ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแ กสมาชิกสหกรณ
พ.ศ. 2562
.................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัดวาดวยการใหเงินกูให
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และสอดคลองกับมติที่ประชุมใหญ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
อาศัยอํานาจตามความในขอ 79 (8) และขอ 107 (3) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูยะลา
จํากัด พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 56 ในคราวประชุม ครั้งที่
7 / 2562 (วาระจร) เมื่อวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัดวาดวยการใหเงินกูแก
สมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2562”
ขอ 2 ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัดวาดวยการใหเงินกู พ.ศ. 2560
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสั่งหรือแนวปฏิบัติอื่นใดในสวนที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
ยะลา จํากัด
“คณะกรรมการเงินกู” หมายความวา คณะกรรมการเงินกูสหกรณตามขอบังคับสหกรณออม
ทรัพยครูยะลา จํากัด
“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงินตามประกาศของกระทรวงการคลัง
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูยะลา
จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณตามหมวด 5 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครู
ยะลา จํากัด พ.ศ. 2558 แตไมรวมถึงสมาชิกสมทบ มีทั้งหมด 10 ประเภท ไดแก
(1) ขาราชการ
(2) ขาราชการบํานาญ
(3) สมาชิกหนวยยาย
(4) ลูกจางประจํา
(5) เจาหนาที่
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(6) พนักงานมหาวิทยาลัย
(7) พนักงานราชการ
(8) พนักงานจางตามภารกิจ
(9) ครูโรงเรียนเอกชน
(10) ประเภทอื่นใดตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดเพิ่มเติม
“ขาราชการ” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติราชการในหนวยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง
วัฒนธรรม หรือกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือกระทรวงมหาดไทย หรือสํานักพุทธศาสนาแหงชาติ
หรือศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออื่นใดที่เปนสมาชิกใน
จังหวัดยะลา โดยมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ปจจุบันยังปฏิบัติราชการอยู
“ขา ราชการบํา นาญ” หมายความวา บุคคลที่ไดรับ การบรรจุแตง ตั้ง ใหป ฏิบัติร าชการใน
หนวยงานสัง กัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือ
กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือกระทรวงมหาดไทย หรือสํานักพุทธศาสนา
แหงชาติ หรือศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออื่นใดที่เปน
สมาชิกในจังหวัดยะลา มีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ปจจุบันเกษียณอายุราชการแลว
“สมาชิกหน วยยา ย” หมายความวา บุคคลที่ ได รับ การบรรจุแตง ตั้ง ให ป ฏิบัติ ร าชการใน
หนวยงานสัง กัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือ
กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือกระทรวงมหาดไทย หรือสํานักพุทธศาสนา
แหงชาติ หรือศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออื่นใดที่เปน
สมาชิกในจังหวัดยะลา โดยมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ตอมาไดยายไปปฏิบัติราชการในจังหวัดอื่น
แตยังคงเปนสมาชิกอยู
“ลูกจางประจํา” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติราชการในหนวยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง
วัฒนธรรม หรือกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือกระทรวงมหาดไทย หรือสํานักพุทธศาสนาแหงชาติ
หรือศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออื่นใดที่เปนสมาชิก ใน
จังหวัดยะลา ตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เปนสมาชิก โดยมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่สหกรณ เจาหนาที่ของสํานักงานการศึกษาเอกชน และ
เจาหนาที่ของสํานักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนสมาชิก ในจังหวัดยะลา
โดยมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
“พนัก งานมหาวิทยาลัย ” หมายความว า บุ คคลที่ได รับ การบรรจุ แตง ตั้ง ใหป ฏิ บัติง านใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิกในจังหวัดยะลา โดยมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
“ครูโรงเรียนเอกชน” หมายความวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับจางใหปฏิบัติงานใน
โรงเรียนเอกชนที่เปนสมาชิกในจังหวัดยะลา โดยมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการจางใหปฏิบัติราชการในหนวยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงวัฒนธรรม
หรือกระทรวงมหาดไทย หรือ สํานักพุทธศาสนาแหงชาติ หรือศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออื่นใดเปนสมาชิกในจังหวัดยะลา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ โดยมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
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“พนักงานจางตามภารกิจ ” หมายความวา บุคคลที่ไดรับ การจางตั้ง แต 3 ปขึ้นไป มีชื่อใน
ตําแหนงแตกตางกันไป ในหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงมหาดไทย หรือสํานักพุทธศาสนาแหงชาติ หรือ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออื่นใดที่เปนสมาชิกในจังหวัด
ยะลา โดยมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณ
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา ผูบัง คับ บัญชาชั้นตนของขาราชการ สมาชิก หนวยยาย
ลูกจางประจํา เจาหนาที่ พนักงานมหาวิทยาลัย ครูโรงเรียนเอกชน พนักงานราชการ และพนักงานจางตาม
ภารกิจ แลวแตกรณี
“ปลอดระยะเวลาชําระหนี้” หมายความวา ชวงระยะเวลาที่สมาชิกที่มีหนี้ มิตองนําสงเงินตน
แตใหนําสงเฉพาะดอกเบี้ย
“เงินไดรายเดือน” หมายความวา เงินเดือนหรือเงินบํานาญ เงินวิท ยฐานะ เงินประจํา
ตําแหนง คาจางประจํา คาจาง คาตอบแทน เงินบํานาญ และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูร บ (พ.ส.ร.) ที่
สมาชิกสหกรณไดรับเปนประจํารายเดือน
“หนี้อื่นๆ” หมายความวา หนี้ซึ่งสมาชิกสหกรณไดกอ นิติสัม พันธไวกับ สถาบันการเงิน หรือ
สวัสดิการตางๆ ที่ตองชําระเปนรายเดือน
“สังกัดของสมาชิก” หมายความวา หนวยงานที่สมาชิกสังกัด โดยยึดตามเขตเลือกตั้งในการ
สรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
“เสียชีวิต” หมายความวา สมาชิกเสียชีวิต และหมายรวมถึงกรณีสมาชิกเปนบุคคลทุพพลภาพ
โดยสิ้นเชิง ตามที่ แพทย รับ รอง สมาชิก เปน คนเสมือ นไรความสามารถตามคําสั่ง ศาล สมาชิก เปนคนไร
ความสามารถตามคําสั่งศาล และสมาชิกเปนคนสาบสูญตามคําสั่งศาล
ขอ 5 ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ ใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
หมวด 1
บททั่วไป
.............
ขอ 6 สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิก กรณีเพื่อบรรเทาเหตุจําเปน หรือเพื่อประโยชนเกื้อกูล
ฐานะของสมาชิก
การใหกูเงินเพื่อการใชจายที่สุรุยสุราย หรือเพื่อการเก็งกําไร จะกระทํามิได
ขอ 7 การใหเงินกูแกสมาชิก มี 3 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส ามัญ มี 7 ประเภท ไดแก
(2.1) เงินกูทุนเรือนหุน
(2.2) เงินกูโดยใชเงินรับฝากประจําค้ําประกัน
(2.3) เงินกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกัน
(2.4) เงินกูโดยใชสมาชิกค้ําประกัน
(2.5) เงินกูโดยใชสมาชิกและหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน
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(2.6) เงินกูโดยใชหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน
(2.7) เงินกูจากโครงการตามประกาศสหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ
ขอ 8 เมื่อสมาชิกมีความประสงคที่ตองการกูเงิน เพื่อบรรเทาเหตุจําเปน หรือเพื่อประโยชน
เกื้อกูลฐานะของสมาชิก ใหดําเนินการยื่นคําขอกูตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(1) ยื่นตอผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่การเงินของหนวยงาน เพื่อใหการรับรองการหักเงิน ณ
ที่จาย เวนแต ขาราชการบํานาญ ใหยื่นโดยตรงตอสหกรณ
(2) ใหยื่นคําขอกูดังกลาวดวยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณภายในเวลาที่สหกรณกําหนด
ขอ 9 สังกัดของสมาชิก ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด วาดวยการ
แบงเขตเลือกตั้งและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 10 สัง กัดของสมาชิก หนวยงานใด มีห นวยงานภายในจัดตั้ง เพิ่มขึ้นใหม ใหออกเปน
ประกาศสหกรณ เพื่อใหหนวยงานที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นใหมนั้นอยูในสังกัดของสมาชิกหนวยงานนั้น
ขอ 11 สมาชิกผูที่ประสงคจะยื่นกูเงิน จะมีสิทธิตอเมื่ออยูในเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) กรณีกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน หรือกูเงินสามัญ
และกูเงินพิเศษ ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน
กรณีสมาชิกที่สหกรณรับโอนมาจากสหกรณอื่น ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครู
ยะลา จํากัดวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(2) มีเงินคาหุนอยูในสหกรณนับถึง วันที่รับเงินกูไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินกูที่ไดรับ
อนุมัติทุกสัญญาทุกประเภท
(3) ปลอดหนี้เงินกู หรือ มีหนี้เงินกูทุนเรือนหุนตามขอ 7 (2.1) หรือ มีหนี้เงินกูโดยใชเงินรับ
ฝากประจําค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.2) หรือ มีห นี้เ งินกู โดยใชตั๋วสัญ ญาใชเ งินค้ําประกันตามขอ 7 (2.3)
สามารถยื่นกูได
(4) กรณีมีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือ หนี้เงินกูโดยใชสมาชิกค้ําประกันตามขอ 7 (2.4) หรือ
หนี้เ งินกูโดยใชสมาชิก และหลักทรัพยจํานองค้ําประกันตามขอ 7 (2.5) หรือ หนี้เงินกูโ ดยใชห ลักทรัพย
จํานองค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.6) หรือเงินกูพิเ ศษ ตามขอ 7 (3) ตามระเบียบฯวาดวยการใหเงินกู หาก
ประสงคจะกูเงินเพิ่ม ตองอยูในเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(4.1) หนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตามขอ 7 (1) ตามระเบียบฯนี้ ตองชําระหนี้เงินกูมาแลว
อยางนอย 6 งวด จึงจะสามารถยื่นกูเ พิ่มได ยกเวนหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ทําขอตกลงวา จะตองชําระหนี้
ภายใน 6 งวด สมาชิกสามารถยื่นกูเ พิ่มไดเลย
(4.2) หนี้เงินกูสามัญโดยใชสมาชิกค้ําประกันตามขอ 7 (2.4) หรือ หนี้เงินกูโดยใชสมาชิก
และหลักทรัพยจํานองค้ําประกันตามขอ 7 (2.5) หรือ หนี้เงินกูโดยใชหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน ตามขอ 7
(2.6) หรือ เงินกูพิเศษ ตามขอ 7 (3) ตามระเบียบฯนี้ ตองชําระหนี้เงินกูมาแลว อยางนอย 18 งวด ตาม
จํานวนงวดที่ระบุไวในสัญญา จึงจะสามารถยื่นกูเ พิ่มได
ขอ 12 การใหเ งินกู แกส มาชิก ซึ่ง มีห นี้เงินกูอยู จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุผ ลและความ
จําเปน ซึ่งคณะกรรมการเงินกู วินิจฉัยแลวเห็นวา หากไมไดเงินกูจากสหกรณไปบรรเทาแลว จะเปนการ
กระทบกระเทือนตอการดํารงชีพของสมาชิกผูนั้นอยางรายแรง
การใหเงินกูแกสมาชิกตามวรรคแรก ใหดําเนินการ ดังนี้

5
(1) ใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา เพื่ออนุมัติ
(2) สมาชิกผูกูมีความสามารถชําระหนี้เ งินกู และเงินคาหุน ไดตามระเบียบสหกรณฯกําหนด
