หน้าที่ 1

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
เรื่อง เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565
*******************************
ด้วยภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่เกิด
วิกฤตค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด19) ซึ่งระบาดมา
อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกของสหกรณ์
เพื่อเป็ น การบรรเทาความเดือดร้ อนทางด้า นการเงิน ให้ กับสมาชิ ก อาศัยอานาจตามความในระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากั ด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 และมติที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ได้มีมติให้กาหนดประกาศ เรื่อง เงินกู้ โครงการพิเศษ
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 2 สมาชิกต้องยื่นคาขอกู้เงิน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
ข้อ 3 เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ให้มีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
(1) สมาชิกที่ผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และเงินกู้ทุกประเภททั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณี
ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้ เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565
(2) สมาชิกที่มีหนังสือแจ้งอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จากสานักงานบังคับคดีและสานักงานสรรพากร
ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้เงินกู้โครงการพิเศษเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ.2565 เว้นแต่มีหนังสือแจ้งยกเลิก
การอายัดดังกล่าว
ข้อ 4 วงเงินกู้ การชาระ และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก
พ.ศ.2565
(1) วงเงินกู้ให้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่เคยได้รับจากปีก่อนล่าสุด
ภายหลังหักภาระผูกพันอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบ (ค่าประกันสินเชื่อ, ค่าสสอค. ,ค่าสส.ชสอ.
และภาระผูกพันอื่นๆ(ถ้ามี) ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
(2) กรณีสมาชิกรายใดที่มีภาระผูกพัน ได้แก่ ค่าสสอค. และค่าสส.ชสอ. หากจะกู้เงินตามระเบียบนี้
จะต้องทาหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพื่อชาระค่าสสอค. และ ค่าสส.ชสอ. ดังกล่าว
(3) การชาระ ผู้กู้ต้องชาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกๆวันสิ้นเดือน โดยหักจากเงินได้รายเดือน
และงวดสุดท้ายต้องชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปีที่อนุมัติให้กู้
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(4) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565
ให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์เป็นคราวๆไป
ข้อ 5 หลักประกันสาหรับเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 นอกจากหนังสือ
ขอกู้และหนั งสื อสั ญญากู้ ซึ่งผู้ กู้ได้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้ ว สหกรณ์ขอสงวนสิ ทธิ์หักเงินปัน ผลและเงินเฉลี่ยคืน ที่จะได้รับ
ในปีบัญชีที่รับเงินกู้มาดาเนินการชาระ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
ข้อ 6 กรณีมีหนังสือแจ้งอายัดปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากสานักงานบังคับคดี และสานักงานสรรพากร ภายหลังจาก
สมาชิกได้เงิน กู้โ ครงการพิเศษปั น ผลและเงิน เฉลี่ ยคืนไปแล้ว และสหกรณ์ฯต้องนาส่ งเงินปันผลและเงินเฉลี่ ยคืนให้ กั บ
สานักงานบังคับคดี หรือสานักงานสรรพากร ทาให้สหกรณ์ฯไม่สามารถหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพื่อมาชาระหนี้ได้นั้น
สมาชิกต้องทาหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนเพื่ อนามาชาระหนี้จนกว่าจะครบถ้วน และหากกรณีที่สมาชิก
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯหักเงินชาระหนี้จากเงินกู้ประเภทอื่นในคราวถัดไป
จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน
ข้อ 7 ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติการให้เงินกู้ แต่หากกรณีสมาชิก
ยื่นคาขอกู้ป ระเภทนี้ และมีปั ญ หาให้ วินิ จ ฉัย ให้ เสนอคาขอกู้ต่อคณะกรรมการดาเนินการในคราวประชุมประจาเดือ น
เพื่อพิจารณา ผลเป็นประการใด ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565

(นายสุริยะ ชมศรีเมฆ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565
โดยเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.) ผู้กู้ต้องยื่นและส่งใบคำร้องขอกู้เงิน โครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ.2565
ตำมแบบของสหกรณ์
2.) วงเงินกู้ให้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่เคยได้รับจำกปีก่อนล่ำสุด ภำยหลังหักภำระผูกพันอื่นๆ
ที่ต้องรับผิดชอบ (ค่ำประกันสินเชื่อ, ค่ำสสอค. ,ค่ำสส.ชสอ. และภำระผูกพันอื่นๆ (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ไม่เกิน 100,000 บำท
(หนึ่งแสนบำทถ้วน)
3.) กรณีสมำชิกรำยใดที่มีภำระผูกพันได้แก่ ค่ำสสอค. และค่ำสส.ชสอ. หำกจะกู้เงิน โครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำม
ช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ.2565 จะต้องทำหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพื่อชำระค่ำสสอค.และ
ค่ำสส. ชสอ. ดังกล่ำว
4.) กำรชำระ ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยเป็นรำยเดือนทุกๆวันสิ้นเดือน โดยหักจำกเงินได้รำยเดือน ณ ที่จ่ำย
และงวดสุดท้ำย ต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยหักจำกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปีที่อนุมัติให้กู้
5.) อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้โครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก ให้เป็นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ของ
สหกรณ์เป็นครำวๆ ไป
6.) ให้ผู้กู้เขียนคำขอกู้ด้วยลำยมือตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จำกัด
7.) ผู้กู้สำมำรถส่งคำขอกู้ได้ในวันทำกำร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จำกัด
*** 8.) สมำชิกที่ ไม่มีสทิ ธิ์ยื่นกู้ เงินกู้โครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ.2565 ได้แก่
8.1) ผิดเงื่อนไขส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน และเงินกู้ทุกประเภททัง้ เงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณี
8.2) สมำชิกที่มีหนังสือแจ้งอำยัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จำกสำนักงำนบังคับคดีและสำนักงำนสรรพำกร
เว้นแต่มีหนังสือแจ้งยกเลิกกำรอำยัดดังกล่ำว
เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้เงินโครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 มีดังนี้
1.) สำเนำบัตรข้ำรำชกำรหรือสำเนำบัตรประชำชนของผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนำ
2.) หลักฐำนแสดงรำยละเอียดประกอบกำรจ่ำยเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) และรำยละเอียดกำรหักเงินสะสม
และภำระผูกพัน
3.) แบบฟอร์มคำขอกู้เงินโครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ. 2565

*** โดยให้นาบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นกู้ด้วย ***
ยื่นคาขอกูภ้ ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

คำเตือน ผู้ก้ ตู ้ องกรอกข้ อควำมตำมรำยกำรทีก่ ำหนดไว้
ในแบบคำขอกู้ด้วยลำยมือตนเองโดยถูกต้ องและ
ครบถ้ วน มิฉะนั้น สหกรณ์ ฯจะไม่ รับพิจำรณำ

หนังสื อกูท้ ี่
วันที่
/

/
/

คำขอและหนังสื อกู้เงินโครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ ควำมช่ วยเหลือสมำชิก พ.ศ. 2565
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ............................

