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ลาดับที่ 10 /2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2562
…………………………………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้กู้เงินและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ว่าด้ว ยการให้ เงิน กู้ และดอกเบี้ ยเงินกู้ พ.ศ. 2560 ตามมติที่ประชุมกรรมการดาเนินการ ชุดที่
55/2562 ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 จึงได้ออกประกาศสหกรณ์ออม
ทรั พ ย์ ค รู เ ลย จ ากั ด ว่ า ด้ ว ยเงิ น กู้ โ ครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสมาชิ ก พ.ศ. 2562 ไว้ เ พื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการ ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กรรมการและสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้
1. กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2562 - วันที่ 13
ธันวาคม 2562
2. เงินให้กู้ในโครงการ จานวนไม่เกิน 500 ล้านบาท
3. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับโครงการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ
1. วงเงินกู้
1.1 วงเงินกู้สาหรับสมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อกู้ชาระหนี้เงินกู้สามัญ และ สามัญ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก หรือชาระหนี้ประเภทอื่นที่มีอยู่ในสหกรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การกู้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิกแต่ละบุคคล
กู้
2. คุณสมบัติของผู้กู้
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญโดยสมบูรณ์ และต้องชาระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดอย่างน้อย 3 งวด
2.3 มีภูมิลาเนา และหรือปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเลย
2.4 มีอายุไม่เกิน 55 ปี ตามปีปฏิทิน นับถึงวันที่ยื่นคาขอกู้ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้แก่
สมาชิกเป็นรายไป ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
2.5 เป็นสมาชิกชั้นดี ไม่ผิ ดนัดชาระเงินงวดชาระหนี้ /หุ้น เว้นแต่การผิดนัดและการชาระหนี้
ดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ
3. วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน
3.1 รวมชาระหนี้ประเภทอื่นที่มีอยู่ในสหกรณ์ตามความประสงค์ของสมาชิก
3.2 หนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นหรือ หนี้สินอื่นที่มีเอกสารหลักฐานชัดเจน เช่น หนี้โครงการ
สวัสดิการของหน่วยงานหรือหนี้สินบุคคลภายนอกที่มีการทาสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร
3.3 เพื่อปัจจัยอื่นที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
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4. หลักประกันเงินกู้
4.1 สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ตามสิทธิ์กู้ในโครงการ
4.2 ใช้บุคคลค้าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสามัญค้าประกันตามอัตราส่วนวงเงินกู้ 340,000 บาท
ต่อบุคคลค้าประกัน 1 คน ทั้งนี้ผู้ค้าประกันต้องเป็นสมาชิกที่ค้าประกันเงินกู้สามัญรวมไม่เกิน 9 คน
4.3 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้
โดยกรมธรรม์ระบุให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นอันดับแรก
4.4 รูปแบบการประกัน กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทุนลดลง กาหนดระยะเวลา 10 ปี
กรณีสมาชิกผู้กู้อายุเกิน 60 ปี กาหนดระยะเวลาคุ้มครองลดลง กาหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี
4.5 เบี้ยประกันชาระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ทุนประกันและระยะเวลา
เอาประกัน
4.6 เงินค่าเบี้ยประกันให้หักจากจานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรือเพิ่มจากวงเงินให้กู้ ทั้งนี้ตาม
คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควร แต่ไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท
5. ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้
5.1 สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยยินยอมให้หักเงินชาระหนี้
จากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดกาหนดงวดชาระหนี้ในอัตราเท่ากัน ดังนี้
5.2 สมาชิกสามัญ ทีเ่ ป็นข้าราชการ กรณีมีเงินบานาญ
5.2.1 อายุไม่เกิน 40 ปี ส่งชาระ 360 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน ตามตาราง
อัตราผ่อนชาระหนี้ 360 งวด (30 ปี) ในงวดที่ 360 ให้สง่ ชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
5.2.2 อายุ 41 – 45 ปี ส่งชาระ 300 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน ตามตาราง
อัตราผ่อนชาระหนี้ 300 งวด (25 ปี) ในงวดที่ 300 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
5.2.3 อายุ 46 – 50 ปี ส่งชาระ 240 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน ตามตาราง
อัตราผ่อนชาระหนี้ 240 งวด (20 ปี) ในงวดที่ 240 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
5.2.4 อายุ 51 - 55 ปี ขึ้นไป ส่งชาระ 180 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน ตาม
ตารางอัตราผ่อนชาระหนี้ 180 งวด (15 ปี) ในงวดที่ 180 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
5.2.5 อายุ 56 ปี ขึ้นไป ส่งชาระ 120 งวด ซึ่งการนับอายุ ให้นับตามปีปฏิทิน ตามตาราง
อัตราผ่อนชาระหนี้ 120 งวด (10 ปี) ในงวดที่ 120 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
เว้นแต่ คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
5.3 สมาชิกสามัญ เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กรณีไม่มีบานาญ) คานวณงวดส่งตามอายุ
โดยให้นับตามปีปฏิทิน ซึง่ ส่งชาระงวดสุดท้าย อายุไม่เกิน 60 ปี
5.4 สมาชิกสามัญ ข้าราชการครู (หน่วยงานย่อย) ได้แก่ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย,