เมื่อชําระหนี้ดังกลาวแลว ยังมีเงินคงเหลือเพื่อการดํารงชีพประจําวันเหลืออยูไมนอยกวารอยละ 20 ของเงิน
ไดรายเดือนทั้งหมด ยกเวน กรณีเงินกูทุนเรือนหุนตามขอ 7 (2.1) หรือ เงินกู โดยใชเงินรับฝากประจําค้ํา
ประกันตามขอ 7 (2.2) หรือ เงินกูโดยใชตวั๋ สัญญาใชเงินค้ําประกันตามขอ 7 (2.3)
(3) ใหสหกรณหักชําระหนี้เงินกูใหเสร็จสิ้นกอน เวนแตสมาชิกผูกูดังกลาวอยูในระหวางชําระ
หนี้ในฐานะผูค้ําประกันใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู
ขอ 13 ประกาศ และคําสั่งสหกรณที่ออกตามระเบียบนี้ ใหสงสําเนาดังกลาวใหนายทะเบียน
สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อทราบดวย
หมวด 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
.........................
ขอ 14 สมาชิกทุกประเภท มีสิทธิกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 15 หลักเกณฑการใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตามขอ 7 (1) วงเงินกูไมเกิน 200,000 บาท
เปนไปตามสูตร ดังนี้
วงเงินกู =
วงเงินกู =
วงเงินกู =
วงเงินกู =

(เงินไดรายเดือน X 80 %)
(เงินไดรายเดือน X 80 %)
(เงินไดรายเดือน X 80 %)
(เงินไดรายเดือน X 80 %)

–
–
–
–

(คาหุนรายเดือน + เงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญหรือเงินกูพิเศษ + หนี้อื่นๆ) X 24
(คาหุนรายเดือน + เงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญหรือเงินกูพเิ ศษ + หนี้อื่นๆ) X 60
(คาหุนรายเดือน + เงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญหรือเงินกูพิเศษ + หนี้อื่นๆ) X 100
(คาหุนรายเดือน + เงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญหรือเงินกูพเิ ศษ + หนี้อื่นๆ) X 120

หมวด 3
เงินกูส ามัญ
...............
สวนที่ 1
เงินกูสามัญสําหรับขาราชการ ขาราชการบํานาญ หนวยยาย ลูกจางประจํา และเจาหนาที่
............................................................
ขอ 16 หลักเกณฑการใหกูเงินกูสามัญ มี 2 ประเภท ไดแก
(1) วงเงินกูไมเกินรอยละ 90 แตไมเกิน 2,500,000 บาท ไดแก การกูเงินประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือสองประเภท หรือสามประเภทรวมกัน แลวแตกรณี ตอไปนี้
(1.1) เงินกูทุนเรือนหุน ตามขอ 7 (2.1)
(1.2) เงินกูโดยใชเงินรับฝากประจําค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.2)
(1.3) เงินกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.3)
(2) วงเงินกูไมเกิน 2,500,000 บาท ไดแก การกูเงินไมเกินเกณฑการคํานวณตามขอ 12 (2)
หรือไมเกินตามสูตร ใน 3 ประเภท ตอไปนี้
(2.1) เงินกูโดยใชสมาชิกค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.4)

6
(2.2) เงินกูโดยใชสมาชิกและหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.5)
(2.3) เงินกูโดยใชหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.6)
เงินกู = (เงินไดรายเดือน X 80 %) - (คาหุนรายเดือน + เงินงวดชําระหนี้เพื่อเหตุฉุกเฉิน + หนี้อื่นๆ)
อัตราสวนชําระหนี้ตอเงินกูหนึ่งแสนบาท

สวนที่ 2
เงินกูสามัญสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานจางตามภารกิจ
.............................................
ขอ 17 หลักเกณฑการใหกูเงินกูสามัญ มี 2 ประเภท ไดแก
(1) วงเงินกูไมเกินรอยละ 90 แตไมเกิน 2,500,000 บาท ไดแก การกูเงินประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือสองประเภท หรือสามประเภทรวมกัน แลวแตกรณี ตอไปนี้
(1.1) เงินกูทุนเรือนหุน ตามขอ 7 (2.1)
(1.2) เงินกูโดยใชเงินรับฝากประจําค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.2)
(1.3) เงินกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.3)
(2) วงเงินกูไมเกิน 2,500,000 บาท ไดแก การกูเงินไมเกินเกณฑการคํานวณตามขอ 12 (2)
หรือไมเกินตามสูตร ใน 3 ประเภท ตอไปนี้
(2.1) เงินกูโดยใชสมาชิกค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.4)
(2.2) เงินกูโดยใชสมาชิกและหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.5)
(2.3) เงินกูโดยใชหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.6)
เงินกู = (เงินไดรายเดือน X 80 %) - (คาหุนรายเดือน + เงินงวดชําระหนี้เพื่อเหตุฉุกเฉิน + หนี้อื่นๆ)
อัตราสวนชําระหนี้ตอเงินกูหนึ่งแสนบาท

โดยกําหนดอายุในการปฏิบัตงิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานจาง
ตามภารกิจ 2 ชวง ดังนี้
(1) อายุในการปฏิบัตงิ าน ไมเกิน 5 ป กูไดไมเกิน 1,200,000 บาท
(2) อายุในการปฏิบัตงิ าน เกิน 5 ป
กูไดไมเกิน 2,500,000 บาท
สวนที่ 3
เงินกูสามัญสําหรับครูโรงเรียนเอกชน
.........................................
