
หน้าที่ 1 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 

เรื่อง เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 
******************************* 

 

  ด้วยภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่เกิด
วิกฤตค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ซึ่งระบาดมา
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกของสหกรณ์ 
  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้กับสมาชิก อาศัยอ านาจตามความในระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ได้มีมติให้ก าหนดประกาศ เรื่อง เงินกู้โครงการพิเศษ 
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 

 

  ข้อ 1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2565 เป็นต้นไป 

  ข้อ 2 สมาชิกต้องยื่นค าขอกู้เงิน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น 

  ข้อ 3 เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ให้มีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้ 
   (1) สมาชิกท่ีผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และเงินกู้ทุกประเภททั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณี 
    ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้ เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 
   (2) สมาชิกท่ีมีหนังสือแจ้งอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จากส านักงานบังคับคดีและส านักงานสรรพากร 
    ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้เงินกู้โครงการพิเศษเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ.2565 เว้นแต่มีหนังสือแจ้งยกเลิก 
    การอายัดดังกล่าว 

  ข้อ 4 วงเงินกู้ การช าระ และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก 
พ.ศ.2565 
   (1) วงเงินกู้ให้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่เคยได้รับจากปีก่อนล่าสุด 
    ภายหลังหักภาระผูกพันอ่ืนๆ ที่ต้องรับผิดชอบ (ค่าประกันสินเชื่อ, ค่าสสอค. ,ค่าสส.ชสอ. 
    และภาระผูกพันอ่ืนๆ(ถ้ามี) ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
   (2) กรณีสมาชิกรายใดที่มีภาระผูกพัน ได้แก่ ค่าสสอค. และค่าสส.ชสอ. หากจะกู้เงินตามระเบียบนี้ 
    จะต้องท าหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพ่ือช าระค่าสสอค. และ ค่าสส.ชสอ. ดังกล่าว 
   (3) การช าระ ผู้กู้ต้องช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกๆวันสิ้นเดือน โดยหักจากเงินได้รายเดือน 
    และงวดสุดท้ายต้องช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปีที่อนุมัติให้กู้ 
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   (4) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 
    ให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์เป็นคราวๆไป 

  ข้อ 5 หลักประกันส าหรับเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 นอกจากหนังสือ
ขอกู้และหนังสือสัญญากู้ ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ที่จะได้รับ 
ในปีบัญชีที่รับเงินกู้มาด าเนินการช าระ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ 

  ข้อ 6 กรณีมีหนังสือแจ้งอายัดปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากส านักงานบังคับคดี และส านักงานสรรพากร ภายหลังจาก
สมาชิกได้เงินกู้โครงการพิเศษปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไปแล้ว และสหกรณ์ฯต้องน าส่งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับ
ส านักงานบังคับคดี หรือส านักงานสรรพากร ท าให้สหกรณ์ฯไม่สามารถหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพ่ือมาช าระหนี้ได้นั้น 
สมาชิกต้องท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนเพ่ือน ามาช าระหนี้จนกว่าจะครบถ้วน และหากกรณีที่สมาชิก 
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯหักเงินช าระหนี้จากเงินกู้ประเภทอ่ืนในคราวถัดไป
จนกว่าจะช าระหนี้ครบถ้วน 

  ข้อ 7 ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติการให้เงินกู้ แต่หากกรณีสมาชิก 
ยื่นค าขอกู้ประเภทนี้และมีปัญหาให้วินิจฉัย ให้เสนอค าขอกู้ต่อคณะกรรมการด าเนินการในคราวประชุมประจ าเดือน  
เพ่ือพิจารณา ผลเป็นประการใด ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

   ประกาศ ณ วันที่  27  มกราคม  พ.ศ.2565 
 
 
 

(นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 



 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 
 
โดยเงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1.) ผู้กู้ต้องยื่นและส่งใบค ำร้องขอกู้เงินโครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ.2565           
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.2565 จะต้องท ำหนังสือยนิยอมให้หักเงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืน เพื่อช ำระค่ำสสอค.และ                     
ค่ำสส. ชสอ. ดังกล่ำว  

