
 
 

 
 
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
เรื่อง  เงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อช าระเงินเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด พ.ศ. 2565 

 

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือช าระเงิน
เกี่ยวกับการสวัสดิการของสมาชิก  พ.ศ. 2565  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  58/2565  ในคราว
ประชุมครั้งที ่ 2/2565  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2565  เห็นชอบให้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  
เงินกู้โครงการสวัสดิการเพ่ือช าระเงินเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  พ.ศ. 2565  
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  เกิดผลดีต่อสมาชิก  และให้การด าเนินการเป็นไป
ตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติที่ประชุม  จึงออกประกาศดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน 
      1.1  เพ่ือช าระเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
      1.2  เพื่อช าระค่าเบี้ยประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ประกันเงินกู้ครบก าหนดความคุ้มครอง 

     1.3  เพ่ือปัจจัยอื่นที่เป็นสวัสดิการของสมาชิก 

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
     2.1  เงินกู้โครงการนี้  จ ากัดวงเงินกู้ไม่เกิน  100,000  บาท  และวงเงินกู้รวมไม่เกิน  7,000,000  บาท  

             2.2  เป็นสมาชิกประเภทสามัญ  และเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์     
ออมทรัพย์ครูเลย(สสอ.ครูเลย), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.), สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย(สส.สท) 

   2.3  สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยยินยอมให้หักเงินช าระหนี้จากเงิน         
ได้รายเดือน  ณ  ที่จ่ายต้นสังกัด  

   2.4 สมาชิกยินยอมใช้ทุนเรือนหุ้น   และหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู เลย จ ากัด  ค้ าประกันเงินกู้   

  2.5  บุคคลค้ าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสามัญค้ าประกันตามอัตราส่วน  วงเงินกู้  100,000  บาท       
ต่อบุคคลค้ าประกัน  1  คน  ทั้งนี้สมาชิกหนึ่งคนค้ าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน  2  สัญญา  

  2.6  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ  5.90  ต่อปี  หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
  2.8  จ ากัดสิทธิ์การกู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

   2.9  สมาชิกยื่นค าขอกู้เงินและเอกสารประกอบที่เก่ียวข้องต่อสหกรณ์  ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
   2.10  สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย  หักเงินเพื่อช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูเลย จ ากัด  (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น) 

3. การก าหนดเงินคงเหลือเพื่อค านวณสิทธิ์กู้ 
    การค านวณสิทธิ์กู้  ให้ค านวณเงินรายได้จากเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  เงินประจ าต าแหน่งรวมกันไม่เกิน

ร้อยละ  70  หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน  ณ  ที่จ่าย  ต้นสังกัดทุกรายการ รวมหัก
ช าระหนี้ตามวงเงินกู้ครั้งนี ้ แล้วก าหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของเงิน
รายได้ดังกล่าว   

ล าดับที่  26 / 2565 
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4. การได้รับสิทธิ์กู้ 
    4.1  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย (สสอ.ครูเลย) 

     4.2  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  
              4.3  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  

     4.4  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท)  
     4.5  สมาชิกทีไ่ด้รับเงินกู้โครงการนี้ ต้องช าระเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ  สสอ., สสอค., สส.ชสอ., 
และ สส.สท.   

     4.6  เป็นสมาชิกกลุ่มที่ต้องช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม (สสอค.) 
     4.7  เป็นสมาชิกกลุ่มที่ค้างเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย (สสอ.ครูเลย), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.), 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท) 
     4.8  สมาชิกมีสิทธิ์กู้ได้ตามยอดหนี้ที่ต้องช าระแต่ไม่เกินวงเงินกู้  100,000  บาท  และไม่มีเงิน
คงเหลือรับจริง  ยกเว้นกรณีสมาชิกประสงค์น าเงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ด าเนินการหักเงินเพื่อ
ช าระสวัสดิการในปีถัดไป แต่ไม่เกิน  5  ปี 
     4.9  สมาชิกมีสิทธิ์กู้โครงการนี้ไดเ้พียงหนึ่งครั้ง  

5. ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ 

    สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยยินยอมให้หักเงินช าระหนี้จากเงินได้ 
รายเดือน  ณ  ที่จ่ายต้นสังกัดก าหนดงวดช าระหนี้ในอัตรา จ านวน 100,000 บาท ส่งงวดละ 600 บาท จ านวน 120 
งวด งวดสุดท้ายช าระทั้งหมด ตามตารางท่ีแนบ 
 

      6. เอกสารประกอบค าขอกู้เอกสารผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
      6.1 เอกสารส าหรับผู้กู้  1  ชุด  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้  และ  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  
     6.2 สลิปเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง  3  เดือน  ผู้กู้เซ็นรับรองด้วยตนเอง  
      6.3 กรณีสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา, ผู้อ านวยการ 
กองคลัง  รับรองเท่านั้นพร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน  Statement (สเตทเม้นท์) 
     6.4 การรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารประกอบค าขอกู้ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้ าเงินเท่านั้น 

7. การยื่นขอกู้ 
        สมาชิกต้องยื่นค าขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์ฯ  ก าหนดอย่างครบถ้วนตามประกาศของ
สหกรณ์  โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น    
      7.2 สมาชิกยื่นค าขอกู้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2565  
ถึง  31  มกราคม  2566 

8.  จัดท ารายงานค าขอกู้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติ  2  ครั้ง/เดือน และน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการรับรองในคราวประชุมประจ าเดือน 

  9. การจ่ายเงินกู้ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  ต้องช าระเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ  สสอ., สสอค., สส.ชสอ., 

สส.สท.  หรือช าระค่าเบี้ยประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ประกันเงินกู้ครบก าหนดความคุ้มครองเท่านั้น 
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10. เงื่อนไขการอนุมัติ 
     10.1 สมาชิกค้างช าระหรือผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ต้องช าระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย  3  เดือน 

             10.2 การคืนเงินกู้  หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้วโดยไม่มีเหตุอันควรสหกรณ์ฯ
จะตัดสิทธิ์การกู้เงินเป็นเวลา  3  เดือน   
             10.3 สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจ ากัดสิทธิ์กู้ทุกประเภทหากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์                     
จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย  6  เดือน 
       10.4 สมาชิกที่ค้างช าระค่าหุ้น  หนี้  และดอกเบี้ย  ไม่มีสิทธิ์ค้ าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืน  
เว้นแต่ช าระหนี้ค้าง  และหักเงินช าระหนี้  ณ  ที่จ่ายต้นสังกัด  เป็นปกติ  3  เดือน  หรือคณะกรรมการ
ด าเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร 

     10.5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 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  จ ากัด 

 
 
 