ขอ 18 หลักเกณฑการใหกูเงินกูสามัญ มี 2 ประเภท ไดแก
(1) วงเงินกูไมเกินรอยละ 90 ไดแก การกูเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท หรือ
สามประเภทรวมกัน แลวแตกรณี ตอไปนี้
(1.1) เงินกูทุนเรือนหุน ตามขอ 7 (2.1)
(1.2) เงินกูโดยใชเงินรับฝากประจําค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.2)
(1.3) เงินกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.3)
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(2) วงเงินกูไมเกิน 1,200,000 บาท ไดแก การกูเงินไมเกินเกณฑการคํานวณตามขอ 12 (2)
หรือไมเกินตามสูตร ใน 3 ประเภท ตอไปนี้
(2.1) เงินกูโดยใชสมาชิกค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.4)
(2.2) เงินกูโดยใชสมาชิกและหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.5)
(2.3) เงินกูโดยใชหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.6)
เงินกู = (เงินไดรายเดือน X 80 %) - (คาหุนรายเดือน + เงินงวดชําระหนี้เพื่อเหตุฉุกเฉิน + หนี้อื่นๆ)
อัตราสวนชําระหนี้ตอเงินกูหนึ่งแสนบาท

โดยกําหนดอายุในการปฏิบัตงิ านของครูโรงเรียนเอกชน 4
(1) อายุในการปฏิบัตงิ าน ไมเกิน 5 ป
กูไดไมเกิน
(2) อายุในการปฏิบัตงิ าน เกิน 5 - 10 ป กูไดไมเกิน
(3) อายุในการปฏิบัตงิ าน เกิน 10 - 15 ป กูไดไมเกิน
(4) อายุในการปฏิบัตงิ าน เกิน 15 ปขึ้นไป กูไดไมเกิน

ชวง ดังนี้
300,000 บาท
500,000 บาท
800,000 บาท
1,200,000 บาท

สมาชิกมีสิทธิกูเงินทุกประเภททุกสัญญา โดยรวมทุกประเภททุกสัญญาแลวตองไมเกิน วงเงิน
1,200,000 บาท
สวนที่ 4
บทที่ใชรวมกัน
...............
ขอ 19 วงเงินกูตามขอ 16 (2) ขอ 17 (2) และ ขอ 18 (2) อาจเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพ
ที่เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสหกรณ ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่อยูในที่ประชุม โดยจัดทําเปนประกาศสหกรณ
ขอ 20 การจัดสรรยอดเงิน เพื่อนําไปเปนเงินกูใหแกสมาชิกกู มี 3 ประเภท ไดแก
(1) เงินกูโดยใชสมาชิกค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.4)
(2) เงินกูโดยใชสมาชิกและหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.5)
(3) เงินกูโดยใชหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.6)
การจัดสรรยอดเงินตามวรรคแรก ใหจัดสรรแกสังกัดสมาชิก ซึ่งเปนไปตามสูตร ดังนี้
ยอดเงินสังกัดสมาชิกใด = ยอดเงินคาหุนรวมของสมาชิกในสังกัดนั้น x จํานวนเงินที่กู
ยอดเงินคาหุนรวมของสมาชิกทั้งหมด

ขอ 21 เงินกูจากโครงการตามประกาศสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑและรายละเอียดในโครงการใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและฐานะทางการเงินของ
สหกรณ โดยจัดทําเปนประกาศสหกรณเปนคราวๆตามความเหมาะสม
หมวด 4
เงินกูพ ิเศษ
...............
