ลําดับที่ 40/2560

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
แนวปฏิบัติวาดวย เงินกูสามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2560 (2)
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ หมวด 4 การใหเงินกู และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยการให
เงินกู และดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2556 ตามมติที่ประชุมกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 53/2560 ในคราวประชุม ครั้งที่
36/2560
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 จึงกําหนดแนวปฏิบัติสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยเงินกูสามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิก พ.ศ. 2560 (2) ไวเพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ ดวยความเรียบรอยสมบูรณ ดังนี้
1. สหกรณกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามโครงการ ระหวาง วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2560
2. สหกรณกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับโครงการ เพื่อเปนแนวปฏิบัติสําหรับผูเกี่ยวของ ดังนี้
2.1 หลักเกณฑ และเงื่อนไขของโครงการ
1.1 วงเงินกูสําหรับสมาชิกรายหนึ่งไมเกิน 2.5 ลานบาท บวกรวมคาเบีย้ ประกัน เพื่อกูชําระหนี้เงินกู
1. วงเงินกูแ ละเงินใหกู
โครงการสินเชื่อเอื้ออาทรหรือชําระหนี้ประเภทอื่นที่มีอยูใ นสหกรณใหคณะกรรมการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการกู แตทงั้ นี้ตองไมเกินความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกแตละบุคคล
1.2 เงินใหกูในโครงการ จํานวนไมเกิน 200.- ลานบาท
1.3 เงินกูใ นโครงการนี้ เปนประเภทเงินกูสามัญเพือ่ การอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
2.1เปนสมาชิกสหกรณประเภทสามัญโดยสมบูรณและตองชําระเงินคาหุนโดยหักจากเงินไดรายเดือน
2. คุณสมบัติของผูกู
ของสมาชิก ณ ที่จาย ตนสังกัดอยางนอย 3 งวด หรือมีอายุสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน
คณะกรรมการอาจผอนผันใหแกสมาชิกเปนรายไปหากเห็นเปนการสมควร
2.2 มีภูมิลําเนา และหรือปฏิบัติงานในทองที่จงั หวัดเลย
2.4 มีอายุไมเกิน 55 ป ตามปปฏิทิน นับถึงวันที่ยื่นคําขอกู หรือเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 240
งวด คณะกรรมการอาจผอนผันใหแกสมาชิกเปนรายไปตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร
2.5 เปนสมาชิกชั้นดี ไมผิดนัดชําระเงินงวดชําระหนี้/หุน เวนแตการผิดนัดและการชําระหนี้
ดังกลาวจะไดรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการดําเนินการ
3. วัตถุประสงคในการกูเงิน 3.1 เพื่อนําไปชําระหนี้สิน ดังนี้
(1) รวมชําระหนี้ประเภทอื่นที่มีอยูในสหกรณตามความประสงคของสมาชิก
(2) หนี้เงินกูจากสถาบันการเงินอื่นหรือ หนี้สินอื่นที่มีเอกสารหลักฐานชัดเจน เชน หนี้โครงการ
สวัสดิการของหนวยงานหรือหนี้สินบุคคลภายนอกที่มกี ารทําสัญญาเงินกูอยางถูกตองตามกฎหมายและ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควร
(3) เพื่อปจจัยอื่นทีเ่ ปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
4.1 สมาชิกตองมีหนุ ไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินกูตามสิทธิกูในโครงการ
4. หลักประกันเงินกู
4.2 สมาชิกสหกรณค้ําประกันตามอัตราสวนวงเงินกู 400,000 บาท ตอบุคคลค้ําประกัน 1 คน
ผูค้ําประกันตองเปนสมาชิกที่ค้ําประกันเงินกูสามัญรวมไมเกิน 9 คน
4.3 กรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองสินเชือ่ ทุนประกันไมนอยกวารอยละ 40 ของวงเงินกู
โดยกรมธรรมระบุให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เปนผูรับผลประโยชนเปนอันดับแรก
4.4 รูปแบบการประกัน กรมธรรมประกันชีวิตแบบทุนลดลง กําหนดระยะเวลา 10 ป กรณีสมาชิกผูกู
อายุเกิน 60 ป กําหนดระยะเวลาคุมครองลดลง กําหนดความคุมครองไมเกิน 70 ป
4.5 เบี้ยประกันชําระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยูกับเพศ อายุ ทุนประกันและระยะประกัน
4.6 เงินคาเบี้ยประกันใหหักจากจํานวนเงินกูที่ไดรบั อนุมัติ

