ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด
ฉบับที่ 8 /2562
เรื่อง โครงการสินเชื่อเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด ร่ วมกับชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จ ากัด มีค วามประสงค์สร้ างรายได้เพิ่มจากอาชี พ เสริ มแต่ ย งั ขาดแคลนทุ น ทรั พย์ที่ จ ะน าไป
เสริ มสร้ างความรู้ ในอาชี พเสริ มที่สนใจรวมทั้งขาดแคลนเงิ นลงทุ น เพื่อประกอบกิจ การอาชีพเสริ ม ชุมนุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.)ในฐานะองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้ร่วมมือ
กับสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. จัดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผปู้ ระสงค์สร้างรายได้
เพิ่มจากอาชีพเสริ มขึ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จึงมีมติให้เข้าร่ วมโครงการสิ นเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ในการนี้ สหกรณ์ ฯ ขอเชิญ ชวนสมาชิ กสหกรณ์ ที่ มีความประสงค์เข้าร่ ว มโครงการฯกรุ ณาจัด ส่ ง
เอกสารประกอบการกูด้ งั นี้
1. คาขอกู้ สัญญา และหลักประกัน (ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด)
2. เขียนโครงการเงินกูเ้ พื่อประกอบอาชีพเสริ ม
3. สาเนาเอกสารประกอบการยืน่ กูต้ ามที่สหกรณ์กาหนด
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน
-สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน
-สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน
4. การรับเงินกูต้ ามที่สหกรณ์ฯ กาหนดตามประเภทเงินกูส้ ามัญ
5. เงื่อนไขการกู้ ดังนี้
5.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ที่มีเงินได้รายเดือน และสามารถหักผ่านต้นสังกัดได้
5.2 ก าหนดวงเงิ นกู้ที่แต่ละรายกูไ้ ด้สูงสุ ดไม่เกิ น 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้วน)โดยแบ่งจ่าย
ออกเป็ น 2 งวด (วงเงินกูข้ องสหกรณ์ไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน)) ทั้งนี้ สหกรณ์จะพิจารณา
ตามลาดับก่อนหลังที่ยนื่ เอกสารครบถ้วน
5.3 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ โครงการสิ นเชื่อเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชีวิตสมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ 4.09 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

5.4 การชาระหนี้เงินกูเ้ ป็ นเงินงวดรายเดือน โดยชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 36 งวด สาหรับ
การชาระเงินงวด 5 เดือนแรกปลอดเงินต้น ทั้งนี้ การชาระเงินกูต้ อ้ งแล้วเสร็ จภายในอายุไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์
5.5 ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใช้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
5.6 หลักประกันต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญ จานวน 1 คน และต้องมีเงินเดือนคงเหลือ
หลังหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ากว่าอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
5.7 สมาชิกต้องส่งคาขอกู้ สัญญา และหลักประกันพร้อมเขียนโครงการเงินกูเ้ พื่อประกอบอาชีพเสริ ม
ระหว่าง วันที่ 15- 31 มีนาคม 2562
5.8 สหกรณ์ จ ะประกาศรายชื่ อผูผ้ ่านการพิจ ารณาโครงการสิ น เชื่ อเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิต สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ หลังจากที่ได้รับการอนุมตั ิจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562

(นายศรายุทธ สมศรี )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด

สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก
เลขที่รับ................./..................
วันที่...........................................

หนังสื อขอกู้และสั ญญากู้เงินสามัญ
โครงการสิ นเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์

สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก
เลขที่สัญญา............../................
วันที่...........................................

