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ค าน า 
กิจกรรมการจัดการความรู้(Knowledge Management : KM)เรื่อง “การให้กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด”จัดท าขึ้นโดยทีมงานของ
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็น คู่มือในการปฏิบัติงานตั้งแต่ข้ันตอน
การยื่นความจ านงจะกู้เงินจนกระท่ังการได้รับเงินกู้และการส่งคืนเงินกู้ ว่ามีกระบวนงานใดบ้างที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัดส่วนหนึ่งของการจัดท าเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากผู้ที่มีความรู้ความช านาญ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)เรื่อง “การให้สมาชิกกู้เงินของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด”ที่รวบรวมโดยทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องหากมีสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใดขาดตกบกพร่องปรับเปลี่ยนยินดีรับฟังและแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์  

 
 

สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
สิงหาคม๒๕๖๓ 
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กิจกรรมการจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) 
กระบวนการท างาน:การให้สมาชิกกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

กระบวนการท างาน รายละเอียดการท างาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการท างาน 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
1. สิทธิการกู้ (ฉ.) 

 
สหกรณ์ฯจะให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกในวงเงินไม่เกิน 
95% ของมูลค่าหุ้น และไม่เกิน 100,000 บาท โดยสมาชิกเปิด
วงเงินกู้และรับเงินกู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากัด 

 
- คู่มือด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จ ากัด พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์พ.ศ. 2562 หมวดที่ 2 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากส านักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยภูมิ 

2. คุณสมบัติผู้กู้ (ฉ.) 1.เป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้อย 6 เดือน 
2.มีหุ้นไม่น้อยกว่า 6,000 บาท  ถ้ามีไม่ครบจะเรียกเก็บ
จากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจนครบ 
3.ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักช าระหนี้และค่าใช้จ่ายแล้ว
คงเหลือไม่น้อยกว่า 15%  ของเงินได้รายเดือน 

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จ ากัด พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์พ.ศ. 2562 หมวดที่ 2 
 

3. เอกสารการขอกู้(ฉ.) 
 

1. แบบพิมพ์ค าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
2. สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด 

3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 
บัตรลูกจ้างประจ า หรือบัตรพนักงานราชการ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
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กระบวนการท างาน รายละเอียดการท างาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการท างาน 

4.ขั้นตอนการกู้(ฉ.) 
 

1.  สมาชิกยื่นเอกสารค าขอเปิดวงเงินกู้พร้อมเอกสารการขอกู้ 
2.  จนท.ธุรการ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
3.  จนท.สินเชื่อ ตรวจสอบเอกสารและแจ้งวงเงินกู้แก่สมาชิก 
4.  ผู้จัดการ/กรรมการ พิจารณาอนุมัติเงินกู้ 
5.  สมาชิกรับเงินกู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากัด 

 

5.การส่งคืนเงินกู้(ฉ.) 
 
 

1.สมาชิกสามารถส่งคืนต้นเงินกู้ทั้งจ านวน หรือส่งเป็นรายเดือน
เท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยได้ไม่เกิน12 งวด 
2. กรณีส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแล้ว 1 งวด ผู้กู้สามารถขอ
กู้ใหม่ได้ โดยสหกรณ์จะท าการหักเงินกู้ใหม่นั้นเพื่อช าระหนี้
คงเหลือทันที 

 

เงินกู้สามัญ 
1. สิทธิการกู้ (ส.) 

 
1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ  กู้ได้ 40 เท่า
ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท    
2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ดังนี้  
2.1  เป็นสมาชิก  1 - 4 ปี 11  เดือน กู้ได้ไม่เกิน      
100,000   บาท 

2.2 เป็นสมาชิก  5 - 9 ปี 11  เดือน กู้ได้ไม่เกิน 
200,000   บาท 
    2.3เป็นสมาชิก  10-14 ปี 11  เดือนกู้ได้ไม่เกิน 

 
- คู่มือด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จ ากัด พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์พ.ศ. 2562 หมวดที่ 3 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากส านักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยภูมิ 
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กระบวนการท างาน รายละเอียดการท างาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการท างาน 
 300,000   บาท 

