ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้สามัญสวัสดิการ พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ข้ อ 66 (9) และข้ อ 90 (4) คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมครัง้ ที่ 6 / 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
ได้ มีมติกาหนดระเบียบฯ ว่าด้ วยการให้ เงินกู้สามัญสวัสดิการ พ.ศ. 2561 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ว่าด้ วยการให้ เงินกู้สามัญสวัสดิการ พ.ศ. 2561 ”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
“ สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จากัด
“ สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร จากัด
“ คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
“ ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
“ กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จากัด
ข้ อ 4 เงินกู้สามัญสวัสดิการ หมายถึง
4.1 เงินกู้เพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์
4.2 คอมพิวเตอร์
4.3 สิ่งอานวยความสะดวก
4.4 เพื่อการศึกษาบุตร คูส่ มรสของสมาชิก
4.5 เพื่อการท่องเที่ยว
4.6 เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม
4.7 อื่นๆ ซึง่ สหกรณ์ฯ จัดเป็ นสวัสดิการแก่สมาชิก

-2ข้ อ 5 สมาชิกที่จะขอกู้เงินกู้สามัญสวัสดิการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามระเบียบว่าด้ วยเงินกู้สามัญของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ข้ อ 6 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้ องเสนอคาขอกู้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้ อ 7 การส่งเงินงวดชาระหนี ้ทุกประเภท ซึง่ ผู้ก้ ตู ้ องส่งต่อสหกรณ์นนั ้ ให้ สง่ โดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของผู้ก้ ู ณ ที่จา่ ย และการส่งเงินงวดชาระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภท ดอกเบี ้ยเงินกู้และเงินค่าหุ้นรายเดือนของ
สมาชิกรวมกันจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 90 ของเงินได้ รายเดือนสมาชิกนัน้ ให้ ถือว่าเงินงวดชาระหนี ้แต่ละงวดถึง
กาหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนันๆ
้
ข้ อ 8 เงินกู้สามัญสวัสดิการ ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นันให้
้ มีจานวนเงินไม่เกิน 300,000.-บาท
( สามแสนบาทถ้ วน ) ผู้ก้ ตู ้ องมีห้ นุ สะสมไม่น้อยกว่า 20 % ของวงเงินกู้ และการกู้เงินสามัญสวัสดิการไม่เกิน
150,000 บาท ( หนึง่ แสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน ) ต้ องมีผ้ คู ้าประกันอย่างน้ อย 1 คน วงเงินกู้ตงแต่
ั้
150,001
( หนึง่ แสนห้ าหมื่นหนึง่ บาท ) ขึ ้นไป ต้ องมีคนค ้าประกันอย่างน้ อย 2 คน และหักชาระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภทแล้ ว
ต้ องมีเงินได้ รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ข้ อ 9 กรณีก้ สู ามัญสวัสดิการโดยใช้ ห้ นุ ค ้าประกัน ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 90 % ของหุ้นสะสมก่อนหน้ า
ข้ อ 10 ถ้ าสมาชิกนันยั
้ งมีเงินกู้สามัญสวัสดิการรายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้สามัญสวัสดิการรายใหม่
และรายก่อนรวมกัน จะมีจานวนต้ นเงินรวมกันต้ องไม่เกิน 300,000 บาท ( สามแสนบาทถ้ วน )
ข้ อ 11 การส่งเงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้สามัญสวัสดิการ ให้ ผอ่ นชาระคืนเงินต้ นเป็ นงวดราย
เดือนเท่าๆ กัน เว้ นแต่งวดสุดท้ าย พร้ อมดอกเบี ้ยต่างหากภายในวันสิ ้นเดือนที่คดิ ดอกเบี ้ยเดือนแรก หรื อให้ สง่
เป็ นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกินหกสิบงวด
ผู้ก้ จู ะมีสิทธิขอกู้ใหม่ได้ นนั ้ จะต้ องชาระคืนเงินต้ นเต็มจานวนของเงินต้ นทังหมดที
้
่สหกรณ์อนุมตั ิ
ให้ ก้ ู
ข้ อ 12 สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ให้ แก่สมาชิก เพื่อซื ้อวัสดุสิ่งของตามข้ อ 4 ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
ข้ อ 13 ดอกเบี ้ยเงินกู้สามัญสวัสดิการให้ คิดเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้สามัญ
ข้ อ 14 ข้ อความใดหรื อวิธีปฏิบตั ทิ ี่ไม่ได้ ระบุไว้ ในระเบียบนี ้ ให้ ยดึ ถือตามระเบียบสหกรณ์วา่ ด้ วย
การให้ เงินกู้สามัญ และหรื อข้ อบังคับของสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561
วีรศักดิ์ จักรสาร
( นายวีรศักดิ์ จักรสาร )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด

