ระเบียบ สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้แก่ สมาชิก และดอกเบีย้ เงินกู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
**************************
อาศัย อานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 79 (8) และข้ อ 101 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ได้ มีมติแก้ ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ว่าด้ วย การให้
เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้ อความทั่วไป
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้ เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วยการให้ เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 “
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกความในข้ อ 15 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ ว ย
การให้ เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี ้ยเงินกู้ พ.ศ.2560 และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ ข้ อ 15 จานวนเงินกู้สามัญที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสามล้ านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด ดังนี ้
15.1 หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญทั่วไป
อายุการเป็ น
สมาชิก
6 เดือนขึ ้นไป
1 ปี ขึ ้นไป
2 ปี ขึ ้นไป
4 ปี ขึ ้นไป
5 ปี ขึ ้นไป

กู้ได้ จานวนเท่า
ของเงินได้ รายเดือน
100 เท่า
100 เท่า
100 เท่า
100 เท่า
100 เท่า

จานวนเงินทีก่ ้ ไู ด้
(บาท)
ไม่เกิน
1,200,000
ตังแต่
้ 1,200,001 - 1,500,000
ตังแต่
้ 1,500,001 - 2,000,000
ตังแต่
้ 2,000,001 - 2,500,000
ตังแต่
้ 2,500,000 - 3,000,000

จานวนงวดที่สง่
ชาระ(เดือน)
200
210
220
230
250

ผู้ค ้าประกัน
(คน)
3
4
5
7
8

การขอกู้
สัญญาใหม่
ชาระหนี ้เดิม
มาแล้ วไม่น้อย
กว่า 6 เดือน

สมาชิกแต่ละรายจะกู้เงินสามัญได้ เป็ นจานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
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15.2 หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษาและกู้สามัญเพื่อการศึกษาดูงาน
(1) หลักสูตรต่ากว่าปริญญาตรี ก้ ไู ด้ ไม่เกิน

100,000.00 บาท

(2) หลักสูตรปริญญาตรี ก้ ไู ด้ ไม่เกิน

150,000.00 บาท

(3) หลักสูตรปริญญาโท กู้ได้ ไม่เกิน

200,000.00 บาท

(4) หลักสูตรปริญญาเอก กู้ได้ ไม่เกิน

300,000.00 บาท

(5) โครงการกู้เพื่อการศึกษาดูงานในประเทศ กู้ได้ ไม่เกิน

30,000.00 บาท

(6) โครงการกู้เพื่อการศึกษาดูงานต่างประเทศ กู้ได้ ไม่เกิน

120,000.00 บาท

(7) สหกรณ์ฯ จะแบ่งจ่ายเงินกู้เป็ นภาคเรี ยนตามข้ อ (1) – (4) และจ่ายเงินกู้ครัง้ เดียวตามข้ อ (5)
และ (6)
(8) กรณีก้ รู ะหว่างการศึกษาให้ ก้ ไู ด้ ตามสัดส่วนของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่เหลืออยู่
15.3 กรณีที่สมาชิกเข้ าโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา แล้ วไม่สามารถเรี ยนจบตามหลักสูตร ได้ ให้
บันทึกเสนอคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อชี ้แจงเหตุผลอันสมควรเป็ นเฉพาะรายไป
15.4 ในกรณีที่สมาชิกมีคา่ หุ้นและหรื อเงินฝากอยูใ่ นสหกรณ์นี ้เกินกว่าจากัดตามหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
คณะกรรมการดาเนินการอาจให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนัน้

โดยไม่ต้องรอระยะเวลาส่งชาระหนี ้ตาม

กาหนดทังนี
้ ้ให้ ก้ ู ได้ ไม่เกินร้ อยละเก้ าสิบแปดของค่าหุ้นที่ชาระแล้ วและหรื อเงินฝากรวมกันสหกรณ์ ฯ
สาหรับสมาชิกที่ออกจากราชการโดยได้ รับบาเหน็จ หรื อออกจากงานประจาโดยไม่มีความผิดและ
ยังคงเป็ นสมาชิกอยู่ตามข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 46 ให้ มีสิทธิได้ รับเงินกู้ได้ ไม่เกินร้ อยละเก้ าสิบแปดของ
ค่าหุ้นและหรื อเงินฝากที่ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์โดยจะมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ที่มีรายได้ ประจาอย่างน้ อยหนึง่ คนยินยอมให้ หกั เงินงวดชาระหนี ้พร้ อมดอกเบี ้ย ณ ที่จา่ ยแทนก็ได้
กรณีสมาชิกที่มีอายุ 55 ปี ขึ ้นไป การให้ เงินกู้สามัญให้ คานึงถึงเงินบานาญ / บาเหน็จ รายเดือนที่
จะได้ รับภายหลังเกษี ยณอายุราชการแล้ ว ซึง่ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
15.5 การพิจารณาให้ เงินกู้สามัญนัน้ สมาชิกสามารถส่งชาระหนี ้เงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยตามอายุราชการที่เหลือ
โดยคานึงถึงเงินบานาญรายเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือนที่จะได้ รับภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ ว
ซึง่ สหกรณ์ ฯ หัก ณ ที่จ่ายได้ ทังนี
้ ้เมื่อรวมอายุของผู้ก้ กู บั ระยะเวลาที่ชาระ หนี ้เงินกู้แล้ วถ้ าเป็ น
ข้ าราชการอายุต้องไม่เกิน 75 ปี และถ้ าเป็ นลูกจ้ างประจาอายุต้องไม่เกิน 72 ปี “
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ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกความใน ข้ อ 22 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วย การให้
เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ ข้ อ 22 หลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษ และการชาระคืน
(1) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง กู้ได้ ไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อม
ดอกเบี ้ย ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 360 งวด (เดือน)
(2) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถยนต์ กู้ได้ ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย ตังแต่
้
เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 200 งวด (เดือน)
(3) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ กู้ได้ ไม่เกิน 50,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 50 งวด (เดือน)
(4) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ กู้ได้ ไม่เกิน 50,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 50 งวด (เดือน)
(5) เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถจักรยานไฟฟ้า กู้ได้ ไม่เกิน 30,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญา ไม่เกิน 36 งวด (เดือน)
(6) เงินกู้พิเศษเพื่อชาระหนี ้สถาบันการเงินอื่น กู้ได้ ไม่เกิน 500,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อม
ดอกเบี ้ยเดือนละเท่า ๆ กันไม่เกิน 200 งวด (เดือน)
(7) เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กู้ได้ ไม่เกิน 200,000.00 บาท ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
เดือนละเท่าๆ กัน ไม่เกิน 84 งวด (เดือน) “
ข้ อ 4. ให้ ยกเลิกความในข้ อ 24 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วยการให้ เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ ข้ อ 24 หลักประกันสาหรับเงินกู้นนั ้ ให้ มีข้อกาหนด ดังต่อไปนี ้
24.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ตามข้ อ 5 (1) นอกจากหนังสือกู้ซงึ่ ผู้ก้ ไู ด้ ทาไว้ ตอ่ สหกรณ์แล้ ว
ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
24.2 เงินกู้สามัญ ถ้ าเงินกู้สามัญรายนัน้ โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดีหรื อเมื่อรวมกับเงินกู้
สามัญรายก่อนของผู้ก้ ทู ี่คงเหลือ (ถ้ ามี) ก็ดีมีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นและหรื อเงินฝาก
ที่ผ้ กู ้ มู ีอยูใ่ นสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
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ถ้ าเงินกู้สามัญรายนัน้ โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกันกับเงินกู้สามัญสัญญาก่อนของผู้ก้ ู
ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ก็ดีมีจานวนเงินเกินค่าหุ้นและหรื อเงินฝากที่ผ้ กู ้ มู ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(ก) มีสมาชิกที่มิได้ เป็ นคูส่ มรสของผู้ก้ ู ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้ อยสามคน
ค ้าประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด เพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ
รายนันในส่
้ วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรื อเงินฝากของผู้ก้ ู แต่ถ้าผู้ก้ มู ีเงินกู้สามัญสัญญาก่อนเหลือ
อยู่ด้วยก็ต้องค ้าประกันเพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ นัน้ ทังหมด
้
เพื่อความมัน่ คงในการให้ เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจวินิจฉัยเรี ยกให้ มี
ผู้ค ้าประกันมากกว่า สามคน ก็ได้
สมาชิกผู้ค ้าประกันต้ องทาหนังสือค ้าประกัน ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้
สมาชิกคนหนึง่ จะเป็ นผู้ค ้าประกันสาหรับผู้ก้ เู งินสามัญมากกว่า แปดสัญญา ในเวลาเดียวกันไม่ได้
และจะต้ องให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แห่งการค ้าประกันที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(1) หลักเกณฑ์การค ้าประกันเงินกู้สามัญ ใช้ บคุ คลค ้าประกัน ดังนี ้
วงเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท

ใช้ บคุ คลค ้าประกันอย่างน้ อย 3 คน

วงเงินกู้ 1,200,001 บาท ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใช้ บคุ คลค ้าประกันอย่างน้ อย 4 คน
วงเงินกู้ 1,500,001 บาท ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้ บคุ คลค ้าประกันอย่างน้ อย 5 คน
วงเงินกู้ 2,000,001 บาท ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ใช้ บคุ คลค ้าประกันอย่างน้ อย 7 คน
วงเงินกู้ 2,500,001 บาท ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ใช้ บคุ คลค ้าประกันอย่างน้ อย 8 คน
(2) สมาชิกที่ก้ เู งินสามัญโดยใช้ บคุ คลค ้าประกัน
- วงเงินตังแต่
้ 1,200,000.00 – 1,500,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 1 คน
- วงเงินตังแต่
้ 1,500,001.00 – 2,000,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 2 คน
- วงเงินตังแต่
้ 2,000,001.00 – 2,500,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 3 คน
- วงเงินตังแต่
้ 2,500,001.00 – 3,000,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 4 คน
(3) สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นข้ าราชการ 1 คน มีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 8 คน
(4) สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นลูกจ้ างประจา 1 คนมีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน
4 คน
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(5) สมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่เป็ นข้ าราชการบานาญ 1 คน มีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้
ไม่เกิน 5 คน กรณี ที่สมาชิกได้ ค ้าประกันเงินกู้ ก่อนที่ตนจะเกษี ยณอายุราชการเป็ นจานวนกี่สญ
ั ญา
หลังเกษียณก็ให้ ค ้าประกันเงินกู้สญ
ั ญาเดิมนันต่
้ อไปได้ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
สัญญา
(6) สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รับบาเหน็จรายเดือน 1 คน มีสิทธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้
ไม่เกิน 3 คน
(7) การกู้เงินสามัญตามหลักเกณฑ์ ผู้ค ้าประกันอาจร้ องขอให้ ผ้ กู ้ ทู าประกันชีวิตและหรื อประกันสินเชื่อ
ร่วมด้ วยก็ได้ โดยให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์
(8) สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องมีเงินเดือนหลักหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ แล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 11
(9) สมาชิกที่ก้ เู งินโดยใช้ บคุ คลค ้าประกัน ต้ องมีเงินค่าหุ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 20 ของวงเงินกู้
การกู้เงินทุกสัญญา สามารถใช้ วงเงินกู้ทงหมดหั
ั้
กลบด้ วยทุนเรื อนหุ้นที่มีอยู่และใช้ บคุ คลค ้าประกัน
เต็มวงเงินกู้ที่เหลือ
เมื่อผู้ค ้าประกันคนใดเสียชีวิต หรื อออกจากสหกรณ์ โดยเหตุอื่นหรื อมีเหตุที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นว่าไม่สมควรหรื อไม่อาจที่จะเป็ นผู้ค ้าประกันต่อไป ผู้ก้ ตู ้ องจัดให้ สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันแทนคนเดิมให้ เสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่สหกรณ์แจ้ งให้
ทราบ
กรณีที่สมาชิกผู้ค ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ นู นหลุ
ั ้ ดพ้ นจากการค ้า
ประกันจนกว่าผู้ก้ ไู ด้ จดั ให้ มีสมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันแทน
อนึง่ ภายหลังการทาหนังสือค ้าประกันแล้ ว ถ้ าสมาชิกผู้ค ้าประกันได้ เป็ นคูส่ มรสของผู้ก้ ู ผู้ก้ จู ะต้ อง
จัดให้ มีสมาชิกอื่นที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเป็ นผู้ค ้าประกันแทน
(ข) มีอสังหาริมทรัพย์ อันปลอดจากภาระจานอง หรื อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์มาจานอง
เป็ นประกันเต็มจานวนเงินกู้รายนันซึ
้ ง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร ว่าจานวนเงิน
มีส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรื อเงินฝากของผู้ก้ ตู ้ องอยูภ่ ายใต้ ร้อยละเจ็ดสิบแห่งราคาประเมิน
ตามที่ทางราชการกาหนดของอสังหาริมทรัพย์ นัน้
(ค) มีหลักทรัพย์รัฐบาล ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาเข้ าเป็ นประกัน โดยจานวน
เงินกู้สว่ นที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรื อของผู้ก้ ตู ้ องอยูใ่ นร้ อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์ นัน้
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(ง) มีเอกสารฝากเงินอยูใ่ นสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร จะนาเป็ นประกัน
โดยจานวนเงินกู้สว่ นที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้ก้ ตู ้ องอยูภ่ ายในร้ อยละเก้ าสิบแปดของเงินฝากนัน้
ในระหว่างที่ใช้ เอกสารฝากเงินเป็ นหลักประกันเงินกู้ สมาชิกจะถอนเงินฝาก นันไม่
้ ได้
สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญ ตามข้ อ 15 เมื่อสหกรณ์วิเคราะห์สิทธิการกู้ให้ แล้ ว ให้ นาเงินค่าหุ้น
และสวัสดิการที่สมาชิกจะได้ รับมาหักล้ างกับยอดเงินที่สมาชิกกู้ได้ หากยังไม่ค้ มุ หนี ้สมาชิกจะต้ อง
สมัครเข้ ารับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
24.3 เงินกู้พิเศษ ตามข้ อ 22 (1) สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องนาหลักทรัพย์มาจานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกู้ เงินกู้พิเศษตามข้ อ 22 (2) – (5) ต้ องมีสมาชิกสหกรณ์ค ้าประกันและให้ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขรายละเอียดการกู้เงิน ตามข้ อ 15.1 สาหรับเงินกู้พิเศษตามข้ อ 22 (6) – 22 (7)
สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องทาประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน ตามสัญญากู้หรื อใช้ บคุ คลค ้าประกัน 3 คน หรื อ
เงินฝากค ้าประกัน “
ข้ อ 5. ให้ ยกเลิกความในข้ อ 25 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก และ ดอกเบี ้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ ข้ อ 25 เงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้นนั ้ ให้ กาหนดไว้ ดังนี ้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ ผ้ กู ้ สู ง่ คืนเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินเต็มจานวนพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย ภายใน
วันที่ได้ รับเงินเดือน หรื อให้ สง่ เป็ นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกินสิบแปดงวด (เดือน) โดยส่งต้ นเงิน
แต่ละงวดเท่าๆ กัน ไม่น้อยกว่างวดละ 1,000 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยภายในทุกวันสิ ้นเดือน ทังนี
้ ้
โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาอย่างใดอีก
(2) เงินกู้สามัญ ให้ คณะกรรมการดาเนินการ พิจารณากาหนดให้ ผ้ กู ้ สู ง่ คืนเงินกู้สามัญเป็ นงวด
รายเดือนเท่ากัน พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย หรื อส่งคืนเงินกู้สามัญเป็ นงวดรายเดือนพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย
เป็ นจานวนเท่ากันทุกเดือน (เว้ นแต่งวดสุดท้ ายซึง่ อาจน้ อยกว่าหรื อมากกว่างวดรายเดือนปกติ)
เป็ นจานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผู้ก้ ู จานวนและความมุง่ หมายแห่ง
เงินกู้ดงั นี ้
ก. วงเงินกู้ตามข้ อ 15.1 ส่งชาระไม่เกินสองร้ อยห้ าสิบ งวด (เดือน)
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ข. วงเงินกู้ตามข้ อ 15.2 (1) – (4) ให้ ชาระคืนโดย
- ผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย ตังแต่
้ เดือนแรกของการทาสัญญาไม่เกิน หนึง่ ร้ อยงวด(เดือน)
หรื อ
- ผ่อนชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือน โดยปลอดเงินต้ นตลอดหลักสูตร ทังนี
้ ้ ไม่เกิน ยี่สิบสี่งวด
(เดือน) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถาบันกาหนดแล้ ว ให้ ผอ่ นชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
เป็ นงวดรายเดือน ไม่เกิน เจ็ดสิบหกงวด (เดือน)
ค. วงเงินกู้ตามข้ อ 15.2 (5) ส่งชาระไม่เกินยี่สิบสี่งวด (เดือน)
ง. วงเงินกู้ตามข้ อ 15.2 (6) ส่งชาระไม่เกินหกสิบงวด (เดือน)
ทังนี
้ ้ตังแต่
้ เดือนแรกที่ทาสัญญาเงินกู้
(3) เงินกู้พิเศษ ให้ คณะกรรมการดาเนินการ พิจารณากาหนดให้ สมาชิกผู้ก้ สู ง่ คืนเงินกู้พิเศษ
เป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย หรื อส่งคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน
ทุกเดือน (เว้ นแต่งวดสุดท้ ายซึง่ อาจน้ อยกว่าหรื อมากกว่างวดรายเดือนปกติ) ดังนี ้
ก. วงเงินกู้ตามข้ อ 22 (1) ส่งชาระไม่เกิน 360 งวด (เดือน)
ข. วงเงินกู้ตามข้ อ 22 (2) , (6) ส่งชาระไม่เกินสองร้ อยงวด (เดือน)
ค. วงเงินกู้ตามข้ อ 22 (3) – (4) ส่งชาระไม่เกินห้ าสิบงวด (เดือน)
ง. วงเงินกู้ตามข้ อ 22 (5) ส่งชาระไม่เกินสามสิบหกงวด (เดือน)
จ. วงเงินกู้ตามข้ อ 22 (6) ส่งชาระไม่เกินสองร้ อยงวด (เดือน)
ฉ. วงเงินกู้ตามข้ อ 22 (7) ส่งชาระไม่เกินแปดสิบสี่งวด (เดือน)
ทังนี
้ ้ตังแต่
้ เดือนแรกที่ทาสัญญาเงินกู้
ในกรณีที่ผ้ กู ้ มู ีหนังสือ ขอผ่อนผันการชาระหนี ้เงินกู้และคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุผล
อันสมควรเป็ นพิเศษ คณะกรรมการดาเนินการ จะผ่อนผันเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกู้สามัญ
ที่กาหนดไว้ ในวรรคก่อนนันให้
้ แก่ผ้ กู ้ คู ราวละหนึง่ เดือนหรื อหลายเดือนก็ได้

แต่การผ่อนผันเวลาชาระหนี ้

รวมกันทังหมดส
้
าหรับเงินกู้สามัญรายหนึง่ ๆต้ องไม่เกินหกเดือน
หรื อคณะกรรมการดาเนินการ อาจจะขยายเงินงวดชาระหนี ้ออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 250 งวด
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
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1. ถ้ าสมาชิกผู้ก้ ู ได้ ยื่นคาขอรับการช่วยเหลือเป็ นกรณีพิเศษและคณะกรรมการดาเนินการ ได้ ให้ ความ
เห็นชอบแล้ ว ให้ สมาชิกปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบท้ ายระเบียบนี ้
2. ถ้ าสมาชิกผู้ก้ ู ได้ รับการขยายเงินงวดชาระหนี ้แล้ วจะขอผ่อนผัน เวลาการส่งเงินงวดชาระหนี ้อีกไม่ได้
สาหรับเงินกู้นนั ้ ๆ “
ข้ อ 6. ให้ ยกเลิกความในข้ อ 33 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี ้ยเงินกู้ พ.ศ.2560 และให้ ใช้ ข้อความ ต่อไปนี ้แทน
“ ข้ อ 33 ผู้ก้ แู ละผู้ค ้าประกัน ต้ องรับผูกพันว่าถ้ าตนจะขอย้ ายหรื อลาออกจากราชการ หรื อ งานประจา ตาม
ข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 32 (2) จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี ้สินซึง่ ตนมีอยู่ตอ่
สหกรณ์ให้ เสร็จสิ ้นเสียก่อนแล้ วจึงจะย้ ายหรื อลาออกจากราชการหรื องานประจา นันได้
้ “

ประกาศ ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ.2561

(นายเนตร พงษ์ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

