
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ำกัด        
ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก ช.พ.ค.  

พ.ศ. 2553 
**************** 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  พ.ศ. 2550  ข้อ 73 
(9) และ ข้อ 88 (9)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 45 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553  เมือ่วันที่ 3 
กันยายน 2553   ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  
ช.พ.ค. พ.ศ. 2553 ดังน้ี  
       ข้อ 1   ระเบียบน้ีเรยีกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ครูจันทบุรี จ ากัด ว่าด้วยการให้ 
เงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ. 2553 ” 
      ข้อ 2   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป 
      ข้อ 3  ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
“ข้อบังคับ”  หมายถึง  ข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูจันทบุร ี จ ากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีจ ากัด 
“สมาชิก ช.พ.ค.” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.  
“ผู้กู”้ หมายถึง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ใช้สิทธ์ิกู้เงินตามระเบียบน้ี 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

       ข้อ 4   สหกรณ์ให้ผู้กู ้กู้เงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมควำมม่ันคงและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของสมำชิก  
       ข้อ 5   คุณสมบัติ ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

หมวดที่  2   
กำรให้เงินกู้ 

      ข้อ 6   ผู้กู้ที่ประสงค์จะขอกู้เงินตามระเบียบน้ี ต้องยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์  ตามแบบที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพยส์ินและหน้ีสิน รายได้ และ 
ค่าใช้จ่าย ความจ าเป็นที่จะต้องขอกู้เงิน การช าระเงินกู้ รวมทัง้หลักประกันเงินกู้     
      ข้อ 7   การให้เงินกู้แก่สมาชิก ก าหนดไว้ดังน้ี 

    ( 1 )  ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
    ( 2 )  ต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบน้ี และ  



    ( 3 )  ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลอืสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือต้องไม่น้อยกว่า 3,000 
บาท จึงจะได้รับสิทธ์ิขอกู้เงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. เว้นแต่กรรมการจะมีมติอนุมัติเป็นรายกรณี  

       ข้อ 8   จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่ผู้กู้แต่ละรายน้ัน ไม่เกิน 1,200,000 บาทโดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 

หมวดที่  3 
สัญญำและหลักประกันเงินกู้ 

       ข้อ 9  การใหเ้งินกู้แก่ผูกู้้ ผู้กู้ตอ้งท าหนังสอืสัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบพร้อมเอกสาร
ที่สหกรณ์ก าหนด  

      ข้อ 10  หลักประกันเงินกู้ ให้ใช้หลักประกัน ดังน้ี 
(1)  ต้องมีข้าราชการครูที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ค้ าประกันจ านวน 3 คน 

  การค้ าประกันใน ( 1 ) วงเงินซึ่งผู้ค้ าประกันจะต้องยินยอมค้ าประกันหน้ีสินของผู้กู้แต่ละ
รายน้ันให้จ ากัดอยู่ภายในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่างเงินกู้ ส่วนที่เกินกว่าหลักประกันอื่นในสัญญาเงินกู้น้ัน ๆ 
และบุคคลผู้ค้ าประกันจะเป็นอันพ้นภาระผูกพันต่อเมื่อผู้กู้ได้ช าระหน้ีเงินกู้เสร็จสิ้นแล้ว 
  การที่ผู้ค้ าประกันขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 39ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกันพ้น
จากการค้ าประกัน จนกว่าผู้กู้จะได้จัดให้มีผู้ค้ าประกันคนใหม่ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรใหเ้ข้ามาค้ า
ประกันแทนเรียบร้อยแล้ว 

       ข้อ 11 กรณีผู้ค้ าประกันคนใดคนหน่ึงขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ขอ้ 39  หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควร หรอืไม่อาจเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้จะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันใหม่ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นสมควร เข้ามาเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด  

หมวดที่  4 
กำรส่งคืนและกำรควบคุมหลักประกัน  

                      ข้อ 12  ผูกู้้จะต้องสง่เงินงวดช าระหน้ีคืน เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน งวดละ 
530 บาท ต่อเงินกู้ทุก ๆ 100,000 บาท จนกว่าจะช าระเงินต้นครบทั้งหมด 
            ข้อ 13  ให้คณะกรรมการ ดูแลควบคุมใหผู้้กู้ทุกราย มีหลกัประกันตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบน้ีและเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  
   ข้อ 14  ในกรณีอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี ให้ถอืว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

 (1)   เมื่อผูกู้้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 



(2)   เมื่อผูกู้้ไปใช้สิทธิกู้ ช.พ.ค. จากสถาบันการเงินอื่น โดยไม่ไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

 (3)   เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้น้ัน 
 (4)   เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้

จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
(5)   เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 2 เดือน 

หรือผิดนัดการสง่เงินงวดช าระหน้ีดังว่าน้ันถึงสาม คราว ส าหรับเงินกู้รายหน่ึงๆ 
          ข้อ 15  ในกรณีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 14 ถ้าผู้ค้ าประกัน
ต้องรับผิดชอบช าระหน้ีแทนผู้กู้ และไมส่ามารถช าระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได้ เมือ่ผู้ค้ าประกันร้องขอ 
คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จสิ้นตามสัญญาเงินกู้ที่ผู้กู้ได้
ท าหนังสือสัญญาเงินกู้ใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ ส่วนสิทธิในฐานะผู้ค้ าประกันอาจเพิ่มให้ได้ตามความจ าเป็นสุดแต่
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรก็ได ้
          ข้อ 16  ผูกู้้และหรือผู้ค้ าประกันต้องรับผกูพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรอืย้ายหรอื
ลาออกจากราชการหรืองานประจ าตามข้อบังคับ ข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือใหส้หกรณ์ทราบ และ
จัดการช าระหน้ีเงินกู้  ซึ่งตนกู้จากสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียกอ่น แล้วจึงขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรือ
งานประจ าน้ันได้ เว้นแต่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบงัคับ ขอ้ 43  

 ข้อ 17สมาชิกที่กู้เงินตามระเบียบน้ี ไม่สามารถน าเงินกู้ที่ได้ไปช าระหน้ีให้สหกรณ์ใน
สัญญาอื่น ๆได้  เว้นแต่เป็นการช าระหน้ีในส่วนที่กู้ตามระเบียบน้ี หรือช าระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน ในกรณีที่เงิน
ได้รายเดือนคงเหลือสุทธิน้อยกว่า ร้อยละ 20 หรือน้อยกว่า 3,000 บาท 

หมวดที่  5 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

                      ข้อ 18 สหกรณ์คิดดอกเบีย้เงินกู้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด
เป็นคราว ๆ ไป และไม่ใหเ้ฉลี่ยคืน 

        ข้อ 19 คณะกรรมการทรงไว้ซึง่สิทธ์ิที่จะพิจารณาให้สมาชิกกู้เงินหรือไม่ให้กู้เงินตาม
ระเบียบน้ีก็ได้ และการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ให้ประธานกรรมการ  เป็นผูร้ักษาการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ  ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 

 

 (นายสมชาย  จิตรเน่ือง) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  


