ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
ว่ำด้วยกำรให้กู้ยืมเงินจำกกองทุนสวัสดิกำรเพื่อควำมมั่นคงแก่สหกรณ์ พ.ศ. 2557
***************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด พ.ศ. 2550 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2557 ข้อ 73 (9) และข้อ 88 (12) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 49
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ พ.ศ. 2557
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการ
ให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ พ.ศ. 2557
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินจาก
กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินจาก
กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
“กองทุน” หมายถึง กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุน
สวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์
“ผู้ก”ู้ หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ที่กู้เงินจากกองทุนสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 6 สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกใช้ชาระหนี้เงินกู้ภายนอกสหกรณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หรือเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนทางการเงิน หรือเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว
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ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์กู้เงินจากกองทุนมีดังนี้
(1) เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ ก่อน
ประกาศใช้ระเบียบนี้
(2) ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยร้ายแรง
ทั้งนี้ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี
จากัด (ฌสจ.) , สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด และคู่สมรส (ฌสค.) ,
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด และครอบครัว (ฌสคค.) และสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) โดยต้องเป็น 2 ใน 4
หมวดที่ 2
กำรให้เงินกู้
ข้อ 8 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์
ต้องยื่นคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ด้วยตนเอง รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ความจาเป็นที่จะต้องขอกู้เงิน การชาระเงินกู้
รวมทั้งหลักประกันเงินกู้
ข้อ 9 จานวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้แต่ละรายตามข้อ 8 นั้น ให้จากัดไว้ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกติดต่อกันมาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
(2) เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเกินกว่า 3 ปี ถึง 9 ปี กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
(3) เป็นสมาชิกติดต่อกันมา เกินกว่า 9 ปี ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
สาหรับลูกจ้างประจา ครูเอกชน และพนักงานราชการ ให้ใช้สิทธิ์กู้เงินกองทุนสวัสดิการ
ตามระเบียบนี้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
กรณีของสมาชิกที่ขอโอนมา สหกรณ์จะให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุรี จากัด เท่านั้น โดยไม่นับอายุสมาชิกสหกรณ์เดิมรวมให้
หมวดที่ 3
สัญญำและหลักประกันเงินกู้
ข้อ 10 ผู้กู้ต้องทาหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบพร้อมเอกสารที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 11 หลักประกันเงินกู้ ให้ใช้บุคคลเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ จานวน 2 คน
ในกรณีที่ผู้กู้เป็นลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน
ผู้ค้าประกันจะต้องเป็นข้าราชการ 1 คน
วงเงินซึ่งผู้ค้าประกันจะต้องยินยอมค้าประกันหนี้สินของผู้กู้แต่ละรายนั้น ให้จากัดอยู่ภายใน
สัดส่วนที่เท่ากัน
การที่ผู้ค้าประกันขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ 39 ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้าประกันพ้นจาก
การค้าประกัน จนกว่าผู้กู้จะได้จัดให้มีผู้ค้าประกันคนใหม่ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้เข้ามาค้าประกัน
แทน เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 12 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 4 สัญญา
จานวนสัญญาการค้าประกันเงินกู้กองทุนไม่นับรวมสัญญาการค้าประกันเงินกู้ประเภทอื่น
ของสหกรณ์
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ข้อ 13 กรณีผู้ค้าประกันคนใดคนหนึ่งขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ 39 หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้จะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันคนใหม่ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นสมควรเข้ามาเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด
หมวดที่ 4
กำรส่งคืนและกำรควบคุมหลักประกัน
ข้อ 14 กาหนดให้ผู้กู้ชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดูแลควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 16 ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินต้นและดอกเบี้ยตามข้อ 14 ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน
(5) เป็นบุคคลที่คณะกรรมการเห็นว่ามีการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์

ข้อ 17 ในกรณีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 16 ถ้าผู้ค้าประกัน
ต้องรับผิดชอบชาระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอ
คณะกรรมการ อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จสิ้นตามสัญญาเงินกู้ที่ผู้กู้
ได้ทาหนังสือสัญญาเงินกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ส่วนสิทธิในฐานะผู้ค้าประกันอาจเพิ่มให้ได้ตามความจาเป็นสุดแต่
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 18 ผู้กู้และหรือผู้ค้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือ
ลาออกจากราชการหรืองานประจาตามข้อบังคับข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และ
จัดการชาระหนี้เงินกู้ ซึ่งตนกู้จากกองทุนให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองาน
ประจานั้นได้ เว้นแต่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ 43
ข้อ 19 คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้สมาชิกกู้เงินหรือไม่ให้กู้เงินจากกองทุน
ตามระเบียบนี้ก็ได้ และการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(นายสุรเชษฐ์ พรพานิช)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ชุดที่ 49