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ อาชีวศึกษาเลย , เทคนิคเลย , และวิ ทยาลัยการ
อาชีพ ฯ , สัง กัด มจร.วิท ยาลัย สงฆ์เ ลย, มหาวิทยาลัย มหามกุฏ ราชวิท ยาลัย วิทยาเขตศรีล้า นช้า ง ,
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย , สานักงาน กศน. จังหวัดเลย และ สหกรณ์ฯ ฯลฯ คานวณงวดส่ง
ตามอายุ โดยให้นับตามปีปฏิทิน ซึ่งส่งชาระงวดสุดท้าย อายุไม่เกิน 60 ปี
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6. การกาหนดเงินเดือนคงเหลือ (สิทธิ์กู้)
6.1 กรณีอายุไม่เกิน 55 ปี การคานวณสิทธิ์กู้ ให้คานวณเงินรายได้จาก เงินเดือน เงินค่าตอบแทน
เงินประจาตาแหน่ง รวมกัน หักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย
ต้นสังกัดทุกรายการ แล้วกาหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของเงินรายได้ดังกล่าว
6.2 กรณีอายุ 55 ปีขึ้นไป ตามปีงบประมาณ การคานวณสิทธิ์กู้ให้คานวณเงินได้รายเดือนได้
ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนปัจจุบันรวมเงินค่าตอบแทนและเงินประจาตาแหน่ง หลังการหักค่าใช้จ่าย
ตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการ แล้วกาหนดให้มีเงิน
คงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว
7. การได้รับสิทธิ์กู้ประเภทอื่น
7.1 สมาชิกที่ได้รับเงินกู้โครงการนี้แล้ว มีเงินคงเหลือตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กาหนด
สามารถถือสัญญาเงินกูส้ ามัญ หรือพิเศษ หรือเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้โครงการอื่นที่
สหกรณ์ฯ กาหนดขึ้น แต่ทั้งนี้เงินกู้ที่สมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทุกประเภทจะต้องอยู่ ในวงเงินรวมไม่เกิน
จานวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
7.2 สมาชิกต้องทาประกันตามวงเงินกู้รอบใหม่ทุกครั้ง
7.3 สมาชิกมีสิทธิ์กู้โครงการนี้ได้เพียงหนึ่งครั้ง
8. เงื่อนไขอื่น
8.1 สมาชิกจะต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเพื่อชาระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ ฯ หรือสถาบันการเงินอื่น
หรือสวัสดิการ หรือหนี้สินที่คณะกรรมการสหกรณ์เห็นสมควร
8.2 สมาชิกจะต้องทาประกันอันเกี่ยวกับเงินกู้นี้ตามที่รูปแบบและประเภทที่สหกรณ์ฯ กาหนด
8.3 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการนี้สมาชิกจะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลอื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ฯ อย่างเด็ดขาด
9. เอกสารประกอบคาขอกู้เอกสารผู้กู้และผู้ค้าประกัน
9.1 เอกสารสาหรับผู้กู้ 2 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ / สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
และคู่สมรสผู้กู้ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือ สาเนาใบสาคัญการหย่า หรือ สาเนาใบมรณบัตรในกรณี
คู่สมรสเสียชีวิต (ให้คู่สมรสของผู้เสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร)
9.2 เอกสารสาหรับผู้ค้าประกัน 1 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /สาเนาทะเบียนบ้าน
9.3 สลิปเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง 3 เดือน (ให้เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัดเซ็นรับรอง)
กรณีผู้กู้เซ็นรับรองด้วยตนเอง ให้แนบสาเนาบัญชีธนาคารแสดงรายการรับโอนเงินเดือนหรือ ไม่มีสมุดบัญชี
ธนาคารที่แสดงรายการรับโอนเงินเดือน ให้ผู้กู้ขอบัญชีแสดงรายการ(Statement) ดังกล่าวจากธนาคารที่
โอนเงินเดือน หรือ ทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
9.4 กรณีสมาชิก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองการศึกษา ,
ผู้อานวยการกองคลัง รับรองเท่านั้น พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
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10. การยื่นขอกู้
10.1 สมาชิกต้องยื่นคาขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์ฯ กาหนดอย่างครบถ้วน
ตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น
10.2 สมาชิกยื่นคาขอกู้ด้วยตนเองที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตั้งแต่วันที่
17 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2562
11. สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือตามประกาศ
ของสหกรณ์ ฯ เป็นคราวไป
12. การจ่ายเงินกู้
12.1 สมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้ตามโครงการนี้ จะต้องทาประกัน เงินกู้ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯกาหนด
12.2 การจ่ายเงิน สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินกู้หลังจากทางบริษัทประกันชีวิตแจ้งตอบรับการอนุมัติ
คุ้มครองหรือออกหนังสือรับรองให้ผู้กู้เรียบร้อยแล้ว
12.3 โอนเงินกู้ เข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ของผู้กู้ ประเภท SB ,บัญชีเงินเดือน หรือบัญชี
ออมทรัพย์ประเภทอื่น ของสหกรณ์ฯ สมาชิกหน่วย อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
13. เงื่อนไขอื่น
13.1 สมาชิกค้างชาระหรือผิดนัดชาระหนี้ ต้องเป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
13.2 การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว โดยไม่มีเหตุอันควร
สหกรณ์ ฯ ตัดสิทธิ์ การกู้เงินเป็นเวลา 3 เดือน
13.3 สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจากัดสิทธิ์กู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์จะกู้
ตามสิทธิ์ จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
13.4 สมาชิกที่ค้างชาระค่าหุ้น หนี้และดอกเบี้ยไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น
เว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ฝ่ายสินเชื่อ โทรศัพท์ 08-2841-7119 08-3414-3301 042-811149 ต่อ 21
โทรสาร 042-832433
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

(นายณสรวง ก้อนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

