ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 10 / 2564
เรื่อง กําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2563 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2563)
.....................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ขอ 79(8)
และขอ 110(3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบ
ใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู
พ.ศ. 2563 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2563) ดังนี้
1.ขอกําหนดทั่วไป
1.1 สมาชิกกลุมที่ 1 หมายถึง สมาชิกที่เปนขาราชการ , ลูกจางประจํา ,ขาราชการบํานาญ, เจาหนาที่
สหกรณที่ปฏิบัติงานเกินกวา 5 ป , สมาชิกที่ยายไปสังกัดสวนราชการอื่น
1.2 สมาชิกกลุมที่ 2 หมายถึง พนักงานราชการ , เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป , เจาหนาที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(สายวิชาชีพ) ,ลูกจางชั่วคราว(สายวิชาชีพ)
1.3 สมาชิกกลุมที่ 3 หมายถึง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สายบริการ) ,ลูกจางชั่วคราว(สายบริการ)
1.4 อสังหาริมทรัพย หมายถึง ที่ดินและทรัพยอันติดกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวร หรือประกอบเปนอัน
เดียวกับที่ดินนั้น และหมายความถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอัน
เดียวกับที่ดินนั้นดวย
ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย ใหอยูในเขตดังตอไปนี้
(1) ในเขตจังหวัดอุดรธานี
(2) ในเขตพื้นที่ติดกับจังหวัดอุดรธานี รวมถึงจังหวัดนครพนม และ จังหวัดบึงกาฬ
(3) ในพื้นที่จังหวัดอื่นที่เปนการแกไขปญหาหนี้สมาชิก
2.เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2.1 สมาชิกกลุมที่ 1 ไดแก สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ เจาหนาที่สหกรณ
ที่ปฏิบัติงานเกินกวา 5 ป และสมาชิกที่ยายไปสังกัดสวนราชการอื่น ใหกูเงินไดไมเกินสองแสนบาทถวน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) อายุการเปนสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป
(2) วงเงินกูไมเกินหนึ่งแสนบาท ไมตองมีผูค้ําประกัน
(3) วงเงินกูตั้งแตหนึ่งแสนหนึ่งบาทขึ้นไป ตองจัดหาผูค้ําประกัน 1 คน โดยไมเปนผูค้ําประกันเงินกู
สามัญสมาชิกรายเดียวกัน
(4) ตองมีทุนเรือนหุนอยางนอยรอยละยี่สิบของวงเงินกู
(5) การสงชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ภายใน 12 งวด
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2.2 สมาชิกกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ใหกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไดภายในวงเงินกู ดังนี้
(1) อายุการเปนสมาชิก 6 เดือน ถึง 35 เดือน ใหกูไดวงเงินกูไมเกินสองหมื่นบาท
(2) อายุการเปนสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป ใหกูไดวงเงินกูไมเกินสามหมื่นบาท
(3) วงเงินกูยืมตั้งแตหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งบาทขึ้นไป ตองจัดหาผูค้ําประกัน 1 คน โดยไมเปนผูค้ํา
ประกันเงินกูสามัญสมาชิกรายเดียวกัน
(4) ตองมีทุนเรือนหุนอยางนอยรอยละยี่สิบของวงเงินกู
(5) การสงชําระหนี้ ใหสงชําระหนี้ภายใน 12 งวด
3. เงินกูสามัญทั่วไป
3.1 สมาชิกกลุมที่ 1 ไดแก สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ เจาหนาที่
สหกรณที่ปฏิบัติงานเกินกวา 5 ป และสมาชิกที่ยายไปสังกัดสวนราชการอื่น ใหกูเงินไดไมเกินหนึ่งลานหาแสนบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุการเปนสมาชิก
วงเงินกู
6 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน
300,000.00 บาท
12 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน
600,000.00 บาท
18 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน
900,000.00 บาท
24 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 1,200,000.00 บาท
30 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 1,500,000.00 บาท
ระยะเวลาชําระหนี้
(1) เปนสมาชิกกอน 1 ตุลาคม 2560 ชําระหนี้ไมเกิน 156 งวด
(2) เปนสมาชิกตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 เปนตนมา ชําระหนี้ไมเกิน 132 งวด
การชําระหนี้เงินกูสามัญ มี 2 วิธี ดังนี้
(1) สงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ) เมื่อชําระหนี้แลว 6 งวด
สามารถกูยืมใหมได
(2) สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด (แบบธนาคาร) เมื่อชําระหนี้แลว 12 งวด
สามารถกูยืมใหมได
3.2 สมาชิกกลุมที่ 2 ไดแก พนักงานราชการ , เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป ,
เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ,พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข(สายวิชาชีพ) ,ลูกจางชั่วคราว(สายวิชาชีพ) ใหกูเงิน ไดไมเกินแปดแสนบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุการเปนสมาชิก
วงเงินกู
6 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 50,000.00 บาท
12 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 100,000.00 บาท
18 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 150,000.00 บาท
24 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 200,000.00 บาท
30 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 250,000.00 บาท
36 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 300,000.00 บาท
42 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 350,000.00 บาท
48 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 400,000.00 บาท
54 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 450,000.00 บาท
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อายุการเปนสมาชิก
วงเงินกู
60 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 500,000.00 บาท
66 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 550,000.00 บาท
72 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 600,000.00 บาท
78 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 650,000.00 บาท
84 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 700,000.00 บาท
90 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 750,000.00 บาท
96 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 800,000.00 บาท
ระยะเวลาชําระหนี้
มีระยะเวลาชําระหนี้เงินกูไมเกิน 96 งวด
การชําระหนี้เงินกูสามัญ มี 2 วิธี ดังนี้
(1) สงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ) เมื่อชําระหนี้แลว 6 งวด
สามารถกูยืมใหมได
(2) สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด (แบบธนาคาร) เมื่อชําระหนี้แลว 12 งวด
สามารถกูยืมใหมได
3.3 สมาชิกกลุมที่ 3 ไดแก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สายบริการ) ,ลูกจางชั่วคราว(สายบริการ)
ใหกูเงินได ไมเกินหาแสนบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุการเปนสมาชิก
วงเงินกู
6 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 50,000.00 บาท
12 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 70,000.00 บาท
18 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 90,000.00 บาท
24 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 110,000.00 บาท
30 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 130,000.00 บาท
36 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 150,000.00 บาท
42 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 200,000.00 บาท
48 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 250,000.00 บาท
54 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 300,000.00 บาท
60 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 350,000.00 บาท
66 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 400,000.00 บาท
72 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 450,000.00 บาท
78 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 500,000.00 บาท
