
 
    
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จำกัด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2565  

   
 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ18  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกู้สมาชิก พ.ศ. 2564  กำหนดจำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แกส่มาชิกผู้กู ้    และให้สหกรณ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้เงินกู้
แก่สมาชิก  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 ครั้งที ่10/2565  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2565  มีมติกำหนด
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญใหม่   จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ในประกาศนี้ 
   “สมาชิก”                 หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร    

             จำกัด 
“สมาชิกผู้รับบำนาญ”   หมายถึง   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ  ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำนาญหรือ                            

                                                                 ข้าราชการบำนาญ   และสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ   
   ผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือน 

   “สมาชิกผู้รับบำเหน็จ”   หมายถึง   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ที่รับเงิน 
                                                       บำเหน็จ 
    “คณะกรรมการ”           หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
                                                       จังหวัดมุกดาหาร จำกัด 
 “ ประกันชีวิตกลุ่ม”        หมายถึง   ประกันชีวิตกลุ่ม  ที่สหกรณ์จัดทำกับบริษัทประกันภัยให้ 
                                                       ความคุ้มครองแก่สมาชิก  ในเรื่องประกันชีวิตโดย 
                                                       สหกรณ์เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้ ร้อยละ 50  และ 
                                                       สมาชิกร่วมจา่ยค่าเบี้ยประกัน ร้อยละ 50    เป็นสัญญา 
                                                       ประกันภัยให้ความคุ้มครองแบบปีต่อปี    ไม่มีมูลค่าหรือ 
                                                       เวนคืนเงินสด   ให้ความคุ้มครองชีวิตตามจำนวนเอา 
                                                       ประกันภัยที่กำหนดในกรมธรรม์     ความคุ้มครอง 
                                                       ประกันชีวิตกลุ่มนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกลาออกจาก 
                                                       การเป็นสมาชิกสหกรณ์  
 “ สส.ชสอ.”          หมายถึง   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม 
                                                       สหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 “ สสธท. ”  หมายถึง   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
        สาธารณสุขไทย  
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 “ กสธท.”  หมายถึง    กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                                                        สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  
 “ ล้านที่ 3 ”     หมายถึง    กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                                                        สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  

  “ กองทุนสาธารณสุขภาคอิสาน”   หมายถึง    กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน   
ข้อ 2.  ให้ยกเลิก   ประกาศ   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จำกัด  เรื่องหลักเกณฑ์การให้

เงินกูส้ามัญ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 บรรดาประกาศ  คำสั่งหรือหลักเกณฑ์อ่ืนใด  ที่กำหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 3.  ข้อกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญใหม่  ดังต่อไปนี้ 

1. หลักเกณฑ์นี้ใช้สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกมาแล้วตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไปจึงมีสิทธิ์กู้ได้ 
2. จำนวนเงินกู้  กำหนดเป็นดังนี้ 

(ก) เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่     6 – 12    เดือน   กู้ได้ไมเ่กิน            500,000.-บาท 
( ห้าแสนบาทถ้วน ) 

(ข) เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่   13 – 24   เดือน    กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000.-บาท 
( หนึ่งล้านบาทถ้วน ) 

(ค) เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่   25 – 36  เดือน    กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000.-บาท 
( หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ) 

(ง) เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่   37 – 48  เดือน    กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000.-บาท 
( สองล้านบาทถ้วน ) 

(จ) เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่   49 – 60  เดือน กู้ได้ไม่เกนิ 2,500,000.-บาท 
( สองล้านห้าแสนบาทถ้วน ) 

(ฉ) เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่  61 – 72  เดือน   กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000.-บาท 
( สามล้านบาทถ้วน )  

(ช) เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่  73 - 84 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน         3,500,000.-บาท 
( สามล้านห้าแสนบาทถ้วน ) 

(ซ) เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่  85 เดือนขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน         4,000,000.-บาท 
( สี่ล้านบาทถ้วน )  

(ฌ)  สมาชิกเข้าใหม่ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน  3 – 12 เดือน กูไ้ด้ไม่เกนิ 500,000.-บาท 
( ห้าแสนบาทถ้วน )   
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3. การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก  ดังนี้ 
- การนับระยะเวลาตาม (2)(ข) การเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่  13 – 24 เดือน  หมายถึง  การเป็น

