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ประกาศสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
เรื่อง การยื่นกูเงินโครงการสินเชื่อเพื่อบานในฝน รอบ 2
-----------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 79 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด ขอ 7 (2)
(2.7) แหงระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการดําเนินการในคราว
ประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 จึงออกประกาศใหสมาชิก สามัญที่มีความ
ประสงคจะเขารวมโครงการยื่นคําขอกูและเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ และรายละเอียด ดังตอไปนี้
ขอ 1. หลักเกณฑในการดําเนินการ โครงการสินเชื่อเพื่อบานในฝน
1.1 เปนสมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยครูมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน และมีวัตถุประสงค
ในการยื่นกูเพื่อบานในฝน
1.2 วงเงินกูสูงสุด วงเงินไมเกิน 200,000 บาท
1.3 งวดชําระหนี้ ไมเกิน 200 งวด โดยชําระคืนเฉลี่ยทั้งตนเงินและดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือน
เทาๆ กัน และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.50 บาทตอป และหรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของ
สหกรณฯ และผูกูตองชําระหนี้ใหหมดสิ้นภายในอายุ 80 ป เวนแตผูกูที่เปนลูกจางประจํา ในหนวยงานราชการ
ใหห มดสิ้นภายในอายุ 65 ป และสมาชิก สัง กัดโรงเรียนเอกชน พนักงานราชการ พนัก งานมหาวิท ยาลัย
พนักงานจางตามภารกิจใหหมดสิ้นภายในอายุ 60 ป
1.4 หลักประกันเงินกู ตองมีบคุ คลที่เปนสมาชิกสามัญสหกรณฯ ค้ําประกัน 1 คน และสมาชิก
ใช สิท ธิค้ํ า ประกั น เงิ นกู ต ามโครงการนี้ ได เ พี ย ง 1 คน เท า นั้น กรณีผู กูป ฏิ บัติ ง านสัง กัด โรงเรี ย นเอกชน
ลูกจางประจํา พนักงานบริการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานจางตามภารกิจ ผูค้ําประกัน
ตองเปนขาราชการเทานั้น เวนแตกูเงินในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท ผูค้ําประกันไมตองเปนขาราชการ
1.5 การคํานวณสิทธิในการยื่นกู มีเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินพสร. เงินพคส. เงินประจํา
ตําแหนง รายรับคงเหลือ ไมรวมเงินเสี่ยงภัย พื้นที่พิเศษ และเงินอื่นๆ
1.4.1 มีเงินรายรับคงเหลือ 501 - 1,000 บาท กูไดไมเกิน 50,000 บาท
1.4.2 มีเงินรายรับคงเหลือ 1,001 – 1,500 บาท กูไดไมเกิน 100,000 บาท
1.4.3 มีเงินรายรับคงเหลือ 1,501 – 2,000 บาท กูไดไมเกิน 150,000 บาท
1.4.4 มีเงินรายรับคงเหลือ 2,001 บาท ขึ้นไป กูไดไมเกิน 200,000 บาท
1.6 ผูกูตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินกู หากไมถึงใหซื้อหุนเพิ่มโดยหัก
จากเงินกู
1.7 วงเงินกูตามโครงการ พิจารณาอนุมัติตามวงเงินที่เหลือจากการกูปกติในบัญชีป 2562
และพิจารณาตามลําดับที่สหกรณฯ ลงทะเบียนรับคําขอกูไว
1.8 สมาชิกที่เขารวมโครงการรวมหนี้กับสหกรณฯ แลว หากมีเงินไดรายเดือนคงเหลือตาม
เกณฑในขอ 1.4 ใหสามารถใชสิทธิยื่นกูได

1.9 สมาชิก ที่ไดรับการอนุมัติเงินกู เมื่อเกษียณอายุร าชการแลว จะตองมีเงินบํานาญหรือ
บําเหน็จรายเดือนเพียงพอใหหักชําระหนี้ตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้รายเดือนตอสหกรณ
1.10 สมาชิก ผิ ดนั ด ไม ว าในฐานะผู กู ผูค้ํ า ประกัน หรื อ หัก ณ ที่ จา ยไม ไ ด ทุ ก กรณีห รื อ
หลักประกันเงินกูบกพรอง หรือมีคดีฟองรองกับสหกรณฯ ไมมีสิทธิยื่นกูตามโครงการนี้
ขอ 2. เอกสารประกอบคําขอกู
2.1 บัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณฯ ของผูกูและผูค้ําประกัน
2.2 คําขอกูตามแบบฟอรมที่สหกรณกําหนด
2.3 สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชนของผูกู ผูค้ําประกัน
2.4 สลิปเงินเดือนหรือ e-money เดือนลาสุดที่ยื่นกู (เจาหนาที่การเงินหรือผูบังคับบัญชา
เปนผูรับรอง) สําหรับขาราชการบํานาญ ใหใชสลิปเงินเดือน หรือสําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเขา
เดือนสุดทายที่ยื่นกู หรือรายการเดินบัญชี (Statement)
สําหรับ สมาชิก หนวยสังกัดองคก รปกครองสวนทองถิ่น (เวนแต เทศบาลนครยะลา) และ
สมาชิกหนวยโรงเรียนเอกชน ใหแนบสลิปเงินเดือน (เจาหนาที่การเงินหรือผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง) 3 เดือน
และรายการเดินบัญชี 3 เดือน (Statement) สุดทายกอนยื่นกู
2.5 สําเนาหนาสมุดบัญชีส หกรณหรือสําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุง ไทยที่ตองการโอน
เงินกูเขาบัญชี
2.6 เอกสารประกอบคําขอกู รับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับที่เปนเอกสารสําเนา และหาก
เอกสารไมถูกตอง ไมครบถวน ไมรับคําขอกู
ขอ 3. ขั้นตอนการดําเนินการรับคําขอกูและพิจารณาอนุมัติ
3.1 สมาชิกขอรับแบบคําขอกูไดตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เปนตนไป ณ สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด หรือสามารถคัดลอกแบบคําขอกู ทางเว็บไซต www.coopyala.com
3.2 สมาชิกยื่นคําขอกู ระหวางวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณออมทรัพยครูยะลา
จํากัด คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติในหลักการ สําหรับสมาชิกที่มีเงินคงเหลือ และเอกสารถูกตองครบถวน
เปนไปตามประกาศ ใหฝายจัดการตรวจสอบ พรอมโอนเงินเขาบัญ ชีผูยื่นกูภายใน 24 ชั่วโมง และนําเสนอ
คณะกรรมการเงินกูลงนามอนุมัติตอไป
3.3 สมาชิกสามารถรับบัตรคิวแลว สามารถติดตามลําดับการเรียกคิวจากการถายทอดสดผาน
เฟสบุคสหกรณ เพื่อสมาชิกไมตองเสียเวลาในการยื่นคําขอกู
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายโชคดี คลังจันทร)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
ชุดที่ 56

