ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 11 / 2563
เรื่อง กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563
.....................................................................
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ข้อ 79(8)
และข้อ 110(3) และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 มกราคม 2563 เห็นชอบให้
กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ. 2563
1.เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉิน
1.1 สมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ข้าราชการบํานาญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่
ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปี และสมาชิกที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น ให้กู้เงินได้ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 วงเงินกู้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ไม่ต้องมีผู้ค้ําประกัน
1.1.2 สมาชิกที่ขอกู้เงินตั้งแต่หนึ่งแสนหนึง่ บาทขึ้นไป ต้องจัดหาผู้ค้ําประกัน 1 คน โดยไม่เป็น
ผู้ค้ําประกันเงินกู้แก่สมาชิกรายเดียวกัน
1.1.3 ต้องมีทนุ เรือนหุ้นอย่างน้อยร้อยละยี่สิบของวงเงินกู้
1.1.4 การส่งชําระหนี้ ให้ส่งชําระหนี้ภายใน 12 งวด
1.2 สมาชิกกลุ่มที่ 2,3,4 ให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ภายในวงเงินกู้ ดังนี้
1.2.1 อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือน ถึง 35 เดือน ให้กู้ได้ภายในวงเงินกู้ไม่เกินสองหมื่นบาท
1.2.2 อายุการเป็นสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป ให้กู้ได้ภายในวงเงินกู้ไม่เกินสามหมื่นบาท
1.2.3 สมาชิกที่ขอกู้เงินตั้งแต่หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งบาทขึ้นไป ต้องจัดหาผู้ค้ําประกัน 1 คน
โดยไม่เป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้แก่สมาชิกรายเดียวกัน
1.2.4 ต้องมีทนุ เรือนหุ้นอย่างน้อยร้อยละยี่สิบของวงเงินกู้
1.2.5 การส่งชําระหนี้ ให้ส่งชําระหนี้ภายใน 12 งวด
2. เงินกูส้ ามัญทั่วไป
2.1 สมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ข้าราชการบํานาญ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ที่ปฏิบตั ิงานเกินกว่า 5 ปี และสมาชิกที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น ให้กู้เงินได้ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุการเป็นสมาชิก
วงเงินกู้
6 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน
300,000.00 บาท
12 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน
600,000.00 บาท
18 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน
900,000.00 บาท
24 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 1,200,000.00 บาท
30 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท

~2~

การชําระหนี้เงินกู้สามัญ มี 2 วิธี ดังนี้
(1) ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ์)
(2) ส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร)
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) ให้ส่งชําระ
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบหกงวด ยกเว้นสมาชิกที่สมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ให้ส่งชําระเงินกู้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบ
สองงวด หากสมาชิกส่งชําระไม่ครบตามสัญญาแต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด(แบบธนาคาร) ให้ส่งชําระ
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบหกงวด ยกเว้นสมาชิกที่สมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ให้ส่งชําระเงินกู้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อย
สามสิบสองงวด หากสมาชิก ส่งชําระไม่ครบตามสัญญาแต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า
สิบสองงวด
2.2 สมาชิกกลุ่มที่ 2 ได้แก่ พนักงานราชการ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี,เจ้าหน้าที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) สายวิชาชีพ,ลูกจ้างชั่วคราว
(สายวิชาชีพ) ให้กู้เงินได้ไม่เกินหกแสนบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุการเป็นสมาชิก
วงเงินกู้
จํานวนผูค้ ้ําประกัน
6 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 50,000.00 บาท
2 คน
12 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 100,000.00 บาท
2 คน
18 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 150,000.00 บาท
3 คน
24 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 200,000.00 บาท
3 คน
30 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 250,000.00 บาท
4 คน
36 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 300,000.00 บาท
4 คน
