บรรณาธิการแถลง
สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
จุลสารฉบับนี้ เปนฉบับแรกของป ๒๕๕๕ ออกลาชาไปบางครับ เพราะสหกรณมีการแกไขระเบียบตางๆ
ชวงตนป โดยเฉพาะการใหสินเชื่อประเภทตางๆ ซึ่งไดรับการสอบถามจากสมาชิกอยางมากมาย จุลสารฉบับนี้จึงนำเสนอ
รายละเอียดของสินเชือ่ แตละประเภท อยางไรก็ตามหากมีการเปลีย่ นแปลง สมาชิกติดตามไดทางเวปไซดสหกรณฯ ซึง่ จะเปน
ชองทางทีร่ วดเร็วทีส่ ดุ ครับ www.kphcoop.com

อัตราดอกเบีย้

เงินกสู ามัญ / ฉุกเฉิน / พิเศษพัฒนาคุณภาพชีวติ
เงินกสู ามัญเอนกประสงค
เงินกสู ามัญการศึกษา
เงินกพู เิ ศษเคหะสงเคราะหปแ รก
เงินกพู เิ ศษเคหะสงเคราะหปถ ดั ไป
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพเิ ศษ
เงินปนผล ป 2554

6.25%
6.15%
6.00%
4.50%
5.75%
3.10%
3.60%
5.80%

เงินเฉลีย่ คืน ป 2554

13.00%

อัตราการถือหนุ (มติทปี่ ระชุมครัง้ ที่ 6/2553)

เงินไดรายเดือน = เงินเดือน เงินเพิม่ คาครองชีพ เงินประจำตำแหนง เงินบำนาญ การงดสงหนุ ทำไดเมื่อมีอายุ
สมาชิกครบ 180 เดือน หรือมีหนุ สะสมไมนอ ยกวา 100,000.- บาท และไมมหี นีส้ นิ กับสหกรณ
การซือ้ หนุ เพิม่ พิเศษ มติทปี่ ระชุมครัง้ ที่ 7/2555 ใหซอื้ หนุ พิเศษไดปล ะ 2 ครัง้ ในวงเงินรวมไมเกิน 2 ลานบาท
การซือ้ หนุ ของสมาชิกสมทบ
ใหซอื้ แรกเขาและรายเดือนไดไมเกินเดือนละ 5,000.-บาท
เงินกฉู กุ เฉิน
เงินกฉู กุ เฉิน กไู ด 2 เทาของเงินเดือน ผอนชำระ 6 งวด (ผอนชำระ 2 งวดจึงกใู หมได)
เงินกฉู กุ เฉินเพือ่ การศึกษา ระหวางเดือนมีนาคม – มิถนุ ายน 2555 กไู ด 3 เทาของเงินเดือน ผอนชำระ 12 งวด
(ผอนชำระ 6 งวดจึงกใู หมเปนเงินกฉู กุ เฉินปกติได)
กรณีลูกจางชั่วคราวที่ขอกูฉุกเฉินเกินกวาหุนสะสมที่ตนมีอยู ตองใชผูค้ำประกันที่เปนขาราชการหรือลูกจางประจำ
จำนวน 1 คน

เงินกสู ามัญ

เกณฑเงินกสู ามัญของขาราชการและลูกจางประจำ

เกณฑเงินกสู ามัญของลูกจางชัว่ คราว

เกณฑเงินกสู ามัญของลูกจางชัว่ คราว ตามวิชาชีพ

ข. = ขาราชการ, ป. = ลูกจางประจำ, ช.36 = ลูกจางชัว่ คราวทีม่ อี ายุสมาชิก 36 เดือนขึน้ ไป, ช. = ลูกจางชัว่ คราว

1. ตองสมัครเขากองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ (รอยละ 0.5 ของวงเงินกู แตไมเกิน 1,500.-บาท)
2. การสงชำระ สำหรับขาราชการ / ลูกจางประจำ / บำนาญ ตองสงชำระใหแลวเสร็จภายในอายุ 68 ป
สำหรับลูกจางชัว่ คราว / พนักงานราชการ ตองสงชำระใหแลวเสร็จภายในอายุ 60 ป
3. มีเงินเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ หรือเงินอืน่ ๆ รอยละ 20 ของเงินไดรายเดือน
4. สงชำระแลวครบ 6 งวด จึงจะกใู หมได (Refinance)
เงินกสู ามัญเอนกประสงค ประจำป 2555
เปนโครงการ (เปดตลอด ไมมกี าร Refinance)
1. ผกู ตู อ งเปนขาราชการ / ลูกจางประจำ ไมกำหนดอายุสมาชิก
2. ตองมีหนุ อยางนอยรอยละ 20 ของยอดเงินทีข่ อกู โดยไมจำกัดวงเงินกู
3. มีเงินเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ หรือเงินอืน่ ๆ รอยละ 20 ของเงินไดรายเดือน
4. เงินไดรายเดือนทีน่ ำมาคำนวณวงเงินกู ไดแก เงินเดือน / เงิน พตส. / เงินประจำตำแหนง
5. กำหนดชำระคืน 72 งวด และผกู ตู อ งชำระคืนภายในอายุไมเกิน 68 ป
6. ผคู ้ำประกัน 4 คน โดยผคู ้ำประกันสามารถค้ำประกันเงินกเู อนกประสงคไดไมเกินคนละ 4 สัญญา และผคู ้ำประกันตองเปนขาราชการ
และลูกจางประจำเทานัน้
7. ตองสมัครเขากองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญเอนกประสงค (รอยละ 1 ของวงเงินกู แตไมเกิน 3,000.-บาท)
8. อนุมตั เิ ดือนละ 1 ครัง้
เงินกพู เิ ศษการเคหะสงเคราะห ประจำป 2555
ระยะเวลาเปดสินเชือ่ (มีนาคม – ตุลาคม 2555)
1. วัตถุประสงคการใหกู
- ไถถอนจำนองบาน พรอมทีด่ นิ จากสถาบันการเงิน (ธนาคาร / สหกรณ / บริษทั เงินทุน) วงเงินกสู งู สุดไดตามราคาประเมินครัง้ ใหม
- ซือ้ บานพรอมทีด่ นิ หองชุด อาคารชุด หรืออาคารพาณิชย วงเงินกสู งู สุดไดตามราคาประเมิน
- สรางบาน หรืออาคารเพือ่ การพาณิชย เพือ่ การใหเชา
- ซือ้ ทีด่ นิ พรอมสรางบาน หรืออาคารเพือ่ การพาณิชย
- เพือ่ ปรับปรุงซอมแซม หรือตอเติมทีอ่ ยอู าศัย ใหวงเงินกู 70% ของทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสราง
2. วงเงิน
- จำนวน 100 เทาของเงินเดือน + เงินประจำตำแหนง แตไมเกิน 5,000,000.-บาท
- การกรู ว ม (สามี + ภรรยา เปนสมาชิกทัง้ ค)ู ใหนำเงินเดือนมาพิจารณารวมกัน กรู ว มได
3. ผกู ู
- ขาราชการ / ลูกจางประจำ / ลูกจางชัว่ คราว / พนักงานราชการทีม่ อี ายุสมาชิกตัง้ แต 12 เดือนขึน้ ไป และตองมีหนุ สะสมไมต่ำกวา
รอยละ 5 ของวงเงินกู
- ระยะสงขาราชการ / ลูกจางประจำ ตองแลวเสร็จภายในอายุผกู ไู มเกิน 68 ป
- ระยะสงลูกจางชัว่ คราว / พนักงานราชการตองแลวเสร็จภายในอายุผกู ไู มเกิน 60 ป
4. หลักประกัน
- ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสรางทีม่ ชี อื่ ผกู หู รือคสู มรสถือกรรมสิทธิ/์ กรรมสิทธิร์ ว ม โดยใชสนิ ทรัพยค้ำประกัน 100% หากผกู เู ปนลูกจางชัว่ คราว/
พนักงานราชการ ตองใชบคุ คลค้ำประกันเพิม่ ดังนี้
1.) กรณีกเู พือ่ ซือ้ / สราง
- ใชสนิ ทรัพยและบุคคลทีเ่ ปนขาราชการ/ลูกจางประจำ 1 คน กไู ด 100%ของราคาประเมิน
- ใชเฉพาะสินทรัพยไมใชบคุ คลค้ำ กไู ด 70%ของราคาประเมิน
2.) กรณีกเู พือ่ ซอมแซม
- ใชสนิ ทรัพยและบุคคลทีเ่ ปนขาราชการ/ลูกจางประจำ 1 คน กไู ด 70%ของราคาประเมิน
- ใชเฉพาะสินทรัพยไมใชบคุ คลค้ำ กไู ด 50%ของราคาประเมิน
- ตองทำประกันภัยตลอดสัญญา ตามมูลคาสิง่ ปลูกสราง
- การประเมินหลักทรัพยทดี่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางใหบริษทั หรือองคกรเอกชนทีส่ หกรณยนิ ยอมเปนผปู ระเมินโดยสมาชิกเปนผรู บั ผิดชอบ
คาประเมิน
5. เงือ่ นไขการพิจารณา
- กำลังสง (รายไดคงเหลือ ) และตองมีเงินเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ หรือเงินอืน่ ๆ รอยละ 20 ของเงินไดรายเดือน
- กรณีไถถอน พิจารณาใหวงเงินกสู งู สุดไดตามราคาประเมินครัง้ ใหม
6. กรณีการกเู พือ่ สรางบาน ตองมีเอกสารแบบแปลน พรอมราคาประมาณการคากอสรางทีม่ วี ศิ วกร / นายชางโยธาของเทศบาล/อบต.
รับรอง และไดรบั อนุญาตกอสรางถูกตองตามกฎหมายยืน่ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
7. การจายเงินกู
- รับสัญญา 1 – 15 ของเดือน และพิจารณาอนุมตั เิ งินกเู ดือนละ 1 ครัง้
- กรณีไถถอน สัง่ จายสถาบันการเงิน (ผจู ำนอง) สวนทีเ่ หลือสัง่ จายแกผกู ู
- กรณีซอื้ บานจัดสรร จายใหผขู าย สวนทีเ่ หลือสัง่ จายแกผกู ู
- กรณีปรับปรุงซอมแซม ตอเติมทีอ่ ยอู าศัยของตนเอง ให 70%ของราคาประเมินรวม
(ตอเติมตองแนบแบบแปลน, ซอมแซมไมตอ งแนบรายละเอียดวัสดุ)
- กรณี ซือ้ ทีด่ นิ พรอมสรางบาน แบงจาย ดังนี้
1.) จายคาทีด่ นิ (ถามี) ปรับพืน้ ที่ ถมดิน วางเสาเอก จาย 40% ของราคาประเมินรวม
2.) ตัง้ เสา เทคาน เทพืน้ โครงหลังคา จาย 30% ของราคาประเมินรวม

