ประกาศสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
เรื่ อง หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญ
อาศัยอานาจตามความในข้ อ 18 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ว่า
ด้ วยการให้ เงินกู้สมาชิก พ.ศ. 2531 กาหนดจานวนเงินกู้สามัญที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ ู และให้ สหกรณ์ประกาศหลักเกณฑ์
ให้ เงินกู้แก่สมาชิก ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 27 ครัง้ ที่2/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 มีมติกาหนด
หลักเกณฑ์การให้ เงินกู้สามัญใหม่ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ในประกาศนี ้
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
“สมาชิกผู้รับบานาญ” หมายถึง สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการ ผู้มีสิทธิได้ รับเงินบานาญหรื อ
ข้ าราชการบานาญ และสมาชิกที่เป็ นลูกจ้ างประจา ผู้มีสิทธิ
ได้ รับบาเหน็จรายเดือน
“สมาชิกผู้รับบาเหน็จ” หมายถึง สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการและลูกจ้ างประจา ที่รับเงินบาเหน็จ
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จากัด
“ ประกันชีวิตกลุม่ ”
หมายถึง ประกันชีวิตกลุม่ ที่สหกรณ์จดั ทากับบริษัทประกันภัยให้ ความ
คุ้มครองแก่สมาชิก ในเรื่ องประกันชีวิตโดยสหกรณ์เป็ นผู้จา่ ย
ค่าเบี ้ยประกันภัยให้ ร้ อยละ 50 และสมาชิกร่วมจ่ายค่าเบี ้ย
ประกัน ร้ อยละ 50 เป็ นสัญญาประกันภัยให้ ความคุ้มครอง
แบบปี ต่อปี ไม่มีมลู ค่าหรื อเวนคืนเงินสด ให้ ความคุ้มครอง
ชีวิตตามจานวนเอาประกันภัยที่กาหนดในกรมธรรม์ ความ
คุ้มครองประกันชีวิตกลุม่ นี ้จะสิ ้นสุดลงเมื่อสมาชิกลาออก
จากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
“ สส.ชสอ.”
หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ สสธท. ”
หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย
“ กสธท.”
หมายถึง กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

-2ข้ อ 2. ให้ ยกเลิก ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด เรื่ องหลักเกณฑ์การให้
เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
บรรดาประกาศ คาสัง่ หรื อหลักเกณฑ์อื่นใด ที่กาหนดไว้ แล้ วซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับประกาศนี ้ให้ ใช้ ประกาศนี ้แทน
ข้ อ 3. ข้ อกาหนดหลักเกณฑ์การให้ เงินกู้สามัญใหม่ ดังต่อไปนี ้
1. หลักเกณฑ์นี ้ใช้ สาหรับสมาชิกที่เป็ นสมาชิกมาแล้ วตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไปจึงมีสิทธิ์ก้ ไู ด้
2. จานวนเงินกู้ กาหนดเป็ นดังนี ้
(ก) เป็ นสมาชิกแล้ วตังแต่
้
6 – 12 เดือน
กู้ได้ ไม่เกิน
500,000.-บาท
( ห้ าแสนบาทถ้ วน )
(ข) เป็ นสมาชิกแล้ วตังแต่
้
13 – 24 เดือน
กู้ได้ ไม่เกิน
1,000,000.-บาท
( หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน )
(ค) เป็ นสมาชิกแล้ วตังแต่
้
25 – 36 เดือน
กู้ได้ ไม่เกิน
1,500,000.-บาท
( หนึง่ ล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน )
(ง) เป็ นสมาชิกแล้ วตังแต่
้
37 – 48 เดือน
กู้ได้ ไม่เกิน
2,000,000.-บาท
( สองล้ านบาทถ้ วน )
(จ) เป็ นสมาชิกแล้ วตังแต่
้
49 – 59 เดือน
กู้ได้ ไม่เกิน
2,500,000.-บาท
( สองล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน )
(ฉ) เป็ นสมาชิกแล้ วตังแต่
้ 60 เดือนขึ ้นไป
กู้ได้ ไม่เกิน
3,000,000.-บาท
( สามล้ านบาทถ้ วน )
3. การนับระยะเวลาการเป็ นสมาชิก ดังนี ้
- การนับระยะเวลาตาม (2)(ข) การเป็ นสมาชิกแล้ วตังแต่
้ 13 – 24 เดือน หมายถึง การเป็ น
สมาชิกตังแต่
้ 12 เดือน 1 วัน ถึง 24 เดือน
- การนับระยะเวลาตาม (2)(ค) การเป็ นสมาชิกแล้ วตังแต่
้ 25 – 36 เดือน หมายถึง การเป็ น
สมาชิกตังแต่
้ 24 เดือน 1 วัน ถึง 36 เดือน
- การนับระยะเวลาตาม (2)(ง) การเป็ นสมาชิกแล้ วตังแต่
้ 37 – 48 เดือน หมายถึง การเป็ น
สมาชิกตังแต่
้ 37 เดือน 1 วัน ถึง 48 เดือน
- การนับระยะเวลาตาม(2)(จ) การเป็ นสมาชิกแล้ วตังแต่
้ 49 – 59 เดือน หมายถึง การเป็ น
สมาชิกตังแต่
้ 49 เดือน 1 วัน ถึง 59 เดือน
- การนับระยะเวลาตาม (2)(จ) การเป็ นสมาชิกแล้ วตังแต่
้ 60 เดือนขึ ้นไป หมายถึง การเป็ น
สมาชิกตังแต่
้ 59 เดือน 1 วัน ขึ ้นไป

4.
5.

6.
7.
8.

9.