เขียนที่………………………………………..
วันที่............./................/..................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. .................................................................................................................สมาชิกเลขที่ ...........................................อายุ...........................ปี
เลขประจาตัวประชาชน สถานภาพ โสด
สมรส
อื่นๆ (ระบุ)...............................................
ปฏิบตั ิงานตาแหน่ง.....................................................................สังกัด.............................................................สถานที่ปฏิบตั ิงาน.............................................................
อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง..................................................บาท โทรศัพท์ที่ทางาน......................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................................
ขอเสนอหนังสื อขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจานวน ...............................................บาท (.........................................................................)โดยจะนาไปใช้ประกอบอาชีพเสริ ม ดังนี้
(ระบุ)...............................................................................................
ทั้งนี้ขา้ พเจ้า ขอรับเงินกูโ้ ดย เช็ค
กรุ งไทยฯ เลขที่บญ
ั ชี...............................................
สหกรณ์ เลขที่บญ
ั ชี...................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าการโอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีของข้าพเจ้าในวันใดถือเป็ นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกูเ้ รี ยบร้อยในวันนั้น
ข้อ 2. นอกจากทุนเรื อนหุน้ ซึ่ งมีอยู่ในสหกรณ์ฯข้าพเจ้าขอเสนอ ผูค้ ้ าประกัน……..……. คน
ที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เป็ นหลักประกันเงินกู ้
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ............................. บาท รวม ............... งวด ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ฯ
เว้นงวดสุ ดท้ายไปจนกว่าจะชาระเงินกูจ้ นเสร็ จ ทั้งนี้ต้ งั แต่เดือนแรกที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ 4. ในการส่ งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อ 3. นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ ังคับบัญชาหรื อเจ้าหน้ าที่ ผจู้ ่ ายเงิ นได้รายเดื อนของข้าพเจ้าหักจานวน
เงินงวดชาระหนี้ซ่ ึ งข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์น้ นั จากเงินได้รองข้าพเจ้าเพื่อส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ยความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยทาหนังสื อยินยอมให้หัก เงิ นได้รายเดื อน
ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสื อกูเ้ งินสาหรับเงินกูส้ ามัญนี้โดยสิ้ นเชิง หากข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้สองงวดติดต่อกัน ถื อว่าข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้ ท้ งั หมดข้าพเจ้า
ยินยอมให้สหกรณ์ดาเนินคดีเรี ยกเงินกูท้ ี่คา้ งชาระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งค่าปรับและค่าเสี ยหายอื่นได้ทนั ที
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณี ตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกูใ้ ห้ถือว่าเงินกูท้ ี่ได้รับไปจากสหกรณ์น้ ี เป็ นอัน
ถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ 16 ข้อว่าถ้าข้าพเจ้าออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจาข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์
ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่ งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ สินให้เสร็ จสิ้ นข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผจู้ ่ ายเงิ นสะสมสาหรั บข้าราชการ บาเหน็จบานาญ เงิ นกองทุ นบาเหน็จ บานาญ
ข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพเงินฌาปนกิจสงเคราะห์(ฌกส.) หรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อหน่วยงานต้นสังกัดจ่ ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงิ นดังกล่ าวเพื่อ
ชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้อ 7. ตราบใดที่ขา้ พเจ้ามีหนี้อยู่กบั สหกรณ์ขา้ พเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์ นาเงิ นทุ นเรื อนหุ ้น เงิ นฝากออมทรั พย์พิเศษ เงิ นปั นผลเฉลี่ ยคื น หรื อเงิ นอื่ นใด ที่
ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้กบั หนี้เงินกูท้ ี่ขา้ พเจ้ามีอยู่กบั สหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิท ธิ ได้รับเงิ นดัง กล่ าว และให้ถือเอาสัญญานี้ เป็ นเจตนาของข้าพเจ้าที่ จะให้หัก
กลบลบหนี้โดยให้สหกรณ์มีอานาจที่จะดาเนินการหักกลบลบหนี้ได้
ข้อ 8. ข้าพเจ้ายินยอมทาหลักประกันให้ครอบคลุมและคุม้ ครองวงเงินกูต้ ามที่สหกรณ์กาหนดไว้ และมอบให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
ข้อ 9. ในขณะทาหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีคู่สมรส ชื่อ ...................................................................................................... ซึ่ งได้รับรู้และให้ความยินยอม
ในการทาหนังสื อสัญญาฉบับนี้และได้ลงลายมือชื่อท้ายสัญญานี้แล้ว
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญนี้ โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.............................................................. ผูข้ อกู ้

ลงชื่อ.............................................................. คู่สมรส

(.............................................................)

(.............................................................)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผูก้ มู ้ ีความเหมาะสมในการขอกูแ้ ละขณะนี้ยงั รับราชการหรื อทางานประจาอยู่และสามารถหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้เป็ นปกติ
ลงชื่อ.............................................................. ผูบ้ งั คับบัญชา
(.............................................................)

(รายการต่ อไปนี้เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ กรอกเอง)
อายุการ
เป็ นสมาชิก

เงินได้ ราย
เดือน

ทุนเรือน
หุ้นสุ ทธิ

หนีเ้ งินกู้
สุ ทธิ

วงเงินขอกู้

รายการชาระ/เดือน

เงินเดือนคงเหลือ
บาท ร้ อยละ

ความเห็นหรือข้ อชี้แจงอื่นๆ
(1) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้หรื อขาดส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (ระบุ)
............................................................................................................................. ......................................
(2) อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
(ลงชื่อ) ................................................................... เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ
(.............................................................)

(ลงชื่อ) ................................................................... ผูจ้ ดั การ
(.............................................................)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
(กรอกข้ อมูล)
ยอดขอกู.้ ........................................................................บาท
หัก ทุนเรื อนหุน้ .........................................................บาท
เงินกูส้ ามัญ

.........................................................บาท

เงินกูฉ้ ุ กเฉิน .........................................................บาท

ดอกเบี้ย

.........................................................บาท

อื่นๆ

.........................................................บาท

ฌกส.

.........................................................บาท

คงเหลือรับ

........................................................บาท

สาหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
(กรอกข้ อมูล)
อนุมตั ิ............................................................ บาท
(.............................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................ ประธาน
(ลงชื่อ) ............................................................ กรรมการ
(ลงชื่อ) ............................................................ กรรมการ
(ลงชื่อ) ............................................................ กรรมการ
(ลงชื่อ) ............................................................ เลขานุการ

เลขที่สัญญา......................./....................

หนังสื อสั ญญาคา้ ประกันเงินกู้สามัญ
โครงการสิ นเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์
(ผูค้ ้ าประกัน) ข้าพเจ้านาย/นาง/น.ส. ........................................................... สมาชิ กเลขที่ ....................
เลขประจาตัวประชาชน - ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง...........................................
สถานที่ปฏิ บตั ิงาน....................................................เบอร์โทรศัพท์............................................................ สถานภาพ โสด/ สมรส/ อื่นๆ
(ระบุ) ...........................................ขอทาสัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ ฯ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................. ได้ขอกูเ้ งินจากสหกรณ์เป็ น
จานวนเงิน .......................................................บาท (........................................................................................) พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญานั้น ข้าพเจ้ายินยอม
ค้ าประกันเพื่อชาระหนี้ เงินกูใ้ นวงเงินความรับผิดจานวนสู งสุ ด...............................................บาท เมื่อปรากฏว่าผูก้ ไู้ ม่ชาระหนี้ สินซึ่ งข้าพเจ้าค้ าประกันไว้น้ ี
ให้แก่สหกรณ์ตามข้อผูกพันไม่วา่ จะเป็ นเพราะเหตุใดๆ และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ขา้ พเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิด ชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ูโ้ ดย
มิพกั ใช้สิทธิ ของผูค้ ้ าประกันนั้นแต่ประการใดเลย
ข้อ 2. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดื อนของข้าพเจ้า
หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์น้ นั จากเงินได้รายเดื อนของข้าพเจ้าเพื่อส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ยความยินยอมนี้ ให้มีอยูต่ ลอดไปโดยทา
หนังสื อยินยอมให้หกั เงินได้รายเดื อนมอบไว้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชาระหนี้ ตามหนังสื อกูเ้ งินสาหรับเงินกูส้ ามัญนั้นโดยสิ้ นเชิ งแล้ว
ข้อ 3. หากมี การฟ้ องร้อ งบัง คับคดี เกี่ ย วกับ หนี้ สิ น ตามสั ญญา ข้าพเจ้าผูค้ ้ าประกันยิ น ยอมให้สหกรณ์ ฟ้ องคดี ไ ด้ที่ศ าลจังหวัด ซึ่ งเป็ นที่ ต้ ัง
สานักงานสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญนี้ โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่ อ)......................................................ผูค้ ้ าประกัน
(...................................................)

(ลงชื่ อ)...................................................... คูส่ มรสผูค้ ้ าประกัน
(...................................................)

(ลงชื่ อ)......................................................พยาน/สมาชิ ก
(...................................................)

(ลงชื่ อ)......................................................พยาน/สมาชิ ก
(...................................................)

โครงการสิ นเชื่ อเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วติ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด
ข้ อมูลสมาชิ ก
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................นามสกุล.........................................................
สมาชิกประเภทสมาชิก ( )สามัญ ( )สมทบ เลขที่...........................สังกัดหน่วยงาน.......................................
1. ชื่ อโครงการ.........................................................................................................................................
ลักษณะโครงการ ( ) โครงการ/ธุรกิจใหม่ ( ) ขยายหรื อต่ อยอดธุรกิจเดิม
2. หลักการและเหตุผล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์ โครงการ
3.1- …………………………………………………………………………
3.2-………………………………………………………………………….
3.3-………………………………………………………………………….
4. ลูกค้ าและกลุ่มเป้ าหมาย……………………………………………………………………………...
5. สถานทีด่ าเนินการ…………………………………………………………………………………...
6. ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
6.1- …………………………………………………………………………
6.2-………………………………………………………………………….
6.3-………………………………………………………………………….
7. วิธีดาเนินงานและระยะเวลาดาเนินการ
..……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่................................ถึง..........................................
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ

8. งบประมาณโครงการ
งบประมาณจานวน…………………...บาท (................................................................................)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ

จานวนเงิน
ระยะแรก

ระยะทีส่ อง

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น
9. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
9.1-…………………………………………………………………………………..
9.2-…………………………………………………………………………………..
9.3-…………………………………………………………………………………..

10.วิธีการประเมินผล
10.1-…………………………………………………………………………………..
10.2-…………………………………………………………………………………..
10.3-…………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ........................................สมาชิก/ผูเ้ ขียนโครงการ
(

)

ตาแหน่ง...................................
ลงชื่อ.......................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(

)

ตาแหน่ง...................................
ลงชื่อ.......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(

)

ตาแหน่ง...................................

