
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ำกัด 

ว่ำด้วยโครงกำรเงินกู้เพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพแก่สมำชิก พ.ศ. 2557 

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

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  พ.ศ. 2550       
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  7  พ.ศ. 2557  ข้อ  73 (9)  และข้อ  88 (12)  ,  ตามความในข้อ  19 , 20  และข้อ  40      
แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2557  และท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่  49  ในคราวประชุมครั้งที่  7/2557  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2557  ได้มีมติ
ก าหนด “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด   ว่าด้วยโครงการเงินกู้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ       
แก่สมาชิก  พ.ศ. 2557”   ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วยโครงการ
เงินกู้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิก  พ.ศ. 2557” 
  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  22  กรกฎาคม  2557  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด   
     3.1  ระเบียบ ว่าด้วยโครงการเงินกู้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิก            
พ.ศ.2554 
      3.2  ระเบียบ  ว่าด้วยโครงการเงินกู้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิก            
พ.ศ. 2554  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใด    
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “คณะกรรมการตรวจสอบการขอกู้”  หมายถึง  คณะกรรมการที่คณะกรรมการด าเนินการ
แต่งตั้งข้ึนไม่น้อยกว่า  5  คน  ซึ่งประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  หรือ  รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้  คณะกรรมการฝ่ายระเบียบ  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ผู้จัดการ  หรือ      
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  “คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จันทบุรี  จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “การลงทุนประกอบอาชีพ”  หมายถึง  การด าเนินกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
  ข้อ  5  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  ข้อ  6  สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ได้กู้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ
หรือด าเนินกิจการใดๆ  อันที่จะก่อให้เกิดรายได้ 
  ข้อ  7  ส าหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะขอกู้เงินเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ  จะต้อง
จัดท าโครงการยื่นต่อคณะกรรมการตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมแนบรายละเอียดและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
เช่น  รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  รายได้  ค่าใช้จ่าย  แผนงานการประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้  รายละเอียด
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และหลักฐานแห่งสินทรัพย์ที่จะใช้เงินกู้  ความต้องการเงินกู้  จ านวนทุน  ประมาณการรายได้ซ่ึงคาดว่าจะ
ได้รับจากการลงทุนนั้น  ประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น  ก าหนดการช าระหนี้เงินกู้  
รายละเอียดและหลักฐานของสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน  เป็นต้น 
  เมื่อได้รับค าร้องขอกู้การลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ  ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการขอกู้ของสมาชิกแต่ละรายเป็นครั้งคราวไป  โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด
ของโครงการตามวรรคแรก  ตรวจสอบหลักฐานแห่งสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน  รวมถึงขอให้สมาชิกส่ง
เอกสารประกอบการขอกู้เพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 
  เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบการขอกู้ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  จนเรียบร้อย
แล้ว  ให้น าเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการขอกู้  ต่อคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้               
เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเป็นรายๆ  ไป 
  ข้อ  8  สหกรณ์ก าหนดวงเงินให้กู้ตามระเบียบนี้  โดยจ ากัดวงเงินกู้ไม่เกินคนละ  5,000,000 บาท 
  ข้อ  9  สหกรณ์ได้ก าหนดงวดช าระหนี้เงินกู้  โดยให้สมาชิกที่กู้เงินตามโครงการนี้จะต้องส่ง
เงินงวดช าระหนี้คืนภายในสิ้นเดือนแก่สหกรณ์ไม่น้อยกว่า  60  งวด  และไม่เกิน  120  งวด  หรือตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เห็นสมควร  หากสมาชิกช าระหนี้สินก่อนก าหนด  60 งวด ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ร้อยละ  1 %  ของหนี้ที่เหลือ 
  ข้อ  10  ก าหนดให้สมาชิกท่ีกู้เงินตามระเบียบนี้  ต้องมีผู้ค้ าประกันสัญญาที่เป็นข้าราชการ
และเป็นสมาชิกสหกรณท์ี่คณะกรรมการตรวจสอบการขอกู้เห็นสมควร  มีจ านวนไม่น้อยกว่า  4  คน  และใช้
อสังหาริมทรัพย์มาจ านองเป็นหลักประกันเงินกู้  ในจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงินกู้  หากเป็นที่ดินและบ้าน  
หรืออาคารชุด  ต้องให้บริษัทที่สหกรณ์ก าหนดเป็นผู้ประเมินราคา  โดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าบริการให้กับบริษัท          
ผู้ประเมินราคา  และผู้กู้ต้องท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ก าหนด ไม่น้อยกว่าราคาประเมิน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  10  ปี 
  กรณีผู้กู้มีหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินวงเงินกู้  คณะกรรมการอาจจะพิจารณาให้กู้โดยไม่ต้องใช้
บุคคลค้ าประกันก็ได้ 
  ข้อ  11  สมาชิกที่ประสงค์กู้เงินตามโครงการนี้จะต้องมีรายได้จากผลประกอบการ และมี
กิจการที่มั่นคง 
  ข้อ  12  สหกรณ์ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการลงทุน  เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
เป็นคราวๆ  ไป 
  ข้อ  13  คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะอนุมัติโครงการหรือเสนอเงื่อนไข
เพ่ิมเติม  หรือไม่อนุมัติโครงการที่ผู้กู้ขอกู้เสนอโดยสิ้นเชิงหรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการก็ได้ 
  ข้อ  14  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 

(นายสุรเชษฐ์  พรพานิช) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ชุดที่ 49 