5. ระยะเวลาผอนชําระหนี้

6. การกําหนดเงินคงเหลือ

7. การไดรับสิทธิกูรอบใหม
และสิทธิกูประเภทอื่น

8. เงื่อนไขอื่น

9. เอกสารประกอบคําขอกู
เอกสารผูก ู
และผูค้ําประกัน

5.1 สมาชิกผูกตู องสงคืนเงินตนพรอมดอกเบีย้ เปนงวดรายเดือนโดยยินยอมใหหักเงินชําระหนี้จากเงิน
ไดรายเดือน ณ ที่จายตนสังกัดกําหนดงวดชําระหนี้ในอัตราเทากัน ดังนี้
(1) อายุไมเกิน 50 ป
จํานวนไมเกิน 240 งวด (20 ป)
(2) อายุ 51 – 55 ป
จํานวนไมเกิน 180 งวด (15 ป)
5.2 การนับอายุตามขอ 5.1 ใหนับตามปปฏิทนิ
5.3 สมาชิกอาจขอใหสหกรณกาํ หนดจํานวนงวดชําระหนี้ใหนอยกวา ขอ 5.1 ทั้งนี้
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันหลักเกณฑตามขอ5.1 ใหแกสมาชิกเปนรายไปหากเห็นสมควร
6.1 การคํานวณสิทธิกู ใหคํานวณเงินรายไดจาก เงินเดือน เงินคาตอบแทน เงินประจําตําแหนง รวมกัน
หักคาใชจายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จาย ตนสังกัดทุกรายการ แลว
กําหนดใหมีเงินคงเหลือโอนเขาบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินรายไดดังกลาว
6.2กรณีอายุ 58 ป ตามปงบประมาณ การคํานวณสิทธิก์ ูใหคํานวณเงินไดรายเดือนไดไมเกินรอยละ
70 ของเงินเดือนปจจุบันไมรวมเงินคาตอบแทนและเงินประจําตําแหนง หลังการหักคาใชจายตามบัญชี
รายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จาย ตนสังกัดทุกรายการ แลวกําหนดใหมีเงินคงเหลือ
โอนเขาบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินรายไดดงั กลาว
6.3กรณีสมาชิกที่มีอายุ 59-60 ป ตามปงบประมาณหรือปทจี่ ะเกษียณอายุราชการ การคํานวณ
สิทธิกูใหคํานวณเงินไดรายเดือนไดไมเกินรอยละ 65 ของเงินเดือนปจจุบันไมรวมเงินคาตอบแทนและเงิน
ประจําตําแหนง หลังการหักคาใชจายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จาย
ตนสังกัดทุกรายการ แลวกําหนดใหมีเงินคงเหลือโอนเขาบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไมนอยกวารอยละ 35
ของเงินรายไดดงั กลาว
7.1 สมาชิกที่ไดรับเงินกูโครงการนี้แลว มีเงินคงเหลือตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด
สามารถถือสัญญาเงินกูพิเศษ หรือเงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกูโครงการอืน่ ที่
สหกรณกําหนดขึ้นยกเวนเงินกูส ามัญ แตทั้งนี้เงินกูท ี่สมาชิกกูเ งินกับสหกรณทกุ ประเภทจะตองอยู
ในวงเงินรวมไมเกิน 5,500,000 บาท (หาลานหาแสนบาทถวน)
7.2 สมาชิกที่กเู งินโครงการนีห้ ากตองการไดรับสิทธิกูรอบใหมตองสงชําระหนี้โครงการนีม้ าแลวไม
นอยกวา12 งวดใหกูโดยการรวมหนี้คงเหลือเปนสัญญาเดียวการชําระหนี้ใหใชวิธหี ักกลบลบหนี้
7.3 สมาชิกตองทําประกันตามวงเงินกูรอบใหมทุกครัง้
8.1สมาชิกจะตองยินยอมใหสหกรณหักเงินเพือ่ ชําระหนี้ที่มตี อ สหกรณ หรือสถาบันการเงินอื่น
หรือสวัสดิการ หรือหนี้สินที่คณะกรรมการสหกรณเห็นสมควร
8.2 สมาชิกจะตองทําประกันอันเกี่ยวกับเงินกูน ี้ตามที่รูปแบบและประเภทที่สหกรณกําหนด
8.3 ในระหวางเขารวมโครงการนี้สมาชิกจะตองไมกอหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลอื่นโดย
ไมไดรับอนุญาตจากสหกรณอยางเด็ดขาด
9.1 สําเนาบัตรประจําตัว ผูกู ผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูก ู ผูค้ําประกัน
9.2 สําเนาทะเบียนบาน ผูกู ผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูก ู ผูค้ําประกัน
9.3 สําเนาทะเบียนสมรส ผูกู ผูค้ําประกัน (ถามี) พรอมเซ็นรับรองเอกสาร
9.4 สําเนาใบสําคัญการหยา ผูกู ผูค ้ําประกัน (ถามี) พรอมเซ็นรับรองเอกสาร
9.5 สําเนาใบมรณบัตรในกรณีคูสมรสเสียชีวิต (ใหคูสมรสของผูเสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร)
กรณีไมมีสําเนาใบมรณบัตร (ใหกรรมการ ประจําเขตเซ็นรับรองเอกสาร)
9.6 สลิปเงินเดือนของผูกู เจาหนาที่การเงิน,หรือตรวจสอบผานระบบอิเล็กทรอนิกส รับรองโดย
เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีและสินเชื่อรับรอง
9.7 สลิปเงินเดือนของผูกู กรณีผกู ูเซ็นรับรองดวยตนเอง โดยไมมเี จาหนาทีก่ ารเงินหนวยงานตนสังกัด
รับรองใหแนบสําเนาบัญชีธนาคารแสดงรายการรับโอนเงินเดือนหรือ ไมมีสมุดบัญชีธนาคารทีแ่ สดง
รายการรับโอนเงินเดือน ใหผูกขู อบัญชีแสดงรายการ(Statement)ดังกลาวจากธนาคารที่โอนเงินเดือน

