ประกาศสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
เรื่อง การยื่นกูเงินตามโครงการรวมหนี้ประจำป 2564
-----------------------------------------------------------ดวยมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ไดอนุมัติใหสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
ดำเนินงานตามโครงการรวมหนี้สมาชิก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณออมทรั พยครูยะลา จำกั ด
ประจำป 2564
อาศัยอำนาจตามความในขอ 79 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ขอ 7 (2)
(2.7) แหงระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการดำเนินการ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 จึงออกประกาศใหสมาชิกที่ม ีความ
ประสงคจะเขารวมโครงการรวมหนี้ ยื่นคำขอกูและเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ และรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ขอ 1.หลักเกณฑในการดำเนินการ โครงการรวมหนี้ประจำป 2564 (หนี้ภายในสหกรณฯ)
1.1 ชื่อโครงการ “โครงการรวมหนี้ประจำป 2564”
1.2 วงเงินกูสูงสุดไมเกินจำนวนหนี้ภายในสหกรณฯ ภายหลังจากการรวมหนี้แลวสหกรณฯ
จะเพิ่มวงเงินกูไมเกิน 50,000 บาท
กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการในปนี้ ใหนำใบประมาณการรับเงินบำนาญหรือหลักฐานแสดง
การรับเงินบำนาญ
1.3 งวดชำระหนี้ ไมเกิน 360 งวด สำหรับผูกูที่เปนขาราชการ ลูกจางประจำ ตองชำระหนี้ให
หมดสิ้นภายในอายุ 85 ป เวนแตผูกูที่มีอายุราชการนอยกวา 20 ป หรือสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน พนักงาน
บริการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานจางตามภารกิจ ตองชำระหนี้ใหหมดสิ้นภายในอายุ
60 ป
และตองชำระเงินกูพรอมอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.50 ตอป หรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
1.4 หลักประกันเงินกู ตองมีบุคคลที่เปนสมาชิกสหกรณค้ำประกันเต็มวงเงินที่กูได โดยคำนวณ
จำนวนผูคำ้ ประกันตามระดับ 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
และบุคคลผูค้ำประกันนั้น จะตองเปนขาราชการ 2 ใน 3 ของผูคำ้ ประกันทั้งหมด เศษที่เหลือ
ถาเกิน 0.5 ขึ้นไปใหเพิ่มอีก 1 คน สวนผูกูที่ใชหลักทรัพยค้ำประกันเงินกูอยูเดิม ใหใชหลักทรัพยนั้น
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ค้ำประกันเต็มจำนวน หรือใหใชหลักทรัพยแทนผูคำ้ ประกันที่เปนขาราชการไดโดยคำนวณหลักทรัพย 400,000
บาท และการพิจารณาหลักทรัพยค้ำประกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สหกรณฯกำหนด
1.5 การคำนวณสิทธิในการยื่นกู คือ ไมเกินวงเงินกูรวมหนี้ทุกสัญญาและตองสามารถหักชำระ
หนี้เงินกูโครงการรวมหนี้ได
สำหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานจางตามภารกิจ หรือ
หน วยโรงเรียนเอกชน (หมวด M ) สหกรณฯ จะใชห ลั กเกณฑ ก ารให กู เ งิน สามั ญตามระเบี ย บสหกรณ ฯ
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ขอ 17,18 ในการคำนวณสิทธิยื่นกู
1.6 อายุการเปนสมาชิก ผูกูตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด มาแลวไมนอย
กวา 12 เดือน และมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 10 ของวงเงินกู โดยใหซื้อหุนเพิ่มโดยหักจากเงินกู เมื่อมี
การคำนวณแลวไมครบตามเกณฑ
1.7 สมาชิกที่กูเงินตามโครงการจะตองมีหนี้เงินกูสามั ญหรือพิเ ศษหรือมีหนี้เงินกูรวมหนี้
สามัญหรือพิเศษภายในสหกรณฯ มากกวา 1 สัญญา โดยจะตองชำระหนี้เงินกูที่มีอยูในสหกรณฯ โดยมิพัก
ตองคำนึงถึงงวดชำระหนี้ที่กอหนี้ผูกพันไวกอนนี้ เวนแตเงินกูฉุกเฉินจะไมชำระก็ได
1.8 สมาชิกที่กูเงินตามโครงการนี้ หามไปกอหนี้ผูกพันไว ตอบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ
ตลอดสัญญา เวนแตจะกูยืมเงินจากสหกรณฯ ซึ่งจะตองชำระหนี้ทั้งหมด และหรือชำระหนี้ไปแลวไมนอยกวา
18 งวด ยกเวนการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1.9 กรณีสมาชิกผูกูผิดนัด สหกรณจะหักผูคำ้ ประกันทันที
1.10 สมาชิกผิดนัดไมวาในฐานะผูกู ผูค้ำประกัน ทุกกรณีหรือ หลักประกันเงินกูบกพรอง หรือ
มีคดีฟองรองกับสหกรณฯ ไมมีสิทธิยื่นกูตามโครงการนี้ เวนแตสมาชิกที่ไดรับอนุมัติไมใหตกเปนผูผิดนัด
1.11 ไมเปนสมาชิกที่อยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย หรือศาลมีคำสั่งพิทักษทรัพยหรือ
ศาลพิพากษาใหลมละลายแตอยางใด เวนแตคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรใหมีสิทธิยื่นกูเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนแกสมาชิก
1.12 หลักเกณฑการใหกูเงินตามประกาศนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการเงินกูใหเปนที่
สิ้นสุด
1.13 สมาชิกที่ไดทำสัญญาเงินกูโครงการรวมหนี้มาแลวสามารถยื่นกูตามโครงการนี้ได
1.14 สมาชิกที่เขารวมโครงการรวมหนี้ประจำป 2564 เมื่อรวมหนี้แลวจะตองชำระหนี้นอยลง
กวาเดิม
ขอ 2. เอกสารประกอบคำขอกู
2.1 คำขอกูตามแบบฟอรมที่สหกรณกำหนด
2.2 สำเนาบัตรสมาชิกสหกรณฯ ผูกูและผูคำ้ ประกัน
2.3 สลิ ป เงิ น เดือ นหรื อ e-money (ผู บ ัง คั บ บัญ ชาหรื อ เจ า หน า ที ่ การเงิ น เปน ผู  รั บ รอง)
3 เดือน และรายการเดินบัญชี (Statement) 3 เดือน ลาสุดกอนยื่นกู
สำหรับสมาชิกหนวยโรงเรียนเอกชน ใหแนบสลิปเงินเดือน (ผูบังคับบัญชาหรื อเจาหน าที่
การเงินเปนผูรบั รอง) 6 เดือน และรายการเดินบัญชี 6 เดือน (Statement) สุดทายกอนยื่นกู
2.4 ใบประมาณการรับ เงินบำนาญหรือหลัก ฐานแสดงการรับ เงิน บำนาญ (กรณีสมาชิ ก
เกษียณอายุราชการในป 2564)
2.5 สำเนาทะเบียนบานผูกู ผูค้ำประกัน และคูสมรสของผูกูและผูค้ำประกัน
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2.6 ภาพถายโฉนดที่ดิน นส.3ก. หรือ นส.3 ที่เสนอเปนหลักประกันเงินกู (กรณีใชหลักทรัพย
ค้ำประกัน)
2.7 หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน (กรณีใชหลักทรัพยค้ำประกัน)
2.8 รูปถายที่ดินหรือบานทั้งดานหนา ดานหลัง และดานขาง (กรณีใชหลักทรัพยค้ำประกัน)
2.9 สำเนาหนาสมุดบัญชีสหกรณท่ตี องการโอนเงินกูเขาบัญชี
2.10 เอกสารประกอบคำขอกู รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับที่เปนเอกสารสำเนา และหากเอกสารไม
ถูกตอง ไมครบถวน ไมรับคำขอกู
ขอ 3. ขั้นตอนการดำเนินการรับคำขอกูและพิจารณาอนุมัติ
3.1 สมาชิกขอรับแบบคำขอกูไดตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2564 เปนตนไป ณ สำนักงาน
สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด หรือสามารถคัดลอกแบบคำขอกู ทางเว็บไซต www.coopyala.com
3.2 สมาชิกยื่นคำขอกู ระหวางวันที่ 14 - 22 กันยายน 2564 ณ สหกรณออมทรัพยครูยะลา
จำกัด สหกรณจะจัดลำดับ คำขอกู และพิจารณาไปตามลำดับ ระยะเวลาการใหกูเงินประเภทสามัญ,พิเศษ
ที่ดำเนินการอยูเปนปกติทุกเดือน โดยฝายจัดการเปนผูดำเนินการตามขั้นตอนและใหคณะกรรมการเงิน กู
พิจารณาอนุมัติ
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

(นายวัลลภ คลังจันทร)
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
ชุดที่ 58