ระยะเวลาชําระหนี้
มีระยะเวลาชําระหนี้เงินกูไมเกิน 96 งวด
การชําระหนี้เงินกูสามัญ มี 2 วิธี ดังนี้
(1) สงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ) เมื่อชําระหนี้แลว 6 งวด
สามารถกูยืมใหมได
(2) สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด (แบบธนาคาร) เมื่อชําระหนี้แลว 12 งวด
สามารถกูยืมใหมได
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4. เงินกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกูแกสมาชิกกลุมที่ 1 ไดแก สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ เจาหนาที่
สหกรณที่ปฏิบัติงานเกินกวา 5 ป และสมาชิกที่ยายไปสังกัดสวนราชการอื่น ใหกูเงินได ไมเกินสามลานหาแสนบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุการเปนสมาชิก
วงเงินกู
12 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 1,000,000.00 บาท
18 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 1,500,000.00 บาท
24 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 2,000,000.00 บาท
30 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 2,500,000.00 บาท
36 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 3,000,000.00 บาท
48 เดือนขึ้นไป
ไมเกิน 3,500,000.00 บาท
ระยะเวลาชําระหนี้
(1) เปนสมาชิกกอน 1 ตุลาคม 2560 ชําระหนี้ไมเกิน 216 งวด
(2) เปนสมาชิกตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 เปนตนมา ชําระหนี้ไมเกิน 132 งวด
การชําระหนี้เงินกูสามัญ มี 2 วิธี ดังนี้
(1) สงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย (แบบสหกรณ) เมื่อชําระหนี้แลว 12 งวด
สามารถกูยืมใหมได
(2) สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด (แบบธนาคาร) เมื่อชําระหนี้แลว 18 งวด
สามารถกูยืมใหมได
5.เงินกูสามัญเสริมสภาพคลอง
5.1 ใหกูไดเฉพาะสมาชิกกลุมที่ 1 ไดแก สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ
เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานเกินกวา 5 ป และสมาชิกที่ยายไปสังกัดสวนราชการอื่น ใหกูเงินไดไมเกินหกแสนบาทถวน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สมาชิกตองจัดหาผูค้ําประกันตามหลักเกณฑเงินกูสามัญ
(2) ตองมีทุนเรือนหุนอยางนอยรอยละยี่สิบของวงเงินกู
(3) การสงชําระหนี้เงินกูสามัญเสริมสภาพคลอง ใหสงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย
(แบบสหกรณ) และไมเกิน 132 งวด
(4) หากสมาชิกสงชําระไมครบตามสัญญา แตประสงคจะขอกูยืมใหม ใหกูไดเมื่อชําระแลว
ไมนอ ยกวา 12 งวด
(5) กรณีสมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา และเจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานเกินกวา 5 ป
ตองชําระใหแลวเสร็จภายในอายุสมาชิกไมเกิน 60 ป หรืออายุผูค้ําประกันไมเกิน 60 ป หรืออยางใดอยางหนึ่ง
มีกําหนดถึงกอน
(6) กรณีสมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ ตองชําระแลวเสร็จภายในอายุสมาชิกไมเกิน 75 ป หรืออายุ
ผูค้ําประกันไมเกิน 75 ป หรืออยางใดอยางหนึ่งมีกําหนดถึงกอน
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6. เงินกูสามัญเพื่อสวัสดิการ ใหกูแกสมาชิกดังนี้
6.1 สมาชิกกลุมที่ 1 ไดแก สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ เจาหนาที่
สหกรณที่ปฏิบัติงานเกินกวา 5 ป และสมาชิกที่ยายไปสังกัดสวนราชการอื่น
(1) เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสมาชิก บุตรสมาชิก และคูสมรสของสมาชิก
วงเงินกูยืมไมเกิน 500,000 บาท ชําระไมเกิน 60 งวด กูยืมใหมไดเมื่อชําระแลว
ไมนอยกวา 6 งวด ดังนี้
(1.1) ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา วงเงินกูไมเกิน 50,000.00 บาท
(1.2) ระดับมัธยมศึกษา ถึงระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา
วงเงินกูไมเกิน 70,000.00 บาท
(1.3) ระดับอนุปริญญา ถึง ระดับปริญญาตรี วงเงินกูไมเกิน 150,000.00 บาท
(1.4) ระดับปริญญาโท วงเงินกูไมเกิน 250,000.00 บาท