42 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 350,000.00 บาท
5 คน
48 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 400,000.00 บาท
5 คน
54 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 450,000.00 บาท
6 คน
60 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 500,000.00 บาท
6 คน
72 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 600,000.00 บาท
8 คน
การชําระหนี้เงินกู้สามัญ มี 2 วิธี ดังนี้
(1) ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ์) ไม่เกิน 60 งวด
กู้ยืมใหม่ได้เมื่อชําระแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
(2) ส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร) ไม่เกิน 60 งวด
กู้ยืมใหม่ได้เมือ่ ชําระแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
2.3 สมาชิกกลุ่มที่ 3 ได้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส) สายสนับสนุน ให้กู้เงินได้
ไม่เกินสองแสนบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุการเป็นสมาชิก
วงเงินกู้
จํานวนผูค้ ้ําประกัน
6 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 50,000.00 บาท
2 คน
12 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 70,000.00 บาท
3 คน
18 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 90,000.00 บาท
3 คน
24 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 110,000.00 บาท
4 คน
30 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 130,000.00 บาท
5 คน
36 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 150,000.00 บาท
5 คน
48 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 200,000.00 บาท
6 คน
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การชําระหนี้เงินกู้สามัญ มี 2 วิธี ดังนี้
(1) ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ์) ไม่เกิน 60 งวด
กู้ยืมใหม่ได้เมื่อชําระแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
(2) ส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร) ไม่เกิน 60 งวด
กู้ยืมใหม่ได้เมื่อชําระแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
2.4 สมาชิกกลุ่มที่ 4 ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน) ให้กู้เงินได้ไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุการเป็นสมาชิก
วงเงินกู้
จํานวนผูค้ ้ําประกัน
6 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 30,000.00 บาท
2 คน
12 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 50,000.00 บาท
3 คน
24 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 70,000.00 บาท
4 คน
36 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 90,000.00 บาท
5 คน
48 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 100,000.00 บาท
6 คน
60 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 120,000.00 บาท
7 คน
การชําระหนีเ้ งินกูส้ ามัญ มี 2 วิธี ดังนี้
(1) ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ์) ไม่เกิน 60 งวด
กู้ยมื ใหม่ได้เมื่อชําระแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
(2) ส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร) ไม่เกิน 60 งวด
กู้ยมื ใหม่ได้เมื่อชําระแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
3. เงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ให้กู้แก่สมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกทีเ่ ป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ข้าราชการบํานาญ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ที่ปฏิบตั ิงานเกินกว่า 5 ปี และสมาชิกที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น ให้กู้เงินได้ไม่เกินสามล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุการเป็นสมาชิก
วงเงินกู้
12 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
18 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท
24 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท
30 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 2,500,000.00 บาท
36 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท
การชําระหนีเ้ งินกูส้ ามัญเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ มี 2 วิธี ดังนี้
(1) ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ์)
(2) ส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร)
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) ให้ส่งชําระ
ไม่เกินสองร้อยสิบหกงวด ยกเว้นสมาชิกที่สมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ให้ส่งชําระเงินกู้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อย
สามสิบสองงวด หากสมาชิกส่งชําระไม่ครบตามสัญญาแต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า
