
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด 
ที่  19/2562 

เรื่อง  การให้เงินกู้สามัญส าหรับสมาชิกสามัญพนักงานราชการ 
------------------------------------------------ 

 
              จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 อุบลราชธานี จ ากัด    ชุดที่  45  ครั้งที่ 5/2562   เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  ที่ประชุมได้พิจารณา 
 มีมตใิห้ยกเลิกประกาศก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และให้ถือใช้ประกาศเรื่องการให้เงินกูส้ามัญส าหรับ 
 สมาชิกสามัญพนักงานราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. สมาชิกกู้เงินสามัญโดยใช้สมาชิกสามัญค้ าประกันได้หนึ่งสัญญาเท่านั้น 
2. ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินได้รายเดือนของผู้กู้แต่ไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
3. เป็นสมาชิกและส่งช าระค่าหุ้น ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
4. ต้องมีค่าหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของวงเงินกู้สามัญ หากมีหุ้นไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด 

ให้สมาชิกน าเงินที่ขอกู้ช าระค่าหุ้นให้ครบไม่น้อยกว่าเกณฑ์ก าหนด 
5. ต้องค านวณการช าระหนี้เงินกู ้

5.1 ระยะที่ 1  ค านวณจากเงินได้รายเดือนขณะปฏิบัติงาน ถึงวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน  
หรือเกษียณอายุราชการ 60 ปี และ 

5.2 ระยะที่ 2 ค านวณจากเงินได้รายเดือน คือเงินบ าเหน็จรายเดือน  ที่ได้รับในวันสิ้นสุด 
การปฏิบัติงาน  เช่น เกษียณก่อนอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ 60 ปี โดยค านวณ  
75 % ของเงินไดร้ายเดือนที่ได้รับในวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานหรือวันเกษียณอายุราชการ 60 ปี หากได้รับบ าเหน็จ
ให้ค านวณ 0 % เพ่ือช่วยสมาชิก  ครอบครัว และผู้ค้ าประกัน ไม่ให้เดือดร้อนในการส่งช าระหนี้  

6. ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเป็นค่ายังชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ของสมาชิกท่ีต้นสังกัด 

7.  อัตราดอกเบี้ยตามมติที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดหรือมีการเปลี่ยนแปลง  
      7.1 ส่งช าระไม่เกิน 180 งวด อัตราดอกเบี้ย 6.25 ต่อปี (ยื่นกู้สัญญาใหม่) 
     7.2 ส่งช าระไม่เกิน 240 งวด อัตราดอกเบี้ย 6.25 ต่อปี (ต้องบันทึกขอและได้รับอนุมัติ) 
     7.3 ส่งช าระไม่เกิน 360 งวด อัตราดอกเบี้ย 6.50 ต่อปี (ต้องบันทึกขอและได้รับอนุมัติ) 

  8.  ต้องส่งช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 360  งวด  
9.  การช าระเงินต้นที่กู้พร้อมดอกเบี้ย สมาชิกผู้กู้สามารถเลือกการช าระแบบใดก็ได้ 
     9.1 แบบคงต้น คือ เงินต้นคงท่ีทุกเดือนรวมดอกเบี้ย  หรือ 
     9.2 แบบคงยอด คือ ยอดหักช าระเท่ากันทุกเดือน โดยหักดอกเบี้ยให้ครบที่เหลือเป็นเงินต้น  

  10. สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้ใหม่ในระหว่างยังไม่หมดสัญญาเดิม ต้องส่งช าระคืนเงินต้นพร้อม 
 ดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 4 งวด จึงจะอนุมัติให้ท าสัญญากู้ฉบับใหม่ได้  
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  11.  สมาชิกท่ีลาออกจากราชการหรือครบสัญญาจ้าง ไม่สามารถยื่นกู้ได้    

12.  ต้องมีสมาชิกสามัญที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้เป็นผู้ค้ าประกัน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ   
          หรือคณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้จัดการเห็นสมควรให้ค้ าประกัน ดังนี้     
       12.1  เงินกู้สามัญไม่เกิน 100,000 บาท  ให้สมาชิกค้ าประกันไม่น้อยกว่า 1 คน 

         12.2  เงินกู้สามัญไม่เกิน 200,000  บาท  ให้สมาชิกค้ าประกันไม่น้อยกว่า 2 คน 
         12.2  เงินกู้สามัญไม่เกิน 300,000  บาท  ให้สมาชิกค้ าประกันไม่น้อยกว่า 3 คน 
        12.3  เงินกู้สามัญไม่เกิน 400,000  บาท  ให้สมาชิกค้ าประกันไม่น้อยกว่า 4 คน 
         12.4  เงินกู้สามัญไม่เกิน 500,000  บาท  ให้สมาชิกค้ าประกันไม่น้อยกว่า 5 คน 
         12.5  เงินกู้สามัญไม่เกิน 600,000  บาท  ให้สมาชิกค้ าประกันไม่น้อยกว่า 6 คน  

        12.6  สมาชิกสามัญพนักงานราชการคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับสมาชิกสามัญพนักงาน                                          
             ราชการผู้กู้มากกว่า 7 คนในเวลาเดียวกันไมไ่ด้  
 13.  ต้องสมัครใจเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้มีมูลค่าคุ้มครองไม่น้อยกว่าวงเงินกู้    หลังหัก
ค่าหุ้นที่มีออกแล้ว โดยบันทึกยินยอมให้สหกรณ์รับผลประโยชน์เป็น อันดับแรกเพ่ือช าระหนี้คงเหลือ   เมื่อสมาชิกผู้กู้ถึงแก่
กรรม  โดยต้องไม่ เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้นหรือต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ   ซึ่งถือเป็นสวัสดิการสมาชิกช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว และผู้ค้ าประกัน หากเงินที่ได้รับมากกว่าจ านวนหนี้ที่
สมาชิกค้างช าระอยู่กับสหกรณ์เงินส่วนที่เหลือจะคืนให้กับสมาชิกผู้กู้หรือผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกซ่ึงผู้กู้อาจส่งช าระ
เงินสมาคมโดยบันทึกให้สหกรณ์น าช าระจากเงินปันผล/เฉลี่ยคืน/เงินฝาก/เงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ก็ได้ 

 
           14.  สมาชิกท่ีประสงค์จะยื่นกู้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ฝ่ายสินเชื่อ พร้อมสลิฟเงินเดือนๆ ล่าสุด 

เพ่ือค านวณเงินที่คาดว่าจะกู้ได้ แล้วยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ตามตารางที่สหกรณ์ก าหนด เมื่อเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง สมาชิกจึงจะสามารถลงล าดับการกู้ยืมด้วยตนเองท่ีสมุดลงล าดับ 

  15.  สหกรณจ์ะจ่ายเงินกู้ตามล าดับและตามสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ 
   16.  กรณสีมาชิกมีเหตุจ าเป็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ   
   ด าเนินการสหกรณ์พิจารณาเท่านั้น                            
   ทัง้นี้  ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  พ.ศ.  2562   เป็นตน้ไป 
 

 
       จึงประกาศมาให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
    

 
                                                     ( นางวันเพ็ญ    ดวงมาลา ) 

        ประธานกรรมการด าเนินการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด 


