ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้ วยกำรให้ เงินกู้และดอกเบีย้ เงินกู้ โครงกำรจัดสวัสดิกำรเพือ่ แก้ไขปัญหำหนีส้ ิน
ให้ แก่สมำชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. พ.ศ. 2560
--------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด ข้อ 13 วรรค 2
ข้อ 75(9) และ ข้อ 96 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 59 ครั้ง 9 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้กาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก ชพ.ค. และ ช.พ.ส. พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ย
เงินกู้ โครงการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
“สานักงานคณะกรรมการ สกสค.” หมายถึง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
“สกสค.จังหวัดกาแพงเพชร” หมายถึง สานักงานส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
“สมาชิกสหกรณ์” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
“ผูข้ อรับสวัสดิการ” หมายถึง ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีเงินหัก ณ ที่จ่าย เป็ นสมาชิก
ช.พ.ค. หรื อ สมาชิก ช.พ.ส. และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ที่ได้รับอนุมตั ิให้กเู้ งินจาก
โครงการนี้
“เงินอุดหนุน” หมายถึง เงินที่สานักงานคณะกรรมการ สกสค.ส่งให้สหกรณ์เพื่อนาไป
จัดสวัสดิการแก้ไขปัญหานี้สินครู และบุคลากร
“วงเงินสวัสดิการ” หมายถึง จานวนเงินที่ผขู้ อรับสวัสดิการได้รับอนุมตั ิต่อรายในการจัด
สวัสดิการของสานักงานคณะกรรมการ สกสค.
“หลักประกันเงินสวัสดิการ” หมายถึง สิ่งที่ผรู้ ับสวัสดิการใช้ในการค้ าประกันเงินสวัสดิการ
“คณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด” หมายถึง คณะกรรมการจัดสวัสดิการ สกสค. จังหวัด
กาแพงเพชร
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
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“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 4 สานักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไป
จัดสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สานักงานคณะกรรมการ สกสค.คัดเลือก และเมื่อ
สหกรณ์ได้รับการชาระคืนจากผูร้ ับสวัสดิการจะต้องส่งคืนเงินนั้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั้งจานวน
ข้อ 5 สานักงานคณะกรรมการ สกสค. จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้จ่าย
ในกิจการของสหกรณ์ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ เป็ นรายปี ในอัตราปี ละ 50,000 บาท ซึ่งอาจปรับเพิ่ม
อัตราค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสมและภาระงานเป็ นรายปี ได้
ข้อ 6 คุณสมบัติของผูท้ ี่มีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการมีดงั นี้
(1) เป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด อย่างน้อย 5 ปี นับถึงวันที่
ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ และเป็ นสมาชิก ช.พ.ค. หรื อสมาชิก ช.พ.ส.
(2) เป็ นผูท้ ี่สานักงานคณะกรรมการ สกสค. คัดเลือกเป็ นผูข้ อรับสวัสดิการ
(3) เป็ นผูท้ ี่ยนิ ยอมทาข้อตกลงในการรับสวัสดิการกับสานักงานคณะกรรมการ สกสค.
ภายใต้เงื่อนไข 9 ประการ ดังนี้
1. การทาสัญญาการคืนเงินสวัสดิการและค่าตอบแทน
2. การเปิ ดเผยข้อมูลภาวะหนี้สินที่เป็ นปัจจุบนั หลังได้รับสวัสดิการ
3. การทาหนังสือยินยอมให้หกั เงิน ณ ที่จ่าย
4. เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักประกันการจัดสวัสดิการ
5. การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. การวางแผนพัฒนาวิชาชีพ
7. เงื่อนไขการป้ องกันการก่อหนี้ซ้ าโดยผูบ้ งั คับบัญชา
8. เงื่อนไขการร่ วมด้วยช่วยคิดโดยครอบครัว
9. เงื่อนไขการกากับติดตามโดยผูบ้ งั คับบัญชาและคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด
หมวดที่ 2
กำรให้ เงินสวัสดิกำร
ข้อ 7 สหกรณ์จะอนุมตั ิการกูเ้ งินอุดหนุนตามรายชื่อผูข้ อรับสวัสดิการตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ สกสค.คัดเลือก พร้อมทั้งรับโอนเงินอุดหนุนจากคณะกรรมการ สกสค.
