ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูพิเศษ
อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4,5,6,7 และ 8 แหงระเบียบ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร
จํากัด วาดวย การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2556 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 ไดมีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูพิเศษ ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 แลวกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเงินกูพิเศษดังนี้
ขอ 1 เงินกูพิเศษ มีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกและสงเสริมฐานะ
ความมั่นคง หรือ ประโยชนงอกเงยแกสมาชิก
ขอ 2 กําหนดวงเงินกูพิเศษ แตละประเภทดังนี้
(1) เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
วงเงินกูไมเกิน 4,000,000.00 บาท
(2) เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินกูไมเกิน 4,000,000.00 บาท
(3) เงินกูพิเศษเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ
วงเงินกูไมเกิน 3,000,000.00 บาท
ขอ 3 คุณสมบัติของผูกู
(3.1) เปนสมาชิกมาไมนอยกวา 24 เดือน
(3.2) ตองไมอยูในระหวางการผิดนัดชําระหนี้กับสหกรณ จนกวาจะแกไขการ
ผิดนัดงวดชําระหนี้นั้นจนแลวเสร็จ
(3.3) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ดังนี้
(3.3.1) สมาชิกที่เปนขาราชการ ที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและสามารถหัก ณ ที่จายได วงเงินกูไมเกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาท
ถวน) กําหนดชําระไมเกิน 300 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 70 ป
(3.3.2) สมาชิกที่เปนเจาหนาที่สหกรณ ที่ยังปฏิบัติงานอยูวงเงินกูไม
เกิน 3,000,000.00 บาท(สามลานบาท) กําหนดชําระไมเกิน 300 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 60 ป
(3.3.3 ) สมาชิกที่เปนลูกจางประจําที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและสามารถหัก ณ ที่จายได วงเงินกูไมเกิน 3,000,000.00 บาท (สามลานบาท
ถวน) กําหนดชําระไมเกิน 300 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 65 ป
(3.3.4) สมาชิกที่ เปนลูกจางชั่วคราว กลุมวิชาชีพ พนักงานราชการ
พนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข และเจ า หน า ที่ ส มาคมฌาปนกิ จ ฯ ของหน วยงานในสั ง กั ด สํ า นั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร วงเงินกูไมเกิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) กําหนดชําระไมเกิน
150 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 60 ป
(3.3.5) สมาชิกที่เปนลูกจ างชั่วคราวทั่วไป ของหน วยงานในสังกั ด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร วงเงินกูไมเกิน 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถวน) กําหนดชําระไม
เกิน 150 งวดๆสุดทายอายุไมเกิน 60 ป

(3.3.6) สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญหรือสมาชิกที่มีอายุเกินกวา
60 ปใหใชหลักเกณฑตามขอ (2.1) แตไมเกิน 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถวน) กําหนดงวดชําระ
หนี้ไมเกิน 120 งวด แตงวดสุดทายไมเกินอายุ 70 ป
ขอ 4.ในกรณีที่ผูกูชําระหนี้หมดสิ้นภายในสามสิบหกงวดของสัญญา ผูกูตองชําระคาปรับ
ผิดสัญญาๆละ3,000 บาท
ในกรณีที่ผูกขู อเปลี่ยนสัญญา ตองชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนสัญญาๆละ 1,000 บาท
ขอ 5 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษตามประกาศสหกรณ
ขอ 6 ผูขอกูเงินพิเศษตองฝากเงินประเภทออมทรัพยแบบมีเปาหมาย(สัจจะออมทรัพย)
กับสหกรณดังนี้
1. วงเงินกูไมเกิน 70,000 บาท ตองฝากไมนอยกวาเดือนละ 100 บาท
2. วงเงินกู เกินกว า 70,000 บาท แตไมเกิ น 100,000 บาท ตองฝากไมนอยกว า
เดือนละ 200 บาท
3. วงเงินกูเกินกวา 100,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท ตองฝากไมนอยกวา
เดือนละ 300 บาท
4. วงเงินกูเกินกวา 200,000 บาท แตไมเกิน 800,000 บาท ตองฝากไมนอยกวา
เดือนละ 400 บาท
5. วงเงินกูเกินกวา 800,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ตองฝากไมนอยกวา
เดือนละ 500 บาท
6. วงเงินกูเกินกวา 1,000,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ตองฝากไมนอย
กวาเดือนละ 600 บาท
7. วงเงินกูเกินกวา 2,000,000 บาทขึ้นไป ตองฝากไมนอยกวาเดือนละ 700 บาท
และใหใชเงินฝากนี้ ค้ําประกันหนี้เต็มจํานวน
ขอ 7 หลักเกณฑตามขอ 6 วรรคทาย ใหยกเวนสําหรับผูกูที่ใหหุนหรือเงินฝากค้ํา
ประกันหนี้เต็มจํานวน
ขอ 8 ผูกูตองชําระคาธรรมเนียมเงินกูพิเศษเปนคาใชจายที่เกี่ยวของตามที่สหกรณ
เรียกเก็บ คาธรรมเนียมนี้จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ
ขอ 9 หลักประกันสําหรับเงินกูพิเศษ ที่ใชอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากการจํานองรายอืน่
จํ า นองเป นหลั กประกั นเต็ มจํ า นวนเงิ นกู ส ว นที่ เ กิ นกว า ค า หุ นของผู กู เ ต็ มมู ล ค า อสั ง หาริ มทรั พ ย โ ดยมี
หลักเกณฑดังนี้
(1) การใชที่ดินจํานองเปนหลักประกัน ใหถือราคารอยละเกาสิบของราคา
ประเมินของทางราชการ
(2) อาคารใหคํานวณราคาตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยใช หลักเกณฑ
ดังนี้
(2.1) อาคารที่มีอายุการใชงานไมเกินสามป ใหถือราคารอยละเจ็ดสิบของราคาที่คํานวณ ได

