
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จำกัด
การบริการเงินกูของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จำกัด

     สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จำกัด ใหบริการเงินกูแกสมาชิกเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน และสงเสริม

ใหสมาชิกมีฐานะมั่นคงมากยิ่งขึ้น ตามหลักการและอุดมการณของสหกรณ ในดานความรวมมือและ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

การกูเงินที่ถูกตองจะทำใหสมาชิกไดรับประโยชนอยางยิ่ง เพราะพวกเราเปนมนุษย เงินเดือน ถาไมไดเปนครอบครัวที่มีฐานะ

ทางการเงินที่มั่นคง   และมั่งมีอยูแลว   คงเปนเรื่องยากที่จะซื้อทรัพยสินที่   มีมูลคามากเพื่อสรางฐานะและความเปนอยู

ของครอบครัวใหดีขึ้น  เชน  การซื้อบาน หรือจัดหาที่อยูอาศัยเปนหลัก แหลง ถารอเก็บเงินใหเพียงพอกับมูลคาก็คงไมทัน

กับราคาบานและที่ดินที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป ตามภาวะเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการลงทุนเปดกิจการเพื่อสรางรายได

เพิ่มใหแกครอบครัว ถารอเงินเก็บก็คงมีคนลงทุนแทน เราไปเรียบรอยแลว หรือเปนทุนในการศึกษาของบุตรในชวงเปดเทอม 

เปนตน นี่คือเหตุผลเพียงบางสวนเทานั้นที่ทำใหเห็นวาการกูเงินก็มีประโยชนใน ชีวิตประจำวันเชนกัน แตในทางตรงกันขาม

ถาเรากูเงินไปใชในสิ่งที่ไมจำเปน ไมไดสรางมูลคา เพิ่มหรือคุณคา ใหแกชีวิตเราและครอบครัว ก็จะทำใหเกิดผลเสียได เชน 

กูเงินไปใชหรือซื้อสิ่งของเพื่อตอบสนองความตองการ ของตนเอง มากกวาความจำเปน หรือเพื่อตองการใหคนรอบขางยอมรับ

นับถือ แตไมไดคำนึงถึงเงินในกระเปาตัวเอง  เปนตน  การใชเงินโดยไมจำเปนอาจสงผลใหประสบปญหาทางการเงิน  และ

มีผลรายแรงถึงขั้นที่ตอง สูญเสียคนรอบขาง หรือแมกระทั่งคนในครอบครัว หรือถูกฟองเปนคดีทางศาล ดังนั้น สมาชิกที่จะ

ตัดสินใจกูเงินจึงควรไตรตรอง พิจารณา ความจำเปน และความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองใหดีกอนที่จะตัดสินใจกูเงิน 

เพราะถาสมาชิกเปนผูกู   ไมสามารถชำระหนี้ไดแลว   คนที่จะไดรับผลกระทบนอกจากตัวสมาชิกแลว ยังมีบุคคลที่เกี่ยวของ

อาจไดรับผลกระทบดวย  ไดแก  เพื่อน หรือพี่  หรือนอง  หรือคนในครอบครัวหรือบุคคลที่มาค้ำประกันเงินกู กับสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จำกัด  ( สอ.สธ.พท )  ตองชดใชหนี้แทนตามสัญญาค้ำประกันใหเมื่อผูกูไมสามารถชำระหนี้ได

  ปจจุบัน สอ.สธ.พท ใหกูเงิน 3 ประเภท คือ เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษ  โดยเงินกูแตละ

ประเภทมีความแตกตางกัน ดังนี้ 

เงินกูฉุกเฉิน 1 

   เปนเงินกูที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิกในเวลา จำเปนเรงดวนหรือในยามฉุกเฉิน 

โดยสมาชิกรอรับเงินไดในทันทีหลังจากสงเรื่องกูเงินที่สำนักงาน มีวงเงินใหกู ไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับเงินกูประเภทอื่น 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- มี 2 ประเภท คือ แบบ เอ.ที.เอ็ม. (ATM.) และแบบ

 หนาเคานเตอร

- วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 4 เทาของเงินเดือน  100,000 บาท 

