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ลาดับที่ 14/2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อให้เงินเดือนคงเหลือ 30%
…………………………………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้ กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 57/2564
ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 6/25644 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยเงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก สหกรณ์ฯ เพื่อให้เงินเดือนคงเหลือ 30 % ไว้เพื่อให้
การดาเนินการ ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการและสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้
1. กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564
2. วงเงินกู้รวม จานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6.50 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
4. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับโครงการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ
1. วงเงินกู้
1.1 วงเงินกู้สาหรับสมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้กู้
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญโดยสมบูรณ์ และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิก ณ ที่จ่ายต้นสังกัดอย่างน้อย 1 งวด
2.2 มีภูมิลาเนา และหรือปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเลย
2.3 มีอายุไม่เกิน 55 ปี ตามปีปฏิทิน นับถึงวันที่ยื่นคาขอกู้ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้แก่สมาชิก
เป็นรายไป ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
2.4 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 % ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บาเหน็จ
บานาญ ข้าราชการเพื่อชาระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

3.2 เพื่อรวมหนี้ ที่มีอยู่ในสหกรณ์ตามความประสงค์ของสมาชิก
3.3 เพื่อชาระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่นหรือ หนี้สินอื่นที่มีเอกสารหลักฐานชัดเจน
3.4 เพื่อปัจจัยอื่นที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
4. หลักประกันเงินกู้
4.1 สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ตามสิทธิ์กู้ในโครงการ
4.2 ใช้บุคคลค้าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสามัญค้าประกันตามอัตราส่วน วงเงินกู้ 420,000 บาท
ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน ทั้งนีผ้ ู้ค้าประกันต้องเป็นสมาชิกที่ค้าประกันเงินกู้สามัญรวมไม่เกิน 9 คน
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4.3 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงินกู้ ระยะเวลา
เอาประกัน 10 ปี ทุนประกันแบบทุนลด กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี โดยกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ
ระบุให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก
4.4 เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลา
เอาประกัน
4.5 เงินค่าเบี้ยประกันหักจากจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรือเพิ่มจากวงเงินให้กู้ ทั้งนี้ตาม
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร แต่ไม่เกินวงเงิน 3,700,000 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 - 54 ปี ส่งชาระ 180 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน ตามตารางอัตรา
ผ่อนชาระหนี้ 180 งวด (15 ปี) ในงวดที่ 180 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
5.2.5 อายุ 55 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 ซึ่งส่งชาระงวดสุดท้าย 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 การส่งชาระหนี้
5.5.1 สมาชิกอายุไม่เกิน 54 ปี ต้องส่งชาระหนี้แบบขั้นบันได โดยส่งเพิ่มปีละ 5% ของอัตรา
ส่งชาระหนี้สัญญาสามัญโครงการฯ นี้ ระยะเวลา 6 ปี
5.5.2 สมาชิกอายุ 55 ปี ต้องส่งชาระหนี้แบบขั้นบันได โดยส่งเพิ่มปีละ 5% ของอัตราส่ง
ชาระหนี้สัญญาสามัญโครงการฯ นี้ ระยะเวลา 5 ปี
5.5.3 สมาชิกอายุ 56 ปี ต้องส่งชาระหนี้แบบขั้นบันได โดยส่งเพิ่มปีละ 5% ของอัตราส่ง
ชาระหนี้สัญญาสามัญโครงการฯ นี้ ระยะเวลา 4 ปี
5.5.4 สมาชิกอายุ 57 ปี ต้องส่งชาระหนี้แบบขั้นบันได โดยส่งเพิ่มปีละ 5% ของอัตราส่ง
ชาระหนี้สัญญาสามัญโครงการฯ นี้ ระยะเวลา 3 ปี
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5.5.5 สมาชิกอายุ 58 ปี ต้องส่งชาระหนี้แบบขั้นบันได โดยส่งเพิ่มปีละ 5% ของอัตราส่ง
ชาระหนี้สัญญาสามัญโครงการฯ นี้ ระยะเวลา 2 ปี
5.5.6 สมาชิกอายุ 59 ปี ต้องส่งชาระหนี้แบบขั้นบันได โดยส่งเพิ่มปีละ 5% ของอัตราส่ง
ชาระหนี้สัญญาสามัญโครงการฯ นี้ ระยะเวลา 1 ปี
5.5.7 สมาชิกอายุ 60 ปี ต้องส่งชาระหนี้ ของอัตราส่งชาระหนี้สัญญาสามัญโครงการฯ นี้
6. การกาหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิ์กู้)
การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จาก เงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่ง รวมกัน
หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดทุกรายการ แล้วกาหนดให้
มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 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
8.4 สมาชิกต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย เท่านั้น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
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 กรณีสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ให้ผู้อานวยการกองการศึกษา, ผู้อานวยการ
กองคลัง รับรองเท่านัน้ พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
9.5 สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
9.6 การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
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10. การยื่นขอกู้
10.1 สมาชิกต้องยื่นคาขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์ ฯ กาหนดอย่างครบถ้วน
ตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ย่ืนเอกสารครบถ้วน และถูกต้ องเท่านั้น
10.2 สมาชิกยื่นคาขอกู้ด้วยตนเองที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตั้งแต่ วันที่
5 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564
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 หรือ บัญชี
ออมทรัพย์ประเภทอื่น ของสหกรณ์ฯ สมาชิกหน่วย อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
หรือ ธนาคารอื่นที่สมาชิกประสงค์
13. เงื่อนไขอื่น
13.1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
13.2 การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว โดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์ ฯ
ตัดสิทธิ์การกู้เงินเป็นเวลา 3 เดือน หรือเว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควร
13.3 สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์
จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
13.4 สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ยไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น
13.5 การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหัก
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถ
ค้าประกันเงินกู้ได้
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 08-2841-7119 08-3414-3301 042-811149 ต่อ 21
โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 15/2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง โครงการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส (COVID-19)
_______________________________________

