
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
เรื่อง  การให้กู้เงินฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก พ.ศ.๒๕๖๔ 

--------------------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๖  
ข้อ ๗ (๘) และข้อ ๑๐๖ (๓) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๓ ปีทางบัญชี ๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๑๙  วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ก าหนดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด               
เรื่อง การใหเ้งินกูฉุ้กเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก พ.ศ.๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด เรื่อง การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก พ.ศ.๒๕๖๔” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด เรื่อง การใหเ้งินกูฉุ้กเฉินเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนสมาชิก พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
  สหกรณ์  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
  สมาชิก   หมายความว่า   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
  คณะกรรมการ หมายความว่า   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
  ประธาน  หมายความว่า   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

กรรมการ หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
  ผู้จัดการ  หมายความว่า   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัดหรือ 
      รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขา 
  เงินปันผล หมายความว่า   ผลตอบแทนหุ้นที่ช าระแล้ว ตามสัดส่วนแห่งระยะเวลา 
      ณ สิ้นปีทางบัญชี  
  เงินเฉลี่ยคืน หมายความว่า   เงินก าไรสุทธิที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

อนุมัติให้สมาชิกตามสัดส่วนของดอกเบี้ยที่สมาชิกจ่ายให้ 
สหกรณ์ ณ สิ้นปีทางบัญชี 

การท าธุรกรรม หมายความว่า    การกู้เงิน การค้ าประกัน การฝากเงิน การถอนเงิน  
การรับเงินสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ 

  ปีทางบัญชีนั้น หมายความว่า  ปีทางบัญชีที่สหกรณ์จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 
 ข้อ ๕ การตีความตามประกาศนี้ มติคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

 ข้อ ๖ การให้เงินกูฉุ้กเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก มีวัตถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมี
ความจ าเป็นต้องการใช้เงินในการด ารงชีวิต หรือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 ข้อ ๗ สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินกูฉุ้กเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกให้ยื่นหนังสือ            
ขอกู้เงินตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด   
 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการ ก าหนดเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในปีทางบัญชีนั้น เพื่อเป็นฐานค านวณในการ
ให้เงินกู้แก่สมาชิก 



 
 ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการ มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย ให้เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก  
และระยะเวลาการส่งช าระหนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
  คณะกรรมการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๘๓ เพ่ือมอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้กู้เงินปันผลแก่สมาชิกได ้
 ข้อ ๑๐ สมาชิกท่ีมีสิทธิ์กู้เงินฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก 

(๑) เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์กู้) 
(๒) มีทุนเรือนหุ้น ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ปีทางบัญชีนั้น  ไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ค่าหุ้น หรือเงินต้น หรือดอกเบี้ย ในปีทางบัญชีนั้น 
(๔) ไม่เป็นผู้ที่ถูกส านักงานบังคับคด ีหรือหน่วยงานราชการ มีหนังสืออายัดเงินปันผล หรือ           

เงินเฉลี่ยคืน 
 ข้อ ๑๑ สมาชิกท่ีมีสิทธิ์ค้ าประกันเงินกูฉุ้กเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก 

(๑) เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖  เดือน (สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ค้ าประกัน) 
(๒) ไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ค่าหุ้น หรือเงินต้น หรือดอกเบี้ย ในปีทางบัญชีนั้น 
(๓) ไม่เป็นผู้ที่ถูกส านักงานบังคับคดี หรือหน่วยงานราชการ มีหนังสืออายัดเงินปันผล หรือ           
     เงินเฉลี่ยคืน 

ข้อ ๑๒ การให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้กูต้ั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่  ๒๐  เดือน กันยายน ของปีทางบัญชีนั้น 
  (๒) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในปีทางบัญชีนั้น 

 (๓) ให้น าทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีทางบัญชีนั้น กู้มาค านวณสิทธิ์กู้  
 ข้อ ๑๓ สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
สหกรณท์ี่สมาชิกแจ้งไว้ต่อสหกรณ์ 
 

หลักประกันเงินกู้ 
 

 ข้อ ๑๔ ผู้กูแ้ละผู้ค้ าประกันต้องท าเป็นหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  
 ข้อ ๑๕ หลักประกันในการกู้เงิน 

(๑) เงินปันผลเต็มจ านวนที่จะได้รับในปีทางบัญชีนั้น  
(๒) เงินเฉลี่ยคืนเต็มจ านวนที่จะได้รับในปีทางบัญชีนั้น   
(๓) สมาชิกค้ าประกัน จ านวน ๑ คน  

 

การช าระหนี้  
 

 ข้อ ๑๖ สหกรณ์จะหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับของปีทางบัญชีนั้น ช าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
จนครบจ านวนตามหนังสือกู้เงินฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่เหลือ
จากการช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกโดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ของผู้กู้ ภายใน ๑๕ วันท าการ หลังจากที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรก าไร
สุทธิ   
 ข้อ ๑๗ กรณีสหกรณ์ไม่สามารถหักเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนของผู้กู้ช าระหนี้ไดค้รบจ านวน ตามหนังสือ 
กู้เงินฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก ให้หักเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนของผู้ค้ าประกันช าระหนี้แทน
ผู้กู ้ 
 
 

- ๒ - 



 
     กรณีไม่สามารถหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของผู้กู้และผู้ค้ าประกันช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกได้  ให้งดการท าธุรกรรมของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน หากผู้กู้และผู้ค้ าประกัน          
มีความประสงค์จะท าธุรกรรมกับสหกรณ์ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ 
 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 

ข้อ ๑๘ ดอกเบีย้เงินกู ้ให้เป็นตามประกาศของสหกรณ์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
 ข้อ ๑๙ ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 

ข้อ ๒๐ เอกสารการกู้เงิน 
(๑) ค าขอกู ้และหนังสือสัญญากู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู ้และผู้ค้ า  จ านวน ๑ ฉบับ 

ข้อ ๒๑ สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะกู้ให้ส่งค าขอกู้และหนังสือสัญญากู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ของปีทางบัญชี  ในวัน เวลา ท าการของสหกรณ์ 

ข้อ ๒๒ กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ 
ข้อ ๒๓ ให้ประธาน  รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ากัด 

 

 
 

- ๓ - 


