หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากัด
หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน
1. กู้ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
2. ส่งชาระภายใน 12 งวด
3. ส่งเงินชาระในเดือนถัดไป หลังจากเดือนที่ได้รับเงิน
4. สมาชิกที่มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ แต่ต้องส่งชาระมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด สาหรับผู้ที่มีหนี้เก่าต้องยื่นกู้ภายใน
ระยะเวลาที่สหกรณ์กาหนด
5. สมาชิกไม่ส่งชาระเงินกู้ติดต่อกัน 2 งวด จะไม่พิจารณาให้กู้ครั้งต่อไป
6. ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อสหกรณ์ฯ

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากัด ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ
ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้ ณ วันที่รับเงินกู้
2. สมาชิกสามัญสามารถกู้สามัญได้ 65 เท่าของเงินเดือนรวมกับค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท โดย
พิจารณาจากฐานเงินเดือน , เงินประจาตาแหน่ง , ค่าตอบแทนรายเดือน เว้นแต่
สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจา ประสงค์ข อกู้เงินโดยไม่มีหลักประกัน ให้กู้ได้ภายใน
จานวนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด หรือ
สมาชิกที่เป็นผู้รับบานาญ ประสงค์ขอกู้เงินเกินกว่าค่าหุ้นของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์โดยมีเงินฝาก
เป็นหลักประกัน ให้กู้เงินสามัญได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของผลรวมมูลค่าหุ้นและเงินฝากทั้งหมดหรือร้อยละ 100 ของ
ผลรวมมูลค่าหุ้นและเงินฝากทั้งหมด โดยมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการเป็นผู้ค้าประกัน 1 คน หรือ
สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประสงค์ขอกู้เงินเกินกว่าค่าหุ้นของตนเองที่
มีอยู่ในสหกรณ์โดยมีเงินฝากเป็นหลักประกัน ให้กู้เงินสามัญได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของผลรวมมูลค่าหุ้นและเงินฝาก
ทั้งหมด หรือร้อยละ 100 ของผลรวมมูลค่าหุ้นและเงินฝากทั้งหมด หรือ ไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีสมาชิกที่เป็น
ข้าราชการเป็นผู้ค้าประกัน 1 คน และต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ ณ วันที่รับเงินกู้ ทั้งนี้
ผู้ค้าประกันเงินกู้จะต้องมีเงินได้คงเหลือเพียงพอในการชาระหนี้แทนผู้กู้ให้กับสหกรณ์
3. ผู้กู้ต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักรายจ่ายทั้งหมดและรวมหนี้สินประจาเดือนของสหกรณ์แล้วไม่
น้อยกว่า 15 % ของเงินได้รายเดือน และเงินเดือนผู้ค้าประกันรวมกันจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของวงเงินกู้
4. หลักเกณฑ์การค้าประกันเงินกู้สามัญต้องใช้ผู้ค้าประกัน ดังต่อไปนี้
- กู้เงินกู้สามัญ น้อยกว่า 1,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้าประกันอย่างน้อย 2 คน ค้าประกัน
- กู้เงินสามัญตั้งแต่ 1,000,000 - 1,500,000 บาท ต้องมีผู้ค้าประกันอย่างน้อย 3 คน ค้าประกัน
- กู้เงินกู้สามัญ มากกว่า 1,500,000 บาท ต้องมีผู้ค้าประกันอย่างน้อย 4 คน ค้าประกัน
- กรณีผู้กู้ใช้หลักประกันอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์มาจานองเป็นประกันไว้กับสหกรณ์ฯ ได้ กรณีที่
100% ของราคาประเมินสินทรัพย์มีราคาไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ ก็ไม่ต้องมีผู้ค้าประกันหรือทาประกันอื่นใดอีก

