
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด 
เรื่อง  การให้เงินกู้แก่สมาชิกผ่านโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ผู้ประสงค์สร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม (การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์) 
--------------------------------------------- 

 

ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด ได้จัดท าโครงการ “รอบรู้การจัดการด้านการเงินส่วนบุคคล
และสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าจากอาชีพเสริมของสมาชิกบนโลกออนไลน์ ” ขึ้น ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 โดย
เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลตามแนวทางของสหกรณ์ และการ
สร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสมาชิกบนโลกออนไลน์ มาให้ความรู้แก่สมาชิก   ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกที่ผ่าน
การอบรมโครงการอาชีพเสริมของสหกรณ์  สมาชิกที่มีรายได้ไม่พอหัก  สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการและต้องการสร้าง
รายได้หลังเกษียณ รวมถึง สมาชิกที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองทางด้านการเงิน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ
การอบรมกับสหกรณ์ฯ สามารถสร้างร้านค้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ได้  และจากการอบรมดังกล่าว สหกรณ์ฯ 
ได้รับทราบข้อมูลจากสมาชิกว่า สมาชิกยังมีความต้องการใช้บริการเงินกู้จากสหกรณ์ฯ เพ่ือน าไปเป็นทุนในการเตรียม
ความพร้อมเรื่องสินค้าและการโฆษณาร้านค้าออนไลน์ของสมาชิก  ให้กับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก นั้น  

 

ดังนั้น  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จ ากัด  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  38 ใน
การประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่  24  มิถุนายน พ.ศ.2565 จึงได้ก าหนดให้สหกรณ์ฯ  ด าเนินการ  “โครงการเงินกู้
เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสงค์สร้างรายได้เพ่ิมจากอาชีพเสริม (การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์)” ขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่สมาชิกสหกรณ์ในกลุ่มเป้าหมาย  ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ ก าหนดขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมขึ้น (การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์) 
  2. เพ่ือให้สมาชิกมีแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพเสริมในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
  1. สมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ ที่เข้าอบรมในโครงการ  “รอบรู้การจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลและสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าจากอาชีพเสริมของสมาชิกบนโลกออนไลน์ ” ปี 2565  จ านวน  217 คน 
  2. สมาชิกที่ผ่านการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมเรื่อง การเกษตรพอเพียง /เบเกอรี่/เครื่องดื่ม/ 
ในปี 2560-2561 และมีการด าเนินกิจการต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  จ านวน 491 คน  
    รวมจ านวนทั้งสิ้น  708 คน 

4.  คุณสมบัติของสมาชิกท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการ 
 4.1  สมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ ที่เข้าอบรมในโครงการ “รอบรู้การจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลและสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าจากอาชีพเสริมของสมาชิกบนโลกออนไลน์ ” ปี 2565 และ 
 



 

 4.2  มีการขายสินค้าบนโลกออนไลน์โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   4.2.1  มีร้านค้าออนไลน์เพ่ือจ าหน่ายสินค้า(เพจ) 
   4.2.2  มีแผนการตลาดในการจ าหน่ายสินค้า 
   4.2.3  มีสินค้าเพ่ือจัดจ าหน่าย(หลักฐานคือภาพถ่ายสมาชิกกับสินค้าหรือสต็อคสินค้า) 
   4.2.4  มีการด าเนินกิจการ โดย 
    4.2.4.1  มีคนกดถูกใจร้านค้าออนไลน์ (เพจ) อย่างน้อย  50  คน   ขึ้นไป 
    4.2.4.2  มีการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างน้อย    15  คน   ขึ้นไป 
    4.2.4.3  มีข้อความการสนทนากับลูกค้าผ่านอินบล็อคอย่างน้อย 15  คน  
    4.2.4.4  มีสลิปการโอนเงินหรือหลักฐานการช าระค่าสินค้าอย่างน้อย   15  รายการ 
    ยกเว้น  กลุ่มร้านค้าออนไลน์(เพจ) ประเภทเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์ ให้ยกเว้น รายการตาม 
     ข้อ 4.2.4.3 ได้ 
 หมายเหตุ :  สหกรณ์ฯจะมีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ 

         WWW.COOP-NKP.COM และ Lineน้องออมทรัพย์ 
 

5.   ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1 กรกฎาคม  2565 – 31 ตุลาคม 2565 
 

6.   ประเภทเงินกู้/วงเงินกู้/อัตราดอกเบี้ย/งวดการช าระ/วิธีการช าระ 
 6.1  ประเภทเงินกู้       เงินกู้สามัญเพ่ือคุณภาพชีวิตสมาชิก (สค.) 
 6.2  วงเงินกู้  ไม่เกินรายละ 100,000 บาท 
 6.3  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 บาท/ปี  
 6.4  งวดการช าระ 120 งวด 
 6.5  วิธีการช าระ  ช าระแบบคงยอดและปลอดเงินต้น 5 เดือนแรก  
 

7.   หลักประกัน 
 สมาชิกสามัญ ค้ าประกัน 1 คน / และต้องมีหลักประกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 

8.  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้ 
 8.1  กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท แต่ต้องอยู่ภายในจ ากัดวงเงินกู้สามัญไม่เกินสามล้านบาทถ้วน 

