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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
เรื่อง เงินกู้สวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจาปี 2562
ตำมมติคณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดที่ 62 เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ท ำกิ จ กรรมเงิ น กู้ สวั สดิ ก ำรเพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพ ประจ ำปี 2562 ตำมโครงกำรทุ น
สร้ ำ งอำชี พ เสริ ม ควำมเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพของสมำชิ ก และครอบครั ว
ในด้ำนกำรศึกษำให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี และยังเป็นทุนสร้ำงอำชีพเสริมเพิ่มควำมเข้มแข็งของครอบครัว
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหำสำหรับสมำชิก ที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกปัญหำหนี้ สิน ปัญหำขำดแคลนทุน
ในกำรลงทุนประกอบอำชีพเสริม ได้รับเงินทุนสนับสนุนกำรประกอบอำชีพดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเป็นกำร
ช่ ว ยเหลื อ สมำชิ ก ให้ สำมำรถพึ่ ง พำตนเองได้ มี ค วำมเป็ น อยู่ ที่ ดี ด ำเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ ำ งมี ค วำมสุ ข
โดยมีหลักเกณฑ์สำหรับสมำชิกที่ประสงค์จะยื่นกู้เงิน ดังนี้
1. สมำชิกมีสิทธิขอกู้ได้ 25 เท่ำ ของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000.00 บำท
2. ชำระคืนเงินต้นแบบคงยอดไม่เกิน 150 งวด และส่งชำระหนี้ไม่เกินอำยุ 80 ปี ในอัตรำ
ดอกเบี้ย 5.00 ต่อปี
3. กำรชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 85% ของเงินเดือน
4. ให้ชำระหนี้เงินกู้โครงกำรสวัสดิกำรกำรศึกษำ
5. กำรกู้และกำรค้ำประกัน ใช้วิธีกำรจับคู่กู้และค้ำประกันซึง่ กันและกัน ดังนี้
5.1 วงเงินกูไ้ ม่เกิน 250,000 บำท ให้ใช้สมำชิกค้ำประกันอย่ำงน้อย 1 คน
5.2 วงเงินกู้เกิน 250,000 บำท แต่ไม่เกิน 500,000 บำท ให้ใช้สมำชิกค้ำประกัน
อย่ำงน้อย 2 คน
5.3 วงเงินกู้เกิน 500,000 บำท แต่ไม่เกิน 600,000 บำท ให้ใช้สมำชิกค้ำประกัน
อย่ำงน้อย 3 คน
5.4 วงเงินกู้เกิน 600,000 บำท ขึ้นไป ให้ใช้สมำชิกค้ำประกันอย่ำงน้อย 4 คน
6. ต้องไม่เป็นสมำชิกที่เคยขำดส่งหรือผิดนัดชำระหนี้ ในรอบ 1 ปี ย้อนหลังจำกวันที่ขอกู้
7. กำรรับเงินกู้ให้เป็นแบบรำยเดือนหรือรำยวันก็ได้ (กรณีรำยวันนำผู้ค้ำประกันมำแสดงตน
ที่สหกรณ์ฯ)
8. สมำชิกผู้กู้จะต้องจัดทำประกันสินเชื่อเพื่อคุ้มครองหนี้ให้เพียงพอก่อนจ่ำยเงินกู้
9. เมื่อสมำชิกได้กู้เงินในโครงกำรนี้ไปแล้ว ประสงค์จะกู้ใหม่ ให้ส่งเงินต้นมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 12 งวด ของเงินกู้เดิม

-210. สมำชิกที่กู้เดิมหำกประสงค์จะกู้เงินในโครงกำรนี้อนุโลมให้กู้ได้ โดยไม่นับจำนวนงวดที่
ส่งมำแล้ว
11. งดรับคำร้องกรณียื่นคำขอกู้ที่ไม่เข้ำหลักเกณฑ์
12. เงินกู้สำมัญทุกประเภท รวมกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้องไม่เกิน 6,200,000.00 บำท
13. ให้ยกเลิกประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด เรื่องโครงกำรสวัสดิกำร
กำรศึกษำ ประจำปี 2562 และให้ใช้ประกำศนี้แทน
14. เริ่มโครงกำรตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562

(นำยเทิม มิตรจิต)
ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
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เรื่อง

ส่งประกำศเรื่องเงินกู้สวัสดิกำร เพื่อพัฒนำศักยภำพ ประจำปี 2562

เรียน หัวหน้ำหน่วยงำน/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศเรื่องเงินกู้สวัสดิกำร เพื่อพัฒนำศักยภำพ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ชุด
ตำมมติคณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดที่ 62 เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ท ำกิ จ กรรมเงิ น กู้ ส วั ส ดิ ก ำรเพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพ ประจ ำปี 2562 ตำมโครงกำร
ทุนสร้ำงอำชีพเสริมควำมเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมำชิกสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
มี คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี เพิ่ ม ควำมเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว แก้ ไ ขปั ญ หำหนี้ สิ น ปั ญ หำขำดแคลนทุ น
ประกอบอำชีพเสริม ในอัตรำดอกเบี้ยต่ำ โดยมีหลักเกณฑ์ตำมประกำศดังแนบ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ ขอควำมอนุเครำะห์แจ้งสมำชิกในสังกัดของท่ำน และ
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยเทิม มิตรจิต)
ประธำนกรรมกำรดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
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