5. สมาชิก 1 คน สามารถค้าประกันได้ 4 คน
6. สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญต้องทาหลักประกัน ดังนี้
6.1 กรณีกู้สามัญตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,500,000 บาท ต้องจัดทาประกันชีวิต
กับบริษัทที่สหกรณ์จัดหาไว้ให้ วงเงินคุ้มครองสินไหมทดแทน ร้อยละ 50 ของวงเงินที่ขอกู้จากสหกรณ์
6.2 กรณีกู้สามัญ มากกว่า 1,500,000 บาท มี 2 ทางเลือกให้สมาชิกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- จัดทาประกันชีวิตกับบริษัทที่สหกรณ์จัดหาไว้ให้ วงเงินคุ้มครองสินไหมทดแทน ร้อยละ
50 ของวงเงินที่ขอกู้จากสหกรณ์ และต้องสมัครฌาปนกิจ สสธท. (1 ล้าน) หรือ
- สมัครฌาปนกิจ สสธท. (1 ล้าน) กับ สมัครฌาปนกิจ สส.ชสอ. (6 แสน)
กรณีที่ผู้กู้ขาดคุณสมบัติการทากรมธรรม์ประกันชีวิตวงเงินคุ้มครองสินไหมทดแทนตามที่สหกรณ์
กาหนด ให้ผู้กู้ลดวงเงินการทาประกันตามคุณสมบัติสูงสุดของผู้กู้
สมาชิกผู้กู้ที่ทาประกันชีวิต เพื่อประกันหนี้ของตน ต้องระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ด้วย
ผลประโยชน์ดังกล่าว สหกรณ์จะนามาชาระหนี้ที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์จนครบถ้วน หากมี
เงินคงเหลืออยู่จานวนเท่าใด สหกรณ์จะมอบให้แก่ทายาทหรือบุคคลใดๆตามที่สมาชิกผู้นั้นได้แสดงเจตนาไว้เป็น
หนังสือต่อสหกรณ์
เงินที่สมาชิกทาประกันชีวิตนั้น สหกรณ์จะหักเงินค่าประกันชีวิตทั้งหมดไว้ตลอดสัญญา โดยการ
แยกเป็นบัญชีเงินรับฝากการออมทรัพย์เพื่อการประกันหนี้สินของสมาชิก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันชีวิต
แต่ละปีให้แก่สมาชิก สาหรับเงินประกันที่สหกรณ์หักไว้ สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี
ในกรณีที่สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ สหกรณ์จะคืนเงินประกันชีวิตส่วนที่เหลือให้กับสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกยื่นคาขอกู้เงินเพื่อชาระหนี้สัญญาเดิม สหกรณ์จะนาเงินประกันชีวิตส่วนที่เหลือ
มาคานวณรวมกับเงินประกันชีวิตของสัญญากู้ใหม่
7. การชาระเงินต้องผ่อนชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย งวดละเท่า ๆ กันเป็นรายเดือน ภายใน 180 เดือน
และสามารถผ่ อนช าระได้ไม่เกิน อายุ 70 ปี สุ ดแต่จานวนใดจะน้อยกว่า โดยหน่ว ยงานผู้ กู้สังกัดอยู่ทาหน้าที่หั ก
เงินเดือนส่งชาระคืนในวันจ่ายเงินเดือนของหน่วยงานนั้น ๆ จนกว่าจะครบ เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น ส่วน
ข้าราชการ ข้าราชการบานาญ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ สหกรณ์จะดาเนินการหักจากกรมบัญชีกลาง
ยกเว้นของ รพ.หัวหิน ที่หน่วยงานส่งชาระคืนให้สหกรณ์ทั้งหมด
8. สมาชิกผู้กู้ต้องไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้น, ดอกเบี้ย หรือค่าหุ้น
9. สมาชิกผู้กู้ค้างชาระเงินต้ นพร้อมดอกเบี้ยติดต่อกัน 2 งวด สหกรณ์จะดาเนินการแจ้งหักผู้ค้าประกัน
และงดพิจารณาให้กู้ยืมครั้งใหม่ต่อไป
10. สมาชิกที่มีความประสงค์ จ ะยื่นคาขอกู้เงินสามัญรายใหม่ สมาชิกผู้นั้นจะต้องส่ งชาระหนี้มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 10 งวด
11. ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ ว่าผู้กู้มีเงินเดือนพอหัก
12. ต้องผ่ านการพิจ ารณาให้ ความเห็ นของนายแพทย์ส าธารณสุ ขจั งหวัด/ผู้ อานวยการโรงพยาบาล/
สาธารณสุขอาเภอ

