ร่ างระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้สามัญเพื่อชาระหนีธ้ นวัฎหรือบัตรเครดิต
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ข้ อ 66 (9) และข้ อ 90 (4) คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมครัง้ ที่ 2 / 2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคาม 2561
ได้ มีมติกาหนดระเบียบฯ ว่าด้ วยการให้ เงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี ้ธนวัฎหรื อบัตรเครดิต พ.ศ. 2561 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ว่าด้ วยการให้ เงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี ้ธนวัฎหรื อบัตรเครดิต พ.ศ. 2561 ”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บังคับตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
“ สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
“ สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
“ คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
“ ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
“ กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จากัด
ข้ อ 4 เงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี ้ธนวัฎหรื อบัตรเครดิต หมายถึง
4.1 เงินกู้เพื่อชาระหนี ้ธนวัฎ (ธนาคารกรุงไทย)
4.2 เงินกู้เพื่อชาระหนี ้บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ ในประเทศไทย
ข้ อ 5 สมาชิกที่จะขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี ้ธนวัฎหรื อบัตรเครดิต ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามระเบียบ
ว่าด้ วยเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 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 แ้ ต่ละงวดถึง
กาหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนันๆ
้

ข้ อ 8. เงินกู้สามัญ
- 2 ข้ อ 8 เงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี ้เงินกู้ธนวัฎหรื อบัตรเครดิต ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นันให้
้ มีจานวน
เงินไม่ เกิน 300,000.-บาท ( สามแสนบาทถ้ วน ) ผู้ก้ ตู ้ องมีห้ นุ สะสมไม่น้อยกว่า 20 % ของวงเงินกู้ และการกู้
เงินสามัญเพื่อชาระหนี ้เงินกู้ธนวัฎหรื อบัตรเครดิตไม่เกิน 150,000 บาท ( หนึง่ แสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน ) ต้ องมีผ้ คู ้า
ประกันอย่างน้ อย 1 คน วงเงินกู้ตงแต่
ั้
150,001 ( หนึง่ แสนห้ าหมื่นหนึง่ บาท ) ขึ ้นไป ต้ องมีคนค ้าประกันอย่าง
น้ อย 2 คน และหักชาระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภทแล้ วต้ องมีเงินได้ รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ข้ อ 9 กรณีก้ สู ามัญเพื่อชาระหนี ้เงินกู้ธนวัฎหรื อบัตรเครดิตโดยใช้ ห้ นุ ค ้าประกัน ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 90 %
ของหุ้นสะสมก่อนหน้ า
ข้ อ 10 สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี ้ธนวัฎหรื อบัตรเครดิตนี ้ผู้ก้ ูมีสิทธิ์ก้ ูได้ เพียงครัง้ เดียว
ข้ อ 11 การส่งเงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี ้ธนวัฎหรื อบัตรเครดิต ให้ ผอ่ นชาระ
คืนรวมกันไม่เกินหนึ่งร้ อยยี่สิบงวด (120งวด) การผ่อนชาระตามหลักเกณฑ์เลือกได้ อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้ แบบ
(ก) หรื อแบบ(ข)
(ก) ผ่อนชาระคืนเงินต้ นเป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน เว้ นแต่งวดสุดท้ ายพร้ อมดอกเบี ้ยต่างหาก หรื อ
(ข) ผ่อนชาระเงินกู้แบบเงินต้ นและดอกเบี ้ยรวมเท่ากันทุกงวด
ข้ อ 12 สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ให้ แก่สมาชิก เพื่อชาระหนี ้ธนวัฎหรื อบัตรเครดิตตามข้ อ 4 ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยจะสัง่ จ่ายตามเอกสาร กล่าวคือ
12.1 กรณี เงินกู้เพื่อชาระหนี ้ธนวัฎ (ธนาคารกรุงไทย) จะสัง่ จ่ายตามรายละเอียดการใช้
วงเงิน Statement ของธนาคารกรุงไทย
12.2 กรณีเงินกู้เพื่อชาระหนี ้บัตรเครดิต จะสัง่ จ่ายตามใบแจ้ งยอดตามบัตรเครดิต หรื อ
หนังสือรับรองหนี ้บัตรเครดิตของธนาคาร
ข้ อ 13 ดอกเบี ้ยเงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี ้ธนวัฎหรื อบัตรเครดิตให้ คิดเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้
สามัญ
ข้ อ 14 ข้ อความใดหรื อวิธีปฏิบตั ทิ ี่ไม่ได้ ระบุไว้ ในระเบียบนี ้ ให้ ยดึ ถือตามระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ว่าด้ วยการให้ เงินกู้สามัญ และหรื อข้ อบังคับของสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วิทยา ธารประเสริฐ
( นายวิทยา ธารประเสริฐ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด

