ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ ำด้ วย เงินกู้พเิ ศษโครงกำรสวัสดิกำรที่อยู่อำศัยให้ แก่ สมำชิก พ.ศ. 2554 (โครงกำร 1)
--------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้ อ15 (3) ข้ อ 75 (9)
และ ข้ อ 96 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 53 ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้ มี
มติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้ วย เงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย
ให้ แก่สมาชิก พ.ศ. 2554 (ครัง้ ที่ 1) ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้ วย เงินกู้
พิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก พ.ศ. 2554 (โครงการ 1) ”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมกำรดำเนินกำร” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“ประธำนกรรมกำร” หมายถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“กรรมกำร” หมายถึงกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“สมำชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
หมวด 1
ข้ อกำหนดทั่วไป
ข้ อ 4 ให้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้ ก้ เู งินพิเศษโครงการ
สวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก
ข้ อ 5 สมาชิกซึ่งอาจได้ รับเงินกู้พิเศษ โครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก ต้ องเป็ น
สมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข้ อ 6 สมาชิกผู้สง่ คืนเงินกู้ทกุ ประเภทไม่เสร็จ สามารถยื่นกู้พิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่
อาศัยให้ แก่สมาชิกได้
ข้ อ 7 การให้ เงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิกนัน้ ต้ องได้ รับคะแนน
เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการดาเนินการผู้เข้ าประชุมพิจารณาคาขอกู้รายนัน้
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ข้ อ 8 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ วินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษ โครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย
ให้ แก่สมาชิกทังหนั
้ งสือกู้ และเอกสารทางกฎหมายอย่างอืน่ ๆ เกี่ยวกับเงินกู้นนั ้ ได้จดั ทาตามแบบที่กาหนด
ไว้ โดยครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว สมาชิกผู้ก้ จู ึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็ นทางควบคุมการใช้ จ่ายเงินกู้ให้ เป็ นไปตามความมุง่ หมายให้ สมาชิกผู้ก้ สู ง่ จานวน
เงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก ซึง่ ตนได้ รับ มอบให้ สหกรณ์ดาเนินการชาระหนี ้ ตามเงื่อนไข
ที่สหกรณ์กาหนดเป็ นงวด ๆ โดยเพิ่มเงินกู้แล้ วหักกลบในแต่ละงวด
ข้ อ 9 จานวนเงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก ผู้ก้ คู นหนึ่ง ๆ นันย่
้ อม
สุดแต่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด พิจารณาเห็นสมควร แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ อง
ไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท
ข้ อ 10 กรณีที่สมาชิกผู้ก้ ยู งั ส่งคืนเงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก ไม่
หมด สมาชิกผู้ก้ จู ะขายหรือโอนอาคารหรือที่ดนิ ซึ่งใช้ เงินกู้นนไม่
ั ้ วา่ บางส่วนหรือทังหมดแก่
้
ผ้ อู นื่ ไม่ได้ เว้ น
แต่กรณีจาเป็ นต้ องได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร
จากัดก่อน
ข้ อ 11 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก ไม่
เสร็จตนจะต้ องยินยอมและอานวยความสะดวก ให้ กรรมการดาเนินการ หรือบุคคลอื่น ซึ่งได้ รับมอบหมาย
จากสหกรณ์ เข้ าตรวจการก่อสร้ างต่อเติม หรือปรับปรุงหรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพ ที่ใช้ เงินกู้นนั ้
ในเวลาอันสมควรได้ เสมอ และต้ องชี ้แจง ข้ อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ ทราบตามความประสงค์
หมวด 2
หลักประกันสำหรับเงินกู้พเิ ศษโครงกำรสวัสดิกำรที่อยู่อำศัยให้ แก่ สมำชิก
ข้ อ 12 ในการกู้เงินพิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก นัน้ ผู้ก้ ตู ้ องทาหนังสือ
กู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ ถ้ าเงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก นัน้ มี
จานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้ก้ มู ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอืน่
ถ้ าเงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิกนัน้ มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้ก้ ู
มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) อสังหาริมทรัพย์รวมสิ่งปลูกสร้ างโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก และ
ต้ องทาประกันอัคคีภยั ตามมูลค่าของวงเงินกู้ยืมเมื่อสมาชิกผู้ก้ นู าหลักทรัพย์เข้ าจานองตามวรรคแรกมาเป็ น