- มีระยะเวลาชาระคืนสูงสุดไมเกิน 20 งวด

- อัตราดอกเบี้ยเงินกูปจจุบัน รอยละ 6.40 ตอป

- กูครั้งใหมไดโดยหักกลบลบหนี้เดิม จะตองดำเนินการ

  ภายในวันทำการแรกหรือวันทำการที่ 2 ของเดือน

หนา 1

ตามระเบียบใหม มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2565



เงินกูสามัญ 2 

   เปนเงินกูที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยสงเสริมใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีขึ้น สรางความมั่นคงใหแกชีวิต และบรรเทา

ความเดือดรอนใหแกสมาชิกที่จำเปนตองใชเงินจำนวนมาก ซึ่งเงินกูสามัญของ สอ.สธ.พท นั้น ไดแบงออกเปน 

5 ประเภทยอยตามวัตถุประสงคในการกูเงิน คือ

2.1 เงินกูสามัญปกติ

-  กำหนดวงเงินกูสูงสุดไวไมเกิน 2,500,000 บาท 

  (สองลานหาแสนบาทถวน) สำหรับลูกจางชั่วคราว

  วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 250,000 บาท 

  (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)

- มีระยะเวลาชาระคืนสูงสุดไมเกิน 200 งวด 

  ชำระแลว 6 งวด สามารถยื่นกูใหมได 

- อัตราดอกเบี้ยเงินกูปจจุบัน รอยละ 6.50  ตอป

- ตองมีหลักประกันเงินกู เปนบุคคลเปนสมาชิกสหกรณ   

   2.2 เงินกูประเภทสามัญเฉพาะกิจ

   หลักเกณฑในการกูสามัญเฉพาะกิจ กำหนดวงเงินกูสูงสุด

   ไมเกิน  500,000 บาท 

    2.2.1) เพื่อการศึกษาของสมาชิก, คูสมรส, บุตร  

       - ระดับกอนประถมศึกษาหรือประถมศึกษา วงเงิน

         ไมเกิน 100,000 บาท 

       - ระดับมัธยมหรือเทียบเทา วงเงิน

         ไมเกิน 200,000 บาท 

       - ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี วงเงิน

         ไมเกิน 300,000 บาท 

        - ระดับสูงกวาปริญญาตรี วงเงิน

         ไมเกิน 500,000 บาท 

    2.2.2) เพื่อการอื่นๆ ตามประกาศของสหกรณเปนคราวๆ

         ไป เงินกูสามัญ ตามขอ 2.1 กับ 2.2 รวมแลวตอง

         ไมเกิน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)

         สำหรับลูกจางชั่วคราว วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 

         250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)  

2.3  เงินกูสามัญเพื่อเสริมความมั่นคงกรณี

ตองชำระแทนผูกูในฐานะผูค้ำประกัน

กำหนดวงเงินกูสูงสุดไมเกินวงเงินที่รับภาระหนี้ที่ตอง

ชำระแทนผูกูในฐานะผูค้ำประกันกับสหกรณและไมเกิน 

500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  อัตราดอกเบี้ย

รอยละ 4.50 ตอป 

  เงินกูสามัญ ตามขอ 2.1 กับ 2.2 และ 2.3 รวมแลว

ตองไมเกิน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) 

สำหรับลูกจางชั่วคราว วงเงินกูสูงสุดไมเกิน

750,000 บาท (เจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)

2.4 เงินกูสามัญแกสมาชิกที่เกษียณราชการ

  กำหนดวงเงินกูสูงสุดไวไมเกิน 1,500,000 บาท 

(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) 

2.4.1 เงินกูสามัญสำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ 

แบบปกต ิกำหนดวงเงินกูสูงสุดไวไมเกิน1,500,000 บาท 

(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)

2.4.2 เงินกูประเภทสามัญสำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ 

แบบเฉพาะกิจ กำหนดวงเงินกูสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท 

(หาแสนบาทถวน)

  - มีระยะเวลาชำระคืนสูงสุดไมเกิน 200 งวด 

    ชำระแลว 6 งวด สามารถยื่นกูใหมได 

  - อัตราดอกเบี้ยเงินกูปจจุบัน รอยละ 6.50 ตอป 

  - ตองมีหลักประกันเงินกู เปนบุคคลเปนสมาชิกสหกรณ

   เงินกูสามัญสำหรับสมาชิกที่เกษียณฯ ตามขอ 2.4.1 

กับ 2.4.2 รวมแลวตองไมเกิน 1,500,000 บาท 

(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)

     