8.2  ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหัก ณ ที่จ่ายแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
  

9.  ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ 
 9.1  กลุ่มเป้าหมายด าเนินการสร้างร้านค้าออนไลน์ตามที่สหกรณ์ก าหนด 
 9.2  ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและค าขอกู้เงินพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียด ดังนี้ 
  9.2.1  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  
 9.2.2  เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

9.2.2.1  แผนการตลาดในการจ าหน่ายสินค้า จ านวน   1  แผ่น  
  9.2.2.2  ภาพถ่ายชื่อเพจจ าหน่ายสินค้าและจ านวนคนกดถูกใจ    จ านวน   1  แผ่น 

http://www.coop-nkp.com/


 

  9.2.2.3  ภาพถ่ายสมาชิกกับสินค้าหรือสต็อคสินค้า จ านวน   1  แผ่น 
  9.2.2.4  ภาพถ่ายข้อความการสนทนากับลูกค้า 15 คน        จ านวน  15  คน 
   9.2.2.5  ภาพสลิปการโอนเงินหรือหลักฐานการช าระค่าสินค้าของลูกค้า  จ านวน 15  รายการ 
    ยกเว้น  กลุ่มร้านค้าออนไลน์(เพจ) ประเภทเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์ ให้ยกเว้น รายการตาม 
     ข้อ 9.2.2.4 ได้ 
                    9.2.3  สัญญากู้เงินสามัญเพ่ือคุณภาพชีวิตสมาชิก (สค.) 
 

10. การติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการกู้เงินของสมาชิก 
 สหกรณ์ฯ จะมีการติดตามผลการด าเนินกิจการของสมาชิก  โดยการเยี่ยมชมผ่านร้านค้าออนไลน์ (เพจ) ของ
สมาชิก เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ รวมถึงจัดท าเป็นข้อมูลน าเสนอในการรับการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินโครงการจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด เพ่ือจะน าผลงานของสมาชิกสหกรณ์
รวบรวมเป็นองค์ความรู้และน าไปเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่สมาชิกสหกรณ์อ่ืนต่อไป 
 

11. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์โครงการ 
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ฯ  มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  (การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์) อย่างน้อย   
ร้อยละ 30 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ฯ  เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าในการประกอบอาชีพเสริมอย่างน้อย 
ร้อยละ 30 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   25 กรกฎาคม  พ.ศ.2565 
 

                                                                                ลงชื่อ          
                                                                                          (นางสาวรุ่งนภา   อุดานนท์) 
                              ประธานกรรมการ  
                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ เงินกู้สามัญเพ่ือคุณภาพชีวิตสมาชิก 

        เขียนที.่.............................................................. 
       วันที่.........เดือน..........................................พ.ศ............... 
 

เรื่อง    แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเงินกู้สามัญเพ่ือคุณภาพชีวิตสมาชิก 
 

เรียน   คณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด 
 

  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด ได้ก าหนดจัดท าโครงการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสงค์สร้างรายได้เพ่ิมจากอาชีพเสริม (การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์) นั้น  ข้าพเจ้า  
นาย/นาง/นางสาว............................................................ .............ต าแหน่ง.....................................................................
สังกัด........................................................เลขทะเบียนสมาชิกที่.....................เบอร์โทร................................................... 
มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยข้าพเจ้า เป็น 

  สมาชิก     บุคลากรของสหกรณ์  คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ/ที่ปรึกษา/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ 
                       ผู้ตรวจสอบภายใน  
ที่เข้าอบรมในโครงการ“รอบรู้การจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 

จากอาชีพเสริมของสมาชิกบนโลกออนไลน์ ” ปี 2565 กับสหกรณ์ฯในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 
ข้าพเจ้า ขอกู้เงินสามัญเพ่ือคุณภาพชีวิตของสมาชิกกับสหกรณ์ ดังนี้ 
1. จ านวนเงินที่จะขอกู้...........................................บาท (.................................................................) 

2. เอกสารประกอบการยื่นกู้ 

   แผนการตลาดในการจ าหน่ายสินค้า                                        จ านวน   1   แผ่น 
   ภาพถ่ายชื่อเพจจ าหน่ายสินค้าและจ านวนคนกดถูกใจ     จ านวน   1  แผ่น 
   ภาพถ่ายสมาชิกกับสินค้าหรือสต็อคสินค้า    จ านวน   1  แผ่น 
   ภาพถ่ายข้อความการสนทนากับลูกค้า 15 คน                จ านวน   5  แผ่น 
   ภาพสลิปการโอนเงินหรือหลักฐานการช าระค่าสินค้าของลูกค้า    จ านวน  15  รายการ 

3. สัญญากู้เงินสามัญเพ่ือคุณภาพชีวิตสมาชิก 
 

เหตุผลในการกู้ยืมเพ่ือ..................................................................................................................  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
        ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                 (..............................................................) 
ยกเว้น  กลุ่มร้านค้าออนไลน์(เพจ) ประเภทเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์ ให้ยกเว้น ภาพถ่ายข้อความการสนทนากับลูกค้า  


