ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก ช.พ.ค.
พ.ศ. 2553
****************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด พ.ศ. 2550 ข้อ 73
(9) และ ข้อ 88 (9) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 45 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมือ่ วันที่ 3
กันยายน 2553 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ช.พ.ค. พ.ศ. 2553 ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ. 2553 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีจากัด
“สมาชิก ช.พ.ค.” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.
“ผู้ก”ู้ หมายถึง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ใช้สิทธิ์กู้เงินตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 4 สหกรณ์ให้ผู้กู้ กู้เงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมควำมมั่นคงและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของสมำชิก
ข้อ 5 คุณสมบัติ ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หมวดที่ 2
กำรให้เงินกู้
ข้อ 6 ผู้กู้ที่ประสงค์จะขอกู้เงินตามระเบียบนี้ ต้องยื่นคาขอกู้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่
กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ความจาเป็นที่จะต้องขอกู้เงิน การชาระเงินกู้ รวมทัง้ หลักประกันเงินกู้
ข้อ 7 การให้เงินกู้แก่สมาชิก กาหนดไว้ดังนี้
( 1 ) ต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5
( 2 ) ต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และ

( 3 ) ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือต้องไม่น้อยกว่า 3,000
บาท จึงจะได้รับสิทธิ์ขอกู้เงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. เว้นแต่กรรมการจะมีมติอนุมัติเป็นรายกรณี
ข้อ 8 จานวนเงินกู้ที่ให้แก่ผู้กู้แต่ละรายนั้น ไม่เกิน 1,200,000 บาทโดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
หมวดที่ 3
สัญญำและหลักประกันเงินกู้
ข้อ 9 การให้เงินกู้แก่ผกู้ ู้ ผู้กู้ตอ้ งทาหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบพร้อมเอกสาร
ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 10 หลักประกันเงินกู้ ให้ใช้หลักประกัน ดังนี้
(1) ต้องมีข้าราชการครูที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ค้าประกันจานวน 3 คน
การค้าประกันใน ( 1 ) วงเงินซึ่งผู้ค้าประกันจะต้องยินยอมค้าประกันหนี้สินของผู้กู้แต่ละ
รายนั้นให้จากัดอยู่ภายในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่างเงินกู้ ส่วนที่เกินกว่าหลักประกันอื่นในสัญญาเงินกู้นั้น ๆ
และบุคคลผู้ค้าประกันจะเป็นอันพ้นภาระผูกพันต่อเมื่อผู้กู้ได้ชาระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้นแล้ว
การที่ผู้ค้าประกันขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 39ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้าประกันพ้น
จากการค้าประกัน จนกว่าผู้กู้จะได้จัดให้มีผู้ค้าประกันคนใหม่ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้เข้ามาค้า
ประกันแทนเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 11 กรณีผู้ค้าประกันคนใดคนหนึ่งขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 39 หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้จะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันใหม่ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นสมควร เข้ามาเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด
หมวดที่ 4
กำรส่งคืนและกำรควบคุมหลักประกัน
ข้อ 12 ผูก้ ู้จะต้องส่งเงินงวดชาระหนี้คืน เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน งวดละ
530 บาท ต่อเงินกู้ทุก ๆ 100,000 บาท จนกว่าจะชาระเงินต้นครบทั้งหมด
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการ ดูแลควบคุมให้ผู้กู้ทุกราย มีหลัก ประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผูก้ ู้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 14 ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าเงินกู้เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผูก้ ู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ

(2) เมื่อผูก้ ู้ไปใช้สิทธิกู้ ช.พ.ค. จากสถาบันการเงินอื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
(3) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น
(4) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(5) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 2 เดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสาม คราว สาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 15 ในกรณีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 14 ถ้าผู้ค้าประกัน
ต้องรับผิดชอบชาระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมือ่ ผู้ค้าประกันร้องขอ
คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จสิ้นตามสัญญาเงินกู้ที่ผู้กู้ได้
ทาหนังสือสัญญาเงินกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ส่วนสิทธิในฐานะผู้ค้าประกันอาจเพิ่มให้ได้ตามความจาเป็นสุดแต่
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 16 ผูก้ ู้และหรือผู้ค้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือ
ลาออกจากราชการหรืองานประจาตามข้อบังคับ ข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และ
จัดการชาระหนี้เงินกู้ ซึ่งตนกู้จากสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรือ
งานประจานั้นได้ เว้นแต่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับ ข้อ 43
ข้อ 17สมาชิกที่กู้เงินตามระเบียบนี้ ไม่สามารถนาเงินกู้ที่ได้ไปชาระหนี้ให้สหกรณ์ใน
สัญญาอื่น ๆได้ เว้นแต่เป็นการชาระหนี้ในส่วนที่กู้ตามระเบียบนี้ หรือชาระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ในกรณีที่เงิน
ได้รายเดือนคงเหลือสุทธิน้อยกว่า ร้อยละ 20 หรือน้อยกว่า 3,000 บาท
หมวดที่ 5
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 18 สหกรณ์คิดดอกเบีย้ เงินกู้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
เป็นคราว ๆ ไป และไม่ให้เฉลี่ยคืน
ข้อ 19 คณะกรรมการทรงไว้ซงึ่ สิทธิ์ที่จะพิจารณาให้สมาชิกกู้เงินหรือไม่ให้กู้เงินตาม
ระเบียบนี้ก็ได้ และการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ให้ประธานกรรมการ เป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553
(นายสมชาย จิตรเนื่อง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

