ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
วาดวยการใหเงินกู พ.ศ. 2560
.................................................................
ดวยเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด วาดวยการใหกูของสหกรณ
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ทัง้ นี้เพือ่ ประโยชนทั้งสหกรณและมวลสมาชิกอาศัยอํานาจตามความใน
ขอ 79 (8) และ 107(3) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด และมติคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 54 ใน
คราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ 2560 คณะกรรมการดําเนินการจึงกําหนดระเบียบ
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด วาดวยการใหเงินกู พ.ศ.2560”
ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด วาดวยการใหเงินกู พ.ศ. 2559 มติ
ประกาศ คําสัง่ และแนวปฏิบัติในสวนทีก่ ําหนดไวแลวในระเบียบนี้และหรือที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้
แทน
ขอ 3 ใหระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560 เปนตนไป
ขอ 4 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
ความทั่วไป
ขอ 5 ตอไปนี้ในระเบียบนี้
5.1 “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
5.2 “ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
5.3 “กรรมการดําเนินการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
5.4 “สถาบันการเงิน” หมายถึง สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
5.5 “เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
5.6 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
5.7 “ครูโรงเรียนเอกชน” หมายถึง สมาชิกสามัญซึ่ง สังกัดหนวยโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ยะลา
5.8 “ครูโรงเรียนเอกชนหมวด M หมายถึง สมาชิก สามัญ ซึ่งสังกัดหนวยโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดยะลา ที่ไดสิทธิการเปนสมาชิกสามัญตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2559
5.9 “ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
5.10 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
5.11 “คณะกรรมการเงินกู” หมายถึง คณะกรรมการเงินกูสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
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5.12 “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูบังคับบัญชาชั้นตนในหนวยงานราชการ หรือในหนาที่การ
งานของสมาชิก
5.13 “ปลอดระยะเวลาชําระหนี้” หมายถึง ชวงเวลาที่มิตองสงเฉพาะตนเงินสวนดอกเบี้ย
ยังคงสงตามปกติ
5.14 “เงินไดรายเดือน” หมายถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินวิทยฐานะ คาจางประจํา
เงินบํานาญและเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
ขอ 6 สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกเฉพาะกรณีเพื่อบรรเทาเหตุจําเปน หรือเปนประโยชนเกื้อกูล
ฐานะของสมาชิกเอง การใหกูเงินเพื่อการใชจายที่สุรุยสุราย หรือเพื่อการเก็งกําไร จะกระทํามิได
ขอ 7 การใหเงินกูแกสมาชิกตามขอ 6 มี 3 ประเภท ดังนี้
7.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
7.2 เงินกูสามัญ แบงเปน 8 ประเภท คือ
7.2.1 เงินกูทุนเรือนหุน
7.2.2 เงินกูโดยเงินรับฝากประจําค้ําประกัน
7.2.3 เงินกูโดยตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกัน
7.2.4 เงินกูโดยสมาชิกค้ําประกัน
