เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว (ต่อ)
1) เป็นโครงการการลงทุน ประกอบอาชีพที่สุจริต
2) เป็นโครงการการลงทุน ประกอบอาชีพซึ่งไม่เป็นที่รังเกียจของ
สังคม หรือไม่ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญแก่สังคม
3) เป็นโครงการการลงทุนที่มีความชัดเจน
มั่นคง และการ
ดาเนินการต้องไม่กระทบต่องานในหน้าที่ราชการ
สมาชิกซึ่งได้รับอนุมัติเงินกู้พิเศษ หากยังชาระหนี้เงินกู้พิเศษพร้อม
ดอกเบี้ยยังไม่ครบห้ามไม่ให้ สมาชิกกระทาการดังต่อไปนี้
1) ห้ามโอนทรัพย์สินซึ่งได้มาจากเงินกู้พิเศษนั้น ไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ผู้อื่น
2) ห้ามให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้มาจากเงินกู้พิเศษนั้น ไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดเว้นแต่กรณีจาเป็นซึ่งได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหกรณ์ ตาม
มติที่ประชุม คณะกรรมการ
สมาชิ ก ผู้ กู้ ต้ อ งมี ค วามสามารถในการผ่ อ นช าระหนี้ เ งิ น ต้ น และ
ดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่ าๆกัน โดยหัก จากเงินได้รายเดือ น เมื่อรวมกับ ค่าหุ้ น
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ และหนี้เงินกู้อื่น ๆ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่
น้อยกว่า “ร้อยละสิบ” และต้องไม่ต่ากว่า “หนึ่งพันบาท”
สหกรณ์ จ ะพิ จ ารณาให้ เ งิ น กู้ พิ เ ศษแก่ ส มาชิ ก จ านวนเท่ า ใด
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยคานึงถึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริงตามควรแก่
ฐานะ และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกผู้นั้น แต่ทั้งนี้วงเงินกู้ต้องไม่เกิน
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
หลักประกันเงินกู้พิเศษ
(1) สาหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท จะต้องมีสมาชิกสามัญซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ค้า
ประกันกี่คนก็ได้แต่จากั ดความรับผิ ดชอบภาระผู้ค้าประกันไม่เกินคนละ 500,000
บาท และสมาชิกมีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้พิเศษได้ไม่เกิน “แปดคน” หรือที่ดินหรือที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างอันปลอดภาระจานองรายอื่นๆ ใช้ค้าประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ
85 ของราคาหลักทรัพย์โดยใช้บริษัทเอกชนเป็นผู้ประเมินสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่ดินใช้
สานักงานที่ดินตามที่ตั้งนั้นๆ เป็นผู้ประเมินหรือประกันสินเชื่อแทนภาระผู้ค้าประกัน
ตามวงเงินที่ผู้ค้าประกันรับภาระและต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(2) ส าหรั บ สมาชิ ก ที่ เ ป็ น นั ก เรี ย นทุ น (สหวิ ช าชี พ ) วงเงิ น กู้ ไ ม่ เ กิ น
1,000,000 บาท ต้องมีที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันปลอดภาระจานองราย
อื่ น ๆ ใช้ ค้ าประกั น เงิ น กู้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 85 ของราคาหลั ก ทรั พ ย์ โดยใช้
บริษัทเอกชนเป็นผู้ประเมินสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่ดินใช้สานักงานที่ดินตามที่ตั้งนั้นๆ
เป็นผู้ประเมิน และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(3) ทั้งนี้ผู้กู้ต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ หากหุ้นน้อย
กว่าร้อยละ 15 ให้หักจากเงินกู้ โดยไม่รวมกับวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
กาหนดวันพิจารณาอนุมัติเงินกู้
ยื่นคาขอกู้วันจันทร์-พุธ เวลา 08.30-16.30 น. โอนเงินวันศุกร์ เวลา 18.00 น.
ของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
- เงินกู้ฉุกเฉิน/ ATM
- เงินกู้สามัญ
- เงินกู้พิเศษ

ร้อยละ 6.75 ต่อปี
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
ร้อยละ 6.50 ต่อปี

บริการเงินให้กู้แก่สมาชิก
เอกสารประกอบการขอกู้ยืม
1. คาขอกู้ทุกประเภท ต้องมีพยานเซ็นรับรอง 2 คน ให้ครบถ้วน
2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง (เดือนล่าสุด) 1 เดือน
3. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
4. เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ทกุ ประเภท ยกเว้น สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
- สาเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน ของผู้ก,ู้ ผู้ค้า+และคู่สมรส (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน ของผู้กู้ และ ผู้ค้า ต้องไม่
หมดอายุ ณ วันทีย่ ื่น
- สมาชิกทีโ่ สด (ไม่มีคสู่ มรส) ต้องมีพยานเซ็นรับรอง
(พยานตามที่ระบุในข้อ 1 )
- ผู้กู้ + คู่สมรส , ผู้ค้า + คู่สมรส ที่ใช้คนละนามสกุลต้องแนบใบทะเบียน
สมรสประกอบการกู้
- สมาชิกที่คู่สมรส เสียชีวิต หรือหย่าร้าง ต้องแนบใบมรณะบัตรของคู่สมรส
หรือ ใบทะเบียนการหย่า แนบประกอบการกู้ทุกครั้ง
- หนังสือรับรองไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น (เฉพาะสมาชิกหน่วยโรงพยาบาล
อานาจเจริญ)
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้สหกรณ์
- บันทึกข้อตกลงขอความร่วมมือหักเงินได้รายเดือน (เฉพาะสมาชิกที่เป็น
นักเรียนทุน (สห.วิชาชีพ))
หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคาปรึกษาจากสหกรณ์
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ตั้งอยู่ที่ : 366 หมู่ 2 ถนนชยางกรู ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045451581 โทรสาร ต่อ : 102
เว็บไซต์สหกรณ์ http://www.supsasookamnat.com
โทรศัพท์มือถือ : 081-5791868 ,081-5936787
E-mail : coop-sahakorn@hotmail.co.th
Line Officail @ID :@iib4929j (อย่าลืมใส่ @ นะค่ะ)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด

เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
เกณฑ์กาหนดการให้กู้ : วงเงินขอกู้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก
นั้นและไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ส่งแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้ : ไม่เกิน 48 งวด
คุณสมบัตขิ องผู้กู้ :
1) เป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นคา
ขอกู้
2) ไม่ขาดส่งเงินสะสมหุ้นรายเดือนหรือค้างชาระงวดเงินกู้สหกรณ์ฯ
ประเภทใดๆเว้นแต่ จ ะส่งเงินสะสมหุ้ น รายเดือ นหรือ ชาระเงินกู้ที่ค้า งดังกล่า ว
เรียบร้อยแล้ว
3) สมาชิกผู้กู้ ต้องมีความสามารถในการผ่อนชาระหนี้เงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่าๆกัน โดยหักจากเงินได้รายเดือน เมื่อรวมกับค่าหุ้น
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบและหนี้เงินกู้อื่น ๆ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่
น้อยกว่า “ร้อยละแปด” และต้องไม่ต่ากว่า “หนึ่งพันบาท”
ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกัน จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่
กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
ขั้นตอนการยื่นกู้ระบบผ่านระบบ online/ด้วยตนเอง
- ยื่นเช้า - ได้เช้า ยื่นกู้หลังเวลา 15.00 น.ของวันทาการที่แล้ว - 10.30 น.
- ยื่นบ่าย - ได้บ่าย ยื่นกูห้ ลังเวลา 10.30 - 15.00 น.

