
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก พ.ศ. 2557 

* * * * * * * * * * * * * * *  

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  พ.ศ. 2550  แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2557  ข้อ 73 (9)  และข้อ  88 (3)   ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  49  ในคราว
ประชุมครั้งที่  7/2557   เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2557  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  
จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557  ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิก  พ.ศ. 2557” 
  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก        
พ.ศ. 2555 

(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก       
พ.ศ. 2555  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2556 

และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้       
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “ข้อบังคับ”  หมายถึง  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  
จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  
จ ากัด 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “ผู้กู”้  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ที่กู้เงินจากสหกรณ์ 
  “ค่าหุ้น”  หมายถึง  จ านวนเงินที่สมาชิกถือหุ้นอยู่ในสหกรณ์ 
  ข้อ  5  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

หมวดที ่ 1 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

  ข้อ  6  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  ดังนี้ 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกู้สามัญ   มี  3  ประเภท 
(3) เงินกู้พิเศษ   มี  4  ประเภท 
(4) เงินกู้ประเภทอ่ืน   มี  4  ประเภท 
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  ข้อ  7  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์  
นอกจากเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแล้ว  สหกรณ์จะให้เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษหรือเงินกู้ประเภทอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรและไม่เกินกว่าที่ระเบียบนี้  การก าหนดสิทธิการกู้ที่สมาชิกจะกู้เงินกับสหกรณ์          
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด   ต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของส่วน
ราชการที่ประจ าอยู่ในจังหวัดจันทบุรี  หากมิได้เป็นข้าราชการต้องไดร้ับเงินเดือนจากหน่วยงาน/สถานศึกษา     
ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี   
  การพิจารณาจ านวนเงินให้กู้แก่สมาชิกนั้น  เมื่อหักเงินงวดช าระหนี้รายเดือนแล้ว  
สมาชิกจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  หรือต้องไม่น้อยกว่า  3,000  บาท  จึงจะ
ได้รับสิทธิ์ขอกู้  เงินกู้ประเภทต่างๆ ได้  เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เป็นรายกรณี 

หมวดที ่ 2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  ข้อ  8  เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน  และประสงค์จะขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ให้ยื่นค าขอกู้ตามแบบ
ที่สหกรณ์ก าหนด 
  ข้อ  9  คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้  ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือ
กรรมการอ่ืนๆ  หรือผู้จัดการ  ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยและอนุมัติเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการได้ 
  ให้ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวนั้น  แถลงและแสดงรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้กู้ไป 
ต่อคณะกรรมการเพ่ือรับทราบหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกเดือน 
  ข้อ  10  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น  ให้กู้ได้ไม่เกิน  200,000  บาท       
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  และให้ช าระหนี้คืนไม่เกิน  50  งวด  และผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิก
ตั้งแต่  1  เดือนขึ้นไป  จึงจะมีสิทธิ์กู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินได้ 
 ในกรณีที่สมาชิกยังมีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินครั้ง
ใหม่และครั้งก่อนรวมกันจะมีจ านวนเงินต้นเกินกว่าจ ากัดท่ีกล่าวในวรรคก่อนไม่ได้  และให้สหกรณ์หักเงินกู้เพ่ือ
เหตุฉุกเฉินครั้งใหม่ช าระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนพร้อมดอกเบี้ยเต็มจ านวนก่อนเหลือเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน
เท่าใดจึงให้สมาชิกรับเงินส่วนที่เหลือต่อไป 

หมวดที ่ 3 
เงินกู้สำมัญ 

  ข้อ  11  เงินกู้สามัญมี  3  ประเภท  ดังนี้ 
(1) เงินกู้เพ่ือการศึกษา  หมายถึง  เงินกู้เพ่ือการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรสมาชิก   

ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  1  ปี  และให้หมายความรวมถึงเงินกู้  เพ่ือจัดท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือปรับปรุงต าแหน่งที่สูงขึ้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ก.ค.ศ.)  ก าหนด  หรือตามที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

  เงินกู้เพ่ือการศึกษา  ให้กู้เงินได้รวมกันไม่เกิน  100,000  บาท  และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ก. เงินกู้เพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก  ก าหนดวงเงินกู้  ตามระดับการศึกษา  ดังนี้ 
ปฐมวัย  ตามจ านวนบุตรคนละไม่เกิน     20,000  บาท 
ประถมศึกษา  ตามจ านวนบุตรคนละไม่เกิน     40,000  บาท 
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มัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า)  
               ตามจ านวนบุตรคนละไม่เกิน     60,000  บาท 
อุดมศึกษา (อนุปริญญา/ปริญญาตรี)      ไม่เกิน    100,000  บาท 

ข. เงินกู้เพ่ือการศึกษาของสมาชิก  ก าหนดวงเงินกู้ตามระดับการศึกษา  ดังนี้ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี        ไม่เกิน      60,000  บาท 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า        ไม่เกิน    100,000  บาท 

ค. เงินกู้เพ่ือการจัดท าผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/
วิทยฐานะสูงขึ้น  ก าหนดวงเงินกู้ตามผลส าเร็จของผลงานตามท่ีผู้บังคับบัญชารับรอง  ดังนี้ 

ขั้นน าเสนอเค้าโครงของผลงาน       ไม่เกิน      20,000  บาท 
ขั้นจัดท าต้นฉบับผลงาน       ไม่เกิน      30,000  บาท 
ขั้นจัดพิมพ์เพ่ือน าเสนออนุมัติ       ไม่เกิน      50,000  บาท 

(2) เงินกู้เพ่ือสวัสดิการสมาชิก  หมายถึง  เงินกู้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้สวัสดิการ
ต่างๆ  แก่สมาชิกตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ  ซึ่งก าหนดการให้เงินกู้เพ่ือสวัสดิการสมาชิกไว้ดังนี้ 

ก. เงินกูเ้พ่ือการศึกษาดูงานของสมาชิก  หมายถึง  เงินกู้เพ่ือวัตถุประสงค์         
ในการศึกษาดูงาน  โดยคณะกรรมการอนุมัติไม่เกิน  100,000  บาท 