สมาชิกตั้งแต่  12  เดือน  1  วัน  ถึง  24  เดือน 
- การนับระยะเวลาตาม (2)(ค) การเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่  25 – 36 เดือน หมายถึง  การเป็น

สมาชิกตั้งแต่  24  เดือน 1  วัน  ถึง  36  เดือน  
- การนับระยะเวลาตาม (2)(ง) การเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่  37 – 48 เดือน หมายถึง  การเป็น

สมาชิกตั้งแต่  36  เดือน 1  วัน  ถึง  48  เดือน  
- การนับระยะเวลาตาม(2)(จ) การเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่  49 – 60  เดือน หมายถึง การเป็น

สมาชิกตั้งแต่ 48 เดือน 1 วัน ถึง  60 เดือน 
- การนับระยะเวลาตาม(2)(ฉ) การเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่  61 – 72  เดือน หมายถึง การเป็น

สมาชิกตั้งแต่ 60 เดือน 1 วัน ถึง  72 เดือน 
- การนับระยะเวลาตาม(2)(ช) การเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่  73 – 84  เดือน หมายถึง การเป็น

สมาชิกตั้งแต่ 72 เดือน 1 วัน ถึง  84 เดือน 
- การนับระยะเวลาตาม (2)(ซ) การเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่  85  เดือนขึ้นไป   หมายถึง  การเป็น

สมาชิกตั้งแต่  84  เดือน 1  วัน  ขึ้นไป   
4. ผู้กู้จะต้องมีเงินค่าหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  ของวงเงินกู้  หากจำนวนเงินค่าหุ้นสะสมน้อยกว่า 

ร้อยละ15 ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินกู้ชำระค่าหุ้นจนครบจำนวนร้อยละ 15 
5. สมาชิกท่ียื่นกู้สามัญถ้ามีหนี้เงินกู้สามัญสวัสดิการและสามัญอเนกประสงค์ต้องปิดหนี้ 
6. ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ 

6.1สมาชิกผู้รับบำนาญ  ให้ส่งชำระหนี้ให้ครบภายใน 75 ปี  ผ่อนชำระไม่เกิน  240  งวด 
6.2สมาชิกผู้รับบำเหน็จ  ให้ส่งชำระหนี้ให้ครบภายใน 60 ปี  ผ่อนชำระไม่เกิน  240  งวด 
6.3กรณีกู้หุ้นสามารถกู้ได้ไม่เกิน 90 % ของหุ้น  ผ่อนชำระไม่เกิน  240   งวด 

7. ผู้กู้มีหนี้ตามสัญญาเดิมแล้วจะขอกู้สัญญาใหม่ จะต้องชำระหนี้มาแล้วไมน่้อยกว่า 6 เดือน ปกติหรือ 
ชำระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขอวงเงนิกู้เดิม 

8. สมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมด 
9. หลักประกันเงินกู้สามัญ 

9.1 กรณผีู้กู้ใช้สมาชิกค้ำประกันให้คำนวณจากยอดกู้หักหุ้นสะสม ที่เหลือใช้ผู้ค้ำประกัน 
9.2 กรณีท่ีผู้กู้ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันให้คำนวณจากยอดกู้หักหุ้นสะสม ที่เหลือใช้อสังหาริมทรัพย์

จดจำนองเป็นประกันได้ร้อยละ 80 ของราคาประเมินสำนักงานที่ดิน 
9.3 ผู้กู้สามารถใช้สมาชิกและอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน จากยอดกูห้ักหุ้นสะสมแล้ว  
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9.4 ผู้กู้สามารถใช้สมาชิก หรืออสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน หรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์  จากยอดกู้หัก
หุ้นสะสมแล้ว  

9.5 ผู้ค้ำประกันคนหนึ่งจะค้ำประกันเงนิกู้ได้ไม่เกินกว่าวงเงินที่ตนมีสิทธิกู้ได้   
9.6 หลักเกณฑ์การค้ำประกันดังนี้ 

ก. ผู้ค้ำประกันจะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า14% ของเงินเดือน และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า  
     2,000.-บาท   
ข. วงเงินกูห้ลังหักหุ้นสะสมใช้คนค้ำประกัน ดังนี้  