ขอ 22 สมาชิกทุกประเภทตามระเบียบนี้ ยอมมีสิทธิในเงินกูพิเศษ
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ขอ 23 หลักเกณฑการใหกูเงินกูพิเศษ ใหกูไดไมเกินเกณฑการคํานวณตามขอ 12 (2) หรือ
ตามสูตร ดังนี้
เงินกู = (เงินไดรายเดือน X 80 %) - (คาหุนรายเดือน + เงินงวดชําระหนี้เพื่อเหตุฉุกเฉิน + หนี้อื่นๆ)
อัตราสวนชําระหนี้ตอเงินกูหนึ่งแสนบาท

หรือไมเกินวงเงินที่กําหนดในขอ 25 สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน
ขอ 24 เงินกูพิเศษตามหมวดนี้ ใหกูไดเฉพาะเพื่อการเคหะ วงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท
ตอราย ในกรณี ตอไปนี้
(1) เพื่อกอสรางอาคาร หรือซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อกอสรางอาคาร อันเปนกรรมสิทธิ์ของ
ตนและคูส มรส
(2) ไถถอนจํานอง เพื่อชําระหนี้ของตนเอง หรือคูสมรสที่มีตอสถาบันการเงิน
ขอ 25 สมาชิกที่ขอกูเ งิน กูพิเ ศษเพื่อการเคหะ ใหยื่นคําขอกู พรอมแนบสําเนาเอกสารที่
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
(1) รายการทรัพยสิน และหนี้สิน
(2) รายได และรายจาย
(3) ทะเบียนบาน (ทร.14)
(4) แบบรูป และรายการกอสรางอาคาร
(5) กําหนดเวลาทําการกอสราง ราคาสัญญากอสรางที่ จัดทําไว หรือรางสัญ ญาที่จะทําการ
กอสราง
(6) เอกสารสิทธิที่ดินที่จะทําการกอสราง หรือที่จะซื้อ หรือตอเติมอาคาร หรือปรับปรุงอาคาร
(7) ในกรณีไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ใหแนบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
(8) อื่นๆตามที่เห็นสมควร อันจะเปนประโยชนในการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู
หนังสือการอนุญาตการกอสรางจากสวนราชการที่เกี่ยวของ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกูดวย
การแกไขแบบรูป และรายการกอสรางอาคารตามวรรคสองในสาระสําคัญ ตองไดรับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณกอน
ขอ 26 สมาชิกผูกูเงินกูพิเศษ หากยังชําระหนี้เงินกูไมแลวเสร็จ สมาชิกผูนั้น ตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ตอไปนี้
(1) จะขาย หรือโอน หรือจํานอง หรือทําใหกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือสําหรับอาคาร และหรือที่ดิน ซึ่ง
ใหเงินกูนั้นไมวาเพียงบางสวนหรือทั้งหมดแกบุคคลอื่นมิได เวนแต จะไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร
จากสหกรณ
(2) ตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากสหกรณ เขาตรวจการกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร แลวแตกรณี หรือทรัพยสิน หรือการประกอบ
อาชีพที่ใชเงินกูนั้นไดตลอดเวลา และจะตองชี้แจงการดําเนินการนั้นใหทราบดวย
ขอ 27 การอนุมัติเงินกูพิเศษ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกูดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่อยูในที่ประชุม
คณะกรรมการเงินกู อาจพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกผูกูที่ปลอดระยะเวลาชําระหนี้ไวระยะหนึ่งได
แตไมเกิน 6 เดือนตอ 1 สัญญา
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เมื่อคณะกรรมการเงินกูไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และหรือวรรคสองเรียบรอยแลว ใหนําเสนอ
ตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ
หมวด 5
ผูมีอํานาจอนุมัตเิ งินกู
.........................
ขอ 28 การอนุมัติใหเงินกูทุกประเภท สมาชิกผูกจู ะตองยื่นคํารองตามแบบทีส่ หกรณกําหนด
ขอ 29 ผูมีอํานาจอนุมัตเิ งินกู ประกอบดวย
(1) ผูจดั การ
(2) คณะกรรมการเงินกู
ขอ 30 ผูจัดการ มีอํานาจอนุมัตเิ งินกูแตละประเภท ดังนี้
(1) เงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส ามัญ 3 ประเภท ดังนี้
(2.1) เงินกูทุนเรือนหุน ตามขอ 7 (2.1)
(2.2) เงินกูโดยใชเงินรับฝากค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.2)
(2.3) เงินกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.3)
ขอ 31 คณะกรรมการเงินกู มีอํานาจอนุมัติเงินกูแตละประเภท ดังนี้
(1) เงินกูส ามัญ 3 ประเภท ดังนี้
(1.1) เงินกูโดยสมาชิกค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.4)
(1.2) เงินกูโดยสมาชิกและหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.5)
(1.3) เงินกูโดยหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.6)
(2) เงินกูพเิ ศษ
ขอ 32 เมื่อมีการอนุมัติเงินกูต ามขอ 30 หรือขอ 31 แลว ใหผูมีอํานาจอนุมัติเสนอรายงาน
ตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบเปนประจําทุกเดือน
หมวด 6
ดอกเบี้ยเงินกู
...................
ขอ 33 เงินกูทกุ ประเภท ใหสหกรณเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ตอป
ขอ 34 การคํานวณดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวันตามจํานวนเงินตนคงเหลือ
สําหรับการสงงวดชําระหนี้รายเดือน ใหคิดดอกเบี้ยตามจํานวนวันของปปฏิทิน
ขอ 35 ภายใตบังคับตามขอ 33 คณะกรรมการดําเนินการอาจประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูไดตามสภาพที่เหมาะสมแกฐานะทางการเงินของสหกรณ
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หมวด 7
หลักประกันเงินกู
.........................
