
 

 
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
เร่ือง  โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2565 

------------------------ 
 

  ด้วยในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในการด ารงชีพประจ าวัน จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา   (Covid – 19)   ที่ได้แพร่กระจายไปหลายพื้นท่ีของจังหวัด  ซึ่งส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน   ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ต้องมีภาระในการด ารงชีวิต การ
ช าระหนี้ ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีอยู่ในระบบสหกรณ์ และนอกระบบสหกรณ์ ท าให้รายได้ประจ าไม่พอกับการด ารงชีวิตประจ าวัน  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ได้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาและเพ่ือเป็น
การช่วยเหลือสมาชิก  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมือ่วันที่  21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565  จึงได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ขึ้น  โดยมีรายละเอียดเป็น
รายกรณี ดังนี้  

กรณีท่ี 1 สมาชิกท่ีมีหนี้สินตามสัญญากู้เงินในสหกรณ์ มีความประสงค์จะปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือให้มีเงินได้ 
 คงเหลือใช้ในชีวิตประจ าวัน  ให้ยื่นความจ านงขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

กรณีท่ี 2 สมาชิกท่ีมีหนี้สินตามสัญญาเงินกู้ของสหกรณ์ และมีหนี้สินที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย จากสถาบันการเงิน  
 อ่ืน ๆ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565   มีปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ หากมีความประสงค์จะรวม 
 หนี้เพื่อให้มีรายได้ประจ าเดือนคงเหลือเพียงพอเหมาะกับชีวิตประจ าวัน ให้น าส่งข้อมูลหนี้สิน 
 และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองความถูกต้อง จัดท าค าขอส่งเป็น 
 รายบุคคลให้กับทางสหกรณ์ฯ  เพ่ือให้คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาด าเนินการ 
 ช่วยเหลือตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ  กรณี 
 ดังกล่าวนี้ ให้สมาชิกท่ีมีความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ ให้ส่งค าขอข้อมูลรายบุคคลได้ตั้งแต่  
                วันที่  1   มีนาคม   พ.ศ.  2565 เป็นต้นไป 

  การพิจารณาการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ที่มีความประสงค์  ทั้งกรณี ที่ 1 
และ กรณีที่ 2  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  จะด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้  
แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ   

  ประกาศ  ณ  วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

      (ลงชื่อ) 

         (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว) 
       ประธานกรรมการด าเนินการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
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โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.  2565 

            การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกผู้รวมโครงการการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิก
สหกรณ ์ พ.ศ.  2565 

คุณสมบัติของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 
1. มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ไม่น้อยกว่า   3   ปี  
2. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ดังนี้ 

2.1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ) 
2.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 2 ((สฌ.ลพ 2 ) 
2.3  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 2 ((สฌ.ลพ 3 ) 
2.4  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 
2.5  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณส์มาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
2.6  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) 
2.7  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  (สส.สท.) 

3. เป็นหนี้ที่ถูกหัก  ณ  ที่จ่ายกับสถาบันการเงินอ่ืนก่อนวันที่  1  มกราคม พ.ศ.2565  และมีปัญหาด้านการเงิน 
และเศรษฐกิจได้แก่ 
3.1 หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   
3.2 หนี้ธนาคารออมสิน 
3.3 หนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
3.4 หนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
3.5 หนี้ธนาคารกรุงไทย 
3.6 หนี้สถาบันการเงินอื่น 
3.7 หนี้บัตรเครดิต 
3.8 หนี้บุคคลภายนอก 
3.9 หนี้อื่น ๆ  ฯลฯ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-3- 

วงเงินกู้เงื่อนไขตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ. 2565 
สมาชิกปกต ิ

1. สมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ รวมทุกสัญญาสามารถกู้ได้ 
ไม่เกินจ านวน  5,500,000  บาท  (หา้ล้านห้าแสนบาทถ้วน)   ทั้งนี้ไม่รวมกับซื้อหุ้นและการท าประกันความเสี่ยง 

