
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 

พ.ศ.2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
**************** 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด พ.ศ. 2550           
ข้อ 2(6) ข้อ 13 (2) ข้อ 73 (9) และข้อ 88(3 )  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ในคราวประชุม 
ครั้งที ่ 7/2550 เมื่อวันที่   21  มิถุนายน  2550    จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
โดยความเห็นชอบจาก นายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้            

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด ว่าด้วยการให้     
สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2550”  

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จํากัด  ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืม

เงิน พ.ศ. 2547 และหรือระเบียบอื่นใดท่ีกําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า  สหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน 
  “สหกรณ์ผู้ขอกู้”  หมายความถึง สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย 
ข้อ 5  สหกรณ์ผู้ขอกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือ ถ้ามีต้องได้รับการแก้ไข         
จนเป็นที่พอใจของสหกรณ์แล้ว 

(2) มีความม่ันคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้ 
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ของสหกรณ์ และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม่ําเสมอ 
(4) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนด 

ข้อ 6  สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ท่ีมีวัตถุประสงค์จะให้เงินกู้เพ่ือเป็นทุน            
หมุนเวียนให้สมาชิกกู้ หรือเพ่ือการดําเนินการธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ใน         
ข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเท่านั้น 

ข้อ 7  จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของ         
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้วต้องไม่เกิน      
วงเงินกู้ยืม  หรือ ค้ําประกันประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 
ข้อ 8  หลักประกันเงินกู้  ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้กู้ท้ังคณะค้ําประกัน เป็น

รายบุคคลให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกู้จํานองเป็นประกัน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็น         หลักประกัน
เงินกู้ได้  ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ และ       ในกรณีผู้ค้ํา
ประกันคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะชําระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้        
จัดให้กรรมการดําเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิม 

ข้อ 9  การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้สหกรณ์ 
ที่ขอกู้เงินชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ต้อง 



ไม่เกินหกสิบเดือน  
ข้อ 10  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะ    

การเงิน โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับวันถัดจากวันรับเงินกู้ 
ข้อ 11 ในการกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเป็นเกิดขึ้นอันทําให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถ

ชําระคืนเงินกู้ได้ตามกําหนด ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นคําร้องขอผ่อนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืน         เงินกู้ต่อ
สหกรณ์ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชําระคืนเงินกู้และระงับการเสีย  
เบี้ยปรับ ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 12  สหกรณ์ผู้กู้ไม่ชําระคืนเงินกู้เมื่อถึงกําหนด   โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจาก                
คณะกรรมการหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 10 ต่อ
ปี ของต้นเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ชําระเงินกู้เสร็จสิ้น 

ข้อ 13  การขอกู้  ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ ยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงค์ในการ 
ใช้เงินกู้จํานวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาชําระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณา       
เรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์ 

(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงาน        
กิจการประจําปี 

(3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู้         และ
ย้อนหลังอีก 2 เดือน 

(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 
(6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ  ตําแหน่งในคณะกรรมการดําเนินการ และ

ตําแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการดําเนินการ 

(7) สําเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในการกําหนด           
วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 

(8) สําเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคล  ซึ่งสหกรณ์             
ได้กู้ยืมไว้และยังมีภาระผูกพันอยู่ 

(9) เอกสารอ่ืน ๆ ที่สหกรณ์กําหนด 
ข้อ 14  ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความม่ันคง          

ความสามารถในการชําระหนี้และการจัดการเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ 15   ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อ่ืนในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 

ข้อ 16 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ 
ชําระคืนต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงกําหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม 

(1) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด 
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อกําหนดตาม ข้อ 15 แห่งระเบียบนี้ 
(3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้          

ในสัญญาเงินกู้ 



(4) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินกู้ตามกําหนด และคณะกรรมการไม่ได้ผ่อน
เวลาให้ 

(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการ เห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป          
ข้อ 17   เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้วให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็วเพ่ือ

จัดทําสัญญากู้และจัดทําหลักประกันให้เรียบร้อยแล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ต่อไป 
ข้อ 18  การทําสัญญากู้  ให้จัดทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนดและให้ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ

แทนสหกรณ์ ตามข้อบังคับสหกรณ์และสหกรณ์ผู้ขอกู้เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ทํากับสหกรณ์ 
ข้อ 19  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการทําสัญญากู้

ให้สามารถกระทําได้  โดยจํานวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ 7 ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่น ๆ 
ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

ประกาศ  ณ วันที่ 22  มิถุนายน พ.ศ.  2550 
 

 
  

             (นายธงชัย พุ่มชลิต) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือค  าประกัน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

วันที่…………………………………..………….. 

