
ประวัติความเป็นมา 

การสมัครสมาชิก 

การขาดสมาชิกภาพ 

การถือหุ้นรายเดือน 

การบริการด้านเงินรับฝาก 

การบริการด้านสินเช่ือ  

      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว  จ ากัด  ได้รับ 
การจดทะ เ บี ยนในวัน ท่ี  18 ธันวาคม  2540 โดยด า ริ ของ 
นายแพทยบ์ณัฑิต จึงสมาน นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสระแกว้ 
สหกรณ์ฯ เป็นสถาบันการเงินท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลท่ีมีอาชีพ
เดียวกัน วตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกั 
การออม การให้กู้เม่ือเกิดความจ าเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสมาชิก ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการ
บ านาญ พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสระแก้วท่ีตั้ งอยู่ในจังหวดั
สระแกว้  

 

     สมาชิก มี 2 ประเภท ได้แก่ 
        1. สมาชิกสามัญทั่วไป คือ ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 
   2. สมาชิกสมทบ คือ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจา้งชัว่คราว 
     * ค่าสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 100 บาท ( รายใหม ่) 
   * สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้ งแต่ เดือนแรกท่ีเข้าเป็น 
สมาชิกทุก ๆ เดือน  
  * สมาชิกท่ีลาออกจากการเป็นสมาชิกไปแลว้ สามารถกลบัมา
สมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ก็ต่อเม่ือลาออกไปแล้วครบ 1 ปี และ 
เสียค่าธรรมเนียมการสมคัรใหม ่500 บาท 
     * สมาชิกทุกคนท่ีสมคัรใหม่ตอ้งเปิดบญัชีออมทรัพยพ์ร้อมกบั
สมคัรใหม่ทุกราย 
  

 

 

          การถือหุ้นรายเดือนสมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้ งแต ่

     แรกเขา้เป็นสมาชิกเป็นรายเดือน ตามเกณฑข์องเงินไดร้ายเดือน     

 ของสมาชิกไม่ต ่ าก ว่ า ร้อยละ  3 แต่ ไม่ เ กิน  10,000 บาท  

 

  1. ตาย 

   2. ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ 

 3. วิกลจริต 

 4. ตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละลาย 

 5. ถูกออกจากงานประจ า 

 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 

 การให้บริการด้านเงินฝากมี 3 ประเภท  คือ 
    1. บัญ ชี เ งิ นฝากออมทรัพ ย์  (1.50%) เ ปิ ดบัญ ชีค ร้ั งแรก 
 ขั้นต ่า 500 บาท ถอนเม่ือไหร่ก็ไดไ้ม่จ ากดัวงเงินการถอน  
   2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ( 2.75% ) เปิดบัญชีคร้ังแรก 
 ขั้นต ่า 10,000  บาท เปิดไดค้นละ 1 บญัชี  ถอนไดเ้ดือนละ 1 คร้ัง 
 ถ้าถอน เ กินคิ ดค่ าธรรม เ นี ยม ร้อยละ  2 ของ เ งิน ท่ีถอน  
 แต่ไม่ต ่ากว่า 500 บาท 
  3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ( 2.75% ) เปิดบัญชีเปิด 
 บัญชีคร้ังแรก 10,000 บาท ระยะเวลาฝาก 36 เดือน ถอนก่อน
 ก าหนด 1 ปีไม่ได้รับดอกเบ้ีย  ถ้าถอนเงินหลังก าหนด 1 ปี 
 จะไดรั้บดอกเบ้ีย  แต่สมาชิกจะตอ้งปิดบญัชีเงินฝากทุกกรณี  
 

 

                                                                                                 
 1. เงินกู้ เ พ่ือ เหตุ ฉุก เฉิน  กู้ได้ 6 เท่ าของเ งินได้ราย เ ดือน 

 แต่ไม่ เ กิน  200,000 บาท  ส่งช าระคืนสูงสุด  12 งวด และ 

  เ งินเ ดือนคงเหลือหลังจากปล่อยกู้ต้องไม่น้อยกว่า  10 % 

      ของเงินไดร้ายเดือน  (อตัราดอกเบ้ีย 5.25 %) เร่ิมใช ้ 20 ก.พ. 66 

      2. เงินกู้สามัญท่ัวไป กูไ้ด ้80 เท่าของเงินไดร้ายเดือนแต่ไม่เกิน  

 3,000,000 บาท ส่งช าระคืนสูงสุด 180 งวดและอายุไม่เกิน 70 ปี 

 แลว้แต่ก าหนดใดจะถึงก่อน ตอ้งมีทุนเรือนหุ้นไม่ต ่ากว่า 10%  

 ของยอดเงินท่ีขอกู้ และเงินเดือนคงเหลือ หลังจากปล่อยกู้

 ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 10 % ของเงินเดือน  (อตัราดอกเบ้ีย 5.80 % ) 

 3. เงินกู้เพ่ือการศึกษา 

     * ต ่ากว่าปริญญาตรี กูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000 บาท 

