ลาดับที่ 46 /2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2561
_______________________________________

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 7 ข้อ 64 (9) และหมวด 4 ข้อ 16 (1) และ ระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 หมวด 2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามมติที่ประชุม
กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 54/2561 ในคราวประชุม ครั้งที่ 16 / 2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติ
โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2561 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยเงินกู้ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2561 เป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ
1.1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี
1.2 จากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 5% ของหุ้น ณ ปี 2561 (เศษหลักร้อยตัดทิ้ง)
1.3 จากัดสิทธิ์การกู้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย วงเงินกู้รวมไม่เกิน 5,500,000 บาท
1.4 เงินให้กู้ในโครงการ จานวนไม่เกิน 100 ล้านบาท
1.5 กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-วันที่ 15 มกราคม 2562
1.6 สาหรับสมาชิกที่บันทึกยินยอมให้หักเงินปันผล/เฉลี่ยคืน เพื่อชาระค่าฌาปนกิจ สสอ. , สสอค. และ
สส.ชสอ. รายปี ต้องหักชาระค่าฌาปนกิจไว้ก่อน ส่วนที่เหลือสามารถกู้ได้
1.7 สมาชิกมีสิทธิ์กู้โครงการนี้ได้เพียงหนึ่งครั้ง / ปี
2. คุณสมบัติของผู้กู้
2.1 เป็นสมาชิกสามัญและเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (นับถึงวันยื่นคาขอกู้)
2.2 เป็นสมาชิกชั้นดี ไม่ผิดนัดชาระเงินงวดชาระหนี้/หุ้น งดให้กู้ สาหรับสมาชิกที่มีดอกเบี้ยค้างชาระ ,
ผิดนัดชาระหนี้ ,หลักประกันบกพร่อง , ถูกศาล หรือสานักงานบังคับคดีแจ้งอายัดสิทธิ์เรียกร้องในเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืน เว้นแต่สมาชิกเกษียณอายุราชการ /ลาออกจากราชการในปี 2561 ที่ยังไม่ได้ทาเรื่องปรับ
โครงสร้างหนี้ ให้นาเรื่องเสนอพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
3. วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน
3.1 เพื่อนาไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น เป็นค่ารักษาพยาบาลตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว หรือ
หนี้สินอืน่ ที่มหี รือไม่มีเอกสารหลักฐาน เช่นเงินกู้นอกระบบ และ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร
3.2 ชาระหนี้ประเภทอื่นที่มีอยู่ในสหกรณ์ตามความประสงค์ของสมาชิก
/ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้…

4. ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้
4.1 สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้จากเงินได้
รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด กาหนดงวดชาระหนี้ในอัตราเท่ากัน ตามตารางอัตราผ่อนชาระหนี้
4.2 ตารางอัตราผ่อนชาระหนี้
วงเงินกู้

งวดส่งชาระหนี้

วงเงินกู้

งวดส่งชาระหนี้

1,000 - 5,000
6,000 - 10,000
11,000 - 15,000
16,000 - 20,000
21,000 - 25,000
26,000 - 30,000
31,000 - 35,000
36,000 - 40,000
41,000 - 45,000
46,000 - 50,000

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000

51,000 - 55,000
56,000 - 60,000
61,000 - 65,000
66,000 - 70,000
71,000 - 75,000
76,000 - 80,000
81,000 - 85,000
86,000 - 90,000
91,000 - 95,000
96,000 - 100,000

1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000

หมายเหตุ ส่งชาระไม่เกิน 6 งวด ในงวดที่ 6 ให้นาเงินอื่นๆ ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
5. การกาหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิ์กู้)
5.1 กรณีอายุไม่เกิน 58 ปี และกรณีเกษียณอายุราชการ รับเงินบานาญการคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงิน
รายได้จาก เงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่งรวมกัน หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือน
ที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของ
สมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินรายได้ดังกล่าว
5.2 กรณีอายุ 58 ปี ตามปีงบประมาณ การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินได้รายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ
70 ของเงินเดือนปัจจุบันไม่รวมเงินค่าตอบแทนและเงินประจาตาแหน่ง หลังการหักค่าใช้จ่ายตามบัญชี
รายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอน
เข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว
5.3 กรณีสมาชิกที่มีอายุ 59-60 ปี ตามปีงบประมาณหรือปีที่จะเกษียณอายุราชการ การคานวณสิทธิ์กู้ ให้
คานวณเงินได้รายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของเงินเดือนปัจจุบันไม่รวมเงินค่าตอบแทนและเงินประจาตาแหน่ง
หลังการหักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการ แล้ว
กาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของเงินรายได้ดังกล่าว
6. หลักประกันเงินกู้
6.1 เงินค่าหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดจากัดไม่เกินวงเงินกู้
6.2 สมาชิกทาหนังสือสัญญาเงินกู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2561 ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
/เอกสารประกอบคาขอกู้…

7. เอกสารประกอบคาขอกู้
7.1 สาเนาบัตรผู้กู้ ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรองด้วยหมึกสีน้าเงินเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรที่
ทางราชการ ออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ นับถึงวันรับเงินกู้ จานวน 1 ฉบับ
7.2 สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ ที่มีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรอง ด้วยหมึกสีน้าเงิน จานวน 1 ฉบับ
7.3 สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่ต้องการรับเงินกู้ (ยกเว้น ธ.กสิกร และ ธกส.) จานวน 1 ฉบับ
7.4 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 1 เดือนของผู้กู้ ลงนามรับรอง
เอกสารโดยเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีผู้กู้ลงนามรับรอง ต้อง สังกัด สพป.และสพม.เท่านั้น)
7.5 เอกสารข้อ 4 กรณีไม่ได้สังกัด สพป./ สพม. ต้อง เพิ่มสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงรายการรับ
โอนเงินเดือน เดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ Statement (สเตทเม้นท์) ของผู้กู้
8. การยื่นขอกู้
8.1 สมาชิกต้องยื่นคาขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์กาหนดอย่างครบถ้วนตาม ประกาศของ
สหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์ฯ จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น
8.2 สมาชิกยื่นคาขอกู้ด้วยตนเอง ที่ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตั้งแต่วันออกประกาศ
โครงการนี้ เป็นต้นไป
9. การจ่ายเงินกู้
9.1 กาหนดการจ่ายเงินกู้สัปดาห์ละ 2 วัน ดังนี้
9.1.1 รับคาขอกู้ วันจันทร์ ถึง วันพุธ จ่ายเงินโอนเข้าบัญชีสมาชิก ทุกวันศุกร์
9.1.2 รับคาขอกู้ วันพฤหัสบดี ถึง วันศุกร์ จ่ายเงินโอนเข้าบัญชีสมาชิก ทุกวันอังคาร
9.2 วิธีจ่ายเงินกู้ โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ หรือ บัญชีธนาคาร ตามความประสงค์ของ
สมาชิก (ยกเว้นธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด)
10. เงื่อนไขอื่น
10.1 สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ต้องชาระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือนติดต่อกัน
10.2 กาหนดรับคาขอกู้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2562
10.3 ส่งคาขอกู้ได้ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ในวันและเวลาทาการปกติ 08.30 - 16.30 น.
10.4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อ โทรศัพท์ 082-8417119, 083-4143301,
042-811149 ต่อ 21 โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายณสรวง ก้อนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

