125,000 บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน 
    11.2 เงินกู้สามัญไม่เกิน 250,000  บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน 
    11.3 เงินกู้สามัญไม่เกิน 375,000  บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน 
    11.4 เงินกู้สามัญไม่เกิน 500,000  บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 4 คน 
    11.5 เงินกู้สามัญไม่เกิน 625,000  บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 5 คน 
    11.6 เงินกู้สามัญไม่เกิน 750,000  บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 6 คน 
             11.7 เงินกู้สามัญไม่เกิน 875,000  บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 7 คน 
    11.8 เงินกู้สามัญไม่เกิน 1,000,000  บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 8 คน 
              11.9 เงินกู้สามัญไม่เกิน 1,125,000  บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 9 คน 
            11.10 เงินกู้สามัญไม่เกิน 1,250,000  บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 10 คน 
            11.11 เงินกู้สามัญไม่เกิน 1,375,000  บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 11 คน 
            11.12 เงินกู้สามัญไม่เกิน 1,500,000  บาท  ให้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 12 คน 

  สมาช ิกสาม ัญพน ักงานราชการคนหน ึ ่ งจะเป ็นผ ู ้ ค ้ ำประก ันสำหร ับ สมาช ิกสามัญ                    
พนักงานราชการ ผู้กู้มากกว่า 16 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และให้ถือว่าค้ำประกันเงินกู้อย่างไม่จำกัดในส่วนที่เกิน
กว่าหุ้นของผู้กู้ทั้งหมดในสัญญาฉบับนั้น     

        12.  ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสงเคราะห์ให้มีมูลค่าคุ้มครองไม่น้อยกว่าวงเงินกู้หลังหักค่าหุ้น 
ที่มีออกแล้ว โดยผู้กู้และผู้รับผลประโยชน์บันทึกยินยอมให้สหกรณ์รับผลประโยชน์เป็นอันดับแรกเพ่ือชำระหนี้
คงเหลือ   เมื่อสมาชิกผู้กู้ถึงแก่กรรมและต้องไม่เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นหรือต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ   ซึ่งถือเป็นสวัสดิการสมาชิกเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว 
และผู้ค้ำประกัน หากเงินที่ได้รับมากกว่าจำนวนหนี้ที่สมาชิกค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ เงินส่วนที่เหลือจะคืนให้กับผู้
มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ของสมาชิกผู้กู้       
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                   13.  สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ตามลำดับและตามสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์                                       
                   14. กรณีสมาชิก มีเหตุจำเป็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น  ให้สมาชิกผู้กู้บันทึกขออนุมัติเป็น
กรณีพิเศษ หรือมีเหตุจำเป็น แล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
พิจารณาตามลำดับเท่านั้น                                                    
          15. สมาชิกท่ีประสงค์จะยื่นกู้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ พร้อมสลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบัน  
เพ่ือคำนวณเงินที่คาดว่าจะกู้ได้ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นกู้ท่ีสหกรณ์กำหนด 
  
                    ทั้งนี้  เริ่มตั้งแต่วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป 
     
                           จึงประกาศมาให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่ 23  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
           
 
                                                       ( นายชาญศักดิ์   จึงมั่นคง ) 
             ประธานกรรมการดำเนินการ 
                                 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