7.2.5 เงินกูโดยสมาชิกค้ําประกันและหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน
7.2.6 เงินกูโดยหลักทรัพยจํานองค้ําประกัน
7.2.7 เงินกูโดยหลักทรัพยจํานําค้ําประกัน
7.2.8 เงินกูโดยจัดทําโครงการ ตามประกาศการยื่นกูของสหกรณ
7.3 เงินกูพิเศษ
ขอ 8 เมื่อสมาชิกตกอยูในฐานะที่ตองการเงิน เพื่อบรรเทาเหตุจําเปนหรือเพื่อเกื้อกูลฐานะ และมี
ความประสงคที่จําเปนขอกูเงินจากสหกรณ ใหยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนดผานตามลําดับดังนี้
8.1 ผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่การเงิน เพื่อรับรองการหักเงิน ณ ที่จาย
8.2 และใหสงดวยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณภายในเวลาที่สหกรณกําหนด
ขอ 9 หนวยสังกัดสมาชิก ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด วาดวยการแบง
เขตเลือกตั้งและวิธีการสรรคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2559
ขอ 10 หนวยสังกัดสมาชิกหนวยใด มีสํานักงานที่เปนสังกัดทางอาชีพของสมาชิกเพิ่มขึ้นก็ใหจัดทํา
เปนประกาศ เพื่อใหสํานักงานนั้นอยูในหนวยสังกัดสมาชิกหนวยนั้น
ขอ 11 สมาชิกผูมีสิทธิยื่นคําขอกูเงินจากสหกรณ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้
11.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน เงินกูสามัญ และเงินกู
พิเศษเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน
เวนแตสมาชิกรับโอนมาจากสหกรณอื่น ใหปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
วาดวยการรับโอนสมาชิก พ.ศ.2548
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11.2 มีเงินคาหุนอยูในสหกรณนับถึงวันที่รับเงินกูไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินกูที่ไดรับ
อนุมัติทุกสัญญาทุกประเภท
11.3 ปลอดหนี้เงินกู หรือมีหนี้เงินกูสามัญตามขอ 7.2.1 – 7.2.3 รายเกา หรือมีหนี้เงินกู
สามัญหรือฉุกเฉินตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูเดิม แตหาก
11.3.1 มีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินขอ 7 ตามระเบียบนี้ตองชําระหนี้รายเกามาแลวอยาง
นอย 6 เดือน ยกเวนหนี้เงินกูเพื่อฉุกเฉินรายเกาที่ทําขอตกลงวาจะชําระหนี้ภายใน 6 งวด
11.3.2 มีหนี้เงินกูสามัญตามขอ 7.2.4 – 7.2.7 หรือเงินกูพิเศษ ตามขอ 7.3 รายเกาตาม
ระเบียบนี้ตองชําระหนี้รายเกามาแลวอยางนอย 18 งวด ตามจํานวนงวดที่ระบุในสัญญา
ขอ 12 การใหเงินกูแกสมาชิก ซึ่งมีหนี้เงินกูรายเกาอยู ปกติจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุผลความ
จําเปน ซึ่งผูมีอํานาจอนุ มัติเ งินกูตามขอ 30 วินิจ ฉัยพบวาหากไมไดเ งินกูจากสหกรณไปบรรเทาแลวจะเปนการ
กระทบกระเทือนตอการดํารงชีพของสมาชิกผูนั้นอยางรายแรง
การใหเงินกูแกสมาชิกตามวรรคกอน จะตองมีลักษณะครบถวน ดังตอไปนี้
(1) ไดรับความเห็นชอบจากผูที่มีอํานาจอนุมัติเงินกูตามขอ 30
(2) สามารถชําระหนี้เงินกูและเงินคาหุนไดตามระเบียบ โดยมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวา
รอยละ 20 ของเงินไดรายเดือนทั้งหมดยกเวนการกูเงินตามขอ 7.2.1 - 7.2.3
(3) ตองหักชําระหนี้รายเกาในฐานะผูกูใหเสร็จสิ้น อนึ่ง หากมีหนี้ในฐานะผูค้ําประกันใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู
ขอ13 บรรดาประกาศ และคําสั่งสหกรณที่ออกตามระเบียบนี้ ตองสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณฯเพื่อทราบดวยเสมอ
ขอ 14 การจัดสรรเงินกูใหแกสมาชิก
จัดสรรไวบริการทุกวันทําการ เวนแตฐานะทางการเงินของสหกรณอยูในภาวะที่ไมอาจจัดสรรเงินกู