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

5.) อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้โครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก ให้เป็นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ของ
สหกรณ์เป็นครำวๆ ไป 

6.) ให้ผู้กู้เขียนค ำขอกู้ด้วยลำยมือตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จ ำกัด  
7.) ผู้กู้สำมำรถส่งค ำขอกู้ได้ในวันท ำกำร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จ ำกัด  

      *** 8.)  สมำชิกที่ ไม่มีสทิธิ์ยื่นกู้ เงินกู้โครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ.2565  ได้แก่  
8.1)  ผิดเงื่อนไขส่งเงินคำ่หุ้นรำยเดือน และเงินกู้ทุกประเภททัง้เงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณี   
8.2)  สมำชิกที่มีหนังสือแจ้งอำยัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จำกส ำนักงำนบังคับคดีและส ำนักงำนสรรพำกร    

   เว้นแต่มีหนังสือแจ้งยกเลิกกำรอำยัดดังกล่ำว 
 
เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้เงินโครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565  มีดังนี้ 
  1.) ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรหรือส ำเนำบัตรประชำชนของผู้กู้ จ ำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำ 
  2.) หลักฐำนแสดงรำยละเอียดประกอบกำรจ่ำยเงินเดือน (สลิปเงนิเดือน) และรำยละเอียดกำรหักเงินสะสม 
   และภำระผูกพนั  
  3.) แบบฟอร์มค ำขอกู้เงินโครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ. 2565 

 

 

*** โดยให้น าบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นกู้ด้วย *** 

ยื่นค าขอกูภ้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น 



 
 

 
 

ค ำขอและหนังสือกู้เงินโครงกำรพเิศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ. 2565        
 

                                                                            เขียนท่ี                   
                                       วนัท่ี  เดือน    พ.ศ............................ 

 
ขา้พเจา้ นาย นาง นางสาว                            สมาชิกเลขทะเบียนท่ี              
รหสัสงักดั  รับราชการหรือท างานประจ าต าแหน่ง                         
สงักดัโรงเรียน       อ าเภอ     จ.ราชบุรี  
โทรศพัทท่ี์ท างาน     บา้น    มือถือ     

ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้งประจ าเดือนละ     บาท ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูกู้ ้” ไดท้ าหนงัสือกูเ้งิน 
ไวใ้หแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ ผูใ้หกู้ ้” เพ่ือเป็นหลกัฐานต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ผูกู้ข้อกูเ้งินโครงการพิเศษตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565  จากผูใ้หกู้ ้เป็นเงินจ านวน  
                       บาท(                                                                                                                                              )  

ขอ้ 2. ในการคิดจ านวนเงินกูต้ามขอ้ 1. ผูกู้ย้นิยอมใหส้หกรณ์ฯผูใ้หกู้ ้ค  านวณจากยอดเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บใน
ปีท่ีผา่นมา ในจ านวนไม่เกินร้อยละ 60 ภายหลงัจากหกัภาระผกูพนัท่ีตอ้งช าระใหก้บัสหกรณ์ฯ ไดแ้ก่ ค่าประกนัสินเช่ือ ,ค่าสสอค. ,          
ค่าสส.ชสอ.  หรือภาระผกูพนัอ่ืนๆ(ถา้มี)  แลว้ 
  ขอ้ 3. ผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้หกู้ห้กัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบ 
  ขอ้ 4. ผูกู้ย้ินยอมเสียดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียท่ีผูใ้ห้กูก้  าหนด โดยยินยอมเสียดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกส้ินเดือนโดยยินยอมให้
ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ห้กัเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้เพ่ือส่งช าระหน้ีต่อผูใ้หกู้ ้
 ขอ้ 5. หากกรณี มีหนงัสือแจง้อายดัปันผลและเฉล่ียคืนจากส านกังานบงัคบัคดี และส านกังานสรรพากร ภายหลงัจากผูกู้ไ้ดรั้บเงินกู้
โครงการพิเศษตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565  ไปแลว้ ท าใหผู้ใ้หกู้ไ้ม่สามารถหกัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน เพื่อมาช าระ
หน้ีผูกู้ไ้ด ้ผูกู้ย้นิยอมและขอร้องผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ห้กัเงินไดร้ายเดือนของผูกู้เ้พ่ือส่งช าระหน้ีต่อผูใ้หกู้้
จนกว่าจะช าระหน้ีครบถว้น และ หากกรณีท่ีผูกู้มี้เงินไดร้ายเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ผูกู้ย้ินยอมใหผู้ใ้ห้กูห้ักเงินช าระหน้ีจากเงินกู้
ประเภทอ่ืนในคราวถดัไปจนกวา่จะช าระหน้ีครบถว้น 

ขอ้ 6. ผูกู้ท้ราบและเขา้ใจดี ขอยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบั และระเบียบวา่ดว้ย เงินกูโ้ครงการพิเศษตามมาตรการใหค้วาม
ช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565  ของผูใ้หกู้ ้ท่ีไดก้ าหนดข้ึนถือปฏิบติัทุกประการ รวมทั้ง หากมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้ดว้ย ซ่ึงผูใ้หกู้ไ้ม่
จ าเป็นตอ้งแจง้   ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ และหากค าขอกูข้องผูกู้มี้ปัญหาใหว้นิิจฉยั ผูกู้ย้นิยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการ
และใหถื้อเป็นอนัส้ินสุดโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดใดทั้งส้ิน  
               ขอ้ 7. ผูกู้ไ้ดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือกูเ้งินน้ีแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญัหนา้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ ณ วนั
ท าหนงัสือน้ี 

 

 ลงช่ือ     ผูกู้ ้

      (     ) 

 

ค ำเตือน ผู้กู้ต้องกรอกข้อควำมตำมรำยกำรทีก่ ำหนดไว้ 
ในแบบค ำขอกู้ด้วยลำยมือตนเองโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน มฉิะนั้น สหกรณ์ฯจะไม่รับพจิำรณำ 

หนงัสือกูท่ี้         /   
วนัท่ี      /             /   



 (รำยกำรต่อไปนีเ้จ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกีย่วกบัวงเงินของผู้กู้ 

จ ำนวนเงินกู้     บำท 
  1. จ านวนเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนปีท่ีผา่นมา .............................................. บาท   มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งหกัช าระ ดงัน้ี 
     1.1 ค่าประกนัสินเช่ือ                                         ..............................................บาท    
     1.2 ค่า สสอค.                                              ..............................................บาท    
     1.3 ค่า สส.ชสอ.                                                ..............................................บาท    
     1.4 อ่ืนๆ(ถา้มี)                                      ..............................................บาท      
           คงเหลือ                                            .............................................บำท    
  2.  จ านวนเงินกูท่ี้มีสิทธิไดรั้บ คิดร้อยละ 60   ของเงินปันผลและเฉล่ียคืนท่ีหกัภาระตามขอ้ 1 แลว้  
           จ ำนวน                                               ..............................................บำท    
  3. ผูข้อกู ้  เคย  ไม่เคย   ผิดนดัการส่งงวดช าระหน้ี หรือ ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน 
  4. ผูข้อกู ้  มี     ไม่มี     ค  าสัง่อายดัเงิน จากส านกังานบงัคบัคดี หรือ ส านกังานสรรพากร 
      ขอ้ช้ีแจงอ่ืนๆ             
      เห็นควรใหกู้ไ้ด ้     บาท 

 
ลงช่ือ      เจา้หนา้ท่ี 
      (      ) 
วนัท่ี  /   /  

 
อนุมติั ไม่อนุมติั 

 
ลงช่ือ                 ประธาน / รองประธาน / เลขานุการ/เหรัญญิก /ผูจ้ดัการ 
      (                      ) 
วนัท่ี         /                /   

****************************************************************************************************  
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว                                                            

ไดรั้บเงินกูจ้  านวน     บาท(                        ) 
ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี  เดือน    พ.ศ.   
 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรขา้ราชการ                  ลงช่ือ     ผูรั้บเงิน 
----                       (     ) 
วนัออกบตัร      /   /  
วนัหมดอาย ุ      /   /  

จ่ำยเงนิถูกต้องแล้ว 
ลงช่ือ     เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน 
      (     ) 
วนัท่ี        /   /   

 