ข. เงินกูเ้พ่ือการจัดซื้ออาวุธปืนแก่สมาชิก  หมายถึง  เงินกู้เพ่ือจัดซื้ออาวุธปืน
ไว้เพ่ือการป้องกันตัวหรือทรัพย์สินของตนหรือใช้ส าหรับเป็นอุปกรณ์การเล่นกีฬายิงปืน  ไม่เกิน  200,000  บาท 

ค. เงินกู้เพ่ือการให้สวัสดิการอื่น  หมายถึง  เงินกู้เพ่ือการให้สวัสดิการอื่น        
ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  การด ารงชีพแก่สมาชิกไม่เกิน  200,000  บาท 

(3) เงินกู้สามัญทั่วไป  หมายถึง เงินกู้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากเงินกู้      
เพ่ือการศึกษา  (1)  และเงินกู้เพ่ือสวัสดิการสมาชิก (2)   
  ข้อ  12  ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณา  วินิจฉัยและอนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามท่ี
ก าหนดในระเบียบนี้และตามข้อบังคับข้อ  15  (2) 
  ข้อ  13  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญ  ตามข้อ  11  ต้องยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบ        
ที่สหกรณ์ก าหนดและต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้เงิน  ดังนี้ 

(1) การกู้สามัญเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก ตาม ข้อ 11 (1) ก.  ให้แนบใบเสร็จรับเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาหรือส าเนา หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษา  ตามระดับการศึกษา 

(2) การกู้สามัญเพ่ือการศึกษาของสมาชิก ตาม ข้อ 11 (1) ข.  ให้แนบใบเสร็จรับเงิน  
หรือใบลงทะเบียน  หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 

(3) การกู้สามัญเพ่ือการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/
วิทยฐานะให้สูงขึ้น ตาม ข้อ 11 (1) ค.  ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

(4) การกู้เพ่ือการศึกษาดูงานของสมาชิก ตาม ข้อ 11 (2) ก.  ให้แนบรายละเอียด
ของโครงการที่ไปศึกษาดูงาน  กรณี ไปศึกษาดูงานต่างประเทศให้แนบส าเนาหนังสือเดินทางประกอบด้วย 

(5) การกู้เพ่ือการจัดซื้ออาวุธปืน ตาม ข้อ 11 (2) ข.  ให้แนบใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน  
(ป.3) 

(6) การกู้เพ่ือการให้สวัสดิการอ่ืน ตาม ข้อ 11 (2) ค.  ให้แนบรายละเอียดตามท่ี
ก าหนดในระเบียบเงินกู้เพ่ือการให้สวัสดิการอื่น 
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  ข้อ  14  ค าขอกู้เงินกู้สามัญของสมาชิกนั้น  ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารหน่วยงาน  ข้าราชการ
บ านาญ  และสมาชิกที่ใช้ค่าหุ้นเป็นหลักประกันเงินกู้ตนเองให้สามารถรับรองตนเองได้ 
  ข้อ  15  จ านวนเงินกู้สามัญ  ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ  นั้น  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ           
จะพิจารณาเห็นสมควร  ดังนี้ 

(1) เงินกู้สามัญทั่วไป  ตามข้อ  11 (3)  ให้กู้ได้ภายในจ ากัด  60  เท่าของเงินได้       
รายเดือนรวมกับค่าหุ้นที่ช าระแล้ว  และมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของเงินกู้  แต่ต้องกู้ได้ไม่เกิน          
2,500,000  บาท  โดยให้เป็นตามท่ีก าหนดในระเบียบนี้ 

สมาชิกท่ีมีค่าหุ้นไม่ครบร้อยละ  20  ของเงินกู้  ให้ซื้อหุ้นเพ่ิมให้ครบร้อยละ  20   
หรือสามารถซื้อหุ้นเพ่ิมได้  โดยการหักจากเงินกู้นี้ 

(2) สมาชิกท่ีอยู่ระหว่างการช าระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป  หากประสงค์จะขอกู้เงินกู้
สามัญทั่วไปตามข้อ  11 (3)  ไว้เท่าวงเงินเดิม  ต้องช าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า  3  งวด 
   ข้อ  16  สมาชิกที่ขอกู้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ตามข้อ 11 (1)  และสมาชิกท่ีขอกู้เงินกู้สามัญ
เพ่ือสวัสดิการสมาชิก ตามข้อ 11 (2) จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ส่วนสมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ
ทั่วไปตามข้อ 11 (3)  จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นสมาชิกติดต่อกันมา เกินกว่า  6  เดือน  ถึง  1  ปี  และช าระค่าหุ้นแล้ว            
7  งวด  ถึง  12  งวด  กู้ได้ไม่เกิน  600,000  บาท 

(2) เป็นสมาชิกติดต่อกันมา  เกินกว่า  1  ปี  ถึง  2  ปี  และช าระค่าหุ้นแล้ว              
13  งวด  ถึง  24  งวด  กู้ได้ไม่เกิน  800,000  บาท 

(3) เป็นสมาชิกติดต่อกันมา  เกินกว่า  2  ปี  ถึง  4  ปี  และช าระค่าหุ้นแล้ว             
25  งวด   ถึง  48  งวด  กู้ได้ไม่เกิน  1,200,000  บาท 

(4) เป็นสมาชิกติดต่อกันมา  เกินกว่า  4  ปี  ถึง  5  ปี  และช าระค่าหุ้นแล้ว               
49  งวด  ถึง  60  งวด  กู้ได้ไม่เกิน  1,500,000  บาท 

(5) เป็นสมาชิกติดต่อกันมา  เกินกว่า  5  ปี  และช าระค่าหุ้นแล้ว  61  งวด                   
กู้ได้ไม่เกิน  2,500,000  บาท 
                   อนึ่ง  กรณีท่ีสมาชิกใช้สิทธิ์กู้เงินกองทุนเอ้ืออาทรด้วย เมื่อรวมยอดหนี้คงเหลือของ
เงินกู้สามัญทุกประเภทกับยอดหนี้คงเหลือของเงินกู้เอ้ืออาทรแล้ว จะต้องมียอดเงินกู้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 
5,000,000 บาท 

กรณีสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์อ่ืน  ให้นับอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์เดิม
รวมเข้าด้วย  ส าหรับสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนหรือพนักงานราชการ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นสมาชิกติดต่อกันมา เกินกว่า 6 เดือน ถึง 3 ปี  กู้ได้ไม่เกิน        50,000  บาท 
(2) เป็นสมาชิกติดต่อกันมา เกินกว่า 3  ปี    ถึง  5 ปี  กู้ได้ไม่เกิน      100,000  บาท 
(3) เป็นสมาชิกติดต่อกันมา เกินกว่า 5  ปี    ถึง 10 ปี กู้ได้ไม่เกิน      200,000  บาท 
(4) เป็นสมาชิกติดต่อกันมา เกินกว่า 10 ปี   ถึง 15 ปี  กู้ได้ไม่เกิน     400,000  บาท 
(5) เป็นสมาชิกติดต่อกันมา  เกินกว่า  15  ปี            กู้ได้ไม่เกิน     700,000  บาท 
สมาชิกท่ีสังกัดโรงเรียนเอกชน หรือพนักงานราชการ  ให้มีสิทธิ์กู้เงินสามัญทุกประเภท

รวมกันไม่เกิน  1,200,000  บาท  ส่วนสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจ า  ให้มีสิทธิ์กู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกันไม่เกิน  
1,500,000  บาท 
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  ข้อ  17  ส าหรับสมาชิกท่ีออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด และยังคงเป็น  
สมาชิกอยู่ตามข้อบังคับ ข้อ  43  ถ้าสมาชิกจะกู้เงินโดยใช้ค่าหุ้นค้ าประกัน ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ร้อยละ  90          
ของจ านวนค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ 
  ในกรณีที่สมาชิกออกจากราชการ  โดยได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ  เมื่อยินยอมให้หักเงินบ านาญเป็นค่าหุ้นรายเดือนก็มีสิทธิ์และหน้าที่ในฐานะสมาชิกทุกประการ 
  ข้อ  18  ในการพิจารณาให้เงินกู้สามัญ  หากสหกรณ์มีเงินทุนไม่พอเพียงแก่การให้สมาชิกท่ียื่น
ขอกู้นั้นได้ครบทุกราย  ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้  ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้นเป็นหลักประกัน  พึงให้ในล าดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกัน         
อย่างอ่ืน 

(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันนั้น  เงินกู้ซึง่มีอัตราส่วนระหว่างเงินกู้กับเงิน
ค่าหุ้นน้อยกว่าให้ได้เงินกู้ก่อน  เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้  จ านวนเงินกู้ที่น ามาเปรียบเทียบนั้น  ให้คิดทั้งเงินกู้สามัญ
รายการก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่  (ถ้ามี)  ด้วย 
             ทั้งนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรมการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ  จะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

หมวดที ่ 4 
เงินกู้พิเศษ 

    ข้อ  19  เงินกู้พิเศษมี  4  ประเภท  ดังนี้ 
(1)  เงินกูเ้พ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
(2)  เงินกู้เพ่ือยานพาหนะ 
(3) เงินกู้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
(4) เงินกู้เพ่ือความจ าเป็นอื่น 

  ข้อ  20  ให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยและอนุมัติเงินกู้พิเศษตามระเบียบนี้ 
  ข้อ  21  สมาชิกที่จะขอกู้เงินกู้พิเศษได้  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3  ปี  ในกรณีที่โอนมา
จากสหกรณ์อ่ืน  ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 3  ปี 

(2) มีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  ของเงินกู้พิเศษ 
(3) ค าขอกู้เงินกู้พิเศษของสมาชิกนั้น ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อให้ความ

เห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารหน่วยงาน  และข้าราชการ
ให้สามารถรับรองตนเองได้ 
  ข้อ  22  สมาชิกที่ช าระหนี้เงินกู้พิเศษไปแล้ว  มีเงินต้นคงเหลือไม่เกินจ านวนเงินกู้ที่ผู้กู้มีสิทธิ์ขอ
กู้เงินกู้สามัญ  ให้ได้รับสิทธิ์เงินกู้สามัญเพ่ือปลดภาระหนี้เงินกู้พิเศษได้ 
  ข้อ  23  เงินกู้ซึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษ จะต้องมีวัตถุประสงค์ตรงตามประเภทของเงินกู้พิเศษนั้น ๆ 
  ข้อ  24  เมื่อสหกรณ์ได้รับค าขอกู้ตามข้อ  31 , 35 , 38  และ  42  แล้ว  ให้ผู้จัดการเสนอ
รายงานต่อประธานกรรมการเพ่ือมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลตามที่เห็นสมควรสอบถามและตรวจสอบ
เอกสารตามค าขอกู้  โดยผู้กู้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง  ถูกต้องและให้ความร่วมมือด้วยดีและน าเสนอคณะกรรมการ
ตามข้อ  25  ต่อไป 
  ข้อ  25  การให้เงินกู้พิเศษ  ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
คณะกรรมการผู้เข้าประชุมพิจารณาค าขอกู้รายนั้น 
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  ข้อ  26  เมื่อคณะกรรมการได้อนุมัติเงินกู้พิเศษแก่ผู้กู้รายใดแล้ว  ผู้กู้ต้องท าหนังสือและเอกสาร
ทางกฎหมายอย่างอ่ืนๆ  เกี่ยวกับเงินกู้นั้นตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจะขอรับเงินได้             
ส่วนจ านวนเงินที่จะได้รับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  ข้อ  27  กรณีท่ีสมาชิกช าระหนี้เงินกู้พิเศษไม่ครบตามสัญญา  จะต้องยินยอมและอ านวยความ
สะดวกให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบการก่อสร้าง  ต่อเติมหรือปรับปรุง  
หรือทรัพย์สิน  หรือการประกอบอาชีพที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอ  และจะต้องชี้แจงรายละเอียดตาม
ความประสงค์ของคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้เข้าตรวจสอบ 
  ข้อ  28  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลที่เห็นสมควรสอบสวนและ
ตรวจสอบและท ารายงานเกี่ยวกับการขอเงินกู้พิเศษเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
             รายงานการสอบสวนและตรวจสอบเกี่ยวกับค าขอกู้เงินกู้พิเศษที่เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอย่างน้อยต้องมีข้อความดังนี้ 