   * สูงกว่าปริญญาตรี กูไ้ด ้ไม่เกิน 200,000 บาท 

   * ผ่อนช าระภายใน 8 ปี ( 96 งวด) ปลอดช าระคืนเงินตน้ 2 ปี  

  หรือช าระคืนทั้ งเงินต้นและดอกเบ้ียทั้งหมดพร้อมกันได้  

  ( อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.30 บาทต่อปี ) 

 4. เงินกู้สามญท่ัวไปส าหรับสมาชิกสมทบ กูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 90 

  ของมูลค่าหุ้นต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี ส่งคืนสูงสุด  

    48 งวด ( อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.80 ต่อปี ) 

 5. เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินกู้ 300,000 บาท ระยะเวลา

  ส่งคืน 60 งวด หรืออายุไม่ เ กิน 70 ปี  ผู ้ค  ้ าประกัน 1 คน  

   (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.30%) 

 

 



หลกัประกนัส าหรับการกู้เงิน 

 6.เงินกู้สามัญกรณีต้องรับผิดในการช าระหนี้แทนลูกหนี้  

  วงเงินกู้เป็นไปตามจ านวนเงินท่ีสมาชิกต้องรับผิดชอบ 

  ในฐานะผู ้ค  ้ าประกัน ผ่อนช าระได้ไม่ เ กิน 180 งวด  

  หรืออายไุม่เกิน 70 ปี    

 

  1. กู้เพ่ือปลดเปลื้องหนีสิ้น กูไ้ด ้80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
 แต่ไม่เกิน 4 ล้าน ส่งคืนไม่เกิน 360 งวด (อตัราดอกเบ้ีย 
 5.80%) ใชอ้สังหาริมทรัพยเ์ป็นหลปัระกนั  
 

 
 1. สมาชิกกู้เงินไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าทุนเรือนหุ้น 
 ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอื่นใด 
 2. บุคคลค ้ าประกันไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้รายเดือน  
 แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน โดยสมาชิกคนหน่ึงจะเป็น 
 ผู ้ค  ้ าประกันผู ้กู ้มากกว่า  10 รายในเวลาเดียวกันมิได้  
 และ มีวง เ งินค ้ าประกันทุ ก สัญญารวมกันไม่ เ กิน  
  3,300,000 บาท 
  ( ยกเว้น สมาชิกสมทบไม่สามารถค ้าประกนัได ้ ) 
  3. เงินฝากออมทรัพย์/ออมทรัพยพ์ิเศษ ใช้ค  ้ าประกันได ้
 ไม่เกินร้อยละ 90 ของยอดเงินฝากท่ีมีกบัสหกรณ์ 
 4. อสังหาริมทรัพยป์ลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านอง
 เ ป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้ น โดยต้องเป็นท่ี
 พอใจคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกูว่้าจ านวน
 เงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 80  
 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
 

 
     1. สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก แบ่งตามระดับช้ัน
การศึกษา 

  - ประถมศึกษาปีชั้นท่ี 1 และ 4 
 - มธัยมศึกษาปีชั้นท่ี 1 และ 4 หรือเทียบเท่า 
 - อุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 หรือเทียบเท่า 
2. สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและบุคคล 

ในครอบครัว   
       - สมาชิกและบุคคลในครอบครัว (บิดา  มารดา  บุตรสมาชิก)  

ไดรั้บเงินสงเคราะห์ศพ จ านวน 3,000 บาท (พร้อมหรีด 1 พวง ) 
       - ส าหรับสมาชิกสหกรณ์จะไดรั้บเงินสงเคราะห์เพ่ิมเติมตาม

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสูงสุด 50,000 บาท 
3.  สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก สมาชิกฝากเงินในเดือนเกิด 

500 บาทขึ้นไป สหกรณ์สมทบเงินเพ่ิมให้สมาชิก 200 บาท ในบญัชี
ออมทรัพยข์องสมาชิก 

4. สวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการหรือ
ลาออกจากราชการก่อนก าหนด เป็นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือนขึ้นไป
ขอรับสวสัดิการไดท่ี้สหกรณ์ ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก วงเงิน
สูงสุด 4,000 บาท  

5. เป็นศูนย์ประสานงาน สสธท. ลา้นท่ี 1   กสธท. ลา้นท่ี 2 และ 
กสธท. ลา้นท่ี 3  เม่ือสมาชิกเสียชีวิตจะไดรั้บเงิน 1  ลา้นบาท เง่ือนไข
เป็นไปตามประกาศของสมาคม สสธท. และ กสธท. เปิดรับสมคัร 
ทุกเดือน ระหว่างวนัท่ี 1-25 ของทุกเดือน 

 

 

 

 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จ ากดั 
     SAKAEO HEALTH  SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,LIMITED. 

เพ่ือความมั่นคง และมั่งคัง่ อย่างมั่นใจ 

ช่ือ ประเภท และที่ตั้งส านกังาน 

   ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสระแกว้ จ ากดั 

    ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์

 ท่ีตั้งส านักงาน เลขท่ี 602/3 ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม  
 อ.เมืองสระแกว้ จ. สระแกว้ 27000 
 โทรศพัท.์  037-247-810  โทรสาร. 037-247-807 
        
 
 

สวัสดิการส าหรับสมาชิก  

เงินกู้พเิศษ  


