ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
วาดวย การใหเงินกูส มาชิกสมทบ (ประเภทพนักงานราชการ) พ.ศ. 2560
.................................................................
เพื่อใหสวัสดิการแกสมาชิกอยางทั่วถึงและเกิดประโยชนทั้งสหกรณและมวลสมาชิก อาศัยอํานาจตามความ
ในขอ 53 (4) 79 (8) และ 107(3) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด และมติคณะกรรมการดําเนินการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการดําเนินการจึงกําหนดระเบียบดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด วาดวยการใหเงินกู สมาชิก
สมทบ (ประเภทพนักงานราชการ) พ.ศ. 2560”
ขอ 2 ใหระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใชเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด วาดวยการใหเ งินกู สมาชิก สมทบ (ประเภท
พนักงานราชการ) พ.ศ. 2559
3.2 บรรดา มติ ประกาศ คําสั่ง และแนวปฏิบัติในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้และหรือที่
ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ความทั่วไป
ขอ 4 ตอไปนี้ในระเบียบนี้
4.1 “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
4.2 “ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
4.3 “กรรมการดําเนินการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
4.4 “สถาบันการเงิน” หมายถึง สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
4.5 “เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
4.6 “สมาชิก ” หมายถึง สมาชิกสมทบ (ประเภทพนัก งานราชการและพนัก งานจางตาม
ภารกิจ) สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
4.7 “ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
4.8 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
4.9 “คณะกรรมการเงินกู” หมายถึง คณะกรรมการเงินกูสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
4.10 “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูบังคับบัญชาชั้นตนในหนวยงานราชการ หรือในหนาที่การ
งานของสมาชิก
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4.11 “ปลอดระยะเวลาชําระหนี้” หมายถึง ชวงเวลาที่มิตองสงเฉพาะตนเงินสวนดอกเบี้ย
ยังคงสงตามปกติ
4.12 “เงินไดรายเดือน” หมายถึง เงินคาตอบแทนรายเดือน คาจางรายเดือน ที่สมาชิกไดรับ
จากตนสังกัด
ขอ 5 สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกเฉพาะกรณีเพื่อบรรเทาเหตุจําเปน หรือเปนประโยชนเกื้อกูล
ฐานะของสมาชิกเอง การใหกูเงินเพื่อการใชจายที่สุรุยสุราย หรือเพื่อการเก็งกําไร จะกระทํามิได
ขอ 6 การใหเงินกูแกสมาชิกตามขอ 5 มี 2 ประเภท ดังนี้
6.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.2 เงินกูสามัญ แบงเปน 3 ประเภท คือ
6.2.1 เงินกูทุนเรือนหุน
6.2.2 เงินกูโดยเงินรับฝากประจําค้ําประกัน
6.2.3 เงินกูโดยสมาชิกค้ําประกัน
ขอ 7 เมื่อสมาชิกตกอยูในฐานะที่ตองการเงิน เพื่อบรรเทาเหตุจําเปนหรือเพื่อเกื้อกูลฐานะ และมี
ความประสงคที่จําเปนขอกูเงินจากสหกรณ ใหยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนดผานตามลําดับดังนี้
7.1 ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่การเงิน เพื่อรับรองการหักเงิน ณ ที่จายเวนแตการ
กูเงินตามขอ 6.2.1 และ 6.2.2
7.2 และยื่นคําขอกูด วยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณภายในเวลาที่สหกรณกําหนด
ขอ 8 สมาชิกผูมีสิทธิยื่นคําขอกูเงินจากสหกรณ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้
8.1 เปนสมาชิกสหกรณ
8.2 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน และเงินกูสามัญเปนสมาชิก
มาแลวไมนอยกวา 12 เดือน
เวนแตสมาชิกรับโอนมาจากสหกรณอื่น ใหปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด วา
