หลักฐานประกอบการกู
เงินกูส ามัญและเงินกูเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
1. หนังสือคําขอกู
2. หนังสือรับรองเงินเดือนที่เจาหนาที่การเงินและ
หัวหนาหนวยงานรับรอง
3. บัตรขาราชการ/บัตรประชาชน ผูกูและคูสมรส
(ตัวจริง)
4. บัตรขาราชการ/บัตรประชาชน ผูค้ําประกันและ
คูสมรส (ตัวจริง)
5. สําเนาบัตรขาราชการ/บัตรประชาชน สําเนาทะเบียน
บาน ผูกูและคูสมรส
6. สําเนาบัตรขาราชการ/บัตรประชาชน สําเนาทะเบียน
บาน ผูค้ําประกันและคูสมรส
7. สําเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา ใบมรณะบัตร
8. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
9. สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
10. สําเนาสลิปเงินเดือน เดือนลาสุด
11. เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจะตองทําประกันชีวิต
หรือนําเงินสง สสธท. และหนังสือยินยอมผูรับ
ผลประโยชน มาค้ําประกัน
12. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาสมุดบัญชี
ธนาคารของผูกู อยางละ 1 ฉบับ (เพื่อประกอบการ
ทําประกันชีวิต)

หมายเหตุ:
1. เอกสารทุกฉบับ เจาของบัตรตองลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาพรอมระบุวัน เดือน ป ที่รับรอง
สําเนาเอกสาร
2. สมาชิกตองลงลายมือชื่อใหเหมือนกัน ในหนังสือ
คําขอกูเงิน สัญญาเงินกู หนังสือค้ําประกัน และ
เอกสารอื่นๆ ที่ใชประกอบการกูเงิน
3. สมาชิกที่ยื่นกูเงินสามัญ/เงินกูพิเศษเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตองมาลงนามในสัญญาเงินกูตอ
หนาเจาหนาที่สหกรณ
ทัง้ นี้ เอกสารในการยื่นขอสินเชือ่ แตละประเภท
อาจแตกตางกันออกไป ดังนั้น สมาชิกควรศึกษาหรือ
สอบถามรายละเอียดจากสหกรณอกี ครั้ง นอกจากนี้ใน
การขอสินเชือ่ อาจมีแบบฟอรมอืน่ ๆ ทีแ่ นบมา ซึง่ สมาชิก
ควรพิจารณากอนกรอกขอมูลและลงนาม

สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขลําปาง จํากัด
ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ มั่นคง โปรงใส
ตามหลักธรรมภิบาล นําสูอุดมการณสหกรณ

-เงินกู-

อัตราดอกเบีย้ เงินกู
ประเภทเงินกู
เงินกูสามัญรอยละ 90 ของหุน
สะสม/เพื่อการศึกษา
เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยใชอสังหาริมทรัพย
เงินกูฉุกเฉิน/สามัญ
เงินกูพิเศษเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต

เงินกูสวัสดิการ

อัตราดอกเบีย้
6.05
6.05
6.30
6.70
6.70

เลขที่ 665/9 ถนนไฮเวย-ลําปาง-งาว ตําบลหัวเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
โทรศัพท: 0-5422-6384, 0-5432-3991
โทรสาร 0-5432-3991
เว็บไซต www.lphosaving.com

E-mail: lphosaving@hotmail.co.th

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการชวยเหลือสมาชิกที่มีความจําเปน
ตองการใชเงิน และใหสมาชิกรูจักการวางแผนทาง
การเงินใหเกิดประโยชนมากที่สุด

ประเภทเงินกู

1.

2.
3.
4.
5.
6.

เงินกูส ามัญรอยละ 90 ของหุนสะสม
เปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 12 เดือนวงเงินกู
90% ของทุนเรือนหุนที่มีอยูสูงสุดไมเกิน
3,000,000 บาท
ผอนชําระไมเกิน 180 งวด
ค้ําประกันโดยทุนเรือนหุน
อนุมัติจายไมเกิน 5 วันทําการ
โอนเงินกูเขาบัญชีธนาคารรายบุคคล
ผอนชําระหนี้เดิมมาแลว 3 งวด สามารถกูใหมได

เงินกูเ พือ่ การศึกษา
1. สมาชิกสามารถกูเพื่อเปนการศึกษาของสมาชิก คูสมรส
และบุตร (ตามกฎหมายเทานั้น)
2. สามารถกูเปนการศึกษาของสมาชิก และ/หรือคูสมรส
และ/หรือบุตรของสมาชิก รวมกันแลวสูงสุดไมเกิน
50,000 บาท กูได 1 สัญญา
3. การยื่นกูตอ งแสดงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการ
จายเงินเพื่อการศึกษาทุกคน(กรณีกรู วมกัน) จึงจะ
พิจารณาจายเงินกู
4. ผอนชําระสูงสุดไมเกิน 6 งวด ไมมีผูค้ําประกัน
5. อนุมัติจายไมเกิน 5 วันทําการ
เงินกูฉ กุ เฉิน
1. วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 1.5 เทาของเงินเดือน
2. ผอนชําระ 6 งวด ทั้งนี้ตองมีเงินคงเหลือ 10% ของ
เงินเดือน
3. จายเปนเงินสดหรือโอนเงินฝากธนาคารแลวแตกรณี
4. ใชสําเนาสลิปเงินเดือนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
1 ฉบับเปนหลักฐานการกู
5. จายทันที ที่หลักฐานครบ
เงินกูส วัสดิการ
1. เปนสมาชิกสหกรณไมนอ ยกวา 3 เดือน
2. วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 150,000 บาท
3. ผอนชําระสูงสุดไมเกิน 12 งวด
4. เงินคงเหลือไมนอยกวา 22%
5. กูได 1 สัญญา/ มีคนค้ําประกัน 1 คน
6. อนุมัติจายไมเกิน 5 วันทําการ

เงินกูส ามัญ
1. วงเงินกู ไมเกิน 1,400,000 บาท
2. ชําระสูงสุดไมเกิน 144 งวด
3. ชําระเงินมาแลว 12 งวด กูใหมได
4. มีทุนเรือนหุน 20 ของวงเงินกู
5. สมาชิกผูค้ําประกัน 1 คน สามารถค้ําประกันไดสูงสุด
ไมเกิน 300,000 บาท
6. สมาชิก 1 คน ค้ําประกันไมเกิน 8 คน
7. จายทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
เงินกูพ ิเศษเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
1. วงเงินกู ไมเกิน 2,200,000 บาท
2. ชําระสูงสุดไมเกิน 180 งวด
3. ชําระเงินมาแลว 12 งวดกูใหมได
4. มีทุนเรือนหุน 25 % ของวงเงินกู
5. สมาชิกผูค้ําประกัน 1 คน สามารถค้ําประกันไดสูงสุด
ไมเกิน 300,000 บาท
6. สมาชิก 1 คน ค้ําประกันไมเกิน 8 คน
7. ประกันชีวิตตามวงเงิน/อายุ/เพศ หรือ สสธท.
8. ระยะเวลาคุมครอง 6-8 ป แลวแตยอดกู
9. จายทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

1.
2.
3.
4.

เงือ่ นไข
การกูส ามัญและกูพ เิ ศษเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
เปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 12 เดือน
มีเงินเหลือเพื่อดํารงชีพ 22 % ของเงินไดรายเดือน
ผอนไดอายุไมเกิน 72 ป
โอนเงินกูเขาบัญชีธนาคารรายบุคคล