(1) ค าขอกู้เงินกู้พิเศษ  จะต้องเป็นความจริงและสมควรหรือไม่ 
(2) หลักทรัพย์ที่ค้ าประกันเงินกู้นั้นเหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในข้อ 60  (4)  

หรือไม่ 
(3) ข้อความอ่ืนๆ  ที่ควรรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

  ข้อ  29  ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนและตรวจสอบ  และรับจ านองอสังหาริมทรัพย์  เงินกู้พิเศษ
ทุกประเภทเป็นภาระหน้าที่ของผู้กู้เป็นผู้จ่ายทั้งสิ้น  เว้นแต่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

เงินกู้เพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ 

  ข้อ  30  เงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์  พิจารณาให้กู้เพ่ือกิจการดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือการก่อสร้าง  ต่อเติม  ปรับปรุงอาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกและ

จ าเป็นต้องอยู่อาศัย 
(2) เพ่ือซื้ออาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือซื้อที่ดินเพ่ือการเคหะ  ทั้งนี้ให้รวมถึง

การไถ่ถอน  จ านอง  ตามความในวรรคแรกนี้ด้วย 
(3)  เพ่ือกิจการเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นแก่  (1)  และ  (2) 

  ข้อ  31  สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  ต้องน าเสนอค าขอกู้ถึงสหกรณ์
ตามก าหนด  รวมถึงรายละเอียดหลักฐานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น  รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  รายได้  ค่าใช้จ่าย
บุคคลในครอบครัว  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัย  แบบรูปรายการ  ก่อสร้าง  ต่อเติม  
ปรับปรุงอาคาร  รายละเอียดที่ดินที่จะก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง  รายละเอียดหลักฐานที่ดินและอาคารที่จะ
ซื้อ  ก าหนดระยะเวลาสัญญาที่ท าไว้  หรือร่างสัญญาที่จะท า  รายละเอียดความต้องการเงินกู้  ก าหนดการใช้เงินกู้  
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 
  ข้อ  32  แบบรูปรายการก่อสร้างต่อเติม  ปรับปรุงอาคารนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย 
             การแก้ไขแบบรูปรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระส าคัญ  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเพ่ือการนี้ก่อน 
  ข้อ  33  จ านวนเงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์  ซึ่งให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ  ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายในจ ากัดไม่เกิน  3,000,000  บำท 
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เงินกู้เพื่อยำนพำหนะ 

  ข้อ  34  เงินกู้เพ่ือยานพาหนะได้แก่เงินกู้  เพื่อจัดซื้อหรือแลกเปลี่ยนยานพาหนะเพ่ือกรรมสิทธิ์
ของตนเองตามควรแก่ฐานะ 
  ข้อ  35  สมาชิกที่จะขอกู้เงินเพ่ือยานพาหนะต้องยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้  
รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น  รายการหลักทรัพย์  หนี้สิน  รายได้  รายจ่าย  บุคคล     
ในครอบครัวเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมียานพาหนะหรือจัดให้มีเพ่ิมขึ้น  รายการรายสินค้าและหลักฐาน       
ที่จัดซื้อก าหนดเวลาและราคาสัญญาที่ท าไว้หรือร่างสัญญาที่จะท า รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอ
เป็นหลักประกัน  เป็นต้น 
  ข้อ  36  จ านวนเงินกู้เพ่ือยานพาหนะซึ่งให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายในจ ากัดไม่เกิน  2,000,000  บำท 

เงินกู้เพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพ 

  ข้อ  37  เงินกู้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ  ให้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกและ
ครอบครัว  ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรและเห็นว่าจะก่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกผู้กู้  โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ  
ว่าด้วยโครงการเงินกู้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิก ที่ใช้ในปัจจุบัน 
  ข้อ  38  สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินกู้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ  ต้องยื่นโครงการประกอบ
ค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้  รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่นรายการสินทรัพย์
และหนี้สิน  รายได้  ค่าใช้จ่าย  แผนงานการประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้  รายละเอียดและหลักฐานแห่งสินทรัพย์ 
ที่จะใช้เงินกู้  ความต้องการเงินกู้  จ านวนทุน  ประมาณการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น  
ประสบการณ์ของตนเองเก่ียวกับการประกอบอาชีพนั้น  ก าหนดการช าระหนี้เงินกู้  รายละเอียดและหลักฐานของ
สินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน 
  ข้อ  39  คณะกรรมการอาจมอบให้กรรมการหรือบุคคล  ที่เห็นสมควรสอบสวนและตรวจสอบ
และท ารายงานเกี่ยวกับการขอกู้เงินเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการพิจารณา  ผู้กู้ต้องให้ข้อมูล       
ที่เป็นจริง  ถูกต้องและให้ความร่วมมือด้วยดี 
  ข้อ  40  จ านวนเงินที่ขอกู้เงินเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ  ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ  นั้น  
ย่อมสุดแก่คณะกรรมการพิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร  โดยค านึงถึงความต้องการเงินกู้ตามลักษณะการ
ประกอบอาชีพและความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิก  แต่ต้องอยู่ภายในจ ากัดไม่เกิน  5,000,000  บำท  
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ออกระเบียบเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพเป็นการเฉพาะ 

