ตารางสรุป การจําแนกประเภทเงินกู้สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้ แก่ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/ข้าราชการบํานาญ/จนท.สหกรณ์ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกิน 5 ปี และสมาชิกที่ยา้ ยไปสังกัดส่ วนราชการอื่นมีสิทธิก้ไู ด้ ดังนี้
ประเภทเงินกู้
1. ฉุกเฉิ น / กระแสรายวัน (ATM)

3. สามัญทัว่ ไป

4. สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต

อายุสมาชิก
ตั้งแต่

วงเงินกู้สูงสุ ด

ส่ งชําระ
ไม่ เกิน

อัตรา
ดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

การคํา้ ประกันเงินกู้
(กรณี ใช้ผคู ้ ้ าํ ฯกลุ่มเดียวกัน)

12 งวด

6.25 ต่อปี

-

6 เดือน

80,000 บาท

6 เดือน

300,000 บาท

156 งวด 6. 25 ต่อปี

1 คน

12 เดือน

600,000 บาท

156 งวด 6. 25 ต่อปี

2 คน

18 เดือน

900,000 บาท

156 งวด 6. 25 ต่อปี

3 คน

24 เดือน

1,200,000 บาท

156 งวด 6. 25 ต่อปี

3 คน

30 เดือน

1,500,000 บาท

156 งวด 6. 25 ต่อปี

4 คน

12 เดือน

1,000,000 บาท

216 งวด 6.75 ต่อปี

3 คน

18 เดือน

1,500,000 บาท

216 งวด 6.75 ต่อปี

4 คน

24 เดือน

2,000,000 บาท

216 งวด 6.75 ต่อปี

5 คน

30 เดือน

2.500,000 บาท

216 งวด 6.75 ต่อปี

6 คน

36 เดือน

3,000,000 บาท

216 งวด 6.75 ต่อปี

7 คน

เงินเดือนคงเหลือ
(ร้ อยละ)

สิ ทธิ์ Re กู้ใหม่ ได้
เมื่อชําระแล้ว (งวด)

5% แต่ไม่นอ้ ยกว่า
ส่ งแบบสหกรณ์
ฉุกเฉิน 6 งวด/ATM 1 งวด
1,500 บาท

20 %

25%

ส่ งแบบสหกรณ์ 6 งวด
ส่ งแบบธนาคาร 12 งวด

ส่ ง แบบสหกรณ์ 12 งวด
ส่ งแบบธนาคาร 18 งวด

สมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้ แก่ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/ข้าราชการบํานาญ/จนท.สหกรณ์ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกิน 5 ปี และสมาชิกที่ยา้ ยไปสังกัดส่ วนราชการอื่นมีสิทธิก้ไู ด้ ดังนี้ (ต่อ)
ประเภทเงินกู้

อายุสมาชิก
ตั้งแต่

วงเงินกู้สูงสุ ด

ส่ งชําระ ไม่
เกิน

3,500,000 บาท

240 งวด

6.75 ต่อปี

6. สามัญสวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว/
สามัญสวัสดิการส่ งเสริ มอาชีพ

6 เดือน

200,000 บาท

36 งวด

5.25 ต่อปี

8.สามัญเสริ มสภาพคล่อง

6 เดือน

36 เดือน

250,000 บาท

60 งวด

120 งวด
ชําระให้หมด/
และใช้ผคู้ ้ าํ
ประกันในอายุ
ไม่เกิน 60 ปี
บํานาญ 75 ปี

25%

ส่ ง แบบสหกรณ์ 12 งวด
ส่ งแบบธนาคาร 18 งวด

5%

ส่ ง แบบสหกรณ์
ชําระหนี้หมด

ประเภทอื่นของผูก้ ู้

5%

ส่ ง แบบสหกรณ์ 6 งวด

ผูค้ ้ าํ 1 คนโดยไม่ค้ าํ ประกันซํ้าซ้อนกับ
สัญญาประเภทอื่นของผูก้ ู้
ต้ องมีทุนเรือนหุ้น 20% ของวงเงินกู้

15%

ส่ ง แบบสหกรณ์ 12 งวด

1) อสั งหาริมทรัพย์
- ร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
ทางการตลาด
2) บุคคลคํา้ ประกัน
- ส่ วนต่างระหว่างเงินกู้
และมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
โดยใช้เกณฑ์เงินกู้ 430,000 บาท
ต่อผูค้ ้ าํ ประกัน 1 คน

36 เดือน

7. สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

สิ ทธิ์ Re กู้ใหม่ ได้
เมื่อชําระแล้ว (งวด)

การคํา้ ประกันเงินกู้
(กรณี ใช้ผคู ้ ้ าํ ฯกลุ่มเดียวกัน)

5. เงินกูส้ ามัญมัน่ คง (สม)

ป.เอก (5 แสน)
ป.โท (2.5 แสน)
ปวส.,ป.ตรี (1.5แสน)
มัธยม,ปวช. (7 หมื่น)
อนุบาล,ประถม
(5 หมื่น)