(1.5) ระดับปริญญาเอก ใหกูยืมวงเงินกูไมเกิน 500,000.00 บาท
(2) เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อการทองเที่ยว
(3) เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อสงเสริมอาชีพ
วงเงินกูยืมตาม (2)(3) ใหกูไดไมเกิน 200,000 บาท ชําระไมเกิน 36 งวด ตองชําระหนี้
จนครบจํานวน
6.2 สมาชิกกลุมที่ 2 และสมาชิกกลุมที่ 3 ใหสามารถกูเงินสามัญสวัสดิการได ทั้งนี้วงเงินกูยืมรวม
กับเงินกูสามัญตองไมเกินวงเงินกูสามัญที่ตนมีสิทธิกู
7.เงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้
7.1 เงินกูสามัญเพื่อรวมหนี้ หมายถึง เงินกูซึ่งสหกรณใหสมาชิกกูเพื่อแกไขปญหาหนี้ของสมาชิก หรือ
คูสมรส โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) สมาชิกถูกฟองรองดําเนินคดี
(2) ลดภาระหนี้สิน
(3) หนี้สถาบันการเงิน
(4) หรือภาระหนี้อื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติ
สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารพาณิชยอื่น ๆ บริษัทบัตรเครดิต
7.2 ใหกูไดเฉพาะสมาชิกกลุมที่ 1 ไดแก สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ
เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานเกินกวา 5 ป และตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 60 เดือน
7.3 ตองแสดงรายการขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) เพื่อประกอบการพิจารณาใหกูเงินได
7.4 วงเงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้ ใหกูไดไมเกินหกลานบาทถวน และสมาชิกผูกูตองชําระหนี้เงินกู
ประเภทอื่นของสหกรณ และหนี้เงินกูสถาบันการเงินอื่น เพื่อรวมหนี้ไวที่สหกรณที่เดียว
7.5 การชําระหนี้เงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้ เปนการสงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด
(แบบธนาคาร) โดยระยะเวลาการสงชําระหนี้ขึ้นอยูกับการค้ําประกัน ดังนี้
(1) กรณีใชเฉพาะบุคคลค้ําประกัน ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินสองรอยสิบหกงวด
(2) กรณีใชอสังหาริมทรัพยรว มกับบุคคลค้ําประกัน ใหสงชําระเงินกูไดไมเกินสามรอยงวด ทั้งนี้ตองมี
มูลคาหลักทรัพยจากการประเมินของสวนราชการไมนอยกวารอยละ 3 ของวงเงินกูยืม
7.6 สมาชิกตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการออกตรวจหลักทรัพย ดังนี้
(1) ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1,500.00 บาท
(2) พื้นที่นอกเขตจังหวัดอุดรธานี จํานวน 3,000.00 บาท
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8.เงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้แทน
8.1 เงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้แทน หมายถึง เงินที่สมาชิกที่ขอกูเงินจากสหกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ชําระหนี้แทนผูกูในฐานะผูค้ําประกัน ซึ่งผูกูไมสามารถที่จะชําระหนี้สหกรณได
8.2 วงเงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้แทน ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ตองมีจํานวนเทากับหนี้และภาระผูกพันที่
ตองชําระหนี้สหกรณแทนผูกู
8.3 การชําระหนี้เงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้แทน ใหสงชําระเงินตนเทากันทุกงวดพรอมดอกเบี้ย
(แบบสหกรณ) หรือสงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด (แบบธนาคาร) ทั้งนี้ระยะเวลาชําระหนี้สุดแต
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
9.เงินกูสามัญไมเกินมูลคาหุน
หมายถึง กรณีที่สมาชิกผูกูเงินสามัญโดยไมตองมีผูค้ําประกันเงินกู ใหกูเงินไดไมเกินรอยละเกาสิบของ
ทุนเรือนหุนที่มีอยูสําหรับสมาชิก และใหสมาชิกสมทบกูไดไมเกินรอยละแปดสิบของทุนเรือนหุนที่มีอยู
10.กําหนดวงเงินกูรวม มีดังนี้
10.1 สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกลุมที่ 1 วงเงินกูยืมรวม ตองไมเกินหกลานบาทถวน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) ใหกูยืมเงินกูประเภทสามัญทั่วไป หรือเงินกูประเภทสามัญพัฒนาคุณภาพชีวติ รวมกับเงินกู