สิบสองงวด
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด(แบบธนาคาร) ให้ส่งชําระ
ไม่เกินสองร้อยสิบหกงวด ยกเว้นสมาชิกที่สมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ให้ส่งชําระเงินกู้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อย
สามสิบสองงวด หากสมาชิก ส่งชําระไม่ครบตามสัญญาแต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า
สิบแปดงวด
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4.เงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง
4.1 ให้กู้ได้เฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ข้าราชการบํานาญ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปี และสมาชิกทีย่ ้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น ให้กู้เงินได้ไม่เกินสีแ่ สนสามหมืน่
บาทถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 สมาชิกต้องจัดหาผู้ค้ําประกัน 1 คน โดยไม่เป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้แก่สมาชิกรายเดียวกัน
4.1.2 ต้องมีทนุ เรือนหุ้นอย่างน้อยร้อยละยี่สิบของวงเงินกู้
4.1.3 การส่งชําระหนี้เงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง ให้ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย
(แบบสหกรณ์) และไม่เกิน 132 งวด
4.1.4 หากสมาชิกส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ยืมใหม่ ให้กู้ได้เมื่อชําระแล้วไม่น้อย
กว่า 12 งวด
4.1.5 กรณีสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปี
ต้องชําระให้แล้วเสร็จภายในอายุสมาชิกไม่เกิน 60 ปี หรืออายุผู้ค้ําประกันไม่เกิน 60 ปี หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
มีกําหนดถึงก่อน
4.1.6 กรณีสมาชิกที่เป็นข้าราชการบํานาญ ต้องชําระแล้วเสร็จภายในอายุสมาชิกไม่เกิน 75 ปี หรือ
อายุผู้ค้ําประกันไม่เกิน 75 ปี หรืออย่างใดอย่างหนึ่งมีกําหนดถึงก่อน
5. เงินกูส้ ามัญเพื่อสวัสดิการ ให้กแู้ ก่สมาชิกดังนี้
5.1 สมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ข้าราชการบํานาญ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ที่ปฏิบตั ิงานเกินกว่า 5 ปี และสมาชิกที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น
5.1.1 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสมาชิก บุตรสมาชิก และคู่สมรสของสมาชิก
วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท ชําระไม่เกิน 60 งวด กู้ยืมใหม่ได้เมื่อชําระแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 งวด
5.1.2 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว และอื่น ๆ
วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 200,000 บาท ชําระไม่เกิน 36 งวด ต้องชําระหนี้จนครบจํานวน
5.2 สมาชิกกลุ่มที่ 2 สมาชิกกลุ่มที่ 3 และสมาชิกกลุ่มที่ 4 ให้สามารถกู้เงินสามัญสวัสดิการได้
ทั้งนี้วงเงินกู้ยืมรวมกับเงินกู้สามัญต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญที่ตนมีสิทธิกู้
6.เงินกู้สามัญมั่นคง
6.1 เงินกูส้ ามัญมั่นคง หมายถึง เงินกูท้ มี่ ีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อสังหาริมทรัพย์และบุคคลค้ําประกัน
6.2 เงินกูส้ ามัญมัน่ คง ให้กู้ได้เฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
ข้าราชการบํานาญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปี ทีม่ ีอายุการเป็นสมาชิก 60 เดือนขึน้ ไป ให้กู้เงินได้
ไม่เกินสามล้านห้าแสนบาทถ้วน
6.3 การชําระหนีเ้ งินกูส้ ามัญมัน่ คง มี 2 วิธี ดังนี้
(1) ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ์)
(2) ส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร)
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย ให้สง่ ชําระไม่เกินสองร้อย
สี่สิบงวด หากส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิบสองงวด
กรณีส่งชําระเป็นงวดรายเดือนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ให้ส่งชําระไม่เกินสองร้อย
สี่สิบงวดหากส่งชําระไม่ครบตามสัญญา แต่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ ให้กู้ได้เมื่อส่งชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบแปดงวด
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7.เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้
7.1 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ หมายถึง เงินกู้ซึ่งสหกรณ์ให้สมาชิกกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก
ในกรณีทสี่ มาชิกอาจถูกสถาบันการเงินฟ้องร้อง หรือถูกบังคับคดี หรือกู้เพื่อชําระหนี้แทนสมาชิกในฐานะผู้ค้ําประกัน
สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ
7.2 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ให้กู้ได้เฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