เงินกู้เพื่อควำมจ ำเป็นอื่น 

  ข้อ  41  เงินกู้เพ่ือความจ าเป็นอื่น  ให้เพื่อการจัดหาทรัพย์สินอันจ าเป็นตามควรแก่ฐานะหรือ
เพ่ิมความจ าเป็นอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
  ข้อ  42  สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินเพ่ือความจ าเป็นอื่น  ต้องยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบ      
ที่ก าหนดไว้รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น  รายการสินทรัพย์และหนี้สิน  รายได้และ
ค่าใช้จ่าย  ความจ าเป็นที่จะต้องขอกู้เงิน  ก าหนดการใช้เงินกู้  รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็น
หลักประกัน 
  ข้อ  43  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบให้กรรมการหรือบุคคลตามท่ีเห็นสมควรสอบถาม
และตรวจสอบ  และท ารายงานเกี่ยวกับค าขอกู้  ผู้กู้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง  ถูกต้องและให้ความร่วมมือด้วยดี 
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  ข้อ  44  จ านวนเงินกู้เพ่ือความจ าเป็นอื่น  ซึ่งให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ  นั้น  ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร  โดยค านึงถึงความเหมาะสมแก่ฐานะและ
ความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิกนั้น  แต่ต้องอยู่ภายในจ ากัดไม่เกิน  2,000,000  บำท 

หมวดที่  5 
เงินกู้ประเภทอ่ืน 

   ข้อ  45  เงินกู้ประเภทอ่ืนมี  4  ประเภท 
(1)  เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(2)  การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการเพ่ือความมั่นคงแก่สหกรณ์ 
(3)  การให้เงินกู้เอ้ืออาทร 
(4)  การให้เงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค.  

เงินกู้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต 

  ข้อ  46  เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลดเปลื้องหนี้สิน                 
ทั้งในระบบและนอกระบบ  มีดังนี้ 

(1) หนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ประเภทอ่ืนๆ 
(2) หนี้เงินกู้สถาบันการเงิน 
(3) หนี้จ านองอสังหาริมทรัพย์ 
(4) หนี้จ านองสังหาริมทรัพย์ 
(5) หนี้สัญญาเช่าซ้ือ 
(6) หนี้เงินกู้นอกระบบ 

  ข้อ  47  สมาชิกที่จะขอกู้เงินตามระเบียบนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) มีเงินทุนเรือนหุ้นฝากไว้กับสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของเงินที่กู้  และ 
(2) ผู้กู้จะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้  ไม่น้อยกว่า  10  ปี 

  ข้อ  48  สมาชิกที่ช าระหนี้เงินกู้ประเภทต่างๆ  ยังไม่ครบตามสัญญาให้ได้รับเงินกู้เพ่ือพัฒนา
ชีวิตนี้ได้  และเมื่อได้รับเงินกู้แล้วให้หักส่วนของเงินกู้ประเภทต่างๆ  ช าระหนี้กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นในคราว
เดียวกันกับการรับเงินกู้เพ่ือพัฒนาชีวิต 
  ข้อ  49  วงเงินกูเ้พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ที่ให้สมาชิกกู้แต่ละราย  ก าหนดให้กู้ได้รายละ
ไม่เกิน  2,000,000  บำท  ส่งช าระคืนไม่เกิน  300  งวด  โดยใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน  ดังนี้ 

(1) กรณีบุคคลค้ าประกัน  ให้กู้ไม่เกิน  1,800,000  บาท 
(2) กรณีหลักทรัพย์ค้ าประกันหรือบุคคลและหลักทรัพย์ค้ าประกันให้กู้ได้ไม่เกิน   

2,000,000 บำท 
  ข้อ  50  การคิดวงเงินกู้  ให้กู้ได้  60  เท่า  ของเงินเดือนบวกค่าหุ้นที่ช าระแล้ว  หากมีความ
ต้องการที่จะกู้เงินเพ่ิมจากยอดเงินที่ค านวณได้  สหกรณ์อาจให้กู้ได้แต่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ าประกันพร้อมด้วย 
  ข้อ  51  วิธีการจ่ายเงิน   
        สหกรณ์จะเป็นผู้ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของผู้กู้เอง  ส าหรับหนี้นอกระบบให้ผู้กู้               
เป็นผู้ช าระเองโดยต้องส่งหนังสือรับรองจากเจ้าหนี้ว่า  ได้รับการช าระหนี้แล้วต่อสหกรณ์ในภายหลัง 
  ข้อ  52  สมาชิกที่ขอกู้เงินตามระเบียบนี้ต้องยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบแนบท้ายค าขอกู้  และเม่ือสหกรณ์ได้รับค าขอกู้แล้วให้ผู้จัดการรายงานต่อประธานกรรมการเพ่ือ
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มอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลที่เห็นสมควรสอบสวนและตรวจสอบเอกสารตามค าขอกู้และหลักประกัน โดยผู้กู้
ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องและให้ความร่วมมือด้วยดี  และท ารายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
        รายงานการสอบสวนและตรวจสอบเกี่ยวกับค าขอกู้เงินที่เสนอคณะกรรมการพิจารณา
อย่างน้อยต้องมีข้อความดังนี้ 

(1) ค าขอกู้เป็นจริงและมีความเหมาะสมหรือไม่ 
(2) หลักทรัพย์ที่ค้ าประกันนั้นเหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
(3) ข้อความอ่ืนที่ควรรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

  ข้อ  53  การให้เงินกู้ตามระเบียบนี้  ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของ
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาค าขอกู้รายนั้น 
  ข้อ  54  เมื่อคณะกรรมการได้อนุมัติให้กู้เงินตามระเบียบแก่ผู้กู้รายใดแล้ว  ผู้กู้ต้องท าหนังสือ
และเอกสารหลักฐานต่างๆ  เกี่ยวกับเงินกู้นั้นตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
  ข้อ  55  ค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดจากการใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันโดยมีกฎหมายหรือระเบียบ
รองรับ  ให้ผู้กู้เป็นผู้จ่าย  เว้นแต่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย 

กำรให้กู้ยืมเงินจำกกองทุนสวัสดิกำร 

  ข้อ  56  การให้กู้ยืมเงินจากเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สมาชิกได้น าเงินไปใช้จ่ายตามความจ าเป็นและบรรเทาความเดือดร้อนหรือเพ่ือช าระหนี้อ่ืนๆ  ได้ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 
           การก าหนดวงเงินให้สมาชิกกู้แต่ละราย ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ  500,000  บาท   ทั้งนี ้          
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการที่ใช้ในปัจจุบัน  

กำรให้เงินกู้เอื้ออำทร 

   ข้อ  57  การให้เงินกู้เอ้ืออาทร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสมาชิก 
   การก าหนดวงเงินให้สมาชิกกู้แต่ละราย ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 2,500,000 บาท  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เอ้ืออาทร ที่ใช้ในปัจจุบัน 

กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก ช.พ.ค. 

   ข้อ  58  สหกรณ์ให้ผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. กู้เงินได้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความม่ันคง 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
   การก าหนดวงเงินให้สมาชิกกู้แต่ละราย ให้กู้ได้ไม่เกิน รายละ 1,200,000 บาท ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ที่ใช้ในปัจจุบัน 

หมวดที ่ 6 
สัญญำและหลักประกันเงินกู้ 

  ข้อ  59  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น  ผู้กู้ต้องท าหนังสือสัญญาเงินกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบ
พร้อมเอกสารที่สหกรณ์ก าหนด 
  ข้อ  60  หลักประกันส าหรับเงินกู้นั้น  ให้มีข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
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(1) หลักประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนังสือกู้  ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์
แล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 

(2) หลักประกันเงินกู้สำมัญเพื่อกำรศึกษำ  ตำมข้อ 11 (1)  และหลักประกันเงินกู้
สำมัญเพื่อสวัสดิกำรสมำชิก ตำมข้อ 11 (2)  จะต้องมีสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการหรือข้าราชการบ านาญ                 
เป็นผู้ค้ าประกัน  1  คน 

(3) หลักประกันเงินกู้สำมัญทั่วไป  ตำมข้อ 11 (3)  วงเงินกู้สามัญรายใดมีจ านวน  
ไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ให้ใช้ค่าหุ้นเป็นหลักประกันได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
         ถ้าวงเงินกู้สามัญรายใดมีจ านวนเงินเกินกว่าค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์  ผู้กู้ต้องจัดให้มี
หลักประกันในส่วนที่เกินค่าหุ้นอย่างใด  อย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างรวมกัน  ดังต่อไปนี้ 

ก. บุคคลค้ ำประกัน 
1) สมาชิกตามข้อบังคับข้อ 31 (3) ก. ที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบ านาญ 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวัฒนธรรม ,กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา และส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี  ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้  หรือ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัดหรือ เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี และสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 31 (3) ข.        
ที่เป็นพนักงานครู สังกัดสถานศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ค้ าประกันกันเอง 

2) สมาชิกมีคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 31 (3)  ค.  ได้แก่สมาชิกคุรุสภา              
ซึ่งท างานประจ าโรงเรียนเอกชน และสมาชิกมีคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 31 (3)  ง.  ได้แก่พนักงานราชการสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ  ต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ค้ าประกันหรือมีเจ้าของ
โรงเรียนร่วมเป็นผู้ค้ าประกัน  โดยเจ้ำของโรงเรียนนั้น มีสิทธิ์ค้ ำประกันไม่เกิน  5  สัญญำ  ส่วนจ านวนผู้ค้ า
ประกันให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3) สมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างประจ า  สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนและพนักงาน
ราชการในส่วนที่วงเงินไม่เกิน 100,000  บาท  ต้องมีสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ  1  คน  เป็นผู้ค้ าประกัน ส่วน 
วงเงินกูท้ี่เกินกว่า 100,000 บาท ต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมกันค้ าประกัน ส่วนจ านวน          
ผู้ค้ าประกันให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

วงเงินกู้สามัญทั่วไปตามข้อ  11 (3)  ที่เกินกว่าค่าหุ้น  ให้มีบุคคลค้ าประกัน  
ดังนี้ 

     ไม่เกิน       100,000     บาท  ผู้ค้ าประกัน  1  คน 
     เกินกว่า     100,000 – 300,000    บาท  ผู้ค้ าประกัน  2  คน 
     เกินกว่า     300,000 – 900,000    บาท  ผู้ค้ าประกัน  3  คน 
     เกินกว่า     900,000 – 1,200,000   บาท ผู้ค้ าประกัน  4  คน 
     เกินกว่า                   1,200,000   บาท  ผู้ค้ าประกัน  5  คน 
       หรือกรณีการกู้เงินและค้ าประกันของสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนอาจให้สมาชิกกลุ่ม
โรงเรียนเอกชนเป็นผู้ค้ าประกันตามจ านวนเงินที่เพ่ิมข้ึน 100,000  บาท  ต่อ  1  คน  เป็นผู้ค้ าประกัน 
    วงเงินซึ่งผู้ค้ าประกันจะต้องยินยอมค้ าประกันหนี้สินของผู้กู้แต่ละรายนั้น          
ให้จ ากัดอยู่ภายในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง  เงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นกับจ านวนผู้ค้ าประกันในสัญญาเงินกู้นั้นๆ 
         ข    อสังหำริมทรัพย์  อันปลอดจากการจ านองรายอื่น  จ านองเป็นประกันเงินกู้ 
โดยคิดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  ตามราคาประเมินของทางราชการ 
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                ค.   มีหลักประกันรัฐบำล  หรือหนังสือสัญญาค้ าประกันของธนาคาร  หรือเอกสาร
การฝากเงินในสหกรณ์นี้  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  จ าน าเป็นประกันเงินกู้ส่วนที่เกินกว่า ค่าหุ้น
ของผู้กู้ให้คิดเต็มตามจ านวนแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 

บรรดาหลักประกันตาม  ข.  และ  ค.  จะเป็นอันพ้นภาระผูกพันต่อเมื่อผู้กู้ได้
ช าระเงินกู้ต่อสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว 
                     ง.   ต้องเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์  ฌสจ. / ฌสค. / ฌสคค.  หรือ 
สสอค. อย่างใดอย่างหนึ่ง 

(4)   หลักประกันเงินกู้พิเศษ ผู้กู้ต้องท าหนังสือไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด 
ถ้าเงินกู้นั้นมีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก  แต่ถ้าเงินกู้พิเศษนั้น         
มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ต้องมีหลักประกัน  ในกรณีเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์                 
เพ่ือยานพาหนะ  เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ  และเพ่ือความจ าเป็นอื่นๆ  ให้มีหลักประกันอย่างใด  อย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

