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ขยายวงเงินกู้และปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินสหกรณ์ฯ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชํานาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หัวหน้างานกลุ่มงานทุกงานในสํานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดลําปาง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุ ม ชนทุ ก แห่ง สาธารณสุ ข อํ าเภอทุกอํ าเภอ
หัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประกาศเรื่องขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน
2. ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อการศึกษา
3. ประกาศเรื่องขยายวงเงินกู้เงินสวัสดิการ
4. ประกาศเรื่องขยายวงเงินกู้เงินสามัญ
5. ประกาศเรื่องขยายวงเงินกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจําเป็นต้องการใช้เงิน และให้สมาชิกรู้จักการวางแผน
ทางการเงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลําปาง จํากัด ชุดที่ 36 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 อนุมัติให้ขยายวงเงินกู้และ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินประเภทต่างๆ ดังรายละเอียดประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้สมาชิกในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วถึงกันด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(นายนิเวศย์ ตันตาปกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด

แผนกธุรการ
โทร. 0 5422 6384
โทรสาร 0 5423 0448
www.lphosaving.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด
เรื่อง ขยายวงเงินกูแ้ ละกําหนดหลักเกณฑ์เงินกู้ฉกุ เฉิน
-----------------------เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องการใช้เงินและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ที่ประสงค์
จะกู้เงินฉุกเฉินให้ได้รับเงินกู้ตามความจําเป็น และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ อีกทั้งเพื่อให้การ
ดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลําปาง จํากัด ชุดที่ 36 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้ขยาย
วงเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิม กู้ได้ร้อยละ 75 ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท เป็น กู้ได้ร้อยละ 90 ของ
เงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท และได้กําหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉินดังนี้
1. เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป
2. กู้ได้ร้อยละ 90 ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท
3. ผ่อนชําระสูงสุดได้ไม่เกิน 6 งวด
4. เงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
5. สมาชิกจะสามารถนําเงินสดชําระหนี้เดิมก่อนกําหนดได้ โดยต้องผ่อนชําระหนี้เดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเงินกู้ที่ให้ไว้กับสหกรณ์
6. สมาชิกที่ชําระหนี้เงินกู้ก่อนกําหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียม จํานวน 200 บาท
ต่อ 1 สัญญา
7. สมาชิกจะสามารถกู้ใหม่ได้นบั จากวันที่ชําระก่อนกําหนดแล้ว 30 วัน
8. สําหรับหลักเกณฑ์อื่นเหมือนเดิมทุกประการ
จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายนิเวศย์ ตันตาปกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด
เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระและกําหนดหลักเกณฑ์เงินกูเ้ พื่อการศึกษา
-----------------------เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของสมาชิกที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ชุดที่ 36 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2560 มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อการศึกษา จากเดิมผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน 5 งวด
เป็นผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน 6 งวด โดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกันและได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อการศึกษา
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เป็นสมาชิก 12 เดือนขึ้นไป
2. กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่าที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
3. ผ่อนชําระสูงสุดได้ไม่เกิน 6 งวด
4. เงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
5. ไม่มีผู้ค้ําประกัน
จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายนิเวศย์ ตันตาปกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด
เรื่อง ขยายวงเงินกูแ้ ละกําหนดหลักเกณฑ์เงินกู้สวัสดิการ
-----------------------เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องการใช้เงินและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ที่ประสงค์จะกู้
เงินสวัสดิการให้ได้รับเงินกู้ตามความจําเป็นและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ อีกทั้งเพื่อให้การ
ดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลําปาง จํากัด ชุดที่ 36 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้ขยาย
วงเงินกู้สวัสดิการจากเดิม กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท เป็นกู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน
สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท และได้กําหนดหลักเกณฑ์เงินกู้สวัสดิการดังนี้
1. เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป
2. กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
3. ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 12 งวด
4. เงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