แกสมาชิกได ยกเวน ขอ 7.2.8 โครงการพิเศษใหเปนไปตามเงื่อนไขและประกาศการยื่นใหกูเงินของโครงการ
หมวด 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ 15 เกณฑขั้นสูงแหงวงเงินกู
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
วงเงินกู = (เงินไดรายเดือนx80%) – (คาหุนรายเดือน+เงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญหรือพิเศษ+หนี้สถาบันการเงินอื่น) x 24
วงเงินกู = (เงินไดรายเดือนx80%) – (คาหุนรายเดือน+เงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญหรือพิเศษ+หนี้สถาบันการเงินอื่น) x 60
วงเงินกู = (เงินไดรายเดือนx80%) – (คาหุนรายเดือน+เงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญหรือพิเศษ+หนี้สถาบันการเงินอื่น) x 100
วงเงินกู = (เงินไดรายเดือนx80%) – (คาหุนรายเดือน+เงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญหรือพิเศษ+หนี้สถาบันการเงินอื่น) x 120

แตไมเกิน 200,000 บาท
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หมวด 3
เงินกูสามัญ
เงินกูส ามัญสําหรับสมาชิกขาราชการและลูกจางประจํา
ขอ 16 เกณฑขั้นสูงแหงวงเงินกู
16.1 เงินกูโดยใชทุนเรือนหุนค้ําประกันตามขอ 7.2.1 เงินรับฝากประจําค้ําประกันตามขอ
7.2.2 และตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกันตามขอ 7.2.3 ไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือเงินฝากประจํา หรือตั๋ว
สัญญาใชเงิน หรือทั้งสามอยางที่ตนมีอยูในสหกรณนับถึงวันพิจารณาอนุมัติ
16.2 เงินกูตามขอ 7.2.4 – 7.2.7 ไมเกินเกณฑการคํานวณตามขอ 12 (2) หรือไมเกินสูตร
สําเร็จดังนี้
เงินกู = (เงินไดรายเดือนx80%) – (คาหุนรายเดือน+เงินตนงวดชําระหนี้เพื่อเหตุฉุกเฉิน+หนี้สถาบันการเงินอื่น)
อัตราสวนชําระหนี้ตอเงินกูหนึ่งแสนบาท
แตไมเกิน 2,500,000 บาท
เกณฑขั้นสูงสุดแหงวงเงินกูสามัญรวมทุกสัญญาตองไมเกิน 4,700,000 บาท
เงินกูส ามัญสําหรับสมาชิกหนวยโรงเรียนเอกชน (หมวด M) และพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ 17 เกณฑขั้นสูงแหงวงเงินกู
17.1 เงินกูโดยใชทุนเรือนหุนค้ําประกันตามขอ 7.2.1 เงินรับฝากประจําค้ําประกันตามขอ
7.2.2 และตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกันตามขอ 7.2.3 ไมเกินรอ ยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือเงินฝากประจํา หรือตั๋ว
สัญญาใชเงิน หรือทั้งสามอยางที่ตนมีอยูในสหกรณนับถึงวันพิจารณาอนุมัติ
17.2 เงินกูตามขอ 7.2.4 – 7.2.7 ไมเกินเกณฑการคํานวณตามขอ 12 (2) หรือไมเกินสูตร
สําเร็จดังนี้
เงินกู = (เงินไดรายเดือนx80%) – (คาหุนรายเดือน+เงินตนงวดชําระหนี้เพื่อเหตุฉุกเฉิน+หนี้สถาบันการเงินอื่น)
อัตราสวนชําระหนี้ตอเงินกูหนึ่งแสนบาท
แตไมเกิน 2,000,000 บาท และมีกําหนดอายุในการทํางาน
ไมเกิน 5 ป สามารถกูไดสูงสุดไมเกิน 300,000 บาท
5 – 10 ป สามารถกูไดสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท
10 ขึ้นไป – 15 ป สามารถกูไดสูงสุดไมเกิน 800,000 บาท
15 ขึ้นไป – 20 ป สามารถกูไดสูงสุดไมเกิน 1,200,000 บาท
20 ป ขึ้นไป สามารถกูไดสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท
เกณฑขั้นสูงสุดแหงวงเงินกูสามัญรวมทุกสัญญาตองไมเกิน 2,000,000 บาท
ขอ 18 วงเงินกูตามขอ 16.2 และ 17.2 อาจประกาศเปลี่ยนแปลงไดเสมอตามสภาพที่เหมาะสม
กับฐานะทางการเงินของสหกรณ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ที่มาประชุม
ขอ 19 เกณฑการจัดยอดเงินจัดสรรเงินกูตามขอ 7.2.4 – 7.2.7 ใหแตละหนวยสังกัดสมาชิกให