ก. อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจ านองรายอ่ืน  จ านองเป็นประกัน
เงินกู้  โดยคิดมูลค่าแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตามราคาประเมินของทางราชการ  ทั้งนี้ต้องเป็นที่พึงพอใจของ
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข. มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือหนังสือสัญญาค้ าประกันของธนาคารหรือ
เอกสารการฝากเงินในสหกรณ์นี้  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นหลักประกันเงินกู้ส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้กู้ให้คิดเต็มตามจ านวนแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 

บรรดาหลักประกัน  ก.  และ  ข.  จะเป็นอันพ้นภาระผูกพันต่อเม่ือผู้กู้   
ได้ช าระเงินกู้พิเศษต่อสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว 

(5) หลักประกันเงินกู้ประเภทอ่ืน  เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก  ให้ผู้กู้
จัดหาหลักประกัน  ดังนี้ 

ก. บุคคลค้ าประกัน 
1) สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการค้ าประกันกันเอง  ยกเว้นลูกจ้างประจ าและ

พนักงานราชการต้องมีข้าราชการร่วมกันค้ าประกัน  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 
2) วงเงินที่เกินกว่าค่าหุ้นให้มีผู้ค้ าประกัน  ดังนี้ 

     ไม่เกิน       100,000     บาท  ผู้ค้ าประกัน  1  คน 
     เกินกว่า     100,000 – 300,000    บาท  ผู้ค้ าประกัน  2  คน 
     เกินกว่า     300,000 – 900,000    บาท  ผู้ค้ าประกัน  3  คน 
     เกินกว่า     900,000 – 1,200,000  บาท  ผู้ค้ าประกัน  4  คน 
     เกินกว่า                   1,200,000   บาท  ผู้ค้ าประกัน  5  คน 

ข. หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้เกินกว่าวงเงินที่ค านวณไว้ตาม ข้อ 49 (2)  
หรือเกินกว่า  1,200,000  บาท  ถึง  2,000,000  บาท  ให้ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันในส่วนที่เกินจากบุคคล       
ค้ าประกัน  ดังนี้ 

1) อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจ านองรายอ่ืน  จ านอง       
เป็นหลักประกันเงินกู้โดยคิดมูลค่าเท่ากับราคาประเมินของทางราชการ หรือสถาบันที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งมีหน้าที่         
เป็นผู้ประเมินออกให้  เว้นแต่สิ่งปลูกสร้างให้คิดมูลค่าไม่เกินร้อยละ 80  ของราคาประเมิน 
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2) มีหลักทรัพย์รัฐบาล  หรือหนังสือสัญญาค้ าประกันของธนาคาร
หรอืเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์นี้  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นหลักประกันเงินกู้ส่วนที่
เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ให้คิดเต็มตามจ านวนแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 

บรรดาหลักทรัพย์ค้ าประกันนี้จะเป็นอันพ้นภาระผูกพันต่อเมื่อผู้กู้         
ได้ช าระเงินกู้ประเภทอ่ืนต่อสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว 
  ข้อ  61  สมาชิกคนหนึ่ง  จะเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป  ตามข้อ  11 (3)  ได้ไม่เกิน  6  
สัญญา  และค้ าประกันเงินกู้สามัญประเภทอ่ืนได้แก่เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ตามข้อ 11 (1)  และเงินกู้สามัญ
เพ่ือสวัสดิการสมาชิก ตามข้อ 11 (2)  เพิ่มได้อีกไม่เกิน  2  สัญญา  เว้นแต่สมาชิกท่ีเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชน
สามารถค้ าประกันสมาชิกซึ่งเป็นครูในโรงเรียนนั้นได้ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ  ส าหรับสมาชิกซึ่งเป็น
ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  หรือสมาชิกที่ไม่ใช่ข้าราชการ จะค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไปได้ไม่เกิน  3  
สัญญา 
  ข้อ  62  ผู้ค้ าประกันคนใดคนหนึ่งขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ  39  หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป  ผู้กู้ต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันใหม่           
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
  การที่ผู้ค้ าประกันขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ  39  ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้น         
จากการค้ าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้มีผู้ค้ าประกันคนใหม่  ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าค้ าประกันแทน 
  ข้อ  63  การก าหนดหลักประกันเงินกู้และผู้ค้ าประกันการให้กู้จากเงินกองทุนสวัสดิการ         
เพ่ือความมั่นคงแก่สหกรณ์  ให้เป็นตามท่ีระเบียบว่าด้วย การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง   
แก่สหกรณ์ ที่ใช้ในปัจจุบัน 

หมวด  7 
เงินงวดช ำระหนี้ส ำหรับเงินกู้ 

  ข้อ  64  เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้  ให้ก าหนดไว้ดังนี้ 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เต็มจ านวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามจ านวน

วันที่กู้ในเดือนแรก  หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน  50  งวด  งวดแรกให้ส่งเงินต้นไม่ต่ ากว่า  1  ใน  50         
ของจ านวนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คิดงวดแรก  ส่วนเงินต้นที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยให้ส่งเป็นงวดรายเดือนถัดไป 

(2) ส าหรับเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา  ตามข้อ 11 (1)  และเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา
ดูงานตามข้อ 11 (2) ก.  ผู้กู้จะต้องส่งเงินงวดช าระหนี้คืนเป็นงวดรายเดือนงวดละเท่าๆ  กัน  ไม่เกิน  120  งวด  
พร้อมดอกเบี้ย 

ส่วนเงินกู้สามัญเพ่ือการจัดซื้ออาวุธปืน  ตามข้อ 11 (2)  ข.  และเงินกู้สามัญเพ่ือการ
ให้สวัสดิการอื่น ตามข้อ 11 (2)  ค.  ผู้กู้จะต้องส่งเงินงวดช าระหนี้คืนเป็นงวดรายเดือนงวดละเท่าๆ  กันไม่เกิน  
60  งวด  พร้อมดอกเบี้ย 

(3) เงินกู้สามัญทั่วไป  ตามข้อ  11 (3)  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
ก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นรายเดือนเท่าๆ  กัน  เว้นแต่งวดสุดท้าย  พร้อมดอกเบี้ย เป็นจ านวนกี่งวดก็ได้  
แต่ต้องไม่เกิน  360  งวด 

