
 
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
เรื่อง  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเข้าร่วมโครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหา 

ด้านการเงิน  พ.ศ. 2565 ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

************* 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 56 ครั้งที่ 9/2565     
เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ได้ตระหนักถึงผลกระทบจำกกำรหักเงินได้รำยเดือนของสมำชิกให้มีเงินคงเหลือ 30%  
ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร และได้พิจำรณำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ  2019  (Covid – 
19)  ที่ยังคงแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่องไปหลำยพ้ืนที่ของจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน ต่อ
สภำวะเศรษฐกิจครัวเรือนของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  จึงได้เปิดบริกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกและดอกเบี้ย
เงินกู้สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเงิน พ.ศ. 2565  ตำมมำตรกำรช่วยเหลือสมำชิกกรณีที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) โดยให้สมำชิกที่สนใจ ยื่นค ำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่            
1 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2565  (รวมระยะเวลำ 4 เดือน)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกำรให้เงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเงิน พ.ศ. 2565  ตำมมำตรกำรช่วยเหลือสมำชิกกรณีที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  โดยมีรำยละเอียดดังนี้   

1.  เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกอำยัดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 
3.  กำรคิดสิทธิ์กำรให้กู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นสะสมยกมำ ณ วันที่  30 เดือนพฤศจิกำยน  
    พ.ศ. 2564   
4. วงเงินที่จะกู้ได้ สหกรณ์ฯ ต้องหักเงินสงเครำะห์รำยปีของสมำคม, สฌ.ลพ., สฌ.ลพ.2, สฌ.ลพ.3, สสอค.,  
    สส.ชสอ., สฌอน., สส.สท. และเงินประกันชีวิตสินเชื่อรำยปี ตำมข้อตกลงของสมำชิกต่อสมำคม และ 
    สหกรณ์ฯ  ให้หักเมื่อได้รับเงินปันผลของสมำชิกออกก่อนจำกเงินที่จะได้รับปันผลทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือ 
    สิทธิ์ที่กู้ได้แต่ต้องไม่เกิน 50,000.00 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
5.  กำรช ำระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะหักจำกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพ่ือช ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในวันที่ 
     สหกรณ์จ่ำยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจ ำปี 2565 
6.  สหกรณ์ฯ จะจ่ำยเงินให้กู้แก่สมำชิกเป็นเงินสด หรือ โดยวิธีโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด เท่ำนั้น 
7.  สมำชิกที่กู้เงินตำมโครงกำรเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเงิน พ.ศ. 2565  ตำมมำตรกำรช่วยเหลือ 
     สมำชิกกรณีที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  สหกรณ์ฯ ค ำนวณ 
     ดอกเบี้ยเงินกู้ตำมเงินกู้สำมัญโครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน (แบบไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ให้แก่สมำชิก 

 

 จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 

    ประกำศ  ณ  วันที่  24  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2565 
                                                                                                   
 
 
                 (นำยสมคิด  ปัญญำแก้ว)   
               ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 



 

 

ค ำขอกู้ และสัญญำ 
เงินกู้ฉุกเฉินแกไ้ขปัญหำ 
ด้ำนกำรเงินและเศรษฐกิจ 

พ.ศ. 2565 
 
 
                     เขียนที.่....................................................................... 
เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด          
                        วันที่...............เดือน.............................พ.ศ................ 
 
  ข้าพเจ้า...................................................... ........................................สมาชิกเลขทะเบียน...................................... 
ปัจจุบันรับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.................................................................................................สังกัดหรือโรงเรียน
................................................................. อ าเภอ..................................  จังหวัดล าพูน    โทรศัพท์.................................................
ได้รับเงินได้รายเดือน           ไม่รวม               รวมเงินประจ าต าแหน่ง......................................................................บาท  
เกิดวันที่............เดือน...............................พ.ศ.................. เขา้รับราชการวันที่.............. เดอืน..................................พ.ศ..................  
บัตรประชาชนเลขที่.........................................................  ฐานะการสมรส        โสด         หม้าย         หย่า      
   มีคู่สมรสชื่อ.......................................................................................   ที่อยู่ปัจจุบัน     บ้านเลขท่ี..................หมู่ที.่................
ถนน......................................ต าบล...........................อ าเภอ...........................จังหวัด........................โทรศัพท์...................................  
เสนอค าขอกู้เงินฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ  เพ่ือคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ได้
พิจารณาดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ  1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินฉุกเฉินแก้ปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ    จ านวน............................................................บาท  
(...................................................................................)   โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้...............................................................  
........................................................................................................................................... .................................................................. 
 ข้อ 2. ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู ้ เป็นหลักฐานในการขอกู้ข้างต้น  จ านวน  1  ฉบับ  (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าตกลงช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ในวันที่ข้าพเจ้าได้รับเงินปันผล 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ประกาศก าหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจาก
เงินต้นค้างช าระเป็นรายวันนับจากวันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ตามข้อ 1  เป็นต้นไป และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวเมื่อใด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้ 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลที่สหกรณ์พึงจ่ายให้ข้าพเจ้าเพ่ือช าระหนี้ดังกล่าวคืนแก่สหกรณ์ โดยข้าพเจ้า
จะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้จนกว่าจะช าระหนี้ครบถ้วน 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการกู้เงินและให้ถือว่าข้อบังคับและระเบียบ
ดังกล่าวรวมทั้งข้อบังคับและระเบียบที่จะเกิดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิด
ข้อบังคับหรือระเบียบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา และให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทันที 
 ข้าพเจ้า ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

.................................................................................ผู้กู ้
(..............................................................................) 

.................................................................................พยาน 
(..............................................................................) 
 
 
 
 
 

 

รับท่ี.......................................................... 
 

วันท่ี................/......................./................. 
 

ขอรับเงินกู้วันที่................................................ 
 

 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  จ ากัด 
       เลขที่........................................................ 
 โอนเข้าบัญชอีอมทรัพย์ของสหกรณ์ 
     เลขที่.......................................................... 
 โอนเข้าบัญชอีอมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ 
     เลขที่.......................................................... 

ค ำเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตาม
รายการทีส่หกรณ์ก าหนดไว้ในแบบ 
ค าขอกู้นี้   ด้วยลำยมือของตนเองและ 
ใช้ปำกกำสีเดียวกัน    โดยถูกต้องและ
ครบถ้วน  มิฉะนั้นสหกรณ์ไมร่ับพิจารณา 

 

หนังสือกู้ท่ี......................./.......................... 
 

วันท่ี................../...................../................... 



บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของตนเอง 
 

วันที่............................................................ ............ 
 
  ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ข้าพเจ้ากู้ได้  และตามท่ีได้สอบถามแล้ว  
............................................................................................................................. ............................................................................... ..
................................................................................................................................................. .............................................................  
 
    ลายมือชื่อผู้กู้...............................................................ต าแหน่ง.....................................................  
             (.........................................................) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์บันทึกรำยกำร 

วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 

ทุนเรือนหุ้น 
ยกมำ 

 ณ 30 พ.ย.2564 

คิดสิทธิ์ 
ร้อยละ 5 
ของค่ำหุ้น 

สิทธิ์กู้ได้ 
หัก ค่ำประกัน
ชีวิตสินเชื่อ

รำยปี 

หัก 
สสอค. 

หัก 
สส.ชสอ. 

 

หัก 
สฌ.อน. 

หัก 
สส.สท 

 

หัก 
สฌ.ลพ. 

หัก 
สฌ.ลพ.2 

 

หัก 
สฌ.ลพ.3 

คงเหลือ 
รับเงิน 

            

 
        1.  ผู้ขอกู้              เคย               ไม่เคย      ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้น 

2.  ข้อชี้แจงอ่ืน  ๆ  .................................................................................... .......................................... 
 

........................................................เจ้าหน้าที่ 

...................../................./............... 
 

   เห็นควร              อนุญาต             ไม่อนุญาต    .........................................................ผู้จัดการ 
         .................../................../................. 
 
    เห็นควร              อนุญาต              ไม่อนุญาต   ....................................................ประธานกรรมการ 
         .................../................../................. 
 
 

 
              ข้าพเจ้า..........................................................................................ได้รับเงินกู้เป็นจ านวนเงิน...................................บาท 
(.......................................................................................)  เป็นการถูกต้องแล้ว    
 
                                                                                        ........................................................ผู้รับเงิน 

(ต้องลงลายมือชื่อรับเงินต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์) 

จ่ำยเงินถูกต้องแล้ว 

                                                                                           ....................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                                                                           ................../.............../................. 

หมำยเหตุ  :      หากมีการ  ขีด   ฆ่า  ขูด  ลบ  ผู้กู้ต้องลงลายมือชื่อก ากับทุกครั้งในค าขอกู้ 
 
 

 
 



หนังสือยินยอมใหห้ักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจ ำปี 2565  ช ำระหนี ้
 

ท าท่ี............................................................................... 

วันที่............................................................................... 

 
  ตามท่ีข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)................................................................................................อายุ.............ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ที่.................ต าบล................................................. ........อ าเภอ.................................................. 
จังหวัด........................................................................ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับเพื่อช าระหนี้วงเงนิกูฉุ้กเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดถงึวันที่ข้าพเจ้าได้รับเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 

  เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งการยินยอม ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นส าคัญ 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………..ผู้ให้ค ายินยอม 
     (..............................................................) 
 
ลงชื่อ……………………………………………………..พยาน 
     (..............................................................) 

 




