ลาดับที่ 1 / 2565
แนวปฎิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วย การให้กู้เงินสาหรับสมาชิกเข้าใหม่ พ.ศ. 2565
……………………………………………
อาศัย อานาจตามความในข้อบั งคับ หมวด 4 การให้กู้เงิน และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการชุดที่ 58/2565
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงกาหนดแนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยการให้กู้เงินสาหรับสมาชิกเข้าใหม่ พ.ศ. 2565 ไว้เพื่อให้การดาเนินการประสานงานระหว่าง
สหกรณ์ กรรมการ และสมาชิก ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้สาหรับสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เท่านั้น
2. ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่ปีบัญชี 2565 เป็นต้นไป
3. ข้อกาหนดทั่วไป
3.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
3.2 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
4. การกู้เงินทุกประเภทให้ใช้หลักทรัพย์(ที่ดิน) ทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด คาประกันการกู้เงิน
5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
6. จากัดสิทธิการกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
7. การเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้และงวดชาระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราวไป
คุณสมบัติของผู้กู้
1. เป็นสมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด โดยสมบูรณ์ และต้องชาระเงิน
ค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่ายต้นสังกัดอย่างน้อย 3 งวด
2. มีภูมิลาเนา หรือปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเลย
3. มีอายุไม่เกิน 55 ปี
4. เป็นสมาชิกชั้นดี ไม่ผิดนัดชาระหนี้ / หุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เงื่อนไขอื่น
1. สิทธิในการกู้เงินสมาชิกเข้าใหม่ในปีบัญชี 2565 เป็นต้นไป ตาแหน่งข้าราชการครู/
ลูกจ้างประจา กู้รวมทุกสัญญาไม่เกิน 7,000,000 บาท
2. สิทธิในการกู้เงินสมาชิกเข้าใหม่ในปีบัญชี 2565 เป็นต้นไป ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น/
พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ กู้รวมทุกสัญญาไม่เกิน 3,500,000 บาท
3. สมาชิกเข้าใหม่ในปีบัญชี 2565 เป็นต้นไป ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานราชการ/
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้ใช้บุคคลคาประกันที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งคาประกันวงเงินกู้
4. การคานวณสิทธิกู้ ให้คานวณเงินรายได้จากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่ง
รวมกันหักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดทุกรายการแล้ว
กาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว

5. การยื่นคาขอกู้ และการส่งชาระหนี้เงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เป็นคราว ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 21 / 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อให้เงินเดือนคงเหลือ 30%
(กรณีสมาชิกเข้าใหม่ปี 2565)
…………………………………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงิน และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จ ากั ด ว่ า ด้ ว ยการให้ เ งิ น กู้ และดอกเบี้ ย เงิ น กู้ พ.ศ. 2565 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการด าเนิ น การ
ชุดที่ 58/2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/256554เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยเงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อให้เงินเดือนคงเหลือ
30 % (กรณีสมาชิกเข้าใหม่ปี 2565) ไว้เพื่อให้การดาเนินการ ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการและ
สมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้
1. กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566
2. วงเงินกู้รวม จานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.90 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
4. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ
1. วงเงินกู้
วงเงินกู้สาหรับสมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้กู้
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญโดยสมบูรณ์ และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิก ณ ที่จ่ายต้นสังกัดอย่างน้อย 3 งวด
2.2 มีภูมิลาเนา และหรือปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเลย
2.3 มีอายุไม่เกิน 55 ปี ตามปีปฏิทินนับถึงวันที่ยื่นคาขอกู้
2.4 เป็นสมาชิกชั้นดีไม่ผิดนัดชาระเงินงวดชาระหนี้/หุ้น
3. วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน
3.1 เพื่อให้ เงิน เดือนคงเหลือ 30 % ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่ าด้ วยการหักเงิ นเดือน
บาเหน็จบานาญข้าราชการเพื่อชาระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

3.2 เพื่อรวมหนี้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ตามความประสงค์ของสมาชิก
3.3 เพื่อชาระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น หรือหนี้สินอื่นที่มีเอกสารหลักฐานชัดเจน
3.4 เพื่อปัจจัยอื่นที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
4. หลักประกันเงินกู้
4.1 สมาชิกต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ตามสิทธิ์กู้ในโครงการ
4.2 สมาชิกยิ น ยอมใช้ ทุ น เรื อ นหุ้ น และหรื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝากของสมาชิ ก ที่ มี อ ยู่ กั บ สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จากั ด ค้าประกั น เงิ น กู้

4.3 บุคคลค้าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสามัญค้าประกันตามอัตราส่วน วงเงินกู้ 450,000 บาท
ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน ทั้งนีส้ มาชิกสามัญหนึ่งคนค้าประกันเงินกู้ประเภทสามัญรวมไม่เกิน 9 สัญญา
4.4 สมาชิกเข้าใหม่ในปีบัญชี 2565 เป็นต้นไป ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานาชการ/
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ใช้บุคคลค้าประกันที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งค้าประกันเงินกู้
4.5 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงินกู้ ระยะเวลา
เอาประกัน 10 ปี ทุนประกันแบบทุนลด กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี โดยกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ
ระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก
4.6 เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลา
เอาประกัน
4.7 เงินค่าเบี้ยประกันหักจากจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรือเพิ่มจากวงเงินให้กู้แต่ไม่เกินวงเงิน
2,500,000 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
5.3 สมาชิกสามัญ เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ (กรณีไม่มีบานาญ)
คานวณงวดส่งตามอายุโดยให้นับตามปีปฏิทิน 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 และสหกรณ์ฯ ฯลฯ คานวณงวดส่ง ตามอายุ
โดยให้นับตามปีปฏิทิน ซึ่งส่งชาระงวดสุดท้าย อายุไม่เกิน 60 ปี
5.5 การส่งชาระหนี้
5.5.1 สมาชิกอายุไม่เกิน 54 ปี ต้องส่งชาระหนี้แบบขั้นบันได โดยส่งเพิ่มปีละ 5% ของอัตรา
ส่งชาระหนี้สญ
ั ญาสามัญโครงการฯ 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
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 ต้องส่งชาระหนี้ของอัตราส่งชาระหนี้สัญญาสามัญโครงการฯ นี้
6. การกาหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิ์กู้)
การคานวณสิ ทธิ์ กู้ให้ ค านวณเงินรายได้จาก เงินเดือ น เงินค่ าตอบแทน เงินประจาตาแหน่ ง
รวมกันหักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดทุกรายการ
แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว
7. การได้รับสิทธิ์กู้ประเภทอื่น
7.1 สมาชิกที่ได้รับเงินกู้โครงการนี้แล้ว มีเงินคงเหลือตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ ฯ กาหนดสามารถ
ถือสัญญาเงินกู้พิเศษ หรือเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้โครงการอื่นที่สหกรณ์ฯ กาหนดขึ้นแต่
ทั้งนี้เงินกู้ที่สมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทุกประเภทต้องอยู่ ในวงเงินรวมไม่เกิน จานวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้าน
บาทถ้วน)
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
คูส่ มรสเสียชีวิต (ให้คู่สมรสของผู้เสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร)
9.2 เอกสารสาหรับผู้ค้าประกัน 1 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /สาเนาทะเบียนบ้าน
9.3 สลิปเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง 3 เดือน (ให้เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัดเซ็นรับรอง)
กรณีผกู้ ู้เซ็นรับรองด้วยตนเอง ให้แนบสาเนาบัญชีธนาคารแสดงรายการรับโอนเงินเดือนหรือ ไม่มีสมุดบัญชี
ธนาคารที่แสดงรายการรับโอนเงินเดือน ให้ผู้กู้ขอบัญชีแสดงรายการ(Statement) ดังกล่าวจากธนาคารที่
โอนเงินเดือน หรือ ทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
9.4 กรณีสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ให้ผู้อานวยการกองการศึกษา, ผู้อานวยการ
กองคลัง รับรองเท่านั้น พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)

9.5 สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
9.6 การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
10. การยื่นขอกู้
- สมาชิก ต้อ งยื ่น คาขอกู้ และเอกสารที่เ กี่ย วข้อ งตามที่ส หกรณ์ ฯ กาหนดอย่า งครบถ้ว น
ตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้ น
11. สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการตามประกาศของสหกรณ์ ฯ เป็นคราวไป
12. การจ่ายเงินกู้
12.1 สมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้ตามโครงการนี้ ต้องทาประกันเงินกู้ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กาหนด
12.2 สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินกู้ หลังจากบริษัทประกันชีวิตตอบรับการอนุมัติคุ้มครองและออกหนังสือ
รับรองเรียบร้อยแล้ว
12.3 โอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ของผู้กู้ ประเภท SB, บัญชีเงินเดือน หรือ บัญชี
ออมทรัพย์ประเภทอื่นของสหกรณ์ฯ 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
13.3 สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์ กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์
จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
13.4 สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ยไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น
13.5 การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหัก
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถ
ค้าประกันเงินกู้ได้
13.6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด ว่าด้วยการกู้เงินสาหรับสมาชิกเข้าใหม่ พ.ศ.2565
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 08-2841-7119 08-3414-3301 042-811149 ต่อ 21
โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 19 / 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อให้เงินเดือนคงเหลือ 30%
…………………………………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงิน และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58/2565
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/256554เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยเงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก สหกรณ์ฯ เพื่อให้เงินเดือนคงเหลือ 30 % ไว้เพื่อให้
การดาเนินการ ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการและสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้
1. กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566
2. วงเงินกู้รวม จานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 5.90 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
4. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ
1. วงเงินกู้
วงเงินกู้สาหรับสมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้กู้
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญโดยสมบูรณ์ และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่ายต้นสังกัดอย่างน้อย 3 งวด
2.2 มีภูมิลาเนา และหรือปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเลย
2.3 มีอายุ ไม่เกิน 55 ปี ตามปีปฏิทินนับถึงวันที่ยื่นคาขอกู้ คณะกรรมการอาจผ่อ นผั นให้ แก่
สมาชิกเป็นรายไป ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
2.4 เป็ น สมาชิ ก ชั้ น ดี ไ ม่ 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 เพื่อให้ เงิน เดือนคงเหลือ 30 % ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่ าด้ วยการหักเงิ นเดือน
บาเหน็จบานาญข้าราชการเพื่อชาระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