เงินเดือน
คงเหลือ
(ร้ อยละ)

อัตรา
ดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

5.25 ต่อปี

6.25 ต่อปี

กู้ 50,001 ขึ้นไป ผูค้ ้ าํ 1 คน
กู้ 430,000 ขึ้นไป ผูค้ ้ าํ 2 คน
โดยไม่ค้ าํ ประกันซํ้าซ้อนกับสัญญา

สมาชิกกลุ่มที่ 2 ได้ แก่ ลูกจ้างนักเรี ยนทุน / พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข(พกส.)สายวิชาชีพ /จนท.สหกรณ์ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เกิน 5
จนท.ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ มีสิทธิก้ไู ด้ ดังนี้
การคํา้ ประกันเงินกู้
อายุสมาชิก
เงินเดือนคงเหลือ
ส่ งชําระ
อัตราดอกเบีย้
ประเภทเงินกู้
วงเงินกู้สูงสุ ด
(กรณี ใช้ผคู ้ ้ าํ ฯกลุ่ม
ตั้งแต่
(ร้ อยละ)
ไม่ เกิน
(ร้ อยละ)
เดียวกัน)
6 เดือน
50,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
2 คน หุน้ 20%
12 เดือน
100,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
2 คน หุน้ 20%
18 เดือน
150,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
3 คน หุน้ 20%
24 เดือน
200,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
3 คน หุน้ 20%
30 เดือน
250,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
4 คน หุน้ 20%
20 %
สามัญทัว่ ไป
36 เดือน
300,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
4 คน หุน้ 20%
42 เดือน
350,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
5 คน หุน้ 20%
48 เดือน
400,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
5 คน หุน้ 20%
54 เดือน
450,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
6 คน หุน้ 20%
60 เดือน
500,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
6 คน หุน้ 20%
5% แต่ไม่นอ้ ยกว่า
6-36 เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 12 งวด
6.25 ต่อปี
1,500 บาท
ฉุกเฉิ น / กระแสรายวัน (ATM)
ไม่เกิน 12,000 บาท
36 เดือน

ปี
สิ ทธิ์ Re กู้ใหม่ ได้
เมื่อชําระแล้ว (งวด)

ส่ ง แบบสหกรณ์ 6 งวด
ส่ งแบบธนาคาร 12 งวด

ส่ งแบบสหกรณ์
ฉุกเฉิน 6 งวด/ATM 1 งวด

*** สมาชิกกลุ่มที่ 2 + สมาชิกกลุ่มที่ 3 + สมาชิกกลุ่มที่ 4 สามารถกู้เงินสามัญสวัสดิการได้ ทั้งนี้ วงเงินกู้ยมื รวมกับเงินกู้สามัญต้ องไม่ เกินวงเงินกู้สามัญทีต่ นมีสิทธิ์ก้ ู ***

ประเภทเงินกู้

สามัญทัว่ ไป

ฉุกเฉิ น / กระแสรายวัน (ATM)

สมาชิกกลุ่มที3่ ได้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข (พกส.) สายสนับสนุน มีสิทธิก้ ไู ด้ ดังนี้
การคํา้ ประกันเงินกู้
เงินเดือนคงเหลือ
สิ ทธิ์ Re กู้ใหม่ ได้
ส่ งชําระ
อัตราดอกเบีย้
อายุสมาชิก
วงเงินกู้สูงสุ ด
(กรณี ใช้ผคู ้ ้ าํ ฯกลุ่ม
(ร้ อยละ)
เมื่อชําระแล้ว (งวด)
ตั้งแต่
ไม่ เกิน
(ร้ อยละ)
เดียวกัน)
6 เดือน
50,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
2 คน หุน้ 20%
12 เดือน
70,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
3 คน หุน้ 20%
20 %
18 เดือน
90,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
4 คน หุน้ 20%
ส่ ง แบบสหกรณ์ 6 งวด
ส่ งแบบธนาคาร 12 งวด
24 เดือน
110,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
4 คน หุ น้ 20%
30 เดือน
130,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
5 คน หุ น้ 20%
36 เดือน
150,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
5 คน หุ น้ 20%
6-36เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท
5% แต่ไม่นอ้ ยกว่า
ส่ งแบบสหกรณ์
12งวด
6.25 ต่อปี
1,500 บาท
ฉุกเฉิ น 6 งวด/ATM 1 งวด
36 เดือน ไม่เกิน 12,000 บาท

*** สมาชิกกลุ่มที่ 2 + สมาชิกกลุ่มที่ 3 + สมาชิกกลุ่มที่ 4 สามารถกู้เงินสามัญสวัสดิการได้ ทั้งนี้ วงเงินกู้ยมื รวมกับเงินกู้สามัญต้ องไม่ เกินวงเงินกู้สามัญทีต่ นมีสิทธิ์ก้ ู ***