ประกันเงินกู้
(2) บุคคลค ้าประกัน จานวน 3 คน
อนึ่ง เมื่อผู้ก้ ผู ิดนัดการส่งงวดชาระหนี ้ ตามข้ อบังคับข้ อ 41(2) สหกรณ์ฯจะดาเนินการหัก
กับผู้ค ้าประกันในฐานะลูกหนี ้ร่วมหากสหกรณ์ขายทรัพย์สนิ ทอดตลาดได้ ในราคาเกินกว่าที่ผ้ กู ้ ยู งั ค้ างชาระหนี ้
กับสหกรณ์ ส่วนเกินจ่ายเงินคืนให้ กบั ผู้ค ้าประกันเท่ากับจานวนเงินที่ชาระหนี ้แทนผู้ก้ ู
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ข้ อ 13 ในการกู้เงินพิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิกนัน้ ผู้ก้ ตู ้ องเป็ น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอท.) และสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ชมุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
หมวด 3
กำรส่ งคืนเงินกู้พเิ ศษโครงกำรสวัสดิกำรที่อยู่อำศัยให้ แก่ สมำชิก
ข้ อ 14 คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ ผ้กู ้ เู งินพิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่
อาศัยให้ แก่สมาชิก ส่งคืนเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้ อมด้วยดอกเบี ้ย เป็ นจานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเป็ นการ
สมควรตามฐานะของผู้ก้ ู จานวน และความมุง่ หมายแห่งเงินกู้แต่ต้องไม่เกิน 360 งวด
อนึ่ง สมาชิกผู้ก้ ู ต้ องส่งชาระหนี ้งวดสุดท้ ายให้ ครบก่อนอายุ 85 ปี
ข้ อ 15 การส่งงวดชาระหนี ้เงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก จะ
พิจารณากาหนดให้ สมาชิกผู้ก้ เู งินพิเศษโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ แก่สมาชิก โดยไม่คานึงถึงเงิน
เหลือตามเกณฑ์ที่กาหนด และให้ ถือว่าเงินงวดชาระหนี ้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนัน้ ๆ
หมวด 4
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 16 ให้ เรียกดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ ู ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 15 ต่อปี การเพิ่มและลด
อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว เป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ พิจารณากาหนดเป็ นครัง้ คราว ตามประกาศ
ของสหกรณ์
ข้ อ 17 ดอกเบี ้ยนัน้ ให้ คิดเป็ นรายวันตามจานวนเงินต้นคงเหลือ
หมวด 5
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้
ข้ อ 18 ให้ คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกันที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี ้และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง สมาชิกผู้ก้ ู
จะต้ องจัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้ อ 19 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ถือว่าเงินกู้ไม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ ้นเชิงพร้ อมดอกเบี ้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียกคืน
โดยมิชกั ช้ า
(1) เมื่อสมาชิกผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าสมาชิกผู้ก้ นู าเงินไปใช้ ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้ เงินกู้นนั ้
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(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและ
สมาชิก ผู้ก้ มู ิได้ จดั การแก้ ไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่วา่ ต้ นหรือดอกเบี ้ย) เป็ นเวลาถึงสองเดือนหรือผิด
นัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ข้ อ 20 กรณีที่ผ้ คู ้าประกันจะต้ องรับผิดชอบชาระหนี ้แทนสมาชิกผู้ก้ แู ละไม่สามารถชาระ
หนี ้นันโดยสิ
้
้นเชิงได้ เมื่อผู้ค ้าประกันร้ องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ เรียกเก็บจากผู้ค ้า
ประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามที่สมาชิกผู้ก้ ไู ด้ ทาหนังสือกู้ไว้ ให้ ตอ่ สหกรณ์ได้ สุดแต่จะพิจารณา
เห็นสมควร
ข้ อ 21 สมาชิกผู้ก้ กู ด็ ี สมาชิกผู้ค ้าประกันก็ดีต้องรับผูกพันว่า ถ้ าตนประสงค์จะขอลาออก
หรือย้ ายจากราชการหรืองานประจาตามข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้ อ 39 (5) ข้ อ
40 จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี ้ซึ่งตนมีอยู่ตอ่ สหกรณ์ให้ เสร็จสิ ้นเสียก่อน
แล้ วจึงจะขอลาออกหรือย้ ายจากราชการหรืองานประจานันได้
้
ข้ อ 22 ให้ ประธานกรรมการดาเนินการ รักษาการตามระเบียบและให้ มีอานาจในการ
ตีความวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้
ประกำศ ณ วันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2554
สมพล ตันติสันติสม
(นำยสมพล ตันติสันติสม)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูกำแพงเพชร จำกัด

หมายเหตุ ข้อความใน ข้อ5 ข้อ 9 และ ข้อ 14 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โดยคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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