วิธีการขอรับเงินกู้
1. โอนเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรง
2. สมาชิกเลือกวิธีเบิกเงินกู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของธนาคารธนชาต
โดยสมาชิกเขียนคาขอกู้เพียงครั้งเดียว ก็สามารถเบิกเงินผ่าน ATM ได้ไม่เกิน
วงเงินที่ขอกู้ไว้ ได้ตลอด 24 ชม. ทั่วประเทศ (โดยสมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
บริการถอนเงินกู้ครั้งละ 10.00 บาท ในเขตจังหวัดอานาเจริญ และ 20.00 บาท
ต่อครั้ง นอกเขตจังหวัดอานาจเจริญ
- ช่วงเช้า รับเงิน 12.00 น. ทุกวัน
- ช่วงบ่าย รับเงิน 16.30 น. ทุกวัน

เงินกู้สามัญ
• กรณีข้าราชการ และลูกจ้างประจา กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
• กรณีนักเรียนทุน (สห.วิชาชีพ) กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
ผ่อนชาระหนี้ : 120 งวด ส่งชาระคืนไม่เกินอายุ 75 ปี
คุณสมบัตขิ องผู้กู้ :
1) สมาชิกที่กู้เงินสามัญต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 15 ให้หักจาก
เงินกู้สามัญ โดยไม่รวมกับวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ ผู้กู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ต้องถือหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 15 ของวงเงินกู้
2) สมาชิก ผู้กู้ต้อ งมีความสามารถในการผ่อ นชาระหนี้เงินต้นพร้อ ม
ดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่าๆกันโดยหักจากเงินได้รายเดือน เมื่อรวมกับค่าหุ้นตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบ และหนี้เงินกู้อื่น ๆ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า
“ร้อยละแปด” และต้องไม่ต่ากว่า “หนึ่งพันบาท”
3) สมาชิกที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ย่อม
สุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจากัดไม่เกิน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) หรือจานวนเงินได้ รายเดือนรวม 25 เดือน
หรือ 10 เท่าของทุนเรือนหุ้น ของสมาชิกสุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องสหกรณ์ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการอาจพิจ ารณาก าหนดวงเงินให้ กู้แ ก่สมาชิกมากกว่า เงินได้รายเดือ น
รวมกัน 25 เดือนหรือ 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1,000,000
บาท (หนึ่งล้านบาท)
4) สมาชิ ก กลุ่ ม นั ก เรี ย นทุ น (สหวิ ช าชี พ ) ย่ อ มสุ ด แต่ ค ณะกรรมการ
ด าเนิ น การพิ จ ารณาเห็ น สมควรให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม นั ก เรี ย นทุ น (สหวิ ช าชี พ ) ที่
ปฏิบั ติงานในสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดอานาจเจริญ มีสิทธิกู้ยืมใน

วงเงินจากัดไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) หรือ 10 เท่าของทุน
เรือนหุ้นของสมาชิก สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก กู้ เ งิ น โดยมี มู ล ค่ า หุ้ น เป็ น ประกั น ย่ อ มสุ ด แต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจานวนไม่เกินร้อย
ละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นประกัน จะพิจารณาอนุมัติให้เฉพาะสมาชิกที่ปลอด
หนี้เงินกู้สามัญที่ใช้หลักประกันอื่น ยกเว้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญ
โดยมีมูลค่าหุ้นเป็นประกันที่ยื่นกู้ใหม่ แต่วงเงินกู้ใหม่เมื่อรวมกับเงินกู้ที่ค้างชาระ
ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมด
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่
ยังคืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกู้รวมทุกรายการของสมาชิกผู้
กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัด สุดแต่กรณีไม่ได้
และสมาชิกมีสิทธิยื่นกู้ได้เมื่อมีวงเงินกู้ยืมที่จะได้รับสุทธิดังนี้
(1) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้มีวงเงินกู้ยืม
ที่จะได้รับสุทธิไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
(2) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 บาท ให้
มีวงเงินกู้ยืมที่จะได้รับสุทธิไม่น้อยกว่า 30,000 บาท
หลักประกันเงินกู้สามัญ
1. ทุนเรือนหุ้น
หรือ
2. บั ญชีเงินฝากสหกรณ์ อ อมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอ านาจเจริญ
จากัด ของสมาชิก
หรือ
3. บุคคลค้าประกัน
3.1 สมาชิกที่เป็น ขรก.,ลจ.ประจา และ จนท.สอ. สมาชิกที่มิได้
เป็นคู่สมรส ประเภทสามัญค้าประกันในวงเงิน 200,000 บาทต่อคน (ค้าได้ไม่
เกิน 6 คน)
3.2 สมาชิกที่เป็น นักเรียนทุน (สหวิชาชีพ ) สมาชิกที่มิได้เป็นคู่
สมรสไม่น้อยกว่า 4 คน เป็นนักเรียนทุน (สหวิชาชีพ) อย่างน้อย 3 คน เข้าค้า
ประกั น ในวงเงิ น 100,000 บาทต่ อ คน (ค้ าได้ ไ ม่ เ กิ น 3 คน) และต้ อ งเป็ น
ข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เข้าค้าประกันในวงเงิน 200,000 บาทต่อคน (ค้า
ได้ไ ม่เกิน 1 คน)
4. สมาชิกผู้ขอกู้เงินจะต้องมีหลักประกันตามที่สหกรณ์ฯ กาหนดให้
ครอบคลุมและคุ้มครองภาระผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ฯ พร้อมยินยอมให้หัก ณ วันรับ
เงินกู้ และเงินปันผล-เฉลี่ยคืนประจาปี
ขั้นตอนการยื่นกู้
- ยื่นเช้า-ได้เช้า ยื่นกูห้ ลังเวลา 15.00 น. ของวันทาการที่แล้ว - 10.30 น.
- ยื่นบ่าย-ได้บ่าย ยื่นกูห้ ลังเวลา 10.30 - 15.00 น.
วิธีการขอรับเงินกู้
โอนเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรง
- ช่วงเช้า รับเงิน 12.00 น. ทุกวัน
- ช่วงบ่าย รับเงิน 16.30 น. ทุกวัน