3.2 เพื่อรวมหนี้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ตามความประสงค์ของสมาชิก
3.3 เพื่อชาระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น หรือหนี้สินอื่นที่มีเอกสารหลักฐานชัดเจน
3.4 เพื่อปัจจัยอื่นที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
4. หลักประกันเงินกู้
4.1 สมาชิกต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ตามสิทธิ์กู้ในโครงการ
4.2 สมาชิ ก ยิ น ย อ ม ใ ช้ ท ุ น เ รื อ น หุ ้ น แ ล ะ ห รื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ข อ ง ส ม า ชิ ก ที ่ ม ี อ ยู ่ ก ั บ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จากั ด ค้าประกั น เงิ น กู้

4.3 บุคคลค้าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสามัญค้าประกันตามอัตราส่วน วงเงินกู้ 450,000 บาท
ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน ทั้งนี้สมาชิกหนึ่งคนค้าประกันเงินกู้ประเภทสามัญรวมไม่เกิน 9 สัญญา
4.4 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงินกู้ ระยะเวลา
เอาประกัน 10 ปี ทุนประกันแบบทุนลด กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี โดยกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ
ระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก
4.5 เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลา
เอาประกัน
4.6 เงิ น ค่ า เบี้ ย ประกั น หั ก จากจ านวนเงิ น กู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ หรื อ เพิ่ ม จากวงเงิ น ให้ กู้ ทั้ ง นี้ ต าม
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร แต่ไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาท
5. ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้
5.1 สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือ นโดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จาก
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 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 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
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 ต้องส่งชาระหนี้ของอัตราส่งชาระหนี้สัญญาสามัญโครงการฯ นี้
6. การกาหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิ์กู้)
การคานวณสิทธิ์ กู้ให้คานวณเงินรายได้จาก เงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่ง
รวมกันหักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดทุกรายการ
แล้วกาหนดให้มีเ งิน คงเหลือโอนเข้ า บัญชีเ งิน เดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 30 ของเงิน รายได้
ดังกล่าว
7. การได้รับสิทธิ์กู้ประเภทอื่น
7.1 สมาชิกที่ได้รับเงินกู้โครงการนี้แล้ว มีเงินคงเหลือตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ ฯ กาหนดสามารถถือ
สัญญาเงินกู้พิเศษ หรือเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้โครงการอื่นที่สหกรณ์ ฯ กาหนดขึ้นแต่
ทั้งนี้เงินกู้ที่สมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทุกประเภทต้องอยู่ ในวงเงินรวมไม่เกิน จานวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้าน
บาทถ้วน)
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 กรณีสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ให้ผู้อานวยการกองการศึกษา, ผู้อานวยการ
กองคลัง รับรองเท่านั้น พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
9.5 สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)

9.6 การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
10. การยื่นขอกู้
- สมาชิกต้องยื่นคาขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์ ฯ กาหนดอย่างครบถ้วน
ตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้ว น และถูกต้องเท่านั้ น
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
ออมทรัพย์ประเภทอื่นของสหกรณ์ฯ 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 สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์ กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์
จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
13.4 สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ยไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น
13.5 การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหัก
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถ
ค้าประกันเงินกู้ได้
13.6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด ว่าด้วยการกู้เงินสาหรับสมาชิกเข้าใหม่ พ.ศ.2565
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 08-2841-7119 08-3414-3301 042-811149 ต่อ 21
โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 16 / 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565
……………………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 ตามมติทปี่ ระชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58/2565
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 ไว้เพื่อให้การดาเนินการ ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการและสมาชิก
เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. เงินกู้สามัญ จากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องมีเงินค่าหุ้นร้อยละ 30 ของวงเงินกู้
2. สมาชิกเข้าใหม่ปีบัญชี 2565 จากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมีเงินค่าหุ้นร้อยละ 30
ของวงเงินกู้
3. วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ ฯ กู้ได้กรณีมีหนี้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 80
ของเงินฝาก
4. วงเงิน กู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ฯ กู้ได้กรณีมีหนี้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90
ของเงินหุ้น
5. เป็นสมาชิก สอ.ครูเลย จากัด และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
ณ ที่จ่ายต้นสังกัดอย่างน้อย 3 งวด
6. สมาชิกยินยอมให้ใช้ทุนเรือนหุ้น และหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด คาประกันเงินกู้
7. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงินได้ราย
เดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด ระยะเวลาผ่อนชาระ 100 งวด
8. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.90 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
9. จากัดสิทธิ์การกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
10. สมาชิ ก ยื่ น ค าขอกู้ เ งิ น และเอกสารประกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ สหกรณ์ ตามแบบที่ ส หกรณ์ ก าหนด
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
11. ค าขอกู้ เ งิ น ของสมาชิ ก ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต้ น ของผู้ กู้
เว้น แต่หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน ให้ รั บ รองตนเอง สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญต้องผ่ านการพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบของหัวหน้า หน่วยงานที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ

การกาหนดเงินคงเหลือเพื่อคานวณสิทธิ์กู้
การค านวณสิ ท ธิ์ กู้ ให้ ค านวณเงิ นรายได้ จ ากเงิ นเดื อน เงิ นค่ า ตอบแทน เงิ น ประจ าต าแหน่ ง รวมกั น
ไม่เกินร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดทุกรายการ
รวมหักชาระหนีตามวงเงินกู้ครังนี แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของเงินรายได้ดังกล่าว

หลักประกันเงินกู้
1. วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์
2. วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์
3. สมาชิกมีเงินค่าหุ้น ร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ ใช้บุคคลค้าประกัน 2 คน
4. สมาชิกมีเงินค่าหุ้น ร้อยละ 80 ของวงเงินกู้ ใช้บุคคลค้าประกัน 1 คน
5. ใช้บุคคลค้าประกันตามอัตราส่วนวงเงินกู้ 230,000 บาท ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน
6. สมาชิก เข้า ใหม่ใ นปีบัญชี 2565 เป็น ต้น ไปตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น /พนักงานราชการ/
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้ใช้บุคคลคาประกันที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งคาประกันเงินกู้
7. สมาชิกสามัญคนหนึ่งค้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 9 สัญญา
8. กรณีทาประกันสินเชื่อโดยความสมัครใจ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ ใช้บุคคลซึง่ เป็นสมาชิกสามัญค้าประกันตามอัตราส่วนวงเงินกู้ 500,000 บาท
ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน รูปแบบการประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทุนคงที่ กาหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
โดยกรมธรรม์ระบุให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นอันดับแรก

เอกสารประกอบคาขอกู้
1. ส าเนาบั ตรผู้ กู้ และส าเนาบั ตรผู้ ค้ าประกั น ลงนามรั บรองโดยเจ้าของเอกสาร โดยจะต้ องเป็ นบั ตร
ข้าราชการหรือบัตรประจาตัวประชาชนเท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนและยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู้
2. สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และสาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
3.1 สมาชิ กสั งกั ด สพป./สพม. ลงนามรั บรองเอกสารโดยเจ้ าหน้ าที่ การเงิ นหน่ ว ยงานต้ นสั งกั ด
กรณีรับรองด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
3.2 สมาชิกหน่ วยงานอื่ นใดนอกจากเหนื อจากข้ อ 3.1 และ 3.3 ให้ หั ว หน้ า ฝ่ า ยการเงิน หน่ว ยงาน
ต้นสังกัด ลงนามเอกสารพร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
3.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ผู้อานวยการกองคลังรับรองเท่านั้น
พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
4. บันทึกข้อความเขียนแนบเพิ่มเติมพร้อมคาขอกู้ (ระบุเหตุผลความจาเป็นในการขอกู้เงิน)
5. สาหรับสมาชิกสังกั ด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกู้
ครั้งนี้ ต้องรับรองโดย ผู้อานวยการกองคลัง, ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลาดับ และกรณี อายุ 40 ปี ขึ้นไป ให้แนบ
ทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
6. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทยหักเงินเพื่อชาระหนีสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านัน)
7. การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น

การให้บริการเงินกู้
1. สมาชิกประสงค์ขอกู้เงิน ให้ส่งคาขอกู้เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตามแบบที่กาหนด
และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง
2. การจ่ายเงินกู้
2.1 กรณีสมาชิกสิทธิ์กู้ได้ คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติกาหนด มอบเจ้าหน้าที่
ให้จัดทางบหน้าจ่ายเงิน

2.2 กรณีขอกู้เกินสิทธิ์และสิทธิ์กู้ไม่ได้ นาเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติ 2 ครั้ง/เดือน
และกรรมการดาเนินการ 1 ครั้ง/เดือน เมื่ออนุมติแล้วมอบเจ้าหน้าที่ให้จัดทางบหน้าจ่ายเงิน
3. เงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากค้าประกัน คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกาหนดจานวนเงิน
คงเหลือรับจริงไม่เกิน 500,000 บาท กาหนดจ่ายเป็นเงินสดในวันทาการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
4. การจ่ายเงินกู้โดยโอนเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ และส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์ตาม
หมายเลขที่สมาชิกแจ้ง กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด สามารถถอนได้ตั้งแต่เวลา
13.00 น. เป็นต้นไป