2. ส่งช าระเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน  384  งวด 
3. สมาชิกจะต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  14 %   ของวงเงินกู้  
4. สมาชิกยื่นกู้ให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบ าเหน็จ 

              บ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์  พ.ศ.2551 
                         ในกรณีสมาชิกท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณะกรรมการด าเนินการอาจจะพิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมให้ 
              แก่ผู้กู้เป็นราย ๆ  ไป  แต่ทั้งนี้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอให้หักดังนี้ 

        -ข้าราชการบ านาญมีเงินได้รายเดือน     คงเหลือไม่น้อยกว่า  10 %   
                       -สมาชิกปกติมีเงินได้รายเดือน             คงเหลือไม่น้อยกว่า  15 %   

5.    ก. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1,2)   แนบสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด   
 ข. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35)      แนบสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด / บัญชีเคลื่อนไหวธนาคาร 
 ค. หน่วยงานอ่ืน                                                แนบสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด / บัญชีเคลื่อนไหวธนาคาร 

 6.   ใบค านวณเงินเดือนบ านาญ   ส าหรับสมาชิกท่ีมีอายุเกิน   57  ปี   การให้เงินกู้สามัญให้ค านึงถึงเงินบ านาญ 
                รายเดือนที่จะได้รับภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว  ซึ่งสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 
 7.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน   
 8.  แนบหลักฐานการเป็นหนี้สถาบันการเงินอ่ืนที่ต้องการจะรวมหนี้ทุกฉบับ และเป็นหนี้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย 
              กับสถาบันการเงินอื่น ก่อนวันที่  1  เดือนมกราคม  พ.ศ.2565 

     9.สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติวงเงินกู้ตามโครงการจะต้องท าประกันสินเชื่อตามความเสี่ยงตามเงื่อนไขดังนี ้
ผู้ค้ าประกัน 1  คน ต่อวงเงินจ านวน 400,000 บาท  ค้ าประกันได้ไม่เกิน  13 สัญญา    สมาชิกที่มีความเสี่ยงให้ท า
ประกันเท่าที่มีความเสี่ยงหรือแจ้งความประสงค์ท าประกันมากกว่าความเสี่ยงก็ได้  

สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 จะต้องปฏิบัติตามเงือนไขดังนี้ 
1. ท าบันทึกตามแบบที่สหกรณ์ฯก าหนดและไม่ก่อหนี้ผูกพันใด ๆ  กับสถาบันการเงินอื่นหรือแหล่งเงินกู้นอกระบบอื่น ๆ 
2. สมาชิกที่กู้เงินเพื่อให้สหกรณ์ช าระหนี้ให้โดยไถ่ถอนหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินอื่น จะต้องน าหลักทรัพย์ที่ไถ่ถอนมาแล้ว

น ามาค้ าประกันเงินกู้โครงการรวมหนี้ด้วย และท านิติกรรมจ านองกับสหกรณ์ฯต่อไป 
3. ก. กรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้พิเศษเดิมของสหกรณ์    เมื่อเข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯต้องมีผู้ค้ าประกันและท า

ประกันความเสี่ยงครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ได้ก าหนด  และไถ่ถอนโฉนดคืนจากสหกรณ์ฯได้      
ข.  กรณีสมาชิกที่เข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ   เมื่อเข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการฯ สามารถน าหลักทรัพย์มาค้ า
ประกันและผู้ค้ าประกันเงินกู้เป็นหลักประกันเงินกู้รวมกันได้    โดยหลักทรัพย์ที่น ามาค้ าประกันค านวณจากราคาประเมิน
จากทางราชการ  มูลค่าราคาประเมิน   400,000 บาท  ต่อผู้ค้ าประกัน  1 คน   
 ค. กรณีเข้าร่วมโครงการฯไปแล้วต่อมาสมาชิกแจ้งความประสงค์จะขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจากสหกรณ์ฯ  สมาชิกสามารถ
น าเงินช าระหนี้ให้สหกรณ์ฯบางส่วนตามจ านวนวงเงินกู้ที่จ านองไว้กับสหกรณ์ฯ  และขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจากสหกรณ์ฯได้  

4. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ ไม่ปฏิบัติตามที่บันทึกข้อตกลงที่ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูล าพูน  จ ากัด  ตามข้อ  1  จะถือว่าปฏิบัติขัดต่อข้อบังคับ  ข้อ 16(7)  

5. สมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินตามโครงการนี้จะกู้เงินสามัญใหม่ได้   ก็ต่อเมื่อสมาชิกช าระหนี้ที่คงค้างต่ ากว่าสิทธิการกู้สามัญ
ปกตทิี่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 

6. สมาชิกที่ยื่นกู้โครงการฯ ที่ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา สหกรณ์ฯจะรับการพิจารณาเป็นล าดับแรก    
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วงเงินกู้เงื่อนไขตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ. 2565 
สมาชิกสังกัดเอกชน  ผู้รบัใบอนุญาต  ผู้จัดการ  ผู้อ านวยการ  และครูโรงเรียนเอกชน 

1. สมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ รวมทุกสัญญาสามารถกู้ได้ 
ก. ไม่เกินจ านวน  4,000,000  บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)   ทั้งนี้ไม่รวมกับซื้อหุ้นและการท าประกันความเสี่ยง 

2. ส่งช าระเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 240 งวด ทั้งนี้อายุต้องไม่เกิน  65  ปี 
3. สมาชิกจะต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  14 %   ของวงเงินกู้ 
4. สมาชิกยื่นกู้ให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบ าเหน็จ 

บ านาญข้าราชการเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์  พ.ศ.2551 
           ในกรณีสมาชิกท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณะกรรมการด าเนินการอาจจะพิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมให้แก่ผู้กู้
เป็นราย ๆ ไป  แต่ทั้งนี้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอให้หัก 

5. ยื่นกู้แนบสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด / บัญชีเคลื่อนไหวธนาคาร  
6. สมาชิกท่ีอายุไม่เกิน  50  ปี ให้สร้างหลักประกันเพ่ือความมั่นคงให้กับสมาชิกและลดความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ฯ 
7. สมาชิกต้องมีหนังสือรับรองจากสมาคมโรงเรียนเอกชน 
8.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน   

 9.  แนบหลักฐานการเป็นหนี้สถาบันการเงินอ่ืนที่ต้องการจะรวมหนี้ทุกฉบับ และเป็นหนี้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย 
              กับสถาบันการเงินอื่น ก่อนวันที่  1  เดือนมกราคม  พ.ศ.2565 
          10.สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติวงเงินกู้ตามโครงการจะต้องท าประกันสินเชื่อตามความเสี่ยงตามเงือนไขดังนี้ 

ผู้ค้ าประกัน 1  คน ต่อวงเงินจ านวน 300,000 บาท  ค้ าประกันได้ไม่เกิน  12 สัญญา    และต้องให้ผู้รับใบอนุญาต 
หรือ ผู้จัดการ หรือผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ค้ าประกัน 1  คน    สมาชิกที่มีความเสี่ยงให้ท าประกันเท่าที่มีความ
เสี่ยงหรือแจ้งความประสงค์ท าประกันมากกว่าความเสี่ยงก็ได้  

 
สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 จะต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขดังนี้ 

1. ท าบันทึกตามแบบที่สหกรณ์ฯก าหนดและไม่ก่อหนี้ผูกพันใด ๆ  กับสถาบันการเงินอื่นหรือแหล่งเงินกู้นอกระบบอื่น ๆ 
2. สมาชิกท่ีกูเ้งนิเพ่ือให้สหกรณ์ช าระหนี้ให้โดยไถ่ถอนหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินอ่ืน จะต้องน าหลักทรัพย์ที่ไถ่ถอน

มาแล้วน ามาค้ าประกันเงินกู้โครงการรวมหนี้ด้วย และท านิติกรรมจ านองกับสหกรณ์ฯต่อไป 
3. ก. กรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้พิเศษเดิมของสหกรณ์    เมื่อเข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯต้องมีผู้ค้ าประกันและท า

