เกณฑ์ การให้ เงินกู้เพือ่ พัฒนาคุณภาพชี วิต
1. ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ฯ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
2. วงเงิ นกู ้ กูได้
้ ไม่เ กนิ 65 เท่าของเงิ นเดือน แต่ไม่เ กนิ 2,000,000 บาท ไม่เ กนิ วงเงิ นสวัสดิการที่ทาไว้ก ับสหกรณ์ และต้องมี
เงิ นเหลือขัน้ ต่า 5% ของเงิ นได้รายเดือน กรณี กรายใหม่
ู้
ต้องมีเ งิ นเหลือขัน้ ต่า 10% ของเงิ นได้รายเดือน
3. ต้องมีหนุ ้ 15% ของวงเงิ นกูพั้ ฒนาคุณภาพชีวิตหลังจากหักหุน้ 20% ของวงเงิ นกูสามั
้ ญแล้ว
4. หลักค้ าประก ันเงิ นกู ้
4.1 ต้องมีสมาชิกค้ าประก ัน 4 คน (สมาชิกผู ค้ ้ าประก ันต้องเป็ นผู ค้ ้ าประก ันเงิ นกูสามั
้ ญ)
4.2 ต้องทาประก ันสินเชื่อ
การส่ งชาระหนี้
1. การส่งชาระหนี้ท้งั ต้นเงิ นและดอกเบี้ยให้สง่ ได้ไม่เ กนิ 240 งวด ยกเว้นผู้ก้ เู ดิมให้ลดจานวนงวดลงทุกครั้งที่ยื่นกู ้
ครั้งละ 5 งวด จนกว่าจะเหลือ 240 งวด
2. ถ้าสมาชิกประสงค์จะยื่นกูครั
้ ้ งต่อไป จะต้องชาระหนี้มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 งวด หรื อ 1 ใน 4 ของวงเงิ นกู ้
เอกสารที่ต้องแนบพร้ อมคาขอกู้
1. คาขอกูเงิ้ นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือกูส้ าหรับเงิ นกูเพื้ ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จานวน 1 ชุด
3. บันทึกแนบท้ายสัญญาเงิ นกูเพื้ ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือค้ าประก ันเงิ นกูเพื้ ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (บุคคลค้ าประก ัน)
จานวน 4 ฉบับ
5. หนังสือยินยอมให้หกั เงิ นเดือน หรื อเงิ นอื่นใด ณ ที่จา่ ย
ให้แก ่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จาก ัด (บุคคลค้ าประก ัน)
จานวน 4 ฉบับ
6. หนังสือยินยอมให้หกั เงิ นเดือน เงิ นบาเหน็จบานาญ หรื อเงิ นอื่นใด ณ ที่จา่ ย
ให้แก ่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จาก ัด
จานวน 3 ฉบับ
7. หนังสือยินยอมให้เ ปิ ดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้ก ับธนาคารออมสิน
จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาสลิปเงิ นเดือน (2 เดือนสุดท้าย)
ให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้าการเงิ นหน่วยงานต้นสังก ัดรับรอง
จานวน 2 ฉบับ
9. สาเนาบัตรประจาตัวผู ก้ ู ้(ฉบับชัดเจนไม่ หมดอายุ)
จานวน 2 ฉบับ
10. สาเนาบัตรประจาตัวผู ค้ ้ าประก ัน 4 คน (ฉบับชัดเจนไม่ หมดอายุ)
จานวน 4 ฉบับ
11. สาเนาทะเบียนบ้านผู ก้ ู ้
จานวน 2 ฉบับ
12. สาเนาทะเบียนบ้านผู ค้ ้ าประก ัน 4 คน
จานวน 4 ฉบับ
13. กรณี สมาชิกข้าราชการให้แนบ ก.พ.7
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1. สมาชิกที่มีปัญหาค้างส่งเงิ นชาระหนี้ในระยะเวลา 3 เดือน นับถึงวันส่งคาขอกูเงิ้ นไม่อนุมตั ิให้ก ู ้
2. สมาชิกที่กเงิู ้ นตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้งดกูเงิ้ นฉุกเฉิน
3. การพิจารณาอื่นๆ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของกรรมการดาเนินการ
(กรุ ณากรอกข้ อ มูล ให้ ครบถ้ วน และตรวจเอกสารให้ ครบตามข้ อ มูลข้ างต้ น พร้ อมรั บรองส าเนาถู กต้ อ งด้ วยหมึกสี นา้ เงินก่อ นยื่นคาขอกู้)
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