
เกณฑ์ภายในของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 56 

เก่ียวกับการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
1. สมาชิกสามัญท่ีลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถสมัคร

เป็นสมาชิกใหม่ได้ 
2. ผู้ท่ีจะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันได้สิทธิ์การเข้าเป็นสมาชิก (ยกเว้น

การรับโอนสมาชิก)  
3. ชะลอการรับสมัครพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 
4. การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ให้รับโอนสมาชิกท่ีหักกลบลบหนี้กับทุนเรือนหุ้นแล้ว มีภาระ

หนี้คงเหลือจ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาท หากเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

เก่ียวกับการช าระหนี้ต่อสหกรณ์ 
5. สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการท่ีประสงค์ขอผ่อนผันการช าระหุ้น เงินงวดช าระหนี้ 

ต้องท าหนังสือขอผ่อนผันได้จนถึงวันท่ีคลังจ่ายเงิน  
6. สมาชิกท่ีเรียกเก็บเงินไม่ได้ในวันจ่ายเงินเดือน  ผ่อนผันให้ 5 วันท าการ นับจากวันจ่ายเงินเดือน  (ยกเว้น 

สมาชิกข้าราชการท่ีสหกรณ์เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ต้องช าระให้ครบตามท่ีเรียกเก็บในวันราชการ
จ่ายเงินเดือนเท่านั้น) หากพ้นก าหนดต้องงดการท าธุรกรรม 3 เดือน นับต้ังแต่เดือนท่ีช าระครบตามใบเสร็จ 

7. การผ่อนผันช าระหนี้ของสมาชิก หรือตัดช าระหนี้ของสมาชิกท่ีไม่สามารถช าระหนี้ได้ครบตามท่ีสหกรณ์
เรียกเก็บ ให้สหกรณ์หักช าระตามล าดับ ดังนี้ 

 (1) ค่าหุ้นรายเดือน  
 (2) ดอกเบ้ียและเงินต้นเอื้ออาทร 
 (3) ดอกเบ้ียและเงินต้นกองทุนความมั่นคง 
 (4) หักให้สมาคมต่างๆ 
 (5) ดอกเบ้ียค้าง  
 (6) ดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภท 
8. สมาชิกท่ีอยู่ระหว่างขอผ่อนผันช าระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินเฉล่ียคืนให้ และต้อง

น าเงินปันผลมาตัดช าระหนี้ ท้ังนี้ให้ท าบันทึกยินยอมท่ีจะไม่รับเงินเฉล่ียคืนไว้กับสหกรณ์ด้วย 
9. การช าระหนี้พิเศษของสมาชิกต้องช าระหนี้เงินกู้เอื้ออาทรก่อน 
10.กรณีท่ีสมาชิกช าระหนี้ไม่ครบตามจ านวนท่ีสหกรณ์เรียกเก็บ สมาชิกท่ีไม่ช าระหนี้ ท่ีต้องรับผิดชอบ       

ในฐานะผู้ค้ าประกัน และสมาชิกท่ียอดหัก ณ ท่ีจ่าย ไม่ครบตามท่ีสหกรณ์เรียกเก็บ น าส่วนท่ีขาดมาช าระ
ภายหลังแต่ไม่ทันกับระยะเวลาท่ีสหกรณ์ผ่อนผัน และสมาชิกข้าราชการท่ีสหกรณ์เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จาก
ธนาคาร ช าระไม่ครบตามท่ีเรียกเก็บ ในวันราชการจ่ายเงินเดือน ให้ถือว่าผิดนัดช าระหนี้ 

เก่ียวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ 
11.การกู้เงินทุกประเภท 
 11.1 ต้องยื่นแบบค าขอกู้ พร้อมแนบใบรับรองเงินเดือนตามแบบของสหกรณ์ฯ หรือใช้สลิปเงินเดือน      

ท่ีหัวหน้าหน่วยงานรับรอง ส าหรับข้าราชการบ านาญใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ BANK STATEMENT 
ย้อนหลัง 3 เดือน 

 11.2 การมอบอ านาจรับเงิน ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวท่ีรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ ท้ังนี้ ต้องไม่มอบอ านาจแก่บุคคลภายนอกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก 

 11.3 สหกรณ์งดการให้กู้เงินในวันเงินเดือนออก ยกเว้นเงินกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ าประกัน 
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12.การกู้เงินทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน 
 12.1 แบบค าขอกู้เงินต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการ 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการบ านาญและสมาชิกท่ีใช้ค่าหุ้นเป็นหลักประกันเงินกู้
สามารถรับรองตนเองได้ 

