ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด
ที 016 / 2563
เรื อง โครงการเงินกู้สามัญ “รวมหนีสั ญญาเดียว”
.....................................................................................
อาศัยอํานาจตามความในระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ นเชี ยงใหม่ จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 15.3 และตามมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที
ครั งที /
เมื อวัน ที กัน ยายน พ.ศ.
จึงออกประกาศให้ส มาชิ ก ที มี ค วามประสงค์ จะเข้าร่ ว ม
โครงการเงินกูส้ ามัญ “รวมหนีสัญญาเดียว” ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด ยืนคํา
ขอกูแ้ ละเอกสารประกอบการยืนตามหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี
ข้อ วัตถุประสงค์ ในการให้ เงินกู้สามัญ “รวมหนีสั ญญาเดียว”
เพือเป็ นการรวมสัญญาเงินกูท้ ุกประเภททีมีอยูภ่ ายในสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิน
เชี ยงใหม่ จํา กัด เป็ นสัญญาเดียว เพือลดภาระค่ าใช้จ่ายรายเดื อนของสมาชิ ก และให้สมาชิ กมีความสามารถใน
การชําระหนีได้
ข้อ . ชื อโครงการ เงินกูส้ ามัญ “รวมหนีสัญญาเดียว”
ข้อ . ระยะเวลาโครงการ เริ มตังแต่วนั ที ตุลาคม ถึงวันที

พฤศจิกายน

ข้อ . วงเงินกู้สูงสุ ดไม่เกินจํานวนเงินกูร้ วมหนีทุกสัญญาภายในสหกรณ์ฯ
ทังนี วงเงินกู้สูงสุ ดต้ องไม่ เกิน , , .- บาท (หนึงล้านห้ าแสนบาทถ้ วน)
กรณีสมาชิกอายุตงแต่
ั

ปี ขึนไป สหกรณ์ฯ จะไม่นาํ เงินประจําตําแหน่ง เงินวิทยฐานะมาคํานวณ

วงเงินกู ้
ข้อ . การผ่อนชําระหนีเงินกู้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ นและเงินกูส้ ามัญ
ข้อ . อัตราดอกเบียร้ อยละ . ต่ อปี หรื อตามประกาศอัตราดอกเบียเงินให้กยู้ ืมของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการส่ วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด

-2ข้อ . หลักเกณฑ์ และเงือนไขของสมาชิ กผู้ก้ ทู เข้
ี าร่ วมโครงการ
. อายุการเป็ นสมาชิ กผูก้ ูต้ อ้ งเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถินเชี ยงใหม่
จํา กัด มาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ า เดื อ น และต้อ งมี ทุ น เรื อ นหุ้ น รวมกับ เงิ น ฝากในสหกรณ์ ฯ
ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ ของวงเงินกู้
. สมาชิกทีกูเ้ งินตามโครงการนีจะต้องมีสัญญาเงินกูภ้ ายในสหกรณ์มากกว่าหนึงสัญญา
. สมาชิ ก ที กู้เงิ น ตามโครงการนี สามารถกู้เงิ น สามัญ ทุ ก ประเภทได้ เมื อชํ า ระหนี ไปแล้ ว
ไม่ น้ อยกว่ า งวด โดยเงิน กู้ส ามัญสั ญญาใหม่ตอ้ งสามารถหักกลบลบหนี สัญญาเดิม ได้
ยกเว้ นการกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉิ น
. ผูก้ จู้ ะต้องยินยอมให้ผมู ้ ีหน้าทีหักเงินได้รายเดือน ณ ทีจ่าย หักเงินได้รายเดือนเพือส่ งชําระหนี
ให้กบั สหกรณ์เป็ นลําดับแรก
. กรณี ผกู้ ูย้ า้ ยหรื อเปลี ยนหน่วยงานจะต้องยินยอมให้หน่ วยงานทีสังกัดใหม่หักเงิ นนําส่ งชําระ
หนีได้ดว้ ย ถ้าไม่สามารถหักชําระหนีได้จะต้องหักจากผูค้ าประกั
ํ
นทันทีโดยไม่มีขอ้ แม้ใด ๆ
7.6 สมาชิกทีสหกรณ์ฯ อนุ มตั ิเงินกูใ้ ห้ตามโครงการนี ต้องมาทําสัญญาเงิ นกูภ้ ายในเจ็ดวันทําการ
หลังจากได้รับ อนุ ม ัติจากสหกรณ์ แล้ว มิฉ ะนันจะถื อว่าสละสิ ท ธิ เว้น แต่มีเหตุ จาํ เป็ นและ
มีหนังสื อแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้า
7.7 สําหรับ สมาชิ ก ที ค้างส่ ง เงิ น งวดชําระหนี ไม่ ว่าต้น เงิ น หรื อดอกเบี ยติ ด ต่ อกัน เป็ นเวลาถึ ง
สองเดื อ นหรื อผิ ด นั ด การส่ งเงิ น งวดชํ า ระหนี ถึ ง สามคราวสํ า หรั บ เงิ น กู ้ ร ายหนึ งๆ
ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้
ข้อ . หลักประกันเงินกู้
ใช้บุคคลทีเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ คําประกัน ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ นและ
เงินกูส้ ามัญ พ.ศ.
ข้อ . เอกสารประกอบคําขอกู้
. คําขอกูแ้ ละหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญตามแบบฟอร์มทีสหกรณ์กาํ หนด
. สลิปเงินเดือน และรายงานความเคลือนไหวทางบัญชี ธนาคารทีเงินได้รายเดือนเข้า
เดือนล่าสุ ด
. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผูก้ ู้ ผูค้ าประกั
ํ
น และคู่สมรส(ถ้ามี)
ของผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น
. สําเนาสัญญาจ้างการทํางานล่าสุ ด โดยฝ่ ายบุคลากรลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง
. เอกสารประกอบคําขอกู้ รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับทีเป็ นเอกสารสําเนา
หากเอกสารไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน ไม่รับคําขอกู้

-3ข้อ .หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุ มตั ิ วงเงินสิ นเชื อ วงเงินกู้ และเงื อนไขอืน ๆให้เป็ นไปตามทีสหกรณ์
กําหนด
ในกรณี ทีปั ญหาเกียวกับการปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการให้กูต้ ามโครงการเงินกูส้ ามัญรวมหนี
สัญญาเดี ยว ให้คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาวินิจฉัยเป็ นรายๆ ไปก็ได้ตามเหตุ ผล และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการให้ถือเป็ นทีสุ ด
ทังนีให้ใช้หลักเกณฑ์นี ตังแต่วนั ที เดือนตุลาคม พ.ศ.
ประกาศ ณ วันที

เป็ นต้นไป

เดือนกันยายน พ.ศ.
ลงชือ

(นายอินทปั ตร บุญทวี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด

