ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
เรือง หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้ อนด้ านการเงินให้ กบั สมาชิก
พ.ศ. 2556
---------------------------------------------------

ตามที สหกรณ์ อ อมทรั พย์ข ้าราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จํากัด ได้จ ัด ทํา โครงการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กบั สมาชิกเมือวันที 1 ตุลาคม 2553 ถึงปั จจุบนั นัน ปรากฏว่า
ผลการดําเนินการบรรลุวตั ถุประสงค์ได้แก้ไขเยียวยา ปั ญหาและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน
ให้ก ับสมาชิ ก อย่างดี สหกรณ์ จึ งได้จ ัด ทําโครงการที 6 ขึ นแทนโครงการ 5 เพือให้ก ารดําเนิ น การ
เป็ นไปอย่างต่อเนือง
อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด เรื อง
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554 ข้อ 15 ประกอบกับมติคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที 33 ในการ
ประชุมครังที 7 เมือวันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ในประกาศนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ัดการสหกรณ์ออมทรั พย์ข ้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จํากัด
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรั พย์ข ้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
“สมาชิกสมาคม” หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
“โครงการ” หมายความว่า โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กบั สมาชิก
โครงการที 6
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ข้อ 2 คุณสมบัติของผูข้ อกู้ มีดงั นี
(1) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(2) เป็ นสมาชิกสมาคมไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน นับแต่วนั ทีรับเข้าเป็ นสมาชิกและ
รักษาสถานภาพการเป็ นสมาชิกตลอดอายุสญ
ั ญาการกูเ้ งินโครงการ
(3) ไม่เคยผิดนัดการส่ งเงิน งวดชําระหนี ในฐานะผูก้ ู้และหรื อผูค้ าํ ประกัน ภายใน
1 ปี นับถึงวันยืนคําขอกูเ้ งินโครงการ
(4) สมาชิก ทีกูโ้ ครงการ 1-5 สามารถกูโ้ ครงการที 6 ได้โดยวิธีหักกลบลบหนี
สัญญาเดิม
(5) ไม่คา้ งชําระเงินสงเคราะห์รายศพ
(6) ยินยอมให้เจ้าหน้าทีการเงินของหน่ ว ยงานหักเงินเดือนหรื อเงินบําเหน็จ หรื อ
เงินบํานาญเพือชําระหนี
ข้อ 3 การยืนเอกสารหลัก ฐานคํา ขอกู้ ให้ยืนเอกสารหลัก ฐานคํา ขอกู้ต ามแบบ
ทีสหกรณ์กาํ หนด ณ ทีทําการสหกรณ์ ตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 4 วงเงินกูไ้ ม่เกินรายละ 200,000.-บาท
ข้อ 5 อัตราดอกเบียเงินกู้ ให้เป็ นไปตามอัตราดอกเบียเงินกูส้ ามัญ ทีสหกรณ์ประกาศ
ข้อ 6 การชําระคืนเงินกู้ ให้ผกู้ สู้ ่ งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบียทุกเดือน ให้เสร็ จสิ นภายใน
ระยะเวลา 180 งวด โดยชําระด้วยวิธีหกั ณ ทีจ่าย จากเงินได้รายเดือน
ข้อ 7 หลักประกัน เงิ นกู้ ต้องมีผคู้ าํ ประกัน 1 คน และให้คาํ ประกันเงิน กูโ้ ครงการนี
ได้ไม่เกิน 2 สัญญา คุณสมบัติของผูค้ าํ ประกันให้นาํ ความในข้อ 2 มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 8 ผูก้ ู้ยิ น ยอมนํา เงิ น กู้ฝ ากเข้า บัญ ชี อ อมทรั พ ย์ข องผูก้ ู้ เพื อเป็ นเงิ น สํา รองค่ า
สงเคราะห์ศพ จํานวน 3,000.-บาท (สามพัน บาทถ้วน) และจะคื นให้แก่ผกู้ หู้ รื อบุ คคลที ผูก้ ู้แจ้งไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เมือพ้นข้อผูกพันการกูย้ มื เงิน
ในกรณี ทีผูก้ คู้ า้ งชําระเงินค่าสงเคราะห์ศพกับสมาคมสหกรณ์ฯ จะนําเงินตามวรรคหนึ งไป
จ่ายค่าสงเคราะห์ศพและผูก้ ตู้ ้องนําเงิ นมาฝากให้ค รบตามจํานวนเท่ าเดิ ม ถ้าผูก้ ู้ไม่น ําเงิ นฝากเข้าให้ครบ
ผูก้ ู้ต ้อ งยิน ยอมให้ส หกรณ์ หัก เงิ น ปั น ผล – เงิ น เฉลี ยคื น มาเข้า บัญ ชี ใ ห้ค รบตามจํา นวน 3,000.-บาท
(สามพันบาทถ้วน)

-3ข้อ 9 การกู้เงิ น ตามโครงการแก้ปัญหาความเดื อดร้ อนด้านการเงิ น ให้ก ับสมาชิ ก นี
สามารถกูใ้ หม่ได้ในกรณี ทีสมาชิกมีหนี โครงการเดิมและชําระหนี โครงการนี มาแล้ว ไม่น้อยกว่าหกงวด
หรื อชําระหนีหมด ผูก้ จู้ ะกูใ้ หม่ได้ดว้ ยวิธีการหักกลบลบหนี โดยไม่ตอ้ งนําเงินทีค้างชําระตามสัญญาก่อน
มาชําระคืน
ข้อ 10 การพิจารณาอนุ มตั ิเงินกูโ้ ครงการนี เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนิ นการ
คณะกรรมการดําเนิ นการ อาจมอบผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ นุ มตั ิเงินกูไ้ ด้โดยให้รายงาน
จํานวนเงินกูท้ ีได้อนุมตั ิไป ให้คณะกรรมการดําเนินการ ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที

31 กรกฎคม พ.ศ. 2556

(นายจรูญ ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด

