
หน้าที่ 1 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 

เรื่อง เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 
******************************* 

  ด้วยภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่
เกิดวิกฤตค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ซึ่งระบาดมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกของสหกรณ์ 
  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้กับสมาชิก อาศัยอ านาจตามความในระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินการ ชุดที่ 66  ครั้งที ่2 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ได้มีมติให้ก าหนดประกาศ เรื่อง เงินกู้โครงการพิเศษ
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ 1  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

  ข้อ 2  สมาชิกต้องยื่นค าขอกู้เงิน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น 
 

  ข้อ 3  เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ให้มี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   (1) สมาชิกท่ีผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และเงินกู้ทุกประเภททั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณี 
    ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้ เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 
   (2) สมาชิกท่ีมีหนังสือแจ้งอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จากส านักงานบังคับคดี และส านักงาน 
    สรรพากร ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้เงินกู้โครงการพิเศษเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ.2566 เว้นแต่มี 
    หนังสือแจ้งยกเลิกการอายัดดังกล่าว 
 

  ข้อ 4  วงเงินกู้ การช าระ และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้โครงการพิเศษ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก
พ.ศ.2566 
   (1) วงเงินกู้ให้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ที่เคยได้รับปีล่าสุด ภายหลังหัก 
    ภาระผูกพันอ่ืนๆ ที่ต้องรับผิดชอบ (ค่าประกันสินเชื่อ, ค่าสสอค., ค่าสส.ชสอ. และภาระผูกพัน 
    อ่ืนๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
   (2) กรณีสมาชิกรายใดที่มีภาระผูกพันได้แก่ ค่า สสอค. และค่า สส.ชสอ. หากจะกู้เงินตามระเบียบนี้ 
    จะต้องท าหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพ่ือช าระค่า สสอค. และค่า สส.ชสอ. 
    ดังกล่าว 
   (3) การช าระ ผู้กู้ต้องช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกๆวันสิ้นเดือน โดยหักจากเงินได้รายเดือน และ 
    งวดสุดท้ายต้องช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปีที่อนุมัติ 
    ให้กู้ 
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   (4) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 ให้เป็นไป 
    ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์เป็นคราวๆไป 
 

  ข้อ 5  หลักประกันส าหรับเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 นอกจาก
หนังสือขอกู้และหนังสือสัญญากู้ ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
ที่จะได้รับในปีบัญชีที่รับเงินกู้มาด าเนินการช าระ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ 
 

  ข้อ 6  กรณีมีหนังสือแจ้งอายัดปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากส านักงานบังคับคดี และส านักงานสรรพากร 
ภายหลังจากสมาชิกได้เงินกู้โครงการพิเศษปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไปแล้ว และสหกรณ์ฯต้องน าส่งเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืน ให้กับส านักงานบังคับคดี หรือส านักงานสรรพากร ท าให้สหกรณ์ฯไม่สามารถหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
เพ่ือมาช าระหนี้ได้นั้น สมาชิกต้องท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนเพ่ือน ามาช าระหนี้  จนกว่าจะ
ครบถ้วน และหากกรณีที่สมาชิกมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯ 
หักเงินช าระหนี้จากเงินกู้ประเภทอ่ืนในคราวถัดไปจนกว่าจะช าระหนี้ครบถ้วน 
 

  ข้อ 7  ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติการให้เงินกู้ แต่หากกรณี
สมาชิกยื่นค าขอกู้ประเภทนี้ และมีปัญหาให้วินิจฉัย ให้เสนอค าขอกู้ต่อคณะกรรมการด าเนินการในคราวประชุม
ประจ าเดือนเพื่อพิจารณา ผลเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 



 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566 
 
โดยเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1.) ผู้กู้ต้องยื่นและส่งใบค ำร้องขอกู้เงินโครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ.2566           
ตำมแบบของสหกรณ์ 

2.) วงเงินกู้ให้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนที่เคยได้รับจำกปีก่อนล่ำสุด ภำยหลังหักภำระผูกพันอื่นๆ 
ที่ต้องรับผิดชอบ (ค่ำประกันสนิเชื่อ, ค่ำสสอค. ,ค่ำสส.ชสอ. และภำระผูกพนัอื่นๆ (ถ้ำม)ี  ทั้งนี้ ไม่เกิน 100,000 บำท 
(หนึ่งแสนบำทถ้วน) 