ดวยการรับโอนสมาชิก พ.ศ.2548
8.3 มีเ งินคาหุนอยูในสหกรณนับถึงวันที่รับเงินกูไมนอยกวารอยละ 20ของวงเงินกูที่ไดรับ
อนุมัติทุกสัญญา ทุกประเภท
8.4 ปลอดหนี้เงินกู หรือมีหนี้เงินกูเดิม แตหาก
8.4.1 มีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินขอ 6.1 รายเกา ตองชําระหนี้รายเกามาแลวอยางนอย 6
เดือน ยกเวนหนี้เงินกูเพื่อฉุกเฉินรายเกาที่ทําขอตกลงวาจะชําระหนี้ภายใน 6 งวดหรือ
8.4.2 มีหนี้เงินกูสามัญตามขอ 6.2.2 รายเกา ตองชําระหนี้รายเกามาแลวอยางนอย 18
งวด
ขอ 9 การใหเงินกูแกสมาชิก ซึ่ง มีห นี้เ งินกูร ายเกาอยู ปกติจะกระทํามิได เวนแตมีเ หตุผลความ
จําเปน ซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติเงินกู วินิจฉัยพบวาหากไมไดเงินกูจากสหกรณไปบรรเทาแลวจะเปนการกระทบกระเทือน
ตอการดํารงชีพของสมาชิกผูนั้นอยางรายแรง
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การใหเงินกูแกสมาชิกตามวรรคกอน จะตองมีลักษณะครบถวน ดังตอไปนี้
(1) ไดรับความเห็นชอบจากผูที่มีอํานาจอนุมัติเงินกูตามขอ 11 และขอ 15
(2) สามารถชําระหนีเ้ งินกูและเงินคาหุนไดตามระเบียบ โดยมีเงินไดรายเดือน
คงเหลือไมนอยกวารอยละ 20 ของเงินไดรายเดือนทั้งหมด
(3) ตองหักชําระหนี้รายเกาในฐานะผูกูใหเสร็จสิ้น อนึ่ง หากมีหนี้ในฐานะผูค้ําประกันใหอยู
ในดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู
ขอ 10 การจัดสรรเงินกูใหแกสมาชิก
10.1 จัดสรรไวบริการไดทุกวันทําการ สําหรับเงินกูส ามัญทุนเรือนหุนตามขอ 6.2.1 เงินรับ
ฝากประจําค้ําประกันตามขอ 6.2.2 และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
10.2 จัดสรรไวบริการเดือนละหนึ่งครั้งสําหรับเงินกูโดยสมาชิกค้ําประกันตามขอ 6.2.3 ทั้งนี้
ไมเกินจํานวนทุนเรือนหุนทัง้ หมดของสมาชิกสมทบ เวนแตฐานะทางการเงินของสหกรณอยูในภาวะที่ไมอาจจัดสรร
เงินกูแกสมาชิกได
หมวด 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 11 ใหผูจัดการเปนผูพิจ ารณาวินิจ ฉัยใหเ งินกูเ พื่อเหตุฉุก เฉิน และรายงานผลการอนุ มัติให
คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ขอ 12 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ ตองอยูภายในเกณฑขั้นสูงแหงวงเงิน
กูดังนี้
วงเงินกู = (เงินไดรายเดือนx80%) – (คาหุนรายเดือน+เงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญหรือพิเศษ+หนี้สถาบันการเงินอื่น) x 60

หรือไมเกิน 50,000 บาท สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน
ขอ 13 หลัก ประกันสําหรับ เงินกูเ พื่อเหตุฉุก เฉินนอกจากหนัง สือ กูเ งินซึ่งสมาชิก ผูกูไดทําไวตอ
สหกรณตามแบบที่กําหนดแลวจะตองมีสมาชิกหรือสมาชิกสามัญค้ําประกันอีก 1 คน
สมาชิกคนหนึ่งจะค้ําประกันสมาชิกมากกวาหนึง่ คนในเวลาเดียวกันไมได
ขอ 14 การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหสมาชิก ผูกูสงคืนเงินกูเปนงวดราย
เดือนเทา ๆ กัน พรอมดอกเบี้ย ไมเกิน 60 งวด และตองไมเกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจางของสมาชิกผูกูดวย
หมวด 3
เงินกูสามัญ
ขอ 15 ใหคณะกรรมการเงินกู เปนผูพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิก
ขอ 16 จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้นตองพิจารณาใหอยูภายในเกณฑขั้นสูงแหง
วงเงินกูดังนี้
16.1 เงินกูโดยใชทุนเรือนหุนค้ําประกันตามขอ 6.2.1 เงินรับฝากประจําค้ําประกันตามขอ
6.2.2 ไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือเงินฝากประจํา ที่ตนมีอยูในสหกรณนับถึงวันพิจารณาอนุมัติ
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16.2 เงินกูตามขอ 6.2.3 ไมเกินเกณฑการคํานวณตามขอ 9(2) หรือไมเกินสูตรสําเร็จดังนี้
