ด ดรธานี จํากกัด
ประกาศศสหกรณ์ ออมมทรัพย์ สาธารรณสุ ขจังหวัดอุ
ฉบับที่ 24 /2559
เรื่อง กําหนดเงื่อนไขขหลักเกณฑ์ การพิ
ก จารณาออนุมัติเงินให้ กูก้ยู มื แก่สมาชิกเพื
ก อ่ เป็ นการรบรรเทาความมจําเป็ นเร่ งด่ วน
ว
ณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ
ส
ขจังหวั
ง ดอุดรธานีนี จํากัด ว่ าด้ ววยการให้ ก้ยู มแก่
มื สมาชิกแลละ
ซึ่งไม่ เป็ นไปตามระะเบียบสหกรณ
ดออกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.
พ 2559
…………
…………………………………
ด้วยมติที่ประะชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ก ชุดที่ 23 ครั้งที่ 13/25559 เมื่อวันที่ 226 กรกฎาคมม 2559 มีมติ
เห็นชอบบให้กาํ หนดเงืื่อนไขหลักเกกณฑ์การพิจารรณาอนุมตั ิเงินให้
น กยู้ มื แก่สมาชิ
ส ก ประเภภท เงินกูส้ ามัญทั
ญ ว่ ไป และ
เงินกูส้ ามมัญพัฒนาคุณภาพชี
ณ
วิต ซึ่งไม่เป็ นไปตามระเบียบสหหกรณ์ออมทรรัพย์สาธารณสสุ ขจังหวัดอุดรธานี
ด
จํากัด
ว่าด้วยกาารให้กยู้ มื แก่สมาชิ
ส กและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.
พ 2559 โดดยสหกรณ์จะพิ
ะ จารณาอนุมมัติเงินให้กยู้ มเพื
มื ่อเป็ นการ
บรรเทาคความเดือดร้อน ซึ่งมีสาเหตตุมาจาก สมาชิชิก คู่สมรส บุตรชอบด้วยกกฎหมาย บุตรรนอกกฎหมาายที่บิดารับรออง
บิดาและมารดา ดังต่อไปนี้
1.1 ป่ วยหนักด้วยโรคร้ายแรรง จําเป็ นต้องใช้
อ ยา หรื ออุอปกรณ์ทางการแพทย์เป็ นพิเศษ หรื อการผ่
อ าตัด
อวัยวะส่สวนหนึ่งส่ วนใดของร่ างกาาย ซึ่งมีค่าใช้จ่จ่ายต่างๆ ไม่สามารถเบิ
ส
กจ่ายจากราชกาารได้ (หลักฐาานประกอบด้ว้ ย
หนังสื อรับรองการรักษาจากแพทย์
ก
ย์ผรู ้ ักษา หรื อใบเสร็
อ
จรับเงิงินค่าอุปกรณ์์พิเศษต่างๆ)
2.2 ประสบอุบตั ิเหตุจากการรใช้ยานพาหนนะ ทําให้คกู่ รณี
ร บาดเจ็บหรืรื อ เสี ยชีวิต แและทรัพย์สินคู่กรณี หรื อ
ตนเองไดด้รับความเสี ยหาย
ย ทั้งนี้ได้มีการร้องทุกข์
ก ต่อเจ้าพนักงานแล้
ก
ว (หลลักฐานประกอบด้วย คือ บับนทึกประจําวั
าน
จากเจ้าหน้
ห าที่ตาํ รวจ และภาพถ่
แ
าย )
3.. ประสบภัยพิบตั ิต่างๆ ทําให้ที่อยูอ่ าศัยและทรัพย์สินเสี
น ยหาย และมีค่าใช้จ่ายใในการซ่อมแซซมจํานวนเงิน
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
น (หลักฐานประกอบดด้วย ภาพถ่าย เอกสารแสดดงกรรมสิ ทธิ์ใในทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นของ
สมาชิกหรื
ห อบุคคลในครอบครัว แลละใบประเมินราคาซ่
น
อมแซซมจากผูร้ ับจ้าง
า หรื อนายช่าางจากส่วนราาชการท้องถิ่น)
น
4.4 ถูกดําเนินคดี
ค ทางแพ่ง ซึ่ งคดีอยูใ่ นชั้นศาล
5.5 เป็ นผูค้ ้ าํ ปรระกันที่ตอ้ งชําระหนี้เงินกูยืย้ มื และเงินอื่นๆ
น แทนผูก้ ยู้ มเงิ
มื นจากสหกกรณ์ออมทรัพย์
พ สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด หรื อ ได้รับผลกระทบจาากการชําระหนี้แทนดังกล่าว
า
6.. ต้องการกูย้ มเพื
มื ่อรวมหนีน้้ สถาบันการเงิงินไว้ที่สหกรรณ์ (หลักฐานนประกอบ หหนังสื อยินยอมมให้สหกรณ์เนิ
เ น
การชําระะหนี้แทน)
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-27. สมาชิกที่มีความจําเป็ นและเดือดร้อนตามข้อ 1 ถึง ข้อ 6 หรื อข้อหนึ่งข้อใด สหกรณ์จะพิจารณาอนุมตั ิ
เงินให้กยู้ มื แก่สมาชิก โดยคํานวณยอดเงินชําระหนี้งวดประจําเดือน รวมกับการหักเงินเพื่อการอื่นๆ แล้ว
สมาชิกต้องมีเงินเพื่อการดํารงชีพดังนี้
7.1. เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป ต้องมีเงินเพื่อการดํารงชีพไม่นอ้ ยว่าร้อยละ 10 ของเงินรายได้รายเดือน
7.2. เงินกูส้ ามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องมีเงินเพื่อการดํารงชีพไม่นอ้ ยว่าร้อยละ15ของเงินรายได้รายเดือน
8. วงเงินกูย้ มื ทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้ การอนุมตั ิให้เงินกูย้ มื โดยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดด้วยมติเสี ยงข้างมาก ด้วยมติไม่นอ้ ยกว่า
สองในสาม ของคณะกรรมการที่อยูใ่ นวาระ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 27 กรกฏาคม 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

