ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด
ที 021 / 2564
เรื อง โครงการเงินกู้สามัญเพือเสริมสภาพคล่อง (ไม่ มีเงินเฉลียคืน)
ตามมาตราการช่ วยเหลือสมาชิกทีได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโควิด.....................................................................................
ตามประกาศนายทะเบี ย นสหกรณ์ เรื อง มาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ านหนี สิ น และ
การปรับโครงสร้างหนีของสมาชิ กสหกรณ์ ลงวันที มีนาคม
และอาศัยอํานาจตามความในระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กสหกรณ์ พ.ศ. 2564
และตามมติ ที ประชุ ม คณะกรรมการดําเนิ น การชุ ด ที ครั งที /2564 เมื อวัน ที กรกฎาคม
ให้กาํ หนดโครงการเงินกูส้ ามัญเพือเสริ มสภาพคล่อง (ไม่มีเงินเฉลียคืน) ดังนี
ข้อ วัตถุประสงค์ ในการให้ เงินกู้
ในสภาวการณ์ปัจจุบนั การดํารงชีพของสมาชิ กเป็ นไปด้วยความยากลําบาก เนืองจากการแพร่
ระบาดของเชือไวรัส COVID -19 เกิดปั ญหาเศรษฐกิจตกตํา มีผลกระทบกับสมาชิ กทีเคยมีรายได้จากอาชี พ
เสริ ม หรื อบุค คลในครอบครัวมี รายได้ แต่ปั จจุ บนั รายได้ลดลง ทําให้ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย เกิ ดความ
เดือดร้อนชีวติ ไม่ปกติสุข สหกรณ์เล็งเห็นถึงปั ญหาดังกล่าว จึงเปิ ดโครงการให้สมาชิกกูย้ มื เงินอัตราดอกเบีย
ตําเป็ นกรณี พิเศษ เพือให้ส มาชิกได้มีเงิ นทุนไว้สํารองจ่ายเพิมขึน ช่ วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน
เสริ มสร้างคุณภาพชี วติ ทีดี
ข้อ . ระยะเวลาโครงการ เริมตังแต่วนั ที กรกฎาคม ถึง สิ งหาคม
มีสมาชิกสหกรณ์ ใช้ สิทธิเต็มวงเงินให้ ก้จู ํานวน , , บาท (สิ บล้านบาท)
ข้อ . วงเงินกู้
วงเงินกูส้ ู งสุ ด ไม่ เกิน , .- บาท (สามแสนบาทถ้ วน)
ทังนี กําหนดวงเงิ น สู ง สุ ด แก่ ส มาชิ ก คนหนึ งๆไว้ไ ม่ เกิ น
ต้องไม่เกิน , , บาท (หนึงล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ข้อ . งวดการผ่อนชําระ
สหกรณ์ฯ กําหนดงวดการผ่อนชําระหนีไม่เกิน

งวด

หรือ

เท่ าของเงิ น ได้รายเดื อ นแต่

2

ข้อ . หลักเกณฑ์ การกู้เงิน
. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเงินกู ้สามัญเพือเสริ มสภาพคล่ องต้องเป็ น ข้าราชการ ลู กจ้างประจํา
พนั ก งานจ้าง ตามภารกิ จ พนัก งานจ้า งทัวไป และ เจ้าหน้าที สหกรณ์ และเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ม าแล้ว
ไม่ น้อยกว่า เดือน
. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเงิน กูส้ ามัญเพือเสริ มสภาพคล่องของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
ส่ วนท้องถินเชียงใหม่ ต้องมีทุนเรื อนหุ น้ และเงินฝากไม่ ตํากว่าร้ อยละ ของวงเงินกู้
กรณี ตากว่
ํ าเกณฑ์ให้หกั เงินกูส้ ัญญาใหม่ ฝากเงินรับฝากประเภท ออมทรัพย์เงินกูใ้ นสหกรณ์
ให้ครบตามเกณฑ์ทีกําหนด
. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเงินกูเ้ พือเสริ มสภาพคล่อง ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหัก
ชําระหนีแล้วไม่ ตํากว่า 2,000.- บาท (ส่วนทีเกินจาก , บาทจึงสามารถนํามาคํานวณวงเงินกูด้ งั กล่าว)
5.4 โครงการเงินกูส้ ามัญเพือเสริ มสภาพคล่องดังกล่าวไม่ สามารถนําเงิ นกู้มาชําระหนีเงินกู้
ประเภทอื นทีมีอยู่ในสหกรณ์ ได้
. ผู ้กู้เงิ น โครงการเงิ น กู้ส ามัญ เพื อเสริ ม สภาพคล่ อ ง จะต้อ งยิน ยอมให้ ผู้มี ห น้ าที หั ก
เงินเดือน ณ ทีจ่ายหักเงินเดือนเพือส่ งชําระหนีให้กบั สหกรณ์เป็ นลําดับแรก
. ผูก้ ูเ้ งินโครงการเงินกูส้ ามัญเพือเสริ มสภาพคล่อง ไม่สามารถยืนขอผ่อนผันการชําระหนี
(งดเงินต้น)ในสัญญาเงินกูโ้ ครงการนีได้
ข้อ . การผ่อนชําระหนี
. งวดที - สหกรณ์ จ ะเรี ย กเก็ บ เฉพาะดอกเบี ยเงิ น กู้ จะเรี ย กเก็ บ ในวัน สิ นเดื อ น
โดยงวดแรกจะเรี ยกเก็บในเดือนกันยายน
ถึงกุมภาพันธ์
. ส่ วนทีเหลือตังแต่งวดที สหกรณ์จะเรี ยกเก็บเงินต้ นพร้ อมดอกเบียเท่ากันทุกงวด
จนกว่าจะชําระครบตามจํานวนเงินทีกู้ และชําระให้เสร็ จสิ นตามทีระบุในหนังสื อสัญญา โดยงวดที
จะเรี ยกเก็บตังแต่เดือนมีนาคม
เป็ นต้นไป
ข้อ . หลักประกันเงินกู้
7.1 ใช้บุคคลทีเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ คําประกัน ดังนี
-วงเงินกู้

จํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ใช้ผคู้ าประกั
ํ
น คน

-วงเงินกู้

จํานวนเงินเกิน 100,000 บาทขึนไป

ใช้ผคู้ าประกั
ํ
น คน

7.2 พนักงานจ้ างตามภารกิจไม่สามารถคําประกันข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/เจ้าหน้าทีสหกรณ์ได้
. พนักงานจ้ างทัวไป ไม่สามารถคําประกันข้าราชการ/ลู กจ้างประจํา/พนักงานจ้างภารกิ จ/
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ได้
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ข้อ . อัตราดอกเบียเงินกู้
สหกรณ์ ฯ กําหนดอัต ราดอกเบียเงินกู้สามั ญเพื อเสริ มสภาพคล่ อง ในอัต ราร้ อยละ .

ต่ อปี

(ไม่มีเงินเฉลียคืน) โดยคิดดอกเบียนับตังแต่วนั ทีสหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกผูก้ ู ้ เรี ยบร้อยแล้ว
กรณี สมาชิกขาดชําระเงินกูส้ ามัญโครงการดังกล่าว งวดใดงวดหนึง สหกรณ์จะคํานวณอัตรา
ดอกเบียให้ในอัตราดอกเบียเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทีสหกรณ์กาํ หนดไว้
ข้อ . เอกสารทีต้ องยืนประกอบการขอกู้
. คําขอกู้ และหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญพร้อมหนังสื อคําประกันตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูข้ อกู ้ ชุด
. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูค้ าประกั
ํ
น ชุด
9.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของคู่สมรส ของผูก้ ู้ ผูค้ าประกั
ํ
น (ถ้ามี)
. สําเนาทะเบียนสมรส ของผูก้ ู้ ผูค้ าประกั
ํ
น (ถ้ามี)
. สําเนาสลิปเงินเดื อน ย้อนหลัง เดือน
. สําเนารายงานความเคลือนไหวทางบัญชีธนาคาร ทีเงินเดือนเข้า (Statement bank)
ย้อนหลัง เดือน
9.10 เอกสารรายงานข้อมูลเครดิต กรณีก้เู งินเกิน , . - บาทขึนไป
ข้อ . ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยเงินกูโ้ ครงการเงินกูส้ ามัญเพือเสริ มสภาพคล่องแทน
คณะกรรมการดําเนิ นการแล้วแถลงรายการเงินกูโ้ ครงการเงินกูส้ ามัญเพือเสริ มสภาพคล่องดังกล่าวทีให้ไปให้
คณะกรรมการดําเนินการทราบในคราวประชุมประจําเดือน
ข้ อ . ในกรณี ทีมี ปัญหาเกี ยวกับ การปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการให้กูต้ ามโครงการเงิน
กูส้ ามัญเพือเสริ มสภาพคล่อง ขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณา ให้สมาชิกกูเ้ งินเป็ นการเฉพาะราย และคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการดําเนินการถือเป็ นทีสิ นสุ ด
ประกาศ ณ วันที กรกฎาคม พ.ศ.

(นายอินทปั ตร บุญทวี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด