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

เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้วโดยไม่มีเหตุอันควรสหกรณ์ฯ
จะตัดสิทธิ์การกู้เงินเป็นเวลา 3 เดือน
3. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์กู้ทุกประเภทหากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์
จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือน
4. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นเว้นแต่ชาระหนี้
ค้าง และหักเงินชาระหนี้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด เป็นปกติ 3 เดือน หรือคณะกรรมการดาเนินการ
จะพิจารณาเห็นสมควร
5. การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงินส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถค้าประกันเงินกู้ได้
6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากนีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรั พย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยการกู้เงินสาหรับสมาชิกเข้าใหม่ พ.ศ.2565
7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-841-7119,
083-414-3301, 042-811149 ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 23 / 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง โครงการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส (COVID-19)
_______________________________________

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงิน และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 และตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการชุดที่ 58/2565
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยเงินกู้โครงการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส (COVID-19) โดยรวมหนี้ทุกสัญญา
ไว้เพื่อให้การดาเนินการประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการ และสมาชิก เป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบ
ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.1 เงินให้กู้ในโครงการไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
1.2 กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566
1.3 วงเงินกู้ สาหรับสมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่ต้องเพิ่มหุ้น รวมทุกสัญญาไม่เกิน
7,000,000 บาท จากัดสิทธิ์ การกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลทั้งนี้ไม่เกินความสามารถในการชาระหนี้
ของแต่ละบุคคล
1.4 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ไม่น้อยกว่า 12 งวด และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจาก
เงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด
1.5 สมาชิก ผู้ กู้ ต้องส่ ง คืน เงิน ต้น พร้ อ มดอกเบี้ยเป็น งวดรายเดื อนโดยยินยอมให้ หั กเงินช าระหนี้ จากเงิ นได้
รายเดือน ณ ที่จา่ ยต้นสังกัด
1.6 ปรับยอดเงินกู้เท่ากับหนี้คงเหลือ ไม่มียอดรับจริง
1.7 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.15 บาท ต่อปี หากสมาชิกผิดนัดชาระหนี้ งวดใดงวดหนึ่งสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด สงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด หรือตามคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
1.8 สมาชิ ก ต้ อ งรวมหนี้ เ งิ น กู้ ทุ ก ประเภท ยกเว้ น สั ญญาเงิ น กู้ป ระเภทสั ญ ญาพิ เ ศษ (ที่ ดิน ค้ าประกั น )
ไม่สามารถนามารวมในโครงการนี้ได้
1.9 ระยะเวลาการชาระหนี้ไม่เกิน 240 งวด ตามตารางการผ่อนชาระหนี้งวดสุดท้ายชาระทั้งหมด
1.10 สมาชิกที่ได้รับการรวมหนี้ตามประกาศนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด งดกู้เงินทุกประเภท
เป็นระยะเวลา 2 ปี ยกเว้นเงินกู้พิเศษ เงินกู้เพื่อชาระสวัสดิการ เงินกู้โคกหนองนา และเงินกู้ฉุกเฉินกรณี
พิเศษ (กรณีสิทธิกู้ได้) กรณีสมาชิกขอยื่นกู้สัญญาใหม่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์
1.11 สมาชิกต้องยินยอมให้นาเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ชาระหนี้กง่ึ หนึ่งระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่กู้
1.12 สมาชิกสมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด กาหนด
2. วัตถุประสงค์การกู้
2.1 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ โรคระบาดไวรัส Covid-19
2.2 เพื่อลดจานวนลูกหนี้ค้างชาระ
2.3 เพื่อลดภาวะการเกิดลูกหนี้ (NPL) และแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างชาระ

3. การกาหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิ์กู้)
การคานวณสิ ทธิ์ กู้ ให้ คานวณเงิ น รายได้ จากเงิ นเดื อน เงินค่ าตอบแทน เงิ นประจ าตาแหน่ง รวมกั น
หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยตามบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดเงิ น เดื อ นที่ แ สดงรายการหั ก เงิ น ณ ที่ จ่ า ยต้ น สั ง กั ด ทุ ก รายการแล้ ว
กาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว
4. หลักประกันเงินกู้
4.1 สมาชิกยินยอมใช้หลักทรัพย์(ที่ดิน) ทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากที่มีอยู่ในปัจจุบันค้าประกันเงินกู้
4.2 สมาชิกทีไ่ ด้รับการปรับสัญญาโครงการรวมหนี้ฯ กรณีมีหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้หรือมีสัญญาเงินกู้
พิเศษ (สัญญาสามัญเอื้ออาทร) ให้นาหลักทรัพย์มาค้าประกันเงินกู้สัญญานี้
4.3 บุคคลค้าประกันอัตราส่วน วงเงินกู้ 560,000 บาท ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน ทั้งนี้บุคคลค้าประกัน
ต้องไม่น้อยกว่า 4 คน
4.4 สมาชิกเข้าใหม่ในปีบัญชี 2565 เป็นต้นไป ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ให้ใช้บุคคลค้าประกันที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งค้าประกันเงินกู้
4.5 บุค คลค้าประกัน 1 คน สามารถค้าประกัน เงิน กู้ ได้ ไ ม่เกิน 9 สัญญา โดยไม่นับรวมกับสัญญา
ประเภทสามัญอื่น
4.6 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่า 30% ของวงเงินกู้ ระยะเวลาเอาประกัน
10 ปี ทุนประกันแบบทุนลด กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี โดยกรมธรรม์ประกันสินเชื่อระบุให้ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก
4.7 เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอาประกัน
4.8 กรณีสมาชิกไม่สามารถทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ได้ ให้ใช้บุคคลค้าประกันอัตราส่วนวงเงินกู้ 300,000
บาท ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน
5. เอกสารประกอบคาขอกู้
5.1 เอกสารสาหรับ ผู้กู้ 2 ชุด สาเนาบัต รประจาตัว ผู้กู้ และคู่ส มรสผู้กู้ / สาเนาทะเบีย นบ้า นผู้กู้ และ
คู่สมรสผู้กู้ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือ สาเนาใบสาคัญการหย่า หรือ สาเนาใบมรณบัตรในกรณีคู่สมรส
เสียชีวิต (ให้คู่สมรสของผู้เสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร)
5.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /สาเนาทะเบียนบ้าน สาหรับผู้ค้าประกัน 1 ชุด
5.3 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
5.3.1 สมาชิ กสั งกั ด สพป. / สพม. ลงนามรั บรองเอกสารโดยเจ้ าหน้ าที่ การเงิ นหน่ ว ยงานต้ นสั งกั ด
กรณีรับรองด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
5.3.2 สมาชิ กหน่ วยงานอื่ นใดนอกจากเหนื อจากข้ อ 3.1 และ 3.3 ให้ หั ว หน้ า ฝ่ า ยการเงิ น หน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดลงนามเอกสารพร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
5.3.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองคลัง รับรองเท่านั้น
พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
5.4 สาหรับสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกู้ครั้งนี้
ต้องรับรองโดยผู้อานวยการกองคลัง, ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลาดับ และกรณี อายุ 40 ปีขึ้นไป
ให้แนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
5.5 สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทยหักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
(บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
5.6 การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น

6. การให้บริการเงินกู้
6.1 ยื่นคาขอที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตามแบบฟอร์มทีส่ หกรณ์กาหนด
6.2 จัดทารายงานการรวมหนี้ นาเสนอที่ประชุม คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา และนาเสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการรับรองในคราวประชุมประจาเดือน
7. เงื่อนไขอื่น
7.1 สมาชิกมีสิทธิ์กู้โครงการนี้ได้เพียงครั้งเดียว
7.2 สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ทุกกรณี ให้นามารวมในสัญญานี้
7.3 การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้วโดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์ฯ จะตัดสิทธิ์
การกู้เงินเป็นเวลา 3 เดือน
7.4 สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นเว้นแต่ชาระหนี้ค้าง
เรียบร้อยแล้ว
7.5 การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัดหากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถค้าประกันเงินกู้ได้
7.6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยการกู้เงินสาหรับสมาชิกเข้าใหม่ พ.ศ.2565
7.7 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายสินเชื่อ และสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-841-7119,083-414-3301,
042-811149 ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 22 / 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญสวัสดิการกระแสรายวัน ATM พ.ศ. 2565
........................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่ า ด้ ว ยการให้ เ งิ น กู้ และดอกเบี้ ย เงิ น กู้ พ.ศ. 2565 ตามมติ ค ณะกรรมการด าเนิ น การ ชุ ด ที่ 58/2565
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการกระแสรายวัน ATM พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดาเนินการ ระหว่างสหกรณ์ กรรมการ
และสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. เป็นสมาชิกสามัญ สอ.ครูเลย จากัด และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
ณ ที่จ่ายต้นสังกัดอย่างน้อย 3 งวด
2. เงินกู้สามัญสวัสดิการกระแสรายวัน ATM กรณีสมาชิกขอกู้ใหม่ให้ปรับเป็น สามัญสวัสดิการกระแส
รายวันเท่านั้น
3. เงินกู้สามัญสวัสดิการกระแสรายวัน ATM เป็นการรวมสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินและสวัสดิการ กรณีสมาชิก
ที่มีสัญญาเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน และเงินกู้เพื่อสวัสดิการอยู่ก่อนแล้ว
4. สมาชิกต้องเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ และเปิดใช้บริการบัตร ATM กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่สมาชิกการทาธุรกรรมการเงินโดยให้การบริการเงินกู้
ประเภทนี้ผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
5. เงินกู้สามัญสวัสดิการกระแสรายวัน 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 5.90 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
10. จากัดสิทธิ์การกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
11. สมาชิก ยื่ น หนั ง สื อ ขอกู้เงิ น และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องต่อ สหกรณ์ ฯ ตามแบบที่ ส หกรณ์ ฯ กาหนด
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง
12. คาขอกู้เงินของสมาชิกผู้กู้ต้องจัดให้มีหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินอื่นใด เงินบาเหน็จ บานาญ
จากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตลอดไปจนกว่าจะ
ชาระหนี้เสร็จสิ้น รับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน เงินอื่นใด เงินบาเหน็จ
บานาญจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกผู้กู้ และผู้ค้าประกัน
13. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ระยะเวลา
เอาประกัน 10 ปี ทุนประกันแบบทุนลด กรณีสมาชิกผู้กู้อายุเกิน 65 ปี กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน
70 ปี โดยกรมธรรม์ประกันสินเชื่อระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก

14. เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอาประกัน
15. เงินค่าเบี้ยประกันหักจากจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรือเพิ่มจากวงเงินให้กู้แต่ไม่เกินวงเงิน
750,000 บาท โดยหักค่าเบี้ยประกันไว้กับสหกรณ์เป็นเงินรอจ่าย และดาเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประกัน
หลังจากได้รับการตอบรับจากบริษัทประกันเรียบร้อยแล้ว

การกาหนดเงินคงเหลือเพื่อคานวณสิทธิ์กู้
การคานวณสิ ทธิ์ กู้ ให้ค านวณเงินรายได้จากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงิน ประจาตาแหน่งรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัด
ทุกรายการ รวมหักชาระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว

หลักประกันเงินกู้
1. บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ สอ.ครูเลย จากัด ค้าประกันวงเงิน 200,000 บาท ต่อคนค้า 1 คน
2. สมาชิ ก ยิ น ยอมใช้ ทุ น เรื อ นหุ้ น และหรื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝากของสมาชิ ก ที่ มี อ ยู่ กั บ สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จากั ด ค้าประกั น เงิ น กู้
3. กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่สามารถทาประกันได้เนื่องจากบริษัทประกันปฏิเสธ หรือ อายุเกิน 65 ปี ให้ใช้
บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสามัญสอ.ครูเลย จากัด ค้าประกันวงเงินกู้ 100,000 บาท ต่อคนค้า 1 คน แต่ไม่เกิน
7 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท และส่งชาระในอัตรา 1,400 บาท ต่อวงเงินกู้ 100,000 บาท
4. สมาชิกสามัญ 1 คน ค้าประกันเงินกู้สามัญสวัสดิการกระแสรายวัน ATM ได้ไม่เกิน 7 สัญญา
5. สมาชิกเข้าใหม่ในปีบัญชี 2565 เป็นต้นไป ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานราชการ/
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้ใช้บุคคลค้าประกันที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งค้าประกันเงินกู้

เอกสารประกอบคาขอกู้
1. เอกสารสาหรับผู้กู้ 2 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ / สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่
สมรสผู้กู้ / 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)
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 ต้อง
ลงนามรับรองโดย ผู้อานวยการกองคลัง, ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลาดับ และกรณี อายุ 40 ปี ขึ้นไป ให้แนบ
ทะเบียนประวัติการรับราชการ(กพ.7)
6. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
7. การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น

การให้บริการเงินกู้
1. สมาชิกประสงค์ขอกู้เงิน ให้ส่งคาขอกู้เงิน หรือคาขอประสงค์กู้เงิน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ตามแบบที่กาหนด และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง
2. การจ่ายเงินกู้
2.1 สมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้ต้องทาประกันเงินกู้ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ ฯ กาหนด
2.2 การจ่ายเงินกู้ สมาชิกผู้กตู้ ้องยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด หักเงินค่าเบี้ยประกัน
รอจ่าย ตามประมาณการที่ทางบริษัทประกันกาหนดไว้ หากจานวนเงินที่หักรอจ่ายไว้ไม่ครบตามจานวนที่บริษัท
เรียกเก็บ ผู้กู้ต้องยินยอมนาเงินสดส่วนต่างมาชาระที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลย จากัด ภายในระยะเวลาที่กาหนด
แต่หากเงินที่หักรอจ่ายไว้เกินจานวนที่บริษัทเรียกเก็บ ผู้กู้ต้องยินยอมให้นาเงินส่วนเกินไปชาระหนี้ เงินกู้สามัญ
สวัสดิการกระแสรายวัน ATM หรือสัญญาอื่นตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด กาหนด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จ่ายเงินกู้ โดยโอนวงเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของสมาชิกและแจ้งให้สมาชิกทราบโดยส่งข้อความผ่านทาง
โทรศัพท์ตามหมายเลขที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์ ฯ
4. สมาชิกทารายการกู้และถอนเงินผ่านตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ตู้ ATM)

การได้สิทธิกู้รอบใหม่
1.เงินกูส้ ามัญสวัสดิการกระแสรายวัน ATM ต้องชาระหนี้เงินกู้สัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด
2. กรณีมีความจาเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
3. สมาชิกต้องทาประกันตามวงเงินกู้รอบใหม่ทุกครั้ง

เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์ ฯตัด
สิทธิ์การกู้ เงินเป็นเวลา 3 เดือน
3. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์ กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์กู้ตามสิทธิ์ ต้องเดิน
บัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือน
4. สมาชิกที่ค้างช าระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่
คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
5. การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถค้าประกันเงินกู้ได้
6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยการกู้เงินสาหรับสมาชิกเข้าใหม่ พ.ศ. 2565
7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 08-3414-3301,
0-4281-1149 ต่อ 21 โทรสาร 0-4283-2433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 17 / 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ ATM พ.ศ. 2565
........................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จ ากั ด ว่ า ด้ ว ยการให้ เ งิ น กู้ และดอกเบี้ ย เงิ น กู้ พ.ศ. 2565 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการด าเนิ น การ
ชุดที่ 58/2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ ATM พ.ศ. 2565 ไว้เพื่อให้การดาเนินการ
ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการและสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อย
สมบูรณ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักเงินได้รายเดือน
ของสมาชิก ณ ที่จ่ายต้นสังกัด อย่างน้อย 3 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 5.90 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 ยงานให้รั บรองตนเอง สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญต้องผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
12. สมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งสัญญาและไม่เกิน
จานวนเงินที่ได้รับอนุมัติกาหนดให้สมาชิกผ่อนเงินชาระหนี้เสร็จสิ้นก่อนหมดสภาพการเป็นสมาชิก

การกาหนดเงินคงเหลือเพื่อคานวณสิทธิ์กู้
การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่งรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัด
ทุกรายการรวมหักชาระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว

หลักประกันเงินกู้
1 . ส ม า ชิ ก ยิ น ย อ ม ใ ช้ ท ุ น เ รื อ น หุ ้ น แ ล ะ ห รื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ข อ ง ส ม า ชิ ก ที ่ ม ี อ ยู ่ ก ั บ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จากั ด ค้าประกั น เงิ น กู้
2. สมาชิกทาหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามแบบที่สหกรณ์กาหนด

เอกสารประกอบคาขอกู้
1. สาเนาบัตรผู้กู้ ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วยหมึกสีน้าเงินเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตร
ที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู้
2. สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรอง ด้วยหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด
4. เอกสารข้อ 3 กรณีรั บ รองด้ว ยตนเอง เพิ่ม ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงรายการรับโอน
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือ (สเตทเม้นท์) Statement ของผู้กู้
5. สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ที่สมาชิกต้องการทานิติกรรมการกู้พร้อมลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วยหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
6. สมาชิ ก ต้ อ งกรอกหนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ ธ นาคารกรุ ง ไทยหั ก เงิ น เพื่ อ ชาระหนี้ ส หกรณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จากั ด (บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นเท่ า นั้ น )
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. ให้ จั ด ท ารายงานการจ่ า ยเงิ น เสนอที่ ป ระชุ ม กรรมการเงิ น กู้ และคณะกรรมการด าเนิ น การ
เพื่อทราบและรับรองในคราวประชุมประจาเดือน

การได้สิทธิ์กู้รอบใหม่
1. กรณีสมาชิกยังมีหนี้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน อยู่ก่อนผ่านระบบ ATM ต้องชาระหนี้เงินกู้สัญญาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด

2. กรณีมีความจาเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ

เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์ กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์
ต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน
3. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่
ชาระหนี้ค้าง และหักเงินชาระหนี้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด เป็นปกติ 3 เดือน หรือคณะกรรมการดาเนินการ
จะพิจารณาเห็นสมควร
4. สหกรณ์จะเรียกคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเมื่อ สมาชิกที่ขาดส่งและค้างชาระค่าหุ้น , หนี้, ดอกเบี้ย
และปลอมแปลงเอกสาร หรือแก้ไขรายการรับ – จ่ายเงินประจาเดือน
5. การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถ
ค้าประกันเงินกู้ได้
6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่ นนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยการกู้เงินสาหรับสมาชิกเข้าใหม่ พ.ศ.2565
7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082 - 8417119,
083 - 4143301, 042 - 811149 ต่อ 21 โทรสาร 042 - 832433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 25 / 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา)
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58/2565
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริม (โคกหนองนา) พ.ศ. 2565 ไว้เพื่อให้การดาเนินการ
ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการและสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์
ดังนี้
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ
1. กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566
2. เงินให้กู้ในโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท
3. วงเงินกู้สาหรับสมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน 300,000 บาท รวมทุกสัญญา ไม่เกิน 7,000,000 บาท
4. เงินกู้ในโครงการนี้ เป็นประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการอื่นเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก
5. ต้องมีหุ้นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หรือตามคณะกรรมการเห็นสมควร
6. เป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญโดยสมบูรณ์และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิ ก ณ ที่ จ่ า ยต้ น สั ง กั ด อย่ า งน้ อ ย 3 งวด หรื อ มี อ ายุ ส มาชิ ก ติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 เดื อ น
คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้แก่สมาชิกเป็นรายไปหากเห็นเป็นการสมควร
7. มีภูมิลาเนา และหรือปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเลย
8. เป็นสมาชิกชั้นดี ไม่ผิดนัดชาระเงินงวดชาระหนี้/หุ้น เว้นแต่การผิดนัดและการชาระหนี้ดังกล่าวจะได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ
9. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.90 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
10. สมาชิ ก ยื่ น ค าขอกู้ เ งิ น และเอกสารประกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อสหกรณ์ ต ามแบบที่ ส หกรณ์ ก าหนดให้
ถูกต้องและครบถ้วน
11. คาขอกู้เงินของสมาชิกต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้กู้ เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานให้รับรองตนเอง สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ
หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
12. สมาชิ ก จะต้ อ งยิ น ยอมให้ ส หกรณ์ หั ก เงิ น เพื่ อ ช าระหนี้ ที่ มี ต่ อ สหกรณ์ หรื อ สถาบั น การเงิ น อื่ น
หรือสวัสดิการ หรือหนี้สินที่คณะกรรมการสหกรณ์เห็นสมควร
13. ในระหว่างเข้า ร่ ว มโครงการนี้ ส มาชิ กจะต้องไม่ก่ อหนี้ ผู กพั นกับ สถาบันการเงิน หรื อ บุคคลอื่ น
โดยเด็ดขาด
14. คณะกรรมการจะพิจารณาหลักเกณฑ์ตามแบบโครงการโคกหนองนา
15. สมาชิกมีสิทธิ์กู้โครงการนี้ได้เพียงครั้งเดียว

วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน
1. เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพเสริม
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในอาชีพเสริมตามโครงการของสมาชิก
หลักประกันเงินกู้
1. ใช้บุคคลค้าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสามัญค้าประกัน อัตราส่วนวงเงินกู้ 150,000 บาท ต่อบุคคล
ค้าประกัน 1 คน ทั้งนี้สมาชิกสามัญหนึ่งคนค้าประกันเงินกู้รวมไม่เกิน 4 สัญญา
2. ใช้ทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ค้าประกันเงินกู้
ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้
1. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนดังนี้
1.1 งวดที่ 1 - 24 ส่งชาระ 600 บาท ต่อเงินกู้ทุก 100,000 บาท
1.2 งวดที่ 25 - 59 ส่งชาระ 1,200 บาท ต่อเงินกู้ทุก 100,000 บาท
1.3 งวดที่ 60 ให้ชาระส่วนที่เหลือทั้งหมด
การกาหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิก้)ู
การคานวณสิทธิกู้ ให้คานวณเงินรายได้จาก เงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่ง รวมกัน
หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยตามบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดเงิ น เดื อ นที่ แ สดงรายการหั ก เงิ น ณ ที่ จ่ า ยต้ น สั ง กั ด ทุ ก รายการแล้ ว
กาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าวหรือตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
เอกสารประกอบคาขอกู้
1. สาเนาบัตรผู้กู้ และสาเนาบัตรผู้ค้าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร โดยจะต้องเป็นบัตรข้าราชการ
หรือบัตรประจาตัวประชาชนเท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนและยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู้
2. สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ สาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
3.1 สมาชิกสังกัด สพป. / สพม. ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด กรณีรับรอง
ด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
3.2 สมาชิ กหน่ วยงานอื่ นใดนอกจากเหนื อจากข้ อ 3.1 และ 3.3 ให้ หั ว หน้ า ฝ่ า ยการเงิ น หน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดลงนามเอกสารพร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
3.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองคลัง รับรองเท่านั้น
พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
4. สาหรับสมาชิกสังกัด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกู้ครั้งนี้
ต้องรับรองโดย ผู้อานวยการกองคลัง , ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลาดับ และกรณี อายุ 40 ปีขึ้นไป ให้แนบ
ทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
5. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
(บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
6. การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
การยื่นขอกู้
1. สมาชิกจะต้องยื่นแบบการดาเนินโครงการโคกหนองนาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
2. สมาชิกต้องยื่นคาขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์กาหนดอย่างครบถ้วนตามประกาศของ
สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น
3. สมาชิกยื่นคาขอกู้ด้วยตนเองที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

การจ่ายเงินกู้
1. สหกรณ์จะพิจารณาเงินกู้โครงการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือตามประกาศของสหกรณ์ เป็น
คราวไป
2. สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินกู้โดยสหกรณ์ จะโอนเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ และส่งข้อความ
ผ่านทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่สมาชิกแจ้ง กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด สามารถ
ถอนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิ ก จะต้ อ งยิ น ยอมให้ ส หกรณ์ หั ก เงิ น เพื่ อ ช าระหนี้ ที่ มี ต่ อ สหกรณ์ หรื อ สถาบั น การเงิ น อื่ น
หรือสวัสดิการ หรือหนี้สินที่คณะกรรมการสหกรณ์เห็นสมควร
2. สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์หักชาระหนี้สัญญาเงินกู้สวัสดิการ (ชพส)
3. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
4. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยไม่มีเหตุอันควรสหกรณ์
จะตัดสิทธิการกู้ เงินเป็นเวลา 3 เดือน
5. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิกู้ทุกประเภทหากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ
จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
6. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้และดอกเบี้ยไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นเว้นแต่
คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
7. สมาชิกย้ายต่างจังหวัด งดกู้
8. ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-8417119 ,083-4143301, 042-811149
ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 15 / 2565
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง การบริการเงินให้กู้สาหรับสหกรณ์อื่น
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการชุดที่ 58/2565 ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่ า ด้ ว ยการบริ ก ารเงิ น ให้ กู้ ส าหรั บ สหกรณ์ อื่ น ไว้ เ พื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประสานงานระหว่ า งสหกรณ์
และคณะกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้
1. อัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ ดังนี้
1.1 จานวน 12 งวด อัตราร้อยละ 4.60 ต่อปี
1.2 จานวน 24 งวด อัตราร้อยละ 4.80 ต่อปี
1.3 จานวน 36 งวด อัตราร้อยละ 4.90 ต่อปี
* หรือเป็นไปตามคณะกรรมการเห็นสมควร
2. วงเงินกู้ กู้ได้สหกรณ์ละ 1 สัญญา และต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมประจาปีที่ ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
3. กาหนดชาระคืน ชาระคืนเป็นงวดรายเดือนตามจานวนงวดในสัญญา โดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
4. หลักประกัน คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เป็นหลักประกัน
5. การขอใช้บริการ สหกรณ์ที่ประสงค์ขอใช้บริการกรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้
5.1 คาขอกู้เงิน (ตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด)
5.2 รายงานกิจการประจาปีล่าสุด 1 เล่ม
5.3 งบดุลประจาปี ปีล่าสุดที่มีผู้สอบบัญชีรับรอง
5.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีอย่างยาวออกโดยผู้สอบบัญชีปีล่าสุด
5.5 งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนยื่นคาขอกู้
5.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีมติอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
5.7 สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ์
5.8 สาเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมประจาปี
5.9 รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบัน
5.10 บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด)
5.11 สาเนาข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจาก
สหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคาขอกู้
6. การทาสัญญาและหลักประกัน เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินกู้สหกรณ์จะต้องจัดทาสัญญา ดังนี้
6.1 หนังสือสัญญากู้เงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม)
6.2 หนังสือยินยอมให้หักเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม)

6.3 หนังสือสัญญาจำนา (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม)
7. การขอรับเงินกู้
7.1 เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติขอให้สหกรณ์ฯ ทาแผนการใช้เงินส่งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ทั้งนี้กาหนดรับเงินกู้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันอนุมัติหากพ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ
ยังรับเงินกู้ไม่ครบถ้วนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด มีความจาเป็นต้องสงวนสิทธิ์ในการ
จ่ายเงินกู้ และหากสหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะใช้เงินกู้โปรดยื่นเอกสารขอกู้ใหม่ ซึ่งสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ยินดีให้บริการแก่สหกรณ์ฯ ตามความประสงค์ต่อไป
7.2 การขอรับเงินกู้ทุกครั้งกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการ ก่อนถึงวันรับเงินโดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) แจ้งยืนยันการรับเงินกู้ทางโทรศัพท์กบั ฝ่ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 16.30 น.)
(2) แจ้งความประสงค์รับเงินกู้เป็นหนังสือทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินกู้
(ภายในเวลา 16.30 น.)
8. การส่งชาระหนี้ สหกรณ์สามารถส่งชาระขั้นต่าตามยอดที่เรียกเก็บหรือชาระคืนก่อนกาหนดได้
ตามสภาพคล่องของสหกรณ์ โดยแจ้งยืนยันการชาระคืนทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วันทาการ ก่อนถึงวันชาระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝ่ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอด
ดอกเบี้ยที่ต้องชาระ การชาระหนี้ทาได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 403-1-09047-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย
9. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
9.1 กรณีจ่ายเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
9.2 กรณีรับชาระหนี้ สหกรณ์ผู้กู้เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง และเมื่อโอน
ชำระหนี้กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ทราบทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบ
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-8417119,
083-4143301, 042-811149, ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 26 / 2565
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อชาระเงินเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด พ.ศ. 2565
อาศัย อานาจตามความในระเบี ย บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้ว ยการให้เงินกู้เพื่อช าระเงิน
เกี่ยวกับการสวัสดิการของสมาชิก พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 58/2565 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เห็นชอบให้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อชาระเงินเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด พ.ศ. 2565
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เกิดผลดีต่อสมาชิก และให้การดาเนินการเป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม จึงออกประกาศดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน
1.1 เพื่อชาระเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
1.2 เพื่อชาระค่าเบี้ยประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ประกันเงินกู้ครบกาหนดความคุ้มครอง
1.3 เพื่อปัจจัยอื่นที่เป็นสวัสดิการของสมาชิก
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
2.1 เงินกู้โครงการนี้ จากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินกู้รวมไม่เกิน 7,000,000 บาท
2.2 เป็ น สมาชิก ประเภทสามัญ และเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย(สสอ.ครูเลย), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.), สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุม นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย(สส.สท)
2.3 สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงิน
ได้รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด
2.4 สมาชิกยิ น ยอมใช้ ทุ น เรื อ นหุ้ น และหรื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝากของสมาชิ ก ที่ มี อ ยู่ กั บ สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จากั ด ค้าประกั น เงิ น กู้
2.5 บุคคลค้าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสามัญค้าประกันตามอัตราส่วน วงเงินกู้ 100,000 บาท ต่อ
บุคคลค้าประกัน 1 คน ทั้งนี้สมาชิกหนึ่งคนค้าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา
2.6 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.90 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
2.7 กรณีจ่ายค่าเบี้ยประกันเงินกู้ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ ระยะเวลาเอาประกัน 10 ปี ทุนประกันแบบทุนลด กรณีสมาชิกผู้กู้อายุเกิน 65 ปี
กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี โดยกรมธรรม์ประกันสินเชื่อระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็น
ผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก
2.8 จากัดสิทธิ์การกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2.9 สมาชิกยื่นคาขอกู้เงินและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
2.10 สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)

3. การกาหนดเงินคงเหลือเพื่อคานวณสิทธิ์กู้
การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่งรวมกัน ไม่เกิน
ร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการ รวมหัก
ชาระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงิน
รายได้ดังกล่าว

4. การได้รับสิทธิ์กู้
4.1 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย (สสอ.ครูเลย)
4.2 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
4.3 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
4.4 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท)
4.5 สมาชิกทีไ่ ด้รับเงินกู้โครงการนี้ ต้องชาระเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ สสอ., สสอค., สส.ชสอ.,
และ สส.สท.
4.6 เป็นสมาชิกกลุ่มที่ต้องชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม (สสอค.)
4.7 เป็นสมาชิกกลุ่มที่ค้างเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจาปี ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย (สสอ.ครูเลย), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.),
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท)
4.8 สมาชิกมีสิทธิ์กู้ได้ตามยอดหนี้ที่ต้องชาระแต่ไม่เกินวงเงินกู้ 100,000 บาท และไม่มีเงิน
คงเหลือรับจริง ยกเว้นกรณีสมาชิกประสงค์นาเงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ดาเนินการหักเงินเพื่อ
ชาระสวัสดิการในปีถัดไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
4.9 สมาชิกมีสิทธิ์กู้โครงการนี้ได้เพียงหนึ่งครั้ง
5. ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้
สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงินได้
รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดกาหนดงวดชาระหนี้ในอัตราเท่ากัน ดังนี้
ตารางชาระเงินกูส้ วัสดิการเพื่อชาระเงินเกีย่ วกับสวัสดิการสมาชิก 2565
36 งวด
48 งวด
60 งวด
วงเงินกู้
งวดส่ง
วงเงินกู้
งวดส่ง
วงเงินกู้
งวดส่ง
10,000
310
10,000
240
10,000
200
20,000
610
20,000
470
20,000
390
30,000
920
30,000
710
30,000
580
40,000 1,220
40,000
940
40,000
780
50,000 1,530
50,000 1,180
50,000
970
60,000 1,830
60,000
1,410
60,000
1,160
70,000 2,130
70,000
1,650
70,000
1,360
80,000 2,440
80,000 1,880
80,000
1,550
90,000 2,740
90,000
2,120
90,000
1,740
100,000 3,050
100,000
2,350
100,000
1,940
หมายเหตุ งวดสุดท้ายชาระหนีท
้ งั้ หมด

6. เอกสารประกอบคาขอกู้เอกสารผู้กู้และผู้ค้าประกัน
6.1 เอกสารสาหรับผู้กู้ 1 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวผู้กู้ และ สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
6.2 สลิปเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง 3 เดือน ผู้กู้เซ็นรับรองด้วยตนเอง
6.3 กรณีสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ให้ผู้อานวยการกองการศึกษา, ผู้อานวยการ
กองคลัง รับรองเท่านั้นพร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
6.4 การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
7. การยื่นขอกู้
สมาชิกต้องยื่นคาขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์ฯ กาหนดอย่างครบถ้วนตามประกาศของ
สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้ น
7.2 สมาชิกยื่นคาขอกู้ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ถึง 31 มกราคม 2566
8. จัดทารายงานคาขอกู้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติ 2 ครั้ง/เดือน และนาเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการรับรองในคราวประชุมประจาเดือน
9. การจ่ายเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ต้องชาระเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ สสอ., สสอค., สส.ชสอ.,
สส.สท. หรือชาระค่าเบี้ยประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ประกันเงินกู้ครบกาหนดความคุ้มครองเท่านั้น
10. เงื่อนไขอื่น
10.1 สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
10.2 การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้วโดยไม่มีเหตุอันควรสหกรณ์ ฯ
จะตัดสิทธิ์การกู้เงินเป็นเวลา 3 เดือน
10.3 สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์ กู้ทุกประเภทหากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์
จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือน
10.4 สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น
เว้น แต่ ชาระหนี้ค้า ง และหักเงิ น ชาระหนี้ ณ ที่จ่า ยต้น สั งกัด เป็น ปกติ 3 เดือ น หรื อ คณะกรรมการ
ดาเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
10.5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-841-7119,
083-414-3301, 042-811149 ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 27 / 2565
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การประเมินหลักทรัพย์ พ.ศ. 2565
เพื่อให้ การประเมิน หลักทรัพย์ สาหรับธุรกิจสหกรณ์ เป็นไปด้ว ยความสมบูรณ์ส อดคล้ องกับ ราคา
ประเมิน ของทางราชการ และราคาซื้อขายอสั งหาริมทรัพย์ของแต่ ล ะท้องถิ่น อาศัยอานาจตามความใน
ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จ ากั ด ว่ า ด้ ว ยการให้ กู้ แ ละดอกเบี้ ย เงิ น กู้ พ.ศ. 2565 หมวด 5
หลักประกันเงินกู้ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58/2565
ในคราวประชุมครั้งที่
2/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงกาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
ข้อ 1 แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินหลักทรัพย์ พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 แนวปฏิบัติใดที่ขัดแย้งกับแนวปฏิบัตินี้ เป็นอันยกเลิก และให้ใช้แนวปฏิบัตินี้แทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 3 ให้ สหกรณ์แต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการประเมิ นหลั กทรัพย์ เพื่ อการนี้ โดยกาหนดให้ มีอายุการ
ปฏิบัติงานไม่เกินหนึ่งรอบปีบัญชี
ข้อ 4 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับกับการประเมินหลักทรัพย์ของสหกรณ์ทุกกรณี เว้นแต่คณะกรรมการ
ดาเนินการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ข้อ 5 ให้ คณะกรรมการดาเนิน การกาหนดเขตพื้นที่ เพื่อกาหนดราคาประเมินทั้งภายในจังหวัด
และต่างจังหวัด โดยคานึงถึงสภาพท้องถิ่นและสาธารณูปโภคเป็นสาคัญ
ข้อ 6 คณะอนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์ จะต้องเสนอผลการประเมินเบื้องต้นต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อพิจารณา มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการถือเป็นอันสิ้นสุด
หมวด 2
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ข้อ 7 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักทรัพย์กาหนดไว้ดังนี้
(1) การประเมินราคาที่ดิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ก. ตามราคาประเมินที่ทางราชการกาหนด 100 %
ข. ตามราคาทีบ่ ริษัทประเมินหลักทรัพย์กาหนด (บริษัทเอกชน) 70 %
ข้อ 8 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมินและไม่อาจวินิจฉัยได้ ให้นาเสนอคณะกรรมการอานวยการ
เพื่อ พิจ ารณากลั่ น กรองเป็ น เบื้ องต้ น และเสนอที่ป ระชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการพิจ ารณาวิ นิจ ฉัยต่ อไป
ความเห็นของคณะกรรมการดาเนินการ ถือเป็นอันสิ้นสุด
ข้อ 9 หลักเกณฑ์ในการประเมินสิ่งปลูกสร้างให้ถือตามคาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 721/2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าเสื่อม ค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าปรับและค่าเสียหาย
สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 และให้กาหนดราคาประเมินได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาที่ประเมินได้จริง

ข้อ 10 ให้คานวณค่าเสื่อมราคาเพื่อปรับลดลงตามอายุของสิ่งปลูกสร้างอีกร้อยละ 1 ต่อปี
ของราคาประเมินสุดท้ายตาม ข้อ 9 และให้ถือราคาที่ปรับลดแล้วเป็นราคาประเมินของคณะอนุกรรมการ
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 24 / 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2565
…………………..…………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58/2565
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 วัน ที่ 27 เมษายน 2565 จึง ได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2565 ไว้เพื่อให้การดาเนินการประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการ และ
สมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. มีภูมิลาเนาและปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
2. เป็น สมาชิกสหกรณ์โ ดยสมบูรณ์และมี อายุสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน คณะกรรมการ
อาจผ่อนผันให้แก่สมาชิกเป็นรายไปหากเห็นเป็นการสมควร
3. จากัดเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท และต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
4. จากัดสิทธิการกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
5. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงินได้
รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด
6. อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอกู้โดยพิจารณาตามปีปฏิทิน หรือเป็นสมาชิกติ ดต่อกันไม่น้อย
กว่า 240 เดือน คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้แก่สมาชิกเป็นรายไปหากเห็นเป็นการสมควร
7. มีหลักทรัพย์ค้าประกันเต็มตามจานวนเงินกู้ (100%) จานองเป็นประกัน
8. สมาชิ ก ยิ น ยอมใช้ ทุ น เรื อ นหุ้ น และหรื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝากของสมาชิ ก ที่ มี อ ยู่ กั บ สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จากั ด ค้าประกั น เงิ น กู้
9. กรณีสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้าน/ที่ดินอยู่ในแปลงเดียวกัน คิดสัดส่วน (ที่ดิน 30% สิ่งปลูกสร้าง 70%
ของวงเงินกู้)
10. สมาชิกต้องทาประกันสินเชื่อตามแบบที่สหกรณ์ฯกาหนด (ทุนประกัน 60% ของวงเงินกู้หลังจากหัก
ราคาประเมินที่ดินทางราชการรับรองให้ ) โดยกรมธรรม์ระบุให้สหกรณ์ฯเป็นอันดับแรกเบี้ยประกันชาระครั้งเดียว
อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอาประกัน
11. สมาชิกต้องทาประกันสินเชื่อตามแบบที่สหกรณ์ฯกาหนด (ทุนประกัน 20% ของวงเงินกู้) กรณี
ที่ดินเต็มจานวนตามวงเงินกู้ โดยกรมธรรม์ระบุให้สหกรณ์ฯเป็นอันดับแรกเบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ย
ประกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอาประกัน
12. กรณีวงเงินกู้ไม่เกินราคาประเมินทางราชการหรือราคาประเมินของบริษัทเอกชนไม่ต้องทาประกัน
13. กรณีสมาชิกอายุเกิน 60 ปี กาหนดวงเงินให้กู้ไม่เกินราคาประเมินของทางราชการ
14. เงินค่าเบี้ยประกันหักจากวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ

15. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.90 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด
16. การเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้และงวดชาระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ เป็นคราวไป
17. สมาชิกยื่นหนังสือขอกู้เงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
18. คาขอกู้เงินของสมาชิกต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้กู้ เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานให้รับรองตนเอง สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ
หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
19. 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
การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่งรวมกัน ไม่เกิ น
ร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดทุกรายการ รวมหัก
ชาระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงิน
รายได้ดังกล่าว

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
2.3 สาเนาใบสาคัญสมรสเจ้าของที่ดิน/ใบสาคัญการหย่า/หรือใบมรณะบัตร
2.4 หนังสือมอบอานาจจากเจ้าของที่ดิน
3. เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์ค้าประกัน (1ชุด)
3.1 สาเนาที่ดิน โฉนด หรือ น.ส.3 ก. ที่จะใช้เป็นหลักประกันทุกแปลง
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 ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ดินตามข้อ 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 ที่ต้องการไถ่ถอนเพื่อนามาจานอง
เป็นหลักประกันเงินกู้ “การไถ่ถอนจานองให้เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นของผู้กู้ หรือคู่สมรสผู้กู้ หรือบิดามารดา
ผูก้ ู้เท่านั้น”
3.8 หลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้ เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร 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. การประเมิ น ราคาสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ราคาสิ่ ง ก่ อ สร้ า งให้ ถื อ ค าสั่ ง กรมธนารั ก ษ์ ที่ 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 จึงจะดาเนินการในส่วนของการทา
นิติกรรมจานองกับสมาชิก

2. การทานิติกรรมจานอง สหกรณ์ฯ จะจัดทาเอกสารจานองส่งมอบกรรมการผู้รับมอบอานาจดาเนินการ
จดทะเบียนนิติกรรมจานอง
3. การจ่ายเงินกู้ กรณีหลักทรัพย์ปลอดจานองเมื่อสมาชิกส่งมอบสัญญาจานองพร้อมกับโฉนดที่ดิน /
น.ส.3 ก ฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์เรียบร้อยแล้วจึงจัดทาเอกสารบัญชีงบหน้าจ่ายเงินให้สมาชิก
4. การจ่ายเงินกู้ กรณีไถ่ถอนจานองกับสถาบันอื่น หรือบุคคลภายนอก สหกรณ์ฯ จัดทาบัญชีงบหน้า
จ่ายเงินกู้ในวันที่ต้องไปไถ่ถอนส่งมอบเช็คเท่ากับจานวนเงินที่ต้องไถ่ถอนให้กรรมการผู้รับมอบอานาจ ไปจด
ทะเบียนนิติกรรมจานองเงินส่วนที่เหลือจากการไถ่ถอนจ่ายให้กับสมาชิกเมื่อสหกรณ์ฯได้รับสัญญาจานองพร้อมกับ
โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก ฉบับจริงเรียบร้อยแล้ว
5. กรณีหลักทรัพย์ติดภาระจานองกับสหกรณ์ให้ไถ่ถอนออกไปจดทะเบียนนิติกรรมจานองใหม่ได้
แต่การทาประกันและการตอบรับประกันต้องอยู่ในเงื่อนไขข้อ 1 จึงจะดาเนินการได้

การได้สิทธิกู้รอบใหม่
1. เงินกู้พิเศษต้องชาระหนี้เงินกู้สัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
2. กรณีมีความจาเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
3. กรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้พิเศษครั้งก่อนคงเหลืออยู่ หากมีความประสงค์ขอกู้เงินพิเศษครั้งใหม่ให้กู้ได้
รวมหนี้เป็นสัญญาเดียว โดยใช้วิธีหักกลบลบหนี้

เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้วโดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์ฯ
ตัดสิทธิ์การกู้เงินเป็นเวลา 3 เดือน
3. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์
ต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือน
4. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่ชาระ
หนี้ค้าง และหักเงินชาระหนี้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด เป็นปกติ 3 เดือน หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
5. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทยหักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
6. หลักเกณฑ์ แ ละเงื่อนไขอื่ น นอกเหนือจากนี้ใ ห้เ ป็น ไปตามแนวปฏิ บัติสหกรณ์ ออมทรั พย์ค รู เ ลย
จากัด ว่าด้วยการกู้เงินสาหรับสมาชิกเข้าใหม่ พ.ศ.2565
7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-841-7119,
083-414-3301, 0-4281-1149 ต่อ 21 โทรสาร 0-4283-2433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 18 / 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญสวัสดิการสาหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1 พ.ศ. 2565
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 ตามมติทปี่ ระชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58/2565 ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวัน ที่ 27 เมษายน 2565 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการสาหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1 พ.ศ. 2565 ไว้เพื่อให้การดาเนินการประสานงาน
ระหว่างสหกรณ์ กรรมการ และสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ าหนด
1. ผู้ กู้ ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก สามั ญ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จ ากั ด และมี เ งิ นได้ ร ายเดื อนให้ หั ก เงิ น
ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดได้
2. สมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1 ต้องมีอายุครบ 60 ปี นับอายุถึงวันที่ยื่นกู้ และเป็นสมาชิกโครงการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. จากัดวงเงินกู้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสวัสดิการโครงการ ส.ค.ส. 1 หรือไม่เกิน 50,000 บาท โดยมีผู้ค้า
ประกันเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ค้าประกันเงินกู้จานวน 1 คน กู้ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
4. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงินได้ราย
เดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด
5. สมาชิกใช้สิทธิของตนเองในการกู้เงินเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิของคู่สมรส หรือบุคคลอื่น
ในการขอกู้เงินโครงการ ส.ค.ส. 1
6. สมาชิ ก ยิ น ยอมใช้ ทุ น เรื อ นหุ้ น และหรื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝากของสมาชิ ก ที่ มี อ ยู่ กั บ สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จากั ด ค้าประกั น เงิ น กู้
7. บุคคลค้าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสามัญค้าประกันตามอัตราส่วน วงเงินกู้ 50,000 บาท ต่อบุคคล
ค้าประกัน 1 คน ทั้งนี้สมาชิกหนึ่งคนค้าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา
8. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.90 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
9. สมาชิกยื่นหนังสือขอกู้เงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์ ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด เอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง
10. สงวนสิทธิ์การกู้สาหรับสมาชิกผิดนัด ค้างส่งชาระหนี้รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

เอกสารประกอบคาขอกู้
1. สาเนาบัตรของผู้กู้ และผู้ค้าประกัน ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วย ปากกาสีน้าเงินเท่านั้น
โดยจะต้องเป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ นับถึงวันทีร่ ับเงินกู้
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้าประกัน ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วย ปากกาสีน้าเงิน

3. สาเนาหนังสือสาคัญการเป็นสมาชิก ส.ค.ส. 1
4. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
4.1 สมาชิกสั งกัด สพป. / สพม. ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด
กรณีรับรองด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
4.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 4.1 ต้องให้หัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงานต้นสังกัด
ลงนามเอกสาร พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
4.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองคลังรับรองเท่านั้น
พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
5. บันทึกข้อความ เขียนแนบเพิ่มเติมพร้อมคาขอกู้ (ระบุเหตุผลความจาเป็นในการขอกู้เงิน)
6. สาหรับสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกู้ครั้งนี้
ต้องรับรองโดยผู้อานวยการกองคลัง, ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลาดับ และกรณี อายุ 40 ปี ขึ้นไป
ให้แนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
7. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
8. การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น