ประเภทสามัญเสริมสภาพคลอง และเงินกูสามัญประเภทสวัสดิการ เมื่อรวมวงเงินกูแลวตองไมเกินสี่ลานหาแสนบาทถวน
(2) เมื่อกูยืมเงินตาม ขอ 10.1(1) แลวใหสามารถกูยืมเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินไดเทานั้น
(3) เมื่อกูยืมเงินสามัญเพื่อการรวมหนี้แลว ไมสามารถกูยืมเงินประเภทอื่นได จนกวาจะมีเงินได
รายเดือนคงเหลือ และเปนไปตามเงื่อนไขของสหกรณ
11.หลักประกันเงินกู
11.1 การใชบุคคลค้ําประกันเงินกูยืม
11.1.1 สมาชิกกลุมที่ 1 ที่ขอกูเงินสามัญทั่วไป สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต สามัญเพือ่ รวมหนี้
สามัญเสริมสภาพคลอง สามัญสวัสดิการ ใหมีผูค้ําประกันเงินกูในวงเงินกูยืมไมเกิน 500,000 บาท ตอคน และใหค้ําประกัน
เงินกูแกสมาชิกไดไมเกิน 15 สัญญา
(1) การค้ําประกันเงินกูสามัญทั่วไป สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต สามัญเพื่อรวมหนี้
รวมกันไดไมเกิน 12 สัญญา
(2) การค้ําประกันเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญเสริมสภาพคลองและเงินกูสามัญสวัสดิการ
รวมกันไดไมเกิน 3 สัญญา
11.1.2 สมาชิกกลุมที่ 2 ใหมีผูค้ําประกันเงินกูในวงเงินกูยืมไมเกิน 75,000 บาท ตอคน ทั้งนี้
ใหคํา้ ประกันไดไมเกิน 13 สัญญา โดยใหค้ําประกันเงินกูสามัญทั่วไป ไดไมเกิน 11 สัญญา และค้าํ ประกันเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
และเงินกูสามัญสวัสดิการ รวมกันไดไมเกิน 2 สัญญา
11.1.3 สมาชิกกลุมที่ 3 ใหมีผูค้ําประกันเงินกูในวงเงินกูยืมไมเกิน 40,000 บาท ตอคน ทั้งนี้ให
ค้ําประกันไดไมเกิน 14 สัญญา โดยใหค้ําประกันเงินกูสามัญทั่วไป ไดไมเกิน 13 สัญญา และค้ําประกันเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
และเงินกูสามัญสวัสดิการ รวมกันไดไมเกิน 1 สัญญา
11.1.4 ตองไมเปนผูค้ําประกันเงินกูแกสมาชิกรายเดียวกัน
11.1.5 สมาชิกกลุมที่ 1 ค้ําประกันใหกับสมาชิกกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ไดตามจํานวนสัญญาและวงเงิน
ค้ําประกันของรายนั้น
11.1.6 สมาชิกกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 สามารถค้ําประกันระหวางกลุมไดตามจํานวนสัญญาและ
วงเงินค้ําประกันของรายนั้น
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11.2 การใชอสังหาริมทรัพยรวมกับบุคคลค้ําประกัน
12.1.1 มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากจํานองรายอื่นจํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู สวนที่เกิน
กวาหุน ทั้งนี้ตองอยูในรอยละแปดสิบแหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
12.1.2 มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารการเงินในธนาคาร หรือเอกสารการเงินในสหกรณจํานํา
เปนประกันเต็มจํานวนเงินกูสวนที่เกินทุนเรือนหุน ทั้งนี้ตองอยูภายในรอยละเกาสิบแหงคาของหลักทรัพยนั้น
12.1.3 มีอสังหาริมทรัพยรวมกับบุคคลค้ําประกัน อสังหาริมทรัพยที่ปลอดจากภาระจํานอง
เปนประกัน ตองมีมูลคาดังตอไปนี้
(1) กรณีมีกูยืมสามัญรวมหนี้ เพื่อเพิ่มงวดชําระหนี้เปน 300 งวด ตองมีอสังหาริมทรัพย
ราคาประเมินจากสวนราชการ มูลคาไมนอยกวารอยละ 3 ของวงเงินกูยืม
(2) อสังหาริมทรัพยมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 80 ของราคาประเมินจากสวนราชการ
แตเมื่อคํานวณแลวตองมีมลู คาไมนอยกวา 500,000 บาท จึงจะใชค้ําประกันแทนบุคคลได
12. หลักเกณฑเงื่อนไขอื่น ผูกูตองดําเนินการดังนี้
วงเงินกูยืมที่ไดรับอนุมัติเมื่อหักทุนเรือนหุนแลว วงเงินกูยืมคงเหลือใหผูกูอาจดําเนินการดังตอไปนี้
โดยครอบคลุมวงเงินกูยืมคงเหลือ
(1) ตองทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต โดยกําหนดใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชน
(2) เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.)
(3) เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพย แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
(4) เปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (กสธท.)
(5) เปนสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