3.) กรณีสมำชิกรำยใดที่มีภำระผูกพันได้แก่ ค่ำสสอค. และค่ำสส.ชสอ. หำกจะกู้เงิน โครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำม
ช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ.2566 จะต้องท ำหนังสือยนิยอมให้หักเงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืน เพื่อช ำระค่ำสสอค.และ                     
ค่ำสส. ชสอ. ดังกล่ำว  

4.) กำรช ำระ ผู้กู้ต้องช ำระดอกเบี้ยเป็นรำยเดือนทุกๆวนัสิ้นเดือน โดยหักจำกเงินได้รำยเดือน ณ ที่จ่ำย                         
และงวดสดุท้ำย ต้องช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบี้ย โดยหักจำกเงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนของปีที่อนุมัติให้กู้ 

5.) อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้โครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก ให้เป็นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ของ
สหกรณ์เป็นครำว ๆ ไป 

6.) สมำชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รำยเดือนคงเหลือเมื่อหักจำกกำรช ำระหนี้สินและภำระผูกพันทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 
 7.)  ให้ผู้กู้เขียนค ำขอกู้ด้วยลำยมือตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จ ำกัด  
  8.)  ผู้กู้สำมำรถส่งค ำขอกู้ได้ในวันท ำกำร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จ ำกัด  
     *** 9.)  สมำชิกที่ ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้ เงินกู้โครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ.2566  ได้แก่  

9.1)   ผิดเงื่อนไขส่งเงินคำ่หุ้นรำยเดือน และเงินกู้ทุกประเภททัง้เงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณี   
9.2)  สมำชิกที่มีหนังสือแจ้งอำยัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จำกส ำนักงำนบังคับคดีและส ำนักงำนสรรพำกร    

   เว้นแต่มีหนังสือแจ้งยกเลิกกำรอำยัดดังกล่ำว 
 
เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้เงินโครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566  มีดังนี้ 
  1.) ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรหรือส ำเนำบัตรประชำชนของผู้กู้ จ ำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำ 
  2.) หลักฐำนแสดงรำยละเอียดประกอบกำรจ่ำยเงินเดือน (สลิปเงนิเดือน) และรำยละเอียดกำรหักเงินสะสม 
   และภำระผูกพนั  
  3.)   แบบฟอร์มค ำขอกู้เงินโครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ. 2566 

 

 

*** โดยให้น าบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นกู้ด้วย *** 

ยื่นค าขอกูภ้ายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565  ถึง 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น 



 
 

ค ำขอและหนังสือกู้เงินโครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ. 2566  (ฉป.)    
 

                                                                   เขียนที่        
        วันที ่ เดือน    พ.ศ.   

 

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว      สมาชิกเลขทะเบียนที่   
รหัสสังกัด  รับราชการหรือท างานประจ าต าแหน่ง        
สังกัดโรงเรียน       อ าเภอ     จ.ราชบุรี  
โทรศัพท์ที่ท างาน     บ้าน    มือถือ     
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าเดือนละ     บาท ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้ ” ได้ท าหนังสือกู้เงิน 