ขอ 36 เงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉินตามขอ 7 (1) ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) สมาชิกประเภทพนักงานราชการ พนักงานจางตามภารกิจ และครูโรงเรียนเอกชน ใหใช
สมาชิกค้ําประกันตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1.1) จํานวนเงินไมเกิน 20,000 บาท ผูกไู มตองจัดใหมีสมาชิกค้ําประกัน แตกูไดตองไม
เกินทุนเรือนหุน
(1.2) จํานวนเงินเกิน กวา 20,000 บาท แตไมเ กิน 50,000 บาท ผูกูตองจัดใหมี
สมาชิกค้ําประกัน 1 คน
(1.3) จํานวนเงินเกินกวา 50,000 บาท ผูกูตองจัดใหมีสมาชิกที่เปนขาราชการ หรื อ
ขาราชการบํานาญ ค้ําประกัน 1 คน
(2) สมาชิกทุกประเภทนอกเหนือจาก (1) ใหกูไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
(2.1) จํานวนเงินไมเกิน 50,000 บาท ผูกูไมตองจัดใหมีสมาชิกค้ําประกัน แตกูไดตองไม
เกินทุนเรือนหุน
(2.2) จํานวนเงินเกิน 50,000 บาท ผูกูตองจัดใหมีสมาชิกค้ําประกัน 1 คน
การค้ําประกันตามขอนี้ ไมถือเปนการค้ําประกันตามขอ 41 วรรคสอง
ขอ 37 เงินกูสามัญทุกประเภท ยกเวนเงินกูจากโครงการตามประกาศสหกรณ ตองมีสมาชิก
ค้ําประกัน หรือหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสมาชิกและหลักทรัพยจํานองสองอยาง
รวมกันค้ําประกัน
ขอ 38 หลักประกันเงินกูสามัญ กรณีที่ใชสมาชิกค้ําประกัน ใหคิดตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) สมาชิกรับเงินไดรายเดือนไมเกิน 10,000 บาท ใหค้ําประกันไดในวงเงินกู 200,000 บาท
(2) สมาชิกรับเงินไดรายเดือน 10,001 – 15,000 บาท ใหค้ําประกันไดในวงเงินกู 250,000
บาท
(3) สมาชิกรับเงินไดรายเดือน 15,001 – 20,000 บาท ใหค้ําประกันไดในวงเงินกู 300,000
บาท
(4) สมาชิกรับเงินไดรายเดือน 20,001 – 25,000 บาท ใหค้ําประกันไดในวงเงินกู 350,000
บาท
(5) สมาชิกรับเงินไดรายเดือน 25,001 – 30,000 บาท ใหค้ําประกันไดในวงเงินกู 400,000
บาท
(6) สมาชิกรับเงินไดรายเดือน 30,001 – 35,000 บาท ใหค้ําประกันไดในวงเงินกู 450,000
บาท
(7) สมาชิกรับเงินไดรายเดือน 35,001 บาทขึ้นไป ใหค้ําประกันไดในวงเงินกู 500,000 บาท
ขอ 39 กรณีผูกูมิใชขาราชการ และขาราชการบํานาญ กูเงินจากเงินกูสามัญ ใหมีหลักประกัน
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ตองจัดใหมีสมาชิกที่เปนขาราชการ หรือขาราชการบํานาญ
ค้ําประกันอยางนอย 1 คน จากผูค้ําประกันทั้งหมด
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(2) วงเงินเกิน 500,000 บาท ตองจัดใหมีสมาชิกที่เปนขาราชการ หรือขาราชการบํานาญ ค้ํา
ประกันอยางนอย 2 คน จากผูค้ําประกันทั้งหมด หรือใชหลักทรัพยค้ําประกัน หรือใชทั้งขาราชการ หรือ
ขาราชการบํานาญและหลักทรัพยค้ําประกัน
ขอ 40 สมาชิกผูค้ําประกันเงินกูสามัญ ตองจัดทําสัญญาค้ําประกันตามแบบที่สหกรณกําหนด
ยื่นไวใหตอสหกรณ
สมาชิกผูค้ําประกันคนหนึ่งๆ มีสิทธิเปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญได ไมเกิน 6 รายที่กูเงินในเวลา
เดียวกัน
ขอ 41 กรณีสมาชิกผูค้ําประกันเงินกูสามัญ พนสภาพการเปนสมาชิก หรือคณะกรรมการ
เงินกู เห็นวา ไมสมควรเปนผูค้ําประกัน หรือไมอาจเปนผูค้ําประกันเงินกูตอไปได สมาชิกผูกูเงินตองจัดหาให
สมาชิกคนอื่น ซึ่งคณะกรรมการเงินกูเ ห็นชอบแลว เขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิม ใหเ สร็จ สิ้นภายในเวลา
กําหนด เวนแต สมาชิก ผูค้ําประกันเงินกู พนสภาพการเปนสมาชิก ดวยเหตุเสียชีวิตและหนี้เงินกูคงเหลือ
เพียงพอกับจํานวนวงเงินการค้ําประกันของจํานวนผูค้ําประกันคงเหลือ สมาชิกผูกูไมตองจัดหาใหสมาชิกคน
อื่นมาค้ําประกันแทน
ขอ 42 การพนสภาพการเปนสมาชิกไมวากรณีใดก็ตาม ไมเปนเหตุใหสมาชิกผูนั้นพนจาก
พันธะการค้ําประกันเงินกูสามัญที่มีตอสหกรณ จนกวาจะไดมีการเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันใหเสร็จสิ้นสมบูรณ
เสียกอน
ขอ 43 เงินกูสามัญ สามารถนําอสังหาริมทรัพยอันปลอดจํานองรายอื่น มาจํานองเปนประกัน
เต็มจํานวนเงินกูสามัญทั้งหมด โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกูตามหลักเกณฑประเมิน
ที่สหกรณกําหนด
เงิ น กู พิ เ ศษ ต อ งใช ห ลั ก ประกั น เป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย อั น ปลอดจํ า นองรายอื่ น จํ า นองเป น
หลักประกันเต็มจํานวนเงินทั้งหมดตามหลักเกณฑประเมินที่สหกรณกําหนด
การกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะ ใหใชอสังหาริมทรัพยที่ซื้อ หรือกอสราง หรือไถถอนจากจํานองนัน้
เปนหลักประกัน
หมวด 8
การควบคุมหลักประกันเงินกู และการเรียกคืนเงินกู
.........................