ประกันความเสี่ยงครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ได้ก าหนด  และไถ่ถอนโฉนดคืนจากสหกรณ์ฯได้      
ข.  กรณีสมาชิกที่เข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ   เมื่อเข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการฯ สามารถน าหลักทรัพย์มาค้ า
ประกันและผู้ค้ าประกันเงินกู้เป็นหลักประกันเงินกู้รวมกันได้    โดยหลักทรัพย์ที่น ามาค้ าประกันค านวณจากราคาประเมิน
จากทางราชการ  มูลค่าราคาประเมิน   300,000 บาท  ต่อผู้ค้ าประกัน  1 คน   
 ค. กรณีเข้าร่วมโครงการฯไปแล้วต่อมาสมาชิกแจ้งความประสงค์จะขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจากสหกรณ์ฯ  สมาชิกสามารถ
น าเงินช าระหนี้ให้สหกรณ์ฯบางส่วนตามจ านวนวงเงินกู้ที่จ านองไว้กับสหกรณ์ฯ  และขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจากสหกรณ์ฯได้  

4. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ ไม่ปฏิบัติตามที่บันทึกข้อตกลงที่ให้ไว้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ตามข้อ  1   จะถือว่าปฏิบัติขัดต่อข้อบังคับ  ข้อ 16(7)  

5. สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติให้กู้เงินตามโครงการนี้จะกู้เงินสามัญใหม่ได้   ก็ต่อเมื่อสมาชิกช าระหนี้ที่คงค้างต่ ากว่าสิทธิการ
กู้สามัญปกตทิี่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 

6. สมาชิกท่ียื่นกู้โครงการฯ ที่ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา สหกรณ์ฯจะรับการพิจารณาเป็นล าดับแรก     
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วงเงินกู้เงื่อนไขตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ. 2565 
สมาชิกพนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 

          1.สมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ รวมทุกสัญญาสามารถกู้ได้ 
ไม่เกินจ านวน  4,000,000  บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมกับซื้อหุ้นและการท าประกันความเสี่ยง 

2. ส่งช าระเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน  324 งวด ทั้งนี้อายุต้องไม่เกิน  75  ปี   
สมาชิกท่ีไม่ได้รับบ านาญให้ค านวณงวดส่งช าระหนี้ถึงอายุ  60  ปี 

3. สมาชิกจะต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  14 %   ของวงเงินกู้ 
4. สมาชิกยื่นกู้ให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบ าเหน็จ 

บ านาญข้าราชการเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์  พ.ศ.2551 
           ในกรณีสมาชิกท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณะกรรมการด าเนินการอาจจะพิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมให้แก่ผู้กู้
เป็นราย ๆ ไป  แต่ทั้งนี้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอให้หัก 

5. ยื่นกู้แนบสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด / บัญชีเคลื่อนไหวธนาคาร  
6. สมาชิกท่ีอายุไม่เกิน  50  ปี ให้สร้างหลักประกันเพ่ือความมั่นคงให้กับสมาชิกและลดความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ฯ 
7. สมาชิกต้องมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงานทุกครั้ง 
8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน   
9. แนบหลักฐานการเป็นหนี้สถาบันการเงินอ่ืนที่ต้องการจะรวมหนี้ทุกฉบับ และเป็นหนี้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย 
      กับสถาบันการเงินอ่ืน ก่อนวันที่  1  เดือนมกราคม  พ.ศ.2565 
10.  สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติวงเงินกู้ตามโครงการจะต้องท าประกันสินเชื่อตามความเสี่ยงตามเงือนไขดังนี้ 

 ผู้ค้ าประกัน 1 คน ต่อวงเงินจ านวน 400,000 บาท  ค้ าประกันได้ไม่เกิน  13 สัญญา  ใช้ผู้ค้ าประกันไม่เกิน  10  คน    
โดยต้องให้มีข้าราชการประจ าที่เป็นสมาชิกสามัญสังกัดหน่วยงานอ่ืนค้ าประกันไม่น้อยกว่า  3  คน  สมาชิกที่มีความ
เสี่ยงให้ท าประกันเท่าที่มีความเสี่ยงหรือแจ้งความประสงค์ท าประกันมากกว่าความเสี่ยงก็ได้  

 11.ใบค านวณเงินเดือนบ านาญ   ส าหรับสมาชิกท่ีมีอายุเกิน  57  ปี  การให้เงินกู้สามัญให้ค านึงถึงเงินบ านาญ 
               รายเดือนที่จะได้รับภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว  ซึ่งสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 
สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 จะต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขดังนี้ 

1. ท าบันทึกตามแบบที่สหกรณ์ฯก าหนดและไม่ก่อหนี้ผูกพันใด ๆ  กับสถาบันการเงินอื่นหรือแหล่งเงินกู้นอกระบบอื่น ๆ 
2. สมาชิกท่ีกูเ้งินเพ่ือให้สหกรณ์ช าระหนี้ให้โดยไถ่ถอนหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินอ่ืน จะต้องน าหลักทรัพย์ที่ไถ่ถอน

มาแล้วน ามาค้ าประกันเงินกู้โครงการรวมหนี้ด้วย และท านิติกรรมจ านองกับสหกรณ์ฯต่อไป 
3. ก. กรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้พิเศษเดิมของสหกรณ์    เมื่อเข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯต้องมีผู้ค้ าประกันและท า

ประกันความเสี่ยงครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ได้ก าหนด  และไถ่ถอนโฉนดคืนจากสหกรณ์ฯได้      
ข.  กรณีสมาชิกที่เข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ   เมื่อเข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการฯ สามารถน าหลักทรัพย์มาค้ า
ประกันและผู้ค้ าประกันเงินกู้เป็นหลักประกันเงินกู้รวมกันได้    โดยหลักทรัพย์ที่น ามาค้ าประกันค านวณจากราคาประเมิน
จากทางราชการ  มูลค่าราคาประเมิน   400,000 บาท  ต่อผู้ค้ าประกัน  1 คน   
 ค. กรณีเข้าร่วมโครงการฯไปแล้วต่อมาสมาชิกแจ้งความประสงค์จะขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจากสหกรณ์ฯ  สมาชิกสามารถ
น าเงินช าระหนี้ให้สหกรณ์ฯบางส่วนตามจ านวนวงเงินกู้ที่จ านองไว้กับสหกรณ์ฯ  และขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจากสหกรณ์ฯได้  

4. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ ไม่ปฏิบัติตามที่บันทึกข้อตกลงที่ให้ไว้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด ตามข้อ  1    จะถือว่าปฏิบัติขัดต่อข้อบังคับ  ข้อ 16(7)  

5. สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติให้กู้เงินตามโครงการนี้จะกู้เงินสามัญใหม่ได้   ก็ต่อเมื่อสมาชิกช าระหนี้ที่คงค้างต่ ากว่าสิทธิการ
กู้สามัญปกตทิี่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 

6. สมาชิกท่ียื่นกู้โครงการฯ ที่ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา สหกรณ์ฯจะรับการพิจารณาเป็นล าดับแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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วงเงินกู้เงื่อนไขตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ. 2565 
พนักงานราชการ 

            1.สมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ รวมทุกสัญญาสามารถกู้ได้ 
ไม่เกินจ านวน  1,500,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ทั้งนี้ไม่รวมกับซื้อหุ้นและการท าประกันความเสี่ยง 

            2. ส่งช าระเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน  240 งวด ทั้งนี้อายุต้องไม่เกิน  65  ปี 
            3. สมาชิกจะต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  14 %   ของวงเงินกู้ 
             4.สมาชิกยื่นกู้ให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบ าเหน็จ 

บ านาญข้าราชการเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์  พ.ศ.2551 
           ในกรณีสมาชิกท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณะกรรมการด าเนินการอาจจะพิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมให้แก่ผู้กู้
เป็นราย ๆ ไป  แต่ทั้งนี้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอให้หัก 

