ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้สามัญ
พ.ศ. 2557
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เห็นควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วย กองทุน
ช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557 ซึ่งกาหนดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ให้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 76(9)
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 54 ครังที่ 9/2557 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์ ให้กาหนดระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557
ซึ่งกาหนดไว้ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย กองทุน
ช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ
ผู้คาประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557 ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และบรรดา
ระเบียบ คาสั่งใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วหรือขัดแย้งกับข้อกาหนด ในระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงราย จากัด
“เงินกองทุน” หมายความว่า เงินกองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้สามัญ
“เงินประกันสัญญาเงินกู้เพือ่ ผู้คาประกัน” หมายความว่า เงินที่สหกรณ์หักจากเงินกู้ของผู้กู้ เป็น
หลักประกันสัญญาเงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือผูค้ าประกัน กรณีผู้กไู้ ม่สามารถชาระหนีได้ตามหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบนี
“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินทุนสาธารณประโยชน์ หรือเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
สหกรณ์ สมทบให้กบั กองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกูส้ ามัญและหรือเงินอืน่ ๆ ทีส่ มทบเข้ากองทุน
“สมาชิกกองทุน” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ที่ได้ชาระเงินประกัน
สัญญาเงินกู้เพื่อผู้คาประกัน เต็มจานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ข้อ 4 เงินประกันสัญญาเงินกู้เพื่อผู้คาประกัน สหกรณ์ฯจะทาการหักจากเงินกู้ทสี่ มาชิกได้รบั
เงินกู้ ในอัตราร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้สามัญ ให้นาเงินดังกล่าวเข้าระบบบัญชีของสหกรณ์ฯ และ
สหกรณ์ฯจะลงทะเบียนไว้เป็นรายบุคคล เพื่อแสดงว่าเป็นสมาชิกกองทุน
ข้อ 5 เงินประกันสัญญาเงินกู้เพื่อผู้คาประกันตามข้อ 4 ให้ดาเนินการดังต่อไปนี
5.1 กรณีที่สมาชิกกองทุนได้ชาระหนีตามสัญญาเงินกู้สามัญ ครบถ้วนสมบูรณ์สหกรณ์ฯ
จะจ่ายคืนเงินประกันสัญญาเงินกูเ้ พื่อผู้คาประกัน ภายใน 30 วันทาการ นับแต่วนั ที่
สัญญาเงินกู้สินสุด
5.2 กรณีที่สมาชิกกองทุนไม่สามารถชาระหนี ตามสัญญาเงินกู้สามัญได้ครบถ้วน
เนื่องจากพ้นสภาพจากงานประจา หรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์รวมถึง
เสียชีวิต สหกรณ์จะนาเงินส่วนนีไปสมทบเข้าเป็นเงินกองทุน สมาชิกกองทุนไม่มี
สิทธิ์เรียกร้อง เมื่อกองทุนได้จ่ายเงินช่วยเหลือผูค้ าประกันเงินกู้สามัญตามเงื่อนไข
ข้อ 13(1) ไปแล้ว
ข้อ 6 การเป็นสมาชิกของกองทุน สมาชิกที่ยนื่ กู้สามัญทุกราย หลังจากระเบียบนีบังคับใช้ ให้
ส่งเงินตามอัตราที่กาหนดในข้อ 4 เข้าระบบบัญชีของสหกรณ์ฯ ทันทีเมือ่ ได้รับอนุมตั ิเงินกู้สามัญ โดยวิธี
หักชาระเต็มจานวนจากเงินกู้ที่ได้รับ
ข้อ 7 กรณีเป็นสมาชิกกองทุนแล้วได้ชาระหนีเงินกู้สามัญไประยะหนึง่ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ระเบียบ หรือประกาศของสหกรณ์ ประสงค์ขอกู้สามัญใหม่ และมีวงเงินกู้สูงกว่าสัญญาเดิม
จะต้องชาระเงินเพิ่มเข้าระบบบัญชีของสหกรณ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4
ข้อ 8 ทีม่ าของเงินกองทุน
8.1 เงินประเดิมจากกาไรสุทธิประจาปีเพื่อจัดตังกองทุนช่วยเหลือผู้คาประกัน
เงินกู้สามัญ
8.2 ดอกเบียกองทุน ตามระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้
สามัญ (เดิม)
8.4 เงินสมทบ
8.5 เงินประกันสัญญาเงินกู้เพื่อผู้คาประกัน ตามข้อ 5.2
8.6 เงินที่ได้รบั จากการติดตามทวงหนีจากสมาชิกกองทุน ตามข้อ 14
ข้อ 9 จานวนเงินที่กองทุนได้ตาม ข้อ 8 ให้นาเข้าระบบบัญชีของสหกรณ์ฯ
ข้อ 10 เงินสมทบที่ได้รับจากเงินทุนสาธารณประโยชน์ หรือเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของสหกรณ์ฯ ถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ที่จะดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ตาม
ระเบียบนี
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ข้อ 11 คณะกรรมการดาเนินการ มีอานาจจัดการเงินกองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้สามัญ
และเงินประกันสัญญาเงินกู้เพื่อผู้คาประกัน โดยจ่ายเงินประกันสัญญาเงินกูเ้ พื่อผูค้ าประกันคืนให้สมาชิก
ผู้กู้ เมื่อชาระหนีเงินกู้สามัญเสร็จสิน ในกรณีดงั ต่อไปนี
11.1 ให้สหกรณ์ฯจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้สามัญ ชาระหนีแทนผูก้ ู้
จากเงินสมทบในข้อ 8 ที่มีอยู่เท่านัน
11.2 ให้สหกรณ์ฯจ่ายเงินประกันสัญญาเงินกู้เพื่อผูค้ าประกันคืนสมาชิกกองทุน ตาม
ข้อ 4 เมื่อชาระหนีตามสัญญาเงินกู้สามัญครบถ้วนภายใน 30 วัน
11.3 เงินประกันสัญญาเงินกู้เพื่อผู้คาประกัน และกองทุนทุนช่วยเหลือผู้คาประกัน
เงินกู้สามัญนีสหกรณ์ฯสามารถยืมสารองจ่าย ไปดาเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อ
ประโยชน์ของ สมาชิกได้ และสหกรณ์ฯต้องจ่ายคืนกองทุนฯ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 12 การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกูส้ ามัญ ชาระหนีแทนผูก้ ู้ สหกรณ์ฯจะ
จ่ายตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) สมาชิกกองทุนได้จ่ายเงินประกันสัญญาเงินกู้เพื่อผู้คาประกัน ไม่เกิน 5,000 บาท
ให้สหกรณ์ฯจ่ายตามจานวนที่เป็นหนีจริงแต่ไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
(2) สมาชิกกองทุนได้จ่ายเงินประกันสัญญาเงินกู้เพื่อผู้คาประกัน มากกว่า 5,000 บาท
ถึง 10,000 บาท ให้สหกรณ์ฯจ่ายตามจานวนที่เป็นหนีจริงแต่ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
(3) สมาชิกกองทุนได้จ่ายเงินประกันสัญญาเงินกู้เพื่อผู้คาประกัน มากกว่า 10,000 บาท
ให้สหกรณ์ฯจ่ายตามจานวนที่เป็นหนีจริงแต่ไม่เกิน 450,000 บาท (สีแ่ สนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 13 การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกูส้ ามัญ เพื่อช่วยเหลือผูค้ าประกันชาระหนี
แทนผูก้ ู้ ให้จ่ายตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี
(1) เมื่อสมาชิกกองทุนผู้ใดพ้นสภาพจากงานประจา (ถูกไล่ออกจากราชการ หรือ
งานประจาโดยไม่มีรายได้) โดยไม่ได้รับเงิน บาเหน็จ บานาญจากต้นสังกัด หรือมีคาสั่งศาลว่าสาบสูญ
หรือเป็นบุคคลล้มละลาย และรวมการถึงเสียชีวิต ให้นาเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันชีวิต และเงินอื่นใด อันสมาชิกกองทุนพึงจะได้รับ ไปชาระหนีเงินกู้
สามัญของสมาชิกกองทุนก่อน เหลือหนีค้างชาระอยู่เป็นเงินจานวนเท่าใด ให้สหกรณ์โอนเงินสมทบตามข้อ
12 ไปชาระหนีเงินกู้สามัญ หนีส่วนที่เหลือให้ทายาทและผู้คาประกันชาระแทน
(2) เมื่อผู้คาประกันได้ยินยอมแปลงหนีของผู้กู้เป็นของตน หรือยินยอมประนีประนอมรับ
สภาพหนี ของผู้ กู้ ทั งสิ น และคณะกรรมการติ ด ตามหนี ได้ พิ จ ารณาตรวจสอบแล้ ว พบว่ า ผู้ กู้ ไ ม่ มี
ความสามารถที่จะชาระหนีคืนให้แก่สหกรณ์ได้
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(3) เมื่อสหกรณ์ฟ้องร้องดาเนินคดีจนถึงชันบังคับคดีแล้ว ผู้กไู้ ม่มีทรัพย์สินให้ยึด
ขายทอดตลาด หรือมีทรัพย์สินให้ยึดขายทอดตลาดแต่ไม่เพียงพอชาระหนี
ในกรณีที่เงินกองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้สามัญที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายตาม
ข้อ 12 สหกรณ์จะเฉลี่ยให้ตามเงินกองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันผู้คาประกันเงินกู้สามัญที่มีอยู่เท่านัน
ข้อ 14 เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี จากสมาชิกกองทุนให้โอนเข้า กองทุนเงินช่วยเหลือ
ผู้คาประกันเงินกู้สามัญ เท่ากับจานวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือผู้คาประกัน
ข้อ 15 ให้สหกรณ์จดั ทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของกองทุนช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้สามัญ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบทุกปี
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี
ข้อ 17 ในกรณีที่มีปญ
ั หาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการเป็นผูม้ ีอานาจวินิจฉัย
ชีขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สดุ ผู้ใดจะนาไปเป็นเหตุฟ้องร้องมิได้

