ลําดับที่ 33/2561

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เงินกูสามัญเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน) ATM พ.ศ. 2561
........................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ หมวด 4 การใหกูเงินและระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัดวา
ดวยการใหเงินกู และดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2560 ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54/2561 ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบใหออกประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เงินกูสามัญเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน ) ATM พ.ศ. 2561 และใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ลําดับที่ 15/2561 เรื่อง เงินกูสามัญเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน ) ATM พ.ศ. 2561
โดยใหใชประกาศฉบับนี้ เพื่อใหการดําเนินการ ระหวางสหกรณ กรรมการและสมาชิก เปนไปตาม
ขอบังคับ ระเบียบ ดวยความเรียบรอยสมบูรณ ดังนี้
หลักเกณฑและเงื่อนไข
1. เปนสมาชิกสามัญ สอ.ครูเลย จํากัด และตองชําระเงินคาหุนโดยหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิก
ณ ที่จาย ตนสังกัดอยางนอย 1 งวด
2. เงินกูสามัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน และสวัสดิการ (กระแสรายวัน ) ATM กรณีสมาชิกขอกูใหมใหปรับเปน
สวัสดิการกระแสรายวันเทานั้น
3. เงิ น กู เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น และสวั ส ดิ ก าร(กระแสรายวั น ) ATM เป น การรวมสั ญ ญาเงิ น กู ฉุ ก เฉิ น
และสวัสดิการ กรณีสมาชิกที่มีสัญญาเงินกูประเภทฉุกเฉิน และเงินกูเพื่อสวัสดิการอยูกอนแลว
4. สมาชิกตองเปดบัญชีประเภทออมทรัพยและเปดใชบริการบัตร ATM กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่สมาชิกการทําธุรกรรมการเงินโดยใหการบริการเงินกูประเภทนี้
ผานระบบ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
และ ATM POOL
5. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน) ATM จํากัดวงเงินกูไมเกิน 750,000 บาท
6. ตองมีเงินคาหุนรอยละ 30 ของวงเงินกู
7. สมาชิกผูกูตองสงคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือน โดยยินยอมใหหักเงินชําระหนี้ จากเงิน
ไดรายเดือน ณ ที่จายตนสังกัด ระยะเวลาผอนชําระ 120 งวด สงชําระหนี้งวดละ 1,200 บาท หรือเปลี่ยนแปลงตาม
ประกาศของสหกรณฯ เปนคราวไป
8. จํานวนวงเงินกู 10,000 - 30,000 บาท หักชําระหนี้งวดละ 500 บาท
9. อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 6.50 (เปลี่ยนแปลงตามประกาศของสหกรณฯ)
10. จํากัดสิทธิ์การกูตามศักยภาพของแตละบุคคล
11. สมาชิ ก ยื่ น หนั ง สื อ ขอกู เ งิ น และเอกสาร ที่ เ กี่ ย วข อ งต อ สหกรณ ฯ ตามแบบที่ ส หกรณ ฯ กํ า หนด
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกูเงินตองครบถวนถูกตอง
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12. คําขอกูเงินของสมาชิกผูกูตองจัดใหมีหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญจาก
ทางราชการ หรือหนวยงานตนสังกัด เพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตลอดไปจนกวา จะชําระ
หนี้เสร็จสิ้น รับรองโดยเจาหนาที่การเงิน และหัวหนาหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน เงินอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญ
จากทางราชการหรือหนวยงานตนสังกัดของสมาชิกผูกู และผูค้ําประกัน
13. กรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองสินเชื่อทุนประกันไมนอยกวารอยละ 60 ของวงเงินกู
โดยกรมธรรมระบุให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เปนผูรับผลประโยชนเปนอันดับแรก
14. รูปแบบการประกัน กรมธรรมประกันชีวิตแบบทุนคงที่ กําหนดระยะเวลาไมเกิน 5 ป
15. เบี้ยประกันชําระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยูก ับเพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาประกัน
16. เงิน คาเบี้ยประกัน ใหหักจากจํานวนเงินกูท่ไี ดรับอนุมัติ เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณา
เห็น สมควร
17. หลักเกณฑและเงื่อนไขอื่น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การกําหนดเงินคงเหลือ
1. กรณีอายุไมเกิน 58 ปและกรณีเกษียณอายุราชการ รับเงินบํานาญ การคํานวณสิทธิ์กู ใหคํานวณเงิน
รายไดจากเงินเดือน เงินคาตอบแทน เงินประจําตําแหนงรวมกัน ไมเกินรอยละ 90 หักคาใชจายตามบัญชีรายละเอียด
เงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จาย ตนสังกัดทุกรายการ รวมหักชําระหนี้ตามวงเงินกูครั้งนี้ แลวกําหนดใหมีเงิน
คงเหลือโอนเขาบัญชีเงินเดือนของสมาชิก ไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินรายไดดังกลาว
2. กรณีอายุ 58 ป ตามปงบประมาณ การคํานวณสิทธิ์กู ใหคํานวณเงินรายได จากเงินเดือน ไมรวมเงิน
คาตอบแทนและเงินประจําตําแหนง ไมเกินรอยละ 70 หักคาใชจายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการ
หักเงิน ณ ที่จาย ตนสังกัดทุกรายการ รวมหักชําระหนี้ตามวงเงินกูครั้งนี้ แลวกําหนดใหมีเงินคงเหลือโอนเขาบัญชี
เงินเดือนของสมาชิกไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินรายไดดังกลาว
3. กรณีสมาชิกที่มีอายุ 59-60 ป ตามปงบประมาณหรือปที่จะเกษียณอายุราชการ การคํานวณสิทธิ์กูใ ห
คํา นวณเงิน รายได จากเงิน เดือ น ไมร วมเงิน คา ตอบแทนและเงิน ประจํา ตํา แหนง ไมเ กิน รอ ยละ 65 หัก
คาใชจายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จาย ตนสังกัดทุกรายการ รวมหักชําระหนี้ตาม
วงเงินกูครั้งนี้ แลวกําหนดให มีเงินคงเหลือโอนเขาบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไมนอยกว ารอยละ 35 ของเงิน รายได
ดังกลาว
หลักประกันเงินกู
1. บุคคลซึ่งเปนสมาชิกสามัญ สอ.ครูเลย จํากัด ค้ําประกันวงเงิน 200,000 บาท ตอคนค้ํา 1 คน
2. สมาชิกสามัญคนหนึ่งค้ําประกันเงินกูสามัญ สวัสดิการกระแสรายวัน ไดไมเกิน 7 คน
เอกสารประกอบคําขอกู
1. เอกสารสํา หรับผูกู 2 ชุด สําเนาบัต รประจํา ตัว ผูกู และคูสมรสผูกู / สําเนาทะเบีย นบานผูกู และคู
สมรสผูกู / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) หรือ สําเนาใบสําคัญการหยา หรือ สําเนาใบมรณะบัตร ในกรณีคูสมรสเสียชีวิต
(ใหคูสมรสของผูเสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร)
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2. สําเนาทะเบียนบานผูกู และ ผูค้ําประกัน ที่มีลายมือชื่อเจาตัวลงนามรับรองดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จายยอนหลัง 3 เดือน ของผูกู
3.1 สมาชิ ก สั ง กั ด สพป. / สพม. ลงนามรั บ รองเอกสารโดยเจ า หน า ที่ ก ารเงิ น หน ว ยงาน
ตนสังกัด กรณีรับรอง ดวยตนเอง สามารถพิมพผานทางระบบพิมพสลิปเงินเดือนออนไลนของตนสังกัด
3.2 สมาชิกหนวยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากขอ 3.1 และ 3.3 ใหหัวหนาฝายการเงิน
หนวยงานตนสังกัด ลงนามเอกสาร พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเมนท)
3.3 สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให ผูอํานวยการกองคลัง
รับรองเทานั้น พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเมนท)
4. สําเนาหนาบัญ ชีเงินฝากของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) เพื่อทําธุระกรรมทางการเงิน พรอมลงลายมือชื่อผูกูรับรองดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น
5. สําหรับสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกูครั้งนี้ตอง
รับรองโดย ผูอํานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. , นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ตามลําดับ และกรณี
อายุ 40 ป ขึ้นไป ใหแนบทะเบียนประวัติการรับราชการ(กพ.7)
การใหบริการเงินกู
1. สมาชิกประสงคขอกูเงิน ใหสงคําขอกูเงิน หรือคําขอประสงคกูเงิน ที่สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตามแบบที่กําหนด และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกูเงินตองครบถวนถูกตอง
2. การจายเงินกู
2.1 สมาชิกไดรับอนุมัติเงินกู ตองทําประกัน เงินกูต ามเงื่อนไขที่สหกรณ ฯ กําหนด
2.2 การจายเงิน สมาชิกผูกูจะไดรับเงินกูหลังจากทางบริษัทประกันชีวิตแจงตอบรับการอนุมัติ
คุมครองหรือออกหนังสือรับรองใหผูกูเรียบรอยแลว
3. สหกรณอ อมทรัพ ยค รูเ ลย จํา กั ด จา ยเงิ น กู โดยโอนวงเงิน กูเ ข าบั ญ ชี ธนาคารกรุ ง ศรีอ ยุธ ยา จํา กั ด
(มหาชน) หรือ ธนาคารกรุง ไทย จํากัด (มหาชน) ของสมาชิกและแจง ใหสมาชิกทราบโดยสง ขอความผานทาง
โทรศัพทตามหมายเลขที่ สมาชิกแจงไวกับสหกรณ ฯ
4. สมาชิกทํารายการกูและถอนเงินไดที่ตูฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ตู ATM) ดวยตนเอง
5. จั ด ทํ า รายงานการจ า ยเงิ น เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเงิ น กู และคณะกรรมการดํ า เนิ น การ
เพื่อทราบ และรับรองในคราวประชุมประจําเดือน
การไดสิทธิกูรอบใหม
1. เงิ น กู เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น และสวั ส ดิ ก าร (กระแสรายวั น ) ATM ต อ งชํ า ระหนี้ เ งิ น กู สั ญ ญาเดิ ม มาแล ว
ไมนอยกวา 1 งวด
2. กรณีมีความจําเปนใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
3. สมาชิกตองทําประกันตามวงเงินกูรอบใหมทุกครั้ง
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เงื่อนไขอื่น
1. สมาชิกคางชําระหรือผิดนัดชําระหนี้ ตองชําระหนี้เปนปกติอยางนอย 3 เดือน
2. การคืนเงินกู หรือยกเลิกการกูเงินที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติไวแลว โดยไมมีเหตุอันควร สหกรณ ฯจะ
ตัดสิทธิ์การกู เงินเปนเวลา 3 เดือน
3. สมาชิกที่ไดรับการประนอมหนี้จะถูกจํากัดสิทธิ์กูทุกประเภท หากมีความประสงคจะกูตามสิทธิ์ จะตองเดิน
บัญชีเปนปกติอยางนอย 6 เดือน
4. สมาชิ ก ที่ ค า งชํ า ระค า หุ น หนี้ แ ละดอกเบี้ ย ไม มี สิ ท ธิ์ ค้ํ า ประกั น เงิ น กู ข องสมาชิ ก รายอื่ น เว น แต
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
5. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ โทรศัพท 083-4143301, 042-811149 ตอ 21
โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

