การบริการเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำ�กัด ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อน และส่งเสริมให้สมาชิกมีฐานะมั่นคงมากยิ่งขึ้น ตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ใน
ด้านความร่วมมือและ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การกู้เงินที่ถูกต้องจะทำ�ให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่าง
ยิ่ง เพราะพวกเราเป็นมนุษย์ เงินเดือน ถ้าไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมั่งมีอยู่
แล้ว คงเป็นเรื่องยากที่จะซื้อทรัพย์สินที่ มีมูลค่ามากเพื่อสร้างฐานะและความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดี
ขึ้น เช่น การซื้อบ้าน หรือจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นหลัก แหล่ง ถ้ารอเก็บเงินให้เพียงพอกับมูลค่าก็คงไม่ทันกับ
ราคาบ้านและที่ดินที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ตามภาวะเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการลงทุนเปิดกิจการ
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว ถ้ารอเงินเก็บก็คงมีคนลงทุนแทน เราไปเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น นี่คือ
เหตุผลเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ทำ�ให้เห็นว่าการกู้เงินก็มีประโยชน์ใน ชีวิตประจำ�วันเช่นกัน แต่ในทางตรง
กันข้ามถ้าเรากู้เงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่จำ�เป็น ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่า ให้แก่ชีวิตเราและครอบครัว ก็
จะทำ�ให้เกิดผลเสียได้ เช่น กู้เงินไปใช้หรือซื้อสิ่งของเพื่อตอบสนองความต้องการ ของตนเอง มากกว่า
ความจำ�เป็น หรือเพื่อต้องการให้คนรอบข้างยอมรับนับถือ แต่ไม่ได้คำ�นึงถึงเงินในกระเป๋า ตัวเอง เป็นต้น
การใช้เงินโดยไม่จำ�เป็นอาจส่งผลให้ประสบปัญหาทางการเงิน และมีผลร้ายแรงถึงขั้นที่ต้องสูญเสียคน
รอบข้าง หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัว ดังนั้น สมาชิกที่จะตัดสินใจกู้เงินจึงควรไตร่ตรอง พิจารณา
ความจำ�เป็น และความสามารถในการชำ�ระหนี้ของตนเองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจกู้เงิน เพราะถ้าสมาชิก
เป็นผู้กู้ ไม่สามารถชาระหนี้ได้แล้ว คนที่จะได้รับผลกระทบคือ เพื่อน หรือพี่ หรือน้อง หรือคนใน
ครอบครัวที่มาค้ำ�ประกัน กับ สอ.สธ.พท ว่าจะชดใช้หนี้แทนให้เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้ได้
ปัจจุบัน สอ.สธ.พท ให้กู้เงิน ๓ ประเภท คือ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ โดยเงินกู้แต่ละ
ประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนี้
๑. เงินกู้ฉุกเฉิน เป็นเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกในเวลา
จำ�เป็นเร่งด่วนหรือในยามฉุกเฉิน โดยสมาชิกรอรับเงินได้ในทันทีหลังจากส่งเรื่องกู้เงินที่สำ�นักงาน มี
วงเงินให้กู้ ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับเงินกู้ประเภทอื่น มี ๒ ประเภท คือ แบบ เอ.ที.เอ็ม. (ATM.) และ
แบบหน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- กำ�หนดให้มีการทบทวนสัญญาทุก ๒๕ เดือน และสามารถขยายสัญญาได้ครั้งละ ๒๕ เดือน
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ๔ เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- มีระยะเวลาชำ�ระคืนสูงสุดไม่เกิน ๒๕ งวด
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๗.๑๕ ต่อปี
- ลูกจ้างชั่วคราวกู้ได้ไม่เกิน ๙๐ % ของทุนเรือนหุ้น

-2๒. เงินกู้สามัญ เป็นเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้าง ความ
มั่นคงให้แก่ชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกที่จำ�เป็นต้องใช้เงินจำ�นวนมาก ซึ่งเงินกู้สามัญ
ของ สอ.สธ.พท นั้น ได้แก่
๒.๑ เงินกู้สามัญปกติ
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- มีระยะเวลาชาระคืนสูงสุดไม่เกิน ๒๐๐ งวด ชำ�ระแล้ว ๖ งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๖.๙๐ ต่อปี
- ใช้บุคคลค้ำ�ประกัน
- หนี้คงเหลือทุกสัญญาไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ผู้กู้ต้องส่งชำ�ระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ งวด
- ผ่อนชำ�ระ ๒๐๐ งวด และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี หรือไม่เกิน ๗๐ ปี
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บท
- กรณีวงเงินกู้มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องทำ�ประกันสินเชื่อ หรือสมัครสมาคมฌาปณกิจ
สงเคราะห์
- ลูกจ้างชั่วคราววงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- สมาชิกคนหนึ่งสามารถค้ำ�ประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน ๕ สัญญา
- สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถค้ำ�ประกันสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ�และข้าราชการเท่านั้น
๒.๒ เงินกู้ประเภทสามัญเฉพาะกิจ
หลักเกณฑ์ในการกู้สามัญเฉพาะกิจ กำ�หนดวงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กำ�หนดวงเงินกู้ตามวัตถุประสงค์การกู้ ไว้ดังนี้
๑) เพื่อการศึกษาของสมาชิก, คู่สมรส, บุตร
- ระดับก่อนประถมศึกษาหรือประถมศึกษา วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
- ระดับมัธยมหรือเทียบเท่า วงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
- ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี วงเงินไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๒) เพื่อการอื่นๆ ตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราวๆ ไป

รายงานสรุปยอดเงินกู้ตามประเภท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
645,176,156.10 บาท
เป็นเงิน
เงินกู้สามัญ จำ�นวน 947 สัญญา
67,918,874.80 บาท
เป็นเงิน
เงินกู้พิเศษ จำ�นวน 454 สัญญา
28,554,574.68 บาท
เป็นเงิน
เงินกู้ฉุกเฉิน จำ�นวน 713 สัญญา
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๒.๓ เงินกู้สามัญสมาชิกที่เกษียณราชการ
- ใช้บุคคลค้ำ�ประกัน
- หนี้คงเหลือทุกสัญญาไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ผ่อนชำ�ระ ๑๒๐ งวด และอายุไม่เกิน ๗๐ ปี
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บท
- ผู้กู้ต้องส่งชำ�ระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ งวด
- ต้องหักลบกลบหนี้สามัญเดิมทั้งหมด
๓. เงินกู้พิเศษ
- ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ค้ำ�ประกันได้ไม่เกิน ๙๐ % ของมูลค่าหุ้นหรือบัญชีเงินฝาก
ใช้หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันได้ไม่เกิน ๘๐% ของราคาประเมินของสหกรณ์
- หนี้คงเหลือรวมทุกสัญญาไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๖.๘๐ ต่อปี
- ผู้กู้ต้องส่งชำ�ระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ งวด
- ผ่อนชำ�ระ ไม่เกิน ๒๐๐ งวด ยกเว้นเงินกู้เพื่อการเคหะผ่อนชำ�ระไม่เกิน ๒๔๐ งวด
- สมาชิกที่เกษียณราชการกู้ได้สูงสุด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หนี้ทุกสัญญาไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

			
รายงานกิจการรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
			
ข้อมูล สอ.สธ.พท. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
					
จำ�นวนสมาชิก
				
สมาชิกสามัญ 1,385 ราย
			
สมาชิกสมทบ
28 ราย
					
รวม 1,413 ราย
ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 			
741,693,605.58 บาท
เงินรับฝาก
					
157,680,146.70 บาท
ทุนเรือนหุ้น
					
362,638,460.00 บาท
ทุนสำ�รอง 						
22,762,270.40 บาท
ทุนสะสมอื่น 						
7,354,062.17 บาท
ทุนดำ�เนินงาน 					
755,862,997.48 บาท
กำ�ไรสุทธิประจำ�เดือน มิย.60 			
2,920,734.12 บาท
กำ�ไรสะสม ม.ค.–มิย.60			
15,462,638.51 บาท

บรรณาธิการ : นายบัญชา ทองขุนดำ�
กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

