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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
เรื่อง โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2564 

_______________________________________ 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ หมวด 7 ข้อ 64 (9) และหมวด 4 ข้อ 16 (1) และ ระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเลย จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 หมวด 2 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ตามมติที่ประชุม
กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57/2564 ในคราวประชุม ครั้งที่  23/2564  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  มีมติอนุมัติ
โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2564 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2564 เป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์  ดังนี้ 
 

1. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ 
1.1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี  
1.2 จ ากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประมาณการ ณ สิ้นปี บัญชี 2564  
     (28 ก.พ. 2565) เศษหลักร้อยตัดทิ้ง  
1.3 จ ากัดสิทธิ์การกู้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย วงเงินกู้รวมทุกสัญญาไมเ่กิน 7,000,000 บาท  
1.4 เงินให้กู้ในโครงการ  จ านวนไม่เกิน 100 ล้านบาท 
1.5 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มกราคม  
     2565 

   1.6 สมาชิกจะต้องยินยอมหักเงินปันผล/เฉลี่ยคืน เพื่อช าระเงินฌาปนกิจสงค์เคราะห์ของสมาชิก สสอ.    
       สสอค.,  สส.ชสอ.และหักช าระหนี้เงินต้นสัญญาเงินกู้โครงการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก   
       ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส (COVID-19)  เป็นอันดับแรก ส่วนที่เหลือจึงจะสามารถกู้ได้  

 

2. คุณสมบัติของผู้กู้ 

2.1 เป็นสมาชิกสามัญและเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (นับถึงวันยื่นค าขอกู้) 
2.2 เป็นสมาชิกชั้นดี ไม่ผิดนัดช าระเงินงวดช าระหนี้/หุ้น งดให้กู ้ส าหรับสมาชิกที่มีดอกเบี้ยค้างช าระ ,   
      ผิดนัดช าระหนี้ ,โอนย้ายต่างจังหวัด,หลักประกันบกพร่องทุกกรณ ี, ถูกศาล หรือส านักงานบังคับคดีแจ้ง   
      อายัดสิทธิ์เรียกร้องในเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน เว้นแต่สมาชิกเกษียณอายุราชการ /ลาออกจาก 
      ราชการในปี 2564 ที่ยังไม่ได้ท าเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ ให้น าเรื่องเสนอพิจารณาเป็นราย ๆ ไป   

3. วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน 

3.1 เพ่ือน าไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น เป็นค่ารักษาพยาบาลตนเอง บุคคลในครอบครัว หรือ  
     หนี้สินอื่นที่มีหรือไม่มเีอกสารหลักฐาน เช่น เงินกู้นอกระบบ และ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว   
     เห็นสมควร 
3.2 ช าระหนี้ประเภทอ่ืนที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ตามความประสงค์ของสมาชิก 



/4. ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้… 
 
4. ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ 

4.1 สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
     ตามตารางอัตราผ่อนช าระหนี้ 
4.2 ตารางอัตราผ่อนช าระหนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
4.3 เมื่อผู้กู้ได้รับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน จะถูกหักช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 

 

5. การก าหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิ์กู้) 
    5.1 การค านวณสิทธิ์กู้  ให้ค านวณเงินรายได้จากเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  เงินประจ าต าแหน่งรวมกัน   ไม่เกิน

ร้อยละ  70  หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน  ณ  ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการ รวมหักช าระ
หนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี้  แล้วก าหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของเงินรายได้ 
กรณีกู้เกินสิทธิ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  
     5.2 สมาชิกท่ีมีเงินไม่พอช าระ สสอ.สสอค. และ สสชสอ ไม่มีสิทธิ์กู้ 
 

6. หลักประกันเงินกู้ 
6.1 เงินค่าหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดจ ากัดไม่เกินวงเงินกู้ 
6.2 สมาชิกท าหนังสือสัญญาเงนิกู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2564 ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 

           7. เอกสารประกอบค าขอกู้ 

7.1 ส าเนาบัตรผู้กู้ ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วยหมึกสีน้ าเงินเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรที่ 
     ทางราชการ ออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ นับถึงวันรับเงินกู้  จ านวน 1 ฉบับ 
7.2 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรอง ด้วยหมึกสีน้ าเงิน จ านวน 1 ฉบับ  
7.3 ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่ต้องการรับเงินกู้ (ยกเว้น ธ.กสิกร และ ธกส.) จ านวน 1 ฉบับ 
7.4 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน  ณ ที่จ่ายย้อนหลัง  1  เดือนของผู้กู้ ลงนามรับรอง    
     โดยผู้กู ้
7.5 สมาชิกกรณีไม่ได้สังกัด สพป./ สพม. ต้อง เพ่ิมส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงรายการรับโอน    
     เงินเดือน เดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ Statement (สเตทเม้นท์) ของผู้กู้ 

8. การยื่นขอกู้ 
8.1 สมาชิกต้องยื่นค าขอกู้  และเอกสารที่เก่ียวข้องตามที่สหกรณ์ก าหนดอย่างครบถ้วนตาม ประกาศของ 
     สหกรณฯ์  โดยสหกรณ์ฯ จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น    

  

วงเงินกู้ งวดส่งช าระหนี้ 

1,000 - 5,000 100 
5,001 - 10,000 200 
10,001 - 15,000 300 
15,001 - 20,000 400 
20,001 - 50,000 500 

50,001 – 100,000 700 



          /8.2 สมาชิกยื่น… 
 
8.2 สมาชิกยื่นค าขอกู้ด้วยตนเอง ที ่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ตั้งแต่วันออกประกาศ 

         โครงการนี้ เป็นต้นไป 
9. การจ่ายเงินกู้ 
   9.1 ก าหนดการจ่ายเงินกู้สัปดาห์ละ 2 วัน ดังนี้  

       9.1.1 รับค าขอกู้ วันจันทร์ ถึง วันพุธ  จ่ายเงินโอนเข้าบัญชีสมาชิก ทุกวันศุกร์ 
       9.1.2 รับค าขอกู้ วันพฤหัสบดี  ถึง วันศุกร์ จ่ายเงินโอนเข้าบัญชีสมาชิก ทุกวันอังคาร    

   9.2 วิธีจ่ายเงินกู้ โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ หรือ บัญชีธนาคาร ตามความประสงค์ของ 
        สมาชิก (ยกเว้นธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด) 

 10. เงื่อนไขอ่ืน 
10.1 สมาชิกค้างช าระหรือผิดนัดช าระหนี้ต้องช าระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย  3  เดือนติดต่อกัน 
10.2 ก าหนดรับค าขอกู้ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 
10.3 ส่งค าขอกู้ได้ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ในวันและเวลาท าการปกติ  08.30 - 16.30 น. 
10.4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ  โทรศัพท์ 082-8417119,      
      083-4143301,   042-811149 ต่อ 21 โทรสาร  042-832433 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                                      
        

              (นายวิรัตน์  พุทธทองศรี) 
               ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 

 