ประเภทเงินกู้

สามัญทัว่ ไป

ฉุกเฉิ น / กระแสรายวัน (ATM)

อายุสมาชิก
ตั้งแต่
6 เดือน
12 เดือน
24 เดือน
36 เดือน
48 เดือน
6-36 เดือน
36 เดือน

สมาชิกกลุ่มที่ 4 ได้แก่ ลูกจ้างชัว่ คราว มีสิทธิก้ไู ด้ ดังนี้
การคํา้ ประกันเงินกู้
ส่ งชําระ
อัตราดอกเบีย้
วงเงินกู้สูงสุ ด
(กรณี ใช้ผคู ้ ้ าํ ฯกลุ่ม
ไม่ เกิน
(ร้ อยละ)
เดียวกัน)
30,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
2 คน หุน้ 20%
50,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
3 คน หุ น้ 20%
70,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
4 คน หุ น้ 20%
90,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
4 คน หุ น้ 20%
100,000 บาท
60 งวด
6.25 ต่อปี
5 คน หุ น้ 20%
ไม่เกิน 10,000 บาท
12 งวด
6.25ต่อปี
ไม่เกิน 12,000 บาท

เงินเดือนคงเหลือ
(ร้ อยละ)

สิ ทธิ์ Re กู้ใหม่ ได้ เมื่อ
(งวด)

20 %

ส่ ง แบบสหกรณ์ 6 งวด
ส่ งแบบธนาคาร 12
งวด

5% แต่ไม่นอ้ ยกว่า
ส่ งแบบสหกรณ์
1,500 บาท
ฉุกเฉิ น 6 งวด/ATM 1 งวด

*** สมาชิกกลุ่มที่ 2 + สมาชิกกลุ่มที่ 3 + สมาชิกกลุ่มที่ 4 สามารถกู้เงินสามัญสวัสดิการได้ ทั้งนี้ วงเงินกู้ยมื รวมกับเงินกู้สามัญต้ องไม่ เกินวงเงินกู้สามัญทีต่ นมีสิทธิ์ก้ ู ***

1.

2.
3.

การใช้ บุคคลคํา้ ประกันการกู้ยมื
สมาชิกกลุ่มที่ 1 จะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูใ้ ห้กบั ผูก้ มู้ ากกว่า 9 สัญญาไม่ได้
้ ามัญ หรื อเงินกูพ้ ฒั นาคุณภาพชีวติ ได้ไม่เกิน 7 สัญญา
1.1 คํ้าประกันเงินกูส
้ ามัญสวัสดิการและ/หรื อสามัญเสริ มสภาพคล่องได้ไม่เกิน 2
1.2 คํ้าประกันเงินกูส
สัญญาและไม่ค้ าํ ประกันซํ้าซ้อนกับสัญญาเงินกูส้ ามัญ หรื อเงินกูเ้ พื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผูก้ ู้
สมาชิกกลุ่มที่ 1 คํ้าประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 430,000 บาท/คน
สมาชิกกลุ่มที่ 1 คํ้าประกันให้กบั สมาชิกกลุ่มที่ 2,3 และ 4 ได้
สมาชิกกลุ่มที่ 2,3 และ 4 ให้ค้ าํ ประกันได้เฉพาะสมาชิกในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นโดยคํ้า
ประกันได้ไม่เกิน 6 สัญญา

หลักประกันเพือ่ ความมัน่ คงอืน่
*กูเ้ กิน 8 แสน ทําประกันชีวิต กรณี ทาํ ประกันชีวิต 1. เป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ไม่ผา่ นให้สมัครสมาชิกฌาปนกิจสสธท. หรื อ
ชสอ.
หมายเหตุประกันชีวิตเพื่อกูไ้ ม่สามารถนํามา
ลดหย่อนภาษีได้เนื่องจากอายุกรมธรรม์ไม่ถึง
10 ปี และเป็ นการประกันชีวิตกลุ่ม

ทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด และได้รับความ
คุม้ ครองแล้ว กรณี ยงั ไม่ได้รับความคุม้ ครองต้องจัดทํา
ประกันชีวิตในวงเงินทุนประกัน 100,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี
กู้ 150,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็ นสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุ ข กรณี ไม่สามารถสมัครสมาชิก
ได้ ให้จดั หาผูค้ ้ าํ ประกันเพิ่มอีก1คนหรื อจัดทําประกันชีวิตเพิ่ม
จากทุนประกันเดิมอีก200,000 บาท
3. เป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขไทย กรณี กยู้ มื เงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท
ขึ้นไป
2.

อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ประเภทเงินกู้
- สามัญสวัสดิการ
- ฉุกเฉิน และ ATM / สามัญทัว่ ไป/สามัญเสริ มสภาพคล่อง
- สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต / สามัญมัน่ คง
- สามัญเพื่อชําระหนี้แทนผูก้ ู้

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
5.25 ต่อปี
6.25 ต่อปี
6.75 ต่อปี
4.25 ต่อปี