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว
สมาชิกเลขทะเบียนที่
รหัสสังกัด
รับราชการหรื อทางานประจาตาแหน่ง
สังกัดโรงเรี ยน
อาเภอ
จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ที่ทางาน
บ้าน
มือถือ
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจาเดือนละ
บาท ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูก้ ู้ ” ได้ทาหนังสื อกูเ้ งิน
ไว้ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ ผูใ้ ห้กู้ ” เพื่อเป็ นหลักฐานต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูก้ ขู้ อกูเ้ งินโครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 จากผูใ้ ห้กู้ เป็ นเงินจานวน
บาท(
)
ข้อ 2. ในการคิดจานวนเงินกูต้ ามข้อ 1. ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้สหกรณ์ฯผูใ้ ห้กู้ คานวณจากยอดเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ขา้ พเจ้าได้รับใน
ปี ที่ผา่ นมา ในจานวนไม่เกินร้อยละ 60 ภายหลังจากหักภาระผูกพันที่ตอ้ งชาระให้กบั สหกรณ์ฯ ได้แก่ ค่าประกันสิ นเชื่อ ,ค่าสสอค. ,
ค่าสส.ชสอ. หรื อภาระผูกพันอื่นๆ(ถ้ามี) แล้ว
ข้อ 3. ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผใู ้ ห้กหู้ กั เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบ
ข้อ 4. ผูก้ ูย้ ินยอมเสี ยดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ ยที่ ผูใ้ ห้กูก้ าหนด โดยยินยอมเสี ยดอกเบี้ ยเป็ นรายเดื อนทุกสิ้ นเดื อนโดยยินยอมให้
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของผูก้ หู้ กั เงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ เพื่อส่งชาระหนี้ต่อผูใ้ ห้กู้
ข้อ 5. หากกรณี มีหนังสื อแจ้งอายัดปั นผลและเฉลี่ยคืนจากสานักงานบังคับคดี และสานักงานสรรพากร ภายหลังจากผูก้ ไู้ ด้รับเงินกู้
โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 ไปแล้ว ทาให้ผใู ้ ห้กไู้ ม่สามารถหักเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน เพื่อมาชาระ
หนี้ผกู ้ ไู้ ด้ ผูก้ ยู้ นิ ยอมและขอร้องผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของผูก้ หู้ กั เงินได้รายเดือนของผูก้ เู้ พื่อส่งชาระหนี้ต่อผูใ้ ห้กู้
จนกว่าจะชาระหนี้ ครบถ้วน และ หากกรณี ที่ผูก้ ูม้ ีเงิ นได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ผูก้ ูย้ ินยอมให้ผูใ้ ห้กูห้ ักเงิ นชาระหนี้ จากเงิ นกู้
ประเภทอื่นในคราวถัดไปจนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน
ข้อ 6. ผูก้ ทู้ ราบและเข้าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วย เงินกูโ้ ครงการพิเศษตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 ของผูใ้ ห้กู้ ที่ได้กาหนดขึ้นถือปฏิบตั ิทุกประการ รวมทั้ง หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ซึ่งผูใ้ ห้กไู้ ม่
จาเป็ นต้องแจ้ง ให้ผกู ้ ทู้ ราบล่วงหน้า และหากคาขอกูข้ องผูก้ มู้ ีปัญหาให้วนิ ิจฉัย ผูก้ ยู้ นิ ยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการดาเนินการ
และให้ถือเป็ นอันสิ้นสุดโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดใดทั้งสิ้น
ข้อ 7. ผูก้ ไู้ ด้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสื อกูเ้ งินนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานสาคัญหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ณ วัน
ทาหนังสื อนี้
ลงชื่อ

ผูก้ ู้

(

)

(รำยกำรต่ อไปนีเ้ จ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์ กรอกเอง)
รำยกำรเกีย่ วกับวงเงินของผู้ก้ ู
จำนวนเงินกู้
บำท
1. จานวนเงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนปี ที่ผา่ นมา .............................................. บาท มีภาระผูกพันที่ตอ้ งหักชาระ ดังนี้
1.1 ค่าประกันสิ นเชื่อ
..............................................บาท
1.2 ค่า สสอค.
..............................................บาท
1.3 ค่า สส.ชสอ.
..............................................บาท
1.4 อื่นๆ(ถ้ามี)
..............................................บาท
คงเหลือ
.............................................บำท
2. จานวนเงินกูท้ ี่มีสิทธิได้รับ คิดร้อยละ 60 ของเงินปั นผลและเฉลี่ยคืนที่หกั ภาระตามข้อ 1 แล้ว
จำนวน
..............................................บำท
3. ผูข้ อกู้ เคย ไม่เคย ผิดนัดการส่งงวดชาระหนี้ หรื อ ขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน
4. ผูข้ อกู้ มี ไม่มี คาสัง่ อายัดเงิน จากสานักงานบังคับคดี หรื อ สานักงานสรรพากร
ข้อชี้แจงอื่นๆ
เห็นควรให้กไู้ ด้
บาท
ลงชื่อ
(
วันที่

เจ้าหน้าที่
)
/

/

อนุมตั ิไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ
ประธาน / รองประธาน / เลขานุการ/เหรัญญิก /ผูจ้ ดั การ
(
)
วันที่
/
/
****************************************************************************************************
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว
ได้รับเงินกูจ้ านวน
บาท(
ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
----
วันออกบัตร
/
/
วันหมดอายุ
/
/

ลงชื่อ
(

ผูร้ ับเงิน
)

จ่ ำยเงินถูกต้ องแล้ ว
ลงชื่อ
(
วันที่

เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
)
/

/

)

