ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ฉบับที่ 8/2561
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
.....................................................................................
เพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้ อนทางด้ านการเงิน แก่สมาชิกที่ต้องการใช้ เงินเพื่อนาไปใช้ จา่ ยใน
ครอบครัว/ค่าเล่าเรี ยนบุตร/อาชีพเสริม คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ประชุมครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ เปิ ดโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเงือนไข ดังนี ้
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ 6 เดือนขึ ้นไป
2. เป็ นการกู้เงินเพื่อนาไปใช้ จา่ ยในครอบครัว /ค่าเล่าเรี ยนบุตร/อาชีพเสริม
3. วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
4. ส่งชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยสูงสุด 50 งวดๆ ละ เท่าๆ กัน โดยมีระยะเวลาปลอดเงินต้ น 5 เดือนแรก
5. อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.50 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
6. สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องมีเงินได้ รายเดือนหลังหักค่าใช้ จา่ ยต่างๆ แล้ ว ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 11
7. สมาชิกผู้ก้ ทู ี่มีอายุ 55 ปี ขึ ้นไป การคานวณวงเงินกู้ให้ นาบานาญ/บาเหน็จรายเดือน (ปั จจุบนั ) มา
คานวณ ถ้ าผู้ก้ เู ป็ นข้ าราชการ การส่งชาระอายุต้องไม่เกิน 75 ปี สาหรับลูกจ้ างประจาอายุต้องไม่เกิน
72 ปี
8. ทังนี
้ ้ตังแต่
้ วนั ที่ 5 มิถนุ ายน 2561 – 31 กรกฎาคม 2561
9. กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

(นายเนตร พงษ์ต้ ยุ )
ประธารกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ฉบับที่ 9/2561
เรื่ อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
..............................................................
เพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือนร้ อนทางด้ านการเงิน และ เศรษฐกิจแก่สมาชิกที่ต้องการกู้เงินเพื่อ
นาไปพัฒนาคุณภาพชีวิต จากการประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ประชุมครัง้ ที่ 6/2561 วันที่ 18
พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบกาหนดหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไข ดังนี ้
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ 6 เดือนขึ ้นไป
2. เป็ นการกู้เงินเพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. วงเงินกู้สงู สุดไม่เกิน 200,000 บาท
4. ส่งชาระเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยสูงสุด 84 งวดๆ ละเท่าๆ กัน
(เงินต้ นที่สง่ ชาระต้ องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
5. อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.90 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
6. สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องมีเงินได้ รายเดือน หลังหักค่าใช้ จา่ ยต่างๆ แล้ วไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 11
7. ใช้ บคุ คลค ้าประกัน 3 คน กรณีวงเงินที่ก้ มู ีความเสี่ยงเกินกว่าที่คณะกรรมการกาหนด สมาชิกผู้
กู้ต้องทาประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน โดยให้ สหกรณ์ฯ เป็ นผู้รับผลประโยชน์สมาชิกผู้ก้ ทู ี่มี อายุ 55
ปี ขึ ้นไป การให้ เงินกู้ให้ คานึงถึงเงินบานาญ/บาเหน็จรายเดือนที่จะได้ รับภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ ทังนี
้ ้ให้ สง่ ชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยตามอายุราชการที่เหลือเท่านันเมื
้ ่อรวมอายุของผู้
กู้กบั ระยะเวลาที่ชาระเงินกู้แล้ วถ้ าเป็ นข้ าราชการอายุต้องไม่เกิน 75 ปี สาหรับลูกจ้ างประจา
อายุต้องไม่เกิน 72 ปี
8. ทังนี
้ ้ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2561 – 31 สิงหาคม 2561
9. กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ กาหนดในหลักเกณฑ์นี ้ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

(นายเนตร พงษ์ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