ส่วนลูกจ้างประจ าที่จะได้รับสิทธิ์นี้  ต้องแสดงความประสงค์ท่ีจะรับเงินบ าเหน็จ         
รายเดือนและต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่ได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือนหลังเกษียณราชการ
ประกอบการแสดงสิทธิ์นี้ด้วย 
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ทั้งนี้  สมาชิกลูกจ้างประจ าที่มิได้รับบ าเหน็จรายเดือน  พนักงานราชการหรือสมาชิก 
ที่สังกัดโรงเรียนเอกชน เมื่ออายุครบ  60  ปี  เงินงวดช าระหนี้ทุกประเภทที่เหลือ  จะต้องไม่เกินค่าหุ้นที่ช าระแล้ว  
ยกเว้นเงินกู้กองทุนสวัสดิการเพ่ือความมั่นคงแก่สหกรณ์ 

กรณีท่ีผู้กู้มีความประสงค์ส่งคืนเงินกู้แบบคงยอด  ให้ยื่นแบบตามที่สหกรณ์ก าหนด       
ต่อคณะกรรมการ  แต่ต้องไม่เกิน  360  งวด 

ในกรณีที่ผู้กู้มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขการช าระหนี้
ตามจ านวนเงินที่สหกรณ์เรียกเก็บเป็นรายเดือนตามหนังสือส าหรับเงินกู้ได้  หากคณะกรรมการได้พิจารณา
สอบสวนและตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นจริงก็ให้ผู้กู้รายนั้นท าสัญญาประนอมหนี้ตามแบบและเงื่อนไข
หนังสือสัญญาประนอมหนี้ของสหกรณ์   โดยก าหนดช าระเงินกู้ท่ีขอประนอมหนี้ได้ตามที่คณะกรรมการ          
จะพิจารณาเห็นสมควร 

(4) เงินกู้พิเศษ  คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน
เท่ากันพร้อมดอกเบี้ยและการกู้เงินพิเศษทุกประเภทจะต้องช าระไม่เกิน  300  งวด 

ในกรณีที่ไม่อาจก าหนดให้ส่งคืนเงินกู้รายเดือนเท่ากันได้เพราะเศษไม่ลงตัว              
เศษของงวดจะน าไปรวมกับงวดสุดท้าย  

(5) เงนิกู้ประเภทอ่ืน  ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวด 
รายเดือนเท่าๆกัน พร้อมดอกเบี้ยตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ไม่อาจก าหนดให้ส่งคืนเงินกู้รายเดือนเท่ากันได้เพราะเศษไม่ลงตัว  เศษของ
งวดจะน าไปรวมกับงวดสุดท้าย 
  ข้อ  65  การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  ก าหนดให้สมาชิกส่งเงินงวดช าระหนี้ในวันที่
เงินเดือนของหน่วยงานต้นสังกัดออกหรือวันที่รับเงินเดือนนั้น ให้สมาชิกผู้กู้ส่งต่อสหกรณ์ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ย
เดือนแรก และให้ส่งโดยวิธีหักเงินจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ที่จ่าย  เว้นแต่ในกรณีสมาชิกผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิก  
ที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด ตามข้อบังคับ ข้อ 43 ให้สมาชิกน าส่งเงิน 
งวดช าระหนี้ที่ส านักงานสหกรณ์ได้  ตามก าหนดเดียวกันและให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่ง         
ในวันที่รับเงินเดือนนั้น 
  สมาชิกผู้กู้สามารถส่งเงินงวดช าระหนี้เกินวันที่ก าหนดไว้ตามระเบียบได้ไม่เกิน 1 ครั้ง  จึงจะ       
มีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืน  หากสมาชิกท่ีส่งเงินหลังวันที่ก าหนดไว้ถึง  2  ครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร  สมาชิกผู้กู้            
จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

หมวด  8 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

  ข้อ  66  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินอัตราตามประกาศของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  โดยสหกรณ์ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ  ไป 
  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยและเรียกเก็บดอกเบี้ย  ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม
และจ าเป็น 
  ข้อ  67  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
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หมวด  9 
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้ 

  ข้อ  68  ให้คณะกรรมการตรวจตรา  ควบคุม  ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามก าหนดไว้      
ในระเบียบนี้  และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  ข้อ  69  ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ  เป็นอันถึงก าหนด
ส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการเรียกคืน   
โดยไม่ชักช้า 

(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่า  ผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า  หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้

มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 2 เดือน  

หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึง  3  คราว  ส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
  ข้อ  70  ในกรณีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดนสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 69  ถ้าผู้ค้ าประกันต้อง
รับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการอาจ
ผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามสัญญาเงินกู้ท่ีผู้กู้ได้ท าหนังสือสัญญาเงินกู้ให้ไว้
ต่อสหกรณ์ก็ได้  ส่วนสิทธิ์ในฐานะผู้ค้ าประกันอาจเพ่ิมให้ได้ตามความจ าเป็น  สุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณา
เห็นสมควร 
  ข้อ  71  ผู้กู้และหรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือลาออก
จากราชการหรืองานประจ าตามข้อบังคับข้อ  31 (3)  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้
เงินกู้ต่างๆ  ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  แล้วจึงขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ านั้นได้  
เว้นแต่กรณียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ  43 

หมวด  10 
บทเฉพำะกำล 

  ข้อ  72  การให้เงินกู้ทุกประเภท คณะกรรมการด าเนินการอาจมีมติให้ชะลอการกู้บางประเภท
ได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร 
  ข้อ  73  การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ทุกประเภทและนิติกรรมสัญญาเงินกู้ตามระเบียบการให้เงินกู้
ประเภทต่างๆ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  รายชื่อผู้กู้และผู้ค้ าประกันตามสัญญาดังกล่าว             
ซ่ึงด าเนนิการตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ท่ีใชบั้งคับอยู่ ณ  เวลาน้ัน  เป็นอันชอบด้วยระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 

(นายสุรเชษฐ์  พรพานิช) 
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