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

การให้บริการ
1. เอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การยื่ น ขอกู้ เ งิ น ต้ อ งครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง และสิ ท ธิ์ กู้ ไ ด้ ต ามความประสงค์
ของสมาชิก มอบให้ เจ้าหน้าที่ให้จัดทางบหน้าจ่ายเงิน
2. กรณี ข อกู้ เ กิ น สิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ์ กู้ ไ ม่ ไ ด้ น าเสนอคณะกรรมการเงิ น กู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ 2 ครั้ ง /เดื อ น
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. สมาชิก ที่ค้ า งช าระค่ าหุ้ น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่ มีสิ ท ธิ์ ค้ าประกัน เงิน กู้ข องสมาชิ ก รายอื่ นเว้น แต่
คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
5. การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถค้าประกันเงินกู้ได้

6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-8417119,
083-4143301, 042-811149, ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

ลาดับที่ 20 / 2565
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ พ.ศ. 2565
-------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัดว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการชุดที่ 58/2565
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ พ.ศ. 2565 ไว้เพื่อให้การดาเนินการ ประสานงาน
ระหว่างสหกรณ์ กรรมการและสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. แนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ
ซึ่งกาหนดไว้อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับแนวปฏิบัตินี้เป็นอันยกเลิก และให้ใช้แนวปฏิบัตินี้แทน
2. โครงการนี้ เป็น ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด กับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดเลย และหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบุคลากรในสังกัดเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
3. เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะจากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท ต้องมีเงินค่าหุ้นร้อยละ
30 ของวงเงินกู้
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.90 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

คุณสมบัติของผู้กู้
1. เป็นสมาชิก สอ.ครูเลย และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
ณ ที่จ่ายต้นสังกัดอย่างน้อย 3 งวด และเป็นผู้มีเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนของข้าราชการ
ในสานักงาน เงินประจาตาแหน่ง
2. ผู้กู้ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินกู้ตามโครงการนี้ไปชาระหนี้เงินกู้ภายนอก ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
กว่าหรือนาเงินกู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละบุคคลตามอัตภาพ
3. ผู้กู้ซึ่งได้ใช้สิทธิตามโครงการนี้แล้วต้องไม่ใช้สิทธิกู้ในโครงการลักษณะเดียวกันนี้กับสถาบันการเงิน
อื่นหากสหกรณ์ฯ ตรวจพบจะตัดสิทธิการกู้ทุกประเภท
4. เงินกู้ตามโครงการนี้ไม่ผูกพันกับเงินกู้สวัสดิการอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
5. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ต้องชาระหนี้เดินบัญชีปกติอย่างน้อย 3 เดือน
6. วงเงินกู้และเงินให้กู้จานวนเงินกู้ตามโครงการให้กู้ได้ตามความจาเป็น และความสามารถชาระคืน
โดยให้เป็นไปตามตารางการชาระเงินกู้แนบท้ายประกาศนี้
7. ระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้คืน
สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงิน
ได้รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
7.1 ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ ดังนี้
7.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปี ส่งชาระ 300 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 300 งวด (25 ปี) ในงวดที่ 300 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด

7.1.2 อายุไม่เกิน 40 ปี ส่งชาระ 240 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 240 งวด (20 ปี) ในงวดที่ 240 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
7.1.3 อายุไม่เกิน 45 ปี ส่งชาระ 180 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 180 งวด (15 ปี) ในงวดที่ 180 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
7.1.4 อายุไม่เกิน 50 ปี ส่งชาระ 120 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 120 งวด (10 ปี) ในงวดที่ 120 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
7.1.5 อายุไม่เกิน 52 ปี ส่งชาระ 96 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 96 งวด (8 ปี) ในงวดที่ 96 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
7.1.6 อายุไม่เกิน 54 ปี ส่งชาระ 72 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 72 งวด (6 ปี) ในงวดที่ 72 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
7.1.7 อายุไม่เกิน 56 ปี ส่งชาระ 48 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 48 งวด (4 ปี) ในงวดที่ 48 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
7.1.8 อายุไม่เกิน 58 ปี ส่งชาระ 24 งวด ซึง่ การนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน
ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 24 งวด (2 ปี) ในงวดที่ 24 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
7.1.9 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
ให้นับเพิ่มอีกหนึ่งปีจานวนเงินกู้และอัตราการส่งชาระหนี้รวมค่าเบี้ยประกัน

เอกสารประกอบคาขอกู้
1. เอกสารสาหรับผู้กู้ 2 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวผู้ ประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการผู้ กู้ และ
คู่สมรสผู้กู้, สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ สาเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) หรือ สาเนาใบสาคัญการ
หย่า หรือ สาเนาใบมรณบัตรในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต(ให้คู่สมรสของผู้เสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร) ซึ่งมีรูปถ่าย
เห็นหน้าชัดเจนและยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู้
2. สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน 1 ชุด
ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
3.1 สมาชิกสั งกัด สพป. / สพม. ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้ าที่ การเงิ นหน่ วยงานต้ นสั งกั ด
กรณีรับรองด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
3.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.3 ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงาน
ต้นสังกัดลงนามเอกสาร พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
3.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ, อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองคลัง รับรองเท่านั้น
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
ขึ้นไปให้แนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
6. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)

7. การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
หลักประกันเงินกู้
1. สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ตามสิทธิก์ ู้ในโครงการ
2. สมาชิกยิ น ยอมใช้ ทุ น เรื อ นหุ้ น และหรื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝากของสมาชิ ก ที่ มี อ ยู่ กั บ สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จากั ด ค้าประกั น เงิ น กู้
3. บุคคลค้าประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเป็นข้าราชการประจาค้าประกัน 1 คน ต่อวงเงินกู้
100,000 บาท ทั้งนี้สมาชิกสามัญหนึ่งคนค้าประกันเงินกู้รวมไม่เกิน 4 สัญญา
4. สมาชิกเข้าใหม่ในปีบัญชี 2565 เป็นต้นไป ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานราชการ/
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้ใช้บุคคลค้าประกันที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งค้าประกันเงินกู้
5. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้ ระยะเวลา
เอาประกัน 10 ปี ทุนประกันแบบทุนคงที่ กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี โดยกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ
ระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก
6. เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลา
เอาประกัน
7. เงินค่าเบี้ยประกันหักจากจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรือเพิ่มจากวงเงินให้กู้ แต่ไม่เกินวงเงิน
400,000 บาท
8. กรณีบริษัทประกันปฏิเสธการรับประกันและผู้กู้ยืนยันที่จะกู้เงินโครงการนี้ ให้จัดหาหลัก ประกันอื่น
ที่มี มู ล ค่ า ไม่ น้ อยกว่า จ านวนเงิ น กู้ ที่ ได้ รั บอนุ มัติ เ ข้า ค้ าประกั น แทน ทั้ งนี้ ต้ องได้รั บ ความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการ

การกาหนดเงินคงเหลือเพื่อคานวณสิทธิ์กู้
การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จาก เงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่งรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 70 หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด
ทุกรายการรวมหักชาระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว

การให้บริการเงินกู้
1. สมาชิกยื่นหนังสือขอกู้พร้อมเอกสารประกอบตามที่สหกรณ์กาหนด
2. ตรวจสอบเอกสารและสิทธิกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด นาเสนอกรรมการดาเนินการพิจารณา
3. หนั ง สื อ ขอกู้ ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการด าเนิ น การ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการแจ้งรายชื่อให้กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารใบคาขอเอาประกัน และผลการตรวจสุขภาพตามที่
บริษัทประกันกาหนดให้กับบริษัทประกันโดยกาหนดทุนประกันตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติกู้ได้
4. เมื่ อได้รั บ หนั ง สื อ แจ้ งยื น ยั น การคุ้ม ครองหรื อผลการตรวจสอบสุ ขภาพจากบริษั ทประกัน เพื่ อ
ตรวจสอบทุน ประกัน และเบี้ยประกันจากบริษัทประกันให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบทาบัญชีงบหน้าจ่ายเงิน
ให้สมาชิก
5. จัดส่งบัญชีงบหน้าจ่ายเงินให้ฝ่ายบริหารเงินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก ประเภท SB หรือ
บัญชีเงินเดือน หรือบัญชีอื่นตามความประสงค์ของสมาชิก

การได้สิทธิ์กู้รอบใหม่
1. เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะต้องชาระหนี้เงินกู้สัญญาเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 งวด

2. กรณีมีความจาเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
3. กรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะครั้งก่อนคงเหลืออยู่หากมีความประสงค์จะขอ
กู้เงินสามัญโครงการสินเชื่อวิทยฐานะครั้งใหม่ ให้กู้ได้โดยรวมหนี้เป็นสัญญาเดียวการชาระ ใช้วิธีหักกลบลบหนี้

เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้วโดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์ ฯ
ตัดสิทธิ์การกู้เงินเป็นระยะเวลา 3 เดือน
3. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์ กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์กู้ตามสิทธิ์ ต้อง
เดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 6 เดือน
4. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่
ชาระหนี้ค้าง และหักเงินชาระหนี้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด เป็นปกติ 3 เดือน หรือคณะกรรมการดาเนินการ
จะพิจารณาเห็นสมควร
5. การค้าประกันเงินกู้กรณีผู้ค้าประกันไม่มีต้นสังกัดหักเงิน ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองโดยหักผ่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ โอนย้ายต่างจังหวัด หากมีการส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์เป็นปกติสามารถ
ค้าประกันเงินกู้ได้
6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้วยการกู้เงินสาหรับสมาชิกเข้าใหม่ พ.ศ.2565
7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-8417119,
083-4143301, 042-811149 ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