            5. ยื่นกู้แนบสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด / บัญชีเคลื่อนไหวธนาคาร  
             6.สมาชิกท่ีอายุไม่เกิน  50  ปี ให้สร้างหลักประกันเพ่ือความมั่นคงให้กับสมาชิกและลดความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ฯ 

สมาชิกต้องมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงานทุกครั้ง 
  7.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน   

             8.แนบหลักฐานการเป็นหนี้สถาบันการเงินอ่ืนที่ต้องการจะรวมหนี้ทุกฉบับ และเป็นหนี้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย 
      กับสถาบันการเงินอ่ืน ก่อนวันที่  1  เดือนมกราคม  พ.ศ.2565 

            9. สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติวงเงินกู้ตามโครงการจะต้องท าประกันสินเชื่อตามความเสี่ยงตามเงือนไขดังนี้ 
           10. ต้องให้มีข้าราชการประจ าที่เป็นสมาชิกสามัญค้ าประกันอย่างน้อย  5  คน  โดยผู้ค้ าประกัน 1 คน ต่อวงเงินจ านวน 
300,000 บาท  สมาชิกทีม่ีความเสี่ยงให้ท าประกันเท่าท่ีมีความเสี่ยงหรือแจ้งความประสงค์ท าประกันมากกว่าความเสี่ยงก็ได้   
 
สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 จะต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขดังนี้ 
             1.ท าบันทึกตามแบบที่สหกรณ์ฯก าหนดและไม่ก่อหนี้ผูกพันใด ๆ  กับสถาบันการเงินอื่นหรือแหล่งเงินกู้นอกระบบอื่น ๆ 
             2.สมาชิกที่กู้เงินเพ่ือให้สหกรณ์ช าระหนี้ให้โดยไถ่ถอนหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินอ่ืน จะต้องน าหลักทรัพย์ที่ไถ่ถอน
มาแล้วน ามาค้ าประกันเงินกูโ้ครงการรวมหนี้ด้วย และท านิติกรรมจ านองกับสหกรณ์ฯต่อไป 
            3. ก. กรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้พิเศษเดิมของสหกรณ์    เมื่อเข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯต้องมีผู้ค้ าประกัน 
                     และท าประกันความเสี่ยงครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ได้ก าหนด  และไถ่ถอนโฉนดคืนจากสหกรณ์ฯได้      

 ข.  กรณีสมาชิกที่เข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ   เมื่อเข้าโครงการแก้ไขปัญหาด้านการฯ สามารถน าหลักทรัพย์มา  
ค้ าประกันและผู้ค้ าประกันเงินกู้เป็นหลักประกันเงินกู้รวมกันได้    โดยหลักทรัพย์ที่น ามาค้ าประกันค านวณจากราคา
ประเมินจากทางราชการ  มูลค่าราคาประเมิน   300,000 บาท  ต่อผู้ค้ าประกัน  1 คน   

ค. กรณีเข้าร่วมโครงการฯไปแล้วต่อมาสมาชิกแจ้งความประสงค์จะขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจากสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถเงิน
ช าระหนี้ให้สหกรณ์ฯบางส่วนตามจ านวนวงเงินกู้ที่จ านองไว้กับสหกรณ์ฯ  และขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจากสหกรณ์ฯได้  

             4.สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ ไม่ปฏิบัติตามที่บันทึกข้อตกลงที่ให้ไว้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด ตามข้อ   1   จะถือว่าปฏิบัติขัดต่อข้อบังคับ  ข้อ 16(7)  
             5.สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติให้กู้เงินตามโครงการนี้จะกู้เงินสามัญใหม่ได้   ก็ต่อเมื่อสมาชิกช าระหนี้ที่คงค้างต่ ากว่าสิทธิการกู้
สามัญปกตทิี่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 
             6.สมาชิกที่ยื่นกู้โครงการฯ ที่ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา สหกรณ์ฯจะรับการพิจารณาเป็นล าดับแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 