บทเฉพาะกาล
ข้อ 18 ในระยะเริ่ม ต้น ของกองทุ น เงิ น กองทุน ยังมี น้อ ยและเงิน สมทบที่ ได้ รับ จากเงิ น ทุ น
สาธารณประโยชน์ หรือเงิน จากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีของสหกรณ์ฯ ที่จะนาไปช่วยเหลือผู้คา
ประกันมีไม่เพียงพอ การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้สามัญจะจ่ายปีละครัง เมื่อสินปีบัญชี สมาชิก
กองทุนที่มีปัญหาในรอบปีนัน ก็จะนาหนีทังหมดมารวมกันแล้วนาเงินสมทบจากกองทุนที่มีอยู่ตามข้อ 8
มาเฉลี่ยตามสัดส่วนที่ค้างชาระ เมื่อใดคณะกรรมการเห็นว่ากองทุนมีความมั่นคง มีเงินสมทบกองทุนมาก
พอที่จะช่วยเหลือผู้คาประกัน ก็ให้ประกาศยกเลิกบทเฉพาะกาลนี
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557
ปรีชา ศรีสวุ รรณ์
(นายปรีชา ศรีสวุ รรณ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด

หมายเหตุ

สานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย รับทราบตามหนังสือจังหวัดเชียงราย
ที่ ชร 0010/24462/2485 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