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เปนไปตามสูตรสําเร็จดังตอไปนี้
ยอดเงินหนวยใด = ยอดเงินคาหุนรวมของสมาชิกในหนวยนั้น x จํานวนเงินที่จะกู
ยอดเงินคาหุนรวมของสมาชิก
ขอ 20 การใหกูเงินตามขอ 7.2.4 – 7.2.7 ปกติใหกูไดภายใตยอดเงินที่ไดรับจัดสรรตามขอ
19 ถาเงินจัดสรรของหนวยสังกัดสมาชิกใดเหลือ ก็สามารถโอนใหหนวยสังกัดสมาชิกที่ขาดเงินใหกูไดเสมอ
ถาหนวยสังกัดสมาชิกที่ขาดเงินใหกูตามวรรคกอน มีหลายหนวยใหพิจารณาใหหนวยที่ขาด
เงินมากกอนเสมอ ถาขาดเทากันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู
การวินิจฉัยวาเงินที่ไดรับจัดสรรของหนวยสังกัดสมาชิกใดเหลือตามวรรคกอนใหถือเอาเกณฑกึ่งหนึ่ง
ของยอดเงินที่สมาชิกรายสุดทายถึงจะมีสิทธิไดเงินกู ถาไมถึงกึ่งหนึ่งใหถือวาเงินจํานวนที่เหลือ แตถาถึงกึ่งหนึ่งขึ้นไป
ใหถือเอาจํานวนที่จะทําใหไดครบตามสิทธิเปนเงินขาด
ในกรณีที่ไดรับ จัดสรรของหนวยสัง กัดสมาชิก เหลือกับ ขาดไมส มดุล กัน ใหอยูในดุล ยพินิจ ของ
คณะกรรมการเงินกู
ขอ 21 ในกรณีที่รับจัดสรรไมเพียงพอกับความตองการของสมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินกูใหถือลําดับ
กอนหลังในการยื่นคําขอกูเปนเกณฑในการพิจารณา ถายื่นพรอมกันใหรายที่ขอกูยอดนอยไดรับเงินกูกอนเสมอ ถา
ยอดเทากันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู
ถาสมาชิกที่ยื่นคําขอกูในลําดับหลังตกอยูในสถานะที่จําเปนอยางยิ่ง โดยมีหลักฐานสามารถพิสูจน
ความจําเปนนั้น ๆ ได ก็ใหคณะกรรมการเงินกูเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการในที่ประชุมเพื่ออนุมัติเปนกรณีพิเศษได แตตองมีจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนสมาชิกที่
ไดรับเงินกูในเดือนนั้น
ถาสมาชิกที่ยื่นคําขอกูในลําดับหลังตามวรรคกอน มีจํานวนมากกวาจํานวนในวรรคกอนใหพิจารณา
ตามลําดับแหงความจําเปนดังตอไปนี้
(1) เพื่อชวยเหลือตนเองในกรณีที่ไดรับภัยพิบัติ โดยไมอาจชวยเหลือตนเองได
(2) เพื่อจัดการศพของบุคคลที่อยูในอุปการะซึ่งไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือจากทางอื่น
(3) เพื่อรักษาพยาบาลตนเอง และหรือบุคคลที่อยูในอุปการะ ซึง่ ไมมีสทิ ธิไดรับความชวยเหลือจาก
ทางอื่น
(4) เพื่อการศึกษาอบรม และหรือศึกษาดูงานในตางประเทศสําหรับตนเอง
(5) เพื่อจัดพิธีกรรมของตนเอง หรือบุตร
(6) เพื่อเหตุอื่นๆ
เหตุใดตาม (6) คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจวินิจฉัยเทียบเคียงกับ (1) – (5) ไดเสมอ
ขอ 22 เงินกูโดยจัดทําโครงการ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดหลักเกณฑการ
ยื่นกูเงินโครงการพิเศษใหสอดคลองตามสภาวะเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของสหกรณ โดยจัดทําเปนประกาศ
การยื่นกูเงินในแตละโครงการเปนคราว ๆ ไป
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หมวด 4
เงินกูพิเศษ
เงินกูพ ิเศษสําหรับสมาชิกขาราชการ ลูกจางประจํา สมาชิกครูโรงเรียนเอกชนและพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ 23 เกณฑขั้นสูงแหงวงเงินกู กูไดไมเกินเกณฑการคํานวณตามขอ 12(2) หรือตามสูตรสําเร็จดังนี้
เงินกู = (เงินไดรายเดือนx80%) – (คาหุนรายเดือน + เงินตนงวดชําระหนี้เพื่อเหตุฉุกเฉิน+หนี้สถาบันการเงินอื่น)
อัตราสวนชําระหนี้ตอเงินกูหนึ่งแสน
หรือไมเกินวงเงินที่กําหนดในขอ 23 สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน
ขอ 24 การใหเงินกู จะใหเงินไดเฉพาะเพื่อการเคหะไมเกิน 4,000,000 บาท
เกณฑขั้นสูงสุดแหงวงเงินกูรวมทุกสัญญาตองไมเกิน 5,000,000 บาท