เงินกู = (เงินไดรายเดือนx80%) –(คาหุนรายเดือน+เงินตนงวดชําระหนี้เพื่อเหตุฉุกเฉิน+หนี้สถาบันการเงินอื่น)
อัตราสวนชําระหนี้ตอเงินกูหนึ่งแสนบาท
หรือไมเกิน 500,000 บาท สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน
ขอ 17 วงเงินกูตามขอ 16.2 อาจประกาศเปลีย่ นแปลงไดเสมอตามสภาพที่เหมาะสมกับฐานะ
ทางการเงินของสหกรณ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการที่มาประชุม
ขอ 18 เงินกูสามัญที่มีวงเงินกูสูงกวาเงินคาหุนของตนที่มีอยูตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง
หรือรวมกันดังตอไปนี้
18.1 สมาชิกสหกรณ ที่มิไดเปนคูสมรสของผูกู และคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร
ค้ําประกันอยางนอยสองคนค้ําประกันเงินกูหรือสมาชิกสามัญอยางนอยหนึ่งคน
สมาชิกที่ยื่นคําขอกูเกินวงเงินกู 300,000 บาท ตองจัดหาสมาชิกสามัญซึ่งเปนขาราชการอยางนอย
หนึ่งคน และสมาชิกสมทบพนักงานราชการอีกหนึ่งคนมาค้ําประกันเงินกู หรือหากคณะกรรมการเงินกูพิจารณาเพื่อ
ความมั่นคงแหงเงินกูแลวอาจใหมีการค้ําประกันเกินกวาสองคนก็ได
สมาชิกผูค้ําประกันเงินกูตามวรรคกอน ตองทําหนังสือสัญญาค้ําประกันตามแบบที่สหกรณกําหนดไว
ใหตอสหกรณ โดยสมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันมากกวาสามคนในเวลาเดียวกันไมได
เมื่อสมาชิกผูค้ําประกันเงินกู พนสภาพการเปนสมาชิกดวยเหตุผลใดๆ ก็ดีหรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
เงิ น กู เ ห็ น ว า ไม ส มควร หรื อ อาจจะให เ ป น ผู ค้ํ า ประกั น เงิ น กู ต อ ไปก็ ดี สมาชิ ก ผู กู ต อ งจั ด ให ส มาชิ ก คนอื่ น ซึ่ ง
คณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด
การพนสภาพการเปนสมาชิกของสมาชิกดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ไมเปนเหตุใหพนจากการค้ําประกัน
เงินกู จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเสร็จสมบูรณเสียกอน
18.2 อสังหาริมทรัพยอันปลอดจํานองรายอื่นจํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูทั้งหมดโดย
เปนที่พอใจของคณะกรรมการเงินกู ตามเกณฑประเมินที่สหกรณกําหนด
ขอ 19 ในกรณีที่เงินใหกูไดรับจัดสรรไมเพียงพอกับความตองการของสมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินกู ให
ถือลําดับกอนหลังในการยื่นคําขอกูเปนเกณฑในการพิจารณา ถายื่นพรอมกันใหรายที่ขอกูยอดนอยไดรับเงินกูกอน
เสมอ ถายอดเทากันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู
ถาสมาชิกที่ยื่นคําขอกูในลําดับหลังตกอยูในสถานะที่จําเปนอยางยิ่ง โดยมีหลักฐานสามารถพิสู จน
ความจําเปนนั้น ๆ ได ก็ใหคณะกรรมการเงินกูเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการในที่ประชุมเพื่ออนุมัติเปนกรณีพิเศษได แตตองมีจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนสมาชิกที่
ไดรับเงินกูในเดือนนั้น
ถาสมาชิกที่ยื่นคําขอกูใ นลําดับหลังตามวรรคกอน มีจํานวนมากกวาจํานวนในวรรคกอนใหพิจารณา
ตามลําดับแหงความจําเปนดังตอไปนี้
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(1) เพื่อชวยเหลือตนเองในกรณีที่ไดรับภัยพิบัติ โดยไมอาจชวยเหลือตนเองได
(2) เพื่อจัดการศพของบุคคลที่อยูในอุปการะซึ่งไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือจากทางอื่น
(3) เพื่อรักษาพยาบาลตนเอง และหรือบุคคลที่อยูในอุปการะ ซึ่งไมมีสิทธิไดรับความ
ชวยเหลือจากทางอื่น
(4) เพื่อการศึกษาอบรม และหรือศึกษาดูงานในตางประเทศสําหรับตนเอง
(5) เพื่อจัดพิธีกรรมของตนเอง หรือบุตร
(6) เพื่อเหตุอื่นๆ
เหตุใดตาม (6) คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจวินิจฉัยเทียบเคียงกับ (1) – (5) ไดเสมอ
ขอ 20 เงินงวดชําระหนี้นั้นเปนงวดรายเดือน ใหเริ่มตนตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบี้ย