หนา 2

2.4.3 เงินกูสามัญเพื่อเสริมความมั่นคงกรณีตองชำระแทนผูกูในฐานะผูค้ำประกัน กำหนดวงเงินกูสูงสุดไมเกินวงเงิน

ที่รับภาระหนี้ที่ตองชำระแทนผูกูในฐานะผูค้ำประกันกับสหกรณและไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 

 เงินกูสามัญ ตามขอ 2.4.1 กับ 2.4.2 และ 2.4.3 รวมแลวตองไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)

     



   2.5 เงินกูสามัญเพื่อปรับโครงสรางหนี้

      2.5.1  หนี้ที่จะสามารถขอปรับโครงสรางหนี้ได ตองมีลักษณะดังนี้

         2.5.1.1 สมาชิกที่ตองรับผิดชำระหนี้แทนบุคคลอื่นในฐานะผูค้ำประกันใหแกเจาหนี้นอกสหกรณ ภายหลังจาก

                ทำสัญญาเงินกูกับสหกรณ ตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป

    2.5.1.2 สมาชิกที่ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลอื่น ในความผิดทางละเมิดหรือฐานลหุโทษ ภายหลัง

                จากทำสัญญาเงินกูกับสหกรณ ตั้งแต 50,000 ขึ้นไป

         2.5.1.3 สมาชิกที่มีรายไดลดลงหรือคาดวารายไดจะลดลง ไมเพียงพอชำระหนี้ตามสัญญาเดิมใหแกสหกรณ 

                เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือออกจากงาน

      2.5.2 หนี้ที่มีอยูเปนภาระหนัก อันเกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุอันจำเปน ดังตอไปนี้ 

         2.5.2.1 สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ ภายหลังจากทำสัญญาเงินกูกับสหกรณ เปนเหตุใหที่อยู

                อาศัยไดรับความเสียหาย ตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป

         2.5.2.2 สมาชิกที่ประสบปญหาทางดานสุขภาพ โดยตนเอง หรือคูสมรส หรือบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 

                ภายหลังจากทำสัญญาเงินกูกับสหกรณ เกิดการเจ็บปวยที่มีคาใชจายสูงและจำเปนตองรักษาเปนเวลา

                นานเกิน 3 เดือน

         2.5.2.3 สมาชิกที่ตองรับผิดชำระหนี้แกสหกรณแทนผูกูในฐานะผูค้ำประกัน ทั้งกอนและหลังทำสัญญาเงินกูกับสหกรณ

      2.5.3  สมาชิกที่จะขอปรับโครงสรางหนี้ได ตองมีลักษณะดังนี้

         2.5.3.1 เปนผูกูที่มีภาระหนี้สินเปนจำนวนมากจนไมสามารถชำระไดตามปกติโดยใหพิจารณาจากรายไดและ

                รายจายตามรายละเอียดบัญชีเงินเดือนของสมาชิกและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของ และปรากฏวามีรายได

                คงเหลือสุทธิไมเพียงพอในการชำระหนี้หรือไมเพียงพอแกการดำรงชีพตองไดรับความยินยอมจากผูค้ำ

                ประกัน หรือ

         2.5.3.2 เปนผูค้ำประกันที่ตองรับภาระการชำระหนี้แทนผูกู โดยหนี้นั้นเปนภาระหนัก อันเกิดจากเหตุสุจริต

                หรือเหตุอันจำเปน หรือ

         2.5.3.3 เปนผูเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือออกจากงาน และไดรับเงินบำนาญ หรือเงิน

                บำเหน็จรายเดือนต่ำกวาเงินเดือนที่ไดรับเดิม 

    2.5.3.4 เปนผูที่มีอายุราชการเหลือไมเกิน 3 ปกอนเกษียณอายุราชการ ที่คาดวาจะไดรับเงินบำนาญ หรือเงิน

                บำเหน็จรายเดือนต่ำกวาเงินเดือนที่ไดรับเดิม เปนการไมเพียงพอตอการชำระหนี้และการดำรงชีพ

                หลังเกษียณอายุราชการหรือออกจากงาน

   -  งวดชำระหนี้ไมเกิน 240 งวด แตตองไมเกินอายุ 80 ป และตองมีเงินไดรายเดือนสุทธิหลัง