2.4  เป็นสมาชิก    15  ปี  ขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน      
400,000   บาท 
3. ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนและสมาชิก
สมทบให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  95 ของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์  แต่ไม่เกิน 1,500,000  บาท   
4.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  ตามประกาศ
ของสหกรณ์ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไปปัจจุบันมีอัตราร้อยละ 
6.00 ต่อปีมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563  เป็นต้นไป สหกรณ์คิดเป็นรายวัน
ตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 

 

2. คุณสมบัติผู้กู้ (ส.) 1.เป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้อย 6 เดือน 
2.มีหุ้นไม่น้อยกว่า 20% ของวงเงินกู้  ถ้ามีไม่ครบจะเรียกเก็บ
จากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจนครบ 
3.ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักช าระหนี้และค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือไม่
น้อยกว่า 15%  ของเงินได้   รายเดือน 
4. ผู้กู้ท าฌาปนกิจ สสธท.,กสธท. และหรือประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 
ตามท่ีสหกรณ์จัดหาไว้  เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ค้ าประกัน 
 

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์พ.ศ. 2562 หมวด
ที่ 3 
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กระบวนการท างาน รายละเอียดการท างาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการท างาน 
3. หลักประกันหนี้ (ส.) 1.วงเงินกู้ไม่เกินกว่าร้อยละ 95 แห่งค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกัน 

2.วงเงินกู้เกินกว่าตามข้อ 1. ให้มีหลักประกันหนี้ ดังนี้ 
2.1  บุคคล(สมาชิก)ค้ าประกัน(สมาชิก 1 คน มีสิทธิค้ าประกันเงินกู้ 
ทุกประเภทได้ไม่เกิน 5 สัญญา) 
(ก)วงเงินกู้หักมูลค่าหุ้น คงเหลือ 100,000 บาท  มีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 1 คนผู้ค้ าเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าก็ได้    
       (ข)วงเงินกู้หักมูลค่าหุ้น คงเหลือ 500,000 บาท  มีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 2คนผู้ค้ า
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าก็ได้ 
   (ค)  วงเงินกู้หักมูลค่าหุ้น คงเหลือ 1,5000,000 บาท  มีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 3 คนผู้
ค้ าอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นข้าราชการ ที่เหลือเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าก็ได้ หรือผู้
ค้ าเป็นลูกจ้างประจ าทั้งหมดรวม 4 คน ก็ได้ 
2.2  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่นจ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้ 
และต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 ของราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์นั้น  

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ. 
2562 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์พ.ศ. 2562 หมวดที่ 3 

4.เอกสารการขอ
กู(้ส.) 
 

1.แบบพิมพ์ค าขอกู้พร้อมหนังสือเงินกู้สามัญ และหนังสือค้ าประกัน ตามแบบของ
สหกรณ์ 
2.สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดของผู้กู้และผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้และผู้ค้ า พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
4.ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
5.ส าเนาทะเบียนสมรส/หย่า ของผู้กู้และผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง(ถ้ามี)    

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ. 
2562 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์พ.ศ. 2562 หมวดที่ 3 
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กระบวนการท างาน รายละเอียดการท างาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการท างาน 
 6. ส าเนาใบมรณะ ของคู่สมรสผู้กู้และคู่สมรสผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

(ถ้ามี) 
7.ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้กู้/คู่สมรส และผู้ค้ า/คู่สมรส พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง(ถ้ามี) 

 

5.ขั้นตอนการกู้(ส.) 
 

1.  สมาชิกยื่นเอกสารการขอกู้ ณ ที่ท าการสหกรณ์ 
2.  ฝ่ายธุรการ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
3.  ฝ่ายสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสารและแจ้งวงเงินกู้ และผู้ค้ าลงลายมือชื่อค้ าประกันหนี้
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
4.  ผู้จัดการตรวจสอบและคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ 
5.  สมาชิกรับเงินกู้ 
ยื่นเอกสารการกู้เงินกู้สามัญ  
1.  ยื่นค าขอกู้  รอบที่ 1  ภายในวันที่   5   จะได้รับเงินกู้ วันที่ 15 
2.  ยื่นค าขอกู้  รอบที่ 2  ภายในวันที่  20  จะได้รับเงินกู้ภายในวันที่ 30 

 

6. การส่งคืน-เงินกู้
(ส.) 
 