ข้อ 8 วงเงินสวัสดิการแต่ละรายตามข้อ 7 นั้น เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ สกสค.อนุ มตั ิ
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ข้อ 9 สหกรณ์จะเป็ นผูจ้ ่ายเงินโดยเช็คสัง่ จ่ายเพื่อชาระหนี้สินของผูร้ ับสวัสดิการตามเอกสาร
หลักฐานของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. เมื่อผูข้ อรับสวัสดิการจัดทาเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 6(3) ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
หมวดที่ 3
สัญญำและหลักประกันเงินสวัสดิกำร
ข้อ 10 ผูข้ อรับสวัสดิการต้องทาหนังสือสัญญาการคืนเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ ตาม
แบบพร้อมเอกสารที่สานักงานคณะกรรมการ สกสค. กาหนด และไม่สามารถไปกูเ้ งินหรื อทาสัญญากูอ้ ื่นๆกับ
สหกรณ์ได้อกี
ข้อ 11 ผูข้ อรับเงินสวัสดิการต้องทาหนังสือสัญญาหลักประกันเงินการจัดสวัสดิการให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบพร้อมเอกสารที่สานักงานคณะกรรมการ สกสค. กาหนด
ข้อ 12 คู่สมรส บุตร ทายาทอื่นใดของผูร้ ับสวัสดิการ ต้องรับผูกพันภาระหนี้สินแทนผูร้ ับสวัสดิการ
ข้อ 13 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันผูข้ อรับเงินสวัสดิการได้ไม่เกิน 2 สัญญา เฉพาะการกูเ้ งินตาม
ระเบียบนี้ จานวนสัญญาการค้ าประกันเงินกูไ้ ม่นบั รวมสัญญาการค้ าประกันเงินกูป้ ระเภทอื่นของสหกรณ์
วงเงินสวัสดิการซึ่งผูค้ ้ าประกันจะต้องยินยอมค้ าประกันหนี้สินของผูข้ อรับเงินสวัสดิการแต่ละรายนั้น
ให้จากัดอยูภ่ ายในสัดส่วนที่เท่ากัน
การที่ผคู้ ้ าประกันขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 39 ของสหกรณ์ ไม่เป็ นเหตุให้ผคู้ ้ าประกัน
พ้นจากการค้ าประกัน จนกว่าผูข้ อรับสวัสดิการจะได้จดั ให้มีผคู้ ้ าประกันคนใหม่ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้
เข้ามาค้ าประกันแทนเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 14 กรณี ผคู้ ้ าประกันคนใดคนหนึ่งขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 39 ของสหกรณ์ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควร หรื อไม่อาจเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูข้ อรับเงินสวัสดิการจะต้องจัดให้มีผคู้ ้ าประกัน
คนใหม่ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร เข้ามาเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด
ข้อ 15 คู่สมรส บุตร ทายาทอื่นใดของผูค้ ้ าประกันผูร้ ับสวัสดิการต้องรับผูกพันภาระหนี้สินแทนผูค้ ้ า
ประกันผูร้ ับสวัสดิการ
หมวดที่ 4
กำรส่ งคืนและกำรควบคุมหลักประกัน
ข้อ 16 กาหนดให้ผขู้ อรับเงินสวัสดิการชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี เป็ นรายเดือน
ต่อสหกรณ์ตามสัญญาการคืนเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูจ้ นครบจานวนภายในระยะเวลา 400 งวด โดยไม่ได้รับเงินเฉลี่ย
คืนจากดอกเบี้ยเงินกูใ้ ด ๆ ทั้งสิ้น และอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่ สกสค.กาหนด
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ข้อ 17 ให้คณะกรรมการดูแลควบคุมการให้เงินกูท้ ุกราย มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูข้ อรับเงินสวัสดิการจะต้องจัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 18 ในกรณี อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูเ้ ป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราที่คณะกรรมการสานักงาน สกสค.กาหนดในทันทีโดยมิตอ้ งคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
และให้คณะกรรมการเรี ยกคืนโดยไม่ชกั ช้า
(1) เมื่อผูข้ อรับเงินสวัสดิการขาดจากการเป็ นสมาชิกภาพไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง และผูข้ อรับเงิน
สวัสดิการมิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(3) เมื่อค้างส่งเงินต้นและดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือน
(4) เป็ นบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการ สกสค.เห็นว่ามีการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สหกรณ์หรื อสานักงานคณะกรรมการ สกสค.
ข้อ 19 ในกรณี เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 18 ให้คณะกรรมการติดตาม
จากผูร้ ับสวัสดิการ คู่สมรส ทายาท หรื อผูร้ ับประโยชน์อื่นใด และติดตามจากผูค้ ้ าประกัน คู่สมรส ทายาท หรื อผูร้ ับ
ประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะต้องรับผิดชอบชาระหนี้แทนผูข้ อรับเงินสวัสดิการ และรายงานข้อมูลผูร้ ับสวัสดิการที่ผดิ นัด
ชาระให้สานักงานคณะกรรมการ สกสค.ทราบ
ข้อ 20 สหกรณ์จะโอนสิทธิ์เรี ยกร้องของผูร้ ับสวัสดิการที่ผดิ นัดชาระ และพ้นสภาพการเป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์ให้แก่สานักงานคณะกรรมการ สกสค.
ข้อ 21 กรณี ผขู้ อรับสวัสดิการพ้นจากสมาชิกภาพเนื่องจากเสียชีวิต ทายาทของผูข้ อรับสวัสดิการ
ต้องยินยอมให้สหกรณ์นาหลักประกันเงินสวัสดิการ หรื อเงินอื่นใดตามสัญญาหลักประกันการจัดสวัสดิการชาระคืน
เงินสวัสดิการที่คงค้างเป็ นลาดับแรก
ข้อ 22 ผูข้ อรับเงินสวัสดิการและหรื อผูค้ ้ าประกันต้องผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรื อย้าย
หรื อลาออกจากราชการหรื องานประจาตามข้อบังคบ ข้อ 31(3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการ
ชาระหนี้เงินกู้ ตามระเบียบนี้ให้เสร็ จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจานั้นได้ เว้นแต่
ยังคงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อบังคับ ข้อ 43
ข้อ 23 การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 24 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตลับ เพชรรัตน์
(นายตลับ เพชรรัตน์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
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