5. ไม่มีผู้ค้ําประกัน
6. ผู้กู้ต้องผ่อนชําระหนี้เงินกู้เดิมให้เสร็จสิ้นก่อนจนครบตามสัญญาเงินกู้จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอกู้
ครั้งใหม่ได้
จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายนิเวศย์ ตันตาปกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด
เรื่อง ขยายวงเงินกูแ้ ละกําหนดหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ
-----------------------เพื่ อ เป็น การช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ที่มี ค วามต้ อ งการใช้เ งิน และรู้ จั ก การวางแผนทางการเงิ น ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยงแก่สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ฯ ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ชุดที่
36 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้ขยายวงเงินกู้สามัญจากเดิมสูงสุดกู้ได้ไม่
เกิน 1,000,000 บาท เป็นสูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท และขยายระยะเวลาการผ่อนชําระคืนเงินกู้
จากเดิมผ่อนชําระได้ไม่เกินอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ เป็นผ่อนชําระคืนเงินกู้ได้ไม่เกินอายุครบ 72 ปีบริบูรณ์
และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็นสมาชิก 12 เดือนขึ้นไป
กู้ได้ตามสิทธิ์ของสมาชิก แต่สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท
ผ่อนชําระคืนเงินกู้สูงสุด 144 งวด โดยผ่อนชําระเงินกู้ได้ไม่เกินอายุครบ 72 ปีบริบูรณ์
ต้องมีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
เงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป จะต้องสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดยสหกรณ์ฯ จะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
จํานวน 6 ปี
7. สมาชิก 1 คน สามารถค้ําประกันเงินกู้สามัญในวงเงินจํานวน 12 เท่าของเงินเดือน
สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
8. สมาชิกผู้ค้ําประกันที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จะค้ําประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกินร้อยละ
80 ของวงเงินค้ําประกันทั้งหมด
9. เงินกู้ 1 สัญญา จะให้มีผคู้ ้ําประกันได้ไม่เกิน 6 คน
10. สมาชิก 1 คน สามารถค้ําประกันได้ไม่เกิน 6 คน
11. ผ่อนชําระหนี้มาแล้ว 12 งวด จึงจะมีสิทธิย์ ื่นกู้ครั้งใหม่ได้
จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
(นายนิเวศย์ ตันตาปกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด
เรื่อง ขยายวงเงินกูแ้ ละกําหนดหลักเกณฑ์เงินกู้เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
-----------------------เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ เ งิ น และรู้ จั ก การวางแผนทางการเงิ น ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยงแก่สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ฯ ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ชุดที่
36 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้ขยายวงเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจากเดิมกู้ได้
สูงสุดไม่เกิน 1,900,000 บาท เป็น กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท และขยายระยะเวลาผ่อนชําระคืน
เงินกู้จากเดิมผ่อนชําระได้อายุได้ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ เป็นผ่อนชําระคืนเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 72 ปีบริบูรณ์ และ
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เป็นสมาชิก 12 เดือนขึ้นไป
2. กู้ได้ตามสิทธิ์ของสมาชิก แต่สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ผ่อนชําระคืนเงินกู้สูงสุด 180 งวด โดยผ่อนชําระเงินกู้ได้ไม่เกินอายุครบ 72 ปี
บริบูรณ์
4. ต้องมีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้
5. เงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
5. วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท จะต้องทําประกันชีวิตระยะเวลา 6 ปี หรือ เป็น
สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข ไทย(สสธท.)
โดยสหกรณ์ ฯ จะหั ก เงิ น สงเคราะห์ ล่ ว งหน้ า จํ า นวน 6 ปี สํ า หรั บ วงเงิ น กู้ ตั้ ง แต่
1,500,001 บาทขึ้นไปจะต้อง
5.1 กรณีที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิก สมาคม สสธท. และสส.ชสอ. จะต้องทําประกัน
ชีวิตระยะเวลา 8 ปี
5.2 กรณี ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก สมาคม สสธท.แล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก สส.ชสอ.
สหกรณ์ฯจะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาคม สสธท. จํานวน 4 ปี และต้อง
ทําประกันชีวิต ระยะเวลา 4 ปี
5.3 กรณี เป็ น สมาชิ ก สมาคม สสธท.และสส.ชสอ.แล้ ว สหกรณ์ ฯ จะหั ก เงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้า ทั้ง 2 สมาคมล่วงหน้า อย่างละ 4 ปี
6. สมาชิ ก 1 คน ค้ํ า ประกั น เงิ น กู้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต 12 เท่ า ของเงิ น เดื อ น
สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
7. สมาชิกผู้ค้ําประกันที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปค้ําประกันเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของวงเงินค้ําประกันทั้งหมด
8. เงินกู้ 1 สัญญา จะมีผู้ค้ําประกันสูงสุดได้ไม่เกิน 6 คน
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9. สมาชิก 1 คน สามารถค้ําประกันได้ไม่เกิน 6 คน
10. ผ่อนชําระหนี้มาแล้ว 12 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยนื่ กู้ครั้งใหม่ได้
จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560

(นายนิเวศย์ ตันตาปกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด

