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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อให้เงินเดือนคงเหลือ 30%
…………………………………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้ กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 55/2562
ในคราวประชุม ครั้งที่ 43 /2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยเงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก สหกรณ์ฯ เพื่อให้เงินเดือนคงเหลือ 30 % ไว้เพื่อให้การ
ดาเนิ น การ ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการและสมาชิก เป็ นไปตามข้อบั งคับ ระเ บีย บ ด้ ว ยความ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้
1. กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ รับคาขอกู้ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
2. วงเงินกู้รวม จานวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
3. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับโครงการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ
1. วงเงินกู้
1.1 วงเงินกู้สาหรับสมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
กู้

2. คุณสมบัติของผู้กู้
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญโดยสมบูรณ์ และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดอย่างน้อย 3 งวด
2.3 มีภูมิลาเนา และหรือปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเลย
2.4 มีอายุไม่เกิน 55 ปี ตามปีปฏิทิน นับถึงวันที่ยื่นคาขอกู้ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้แก่สมาชิก
เป็นรายไป ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
2.5 เป็ น สมาชิ ก ชั้ น ดี ไม่ ผิ ด นั ด ช าระเงิ น งวดช าระหนี้ /หุ้ น เว้ น แต่ ก ารผิ ด นั ด และการช าระหนี้
ดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ
3. วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน
3.1 เพื่อให้เงินเดือนคงเหลือ 30 % ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 เพื่อรวมหนี้ ที่มีอยู่ในสหกรณ์ตามความประสงค์ของสมาชิก
3.3 เพื่อชาระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่นหรือ หนี้สินอื่นที่มีเอกสารหลักฐานชัดเจน
3.4 เพื่อปัจจัยอื่นที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
4. หลักประกันเงินกู้
4.1 สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ตามสิทธิ์กู้ในโครงการ
4.2 ใช้บุคคลค้าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสามัญค้าประกันตามอัตราส่วน วงเงินกู้ 360,000 บาท
ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน ทั้งนี้ผู้ค้าประกันต้องเป็นสมาชิกที่ค้าประกันเงินกู้สามัญรวมไม่เกิน 9 คน
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4.3 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของวงเงินกู้
โดยกรมธรรม์ระบุให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก
4.4 รูปแบบการประกัน กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทุนลดลง กาหนดระยะเวลา 10 ปี
กรณีสมาชิกผู้กู้อายุเกิน 60 ปี กาหนดระยะเวลาคุ้มครองลดลง กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี
4.5 เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอาประกัน
4.6 เงินค่าเบี้ยประกันหักจากจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรือเพิ่มจากวงเงินให้กู้ ทั้งนี้ตาม
คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควร แต่ไม่เกินวงเงิน 3,200,000 บาท
5. ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้
5.1 สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จาก
เงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดกาหนดงวดชาระหนี้ในอัตราเท่ากัน ดังนี้
5.2 สมาชิกสามัญ ทีเ่ ป็นข้าราชการ กรณีมีเงินบานาญ
5.2.1 อายุไม่เกิน 40 ปี ส่งชาระ 360 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน ตามตารางอัตรา
ผ่อนชาระหนี้ 360 งวด (30 ปี) ในงวดที่ 360 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
5.2.2 อายุ 41 – 45 ปี ส่งชาระ 300 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน ตามตารางอัตรา
ผ่อนชาระหนี้ 300 งวด (25 ปี) ในงวดที่ 300 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
5.2.3 อายุ 46 – 50 ปี ส่งชาระ 240 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน ตามตารางอัตรา
ผ่อนชาระหนี้ 240 งวด (20 ปี) ในงวดที่ 240 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
5.2.4 อายุ 51 – 55 ปี ส่งชาระ 180 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน ตามตารางอัตรา
ผ่อนชาระหนี้ 180 งวด (15 ปี) ในงวดที่ 180 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
5.2.5 อายุ 56 ปี ขึ้นไป ส่งชาระ 120 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน ตามตารางอัตรา
ผ่อนชาระหนี้ 120 งวด (10 ปี) ในงวดที่ 120 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
เว้นแต่ คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
5.3 สมาชิกสามัญ เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กรณีไม่มีบานาญ) คานวณงวดส่งตามอายุ
โดยให้นับตามปีปฏิทิน ซึง่ ส่งชาระงวดสุดท้าย อายุไม่เกิน 60 ปี
5.4 สมาชิก สามัญ ข้า ราชการครู (หน่ว ยงานย่อ ย) ได้แ ก่ สัง กัด มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ เลย,
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ อาชีวศึกษาเลย , เทคนิคเลย , และวิทยาลัยการอาชีพฯ ,
สัง กัด มจร.วิท ยาลัย สงฆ์เ ลย, มหาวิท ยาลัย มหามกุฏ ราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตศรีล ้า นช้า ง , ส านัก งาน