3.) กอผนัง ติดตัง้ วงกบประตู หนาตาง ฉาบปูน ปูกระเบือ้ ง มุงหลังคา สุขภัณฑ จาย 20% ของราคาประเมินรวม
4.) กอสรางแลวเสร็จจายสวนทีเ่ หลือทัง้ หมด
8. การสงคืนเงินกู
- งวดสงชำระ 240 งวด (ทุกวงเงิน)
- หามชำระปดกอนเวลา 3 ป หากผิดเงือ่ นไขปรับ 2%ของวงเงินกู
- มีเงินเฉลีย่ คืนตามปกติ / ดอกเบีย้ เงินกใู ชลดหยอนภาษีได (เฉพาะกเู พือ่ สรางบาน/ซือ้ บาน)
9. หลักฐานการกู
ผกู ู - ใชสลิปเงินเดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรขาราชการ สำเนาทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนสมรส/หยา ทั้งของผูกู
และคสู มรส สำเนาสัญญาจำนอง / ใบเสร็จการชำระหนีก้ บั สถาบันการเงินเดือนลาสุด (กรณีไถถอน)
- ใบประเมินราคาหลักทรัพย และทีด่ นิ (กรณีสรางบาน / ซอมแซม)
- แบบแปลนสวนตอเติม (กรณีกเู พือ่ ตอเติม)
- สัญญาจะซือ้ จะขาย / ใบจองบาน (กรณีซอื้ บานจัดสรร)
ผคู ้ำประกัน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรขาราชการ
- สำเนาทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนสมรส/หยา ของผคู ้ำประกัน
10. การทำสัญญา
- ผกู ตู อ งลงลายมือชือ่ ในสัญญากตู อ หนาเจาหนาทีส่ หกรณ
- กรณีบา นจัดสรรมีการผอนดาวน ใหจา ยเงินกเู ปน 2 งวด ไดแก งวดแรกจายเงินเพือ่ ดาวนทงั้ จำนวน งวดที่ 2 จายเมือ่ บาน
แลวเสร็จ คิดดอกเบีย้ ตามจำนวนเงินกทู จี่ า ยแตละงวด
เงินกพู เิ ศษพัฒนาคุณภาพชีวติ ประจำป 2555
ระยะเวลาเปดสินเชือ่ (เปดตลอด โดยสามารถ refinance ไดเมือ่ สงชำระแลวอยางนอย 12 งวด)
วัตถุประสงค
เพือ่ ชำระหนีบ้ คุ คล สถาบันการเงิน
วงเงินกู
จำนวน 100 เทาของเงินเดือน + เงินประจำตำแหนง แตไมเกิน 2.5 ลานบาท ไมจำกัดเงินเหลือรับ (สำหรับพนัก
งานราชการสูงสุดไมเกิน 1.5 ลานบาท)
ผกู ู - เปนขาราชการ / ลูกจางประจำ / พนักงานราชการทีม่ อี ายุสมาชิกตัง้ แต 18 เดือนขึน้ ไป
- มีหนุ สะสมรอยละ 15 ของวงเงินกู แตตอ งไมต่ำกวา 50,000.00 บาท
- ตองมีเงินเดือนเหลือหลังหักชำระหนีแ้ ลวไมต่ำกวา 20% หากสมาชิกมีความเดือดรอนจริง ใหนำเสนอทีป่ ระชุมเปนรายๆ
- สมาชิกทีเ่ ขาโครงการเงินกพู ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ สามารถถือสัญญาเงินกเู คหะ, เงินกเู อนกประสงค
- สมาชิกทีม่ หี นีพ้ ฒ
ั นาคุณภาพเดิม ตองสงชำระครบ 12 งวด จึงขอกใู หมได
หลักประกัน
- ผคู ้ำประกัน 5 คน (วงเงินไมเกิน 1.5 ลาน ใชขา ราชการ / ลูกจางประจำอยางนอย 2 คน, วงเงินเกิน 1.5 ลาน ใชขา ราชการ / ลูกจางประจำ 5 คน)