ขอ 44 ใหคณะกรรมการเงินกู และหรือผูจัดการ มีหนาที่ตรวจสอบ ควบคุม และกํากับการให
เงินกูทุกราย มีหลักประกันตามที่กาํ หนดในระเบียบนี้ เมื่อเห็นวา หลักประกันเงินกูของสมาชิกผูกูรายใด เกิด
บกพรอง ไมถูกตอง ไมครบถวน และไมเรียบรอย ใหแจงใหสมาชิกผูกูจัดการแกไข และหรือเพิ่มเติมใหเกิด
ความถูกตอง ครบถวนและเรียบรอย ภายในระยะเวลาที่สหกรณกําหนด
ขอ 45 เงินกูเปนอันถึงกําหนดตองสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที มิตองคํานึงถึง
กําหนดเวลาที่ระบุไว โดยใหสหกรณจัดการเรียกคืนโดยไมชักชา เปนไปตามกรณี ตอไปนี้
(1) เมื่อสมาชิกผูกูตองพนสภาพจากสมาชิกไมวาดวยเหตุใดๆก็ตาม
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวา หลักประกันเงินกูบกพรอง และสมาชิกผูกูมิได
จัดการแกไข และหรือเพิ่มเติมใหกลับคืนดีภายในระยะเวลาที่สหกรณกําหนด
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(3) เมื่อสมาชิกผูกูคางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาเงินตน และหรือดอกเบี้ย เปนเวลา 2 งวด
ติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดั่งวานั้นถึง 3 คราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
ขอ 46 กรณีที่สมาชิกผูกูตองสงคืนเงินกูโดยสิน้ เชิงตามขอ 45 ถาผูค้ําประกันหรือทายาทของ
ผูกูที่ใชหลักทรัพยค้ําประกัน ตองรับผิดชอบชําระหนี้แทนผูกู แตไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได หากผูค้ํา
ประกัน หรือทายาทของผูกูที่ ใชหลักทรัพยค้ํา ประกัน แลวแตก รณี ไดรองขอเปนหนัง สือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการที่จะผอนผันใหเรียกเก็บเงินจากผูค้ําประกันเปนงวด
รายเดือนภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได
ขอ 47 ผูกูและผูค้ําประกัน ตองรับผูก พันวา ถา ตนประสงคจะลาออกจากการเปนสมาชิก
สหกรณ หรือยายไปดํารงตําแหนงใหมซึ่งผิดไปจากขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด พ.ศ. 2558 ขอ
32 (2) ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และรีบจัดการชําระหนี้ที่ตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
หมวด 9
เงินงวดชําระหนี้
.........................
ขอ 48 เงินงวดชําระหนี้ ใหนับเปนงวดรายเดือน ใหเริ่มตนตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบี้ย เวนแต
สมาชิกผูกูไดรับอนุมัติปลอดระยะเวลาชําระหนี้
ขอ 49 การสงใชเงินงวดชําระหนี้ ใหสงโดยวิธีหักผลักสงจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกผูกู
ณ ที่จาย ยกเวนการกูเงินทุนเรือนหุนตามขอ 7 (2.1) หรือเงินกูโดยใชเงินรับฝากประจําค้ําประกัน ตามขอ 7
(2.2) หรือ เงินกูโดยใชตั๋วสัญ ญาใชเงินค้ําประกัน ตามขอ 7 (2.3) โดยใหถือวางวดชําระหนี้แตละงวดถึง
กําหนดสงภายในวันสิ้นเดือน เวนแต สมาชิกที่ยายสังกัด หรือสถานที่ปฏิบัติงานประจํา ใหชําระภายใน 3
วันทําการนับจากวันที่ไดรับเงินเดือนครั้งแรกนับแตยายไป สําหรับงวดชําระหนี้งวดถัดไป ใหถือวา แตล ะงวด
ถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือน
ขอ 50 การกําหนดงวดชําระหนีเ้ งินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหสงเงินตนเปนงวดเทาๆกัน ไมเกิน 24
งวด 60 งวด 100 งวด 120 งวด แลวแตกรณี พรอมดอกเบี้ย
ขอ 51 การกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูสามัญจากทุนเรือนหุนตามขอ 7 (2.1) หรือเงินกูโดยใช
เงินรับฝากประจําค้ําประกันตามขอ 7 (2.2) หรือเงินกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกันตามขอ 7 (2.3) ใหสง
เงินตนเปนงวดเทาๆกัน พรอมดอกเบี้ย และหรือเฉลี่ยทั้งเงินตนและดอกเบี้ย แตตองมีเงินคงเหลือเพื่อการยัง
ชีพไมนอยกวารอยละ 20 ของเงินไดรายเดือนทั้งหมด
ขอ 52 การกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูสามัญโดยใชสมาชิกค้ําประกันตามขอ 7 (2.4) เงินกูโดย
ใชสมาชิกและหลักทรัพยจํานองค้ําประกันตามขอ 7 (2.5) และ เงินกูโดยใชหลักทรัพยจํานองค้ําประกันตาม
ขอ 7 (2.6) ใหสง เงินตนเปนงวดเทาๆกัน พรอมดอกเบี้ย และหรือเฉลี่ยทั้ง เงินตนและดอกเบี้ย ตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) วงเงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท ใหสงใหเสร็จสิ้นภายใน 200 งวด
(2) วงเงินกูเกิน 2,000,000 บาท แตไมเกิน 2,500,000 บาท ใหสงใหเสร็จสิน้ ภายใน 240