การสงใชเงินงวดชําระหนี้ตามวรรคกอน ใหสงโดยวิธีหักผลักสงจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกผูกู ณ
ที่จาย และใหถือวางวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือน
ขอ 21 เงินงวดชําระหนี้ใหสงเงินตนเปนงวดเทาๆกัน พรอมดอกเบี้ยตามอัตราในขอ 22 และหรือ
เฉลี่ยทั้งตนเงินและดอกเบี้ย ภายในไมเกิน 120 งวด และอายุไมเกิน 60 ป
หมวด 4
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 22 ใหส หกรณเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูตามอัตราไมเกิ น รอยละ 19.00 ตอป สําหรับเงินกูทุก
ประเภท
ขอ 23 การคํานวณดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน ตามจํานวนเงินตนคงเหลือ สําหรับการสงงวด
ชําระหนี้รายเดือนใหคิดจํานวนวันตามปปฏิทิน
ขอ 24 คณะกรรมการอาจประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูได ตามสภาพที่เหมาะสมแก
ฐานะทางการเงินของสหกรณ
หมวด 5
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ขอ 25 ใหคณะกรรมการเงินกู และหรือผูจัดการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกราย มีหลักประกัน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เมื่อเห็นวาหลักประกันเงินกูสําหรับสมาชิกผูกูรายใด เกิดบกพรองสมาชิกผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคืนดี ภายในระยะเวลาที่สหกรณกําหนด
ขอ 26 ในกรณีใดๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ย
ในทันที โดยมิคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และสหกรณจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
26.1 เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม
26.2 เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการวาหลักประกันเงินกูบกพรอง และสมาชิกผูกูมิไดจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่สหกรณกําหนด
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26.3 เมื่อสมาชิก ผูกูคางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรื อดอกเบี้ยเปนเวลาถึง 2 งวด
ติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึง 3 คราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
ขอ 27 ในกรณีที่สมาชิกผูกู มีอันตองสงคืนเงินกูโดยสิ้นเชิงตามขอ 38 ถาผูค้ําประกันตองรับผิดชอบ
ชําระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้นั้นไดโดยสิ้นเชิง ผูค้ําประกันรองขอเปนหนังสือ ตอคณะกรรมการอาจผอน
ผันใหเรียกเก็บเงินจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือนภายในเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ขอ 28 ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอลาออกจากสหกรณหรือยาย
ตําแหนงหนาที่การงานผิดไปจากขอบังคับ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด พ.ศ. 2558 ขอ 32(2) ตองแจงเปน
หนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้ซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
หมวด 6
บทลงโทษ
ขอ 29 สมาชิกผูกูซึ่งผิดนัดงวดชําระหนี้เงินกูตามขอ 7 จะตองถูกเรียกเงินคาปรับเพิ่มอีกรอยละ 10
ของดอกเบี้ยคางจาย
คาปรับตามวรรคกอนใหถือเปนรายไดของสหกรณ
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ขอ 30 คณะกรรมการมีอํานาจที่จ ะลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการในที่
ประชุม เพื่อระงับใชระเบียบนี้ไวกอนเพียงบางขอ บางหมวดไดเสมอ
การระงับใชระเบียบตามวรรคกอนใหจัดทําเปนประกาศของสหกรณ
ขอ 31 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายโชคดี คลังจันทร)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
ชุดที่ 54
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