 ข้าพเจ้า……………………………………..……อายุ………..ปี  เชื้อชาติ...............สัญชาต.ิ...............ตั้งบ้านเรือน
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที.่.............ตําบล........................อําเภอ............................จงัหวัด..........................
สถานที่ทํางานสหกรณ.์.....................................................ตําแหน่ง...............................................ต่อไปนี้เรียกว่า  
“ผู้ค้ําประกัน”   ทําหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” 
เป็นหลักฐานในการค้ําประกันการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด     

 ข้อ 1  ในการที่ผู้ให้กู้ยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู”้ 
กู้เงินจากผู้ให้กู้ตามสัญญาเงินกู้ลงวันที่..................................................เป็นจํานวนเงิน.................................บาท                    
(..............................................................................) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
.......................................กู้ยืม  โดยมีระยะเวลาผ่อนชําระเป็นเวลา............เดือน ตั้งแต่เดือน................... ............
ถึงเดอืน......................................... นั้น ข้าพเจ้ายินยอมเสนอตัวเข้าเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์
...................................... ตามสัญญากู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด  ลงวันที่...............................
ในการชําระหนี้รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้กู้ค้างชําระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่ง
หนี้รายนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่กล่าวแล้ว จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชําระหนี้ครบถ้วน 

  ข้อ 2  ถ้าแม้ว่าผู้กู้ ผิดนัดไม่ชําระหนี้ตามสัญญากู้ท่ีกล่าวแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือมีกรณีอ่ืนใด
กระทําให้ผู้ให้กู้ไม่ได้รับชําระหนี้ตามสัญญากู้ที่กล่าวแล้วเต็มจํานวน และตามกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาก็ดี  
ข้าพเจ้ายอมเข้ารับผิดร่วมกับผู้กู้  ในอันที่จะต้องชําระหนี้ตามสัญญากู้นั้นทันที 

 ข้อ 3  ในกรณีท่ีผู้กู้ผิดสัญญา ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบชําระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้โดยไม่มีเงื่อนไข และไม่ตัด
สิทธิ์ของผู้ให้กู้ที่จะดําเนินการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องผู้กู้ ผู้ค้ําประกัน หรือกองมรดกของผู้ค้ําประกัน  และใน
กรณีเช่นว่านี้ ถ้าผู้ให้กู้มิได้รับชําระหนี้ หรือได้รับไม่เต็มจํานวน ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้ที่ค้างอยู่โดยพลัน ทั้ง
ยอมชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอันผู้ให้กู้ได้เสียไปจากการดําเนินการเช่นว่านั้น 

  ข้อ 4  หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือ
โดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ หรือการบอก
กล่าวเป็นหนังสือตามกฎหมาย ซึ่งผู้ให้กู้ส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ข้าพเจ้า ให้ถือว่า
ข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลําเนาตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้
ข้าพเจ้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ ไม่จําต้องคํานึงว่าจะถึงตัวข้าพเจ้าหรือมีผู้ได้รับไว้แทนหรือไม่ก็ตาม 

  ข้อ 5  การค้ําประกันการกู้เงินตามหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ําประกันอย่างสมบูรณ์ แม้ถึง
หากจะบังเกิดข้ออ้างสหกรณ์ต้องเลิก หรือเข้าทําสัญญากู้ที่กล่าวแล้วด้วยความสําคัญผิดอย่างใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้  
โดยผู้ค้ําประกันจะได้รู้ถึงเหตุที่สหกรณ์ต้องเลิก หรือสําคัญผิดนั้นหรือไม่ก็ตาม  ข้าพเจ้าผู้ค้ําประกันไม่พ้นจาก
ความรับผิดเพราะเหตุผู้ให้กู้อาจจะกระทําการใดๆ ไปเป็นเหตุให้ผู้ค้ําประกันไม่อาจเข้ารับช่วงได้ทั้งหมด หรือ
แต่บางส่วนในสิทธิใดๆอันได้ให้ หรืออาจได้ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้แต่ก่อน หรือในขณะทําสัญญา ค้ําประกันนี้   

อนึ่ง หากมีการบังคับคดี  ข้าพเจ้าจะไมใ่ช้สิทธิใด ๆ อันพึงมีเป็นข้อโต้แย้งทุกกรณี 

/ ข้อ 5 การค้ําประกันการกู้.... 



 หนังสือสัญญาค้ําประกันนี้  ทําข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านต่อหน้ากัน และกัน 
เข้าใจในสาระสําคัญแห่งสัญญาและเจตนาการทําสัญญานี้  มิได้มีกลฉ้อฉลต่อคู่สัญญาและหรือบุคคลภายนอก 
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยแต่อย่างใด แต่ละฝ่ายได้ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับเพ่ือเป็นหลักฐาน 

 ข้าพเจ้าผู้ค้ําประกันได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน  เดือน  ปี  ที่ระบุข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

     ลายมือชื่อ………………………………………ผู้ค้ําประกัน 
(……………………………………….) 

     ลายมือชื่อ…………………………………….พยาน 
(………………………………………) 

     ลายมือชื่อ………………………………………พยาน 
(………………………………………) 


