ที่ 9 /2561

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการครบรอบ 60 ปี (สค.)
-----------------------------------------เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
อาศัยอานาจตามแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ
พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ 18 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 61 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้กู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการ (สค.)
โดยให้ยกเลิกประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ ที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ฉบับนี้แทน
1. คุณสมบัติของผู้กู้
ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. จานวนเงินให้กู้
ให้กู้ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
3. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
3.1 เงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 3,200,000 บาท
3.2 ต้องมีหลักประกันความเสี่ยงครอบคลุมวงเงินที่อนุมัติให้กู้
3.3 สมาชิกผู้กู้หลังหักงวดประจาเดือนทุกประเภทรวมกัน ณ ที่จ่ายแล้ว ต้องมีเงินคงเหลือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
4. อัตราดอกเบี้ย
ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
5. ระยะเวลาการส่งชาระ
ให้ส่งชาระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกงวดรายเดือนภายใน 120 งวด และอายุไม่เกิน 75 ปี
6. คุณสมบัติผู้ค้าประกัน
6.1 ผู้ค้าประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
6.2 ผู้ค้าประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้
7. เงื่อนไขการค้าประกัน
7.1 สมาชิก 1 คน สามารถค้าประกันเงินกู้สามัญสวัสดิการครบรอบ 60 ปี (สค.) ได้ไม่เกิน 2 สัญญา
7.2 ผู้ค้าประกันจะเป็นบุคคลเดิมในสัญญาเงินกู้สามัญหรือบุคคลใหม่ก็ได้
8. เงื่อนไขอื่น ๆ
8.1 สมาชิกที่ใช้สิทธิ์กู้เต็มวงเงินแล้ว จะใช้สิทธิ์ครั้งใหม่ต้องส่งชาระหนี้สัญญาเดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ติดต่อกัน
8.2 สมาชิกที่กู้และตัดชาระหนี้สามารถยื่นกู้ใหม่ได้
8.3 สมาชิกที่ใช้สิทธิ์กู้ไม่เต็มวงเงิน สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ตามสิทธิ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(ดร.รมย์ พะโยม)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด

...........ร่าง/พิมพ์
...........ทาน
..........รอง
...........ผจก.

เอกสารประกอบการกู้

หนังสือกู้ที่……..............…………………………………
วันที่....................................................................
..................

- สาเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์และสาเนาบัตรประชาชนผู้กู้
- สาเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์และสาเนาบัตรประชาชนผู้ค้า
- สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)

คาขอกู้เงินสามัญสวัสดิการครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ (สค)
เขียนที่............................................................................................
วันที่.................. เดือน ....................................... พ.ศ. ..................
เรียน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
ข้าพเจ้า………………………………………................................…....………… อายุ……….......…….ปี สมาชิกเลขที…่ ………...............……
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที่………...…หมู่ที่…...….....ซอย.....................ถนน...........................ตาบล...............................อาเภอ.............................
จังหวัด ....................................................... เบอร์โทรศัพท์ ........................................................................
รับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง………........…………….................สังกัด/โรงเรียน........…………..........................………….……
อาเภอ……......................…...………... จังหวัดกาแพงเพชร เงินได้รายเดือน……...............………..บาท ขอเสนอคาขอกู้เงินสามัญ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญสวัสดิการครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ (สค) จานวน …........................................…………บาท
(………..............................................................………….) โดยจะนาไปใช้เพื่อการ (ระบุเหตุผล) ...................……...............…………..
ข้อ ๒. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ขอส่งคืนต้นเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน เดือนละ........…..…...........บาท
รวม……………….…งวด โดยงวดสุดท้ายส่งเท่ากับหนี้ที่ค้างชาระทั้งหมด ส่วนอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๓. การรับเงินกู้ ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือสาหรับเงินกู้สามัญ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด โดย
 สั่งจ่ายเช็คธนาคาร………………………………………........…….สาขา……………………..............……………………….. หรือ
 เข้าบัญชีเงินฝากข้าพเจ้า ชือ่ บัญชี.................................................... ธนาคาร/สหกรณ์…...…........…………..……….
สาขา………………………………………….………………บัญชีเลขที่……………………........…..……..........................…………
ข้อ ๔. ข้าพเจ้าเสนอหลักประกัน ในการกู้เงินและเงื่อนไขอื่นดังนี้
๔.๑ ค่าหุ้น ทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อประกันหนี้ทุกประเภททุกลักษณะ
ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ในขณะทาสัญญา และที่จะมีขึ้นในภายหน้า
๔.๒ สมาชิกค้าประกัน ซึ่งผู้ค้าประกันได้ให้ข้อมูล และลงชื่อยินยอมค้าประกันแล้ว
สมาชิกที่เป็นผู้ค้าประกัน
ที่

ชื่อ - สกุล

สมาชิกเลขที่

ทางานประจาในตาแหน่ง
และสังกัด

เงินเดือน /
เงินบานาญ

ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน

๑.

(ลงชื่อ)…………………….…................………….………ผู้ขอกู้
(.................................................................)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที.่ ...........…เดือน..........................................พ.ศ............................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความเห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว มีความเห็นดังนี้
 สมควรให้กู้ได้
 ไม่สมควรให้กู้ (ระบุเหตุผล) ……………………………………………………................…….…………………………………….
(ลงชื่อ).................................................................................................
(.......................................…….…………....................................)
ตาแหน่ง.........................................................…..................................
(พร้อมประทับตราหน่วยงาน)

(บันทึกการพิจารณาของเจ้าหน้าที่)
ส่งหุ้น
(งวด)

.ทุนเรือนหุน้
(บาท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
สร (บาท)

สห (บาท)

สล (บาท)

สจ (บาท)

สข (บาท)

สค (บาท)

สพ (บาท)

ฉฉ (บาท)

ฉป (บาท)

ตรวจสอบการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (ระบุเลขที่สมาชิกสมาคมฯ)
ส.ส.ก.กองที่ 1 ส.ส.ก.กองที่ 2 ส.ส.ก.กองที่ 3 ส.ส.ก.กองที่ 4 ส.ส.ก.กองที่ 5 .....สสอค....… .....สส.ชสอ...

 เอกสาร/หลักฐานประกอบคาขอกู้ถูกต้องครบถ้วน
 เห็นควรอนุมัติให้กู้เงินได้
 ไม่เห็นควรอนุมัติให้กเู้ งินนี้ (ระบุเหตุผล)..........................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อ
(.........................................................)
วันที่..........................................................

ความเห็นของผู้วินิจฉัย
ได้ตรวจสอบแล้วผู้กู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์/ระเบียบเงินให้กู้เห็นควรให้กู้ได้
(ลงชื่อ)
รองผู้จัดการ/ผู้จัดการ
(.................................................................)

บันทึกการพิจารณาความเห็นของผู้มีอานาจอนุมัติ
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

กรรมการอานวยการ
(.................................................................)