งวด
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ขอ 53 การกําหนดงวดชําระหนีเ้ งินกูพิเศษ ตองสงใชเงินตนเปนงวดเทาๆกัน พรอมดอกเบี้ย
และหรือเฉลี่ยทั้งเงินตนและดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) วงเงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท ตองสงใชใหเสร็จสิ้นภายใน 240 งวด
(2) วงเงินกูเกิน 2,000,000 บาท ตองสงใชใหเสร็จสิ้นภายใน 360 งวด
ขอ 54 เงินงวดชําระหนีท้ ุกประเภทของการกูเงินตามหมวดนี้ สําหรับสมาชิกที่เปนขาราชการ
และขาราชการบํานาญ เมื่อรวมกับอายุของผูกูแลว จะตองไมเกิน 85 ป เวนแต การกูเงินทุนเรือนหุนตามขอ
7 (2.1) หรือเงินกูโดยใชเงินรับฝากประจําค้ําประกันตามขอ 7 (2.2) หรือเงินกูโ ดยใชตั๋วสัญ ญาใชเงินค้ํา
ประกันตามขอ 7 (2.3)
สําหรับสมาชิกที่มิไดเปนขาราชการหรือขาราชการบํานาญ เงินงวดชําระหนี้ตามวรรคกอนเมื่อ
รวมกับอายุของผูกูแลว จะตองไมเกิน 60 ป เวนแต การกูเงินทุนเรือนหุนตามขอ 7 (2.1) หรือ เงินกูโดยใช
เงินรับฝากประจําค้ําประกันตามขอ 7 (2.2) หรือเงินกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกันตามขอ 7 (2.3)
ขอ 55 กรณีสมาชิกกูเงินสามัญจากเงินกูทุนเรือนหุนตามขอ 7 (2.1) หรือเงินกูโดยใชเงินรับ
ฝากประจําค้ําประกันตามขอ 7 (2.2) หรือเงินกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกันตามขอ 7 (2.3) หรือเงินกูโดย
ใชสมาชิกค้ําประกันตามขอ 7 (2.4) หรือเงินกูโดยใชสมาชิกและหลักทรัพยจํานองค้ําประกันตามขอ 7 (2.5)
หรือเงินกูโดยใชหลักทรัพยจํานองค้ําประกันตามขอ 7 (2.6) หรือเงินกูพิเศษตามขอ 7 (3) รองขอเปนหนังสือ
โดยคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาแลว เห็นวา มีเหตุผลอันสมควร จะผอนผันการสงใชเงินงวดชําระหนี้
เปนพิเศษ ก็ยอมกระทําได
การผอนผันการสงใชเงินงวดชําระหนี้ตามวรรคหนึ่ง ใหผอนผันไดคราวละ 1 เดือน หรือหลาย
เดือนก็ได แตเมื่อรวมกันแลว ตองไมเกิน 6 เดือนตอ 1 สัญญา สําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
หมวด 10
บทลงโทษ
...............
ขอ 56 สมาชิกผูก รู ายใด ซึ่งผิดนัดงวดชําระหนี้เงินกูทกุ ประเภท จะตองชําระเงินคาปรับเพิ่ม
อีกรอยละ 10 ของดอกเบี้ยคางจาย
คาปรับตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนรายไดของสหกรณ
ขอ 57 สมาชิกผูใดทําการปลอมแปลงเอกสารในการยื่นคําขอกูเงินกับสหกรณ เมื่อสหกรณ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของตรวจพบ ใหสหกรณงดการดําเนินการทางธุรกรรมหรือนิติสัมพันธใดๆกับสมาชิกผูนั้น
เปนเวลา 5 ปนับแตวันตรวจพบ
บทเฉพาะกาล
……………………
ขอ 58 สมาชิกผูใดเดิมมีสิทธิการกูเงินตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัดวาดวย
การใหกูเงิน พ.ศ. 2560 สูงกวาสิทธิการกูเงินตามระเบียบนี้ใชบังคับใหยังคงมีสิทธิเชนเดิมตอไป
ขอ 59 สมาชิกผูใดที่มีการดําเนินการกูเงินตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัดวา
ดวยการใหกูเงิน พ.ศ. 2560 อยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหยังคงมีสิทธิ ฐานะและหนาที่เชนเดิมตอไป
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ขอ 60 ใหคณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัดวาดวยการ
ใหกูเงิน พ.ศ. 2560 อยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนคณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ 61 ใหคณะกรรมการเงินกูตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัดวาด วยการใหกู
เงิน พ.ศ. 2560 อยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนคณะกรรมการเงินกูตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายโชคดี คลังจันทร)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
ชุดที่ 56

หมายเหตุ เหตุผลที่ประกาศใชระเบียบฉบับนี้ คือ ขอ 32 แหงขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ไดบัญญัติใหสมาชิกสมทบ ไดแก พนักงานราชการและพนักงานจางตามภารกิจ มีฐานะเทียบเทาสมาชิกตาม
หมวด 5 แหงขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2558 ทําใหสิทธิการกูเงินเปลีย่ นไป ประกอบกับมีการปรับเกณฑการให
กูแกสมาชิกใหมบางประเภท รวมทั้งจัดหมวดหมูใหมเพื่อใหเกิดการนําระเบียบไปใชไดงายขึ้น จึงจําเปนตอง
ออกระเบียบนี้