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 และตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 57/2564
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยเงินกู้โครงการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส (COVID-19) โดยรวมหนี้ทุกสัญญา
ไว้เพื่อให้การดาเนินการ ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการ และสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วย
ความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.1 เงินให้กู้ในโครงการไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
1.2 กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการฯ ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม - 30 ธันวาคม 2564
1.3 วงเงินกู้สาหรับสมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 บาท รวมทุกสัญญา ไม่เกิน 7,000,000 บาท จากัดสิทธิ์
การกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ไม่เกินความสามารถในการชาระหนี้ของแต่ละบุคคล
1.4 เป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ไม่น้อยกว่า 12 งวด และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้
รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด
1.5 สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงินได้รายเดือน
ณ ที่จา่ ยต้นสังกัด
1.6 ปรับยอดเงินกู้เท่ากับหนี้คงเหลือ ไม่มียอดรับจริง
1.7 อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ 5.5 บาท ต่อปี หากสมาชิกผิดนัดชาระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด สงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด หรือตามคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
1.8 สมาชิกต้องรวมหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภท และวงเงินกู้รวมต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
1.9 ระยะเวลาการชาระหนี้ ไม่เกิน 240 งวด ตามอายุ ตารางการผ่อนชาระหนี้ งวดสุดท้ายชาระทั้งหมด
1.10 สมาชิกที่ได้รับการรวมหนี้ตามประกาศนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด งดกูเ้ งินกู้ทุกประเภท ยกเว้น
เงินกู้พิเศษ และเงินกู้เพื่อชาระหนี้สวัสดิการ เป็นระยะเวลา 2 ปี กรณีสมาชิกขอยื่นกู้สัญญาใหม่อัตรา
ดอกเบี้ย เงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์
1.11 สมาชิกต้องยินยอมให้นาเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ชาระหนี้กึ่งหนึ่ง
1.12 สมาชิกไม่สามารถนาเงินกู้สัญญาพิเศษมารวมในโครงการนี้ได้
1.13 สมาชิกสมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด กาหนด
2. วัตถุประสงค์การกู้
2.1 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ โรคระบาดไวรัส Covid-19
2.2 เพื่อลดจานวนลูกหนี้ค้างชาระ
2.3 เพื่อลดภาวะการเกิดลูกหนี้ (NPL) และแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างชาระ
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3. การกาหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิ์กู้)
3.1 การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จาก เงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่ง รวมกัน
หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการแล้ว
กาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว
หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
4. หลักประกันเงินกู้
4.1 สมาชิกยินยอมใช้มูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ค้าประกันเงินกู้ โดยไม่ต้องเพิ่มหุ้น
4.2 ใช้บุคคลค้าประกันค้าประกันอัตราส่วน วงเงินกู้ 560,000 บาท ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน
ทั้งนี้บุคคลค้าประกันต้องไม่น้อยกว่า 4 คน ขึ้นไป
4.3 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่า 30% ของวงเงินกู้ ระยะเวลาเอาประกัน
10 ปี ทุนประกันแบบทุนลด กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี โดยกรมธรรม์ประกันสินเชื่อระบุให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก
4.4 เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอาประกัน
4.5 กรณีสมาชิกไม่สามารถทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ได้ ให้ใช้บุคคลค้าประกันอัตราส่วน วงเงินกู้ 300,000 บาท
ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน
5. เอกสารประกอบคาขอกู้
5.1 สาเนาบัตรผู้กู้ และ สาเนาบัตรผู้ค้าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร โดยจะต้องเป็นบัตรข้าราชการ
หรือบัตรประจาตัวประชาชนเท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนและยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู้
5.2 สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ สาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร
5.3 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
5.3.1 สมาชิ ก สั ง กั ด สพป. / สพม. ลงนามรั บ รองเอกสารโดยเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
กรณีรับรองด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
5.3.2 สมาชิ กหน่ ว ยงานอื่ น ใดนอกจากเหนื อจากข้ อ 3.1 และ 3.3 ให้ หั ว หน้ า ฝ่ า ยการเงิ น หน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด ลงนามเอกสาร พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
5.3.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองคลัง รับรองเท่านั้น พร้อม
รายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
5.4 สาหรับสมาชิกสังกัด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกู้ครั้งนี้
ต้องรับรองโดย ผู้อานวยการกองคลัง, ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลาดับ และกรณี อายุ 40 ปีขึ้นไป
ให้แนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
5.5 สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
(บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
5.6 การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
6. การให้บริการเงินกู้
6.1 ยื่นคาขอที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตามแบบฟอร์มทีส่ หกรณ์กาหนด
6.2 จัดทารายงานการรวมหนี้ นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา และนาเสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการรับรองในคราวประชุมประจาเดือน

7. เงื่อนไขอื่น
7.1 สมาชิกมีสิทธิ์กู้โครงการนี้ได้เพียงครั้งเดียว
7.2 สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ทุกกรณี ให้นามารวมในสัญญานี้
7.3 การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์ฯ จะตัดสิทธิ์
การกู้เงินเป็นเวลา 3 เดือน
7.4 สมาชิกต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย เท่านั้น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
7.5 สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่ชาระหนี้ค้าง
เรียบร้อยแล้ว
7.6 การค้าประกัน เงินกู้กรณีผู้ค้าประกัน ไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถค้าประกันเงินกู้ได้
7.7 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-841-7119, 083-414-3301,
042-811149 ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 16/2564 1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ ATM พ.ศ. 2564
........................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ ย เงิน กู้ พ.ศ. 2560 ตามมติที่ ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 57/2564
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ผ่านระบบ ATM พ.ศ. 2564 ไว้เพื่อให้การดาเนินการ ประสานงาน
ระหว่างสหกรณ์ กรรมการและสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักเงินได้รายเดือนของ
สมาชิก ณ ที่จ่ายต้นสังกัด อย่างน้อย 1 งวด
2. จากัดสิทธิสาหรับสมาชิกที่วงเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉินสวัสดิการ (กระแสรายวัน ) ATM อยู่ก่อนแล้ว
ไม่สามารถเปิดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ได้
3. กาหนดวงเงินกู้หนึ่งเท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
4. ระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน 12 งวด
5. ต้องมีเงินค่าหุ้นร้อยละ 30 ของวงเงินกู้
6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.50 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
7. จากัดสิทธิการกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
8. การเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้และงวดชาระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราวไป
9. สมาชิกต้องเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์และเปิดใช้บริการบัตร ATM กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยให้การบริการเงินกู้ประเภทนี้ผ่านระบบ ATM
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
10. สมาชิกยื่นหนังสือขอกู้เงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
11. คาขอกู้เงินของสมาชิกต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้กู้
เว้น แต่หัว หน้ าหน่ว ยงาน ให้ รับ รองตนเอง สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญต้องผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
12. สมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งสัญญาและไม่เกิน
จานวนเงินที่ได้รับอนุมัติกาหนดให้สมาชิกผ่อนเงินชาระหนี้เสร็จสิ้นก่อนหมดสภาพการเป็นสมาชิก
13. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย เท่านั้น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
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การกาหนดเงินคงเหลือเพื่อคานวณสิทธิ์กู้
1. การค านวณสิทธิ์ กู้ ให้ค านวณเงินรายได้จากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงิน ประจาตาแหน่ง
รวมกัน ไม่เกินร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย
ต้นสังกัดทุกรายการ รวมหักชาระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของ
สมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว

หลักประกันเงินกู้
1. เงินค่าหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดจากัดไม่เกินวงเงินกู้
2. สมาชิกทาหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามแบบที่สหกรณ์กาหนด

เอกสารประกอบคาขอกู้
1. สาเนาบัตรผู้กู้ ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วยหมึกสีน้าเงินเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตร
ที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู้
2. สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรอง ด้วยหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด
4. เอกสารข้อ 3 กรณีรับรองด้วยตนเอง เพิ่มสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงรายการรับโอน
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือ (สเตทเม้นท์) Statement ของผู้กู้
5. สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ที่สมาชิกต้องการทานิติกรรมการกู้พร้อมลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วยหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
6. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
7. การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น

การให้บริการเงินกู้
1. สมาชิกประสงค์ขอกู้ ให้ส่งคาขอกู้เงินตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
2. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง และกรณีสิทธิกู้ได้ตามความประสงค์
ของสมาชิกคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติกาหนด มอบให้เจ้าหน้าที่ให้จัดทางบหน้าจ่ายเงินกู้
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จ่ายเงินกู้โดยโอนวงเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และแจ้งให้สมาชิกทราบโดยส่งข้อความทางโทรศัพท์ตาม
หมายเลขที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ
4. สมาชิกสามารถทารายการกู้ และถอนเงินได้ที่ตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ ( ตู้ ATM)
5. ให้จัดทารายงานการจ่ายเงินเสนอที่ประชุมกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการดาเนินการ
เพื่อทราบและรับรองในคราวประชุมประจาเดือน
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การได้สิทธิ์กู้รอบใหม่
1. กรณีสมาชิกยังมีหนี้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน อยู่ก่อนผ่านระบบ ATM ต้องชาระหนี้เงินกู้สัญญาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด
2. กรณีมีความจาเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ

เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์
ต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน
3. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่
ชาระหนี้ค้าง และหักเงินชาระหนี้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด เป็นปกติ 3 เดือน หรือคณะกรรมการดาเนินการ
จะพิจารณาเห็นสมควร
4. สหกรณ์จะเรียกคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเมื่อสมาชิกที่ขาดส่งและค้างชาระค่าหุ้น, หนี้, ดอกเบี้ย
และปลอมแปลงเอกสาร หรือแก้ไขรายการรับ – จ่ายเงินประจาเดือน
5. การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถ
ค้าประกันเงินกู้ได้
6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082 - 8417119, 083 –
4143301, 042 - 811149 ต่อ 21 โทรสาร 042 - 832433
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 17/2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ พ.ศ. 2564
-------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัดว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 57/2564
ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ พ.ศ. 2564 ไว้เพื่อให้การดาเนินการ ประสานงานระหว่าง
สหกรณ์ กรรมการและสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. แนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ
ซึ่งกาหนดไว้อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับแนวปฏิบัตินี้เป็นอันยกเลิก และให้ใช้แนวปฏิบัตินี้แทน
2. โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด กับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดเลย และหน่วยงานทางการศึกษา ที่มีบุคลากรในสังกัดเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
3. เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ จากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท ต้องมีเงินค่าหุ้นร้อยละ
30 ของวงเงินกู้
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.50 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
5. คุณสมบัติของผู้กู้
5.1 เป็นสมาชิก สอ.ครูเลย และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
ณ ที่จ่ายต้นสังกัดอย่างน้อย 1 งวด และเป็นผู้มีเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนของข้าราชการในสานักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
5.2 ผู้กู้ต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อนาเงินกู้ตามโครงการนี้ไปชาระหนี้เงินกู้ภายนอก ที่มีอัตราดอกเบี้ย
สูงกว่าหรือนาเงินกู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละบุคคลตามอัตภาพ
5.3 ผู้กู้ซึ่งได้ใช้สิทธิตามโครงการนี้แล้วต้องไม่ใช้สิทธิกู้ในโครงการลักษณะเดียวกันนี้กับสถาบัน
การเงินอื่นหากสหกรณ์ฯ ตรวจพบจะตัดสิทธิการกู้ทุกประเภท
5.4 เงินกู้ตามโครงการนี้ไม่ผูกพันกับเงินกู้สวัสดิการอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
5.5 สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ ต้องชาระหนี้เดินบัญชีปกติอย่างน้อย 3 เดือน
6. วงเงินกู้และเงินให้กู้จานวนเงินกู้ตามโครงการ ให้กู้ได้ตามความจาเป็นและความสามารถชาระคืน
โดยให้เป็นไปตามตารางการชาระเงินกู้แนบท้ายประกาศนี้
7. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย เท่านั้น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
8. ระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้คืน
สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้
จากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
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8.1 ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ ดังนี้
8.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปี ส่งชาระ 300 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 300 งวด (25 ปี) ในงวดที่ 300 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
8.1.2 อายุไม่เกิน 40 ปี ส่งชาระ 240 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 240 งวด (20 ปี) ในงวดที่ 240 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
8.1.3 อายุไม่เกิน 45 ปี ส่งชาระ 180 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 180 งวด (15 ปี) ในงวดที่ 180 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
8.1.4 อายุไม่เกิน 50 ปี ส่งชาระ 120 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 120 งวด (10 ปี) ในงวดที่ 120 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
8.1.5 อายุไม่เกิน 52 ปี ส่งชาระ 96 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 96 งวด (8 ปี) ในงวดที่ 96 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
8.1.6 อายุไม่เกิน 54 ปี ส่งชาระ 72 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 72 งวด (6 ปี) ในงวดที่ 72 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
8.1.7 อายุไม่เกิน 56 ปี ส่งชาระ 48 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 48 งวด (4 ปี) ในงวดที่ 48 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
8.1.8 อายุไม่เกิน 58 ปี ส่งชาระ 24 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 24 งวด (2 ปี) ในงวดที่ 24 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
8.1.9 อายุไม่เกิน 60 ปี ส่งชาระ 12 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 12 งวด (1 ปี) ในงวดที่ 12 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
การนับอายุให้นับตามปีปฏิทิน เว้นแต่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
ให้นับเพิ่มอีกหนึ่งปีจานวนเงินกู้ และอัตราการส่งชาระหนี้รวมค่าเบี้ยประกัน