1.ส่งช าระเป็นงวดรายเดือน  ไม่เกิน 150 งวดมีให้เลือกช าระได้ 2 แบบ ดังนี้                          
(1) แบบสหกรณ์ช าระต้นเงินกู้คงท่ีเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบี้ย  
(2) แบบธนาคาร  ช าระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยรวมกันเป็นจ านวนเงินเท่ากันทุกงวด 
ตั้งแต่งวดแรกจนถึงงวดสุดท้าย   
2.ช าระโดย หัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือน หากสมาชิกต้องการหมดหนี้เร็วขึ้นก็ 
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กระบวนการท างาน รายละเอียดการท างาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการท างาน 
 สามารถช าระหนี้เพ่ิมเติมบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเงินสดได้ ณ ที่ท าการ

สหกรณ์ หรือโอนช าระผ่านธนาคารได้  
3.กรณีส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแล้ว 6 งวด ผู้กู้สามารถยื่นขอกู้
ใหม่ได้ โดยสหกรณ์จะท าการหักเงินกู้ใหม่นั้นเพื่อช าระหนี้คงเหลือ
ทันที 
4.ผู้กู้จะต้องช าระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเกษียณอายุราชการ  

 

เงินกู้พิเศษ 
1. สิทธิการกู้ (พ.) 

1.ข้าราชการ  กู้ได้ไม่เกิน 4,000,000 บาท    
2.ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ  กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท    
3.ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 
95 ของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  แต่ไม่เกิน 4,000,000  
บาท   
(กรณีผู้กู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 57 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป สหกรณ์จะพิจารณาวงเงินให้กู้
จากเงินบ านาญที่คาดว่าจะได้รับเมื่อผู้กู้เกษียณอายุราชการ) 
4.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  ตามประกาศของ
สหกรณ์ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไปปัจจุบันมีอัตราร้อยละ 6.00 
ต่อปีมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563  เป็นต้นไป สหกรณ์คิดเป็นรายวันตาม
จ านวนต้นเงินคงเหลือ 

- คู่มือด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์พ.ศ. 2562 หมวดที่ 3 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

2. คุณสมบัติผู้กู้ (พ.) 1.เป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้อย 12 เดือน 
2.มีหุ้นไม่น้อยกว่า 20% ของวงเงินกู้  ถ้ามีไม่ครบจะเรียกเก็บจาก
เงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติจนครบ 
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กระบวนการท างาน รายละเอียดการท างาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการท างาน 
 3.ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักช าระหนี้และค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือไม่น้อย

กว่า 15%  ของเงินได้รายเดือน 
4.ผู้กู้ท าฌาปนกิจ สสธท.,กสธท. และหรือประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ตามที่สหกรณ์
จัดหาไว้  เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ค้ าประกัน 

 

3. หลักประกันหนี้ (พ.) 1.วงเงินกู้ไม่เกินกว่าร้อยละ 95 แห่งค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกัน 
2.วงเงินกู้เกินกว่าตามข้อ 1. ให้มีหลักประกันหนี้ ดังนี้ 
2.1  บุคคล(สมาชิก)ค้ าประกัน(สมาชิก 1 คน มีสิทธิค้ าประกันเงินกู้ทุกประเภทได้ไม่
เกิน 5 สัญญา) 
(ง)วงเงินกู้หักมูลค่าหุ้น คงเหลือ 100,000 บาท มีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 1 คน 
ผู้ค้ าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าก็ได้ 
(จ) วงเงินกู้หักมูลค่าหุ้น คงเหลือ 500,000 บาท มีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 2คน 
ผู้ค้ าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าก็ได้ 
(ฉ) วงเงินกู้หักมูลค่าหุ้น คงเหลือ 2,0000,000 บาท มีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 3  
คนผู้ค้ าอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นข้าราชการ ที่เหลือเป็นข้าราชการหรือ 
ลูกจ้างประจ าก็ได้หรือผู้ค้ าเป็นลูกจ้างประจ าทั้งหมดรวม 5 คน ก็ได้ 
(ช)  วงเงินกู้หักมูลค่าหุ้น คงเหลือเกินกว่า 2,000,000 บาท  มีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 
4คนผู้ค้ าอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นข้าราชการ ที่เหลือเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าก็ได้หรือผู้ค้ าเป็นลูกจ้างประจ าทั้งหมดรวม 5 คน ก็ได้ 
2.2  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่นจ านองเป็นประกันเต็มจ านวน
เงินกู้ และต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 ของราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์นั้น  