เงินกู้พิเศษ
เกณฑ์กาหนดการให้กู้ :
• กรณีข้าราชการ และลูกจ้างประจา กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
• กรณีนักเรียนทุน (สห.วิชาชีพ) กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ผ่อนชาระหนี้ : ไม่เกิน 360 งวด ส่งชาระคืนไม่เกินอายุ 75 ปี
คุณสมบัตขิ องผู้กู้ :
1) เป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้ว 36 เดือนบริบูรณ์นับถึงวันยื่นคาขอกู้
(กรณีใช้บุคคลค้าประกัน) และไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้า
ประกัน)
2) ไม่ขาดส่งเงินสะสมหุ้นรายเดือนหรือค้างชาระงวดเงินกู้สหกรณ์
ประเภทใดๆเว้นแต่จะส่งเงินสะสมหุ้นรายเดือนหรือชาระเงินกู้ที่ค้างดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว
เงินกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น ของตนเองและ
ครอบครัว ตามความจาเป็นเท่านั้น ดังนั้น สหกรณ์จึงจะพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่
สมาชิก เพื่อการเคหะสงเคราะห์ดังต่อไปนี้
1) ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรืออาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
แห่งแรกของตนเองและครอบครัว
2) ซื้อหรือปลูกสร้างอาคาร เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรกของตนเอง
และครอบครัว
3) ซื้อที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรก
ของตนเองและครอบครัว
4) ชาระหนี้ไถ่ถอนจานองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินซึ่งการจานองได้
เกิดขึ้นก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ พร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรก
ของตนเองและครอบครัว
5) ชาระหนี้ไถ่ถอนจานองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรืออาคารชุด
อันเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว ซึ่งการจานองได้เกิดขึ้นก่อนระเบียบนี้
ใช้บังคับ
6) ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารหรือห้องชุด หรืออาคารชุดสาหรับใช้
เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว
7) ชาระหนี้สินของสมาชิก เพื่อให้ สมาชิก มีเงินเหลือ ในการครองชีพ
เพิ่มขึ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว
มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้สมาชิก และครอบครัวได้มีโอกาสลงทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เพิ่มเติมตามความจาเป็น ดังนั้น สหกรณ์จึงจะ
พิจารณาให้เงินกู้พิเศษ แก่สมาชิกเพื่อการลงทุน ประกอบอาชีพของครอบครัว
ดังต่อไปนี้