ขอ 25 การใหเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะหตามขอ 23 นั้น ไดแกการกูเพื่อ
25.1 กอสรางอาคาร หรือซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะกอสรางอาคาร อันเปนกรรมสิทธิ์
ของตนเองและคูสมรส
25.2 ไถถอนจํานอง เพื่อชําระหนี้ของตนเองหรือคูสมรสที่มีตอสถาบันการเงินที่เชื่อถือได
ขอ 26 ในการใหกูเงินตามขอ 24 ตองแนบสําเนาเอกสารรายละเอียด และสําเนาหลักฐานประกอบ
คําขอกู ดังนี้
26.1 รายการทรัพยสิน และหนี้สิน
26.2 รายได และรายจาย
26.3 ทะเบียนบาน (ทร.14)
26.4 แบบรูป และรายการกอสรางอาคาร
26.5 กําหนดเวลาทําการกอสราง ราคาสัญญากอสรางที่ทําไว หรือรางสัญญาที่จะทํา
26.6 เอกสารสิทธิที่ดินที่จะทําการกอสราง หรือที่จะซื้อ หรือตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร
26.7 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ในกรณีไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
26.8 อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร อันจะเปนประโยชนในการพิจารณา ของคณะกรรมการเงินกู
ขอ 27 แบบรูป และรายการตามขอ 26.4 ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกูดวย
การแก ไ ขแบบรู ป และรายการตามวรรคก อ นในสาระสํ า คั ญ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ
ขอ 28 ตราบใดที่สมาชิกผูกูยังชําระหนี้เงินกูไมแลวเสร็จ สมาชิกผูนั้นจะ
28.1 ขาย หรือโอน หรือจํานอง หรือทําใหกรรมสิทธิ์เปลีย่ นมือสําหรับอาคาร และหรือที่ดิน
ซึ่งใหเงินกูนั้นไมวาเพียงบางสวนหรือทั้งหมดแกบุคคลอื่นไมได เวนแตไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากสหกรณ
28.2 ตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการเงินกู หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากสหกรณ เขาตรวจการกอสรางตอเติมปรับปรุงอาคาร แลวแตกรณี หรือทรัพยสิน หรือการประกอบอาชีพที่ใช
เงินกูนั้นเสมอ และจะตองชี้แจงขอความเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคนั้นๆ ใหทราบดวย
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ขอ 29 การอนุมัติใหเงินกู จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกูดวยคะแนนเสียงไมต่ํา
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่มาประชุม และนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ
ขอ 30 คณะกรรมการเงินกู อาจพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกผูกูปลอดระยะเวลาชําระหนี้ไวระยะหนึ่ง
ได แตไมเกิน 6 เดือน ตอหนึ่งสัญญา
หมวด 5
การอนุมัติใหเงินกู
ขอ 31 การอนุมัติเงินกู ใหเปนไปตามอํานาจและหลักเกณฑดังตอไปนี้
31.1 ผูจัดการ มีอํานาจอนุมัติสําหรับเงินกู
31.1.1 เพื่อเหตุฉุกเฉิน
31.1.2 สามัญ ตามขอ 7.2.1 – 7.2.3
31.2 คณะกรรมการเงินกู มีอํานาจอนุมัติสําหรับเงินกู
31.2.1 สามัญ ตามขอ 7.2.4 – 7.2.8
31.2.2 พิเศษ ตามขอ 7.3
การอนุมัติเงินกูตามขอ 31.1 และ 31.2 ผูมีอํานาจอนุมัติจะตองเสนอรายงานใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ ทราบเปนประจําเดือนเสมอ
หมวด 6
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 32 ใหส หกรณเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูตามอัตราไมเกิน รอยละ 15.00 ตอป สําหรับเงินกูทุก
ประเภท
ขอ 33 การคํานวณดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน ตามจํานวนเงินตนคงเหลือ สําหรับการสงงวด
ชําระหนี้รายเดือนใหคิดจํานวนวันตามปปฏิทิน