-3ผู้ก้ จู ะต้ องมีเงินค่าหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของวงเงินกู้ หากจานวนเงินค่าหุ้นสะสมน้ อยกว่า
ร้ อยละ 20 ผู้ก้ ตู ้ องยินยอมให้ สหกรณ์ฯ หักเงินกู้ชาระค่าหุ้นจนครบจานวนร้ อยละ 20
ระยะเวลาการผ่อนชาระหนี ้
5.1 สมาชิกผู้รับบานาญ ให้ สง่ ชาระหนี ้ให้ ครบภายใน 70 ปี ผ่อนชาระไม่เกิน 240 งวด
5.2 สมาชิกผู้รับบาเหน็จ ให้ สง่ ชาระหนี ้ให้ ครบภายใน 60 ปี ผ่อนชาระไม่เกิน 240 งวด
5.3 กรณีก้ หู ้ นุ สามารถกู้ได้ ไม่เกิน 90 % ของหุ้น ผ่อนชาระไม่เกิน 240 งวด
ผู้ก้ มู ีหนี ้ตามสัญญาเดิมแล้ วจะขอกู้สญ
ั ญาใหม่ จะต้ องชาระหนี ้มาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 งวด
ปกติหรื อชาระหนี ้เดิมมาแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ขอวงเงินกู้เดิม
สมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีคา่ หุ้นเป็ นหลักประกัน ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกินร้ อยละ 90 ของค่าหุ้นทังหมด
้
หลักประกันเงินกู้สามัญ
8.1 กรณีผ้ กู ้ ใู ช้ สมาชิกค ้าประกันให้ คานวณจากยอดกู้หกั หุ้นสะสม ที่เหลือใช้ ผ้ คู ้าประกัน
8.2 ผู้ค ้าประกันคนหนึง่ จะค ้าประกันเงินกู้ได้ ไม่เกินกว่าวงเงินที่ตนมีสิทธิก้ ไู ด้ และผู้ค ้าประกันคน
หนึง่ สามารถค ้าประกันเงินกู้วงเงินไม่เกิน 400,000.-บาท ต่อหนึง่ สัญญา ยอดกู้ตงแต่
ั้
2,500,001.-บาท ขึ ้นไป ผู้ค ้าประกันจะต้ องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ของ
เงินเดือน กรณีผ้ คู ้าประกันมีเงินเดือนคงเหลือต่ากว่า 10 % ผู้ก้ จู ะต้ องหาคนค ้าประกันเพิ่ม
ให้ เท่ากับหรื อมากกว่าวงเงินที่ก้ ู ไม่เกินกว่าวงเงินที่ตนมีสิทธิก้ ไู ด้ และผู้ค ้าประกันคนหนึง่
สามารถค ้าประกันเงินกู้วงเงินไม่เกิน 400,000.-บาท ต่อหนึง่ สัญญา
8.3 กรณีสมาชิกขอกู้เกินหลักประกัน (หุ้นและประกันชีวิตกลุ่ม) ให้ ทา สสธท. สส.ชสอ. และ
กสธท. เพิ่มในวงเงินที่ขาดตามลาดับ
8.4 หลักประกันเงินกู้สามัญตาม (8.1) ถึง (8.3) ข้ างต้ น นามาใช้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
หลักประกันเงินกู้สามัญของสหกรณ์เท่านัน้
หลังจากชาระหุ้นรายเดือน และหักชาระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภทแล้ ว ต้ องมีเงินได้ รายเดือน
คงเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10

-410. การจัดเครดิตลูกค้ า
A หมายถึง ไม่มีหนี ้หรื อมีหนี ้กับสหกรณ์ชาระหนี ้สินได้ ตามปกติ
B หมายถึง มีภาระหนี ้สินเกินหุ้น ไม่มีหนี ้สินกับสถาบันการเงินอื่น ไม่เคยผิดนัดชาระหนี ้
กับสหกรณ์
C หมายถึง มีภาระหนี ้สินเกินหุ้น ไม่มีหนี ้สินกับสถาบันการเงินอื่น เคยผิดนัดชาระหนี ้
กับสหกรณ์
D หมายถึง มีภาระหนี ้สินเกินหุ้น / มีประวัตกิ ารค้ างชาระหนี ้ / มีหนี ้สินนอกระบบ
E หมายถึง มีภาระหนี ้สินเกินหุ้น / มีประวัตกิ ารค้ างชาระหนี ้ / มีหนี ้สินนอกระบบ /
มีพฤติกรรมติดการพนัน / ถูกตังกรรมการสอบวิ
้
นยั อย่างร้ ายแรง
F หมายถึง มีภาระหนี ้สินเกินหุ้น / มีประวัตกิ ารค้ างชาระ / มีหนี ้สินนอกระบบ /
มีพฤติกรรมติดการพนัน / ถูกให้ ออกหรื อไล่ออกจากราชการ /
ศาลสัง่ ล้ มละลาย
11. กรณีที่สมาชิกมีความจาเป็ นเร่งด่วนในการขอกู้ยืมเงิน แต่เงื่อนไขการกู้ไม่เข้ าหลักเกณฑ์ที่
กาหนดข้ างต้ น คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นรายๆ ไป โดยมีมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม แต่หลักเกณฑ์ตาม (11) นี ้ไม่ให้ นามาใช้ ในการ
ผ่อนปรน ในเรื่ องหลักประกันเงินกู้สามัญ ตาม (8)
12. กรณีมีปัญหาจะต้ องวินิจฉัยหรื อตีความตามประกาศนี ้ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้วินิจฉัยหรื อตีความ
ผลการวินิจฉัยหรื อตีความเป็ นที่สดุ
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วิทยา ธารประเสริฐ
( นายวิทยา ธารประเสริฐ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด

