ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญรวมหนี้สถาบันการเงิน (ฉบับปรับปรุง)
*************************
ตามมติที่ ประชุ มคณะกรรมการด าเนิน การชุ ดที่ 60 เมื่อ วัน ที่ 22 มี นาคม 2560 มีม ติใ ห้เ ปิ ด
โครงการรวมหนี้สถาบันการเงิน เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และความจาเป็นในการ
ใช้เงินของสมาชิก
จึงเห็นสมควรได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ โดยมติคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 60
ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีหลักเกณฑ์การกู้ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกที่มีภาระหนี้
กับสถาบันการเงิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โดยสามารถผ่อนชาระได้จากต้นสังกัดตามเกณฑ์ของสหกรณ์
2. ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการขอลดหรื อ งดส่ ง เงิ น ค่ า หุ้ น รายเดื อ นตามข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ เพื่ อ เป็ น
หลักประกันเงินกู้
3. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ผู้กู้ต้องเป็นหนี้สถาบันการเงิน และต้องผ่อนชาระโดยหัก ณ ที่จ่ายได้เท่านั้น
5. สมาชิกมีสิทธิ์กู้ได้ 70 เท่าของเงินเดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,200,000.00 บาท และไม่เกินหนี้ที่มีกับ
สถาบันการเงินอื่น โดยให้รวมเงินประกันสินเชื่อ ตามเงื่อนไขดังนี้
5.1 จะต้องมีเงินเดือนเหลือพอให้หัก ณ ที่จ่าย โดยการชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน
85% ของเงินเดือน
5.2 วงเงินให้กู้โครงการสามัญรวมหนี้สถาบันการเงิน ไม่นับเป็นเงินกู้สามัญ
5.3 ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ผิดนัดหรือขาดส่งเงินงวดชาระหนี้ต่อสหกรณ์ในรอบระยะเวลาสองปี
นับถึงวันที่ขอกู้ และสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผล และเฉลี่ยคืนจะไม่มีสิทธิ์กู้เงินโครงการนี้
5.4 สมาชิ ก ที่ ข อผ่ อ นผั น การช าระหนี้ ทุ ก สั ญ ญาเป็ น กรณี พิ เ ศษ ให้ ส่ ง ช าระหนี้ เ ป็ น ปกติ
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงจะสามารถกู้ได้
6. ชาระคืนเงินต้นแบบคงยอด ไม่เกิน 240 งวด
7. การกู้/การค้าประกัน ใช้วิธีรวมกลุ่มกู้และค้าประกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยสมาชิกคนหนึ่ง
สามารถค้าประกันได้เพิ่มอีก 1 สัญญา ไม่นับรวมกับสัญญาค้าประกันประเภทอื่น
8. สมาชิกผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิก
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
- สมาคม สสอค.
- สมาคม สส.ชสอ.
กรณีสมาชิกไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ได้ ให้เพิ่มวงเงินประกันสินเชื่อ
เพื่อคุ้มครองหนี้ให้ครบตามจานวน
9. การอนุ มั ติเงินกู้เ ป็นแบบรายเดือ น หรือรายวันโดยสมาชิ กที่ประสงค์จะกู้ สามารถรับเงิน กู้
ดังกล่าว เมื่อเอกสารการกู้เสร็จสมบูรณ์ โดยพาผู้ค้าประกันมาแสดงตนที่สหกรณ์ฯ

-210. สมาชิกผู้กู้จะต้องจัดทาประกันสินเชื่อเพื่อคุ้มครองหนี้ (สมาชิกจ่ายค่าเบี้ยประกัน) ตามที่
สหกรณ์จัดหาให้ โดยหักจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 1 ของวงเงินที่ขอกู้ เพื่อนาฝากเข้าบัญ ชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ในนามสมาชิกและยินยอมให้สหกรณ์ดาเนินการหักจ่ายค่าเบี้ยประกัน จากบัญชีเงินฝากทุกปี และยินยอมให้ หักเงิน
ปันผลเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อคุ้มครองหนี้ให้เต็มวงเงินทุกปี
11. หากสมาชิกมีความจาเป็นต้องกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน จะต้องผ่อนชาระหนี้โครงการนี้มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 งวดติดต่อกัน และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้การชาระหนี้เงินกู้รวมกัน
ทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น
12. เงินกู้สามัญทุกประเภท รวมกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้องไม่เกิน 5,200,000.00 บาท
13. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
14. จ่ายเงินกู้โดยสั่งจ่ายเช็คในนามสถาบันการเงินเพื่อชาระหนี้
15. กาหนดระยะเวลาของโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
* ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคาร้องขอกู้กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ *
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายเทิม มิตรจิต)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
18/11 ถนนชีสระอินทร์ ตาบลคลองกระแชง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร. 032-425301 โทรสาร. 032-400501
ที่ สอ.พบ.239/2560
24 สิงหาคม 2560
เรื่อง

ส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศโครงการเงินกู้สามัญรวมหนี้สถาบันการเงิน (ฉบับปรับปรุง) จานวน 1 ชุด
ตามมติคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 60 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 23
สิงหาคม 2560 เห็นควรให้มีการปรับปรุงโครงการเงินกู้สามัญรวมหนี้สถาบันการเงิน เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้แจ้งสมาชิกในสังกัดของท่านทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายเทิม มิตรจิต)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
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