(1)  ยอดกูไ้ม่เกิน 400,000.-บาท    ใช้คนคำ้ประกัน  1 คน 
(2) ยอดกู้ไม่เกิน 800,000.-บาท    ใช้คนค้ำประกัน  2 คน 
(3) ยอดกู้ไม่เกิน 1,200,000.-บาท  ใช้คนค้ำประกัน  3 คน 
(4) ยอดกู้ไม่เกิน 1,600,000.-บาท   ใช้คนคำ้ประกัน  4 คน 
(5) ยอดกู้ไม่เกิน 2,000,000.-บาท  ใช้คนค้ำประกัน  5 คน 
(6) ยอดกู้ไม่เกิน 2,400,000.-บาท   ใช้คนค้ำประกัน 6 คน 
(7) ยอดกู้ไม่เกิน 2,800,000.-บาท   ใช้คนค้ำประกัน  7 คน 
(8) ยอดกู้ไม่เกิน 3,200,000.-บาท   ใช้คนค้ำประกนั  8 คน 
(9) ยอดกู้ไม่เกิน 3,600,000.-บาท ขึ้นไป  ใช้คนค้ำประกัน  9 คน 

ค. วงเงินกูไ้ม่มีหุ้นค้ำประกนัให้ใช้คนค้ำประกัน ดังนี้  
(1)  ยอดกูไ้ม่เกิน 400,000.-บาท    ใช้คนคำ้ประกัน  1  คน 
(2)  ยอดกูไ้ม่เกิน 800,000.-บาท    ใช้คนค้ำประกัน  2  คน 
(3)  ยอดกูไ้ม่เกิน 1,200,000.-บาท  ใช้คนค้ำประกัน  3  คน 
(4) ยอดกู้ไม่เกิน 1,600,000.-บาท   ใช้คนคำ้ประกัน  4  คน 
(5) ยอดกู้ไม่เกิน 2,000,000.-บาท  ใช้คนค้ำประกัน  5  คน 
(6) ยอดกู้ไม่เกิน 2,400,000.-บาท  ใช้คนค้ำประกัน  6  คน 
(7) ยอดกู้ไม่เกิน 2,800,000.-บาท   ใช้คนค้ำประกัน  7  คน 
(8) ยอดกู้ไม่เกิน 3,200,000.-บาท   ใช้คนค้ำประกนั  8  คน 
(9) ยอดกู้ไม่เกิน 3,600,000.-บาท   ใช้คนค้ำประกัน  9  คน 
(10) ยอดกู้ไม่เกิน 4,000,000.-บาท  ใช้คนค้ำประกัน 10 คน 

        ง. สมาชิกที่ขอกู้กรณีพิเศษที่เงินเดือนคงเหลือ 10 % ขึ้นไป สามารถค้ำประกันเงินกู้ได้ตามปกติ  
  จ. สมาชิกที่ขอกู้กรณีพิเศษที่เงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 10 % ผู้กู้จะต้องหาคนค้ำประกันเพิ่ม 
     เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การค้ำประกันของสหกรณ์ 
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9.7 กรณีสมาชิกขอกู้เกินหลักประกัน  (หุ้น , ประกันชีวิตกลุ่ม ) คงเหลือตั้งแต่  50,000.-บาท ขึน้ไป ให้

ทำ สสธท.  สส.ชสอ.  กสธท. และ ล้านที่3 หรือกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน  เพ่ิมในวงเงินที่ขาด
ตามลำดับ 

9.8 หลักประกันเงินกู้สามัญตาม (10.1) ถึง (10.3) ข้างต้น  นำมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา 
     หลักประกันเงินกู้สามัญของสหกรณ์เท่านั้น 

10. หลังจากชำระหุ้นรายเดือน  และหักชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทแล้ว   ต้องมีเงินได้รายเดือน      คงเหลือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2,000.-บาท 

11. กรณีท่ีสมาชิกมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขอกู้ยืมเงิน  แต่เงื่อนไขการกู้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ท่ี กำหนด
ข้างต้น   คณะกรรมการจะพิจารณาเปน็รายๆ ไป  โดยมีมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  ของ
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม   

12. กรณีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยหรือตีความตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยหรือตีความ  ผล
การวินิจฉัยหรือตีความเป็นที่สุด 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   11  สิงหาคม  2565  เป็นต้นไป  
 

 
 
        ประกาศ  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

                     
 
 
 
 

                                                     (  นายทิน   ตนัสมรส  ) 
                                                         ประธานกรรมการ 
                                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จำกัด 

 

 
 
 

 
 