เอกสารประกอบคาขอกู้
1. สาเนาบัตรผู้กู้ และ สาเนาบัตรผู้ค้าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร โดยจะต้องเป็นบัตร
ข้าราชการเท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนและยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู้
2. สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และสาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
3.1 สมาชิกสังกัด สพป. / สพม. ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด
กรณีรับรองด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
3.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.3 ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงาน
ต้นสังกัดลงนามเอกสาร พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
3.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ , อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองคลัง รับรองเท่านัน้
พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
4. บันทึกข้อความ เขียนแนบเพิ่มเติมพร้อมคาขอกู้ (ระบุเหตุผลความจาเป็นในการขอกู้เงิน)
5. สาหรับสมาชิกสังกัด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญา
เงินกู้ครั้งนี้ ต้องรับรองโดย ผู้อานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัด อบต. ตามลาดับ และกรณี อายุ 40 ปี
ขึ้นไป ให้แนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
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6. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุ งไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
7. การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
หลักประกันเงินกู้
1. บุคคลค้าประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และ เป็นข้าราชการประจาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ค้าประกัน 1 คน ต่อวงเงินกู้ 100,000 บาท
2. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้ ระยะเวลา
เอาประกัน 10 ปี ทุนประกันแบบทุนคงที่ กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี โดยกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ
ระบุให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก
3. เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลา
เอาประกัน
4. เงินค่าเบี้ยประกันหักจากจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรือเพิ่มจากวงเงินให้กู้ ทั้งนี้ตามคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นสมควร แต่ไม่เกินวงเงิน 400,000 บาท
5. กรณีบริษัทประกันปฏิเสธการรับประกันและผู้กู้ยืนยันที่จะกู้เงินโครงการนี้ ให้จัดหาหลักประกันอื่น
ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเข้าค้าประกันแทน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

การกาหนดเงินคงเหลือเพื่อคานวณสิทธิ์กู้
1. การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่งรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดทุกรายการ
รวมหักชาระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของเงินรายได้ดังกล่าว

การให้บริการเงินกู้
1. สมาชิกยื่นหนังสือขอกู้พร้อมเอกสารประกอบตามที่สหกรณ์กาหนด
2. ตรวจสอบเอกสารและสิทธิกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด นาเสนอกรรมการดาเนินการพิจารณา
3. หนังสือขอกู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการแจ้งรายชื่อให้กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารใบคาขอเอาประกัน และผลการตรวจสุขภาพตามที่
บริษัทประกันกาหนดให้กับบริษัทประกันโดยกาหนดทุนประกันตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติกู้ได้
4. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งยืนยันการคุ้มครองหรือผลการตรวจสอบสุขภาพจากบริษัทประกัน
เพือ่ ตรวจสอบทุนประกัน และเบี้ยประกันจากบริษัทประกัน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาบัญชีงบหน้าจ่ายเงิน
ให้สมาชิก
5. จัดส่งบัญชีงบหน้าจ่ายเงินให้ ฝ่ายบริหารเงิน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก ประเภท SB หรือ
บัญชีเงินเดือน หรือบัญชีอื่น ตามความประสงค์ของสมาชิก
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การได้สิทธิ์กู้รอบใหม่
1. เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะต้องชาระหนี้เงินกู้สัญญาเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 งวด
2. กรณีมีความจาเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
3. กรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ ครั้งก่อนคงเหลืออยู่ หากมีความประสงค์จะ
ขอกู้เงินสามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ ครั้งใหม่ ให้กู้ได้โดยรวมหนี้เป็นสัญญาเดียวการชาระ ใช้วิธีหักกลบลบหนี้

เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์ฯ
ตัดสิทธิ์ การกูเ้ งินเป็น ระยะเวลา 3 เดือน
3. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์กู้ตามสิทธิ์ต้องเดิน
บัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือน
4. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่ชาระ
หนี้ค้าง และหักเงินชาระหนี้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด เป็นปกติ 3 เดือน หรือคณะกรรมการดาเนินการ
จะพิจารณาเห็นสมควร
5. การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถ
ค้าประกันเงินกู้ได้
6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-8417119, 0834143301, 042-811149 ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 19/2564
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2564
…………………..…………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 57/2564 ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 19/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2564 ไว้เพื่อให้การดาเนินการ ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการ และสมาชิก
เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. มีภูมิลาเนาและปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมบูรณ์และมีอายุสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน คณะกรรมการ
อาจผ่อนผันให้แก่สมาชิกเป็นรายไปหากเห็นเป็นการสมควร
3. จากัดเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
4. จากัดสิทธิการกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
5. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงินได้ราย
เดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด
6. อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอกู้โดยพิจารณาตามปีปฏิทิน หรือเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 240 เดือน คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้แก่สมาชิกเป็นรายไปหากเห็นเป็นการสมควร
7. มีหลักทรัพย์ค้าประกันเต็มตามจานวนเงินกู้ (100%) จานองเป็นประกัน
8. กรณีสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้าน/ที่ดินอยู่ในแปลงเดียวกัน คิดสัดส่วน (ที่ดิน 30% สิ่งปลูกสร้าง 70%ของ
วงเงินกู้)
9. ต้องทาประกันสินเชื่อตามแบบที่สหกรณ์ฯกาหนด (ทุนประกัน 60% ของวงเงินกู้) หลังจากหักราคา
ประเมินที่ดินทางราชการรับรองให้ โดยกรมธรรม์ระบุให้สหกรณ์ฯเป็นอันดับแรก เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตรา
เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอาประกัน
10. กรณีวงเงินกู้ไม่เกินราคาประเมินทางราชการหรือราคาประเมินของบริษัทเอกชนไม่ต้องทาประกัน
11. กรณีสมาชิกอายุเกิน 60 ปี กาหนดวงเงินให้กู้ไม่เกินราคาประเมินของทางราชการ
12. เงินค่าเบี้ยประกันหักจากวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
13. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.50 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
14. การเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้และงวดชาระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯเป็นคราวไป
15. สมาชิกยื่นหนังสือขอกู้เงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์ฯกาหนด
16. คาขอกู้เงินของสมาชิกต้องผ่านการพิจารณา ให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้กู้ เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงาน ให้รับรองตนเอง สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ
หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
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17. สมาชิกต้องกรอกหนั งสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
18. การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น

ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้
1. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงิน
ได้รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดกาหนดงวดชาระหนี้ในอัตราเท่ากัน ดังนี้
(1) อายุไม่เกิน 40 ปี จานวนไม่เกิน 300 งวด (25 ปี)
(2) อายุไม่เกิน 50 ปี จานวนไม่เกิน 240 งวด (20 ปี)
(3) อายุ 51 - 55 ปี จานวนไม่เกิน 180 งวด (15 ปี)
(4) อายุ 56 ปี ขึ้นไป จานวนไม่เกิน 120 งวด (10 ปี)
2. การนับอายุตามข้อ 1 ให้นับตามปีปฏิทิน
3. สมาชิกอาจขอให้สหกรณ์กาหนดจานวนงวดชาระหนี้ให้น้อยกว่า ข้อ 1 ทั้งนี้ ต้องให้คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 ให้แก่สมาชิกเป็นรายไปหากเห็นสมควร

การกาหนดเงินคงเหลือเพื่อคานวณสิทธิ์กู้
1. การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่งรวมกัน ไม่เกิน
ร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการ รวมหัก
ชาระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
เงินรายได้ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน
1. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ หรือไถ่ถอนจานอง หรือปัจจัยอื่นที่เป็นของตนเอง
2. เพือ่ ลงทุนประกอบอาชีพ
3. เพือ่ ซื้อยานพาหนะ

เอกสารประกอบที่ต้องยื่นต่อสหกรณ์ฯมีดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้(1ชุด)
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือบัตรประจาตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
1.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
1.3 สาเนาใบสาคัญสมรส/หย่า/หรือ มรณะบัตร (ถ้ามี)
1.4 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และเงินได้อื่นของผู้กู้
1.5 สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
1.6 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
1.7 สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
2. เอกสารเพิ่มเติม (กรณีใช้ที่ดินคนอื่นค้าประกัน)
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าของที่ดิน และคู่สมรส
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน และคู่สมรส
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2.3 สาเนาใบสาคัญสมรสเจ้าของที่ดิน/ใบสาคัญการหย่า/หรือใบมรณะบัตร
2.4 หนังสือมอบอานาจจากเจ้าของที่ดิน
3. เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์ค้าประกัน (1ชุด)
3.1 สาเนาที่ดิน โฉนด หรือ น.ส.3 ก. ที่จะใช้เป็น หลักประกันทุกแปลง
3.2 แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน โฉนด หรือ น.ส. 3 ก. ตาม (3.1)
3.3 ภาพถ่ายที่ตั้งของที่ดิน โฉนด หรือ น.ส. 3 ก. ตาม (3.1)
3.4 ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ ทีด่ ินตามข้อ 3.1 ทั้ง 4 ด้าน พร้อมคานวณพื้นที่ใช้งาน
ทั้งหมดเป็นตารางเมตร (ถ้ามี)
3.5 สาเนาแบบแปลนอาคาร (แผนผังอาคาร) โดยสังเขป(ถ้ามี)
3.6 หนังสือประเมินราคาที่ดินที่ทางราชการออกให้มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคาขอกู้
3.7 หนังสือสัญญากู้เงิน สัญญาจานอง หรือสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ต้องการไถ่ถอน เพื่อนามาจานองเป็น
หลักประกันเงินกู้ “การไถ่ถอนจานองให้เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นของผู้กู้ หรือคู่สมรสผู้กู้ หรือบิดามารดาสมาชิก
หรือคู่สมรสสมาชิกเท่านั้น”
3.8 หลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้ เช่น หนังสือรับรองจาก ธนาคาร สถาบันการเงิน ที่ต้องการแสดงมูลหนี้
ประเภทอื่นๆ ทุกรายการที่จะต้องชาระหนี้และไถ่ถอน

เกณฑ์ในการกาหนดราคาหลักทรัพย์ กาหนดดังนี้
1. การประเมิน ราคาที่ดิ น ของคณะกรรมการประเมิ น ให้ เ ป็น ไปตามแนวปฏิบั ติ ว่า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์
การประเมินหลักทรัพย์ พ.ศ. 2560
2. การประเมินราคาสิ่งก่อสร้าง ราคาสิ่งก่อสร้างให้ถือ คาสั่งกรมธนารักษ์ที่ 721/2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าเสื่อม ค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าปรับ และค่าเสียหาย
(โดยพิจารณาตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายคาสั่ง)
3. เมื่อประเมินราคาตามหลักเกณฑ์ในข้อ (2) แล้วให้คิดราคาไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน
คงเหลือหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว จึงถือเป็นราคาสิ่งปลูกสร้างที่แท้จริง

ค่าประเมินหลักทรัพย์
สมาชิกต้องชาระเงินค่าประเมินหลักทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ฯ ณ วันที่ยื่นคาขอกู้ ในอัตราดังนี้
1. ที่ดินในเขตจังหวัดเลย
อัตรา 1,500 บาท
2. ที่ดินในเขตจังหวัดหนองคาย ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก หนองบัวลาภู อัตรา 3,000 บาท
3. ที่ดินในเขตจังหวัดอื่น นอกจากข้อ 2
อัตรา 4,000 บาท

