
 

 

 

 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

เรื่อง โครงการเงินกู้พิเศษ 
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

       
 

เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ 
11 (1) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 39 ครั้ งที่ 10/2563 เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้จัดท าและก าหนด “โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่
ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
 

หลักเกณฑ์ในการขอกู้เงินกู้พิเศษ COVID-19 
1. ระยะเวลาการยื่นกู้ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วม    
“โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19)” สามารถยื่นค าขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 

2. คุณสมบัติของผู้กู้เงินกู้พิเศษ COVID-19 
2.1 สมาชิกผู้ขอกู้เงิน ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือในกรณีที่

สมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน จะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์เดิมและสหกรณ์นี้ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  
2.2 สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่า 2,000.- บาท (สองพันบาท

ถ้วน) เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพ 
3. ลักษณะของเงินกู้พิเศษ COVID-19 

3.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด สามารถยื่นใบค าขอกู้เงิน
โครงการเงินกู้พิเศษ COVID-19 โดยท าบันทึกเหตุผลความจ าเป็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนบ  พร้อมระบุวัตถุประสงค์ในค าขอกู้ ระบุวงเงินกู้ และใบค าขอเงินกู้
พิเศษ COVID-19 ของสมาชิกนั้น ต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ยกเว้น        
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ด ารงต าแหน่งสูงกว่า
หัวหน้ากลุ่มงาน และสมาชิกผู้ได้รับบ าเหน็จ บ าเหน็จรายเดือน บ านาญ 

3.2 สมาชิกแต่ละรายสามารถกู้เงินโครงการเงินกู้พิเศษ COVID-19 ได้ 1 สัญญา 

4. วงเงินกู้... 
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4. วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และการช าระเงินกู้ 
4.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด มีสิทธิกู้เงินโครงการเงินกู้

พิเศษ COVID-19 ได้รายละ ไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   
4.2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาทต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) และตามประกาศของสหกรณ์ 
4.3 การส่งเงินงวดช าระหนี้ ก าหนดดังนี้ 

(1) สมาชิกประเภทข้าราชการ ผู้ที่มีสิทธิได้รับบ านาญ และประเภทลูกจ้างประจ า ผู้ที่มี
สิทธิได้รับบ าเหน็จรายเดือน ผ่อนช าระหนี้เงินกู้ ไม่เกินอาย ุ65 ปีของผู้กู ้นับถึงเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้าย 
และไม่เกิน 60 งวด 

(2) สมาชิกประเภทข้าราชการ หรือสมาชิกประเภทลูกจ้างประจ า ผู้ที่มีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผ่อนช าระหนี้เงินกู้ ไม่เกินอายุ 60 ปีของผู้กู้   
นับถึงเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้าย และไม่เกิน 60 งวด 

(3) สมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญ ด้วยเหตุเกษียณอายุราชการหรือลาออก รับ
บ านาญ ผ่อนช าระหนี้เงินกู้สามัญ ไม่เกินอายุ 75 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 งวด 

4.4 การช าระหนี้ มี 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) เงินต้นเท่ากันทุกเดือนตลอดอายุสัญญา  
(2) เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือนตลอดอายุสัญญา   

5. หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ COVID-19 
5.1 ผู้กู้  

1. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู ้และคู่สมรส 
2. ค ายินยอมคู่สมรสของผู้กู้ 
3. สลิปเงินเดือนย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน (ยกเว้นสมาชิกผู้รับบ านาญ หรือบ าเหน็จ

รายเดือน ไม่ต้องแนบสลิปเงินเดือน)  
4. บันทึกเหตุผลความจ าเป็น และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
                       5.2 ผู้ค้ าประกัน 

1. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ าประกัน และคู่สมรส 
2. ค ายินยอมคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 

6. หลักประกันเงินกู้พิเศษ COVID-19 
สมาชิกผู้ขอกู้พิเศษ COVID-19 ต้องเสนอหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
6.1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน หรือพนักงานราชการ และ

หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 คน 
6.2 สมาชิก 1 คน สามารถค้ าประกันได้ไม่เกิน 1 สัญญา 
6.3 หลักประกันอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

7. ให้คณะกรรมการ... 
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7. อ านาจหน้าที่ 
   7.1 คณะกรรมการเงินกู้  มีหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   7.2 คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าทีพิ่จารณาอนุมัตแิละให้ความเห็นชอบ 
  

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  ถึงวันที่  9 ตุลาคม  พ.ศ. 2563  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 
(นายสุรศักดิ์  ช้างคนมี) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 39 
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