ขอ 34 คณะกรรมการอาจประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูได ตามสภาพที่เหมาะสมแก
ฐานะทางการเงินของสหกรณ
หมวด 7
หลักประกันเงินกู
ขอ 35 การใหเงินกูทุกประเภท สมาชิกผูกูจะตองทําหนังสือตามแบบที่สหกรณกําหนดไวตอสหกรณ
ขอ 36 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามขอ 7.1 ผูกูตองจัดใหมีสมาชิกค้ําประกัน 1 คน และการค้ําประกัน
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตามขอนี้ ไมถือเปนการค้ําประกันตามขอ 37.1 วรรคสาม ยกเวนการกูไมเกิน 50,000 บาท
สมาชิกที่ยื่นกูไมตองจัดใหมีผูค้ําประกันก็ได ทั้งนี้ตองไมเกินทุนเรือนหุนที่มีอยู
สําหรับสมาชิกครูโรงเรียนเอกชนและพนักงานมหาวิทยาลัย หากยื่นขอกูเงินจํานวนไมเกิน 50,000
บาท ใหจัดสมาชิกค้ําประกัน 1 คน แตกรณียื่นขอกูเงินมากกวา 50,000 บาท ตองจัดใหมีสมาชิกซึ่งเปนขาราชการค้ํา
7

ประกัน 1 คน ยกเวนการกูไมเกิน 20,000 บาท สมาชิกที่ยื่นกูไมตองจัดใหมีผูค้ําประกันก็ได ทั้งนี้ตองไมเกินทุนเรือน
หุนที่มีอยู
ขอ 37 เงินกูสามัญตามขอ 7.2.4 – 7.2.7 ตองมีห ลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
รวมกันดังตอไปนี้
37.1 สมาชิกซึ่งคณะกรรมการเงินกู ลงความเห็นใหค้ําประกันได โดยคํานวณจํานวนผูค้ํา
ประกันตามระดับ ดังนี้
37.1.1 สมาชิกซึ่งคณะกรรมการเงินกู วินิจฉัยใหค้ําประกันได โดยคํานวณจํานวน
ผูค้ําประกันตามระดับ ดังนี้
ผูค้ําประกันมีเงินเดือน ไมเกิน 10,000 บาท คํานวณค้ําประกันได 200,000 บาท
ผูค้ําประกันมีเงินเดือน 10,001 บาท แตไมเกิน 15,000 บาท คํานวณค้ําประกันได 250,000 บาท
ผูค้ําประกันมีเงินเดือน 15,001 บาท แตไมเกิน 20,000 บาท คํานวณค้ําประกันได 300,000 บาท
ผูค้ําประกันมีเงินเดือน 20,001 บาท แตไมเกิน 25,000 บาท คํานวณค้ําประกันได 350,000 บาท
ผูค้ําประกันมีเงินเดือน 25,001 บาท แตไมเกิน 30,000 บาท คํานวณค้ําประกันได 400,000 บาท
ผูค้ําประกันมีเงินเดือน 30,001 บาท แตไมเกิน 35,000 บาท คํานวณค้ําประกันได 450,000 บาท
ผูค้ําประกันมีเงินเดือน 35,001 บาท ขึ้นไป คํานวณค้ําประกันได 500,000 บาท
หากผูกูมิใชขาราชการกูเงินในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท ตองจัดใหมีสมาชิกซึ่งเปนขาราชการค้ํา
ประกันอยางนอย 1 คน จากผูค้ําประกันทั้งหมดและหากกูในวงเงินที่เกินกวา 500,000 บาท ตองจัดใหมีสมาชิกซึ่ง
เปนขาราชการค้ําประกันอยางนอย 2 คน จากผูค้ําประกันทั้งหมดหรือหลักทรัพยค้ําประกันแทนบุคคล
สมาชิก ผู ค้ํา ประกั นเงิ นกู ต ามวรรคกอ น ต อ งทํ า หนั ง สือ สั ญ ญาค้ํา ประกั นตามแบบที่ ส หกรณ
กําหนดใหไวตอสหกรณ สมาชิกคนหนึ่งๆ จะเปนผูค้ําประกันเงินกูมากกวา 6 ราย ในเวลาเดียวกันไมได
เมื่ อ สมาชิ ก ผู ค้ํ า ประกั น เงิ น กู พ น สภาพการเป น สมาชิ ก ด ว ยเหตุ ผ ลใด ๆ ก็ ดี หรื อ มี เ หตุ ที่
คณะกรรมการเงินกูเห็นวาไมสมควร หรือไมอาจจะใหเปนผูค้ําประกันเงินกูตอไปก็ดี สมาชิกผูกูตองจัดใหสมาชิกคน
อื่นซึ่งคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ กําหนด เวนแตสมาชิก
ผูค้ําประกันเงินกู พนสภาพการเปนสมาชิก กรณีตายและหนี้เงินกูคงเหลือเพียงพอกับจํานวนวงเงินการคํานวณค้ํา
ประกันของจํานวนผูค้ําประกันคงเหลือ สมาชิกผูกไู มตองจัดใหสมาชิกคนอื่นมาค้ําประกันแทน แตทั้งนี้จะตองใหผูค้ํา
ประกันจํานวนคงเหลือใหความยินยอมถอนการค้ําประกันนั้นดวย
การพนสภาพการเปนสมาชิกของสมาชิกดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ไมเปนเหตุใหพนจากการค้ําประกัน
เงินกู จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเสร็จสมบูรณเสียกอน