- กรณีนำไปชำระหนี้เพื่อการไถถอนจำนองหรือขายฝาก ตองนำหลักทรัพยนั้นมาจดทะเบียนจำนองเปนประกันหนี้กับสหกรณ
เต็มวงเงินกู และหากหลักทรัพยนนั้ ติดจำนอง / ขายฝากกับสถาบันการเงินอืน่ ตองทำการประเมินหลักทรัพยใหม โดยสมาชิกเปน
ผรู บั ผิดชอบคาใชจา ย
- ตองสมัครเขากองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ (รอยละ 1 ของวงเงินกู แตไมเกิน 5,000.-บาท)
การจายเงินกู
- รับสัญญา 1 – 15 ของเดือน และพิจารณาอนุมตั เิ งินกเู ดือนละ 1 ครัง้
- สหกรณฯ จะจายเช็คชำระหนีใ้ หกบั สถาบันการเงินทีส่ มาชิกเปนหนีอ้ ยู
- กรณีจา ยใหสมาชิกผกู จู ะรับเช็ค หรือใหสหกรณโอนเขาบัญชีกไ็ ด
การสงคืนเงินกู
งวดสงชำระ 240 งวด ทุกวงเงินในอัตราเงินตนคงที่ และตองแลวเสร็จภายในอายุผกู ไู มเกิน 68 ป (พนักงานราชการไมเกิน 60 ป)
หลักฐานการกู
ผกู ู - ใชสลิปเงินเดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรขาราชการ สำเนาทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนสมรส/หยา ทัง้ ของผกู ู และคสู มรส
- หนังสือรับรองการเปนหนี้ / ใบเสร็จรับเงินเดือนสุดทาย / หนังสือทวงหนี้
- ใบประเมินราคาหลักทรัพย และทีด่ นิ (กรณีกเู พือ่ ไถถอน)
ผคู ้ำประกัน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรขาราชการ
- สำเนาทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนสมรส/หยา ของผคู ้ำประกัน
สิทธิการค้ำประกันของสมาชิก
ขาราชการ / ลูกจางประจำ
1. ค้ำประกันเงินกฉู กุ เฉินใหลกู จางชัว่ คราวได ไมจำกัด
2. ค้ำประกันเงินกสู ามัญการศึกษาได 3 สัญญา
3. ค้ำประกันเงินกสู ามัญเอนกประสงคได 4 สัญญา
4. ค้ำประกันเงินกสู ามัญได 5 สัญญา
5. ค้ำประกันเงินกพู ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ได 5 สัญญา
ทัง้ นีส้ ทิ ธิการค้ำประกันตอรายรวมแลวไมเกิน 10 สัญญา
พนักงานราชการ
มีสิทธิ์ค้ำเงินกูพัฒนาคุณภาพชีวิตใหขาราชการ / ลูกจางประจำได 2 สัญญา และพนักงานราชการได 3 สัญญา
สิทธิค์ ้ำประกันเงินกเู ประเภทอืน่ ใหมสี ทิ ธิเ์ หมือนลูกจางชัว่ คราว
ลูกจางชัว่ คราว ค้ำประกันเงินกสู ามัญใหลกู จางชัว่ คราวดวยกันได 5 สัญญา
ลูกจางชัว่ คราวทีม่ หี นุ สะสม 80,000.-บาทขึน้ ไป
ค้ำประกันเงินกสู ามัญใหลกู จางชัว่ คราวดวยกันได 8 สัญญา
ขาราชการบำนาญทีม่ อี ายุต่ำกวา 65 ป
ค้ำประกันเงินกสู ามัญใหขา ราชการบำนาญดวยกันได 5 สัญญา

