ลาดับที่ 43 /2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้โครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา)

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัดว่าด้วย
การให้ เงิน กู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 57/2564 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการ
โครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา) พ.ศ. 2564 ไว้เพื่อให้การดาเนินการ ประสานงานระหว่าง
สหกรณ์ กรรมการและสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ
1. กาหนดระยะเวลาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม
2565 เป็นต้นไป
2. เงินให้กู้ในโครงการ จานวน ไม่เกิน 100 ล้านบาท
3. จากัดสิทธิ์การกู้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ต่อ 1 คน บาท รวมทุกสัญญา ไม่เกิน 7,000,000 บาท
4. เงินกู้ในโครงการนี้ เป็นประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการอื่นเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก
5. ต้องมีหุ้นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้หรือตามคณะกรรมการเห็นสมควร
6. เป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ ป ระเภทสามั ญ โดยสมบู ร ณ์ แ ละต้ อ งช าระเงิน ค่ า หุ้ น โดยหั ก จากเงิน ได้ ร ายเดื อ น
ของสมาชิ ก ณ ที่ จ่ า ย ต้ น สั ง กั ด อย่ า งน้ อ ย 1 งวด หรื อ มี อ ายุ ส มาชิ ก ติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 เดื อ น
คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้แก่สมาชิกเป็นรายไปหากเห็นเป็นการสมควร
7. มีภูมิลาเนา และหรือปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเลย
8. เป็นสมาชิกชั้นดี ไม่ผิดนัดชาระเงินงวดชาระหนี้/หุ้น เว้นแต่การผิดนัดและการชาระหนี้ ดังกล่าวจะได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ
9. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6.25 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
10. สมาชิกยื่นคาขอกู้เงินและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดให้ ถูกต้องและ
ครบถ้วน
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 แต่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน ให้ รั บ รองตนเอง สมาชิ ก ที่ เป็ น ข้าราชการบ านาญต้ องผ่ านการพิ จารณาให้
ความเห็นชอบของหัวหน้า หน่วยงานที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
12. สมาชิกจะต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเพื่อชาระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอื่น หรือสวัสดิการ
หรือหนี้สินที่คณะกรรมการสหกรณ์เห็นสมควร
13. ในระหว่างเข้าร่วมโครงการนี้สมาชิกจะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
14. คณะกรรมการจะพิจารณาหลักเกณฑ์ตามแบบโครงการโคกหนองนา
15. สมาชิกมีสิทธิ์กู้โครงการนี้ได้เพียงครั้งเดียว

วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน
1. เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพเสริม
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในอาชีพเสริมตามโครงการของสมาชิก
หลักประกันเงินกู้
1. ใช้บุคคลค้าประกันซึ่งเป็น สมาชิกสามัญค้าประกัน อัตราส่วนวงเงินกู้ 300,000 บาท ใช้บุคคลค้าประกัน
2 คน สมาชิกรายใดที่ค้าเกินตามระเบียบการให้เงินกู้ ยกเว้นค้าได้เฉพาะสัญญาโครงการนี้เท่านั้น
2. ใช้หุ้นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ ตามคณะกรรมการเห็นสมควร
ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้
1. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนดังนี้
1.1 งวดที่ 1 – 24 ส่งชาระ 600 บาท ต่อเงินกู้ 100,000 บาท
1.2 งวดที่ 25 – 59 ส่งชาระ1,200 บาท ต่อเงินกู้ 100,000 บาท
1.3 งวดที่ 60 ให้ชาระส่วนที่เหลือทั้งหมด
การกาหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิ์กู้)
การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จาก เงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่งรวมกัน หักค่าใช้จ่าย
ตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการแล้ว กาหนดให้มีเงินคงเหลือโอน
เข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกจะต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเพื่อชาระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอื่น หรือสวัสดิการ
หรือหนี้สินที่คณะกรรมการสหกรณ์เห็นสมควร
2. สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์หักชาระหนี้ สัญญาเงินกู้สวัสดิการ (ชพส)
3. สมาชิกมีสิทธิ์กู้โครงการนี้ได้เพียงครั้งเดียว
เอกสารประกอบคาขอกู้
1. สาเนาบัตรผู้กู้ และ สาเนาบัตรผู้ค้าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร โดยจะต้องเป็นบัตรข้าราชการหรือ
บัตรประจาตัวประชาชนเท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนและยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู้
2. สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ สาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร
2.1.สาเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 ก / นส.3 หรือใบครอบครองที่ดินอื่น ๆ
2.2.พิกัดที่ตั้ง GPS (แผนที่พอสังเขป)
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
3.1 สมาชิ กสั งกั ด สพป. / สพม. ลงนามรั บรองเอกสารโดยเจ้ าหน้ าที่ การเงิ นหน่ วยงานต้ นสั งกั ด
กรณีรับรองด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
3.2 สมาชิ กหน่ วยงานอื่ นใดนอกจากเหนื อจากข้ อ 3.1 และ 3.3 ให้ หั ว หน้ าฝ่ า ยการเงิน หน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด ลงนามเอกสาร พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
3.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองคลัง รับรองเท่านั้น
พร้อม รายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)

3.4 สาหรับสมาชิกสังกัด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกู้
ครั้งนี้ต้องรับรองโดย ผู้อานวยการกองคลัง , ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลาดับ และกรณี อายุ 40 ปี
ขึ้นไปให้แนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
3.5 สมาชิกต้องกรอกหนั งสื อยินยอมให้ ธนาคารกรุงไทย หั กเงินเพื่ อช าระหนี้ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์
ครูเลย จากัด (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
3.6 การรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารประกอบคาขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้น
การยื่นขอกู้
1. สมาชิกจะต้องยื่นแบบการดาเนินโครงการโคกหนองนาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
2. สมาชิกต้องยื่นคาขอกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์กาหนดอย่างครบถ้วนตามประกาศของสหกรณ์
โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น
3. สมาชิกยื่นคาขอกู้ด้วยตนเองที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
การจ่ายเงินกู้
1. สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือตามประกาศของสหกรณ์ ฯ
เป็นคราวไป
2. เงินกู้ สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินกู้ โดยสหกรณ์ฯจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก
เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
2. การคืน เงิน กู้ ห รือยกเลิ กการกู้เงิน ที่ได้รับ การพิ จารณาอนุมัติไว้แล้ ว โดยไม่มีเหตุอัน ควร สหกรณ์ จะตั ด
สิทธิ์การกู้ เงินเป็นเวลา 3 เดือน
3. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์กู้ทุกประเภทหากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์ จะต้องเดินบัญชี
เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
4. สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้และดอกเบี้ยไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นเว้นแต่คณะกรรมการ
ดาเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
5. สมาชิกย้ายต่างจังหวัด งดกู้
6. ติดต่อสอบถามฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ โทรศัพท์ 082-8417119 ,083-4143301,042-811149 ต่อ
21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

