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เกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
1. สมาชิกสามัญที่ลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถสมัครเป็น
สมาชิกใหม่ได้
2. ผู้ ที่จะสมัครเป็ นสมาชิกสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันได้สิ ทธิ์การเข้าเป็นสมาชิก (ยกเว้น
การรับโอนสมาชิก)
3. ชะลอการรับสมัครพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
4. การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการชำระหนี้ต่อสหกรณ์
5. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการที่ประสงค์ขอผ่ อนผันการชำระหุ้น เงินงวดชำระหนี้
ต้องทำหนังสือขอผ่อนผันได้จนถึงวันที่คลังจ่ายเงิน
6. สมาชิกที่ เรีย กเก็บ เงิน ไม่ได้ในวัน จ่ ายเงิน เดือน ผ่ อนผั น ให้ 5 วันทำการ นับ จากวัน จ่ายเงิน เดือน (ยกเว้น
สมาชิกข้าราชการที่สหกรณ์เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ต้องชำระให้ครบตามที่เรียกเก็บในวันราชการ
จ่ายเงินเดือนเท่านั้น) หากพ้นกำหนดต้องงดการทำธุรกรรม 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ชำระครบตามใบเสร็จ
7. การผ่อนผันชำระหนี้ของสมาชิก หรือตัดชำระหนี้ของสมาชิกที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบตามที่สหกรณ์เรียก
เก็บ ให้สหกรณ์หักชำระตามลำดับ ดังนี้
(1) ค่าหุ้นรายเดือน
(2) ดอกเบี้ยและเงินต้นเอื้ออาทร
(3) ดอกเบี้ยและเงินต้นกองทุนความมั่นคง
(4) หักให้สมาคมต่างๆ
(5) ดอกเบี้ยค้าง
(6) ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
8. สมาชิกที่อยู่ระหว่างขอผ่อนผันชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ และต้องนำ
เงินปันผลมาตัดชำระหนี้ ทั้งนี้ให้ทำบันทึกยินยอมที่จะไม่รับเงินเฉลี่ยคืนไว้กับสหกรณ์ด้วย
9. การชำระหนี้พิเศษของสมาชิกต้องชำระหนี้เงินกู้เอื้ออาทร หรือชำระหนี้เงินกู้สามัญให้คงเหลือไม่ต่ำกว่า
ล้านบาท
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10. กรณีที่สมาชิกชำระหนี้ไม่ครบตามจำนวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ สมาชิกที่ไม่ชำระหนี้ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้
ค้ำประกัน และสมาชิกที่ยอดหัก ณ ที่จ่าย ไม่ครบตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ นำส่วนที่ขาดมาชำระภายหลังแต่ไม่ทัน
กับระยะเวลาที่สหกรณ์ ผ่อนผัน และสมาชิกข้าราชการที่สหกรณ์เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ชำระไม่
ครบตามที่ เรียกเก็บ ในวันราชการจ่ายเงินเดือน ให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้
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เกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์
11. การกู้เงินทุกประเภท
11.1 ต้องยื่น แบบคำขอกู้ พร้อมแนบใบรับรองเงินเดือนตามแบบของสหกรณ์ฯ หรือใช้สลิป เงินเดือนที่
หัวหน้าหน่วยงานรับรอง สำหรับข้าราชการบำนาญใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ BANK STATEMENT
ย้อนหลัง 3 เดือน
11.2 การมอบอำนาจรับเงิน ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับ
มอบอำนาจ ทั้งนี้ ต้องไม่มอบอำนาจแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
11.3 สหกรณ์งดการให้กู้เงินในวันเงินเดือนออก ยกเว้นเงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น
12. การกู้เงินทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน
12.1 แบบคำขอกู้เงินต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการบำนาญและสมาชิกที่ ขอกู้เงินไม่เกินค่าหุ้น สามารถ
รับรองตนเองได้
12.2 ต้องแนบเอกสารของผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่รับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
1) สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
2) เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น
3) สมาชิกหน่วยนอกสังกัดต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นหนี้ธนาคารออมสิน และสมาชิกที่สังกัด
มรภ. ต้องแนบหนังสือรับรองจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำกัด เพิ่มเติมด้วย
12.3 สมาชิกที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้คิดบำนาญเมื่อเกษียณ และไม่นำเงินวิทยฐานะมาคิดเงินได้รายเดือน
ในการคำนวณสิทธิ์การกู้ ต้องแนบสำเนา ก.พ.7 (ยกเว้นกรณีการกู้เงินสามัญไม่เกินค่าหุ้น) และต้องนำเสนอ
คณะกรรมการ
12.4 สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปต้องตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลายก่อน
12.5 เงินรายได้พิเศษของสมาชิกทุกสังกัดไม่นำมาคิดเป็นเงินได้รายเดือนในการคำนวณสิทธิ์การกู้
12.6 สมาชิกที่ขอกู้เงินรายใดไม่ได้เป็นสมาชิก ฌสจ. หรือ ฌสค. หรือ ฌสคค. ให้สมัครเป็นสมาชิกหรือขึ้น
ทะเบียนกับสมาคมก่อนทุกราย (ลำดับ 1-25 ให้นำมาคิดคำนวณสิทธิ์สวัสดิการที่พึงได้รับ)
12.7 หากคำนวณเงิน สวัส ดิการที่พึ งได้รับกับภาระหนี้ สินทั้ งหมด ณ วัน ยื่นคำขอกู้แล้ วมีผ ลต่างให้ เป็ น
สมาชิก ฌสจ./ฌสค./ฌสคค./สสอค./สส.ชสอ. หรือทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อตามเกณฑ์วงเงินที่กำหนด
12.8 การรับเงินกูท้ ุกประเภท (ยกเว้นฉุกเฉิน) ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (อส.)
12.9 การกู้ของลูกจ้างประจำ กรณีมีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จรายเดือน ต้องแนบเอกสารรับบำเหน็จรายเดือน
ประกอบด้ ว ย / กรณี ข อรั บ บำเหน็ จ ก้ อ นหรือ ไม่ มี สิ ท ธิ์ รับ บำเหน็ จ รายเดื อ น เมื่ อ อายุ ค รบ 60 ปี ภาระหนี้
ทุกประเภทที่เหลือ (ยกเว้นเงินกู้กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ) จะต้องไม่เกินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
13. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65
13.1 การกู้เงินสามัญ ให้ชำระได้สูงสุดไม่เกิน 275 งวด
13.2 การกู้เงินฉุกเฉิน ให้ชำระได้สูงสุดไม่เกิน 30 งวด
13.3 สมาชิกใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ ม.ค. 63 ให้ใช้เกณฑ์เงินคงเหลือร้อยละ 30
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14. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64
14.1 การขอกู้เงินทุกประเภทต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือ 4,500 บาท
14.2 สมาชิกกลุ่มลาออกจากงาน กลุ่มหักเงินฝากสหกรณ์ และสมาชิกสมทบ กรณีทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ
ทุกประเภท ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี อส. ไม่ต่ำกว่า 4,500 บาท และเพียงพอต่อการหักชำระหนี้ในเดือนถัดไป
14.3 สมาชิกที่ยื่นกู้ประเภทที่มีผู้ค้ำประกัน ต้องแนบภาพถ่ายผู้ค้ำประกั นคู่กับหนังสือสัญญาค้ำประกัน
(ที่ชัดเจน) โดยผู้ค้ำประกันรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
15. สมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้หุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท
16. สมาชิกรายใดที่กู้เงินสามัญที่ส่งชำระยังไม่ครบ 3 เดือน ไม่มีสิทธิ์กู้เติมเต็ม
17. สมาชิ ก ที่ โ อนมาจากสหกรณ์ อื่ น การใช้ สิ ท ธิ์ กู้ ในครั้ ง ต่ อ ไปให้ นั บ เฉพาะอายุ ก ารเป็ น สมาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด (ยกเว้นสมาชิกโอนมาไม่มีภาระหนี้)
เกี่ยวกับหลักประกันหรือการค้ำประกัน
18. สหกรณ์ไม่รับหลักทรัพย์ที่สลักหลังห้ามโอนในการค้ำประกัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วจึงจะสามารถนำมาใช้
ค้ำประกันได้
19. สหกรณ์รับ อสังหาริมทรัพย์ตามที่ดินจังหวัด รับจดจำนองประเภท โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินตราจอง นส. 3
นส. 3 ก. อาคารชุดพร้อมโฉนดที่ดิน ในจั งหวัดจัน ทบุรี และต้องเป็ นของตนเองหรือของคู่ส มรสที่ ช อบด้ว ย
กฎหมายเท่านั้น
20. ให้คัดชื่อผู้ค้ำประกันเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงที่ถึงแก่กรรมออก กรณีที่มีผู้ค้ำประกันเหลือตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป
เกี่ยวกับการกู้เงินกองทุน
21. สมาชิกที่กู้เงินเอื้ออาทร
21.1 ต้องกู้เงินสามัญเต็มสิทธิ์ก่อน
21.2 ต้องมีทุนเรือนหุ้นเฉพาะวงเงินกู้เอื้ออาทรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
21.3 หากกู้เกิน 1 ครั้ง สิทธิ์ที่จะพึงได้รับจากกองทุนเมื่อถึงแก่กรรมจะได้รับไม่เกินสิทธิ์ที่จะพึงได้รับอยู่เดิม
22. สมาชิกที่กู้เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ
22.1 การใช้สิทธิ์ในครั้งแรกต้องนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา และมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวัน
ยื่นคำขอกู้
22.2 สมาชิกที่ออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่มีสิทธิ์กลับมาเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้อีก
23. สมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ หรือ กองทุนเอื้ออาทร ที่เสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าเป็น
สมาชิกกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการจากกองทุน
เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป
24. กรณี ที่บั ตรประชาชนและทะเบี ยนบ้ าน ไม่ ระบุ วันเดือนเกิด ระบุแต่เพียง พ.ศ. เกิด ให้ แนบสำเนา กพ.7
หากไม่มีให้นับเป็นวันที่ 1 มกราคม
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25. สมาชิ ก ที่ เคยใช้ สิ ท ธิ รั บ เงิน สวั ส ดิ ก ารผู้ ไม่ เคยรั บ ทุ น การศึ ก ษาบุ ต ร จะขอคื น สิ ท ธิ เพื่ อ ขอกลั บ มารั บ
ทุนการศึกษาบุตรไม่ได้
26. กรณีที่สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากไว้ และมีการระบุเงื่อนไขการถอนเงินหรือชื่อบัญชีที่นอกเหนือจากชื่อ ของ
สมาชิกเอง หากสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ โดยไม่คำนึงถึง
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในเงื่อนไขการถอนหรือชื่อบัญชี ดังนั้น หากสมาชิกประสงค์จะให้สหกรณ์จ่ายเงินฝากบัญชีนั้นให้กับ
ผู้ใดต้องระบุในใบมอบผลประโยชน์ให้ชัดเจน
27. สมาชิกที่ถึงแก่กรรม สหกรณ์งดดอกเบี้ย เงินกู้ฉุกเฉิน/สามัญ/การศึกษา/ศึกษาดูงาน ให้เป็นเวลา 90 วัน
นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม
28. สมาชิ กที่ ข อลาออกจากสหกรณ์ (รวมถึ งสมาชิ ก ที่ มี ภ าระผู ก พั น การค้ ำประกั น ) ต้ อ งยื่ น คำขอลาออก
ด้วยตนเองเท่านั้น