9.8 กรณีสมาชิก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให ผูอํานวยการกองคลัง รับรองเทานั้น
พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเมนท)
9.9 กรณีสมาชิกทีก่ ูเงินจากสถาบันการเงินอื่น หากตองการใหสหกรณดําเนินการชําระหนี้ใหแนบ
หนังสือรับรองหนี้จากสถาบันการเงินอื่นมาดวยทุกครั้ง
10.1 สมาชิกตองยื่นคําขอกู และเอกสารที่เกี่ยวของตามทีส่ หกรณกําหนดอยางครบถวนตาม
10. การยื่นขอกู
ประกาศของสหกรณ โดยสหกรณจะรับพิจารณาเฉพาะผูทยี่ ื่นเอกสารครบถวน และถูกตอง
เทานั้น
10.2 สมาชิกยืน่ คําขอกูดวยตนเองทีส่ ํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตั้งแตวันออก
ประกาศโครงการนี้เปนตนไป
11. สหกรณจะพิจารณาอนุมตั ิเงินกูโครงการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือตามประกาศของสหกรณเปนคราวไป
12.1 สมาชิกไดรับอนุมัติเงินกูต ามโครงการนี้ จะตองทําประกัน เงินกูต ามเงือ่ นไขที่สหกรณกําหนด
12. การจายเงินกู
12.2. การจายเงิน สมาชิกผูกูจะไดรับเงินกูหลังจากทางบริษทั ประกันชีวิตแจงตอบรับการอนุมัติคุมครอง
หรือออกหนังสือรับรองใหผูกูเรียบรอยแลว
13. เงือ่ นไขอื่น

13.1 สมาชิกคางชําระหรือผิดนัดชําระหนี้ตอ งชําระหนีเ้ ปนปกติอยางนอย 3 เดือน
13.2. การคืนเงินกู หรือยกเลิกการกูเงินที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติไวแลว โดยไมมีเหตุอันควร สหกรณ
จะตัดสิทธิก์ ารกู เงินเปนเวลา 3 เดือน
13.3. สมาชิกทีไ่ ดรับการประนอมหนี้จะถูกจํากัดสิทธิ์กทู ุกประเภทหากมีความประสงคจะกูตามสิทธิ จะตอง
เดินบัญชีเปนปกติอยางนอย 3 เดือน
13.4 สมาชิกทีค่ างชําระคาหุน หนี้และดอกเบีย้ ไมมีสิทธิ์ค้ําประกันเงินกูของสมาชิกรายอื่นเวนแต
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร

14. ติดตอสอบถาม

ฝายสินเชือ่ โทรศัพท 08-2841-7119 ,08-3414-3301042-811149 042-832109 ตอ 21
โทรสาร 042-832433

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560

เปนตนไป

(นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ)
รองประธานกรรมการ ทําการแทน
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