การให้บริการเงินกู้
1. สมาชิกได้รับอนุมัติให้กู้กรณีต้องทาประกันเงินกู้ ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กาหนดบริษัทประกันชีวิตตอบ
รับและออกหนังสือรับรองหรือออกกรมธรรม์ให้เรียบร้อยแล้วสหกรณ์ฯ จึงจะดาเนินการในส่วนของการ
ทานิติกรรมจานองกับสมาชิก
2. การทานิติกรรมจานอง สหกรณ์ฯ จะจัดทาเอกสารจานองส่งมอบกรรมการผู้รับมอบอานาจดาเนินการ
จดทะเบียนนิติกรรมจานอง
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3. การจ่ายเงินกู้ กรณีหลักทรัพย์ปลอดจานอง เมื่อสมาชิกส่งมอบสัญญาจานองพร้อมกับโฉนดที่ดิน /
น.ส.3 ก ฉบับจริง ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทาเอกสารบัญชีงบหน้าจ่ายเงินให้สมาชิก
4. การจ่ายเงินกู้ กรณีไถ่ถอนจานองกับสถาบันอื่น หรือบุคคลภายนอกสหกรณ์ ฯ จัดทาบัญชีงบหน้าจ่าย
เงินกู้ในวันที่ต้องไปไถ่ถอนส่งมอบเช็คเท่ากับจานวนเงินที่ต้องไถ่ถอนให้กรรมการผู้รับมอบอานาจ ไปจดทะเบียน
นิติกรรมจานอง เงินส่วนที่เหลือจากการไถ่ถอนจ่ายให้กับสมาชิกเมื่อสหกรณ์ ฯได้รับสัญญาจานองพร้อมกับโฉนด
ที่ดิน / น.ส.3ก ฉบับจริงเรียบร้อยแล้ว
5. กรณี ห ลั ก ทรั พ ย์ ติ ด ภาระจ านองกั บ สหกรณ์ ใ ห้ ไ ถ่ ถ อนออกไปจดทะเบี ย นนิ ติ ก รรมจ านองใหม่ ไ ด้
แต่การทาประกันและการตอบรับประกันต้องอยู่ในเงื่อนไขข้อ 1 จึงจะดาเนินการได้

การได้สิทธิกู้รอบใหม่
1. เงินกู้พิเศษต้องชาระหนี้เงินกู้สัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
2. กรณีมีความจาเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
3. กรณีส มาชิกที่มีห นี้ เงิน กู้พิเศษครั้งก่อนคงเหลื ออยู่ หากมีความประสงค์ขอกู้เงินพิเศษครั้งใหม่
ให้กู้ได้รวมหนี้เป็นสัญญาเดียว โดยใช้วิธีหักกลบลบหนี้

เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์ฯตัด
สิทธิ์ การกู้เงินเป็นเวลา 3 เดือน
3. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์ กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์ ต้อง
เดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือน
4. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่ชาระหนี้
ค้าง และหักเงินชาระหนี้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด เป็นปกติ 3 เดือน หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
5. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย เท่านั้น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-841-7119, 083-4143301,042-811149 ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 21/2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2564
……………………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 57/2564
ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2564 ไว้เพื่อให้การดาเนินการ ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการและ
สมาชิกเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. เงินกู้สามัญ จากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องมีเงินค่าหุ้นร้อยละ 30 ของวงเงินกู้
2. วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ กู้ได้กรณีมีหนี้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 80
ของเงินฝาก
3. วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ฯ กู้ได้กรณีมีหนี้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90
ของเงินหุ้น
4. เป็นสมาชิก สอ.ครูเลย จากัด และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
ณ ที่จ่ายต้นสังกัดอย่างน้อย 1 งวด
5. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงินได้
รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด ระยะเวลาผ่อนชาระ 100 งวด
6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.50 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
7. จากัดสิทธิ์การกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
8. สมาชิกยื่ นคาขอกู้เงิน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์ ตามแบบที่ส หกรณ์กาหนด
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
9. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย เท่านั้น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
10. คาขอกู้เงิน ของสมาชิกต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้กู้
เว้นแต่หัวหน้า หน่วยงาน ให้รับรองตนเอง สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญต้องผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบของหัวหน้า หน่วยงานที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ

การกาหนดเงินคงเหลือเพื่อคานวณสิทธิ์กู้
1. การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่ง รวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุก
รายการ รวมหักชาระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว
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หลักประกันเงินกู้
1. วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์
2. วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์
3. ใช้บุคคลค้าประกันตามอัตราส่วนวงเงินกู้ 230,000 บาท ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน
4. สมาชิกมีเงินค่าหุ้น ร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ ใช้บุคคลค้าประกัน 2 คน
5. สมาชิกมีเงินค่าหุ้น ร้อยละ 80 ของวงเงินกู้ ใช้บุคคลค้าประกัน 1 คน
6. สมาชิกสามัญคนหนึ่งค้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 9 สัญญา
7. กรณีทาประกันสินเชื่อโดยความสมัครใจ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ ใช้บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสามัญค้าประกันตามอัตราส่วนวงเงินกู้ 500,000 บาท
ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน รูปแบบการประกัน กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทุน คงที่ กาหนดระยะเวลาไม่เกิน
5 ปี โดยกรมธรรม์ระบุให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นอันดับแรก

เอกสารประกอบคาขอกู้
1. สาเนาบัตรผู้กู้ และสาเนาบัตรผู้ค้าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร โดยจะต้องเป็นบัตร
ข้าราชการหรือบัตรประจาตัวประชาชนเท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนและยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู้
2. สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และสาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
3.1 สมาชิกสั งกั ด สพป./สพม. ลงนามรั บรองเอกสารโดยเจ้ าหน้ าที่ การเงิ นหน่ วยงานต้นสั งกั ด
กรณีรับรองด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
3.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.3 ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงาน
ต้นสังกัด ลงนามเอกสารพร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
3.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ผู้อานวยการกองคลังรับรองเท่านั้น
พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
4. บันทึกข้อความเขียนแนบเพิ่มเติมพร้อมคาขอกู้ (ระบุเหตุผลความจาเป็นในการขอกู้เงิน)
5. สาหรับสมาชิกสังกัด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญา
เงินกู้ครั้งนี้ ต้องรับรองโดย ผู้อานวยการกองคลัง, ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลาดับ และกรณี อายุ 40 ปี ขึ้นไป
ให้แนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
6. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
7. การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น

การให้บริการเงินกู้
1. สมาชิกประสงค์ขอกู้เงิน ให้ ส่งคาขอกู้เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตามแบบที่กาหนด
และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง
2. การจ่ายเงินกู้
2.1 กรณีสมาชิกสิทธิ์กู้ได้ คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติกาหนด มอบให้เจ้าหน้าที่
ให้จัดทางบหน้าจ่ายเงิน

