ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
อาศัยอํานาจตามความในขอ 10,11,12,13,14,15,16,46,47 และ 60 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร
จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2558 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 แลวกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญเพื่อ
คุณภาพชีวิตใหมดังนี้
ขอ 1 เงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค เพื่อใหการชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกในการอุปโภคบริโภค
ตามจําเปนในการดําเนินชีวิตโดยสามารถบริหารเงินกูของตนเองได
ขอ 2 คุณสมบัติของสมาชิกผูกู มีดังนี้
(1) เปนขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่สหกรณ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯหรือลูกจางชั่วคราวตําแหนง
วิชาชีพที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและหักเงินเดือน ณ ที่จายได
(2) อายุของสมาชิกผูกูไมเกิน 60 ป
(3) เปนสมาชิกสหกรณติดตอกันมาเปนเวลาไมนอ ยกวา 6 เดือน
(4) สมาชิกผูกูตองไมอยูในระหวางการผิดนัดงวดชําระหนี้กับสหกรณจนกวาจะแกไขการผิดนัดงวดชําระหนี้นั้นจน
แลวเสร็จ
(5) ผูทเี่ ปนสมาชิกตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ตองผานการอบรมสมาชิกใหมที่สหกรณจัดขึ้น
ขอ 3 จํานวนวงเงินกูสําหรับสมาชิกตอราย ดังนี้
(1) สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจําและเจาหนาที่สหกรณ วงเงินกูไ มเกิน 200,000.00 บาท และตองมี
หุนไมนอยกวาหนึ่งในหาของวงเงินกูสามัญรวมทุกประเภท
(2) สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวตําแหนงวิชาชีพหรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯ วงเงินกูไมเกิน 70,000.00
บาท และตองมีหุนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเงินที่ขอกู
ขอ 4 เงินงวดชําระหนี้ ใหผูกูสงคืนเงินตนเปนงวดรายเดือน ดังนี้
(1) วงเงินกู 15,000.00 บาท ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 500.00 บาท
(2) วงเงินกู 20,000.00 บาท ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 500.00 บาท
(3) วงเงินกู 50,000.00 บาท ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 1,000.00 บาท
(4) วงเงินกู 70,000.00 บาท ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 1,000.00 บาท
(5) วงเงินกู 100,000.00 บาท ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 1,500.00 บาท
(6) วงเงินกู 150,000.00 บาท ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 1,500.00 บาท
(7) วงเงินกู 200,000.00 บาท ใหสงคืนตนเงินเดือนละ 2,000.00 บาท
การสงคืนเงินตนใหสงคืนภายใน 120 งวด นับจากวันสิ้นเดือนใหเริ่มสงคืนเงินตนพรอมดอกเบีย้ ภายในวันสิ้นเดือน
ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก สวนที่เหลือใหสงภายในวันสิ้นเดือนถัดไป โดยไมผอนเวลาอยางใดอีก
สําหรับสมาชิกตามขอ 3(2) หากวงเงินกูที่มีอยูกอนใชหลักเกณฑนี้ เกินกวาวงเงินกูตามขอ 3 ก็ใหงดการเบิกเงิน
จนกวาหนี้จะเหลืออยูในวงเงินไมเกินที่กําหนดตามขอ 4 จึงจะสามารถเบิกเงินกูไดตามปกติ
สหกรณส งวนสิทธิ์ ที่จะเรี ยกคื นเงิ นตนทั้งหมดพรอ มดอกเบี้ ยในทันทีที่ส หกรณเห็ นวา สมาชิกกระทําผิ ดสัญ ญาที่
กระทําไวกับสหกรณหรือตามระเบียบ หลักเกณฑที่สหกรณกําหนดไวอันอาจทําใหสหกรณเกิดความเสียหาย

ขอ 5 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบีย้ เงินกูสามัญ ตามประกาศสหกรณ
ขอ 6 การใชบุคคลค้ําประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑดงั นี้
(1) สมาชิ กที่ เปนขา ราชการ ลู กจา งประจํา หรื อ เจาหนา ที่ส หกรณ ที่กูวงเงินไม เกิ น 150,000.00 บาท
ตองมีสมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่สหกรณค้ําประกันเงินกูจํานวน 2 คน
(2) สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจําหรือเจาหนาที่สหกรณที่กูวงเงินไมเกิน 200,000.00 บาท ตองมี
สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่สหกรณค้ําประกันเงินกูจํานวน 3 คน
(3) สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวตําแหนงวิชาชีพหรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจ ฯตองมีสมาชิกค้ําประกัน
จํานวน 3 คน และผูค้ําประกันจะตองเปนขาราชการ เจาหนาที่สหกรณ หรือลูกจางประจําเทานั้น
สมาชิกสามารถใชบุคคลค้ําประกันซ้ํากับเงินกูสามัญทุกประเภทได เมือ่ ผูค้ําประกันตายหรือออกจาก
สหกรณไมวาจะเปนสาเหตุใด หรือสหกรณเห็นวาไมสมควรจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกตู อ งใหสมาชิกอื่นเขาเปนผูค ้ําประกัน
แทนคนเดิมใหเสร็จภายในสิบหาวันนับตัง้ แตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากสหกรณ
ขอ 7 การกูเงินกูสามัญเพือ่ คุณภาพชีวิต สมาชิกตองยื่นคําขอกูและทําสัญญาตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมเอกสาร
หลักฐานดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือถาใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐตอง
มี สําเนาทะเบียน บานทัง้ ของผูกู ผูค้ําประกันรวมทั้งคูสมรส
(2) หนังสือหรือเอกสารแสดงรายการเงินเดือนของผูกู
(3) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ณ ทีจ่ าย
(4) หนังสือจํานําหุนหรือบัญชีเงินฝาก แลวแตกรณี
(5) เอกสารอื่นที่สหกรณเห็นวาจําเปนแกการกูรายนั้น
ขอ 8 เมื่อสหกรณอนุมัตจิ าํ นวนเงินกูสามัญเพือ่ คุณภาพชีวิตแกสมาชิกรายใดแลว การเบิกเงินกูต ามจํานวนเงิน
ดังกลาวสมาชิกผูกูตอ งดําเนินการเบิกถอนทางระบบอิเล็กทรอนิกสที่สหกรณกําหนดเทานั้น
ขอ 9 ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต ฉบับเดิมกอนใชประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข
เงินกูสามัญคุณภาพชีวิตฉบับนี้ ถาผูกูที่เปน ขาราชการบํานาญ และลูกจางชั่วคราวทั่วไป ยังมีหนี้คงเหลืออยู ก็ใหงดการให
เบิกกูเพิ่มและตองชําระหนี้คงเหลือใหเสร็จสิ้นภายในอายุไมเกิน 65 ป สําหรับขาราชการบํานาญ และลูกจางชั่วคราวทั่วไป
ใหเสร็จสิ้นภายในอายุไมเกิน 60 ป
ขอ 10 หลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัดวาดวยการใหเงินกู
และดอกเบีย้ เงินกู พ.ศ. 2558
บรรดามติ ประกาศ และคําสัง่ อื่นทีข่ ัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหยกเลิก แลวใชประกาศฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2559
คําพอง มั่นจิต
(นายคําพอง มั่นจิต)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