ไว้ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้ให้กู้ ” เพ่ือเป็นหลักฐานต่อไปนี้ 
          ข้อ 1. ผู้กู้ขอกู้เงินโครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566  จากผู้ให้กู้ เป็นเงินจ านวน 
     บาท (                    )  
           ข้อ 2. ในการคิดจ านวนเงินกู้ตามข้อ 1. ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฯผู้ให้กู้ ค านวณจากยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่
ข้าพเจ้าได้รับในปีที่ผ่านมา ในจ านวนไม่เกินร้อยละ 60    ภายหลังจากหักภาระผูกพันที่ต้องช าระให้กับสหกรณ์ฯ ได้แก่ ค่าประกัน
สินเชื่อ ,ค่าสสอค. ,ค่าสส.ชสอ.  หรือภาระผูกพันอื่นๆ(ถ้ามี)  แล้ว 
  ข้อ 3. ผู้กู้ยินยอมใหส้หกรณ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบ 
  ข้อ 4. ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้ก าหนด โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน                  
โดยยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ เพ่ือส่งช าระหนี้ต่อผู้ให้กู้ 
 ข้อ 5. หากกรณี มีหนังสือแจ้งอายัดปันผลและเฉลี่ยคืนจากส านักงานบังคับคดี และส านักงานสรรพากร ภายหลังจาก          
ผู้กู้ไดร้ับเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566  ไปแล้ว ท าให้สหกรณ์ฯไม่สามารถหักเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืน เพ่ือมาช าระหนี้ผู้กู้ได้ ผู้กู้ยินยอมและขอร้องผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้หักเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ เพ่ือส่งช าระหนี้ต่อผู้ให้กู้จนกว่าจะช าระหนี้ครบถ้วน และ หากกรณีที่ผู้กู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึง                  
ร้อยละ 30  ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฯหักเงินช าระหนี้จากเงินกู้ประเภทอ่ืนในคราวถัดไปจนกว่าจะช าระหนี้ครบถ้วน 
          ข้อ 6. ผู้กู้ทราบและเข้าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วย เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2566  ของผู้ให้กู้ ที่ได้ก าหนดขึ้น ถือปฏิบัติทุกประการ รวมทั้งหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า
ด้วย ซึ่งผู้ให้กู้ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า  และหากค าขอกู้ของผู้กู้ มีปัญหาให้วินิจฉัย  ผู้กู้ยินยอมรับผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการด าเนินการ  และให้ถือเป็นอันสิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดใดทั้งสิ้น  
          ข้อ 7. ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือกู้เงินนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญต่อหน้าพยาน            
ณ วันท าหนังสือนี้ 
 

 ลงชื่อ     ผู้กู ้

      (     ) 

ค ำเตือน ผู้กู้ต้องกรอกข้อควำมตำมรำยกำร 
ที่ก ำหนดไว้ ในแบบค ำขอกู้ด้วยลำยมือตนเอง 
โดยถูกต้อง และครบถ้วนมิฉะนั้นสหกรณ์ฯ 
จะไม่รับพิจำรณำ 

หนังสือกู้ท่ี         /   
วันที่      /             /   



 (รำยกำรต่อไปนี้เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้กู้ 

 

จ ำนวนเงินกู้     บำท 
 

  1. จ านวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนปีที่ผ่านมา .............................................. บาท   มีภาระผูกพันที่ต้องหักช าระ ดังนี้ 
     1.1 ค่าประกันสินเชื่อ                             .............................................. บาท    
     1.2 ค่า สสอค.                                     .............................................. บาท    
     1.3 ค่า สส.ชสอ.                                   .............................................. บาท    
     1.4 อ่ืนๆ(ถ้ามี)                                     .............................................. บาท      
     คงเหลือ                                          ..............................................บำท    
 

  2.  จ านวนเงินกู้ท่ีมีสิทธิได้รับ คิดร้อยละ 60   ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่หักภาระตามข้อ 1 แล้ว  
 

      จ านวน                                             ..............................................บำท    
  3. ผู้ขอกู้    เคย   ไม่เคย   ผิดนัดการส่งงวดช าระหนี้ หรือ ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
  4. ผู้ขอกู้    มี      ไมมี่     ค าสั่งอายัดเงิน จากส านักงานบังคับคดี หรือ ส านักงานสรรพากร 
 

ข้อชี้แจงอ่ืนๆ             
เห็นควรให้กู้ได้      บาท 

 

ลงชื่อ      เจ้าหน้าที่ 
      (      ) 
วันที่  /   /   

 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
ลงชื่อ                 ประธาน / รองประธาน / เลขานุการ/เหรัญญิก /ผู้จัดการ 
      (                      ) 
วันที่         /                /   

**************************************************************************************************** 
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว                          

ได้รับเงินกู้จ านวน     บาท(        ) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่  เดือน    พ.ศ.   

 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ                  ลงชื่อ     ผู้รับเงิน 
----         (     ) 
วันออกบัตร      /   /  
วันหมดอายุ      /   /  

จ่ำยเงินถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ     เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 
      (     ) 
วันที่        /   /   

 