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ. 2562 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2562 หมวดที่ 3 
- คู่มือด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
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กระบวนการท างาน รายละเอียดการท างาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการท างาน 
4.เอกสารการขอกู้
(พ.) 
 

1.แบบพิมพ์ค าขอกู้พร้อมหนังสือเงินกู้พิเศษ และหนังสือค้ าประกัน ตามแบบของ
สหกรณ์ 
2.สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดของผู้กู้และผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้และผู้ค้ า พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
4.ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
5.ส าเนาทะเบียนสมรส/หย่า ของผู้กู้และผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง(ถ้ามี)  
6. ส าเนาใบมรณะ ของคู่สมรสผู้กู้และคู่สมรสผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง(ถ้า
มี) 
 7.ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้กู้/คู่สมรส และผู้ค้ า/คู่สมรส พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง(ถ้ามี) 

- คู่มือด าเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จ ากัด 
 

5.ขั้นตอนการกู้(พ.) 
 

1.  สมาชิกยื่นเอกสารการขอกู้ณ ที่ท าการสหกรณ์ 
2.  ฝ่ายธุรการ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
3.  ฝ่ายสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสารและแจ้งวงเงินกู้ และผู้ค้ าลงลายมือชื่อค้ าประกันหนี้ต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่  
4.  คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาอนุมัติเงินกู้ 
5.  สมาชิกรับเงินกู้ 

การยื่นเอกสารการกู้-เงินกู้พิเศษ 
1.  ยื่นค าขอกู้  รอบที่ 1  ภายในวันที่   5   จะได้รับเงินกู้ วันที่ 15 
2.  ยื่นค าขอกู้  รอบที่ 2  ภายในวันที่  20  จะได้รับเงินกู้ภายในวันที่ 30 

- คู่มือด าเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จ ากัด 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ. 
2562 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์พ.ศ. 2562 หมวด
ที่ 3 
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กระบวนการท างาน รายละเอียดการท างาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการท างาน 
6. การส่งคืน-เงินกู้
(พ.) 
 

1.ส่งช าระเป็นงวดรายเดือน  ไม่เกิน 300  งวดเลือกช าระได้ 2 แบบ ดังนี้ 
(1) แบบสหกรณ์ช าระต้นเงินกู้คงท่ีเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบี้ย  

(2) แบบธนาคาร  ช าระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยรวมกันเป็นจ านวนเงินเท่ากันทุก
งวด ตั้งแต่งวดแรกจนถึงงวดสุดท้าย   

2.ช าระโดย หัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือน หากสมาชิกต้องการหมดหนี้เร็วขึ้นก็
สามารถช าระหนี้เพ่ิมเติมบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเงินสดได้ ณ ที่ท าการสหกรณ์ หรือ
โอนช าระผ่านธนาคารได้  
3.กรณีส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแล้ว 6 งวด ผู้กู้สามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้ 
โดยสหกรณ์จะท าการหักเงินกู้ใหม่นั้นเพื่อช าระหนี้คงเหลือทันที 
4.ผู้กู้จะต้องช าระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเกษียณอายุราชการ  
 

- คู่มือด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ. 2562 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2562 หมวดที่ 3 
 

 
 