3

2.2 กรณีขอกู้เกินสิทธิ์และสิทธิ์กู้ไม่ได้ นาเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติ 2 ครั้ ง/เดือน
และกรรมการดาเนินการ 1 ครั้ง/เดือน เมื่ออนุมติแล้วมอบให้เจ้าหน้าที่ให้จัดทางบหน้าจ่ายเงิน
3. เงินกู้สามัญโดยใช้ ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากค้าประกัน คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกาหนด
จานวนเงินคงเหลือรับจริงไม่เกิน 500,000 บาท กาหนดจ่ายเป็นเงินสดในวันทาการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
4. การจ่ายเงินกู้โดยโอนเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ และส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์
ตามหมายเลขที่สมาชิกแจ้ง กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด สามารถถอนได้
ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การได้สิทธิ์กู้รอบใหม่
1. เงินกู้สามัญ ต้องชาระหนี้เงินกู้สัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
2. กรณีมีความจาเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
3. กรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญครั้งก่อนคงเหลือ หากมีความประสงค์จะขอกู้เงินสามัญครั้งใหม่
ให้กู้ได้ โดยรวมหนี้เป็นสัญญาเดียว การชาระหนี้ให้ใช้วิธีหักกลบลบหนี้

เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้วโดยไม่มีเหตุอันควรสหกรณ์ฯ
จะตัดสิทธิ์การกู้เงินเป็นเวลา 3 เดือน
3. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์กู้ทุกประเภทหากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์
จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือน
4. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่
ชาระหนี้ค้าง และหักเงินชาระหนี้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด เป็นปกติ 3 เดือน หรือคณะกรรมการดาเนินการ
จะพิจารณาเห็นสมควร
5. การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถค้าประกันเงินกู้ได้
6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-841-7119,
083-414-3301, 042-811149 ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
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ลาดับที่ 22/2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญสวัสดิการสาหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1 พ.ศ. 2564
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564 ตามมติทปี่ ระชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่
57/2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการสาหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1 พ.ศ. 2564
ไว้เพื่อให้การดาเนินการประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการ และสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ
ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ าหนด
1. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด และมีเงินได้รายเดือนให้หักเงิน
ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดได้
2. สมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1 ต้องมีอายุครบ 60 ปี นับอายุถึงวันที่ยื่นกู้ และเป็นสมาชิกโครงการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. จากัดวงเงินกู้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสวัสดิการโครงการ ส.ค.ส. 1 หรือไม่เกิน 50,000 บาท โดยมี
ผู้ค้าประกันเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ค้าประกันเงินกู้จานวน 1 คน กู้ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
4. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จาก
เงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด
5. สมาชิกใช้สิทธิของตนเองในการกู้เงินเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิของคู่สมรส หรือบุคคลอื่นใน
การขอกู้เงินโครงการ ส.ค.ส. 1
6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.50 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
7. สมาชิกยื่นหนังสือขอกู้เงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง
8. สงวนสิทธิ์การกู้สาหรับสมาชิกผิดนัด ค้างส่งชาระหนี้รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
9. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย เท่านั้น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาคณะกรรมการ

เอกสารประกอบคาขอกู้
1. สาเนาบัตรของผู้กู้และผู้ค้าประกัน ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วย ปากกาสีน้าเงินเท่านั้น
โดยจะต้องเป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ นับถึงวันทีร่ ับเงินกู้
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้าประกัน ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วย ปากกาสีน้าเงิน
3. สาเนาบัตรและสาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก ส.ค.ส.1 ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วย
ปากกาสีน้าเงินเท่านั้น
4. ใช้บุคคลค้าประกัน 1 คน ( 1 คนต่อ 50,000 บาท )
5. สาเนาหนังสือสาคัญการเป็นสมาชิก ส.ค.ส. 1
6. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
6.1 สมาชิกสั งกั ด สพป. / สพม. ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ การเงิ นหน่ วยงานต้นสั งกั ด
กรณีรับรองด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
6.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 6.1 ต้องให้หัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงานต้นสังกัด
ลงนามเอกสาร พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
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6.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ผู้อานวยการกองคลังรับรองเท่านั้น
พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
7. บันทึกข้อความ เขียนแนบเพิ่มเติมพร้อมคาขอกู้ (ระบุเหตุผลความจาเป็นในการขอกู้เงิน)
8. สาหรับสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกู้ครั้ง
นี้ ต้องรับรองโดยผู้อานวยการกองคลัง, ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลาดับ และกรณี อายุ 40 ปี ขึ้นไป
ให้แนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
9. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
10. การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น

การกาหนดเงินคงเหลือเพื่อคานวณสิทธิ์กู้
1. การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่งรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัด
ทุกรายการ รวมหักชาระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว

การให้บริการ
1. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง และสิทธิ์กู้ได้ตามความประสงค์
ของสมาชิก มอบให้ เจ้าหน้าที่ให้จัดทางบหน้าจ่ายเงิน
2. กรณีขอกู้เกินสิทธิ์และสิทธิ์กู้ไม่ได้ นาเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติ 2 ครั้ง/เดือน
และกรรมการดาเนินการ 1 ครั้ง/เดือน เมื่ออนุมติแล้ว มอบให้เจ้าหน้าที่ให้จัดทางบหน้าจ่ายเงิน

เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์ฯ
จะตัดสิทธิ์การกู้ เงินเป็น เวลา 3 เดือน
3. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์กู้ตามสิทธิ์
ต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือน
4. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นเว้นแต่
คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
5. การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถ
ค้าประกันเงินกู้ได้
6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-8417119, 0834143301, 042-811149, ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 23/2564
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เงินกู้สามัญเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน) ATM พ.ศ. 2564
........................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่ า ด้ ว ยการให้ เ งิ น กู้ และดอกเบี้ ย เงิ น กู้ พ.ศ. 2560 ตามมติ ค ณะกรรมการด าเนิ น การ ชุ ด ที่ 57/2564
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เงินกูส้ ามัญเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน ) ATM พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดาเนินการ ระหว่าง
สหกรณ์ กรรมการ และสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. เป็นสมาชิกสามัญ สอ.ครูเลย จากัด และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดอย่างน้อย 1 งวด
2. เงินกู้สามัญเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน ) ATM กรณีสมาชิกขอกู้ใหม่ให้ปรับ
เป็นสวัสดิการกระแสรายวันเท่านั้น
3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และสวัส ดิการ(กระแสรายวัน) ATM เป็นการรวมสั ญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
และสวัสดิการ กรณีสมาชิกที่มีสัญญาเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน และเงินกู้เพื่อสวัสดิการอยู่ก่อนแล้ว
4. สมาชิกต้องเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์และเปิดใช้บริการบัตร ATM กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่สมาชิกการทาธุรกรรมการเงินโดยให้การบริการ
เงินกู้ประเภทนี้ผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
5. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน) ATM จากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 750,000 บาท
6. ต้องมีเงินค่าหุ้นร้อยละ 30 ของวงเงินกู้
7. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้ จากเงิน
ได้รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด ระยะเวลาผ่อนชาระ 120 งวด หรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสหกรณ์ฯ
เป็นคราวไป
8. จานวนวงเงินกู้ 10,000 - 30,000 บาท หักชาระหนี้งวดละ 500 บาท
9. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.50 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
10. จากัดสิทธิ์การกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
11. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินเดือน ผ่านธนาคารกรุงไทย เท่านั้น เว้นแต่ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
12. สมาชิกยื่นหนังสือขอกู้เงินและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์ ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ ฯ กาหนด
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง
13. คาขอกู้เงินของสมาชิกผู้กู้ต้องจัดให้มีหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินอื่นใด เงินบาเหน็จ
บานาญจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ตลอดไปจนกว่า จะชาระหนี้เสร็จสิ้น รับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน
เงินอื่นใด เงินบาเหน็จ บานาญจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกผู้กู้ และผู้ค้าประกัน
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14. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้
โดยกรมธรรม์ระบุให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก
15. รูปแบบการประกัน กรมธรรม์ประกันชีวิต กาหนดระยะเวลา 10 ปี กรณีสมาชิกผู้กู้อายุเกิน
65 ปี กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี
16. เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอา
ประกัน
17. เงินค่าเบี้ยประกันหักจากจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรือเพิ่มจากวงเงินให้กู้ ทั้งนี้ตามคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นสมควร แต่ไม่เกินวงเงิน 750,000 บาท
18. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย เท่านัน้ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
19. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

การกาหนดเงินคงเหลือเพื่อคานวณสิทธิ์กู้
1. การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่งรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุก
รายการ รวมหักชาระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว

หลักประกันเงินกู้
1. บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ สอ.ครูเลย จากัด ค้าประกันวงเงิน 200,000 บาท ต่อคนค้า 1 คน
2. กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่สามารถทาประกันได้เนื่องจากบริษัทประกันปฏิเสธ หรือ อายุเกิน 65 ปี
ให้ใช้บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ สอ.ครูเลย จากัด ค้าประกันวงเงินกู้ 100,000 บาท ต่อคนค้า 1 คน
แต่ไม่เกิน 7 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท และส่งชาระในอัตรา 1,400 บาท ต่อวงเงินกู้
100,000 บาท
3. สมาชิกสามัญคนหนึ่งค้าประกันเงินกู้สามัญ สวัสดิการกระแสรายวัน ได้ไม่เกิน 7 คน
4. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้
โดยกรมธรรม์ระบุให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก

เอกสารประกอบคาขอกู้
1. เอกสารสาหรับผู้กู้ 2 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวผู้กู้ และคู่ส มรสผู้กู้ / สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
และคู่สมรสผู้กู้ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือ สาเนาใบสาคัญการหย่า หรือ สาเนาใบมรณะบัตร ในกรณี
คู่สมรสเสียชีวิต (ให้คู่สมรสของผู้เสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร)
2. สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ ผู้ค้าประกัน ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วยปากกาสีน้าเงินเท่านั้น
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
3.1 สมาชิ ก สั ง กั ด สพป./สพม. ลงนามรั บ รองเอกสารโดยเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น หน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด กรณีรับรองด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
3.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.3 ให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หน่วยงานต้นสังกัด ลงนามเอกสาร พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
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3.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองคลัง
รับรองเท่านั้น พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
4. สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) เพื่อทาธุระกรรมทางการเงิน พร้อมลงลายมือชื่อผู้กู้รับรองด้วยปากกาสีน้าเงินเท่านั้น
5. สาหรับสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกู้ครั้งนี้
ต้องลงนามรับรองโดย ผู้อานวยการกองคลัง, ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลาดับ และกรณี อายุ 40 ปี ขึ้นไป
ให้แนบทะเบียนประวัติการรับราชการ(กพ.7)
6. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
7. การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น

การให้บริการเงินกู้
1. สมาชิกประสงค์ขอกู้เงิน ให้ส่งคาขอกู้เงิน หรือคาขอประสงค์กู้เงิน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ตามแบบที่กาหนด และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง
2. การจ่ายเงินกู้
2.1 สมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้ ต้องทาประกัน เงินกู้ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ ฯ กาหนด
2.2 การจ่ายเงินกู้ สมาชิกผู้กตู้ ้องยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด หักเงินค่าเบี้ย
ประกันรอจ่าย ตามประมาณการที่ทางบริษัทประกันกาหนดไว้ หากจานวนเงินที่หักรอจ่ายไว้ไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทเรียกเก็บ ผู้กู้ต้องยินยอมนาเงินสดส่วนต่างมาชาระที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลย จากัด ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด แต่หากเงินที่หักรอจ่ายไว้เกินจานวนที่บริษัทเรียกเก็บ ผู้กู้ต้องยินยอมให้นาเงินส่ว น
เกินไปชาระหนี้สามัญเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน) ATM หรือสัญญาอื่นตามที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด กาหนด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จ่ายเงินกู้ โดยโอนวงเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของสมาชิกและแจ้งให้สมาชิกทราบโดยส่งข้อความผ่าน
ทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์ ฯ
4. สมาชิกทารายการกู้และถอนเงินผ่านตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ตู้ ATM)

การได้สิทธิกู้รอบใหม่
1.
ไม่น้อยกว่า
2.
3.

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน) ATM ต้องชาระหนี้เงินกู้สัญญาเดิมมาแล้ ว
1 งวด
กรณีมีความจาเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
สมาชิกต้องทาประกันตามวงเงินกู้รอบใหม่ทุกครั้ง

เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์ ฯ
ตัดสิทธิ์การกู้ เงินเป็นเวลา 3 เดือน
3. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์ กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์กู้ตามสิทธิ์
ต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือน
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4. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่
คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
5. การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถ
ค้าประกันเงินกู้ได้
6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 083-4143301, 042811149 ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