(2.2) อาคารที่มอี ายุการใชงานเกินกวาสามป แตไมเกินหาป ใหถอื ราคารอยละ
หกสิบของราคาทีค่ ํานวณได
(2.3) อาคารที่มอี ายุการใชงานเกินหาปแตไมเกินสิบป ใหถือราคารอยละหาสิบ
ของราคาที่คํานวณได
(2.4) อาคารที่มอี ายุการใชงานเกินสิบปใหถือราคาประเมินรอยละสี่สบิ ของ
ราคาที่คาํ นวณได
(3) หลักเกณฑ ตามขอ 9(1) และ 9(2) ใหใชเฉพาะที่ดินและอาคารในจังหวัด
สุรินทร สําหรับที่ดินและอาคารนอกจังหวัดสุรินทร ไมสามารถนํามาเปนหลักประกันไดยกเวนอาคารและ
ที่ดินในจังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย รอยเอ็ด และมหาสารคาม โดยกําหนดเฉพาะพื้นที่ในเขตอําเภอที่มีพื้นที่ติด
กับจังหวัดสุรินทรเทานั้น โดยจะถือราคาที่คํานวณไดจากขอ 9(1) และ 9(2) โดยอนุโลม ยกเวนในสวนของ
อาคารใหถือราคารอยละหาสิบของราคาที่คํานวณไดทุกอายุการใชงานแตไมเกินสามแสนบาท
สําหรับสมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวทั่วไปใหประเมินเฉพาะราคาที่ดินที่ทางราชการประเมินราคา
เทานั้นและใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมินแตไมเกิน 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถวน)
ขอ 10 เงินกูพิเศษโดยใชหลักประกันรวมกัน จะมีไดในกรณีตอไปนี้
(1) ตองเปนสามีภรรยาทีถ่ ูกตองตามกฎหมายและทั้งสองตองเปนสมาชิก
สหกรณ
(2) การทําสัญญาเงินกูพิเศษ และการชําระเงินจนแลวเสร็จ ตองดําเนินการ
พรอมกัน
ขอ 11 คําขอกูเงินกูพิเศษ ตองผานคณะกรรมการเงินกู ตรวจสอบหลักประกันเบื้องตน
กอน และคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบจึงอนุมัติใหกูได
ขอ 12 การกูพิเศษ สมาชิกตองยื่นคําขอกูและทําสัญญาหรือหนังสือกูตามแบบที่สหกรณ
กําหนดพรอมเอกสารหลักฐานดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูกูของเจาของ
หลักทรัพยที่จะนํามาจํานองรวมทั้งคูสมรส
(2) เอกสารแสดงรายการเงินเดือนของผูกู
(3) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ทีจ่ า ย
(4) เอกสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่นํามาจํานอง เชน แบบแปลนอาคารโฉนด
ที่ดิน,น.ส.3 ก, ใบประเมินราคาทีด่ ิน หนังสือยินยอม ฯลฯ
(5) หนังสือจํานําหุนหรือบัญชีเงินฝาก แลวแตกรณี
(6) โครงการเพือ่ การประกอบอาชีพ (กรณีกูพิเศษเพือ่ ประกอบอาชีพ)
(7) เอกสารเกีย่ วกับยานพาหนะ(กรณีกูพิเศษเพือ่ ซือ้ ยานพาหนะ)
(8) เอกสารอื่นที่สหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายนัน้

ขอ 13 การจายเงินกูพิเศษเพือ่ ไถถอนจํานองของทีด่ ิน อาคารหรือยานพาหนะ ผูกูตอง
ยินยอมใหสหกรณจายเงินกูแกเจาหนี้ของผูกูโดยตรง
ขอ 14 บรรดา มติ ประกาศและคําสั่งอื่นใดทีข่ ดั หรือแยงกับประกาศนี้ใหยกเลิกและใช
ประกาศฉบับนีแ้ ทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

(นายชัชพล นับถือดี)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

