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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด http://www.kphcoop.com
ปที่ 26 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2557

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนทีร่ กั ทุกทาน จดหมายขาวฉบับนีเ้ ปนฉบับที่ 3 ของปงบประมาณ 2557
ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ชวงนี้กำลังปรับปรุงแกไขระเบียบตางๆ ใหสอดคลองกับมวลสมาชิกและสถานภาพทาง
การเงินของสหกรณฯ คือ
1. ตั้งแตเดือนมีนาคม 2557 สมาชิกสามารถกูฉุกเฉินได 3 เทา สง 12 งวดและ รีไฟแนนทไดทุก 2 เดือน
2. ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2557 มติที่ประชุมปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะเปนรอยละ 5.00 ตอป (จากเดิม
รอยละ 4.50 ตอป) ปถัดไปต่ำกวาดอกเบี้ยเงินกูสามัญ 0.25 บาท มีผลบังคับใช 1 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากภาวะ
ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินปรับขึ้น
3. การฝากเงินออมทรัพยพิเศษขอเชิญทุกทานรวมเปดบัญขีออมทรัพยพิเศษใหม ฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท เปนตนไป
ไดรบั ดอกเบีย้ ใหม 4.25 บาท จากเดิม 3.60 บาท ถอนไดเดือนละ 1 ครัง้ ถาฝาก 100,000 บาทขึน้ ไป ทานจะไดรบั
เสื้อแจคเก็ตสีแดง (หมายเหตุ ดอกเบี้ยนี้เฉพาะเปดบัญชีใหม)
4. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยฯ จะออกพบสมาชิกดังนี้
วันที่ 4 เมษายน 2557 ที่โรงพยาบาลหนองเรือ / สสอ.หนองเรือ
วันที่ 9 เมษายน 2557 ที่โรงพยาบาลพล / สสอ.พล
วันที่ 25 เมษายน 2557 สคร.6
อยาลืม อยาพลาด นะคะ ขอใหทุกทานเขารับฟงการบรรยายจากกรรมการทุกหนวยงานที่แจง ทานจะไดรับของที่ระลึก
ทุกทานแลวเจอกันคะ พบกันใหม ฉบับหนาคะ

โครงการเงินกูพิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห

ระยะเวลาเปดสินเชื่อ (ระหวาง 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2557)

1. วัตถุประสงคการใหกู
- ไถถอนจำนองบาน พรอมที่ดิน จากสถาบันการเงิน (ธนาคาร / สหกรณ / บริษัทเงินทุน)
วงเงินกูสูงสุดไดตามราคาประเมินครั้งใหม
- ซื้อบานพรอมที่ดิน หองชุด อาคารชุด อาคารพาณิชย หรือคอนโดมิเนียม วงเงินกูสูงสุดไดตามราคาประเมิน
- สรางบาน หรืออาคารเพื่อการพาณิชย หรือเพื่อการใหเชา
- ซื้อที่ดิน พรอมสรางบาน หรืออาคารเพื่อการพาณิชย
- เพื่อปรับปรุงซอมแซม หรือตอเติมที่อยูอาศัย ใหวงเงินกู 70% ของที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
2. คุณสมบัติของผูกู
- ขาราชการ / ลูกจางประจำ / ลูกจางชัว่ คราว ทีม่ อี ายุสมาชิกตัง้ แต 12 เดือนขึน้ ไป และตองมีหนุ สะสมไมตำ่ กวารอยละ 5 ของวงเงินกู
3. วงเงินกู
- จำนวน 100 เทาของเงินเดือน + เงินประจำตำแหนง โดยสูงสุดไมเกิน 5,000,000.-บาท หรือตามราคาประเมินหลักทรัพย
สุดแตจำนวนใดนอยกวา
- การกูรวม (สามี + ภรรยา เปนสมาชิกทั้งคู) ใหนำเงินเดือนมาพิจารณารวมกัน กูรวมได
4. การสงคืนเงินกู
- งวดสงชำระสูงสุด 360 งวด (ทุกวงเงิน)
ขาราชการ / ลูกจางประจำ ตองแลวเสร็จภายในอายุผูกูไมเกิน 70 ป
ลูกจางชั่วคราว /พนักงานราชการ ตองแลวเสร็จภายในอายุผูกูไมเกิน 60 ป
- หามชำระปดกอนเวลา 3 ป หากผิดเงื่อนไขปรับ 2%ของวงเงินกู
- มีเงินเฉลี่ยคืนตามปกติ / ดอกเบี้ยเงินกูใชลดหยอนภาษีได (เฉพาะกูเพื่อสรางบาน/ซื้อบาน)
5. หลักประกัน
5.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อผูกูหรือคูสมรสถือกรรมสิทธิ์/กรรมสิทธิ์รวม โดยใชสินทรัพยค้ำประกัน 100%
5.2 หากผูกูเปนลูกจางชั่วคราว/พนักงานราชการ ตองใชบุคคลค้ำประกันเพิ่ม ดังนี้
1.) กรณีกูเพื่อซื้อ / สราง
- ใชสินทรัพยและบุคคลที่เปนขาราชการ/ลูกจางประจำ 1 คน กูได 100%ของราคาประเมิน
- ใชเฉพาะสินทรัพยไมใชบุคคลค้ำ กูได 70%ของราคาประเมิน
2.) กรณีกูเพื่อซอมแซม
- ใชสินทรัพยและบุคคลที่เปนขาราชการ/ลูกจางประจำ 1 คน กูได 70%ของราคาประเมิน
- ใชเฉพาะสินทรัพยไมใชบุคคลค้ำ กูได 50%ของราคาประเมิน
5.3 ตองทำประกันภัยตลอดสัญญา ตามมูลคาสิ่งปลูกสราง
5.4 การประเมินหลักทรัพย ตองใชราคาประเมินจากบริษัทหรือองคกรเอกชนที่สหกรณยินยอมใหเปนผูประเมิน โดยสมาชิก
เปนผูรับผิดชอบคาประเมิน
6. หลักฐานการกู
ผูกู - สลิปเงินเดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรขาราชการ สำเนาทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนสมรส/หยา ทัง้ ของผูก ู และคูส มรส
- (กรณีไถถอน) สำเนาสัญญาจำนอง / ใบเสร็จการชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดือนลาสุด
- (กรณีสรางบาน) เอกสารแบบแปลน พรอมราคาประมาณการคากอสรางที่มีวิศวกร / นายชางโยธาของเทศบาล
/อบต. รับรอง และไดรับอนุญาตกอสรางถูกตองตามกฎหมายยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
- (กรณีซอมแซม) ใบประเมินราคาหลักทรัพย และที่ดิน
- (กรณีกูเพื่อตอเติม) แบบแปลนสวนตอเติม
- (กรณีซื้อบานจัดสรร) สัญญาจะซื้อจะขาย / ใบจองบาน
ผูค้ำประกัน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรขาราชการ
- สำเนาทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนสมรส/หยา ของผูค้ำประกัน
เจาของ : สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด โทร. (043) 237643, 247520, 247521 Fax : (043)337381 WWW.KPHCOOP.COM
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