
 

 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
เร่ือง  เงินกู้สามัญโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา) 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ  หมวด  4  การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้  และดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ. 2565  ตามมติที่ประชุมกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  58/2565        
ในคราวประชุม  ครั้งที่  2/2565  วันที่  27  เมษายน  2565  จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา)  พ.ศ. 2565  ไว้เพ่ือให้การด าเนินการ 
ประสานงานระหว่างสหกรณ์  กรรมการและสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์  
ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ 
1. ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566   
2. เงินให้กู้ในโครงการไม่เกิน  100  ล้านบาท 
3. วงเงินกู้ส าหรับสมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน  300,000  บาท  รวมทุกสัญญา ไม่เกิน  7,000,000 บาท 
4. เงินกู้ในโครงการนี้ เป็นประเภทเงินกู้สามัญเพ่ือการอ่ืนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก 
5. ต้องมีหุ้นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของวงเงินกู้  หรือตามคณะกรรมการเห็นสมควร 

 6. เป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญโดยสมบูรณ์และต้องช าระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้รายเดือน 
ของสมาชิก  ณ  ที่จ่ายต้นสังกัดอย่างน้อย  3  งวด  หรือมีอายุสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3  เดือน  
คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้แก่สมาชิกเป็นรายไปหากเห็นเป็นการสมควร 

7. มีภูมิล าเนา และหรือปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเลย 
8. เป็นสมาชิกชั้นดี ไม่ผิดนัดช าระเงินงวดช าระหนี้/หุ้น  เว้นแต่การผิดนัดและการช าระหนี้ดังกล่าวจะได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ 
9. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ  5.90  ต่อปี  หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
10. สมาชิกยื่นค าขอกู้เงินและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดให้    

ถูกต้องและครบถ้วน 
11. ค าขอกู้เงินของสมาชิกต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้กู้   เว้นแต่

หัวหน้าหน่วยงานให้รับรองตนเอง  สมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ
หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ 
 12. สมาชิกจะต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเพ่ือช าระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอ่ืน                  
หรือสวัสดิการ หรือหนี้สินที่คณะกรรมการสหกรณ์เห็นสมควร 

13. ในระหว่างเข้าร่วมโครงการนี้สมาชิกจะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน  หรือ  บุคคลอ่ืน       
โดยเด็ดขาด 
          14. คณะกรรมการจะพิจารณาหลักเกณฑ์ตามแบบโครงการโคกหนองนา  

15. สมาชิกมีสิทธิ์กู้โครงการนี้ได้เพียงครั้งเดียว 

 
 

ล าดับที่  25 / 2565 



 
วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน 
 1. เพ่ือเป็นทุนประกอบอาชีพเสริม 
 2. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในอาชีพเสริมตามโครงการของสมาชิก 
หลักประกันเงินกู้ 

1. ใช้บุคคลค้ าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสามัญค้ าประกัน อัตราส่วนวงเงินกู้  150,000  บาท  ต่อบุคคล     
ค้ าประกัน  1  คน  ทั้งนี้สมาชิกสามัญหนึ่งคนค้ าประกันเงินกู้รวมไม่เกิน  4  สัญญา   

2. ใช้ทุนเรือนหุ้น  และหรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  ค้ าประกันเงินกู้ 

ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ 
 1. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนดังนี้ 

   1.1 งวดที่  1 - 24    ส่งช าระ  600  บาท  ต่อเงินกู้ทุก  100,000  บาท    
   1.2 งวดที่  25 - 59  ส่งช าระ 1,200 บาท  ต่อเงินกู้ทุก  100,000  บาท  
   1.3 งวดที ่ 60  ใหช้ าระส่วนที่เหลือทั้งหมด 

การก าหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิกู้) 
          การค านวณสิทธิกู้ ให้ค านวณเงินรายได้จาก  เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  เงินประจ าต าแหน่ง รวมกัน  
หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน  ณ  ที่จ่ายต้นสังกัดทุกรายการแล้ว        
ก าหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของเงินรายได้ดังกล่าวหรือตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

เอกสารประกอบค าขอกู้ 
1. ส าเนาบัตรผู้กู้  และส าเนาบัตรผู้ค้ าประกัน  ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร  โดยจะต้องเป็นบัตรข้าราชการ 

หรือบัตรประจ าตัวประชาชนเท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนและยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู้ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร  
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง  3 เดือน ของผู้กู้  
     3.1 สมาชิกสังกัด สพป. / สพม.  ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด  กรณรีับรอง
ด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด 
     3.2 สมาชิกหน่วยงานอ่ืนใดนอกจากเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.3  ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงาน 

          ต้นสังกัดลงนามเอกสารพร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน  Statement (สเตทเม้นท์) 
     3.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อ านวยการกองคลัง รับรองเท่านั้น 
พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเม้นท์)  
4. ส าหรับสมาชิกสังกัด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกู้ครั้งนี้  

ต้องรับรองโดย ผู้อ านวยการกองคลัง, ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามล าดับ และกรณี อายุ 40 ปีขึ้นไป ให้แนบ
ทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7) 
      5. สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพ่ือช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด     
(บัญชีเงินเดือนเท่านั้น) 
     6. การรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารประกอบค าขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้ าเงินเท่านั้น 

การยื่นขอกู้ 
 1. สมาชิกจะต้องยื่นแบบการด าเนินโครงการโคกหนองนาตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 2. สมาชิกต้องยื่นค าขอกู้  และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์ก าหนดอย่างครบถ้วนตามประกาศของ
สหกรณ์  โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น    

3. สมาชิกยื่นค าขอกู้ด้วยตนเองท่ีส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  



 
การจ่ายเงินกู้ 

1. สหกรณ์จะพิจารณาเงินกู้โครงการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือตามประกาศของสหกรณ์  เป็น
คราวไป 

2. สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินกู้โดยสหกรณ์  จะโอนเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์  และส่งข้อความ
ผ่านทางโทรศัพท์ตามหมายเลขท่ีสมาชิกแจ้ง  กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  สามารถ
ถอนได้ตั้งแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป   

เงื่อนไขอ่ืน 
 1. สมาชิกจะต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเพ่ือช าระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์   หรือสถาบันการเงินอ่ืน                
หรือสวัสดิการ หรือหนี้สินที่คณะกรรมการสหกรณ์เห็นสมควร 
 2. สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์หักช าระหนี้สัญญาเงินกู้สวัสดิการ (ชพส)  

3. สมาชิกค้างช าระหรือผิดนัดช าระหนี้ต้องช าระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย  3 เดือน 
4. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยไม่มีเหตุอันควรสหกรณ์               

จะตัดสิทธิการกู้ เงินเป็นเวลา  3  เดือน 
5. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจ ากัดสิทธิกู้ทุกประเภทหากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ 

จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย  3  เดือน 
         6. สมาชิกที่ค้างช าระค่าหุ้น หนี้และดอกเบี้ยไม่มีสิทธิ์ค้ าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนเว้นแต่  
คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร 
         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  จ ากัด 