ข้าราชการบํานาญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปี และต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 60 เดือน
7.3 สมาชิกผู้ยื่นขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ ต้องแสดงรายการข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (เครดิตบูโร)
เพื่อประกอบการพิจารณาให้กู้เงินได้
7.4 วงเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ให้กแู้ ก่สมาชิกได้ไม่เกินสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน และสมาชิกผู้กู้ต้อง
ชําระหนี้เงินกู้ประเภทอื่นของสหกรณ์ และหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น เพื่อรวมหนี้ไว้ที่สหกรณ์ที่เดียว
7.5 การชําระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ เป็นการส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด
(แบบธนาคาร) โดยระยะเวลาการส่งชําระหนี้ขึ้นอยู่กับการค้ําประกัน ดังนี้
7.5.1 กรณีใช้เฉพาะบุคคลค้าํ ประกัน ให้ส่งชําระเงินกู้ได้ไม่เกินสองร้อยสิบหกงวด
7.5.2 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ร่วมกับบุคคลค้ําประกัน ให้ส่งชําระเงินกู้ได้ไม่เกินสามร้อยงวด
7.5.3 กรณีใช้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ค้ําประกัน ให้ส่งชําระเงินกู้ได้ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด
8.เงินกู้สามัญเพื่อชําระหนี้แทน
8.1 เงินกู้สามัญเพื่อชําระหนี้แทน หมายถึง เงินที่สมาชิกที่ขอกู้เงินจากสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ชําระหนี้แทนผูก้ ู้ในฐานะผู้ค้ําประกัน ซึ่งผู้กู้ไม่สามารถที่จะชําระหนี้สหกรณ์ได้
8.2 วงเงินกู้สามัญเพื่อชําระหนี้แทน ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ต้องมีจํานวนเท่ากับหนี้และภาระผูกพันที่
ต้องชําระหนี้สหกรณ์แทนผู้กู้
8.3 การชําระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อชําระหนี้แทน ให้ส่งชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย
(แบบสหกรณ์) หรือส่งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร) ทั้งนี้ระยะเวลาชําระหนี้สุดแต่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
9.เงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น
หมายถึง กรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญโดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกันเงินกู้ ให้กู้เงินได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของ
ทุนเรือนหุ้นทีม่ ีอยู่สําหรับสมาชิก และให้สมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบของทุนเรือนหุ้นทีม่ ีอยู่
10. หลักประกันเงินกู้
10.1 การใช้บคุ คลค้ําประกันเงินกู้ยมื
(1) สมาชิกกลุ่มที่ 1 ที่ขอกู้เงินสามัญทั่วไป สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต สามัญมั่นคง สามัญ
เพื่อรวมหนี้ ให้มีผู้ค้ําประกันเงินกู้ในวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 430,000 บาท ต่อคน และให้ค้ําประกันเงินกู้แก่สมาชิกได้
ไม่เกิน 11 สัญญา
(2) สมาชิกกลุ่มที่ 1 ค้ําประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่องและเงินกู้สามัญ
สวัสดิการ รวมกันได้ไม่เกิน 3 สัญญา
(3) ต้องไม่เป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้แก่สมาชิกรายเดียวกัน
(4) สมาชิกกลุ่มที่ 1 ค้ําประกันให้กับสมาชิกกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ได้ตามหลักประกัน
สมาชิกกลุ่มที่ 1
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(5) สมาชิกกลุ่มที่ 2 ให้คา้ํ ประกันได้เฉพาะสมาชิกกลุ่มเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ให้ค้ําประกันได้ไม่เกิน
10 สัญญา โดยให้ค้ําประกันเงินกู้ตามข้อ 25(1) ได้ไม่เกิน 8 สัญญา และค้ําประกันเงินกู้ตามข้อ 19 ข้อ 21 และ
ข้อ 25(5) รวมกันได้ไม่เกิน 2 สัญญา
(6) สมาชิกกลุ่มที่ 3 และสมาชิกกลุ่มที่ 4 ให้ค้ําประกันกันได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 9 สัญญา โดยให้
ค้ําประกันเงินกู้ ตามข้อ 25(1) ได้ไม่เกิน 8 สัญญา และค้าํ ประกันเงินกู้ตามข้อ 19 ข้อ 21 และ ข้อ 25(5) รวมกันได้
ไม่เกิน 1 สัญญา
10.2 หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ผู้กู้ต้องดําเนินการดังนี้
วงเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติเมื่อหักทุนเรือนหุ้นแล้ว วงเงินกู้ยืมคงเหลือให้ผู้กู้อาจดําเนินการดังต่อไปนี้
โดยครอบคลุมวงเงินกู้ยืมคงเหลือ
(1) ต้องทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต โดยกําหนดให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์
(2) เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
(3) เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
(4) เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
(5) เป็นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