 12.2 ต้องแนบเอกสารของผู้กู้และผู้ค้ าประกันท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
  1) ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน (ท่ีไม่หมดอายุ) 
  2) เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล เป็นต้น 
  3) สมาชิกหน่วยนอกสังกัดต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นหนี้ธนาคารออมสิน และสมาชิกท่ีสังกัด 

มรภ. ต้องแนบหนังสือรับรองจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ ากัด เพิ่มเติมด้วย 
 12.3 สมาชิกท่ีมีอายุ 50–60 ปี ให้คิดบ านาญเมื่อเกษียณ และไม่น าเงินวิทยฐานะมาคิดเงินได้รายเดือน      

ในการค านวณสิทธิ์การกู้ 
 12.4 สมาชิกท่ีมีอายุเกิน 50 ปี ต้องแนบส าเนา ก.พ.7 (ยกเว้นกรณีการกู้เงินสามัญโดยใช้หุ้นค ้าประกัน) 

และต้องน าเสนอคณะกรรมการ  
 12.5 เงินรายได้พิเศษของสมาชิกทุกสังกัด ไม่น ามาคิดเป็นเงินได้รายเดือนในการค านวณสิทธิ์การกู้ 
 12.6 สมาชิกท่ีขอกู้เงินรายใดไม่ได้เป็นสมาชิก ฌสจ. หรือ ฌสค. หรือ ฌสคค. ให้สมัครเป็นสมาชิกหรือขึ้น

ทะเบียนกับสมาคมก่อนทุกราย 
 12.7 หากค านวณเงินสวัสดิการท่ีพึงได้รับกับภาระหนี้สินท้ังหมด ณ วันยื่นค าขอกู้ แล้วมีผลต่าง ให้เป็น

สมาชิก ฌสจ./ฌสค./ฌสคค. หรือท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเช่ือตามเกณฑ์วงเงินท่ีก าหนด 
 12.8 การรับเงินกู้ หากรับเป็นเช็คต้องมียอดเงินรับสุทธิไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 
 12.9 การกู้ของลูกจ้างประจ า กรณีมีสิทธิ์รับเงินบ าเหน็จรายเดือน ต้องแนบเอกสารรับบ าเหน็จรายเดือน

ประกอบด้วย / กรณีขอรับบ าเหน็จก้อนหรือไม่มีสิทธิ์รับบ าเหน็จรายเดือน เมื่ออายุครบ 60 ปี ภาระหนี้ทุก
ประเภทท่ีเหลือ (ยกเว้น เงินกู้กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ) จะต้องไม่เกินค่าหุ้นท่ีช าระแล้ว 

 12.10 ลูกจ้างประจ าขอกู้ทุกประเภท (ยกเว้น กู้ฉุกเฉิน , กู้สามัญเติมเต็ม) ต้องน าเสนอคณะกรรมการก่อน 
13.ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. 64  
 13.1 การกู้เงินสามัญ ให้ช าระได้สูงสุดไม่เกิน 275 งวด 
 13.2 การกู้เงินฉุกเฉิน ให้ช าระได้สูงสุดไม่เกิน 30 งวด 
 13.3 สมาชิกใหม่ท่ีได้รับสิทธิ์ต้ังแต่ ม.ค. 63 ให้ใช้เกณฑ์เงินคงเหลือร้อยละ 30  
14.ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ. 64 
 14.1 การขอกู้เงินทุกประเภทต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือ 4,500 บาท 
 14.2 สมาชิกกลุ่มลาออกจากงาน กลุ่มหักเงินฝากสหกรณ์ และสมาชิกสมทบ กรณีท าธุรกรรมด้านสินเช่ือ

ทุกประเภท ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี อส. ไม่ต่ ากว่า 4,500 บาท 
 14.3 สมาชิกท่ียื่นกู้ประเภทท่ีมีผู้ค้ าประกัน ต้องแนบภาพถ่ายผู้ค้ าประกันคู่กับหนังสือสัญญาค้ าประกัน  

(ท่ีชัดเจน) โดยผู้ค้ าประกันรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วย 
15. สมาชิกท่ีกู้เงินสามัญโดยใช้หุ้นค้ าประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
16.สมาชิกรายใดท่ีกู้เงินสามัญท่ีส่งช าระยังไม่ครบ 3 เดือน ไม่มีสิทธิ์กู้เติมเต็ม 
17.สมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ์อื่น การใช้สิทธิ์กู้ในครั้งต่อไปให้นับเฉพาะอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์  

ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
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เก่ียวกับหลักประกันหรือการค้ าประกัน 
18.สหกรณ์ไม่รับหลักทรัพย์ท่ีสลักหลังห้ามโอนในการค้ าประกัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วจึงจะสามารถน ามาใช้ค้ า

ประกันได้ และต้องเป็นหลักทรัพย์ของตนเองหรือของคู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น  และหลักทรัพย์นั้น
ต้องอยู่ในจังหวัดจันทบุรี 

19.ให้คัดช่ือผู้ค้ าประกันเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงท่ีถึงแก่กรรมออก กรณีท่ีมีผู้ค้ าประกันเหลือต้ังแต่  2 คน 
ขึ้นไป 

20.สมาชิกท่ีขอกู้เงินสามัญ ต้องเป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค./ฌสคค. หรือ สสอค. อย่างใดอย่างหนึ่ง ท้ังนี้ หาก
สมาชิกมีภาระหนี้เอื้ออาทรต้องเป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค. อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วย 

  ส าหรับเงินกู้สามัญท่ีวงเงินกู้เกิน 2 ล้านบาท ต้องเป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค./ฌสคค. อย่างใดอย่างหนึ่ง และ 
สสอค./สส.ชสอ. อย่างใดอย่างหนึ่ง ท้ังนี้ หากสมาชิกมีภาระหนี้เอื้ออาทรต้องเป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค. อย่างใด
อย่างหนึ่ง และ สส.ชสอ. ด้วย 

เก่ียวกับการกู้เงินกองทุน 
21.สมาชิกท่ีกู้เงินเอื้ออาทร 
 21.1 ต้องกู้เงินสามัญเต็มสิทธิ์ก่อน 
 21.2 ต้องมีทุนเรือนหุ้นเฉพาะวงเงินกู้เอื้ออาทรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 21.3 ต้องเป็นสมาชิก ฌสคค. และ สสอค. 
 21.4 กู้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกท่ีกู้ ชพค.อยู่เดิม สามารถกู้เอื้ออาทรได้ 
22.สมาชิกท่ีกู้เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ  
 22.1 การใช้สิทธิ์ในครั้งแรกต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา และมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวัน

ยื่นค าขอกู้ 
 22.2 สมาชิกท่ีออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่มีสิทธิ์กลับมาเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้อีก 
23.สมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ หรือ กองทุนเอื้ออาทร ท่ีเสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีเข้า

เป็นสมาชิกกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการจากกองทุน 

เก่ียวกับเร่ืองทั่วๆ ไป 
24.กรณีท่ีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ไม่ระบุวัน เดือนเกิด ระบุแต่เพียง พ.ศ. เกิด ให้แนบส าเนา กพ.7 

หากไม่มีให้นับเป็นวันท่ี 1 มกราคม 
25.สมาชิกท่ีเคยใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการผู้ไม่เคยรับทุนการศึกษาบุตร  จะขอคืนสิทธิเพื่อขอกลับมารับ

ทุนการศึกษาบุตรไม่ได้ 
26.กรณีท่ีสมุดเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกสูญหาย จะต้องแจ้งความกับสถานีต ารวจแล้วน าส าเนาบันทึก

ประจ าวันมาขอท าสมุดใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่ 20 บาท 
27.กรณีท่ีสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากไว้ และมีการระบุเงื่อนไขการถอนเงินหรือช่ือบัญชีท่ีนอกเหนือจากช่ือ

สมาชิกเอง หากสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากให้กับผู้รับผลประโยชน์ท่ีสมาชิกระบุไว้ โดยไม่
ค านึงถึงผู้ท่ีมีช่ืออยู่ในเงื่อนไขการถอนหรือช่ือบัญชี ดังนั้น หากสมาชิกประสงค์จะให้สหกรณ์จ่ายเงินฝากบัญชี
นั้นให้กับผู้ใด ต้องระบุในใบมอบผลประโยชน์ให้ชัดเจน 

28.สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม สหกรณ์งดดอกเบ้ีย เงินกู้ฉุกเฉิน/สามัญ/การศึกษา/ศึกษาดูงาน ให้เป็นเวลา 90 วัน 
นับแต่วันท่ีถึงแก่กรรม 

29.สมาชิกท่ีขอลาออกจากสหกรณ์ (รวมถึงสมาชิกท่ีมีภาระผูกพันการค้ าประกัน) ต้องยื่นค าขอลาออก   
ด้วยตนเองเท่านั้น 

 
19 ก.พ. 64 