พระพุท ธศาสนาจัง หวัด เลย , สานัก งาน กศน. จัง หวัด เลย และ สหกรณ์ฯ ฯลฯ คานวณงวดส่ง ตามอายุ
โดยให้นับตามปีปฏิทิน ซึ่งส่งชาระงวดสุดท้าย อายุไม่เกิน 60 ปี
5.5 สมาชิกต้องส่งชาระหนี้แบบขั้นบันได โดยส่งเพิ่มปีละ 10% ของอัตราส่งชาระหนี้สัญญา
สามัญโครงการฯนี้ ภายในระยะเวลา 5 ปี
6. การกาหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิ์กู้)
6.1 กรณีอายุไม่เกิน 55 ปี การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จาก เงินเดือน เงินค่าตอบแทน
เงินประจาตาแหน่ง รวมกัน หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย
ต้นสังกัดทุกรายการ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของเงินรายได้ดังกล่าว
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6.2 กรณีอายุ 55 ปีขึ้นไป ตามปีงบประมาณ การคานวณสิทธิ์กู้ให้คานวณเงินได้รายเดือนได้ไม่
เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนปัจจุบันรวมเงินค่าตอบแทนและเงินประจาตาแหน่ง หลังการหักค่าใช้จ่ายตามบัญชี
รายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้า
บัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว
7. การได้รับสิทธิ์กู้ประเภทอื่น
7.1 สมาชิกที่ได้รับเงินกู้โครงการนี้แล้ว มีเงินคงเหลือตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กาหนดสามารถ
ถือสัญญาเงินกูส้ ามัญ หรือพิเศษ หรือเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้โครงการอื่นที่ สหกรณ์ฯ
กาหนดขึ้น แต่ทั้งนี้เงินกู้ที่สมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทุกประเภทต้องอยู่ ในวงเงินรวมไม่เกิน จานวน 7,000,000 บาท
(เจ็ดล้านบาทถ้วน)
7.2 สมาชิกต้องทาประกันตามวงเงินกู้รอบใหม่ทุกครั้ง
7.3 สมาชิกมีสิทธิ์กู้โครงการนี้ได้เพียงหนึ่งครั้ง
8. เงื่อนไขการกู้
8.1 สมาชิกจะต้องยินยอมให้หักเงินเพื่อชาระสวัสดิการ , ภาษี , ชพส. ,ชพค. , และสหกรณ์ฯ ตามลาดับ
โดยสมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30%
8.2 สมาชิกจะต้องทาประกันอันเกี่ยวกับเงินกู้นี้ตามที่รูปแบบและประเภทที่สหกรณ์ฯ กาหนด
8.3 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการนี้สมาชิกจะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลอื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ฯ อย่างเด็ดขาด
9. เอกสารประกอบคาขอกู้เอกสารผู้กู้และผู้ค้าประกัน
9.1 เอกสารสาหรับผู้กู้ 2 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ / สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
และคู่สมรสผู้กู้ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือ สาเนาใบสาคัญการหย่า หรือ สาเนาใบมรณบัตรในกรณี
คู่สมรสเสียชีวิต (ให้คู่สมรสของผู้เสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร)
9.2 เอกสารสาหรับผู้ค้าประกัน 1 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /สาเนาทะเบียนบ้าน
9.3 สลิปเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง 3 เดือน (ให้เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัดเซ็นรับรอง)
กรณีผู้กู้เซ็นรับรองด้วยตนเอง ให้แนบสาเนาบัญชีธนาคารแสดงรายการรับโอนเงินเดือนหรือ ไม่มีสมุดบัญชี
ธนาคารที่แสดงรายการรับโอนเงินเดือน ให้ผู้กู้ขอบัญชีแสดงรายการ(Statement) ดังกล่าวจากธนาคารที่
โอนเงินเดือน หรือ ทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
9.4 กรณีสมาชิก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองการศึกษา ,ผู้อานวยการ
กองคลัง รับรองเท่านัน้ พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
10. การยื่นขอกู้
10.1 สมาชิกต้องยื่นคาขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์ ฯ กาหนดอย่างครบถ้วน
ตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ย่ืนเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้ น
10.2 สมาชิกยื่นคาขอกู้ด้วยตนเองที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตั้งแต่ วันที่
15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
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11. สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือตามประกาศ
ของสหกรณ์ ฯ เป็นคราวไป
12. การจ่ายเงินกู้
12.1 สมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้ตามโครงการนี้ ต้องทาประกัน เงินกู้ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กาหนด
12.2 สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินกู้ หลังจากบริษัทประกันชีวิตตอบรับการอนุมัติคุ้มครองและออกหนังสือ
รับรองเรียบร้อยแล้ว
12.3 โอนเงินกู้ เข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ของผู้กู้ ประเภท SB ,บัญชีเงินเดือน หรือบัญชีออม
ทรัพย์ประเภทอื่น ของสหกรณ์ฯ สมาชิกหน่วย อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน หรือ
ธนาคารอื่นที่สมาชิกประสงค์
13. เงื่อนไขอื่น
13.1 สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ ต้องเป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
13.2 การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว โดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์ ฯ
ตัดสิทธิ์ การกู้เงินเป็นเวลา 3 เดือน หรือเว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควร
13.3 สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์
จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
13.4 สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้และดอกเบี้ยไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ฝ่ายสินเชื่อ โทรศัพท์ 08-2841-7119 08-3414-3301 042-811149 ต่อ 21
โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

(นายณสรวง ก้อนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

