
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ำกัด 

ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้เอ้ืออำทร พ.ศ. 2557 

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

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  พ.ศ. 2550   แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2557  ข้อ 73 (9)  และข้อ  88 (12)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  49   
ในคราวประชุมครั้งที่  7/2557  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้เอ้ืออาทร  พ.ศ. 2554  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วยการให้
เงินกู้เอ้ืออาทร  พ.ศ. 2557” 
  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้เอ้ืออาทร  
พ.ศ. 2554  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “ข้อบังคับ”  หมายถึง  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “ผู้กู”้  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ที่ใช้สิทธิ์กู้  เงินกู้สามัญทั่วไป
เต็มจ านวนสิทธิ์ของตนก่อน 
  ข้อ  5  ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวดที ่ 1 
บททั่วไป 

  ข้อ  6  สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินกู้เอ้ืออาทร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความม่ันคงและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
  ข้อ  7  คุณสมบัติ  ต้องเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์กู้  เงินกู้สามัญทั่วไปเต็มจ านวนสิทธิ์ของตนก่อน 

หมวดที ่ 2 
กำรให้เงินกู้ 

  ข้อ  8  สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินกู้เอ้ืออาทร  ต้องยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด
ไว้ด้วยตนเอง  รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  รายได้  
และค่าใช้จ่าย  ความจ าเป็นที่จะต้องขอกู้เงิน  การช าระเงินกู้  รวมทั้งหลักประกันเงินกู้ 
  ข้อ  9  การกู้เงินกู้เอ้ืออาทรก าหนดไว้  ดังนี้ 

(1) ต้องเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์กู้  เงินกู้สามัญท่ัวไปเต็มจ านวนสิทธิ์ของตนก่อน 
(2) ต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(3) ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  จึงจะได้รับสิทธิ์       

ขอกู้เงินกู้เอ้ืออาทร 
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  ข้อ  10  จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้แต่ละรายนั้น  ไม่เกิน  2,500,000  บาท  โดยให้
คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร 
   อนึ่ง  กรณีท่ีสมาชิกใช้สิทธิ์กู้เงินสามัญทั่วไปด้วย เมื่อรวมกับเงินกู้เอ้ืออาทรแล้ว จะต้อง              
มียอดเงินกู้รวมกันแล้วไม่เกิน 5,000,000 บาท 

หมวดที ่ 3 
สัญญำและหลักประกันเงินกู้ 

  ข้อ  11  การให้เงินกู้แก่สมาชิก  ผู้กู้ต้องท าหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบพร้อม
เอกสารที่สหกรณ์ก าหนด 
  ข้อ  12  คณะกรรมการจะพิจารณาให้กู้ตามระเบียบนี้ผู้กู้ต้องมีหลักความมั่นคง ดังนี้ 

(1) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  
(สสอค.) 

(2) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  
จ ากัด  และครอบครัว  (ฌสคค.) 

(3) ต้องเป็นสมาชิกกองทุนเอ้ืออาทร  หรือกองทุนอ่ืนๆ  หรือหลักประกันอ่ืนตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  เช่น  การฌาปนกิจสงเคราะห์  หลักทรัพย์  เงินฝาก  พันธบัตร  กรมธรรม์
ประกันชีวิต  โดยค านึงถึงวงเงินกู้เป็นส าคัญ 
  ข้อ  13  ผู้กู้ทุกคนต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันจ านวน 4 คน เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ดังกล่าว และ
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้เอ้ืออาทรได้ไม่เกิน 4 สัญญา ส าหรับสมาชิกซ่ึงเป็นลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ หรือสมาชิกที่ไม่ใช่ข้าราชการ จะไม่มีสิทธิ์ค้ าประกันเงินกู้เอ้ืออาทร 
  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ให้จ ากัดอยู่ภายในสัดส่วนที่เท่ากันในสัญญาเงินกู้นั้นๆ  และบุคคลผู้ค้ า
ประกันจะเป็นอันพ้นภาระผูกพันต่อเมื่อผู้กู้ได้ช าระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้นแล้ว 
  การที่ผู้ค้ าประกันขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 39  ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกัน      
พ้นจากการค้ าประกัน  จนกว่าผู้กู้จะได้จัดให้มีผู้ค้ าประกันคนใหม่ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้เข้ามา        
ค้ าประกันแทนเรียบร้อยแล้ว 
  ข้อ  14  กรณีผู้ค้ าประกันคนใดคนหนึ่งขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ  39  หรือมีเหตุ        
ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป  ผู้กู้จะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันใหม่          
ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้ามาเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

หมวดที ่ 4 
กำรส่งคืนและกำรควบคุมหลักประกัน 

  ข้อ  15  ผู้กู้จะต้องส่งเงินงวดช าระหนี้คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน  300  งวด 
  ข้อ  16  ให้คณะกรรมการดูแลควบคุมให้ผู้กู้ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
และเม่ือคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหนับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  ข้อ  17  ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันทีโดยมิต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
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(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  และผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา  3  เดือน 
  ข้อ  18  ในกรณีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 17  ถ้าผู้ค้ าประกัน
ต้องรับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้  และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ
คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จสิ้นตามสัญญาเงินกู้ที่ผู้กู้ได้ท า
หนังสือสัญญาเงินกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์  ส่วนสิทธิในฐานะผู้ค้ าประกันอาจเพิ่มให้ได้ตามความจ าเป็นสุดแต่
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรก็ได้ 
  ข้อ  19  ผู้กู้และหรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือ
ลาออกจากราชการหรืองานประจ าตามข้อบังคับข้อ  31  (3)  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและ
จัดการช าระหนี้เงินกู้ซ่ึงตนกู้จากสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  แล้วจึงขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองาน
ประจ านั้นได้  เว้นแต่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ  43 
  ข้อ  20  สมาชิกที่กู้เงินตามระเบียบนี้  สามารถน าเงินกู้เอ้ืออาทรไปช าระหนี้ให้สหกรณ์ตาม
ประกาศในสัญญาอ่ืนๆ ได้  เว้นแต่เป็นการช าระหนี้ในส่วนที่กู้ตามระเบียบนี้ 

หมวดที ่ 5 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

  ข้อ  21  การคิดดอกเบี้ย  ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราวๆ ไป 
  ข้อ  22  คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้สมาชิกกู้เงินหรือไม่ให้กู้เงินตามระเบียบ
นี้ก็ได้  และการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 

(นายสุรเชษฐ์  พรพานิช) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ชุดที่ 49 

 
 
 
 
 
 
 
 