37.1.2 อสังหาริมทรัพยอันปลอดจํานองรายอื่นจํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกู
ทั้งหมดโดยเปนที่พอใจของคณะกรรมการเงินกู ตามเกณฑประเมินที่สหกรณกําหนด
ขอ 38 เงินกูพิเศษตามขอ 7.3 ที่มีวงเงินกูสูงกวาคาหุนของตนที่มีอยูในสหกรณ ตองมีหลักประกัน
เปนอสังหาริมทรัพยอันปลอดจํานองรายอื่น จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูทั้งหมด ตามเกณฑประเมินที่สหกรณ
กําหนด
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กรณีการกูเงินตามขอ 24 ใหใชอสังหาริมทรัพยที่ซื้อ หรือกอสราง หรือไถถอนจากจํานองนั้นเปน
หลักประกันลําดับแรก
หมวด 8
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ขอ 39 ใหคณะกรรมการเงินกู และหรือผูจัดการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกราย มีหลักประกัน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เมื่อเห็นวาหลักประกันเงินกู สําหรับสมาชิกผูกูรายใด เกิดบกพรองสมาชิกผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคืนดี ภายในระยะเวลาที่สหกรณกําหนด
ขอ 40 ในกรณีใดๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ย
ในทันที โดยมิคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และสหกรณจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
40.1 เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม
40.2 เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการวาหลักประกันเงินกูบกพรอง และสมาชิกผูกูมิไดจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่สหกรณกําหนด
40.3 เมื่อสมาชิกผูกูคางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนเวลาถึง 2 งวด
ติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึง 3 คราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
ขอ 41 ในกรณีที่สมาชิกผูกู มีอันตองสงคืนเงินกูโดยสิ้นเชิงตามขอ 39 ถาผูค้ําประกันตองรับผิดชอบ
ชําระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหนี้นั้นไดโดยสิ้นเชิง ผูค้ําประกันรองขอเปนหนังสือ ตอคณะกรรมการอาจผอน
ผันใหเรียกเก็บเงินจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือนภายในเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ขอ 42 ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอลาออกจากสหกรณหรือยาย
ตําแหนงหนาที่การงานผิดไปจากขอบังคับ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด พ.ศ. 2558 ขอ 32 (2) ตองแจงเปน
หนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้ซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
หมวด 9
เงินงวดชําระหนี้
ขอ 43 เงินงวดชําระหนี้นั้นใหนับเปนงวดรายเดือน ใหเริ่มตนตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบี้ย ตามขอ 32
เวนแตสมาชิกผูกูไดรับอนุมัติใหมีระยะเวลาปลอดชําระหนี้ตามขอ 30
การสงใชเงินงวดชําระหนี้ตามวรรคกอน ใหสงโดยวิธีหักผลักสงจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกผูกู ณ
ที่จาย เวนแตการกูเงินสามัญทุนเรือนหุน หรือเงินฝากค้ําประกัน หรือตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกันและใหถือวางวด
ชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือน เวนแตสมาชิกที่ยายสังกัด หรือที่ทํางานประจํา ใหชําระภายใน 3
วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเงินเดือนครั้งแรกนับแตยายไป สําหรับงวดชําระหนี้งวดถัดไปใหถือวาแตละงวดถึงกําหนด
สงภายในวันสิ้นเดือน
ขอ 44 การกําหนดงวดชําระหนี้เงินกู ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
44.1 เงินกูเพื่อฉุกเฉินตามขอ 7.1 ใหสงเงินตนเปนงวดเทาๆกัน ไมเกิน 24 , 60 , 100 ,120
งวดพรอมดอกเบี้ยตามอัตราในขอ 32
9

44.2 เงินกูสามัญตามขอ 7.2.1 – 7.2.3 ใหสงเงินตนเปนงวดเทาๆกัน พรอมดอกเบี้ยตาม
อัตราในขอ 32 และหรือเฉลี่ยทั้งตนเงินและดอกเบี้ย แตตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวารอยละ 20 ของเงิน
ไดรายเดือนทั้งหมด
44.3 เงินกูสามัญตามขอ 7.2.4 – 7.2.7 ใหสงเงินตนเปนงวดเทาๆกั น พรอมดอกเบี้ยตาม
อัตราในขอ 31 และหรือเฉลี่ยทั้งตนเงินและดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑตอไปนี้
44.3.1 วงเงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท ใหสงภายใน 200 งวด
44.3.2 วงเงินกูเกิน 2,000,000 บาท และไมเกิน 2,500,000 บาทใหสงภายใน 240
งวด
44.4 เงินกูพิเศษตามขอ 7.3 ใหสงคืนเงินตนเปนงวดเทาๆกัน พรอมดวยดอกเบี้ย และหรือ
โดยคิดเฉลี่ยทั้งตนเงินและดอกเบี้ยตามอัตราในขอ 32 ตามหลักเกณฑตอไปนี้
43.4.1 วงเงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท ใหสงภายใน 240 งวด
43.4.2 วงเงินกูเกิน 2,000,000 บาท ใหสงภายใน 360 งวด
งวดชําระตามหมวดนี้เมื่อรวมกับอายุของผูกูตองไมเกิน 80 ป เวนแตการกูเงินสามัญทุนเรือนหุน
เงินฝากระจํา หรือตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกัน
อนึ่งสําหรับสมาชิกที่มิไดเปนขาราชการประจํา งวดชําระหนี้ตามวรรคกอนเมื่อรวมกับอายุ ผูกูแลว
ตองไมเกิน 65 ป
กรณีสมาชิกขาราชการบํานาญและลูกจางประจําที่รับเงินบําเหน็จรายเดือน งวดชําระตามหมวดนี้
เมื่อรวมกับอายุของผูกูตองไมเกิน 85 ป เวนแตการกูเงินสามัญทุนเรือนหุน เงินฝากระจํา หรือตั๋วสัญญาใชเงินค้ํา
ประกัน
ขอ 45 ในกรณีที่สมาชิกกูเงินสามัญตามขอ 7.2.1 – 7.2.7 และกูเงินพิเศษตามขอ 7.3 รองขอเปน
หนังสือและคณะกรรมการเห็นวามีเหตุอันควร จะผอนผันการสงตนเงินงวดชําระหนี้เปนพิเศษ ก็ยอมจะกระทําได
การผอนผันการสงใชเงินงวดชําระหนี้ตามวรรคกอน ไดคราวละเดือนหรือหลายเดือนก็ได แตเมื่อ
รวมกันแลวตองไมเกิน 6 เดือน ตอหนึ่งสัญญา สําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
หมวด 10
บทลงโทษ
ขอ 46 สมาชิกผูกูซึ่งผิดนัดงวดชําระหนี้เงินกูตามขอ 7 จะตองถูกเรียกเงินคาปรับเพิ่มอีกรอยละ 10
ของดอกเบี้ยคางจาย
คาปรับตามวรรคกอนใหถือเปนรายไดของสหกรณ
ขอ 47 สมาชิกผูกูหนวยสังกัดโรงเรียนเอกชนรายใดผิดนัดงวดชําระหนี้เงินกู คณะกรรมการอาจจะ
งดพิจารณาอนุมัติใหเงินกูแกสมาชิกในหนวยสังกัดนั้นไดไปจนกวาจะไดรับชําระหนี้ครบทุกคนในหนวยสังกัดโรงเรียน
นั้น
ขอ 48 หากปลอมแปลงเอกสารในการยื่นคําขอกูเงินกับสหกรณ สหกรณจะงดทําธุรกรรมใด ๆ เปน
เวลา 5 ป และจะดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
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หมวด 11
บทเฉพาะกาล
ขอ 49 สมาชิกที่มีสิทธิตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญากอนวันที่ระเบียบนี้มผี ลใชบงั คับใหถือวา
มีสิทธิตอไป
ขอ 50 คณะกรรมการมีอํานาจที่จ ะลงมติดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการที่ม า
ประชุม เพื่อระงับใชระเบียบนี้ไวกอนเพียงบางขอ บางหมวดไดเสมอ
การระงับใชระเบียบตามวรรคกอนใหจัดทําเปนประกาศของสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560
(นายโชคดี คลังจันทร)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
ชุดที่ 54
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