                   ชำระหนี้แลวคงเหลือไมนอยกวา 1,000 บาท  

       - วงเงินหนี้เงินกูสามัญคงเหลือทุกสัญญา สำหรับสมาชิกที่ยังรับราชการ วงเงินรวมเกิน

                  2,500,000 บาท หรือสำหรับลูกจางชั่วคราว วงเงินรวมเกิน 250,000 บาท ตองทำสัญญา

                  เงินกูสามัญเพื่อเสริมความมั่นคงกรณีตองชำระแทนผูกูในฐานะผูค้ำประกันอีกหนึ่งสัญญา 

       -  อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ

หนา 3
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เงินกูพิเศษ  เพื่อวัตถุประสงคเพื่อใชในการชำระหนี้ ลงทุน หรือการอันจำเปน  ดังตอไปนี้  3 

   - การสงเงินงวดชำระหนี้ ไมเกิน 200 งวดโดยนับถึงวันที่เกษียณอายุราชการ หรือ นับถึงวันที่อายุครบ 70 ป

   - อัตราดอกเบี้ย  รอยละ  6.40

 3.1 เงินกูพิเศษที่ใชสิทธิในมูลคาหุน กูไดไมเกิน รอยละ 90  ของเงินคาหุนที่ชำระแลว

 3.2 เงินกูพิเศษที่ใชเงินฝากเปนประกัน ไดไมเกิน รอยละ 90  ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ  

 3.3 เงินกูพิเศษหลักทรัพยค้ำประกัน เงินกูไดไมเกิน  รอยละ 90 แหงมูลคาของทรัพยสินนั้น 

 3.4 เงินกูพิเศษ สำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ  เงินกูสูงสุดไมเกินรอยละ 90  ของมูลคาหุนที่ชำระแลว

         หรือเงินฝากของสมาชิกที่มีอยูในสหกรณ

 3.5 เงินกูพิเศษ แบบ เอ.ที.เอ็ม.  วงเงินกูสูงสุดแตไมเกินรอยละ 90  ของมูลคาหุนที่ชำระแลววงเงินไมเกิน

         500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

 3.6 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ  

   - ไมเกินรอยละแปดสิบของมูลคา หลักทรัพย ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน)

   - หลักประกันเงินกูที่เปนที่ดินที่นำมาค้ำประกันเงินกูได ตองเปนที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในพื้นที่

     จังหวัดพัทลุง และเปนที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 2 รายการ คือ โฉนด และ/หรือ น.ส.3 ก.  

   - งวดชำระหนี้ไมเกิน 360 งวด  โดยนับถึงวันที่เกษียณอายุราชการ หรือ นับถึงวันที่อายุครบ 75 ป 

   - อัตราดอกเบี้ย 5.55

  
    สอ.สธ.พทใหบริการเงินกูหลากหลายประเภท ซึ่งแตละประเภทมีอัตราดอกเบี้ยไมเทากัน มีระยะเวลาชำระคืน

แตกตางกันตามวัตถุประสงคในการใหกูเงิน ดังนั้น หากสมาชิกเลือกใชบริการตรงตามวัตถุประสงค สมาชิก

จะไดรับประโยชนจากการกูเงินกับ สอ.สธ.พท อยางแทจริง

1,607 1,612 1,614 1,614 
 

1,552 1,554 1,555 1,555 

55 58 59 59 

1,143,541,273.75 1,157,709,318.27 1,165,398,382.12 1,173,593,529.75 

398,110,509.76 444,613,357.76  
 

442,371,542.58 442,103,673.11 

745,430,763.99 713,095,960.51  723,026,839.54 731,489,856.64      

5,353,196.11 10,268,748.08  
 

16,443,991.88 21,400,236.72 

230,749.94 591,454.28 3,057,827.05, ,  2,747,776.79 

5,122,446.17 9,677,293.80 13,386,164.83 18,652,459.93 
 

ผลการดำเนินงาน ประจำป 2565 

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ และติดตามขอมูลขาวสาร เพิ่มเติมไดที่ 

-->เว็บไซต : http://www.skpt-coop.com/main/index.php -->LineOA : @skptcoop 

-->หรือ เฟสบุค : https://www.facebook.com/skptcoop -->โทรศัพท : 0 – 7461-6167 มือถือ 08-1897-3345

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ

รายการ

จำนวนสมาชิก(รวม)

-  สมาชิกสามัญ

- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม 

2. หนี้สินรวม

3. ทุนของสหกรณ

4. รายได

5. คาใชจาย

กำไรสุทธิ

ม.ค. -65 ก.พ. – 65 มี.ค.-65 เม.ย.-65

หนา 4


