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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย การให้เช่าหอประชุมช้างเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
พ.ศ. 2557
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย การให้เช่า
หอประชุมช้างเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด พ.ศ. 2556 ซึ่งกาหนดเมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2556 ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 76(9)
และข้อ 101(11) และที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 1/2557 วันที่
30 มกราคม 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กาหนดระเบียบว่าด้วย การให้เช่าหอประชุมช้างเงิน ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ซึ่งกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย การให้เช่า
หอประชุมช้างเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด พ.ศ. 2557”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด การให้เช่าหอประชุมช้างเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด พ.ศ. 2556 ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 และ
บรรดาระเบียบ คาสั่งใดในส่วนทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งในข้อกาหนดในระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“หอประชุม” หมายความว่า หอประชุมช้างเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงราย จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ไม่รวมถึงสมาชิก
สมทบ
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“ครึ่งวัน” หมายความว่า การใช้หอประชุมช้างเงินไม่เกิน 5 ชัว่ โมง
“หนึ่งวัน” หมายความว่า การใช้หอประชุมช้างเงินไม่เกิน 10 ชัว่ โมง
แต่ทงั้ นี้การใช้หอประชุมช้างเงิน ต้องไม่เกินเวลา 23.00 น.
ข้อ 5. ประเภทและวัตถุประสงค์ในการใช้หอประชุมช้างเงิน
หอประชุมช้างเงิน ให้ใช้เพื่อเป็นพื้นที่จดั ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สมาชิกโดยตรง ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจการสหกรณ์และการศึกษา ตลอดถึงการใช้บริการของสมาชิก
ข้อ 6. ผู้มีสิทธิขอเช่า
ผู้มีสิทธิขอเช่าห้องประชุม ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ เอกชน หรือ
บุคคลที่สหกรณ์เห็นสมควรให้เช่า
ข้อ 7. วิธีการขอเช่า
ผู้ขอเช่าห้องประชุมจะต้องแสดงเจตนาขอเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินการกิจการ เพื่อประกอบการพิจารณาถึงสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อน
ถึงวันเช่า ต่อผู้จดั การ หรือรองผู้จดั การฝ่ายสานักงาน หรือผูไ้ ด้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาเสนอ
ขอเช่าห้องประชุมต่อผู้มีอานาจอนุมัติให้เช่า
อนึ่ง หนังสือการขอเช่าดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลการเช่าเพื่อกิจการใดและหากประสงค์จะยืม
วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้อันจาเป็นแก่กิจการของตนให้แสดงไว้โดยชัดแจ้งด้วย
ข้อ 8. อัตราค่าเช่า หอประชุมช้างเงิน
8.1 ค่าเช่าหอประชุม
8.1.1 ใช้ครึ่งวันเสียค่าเช่า 15,000 บาท
8.1.2 ใช้เต็มวันเสียค่าเช่า 25,000 บาท
ทั้งนี้ ถ้าเกินช่วงระยะเวลาดังกล่าว คิดค่าเช่าเพิ่มอีกชั่วโมงละ 3,000 บาท
8.1.3 ค่าเช่าสาหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด หรือ
หน่วยงานที่มีบคุ ลากรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด สังกัดอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ลดค่าเช่าหอประชุมร้อยละ 30 ของค่าเช่า
ทั้งนี้ อัตราค่าเช่า ในกรณีที่วตั ถุประสงค์แห่งการเช่า เป็นเรื่องทีเ่ กี่ยวกับสมาชิกของ
สหกรณ์สว่ นใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือเพื่อการกุศล ให้ผู้มอี านาจอนุมัติพจิ ารณาอัตราค่าเช่า
ตามความเหมาะสม และต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการ ในการประชุมประจาเดือนนั้นทราบ
ทุกครั้ง
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ข้อ 9. ผู้มีอานาจอนุมตั ิให้เช่า
ในการอนุมตั ิให้เช่าตามระเบียบนี้ให้เป็นอานาจของประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รบั มอบ
อานาจ โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการ ในการประชุมประจาเดือนนั้นทราบทุกครั้ง
ข้อ 10. เมื่อผูม้ ีอานาจอนุมัติให้เช่า อนุมตั ิให้เช่าแล้ว ผู้เช่าต้องทาสัญญาเช่ากับสหกรณ์ หรือ
มีหลักฐานเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 11. ผูข้ อใช้หอประชุมในกรณีพิเศษ ได้แก่ ชมรม สมาคม องค์กรวิชาชีพครู และกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ตั้งแต่ 300 คนขึน้ ไป สามารถใช้หอประชุมช้างเงินได้
ปีละ 1 ครั้ง ต่อชมรม สมาคม องค์กรวิชาชีพครู และกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ค่าใช้จ่ายในการใช้
หอประชุมฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบอานาจ โดยต้องแจ้งให้
คณะกรรมการดาเนินการ ในการประชุมประจาเดือนนัน้ ทราบทุกครั้ง
ข้อ 12. สิทธิและหน้าทีข่ องผู้เช่า หรือผูข้ อใช้หอประชุมช้างเงิน มีดังนี้
(1) ผู้เช่าจะต้องดูแลหอประชุมรวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าให้
อยู่ในสภาพเรียบร้อย มิให้เกิดการชารุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาแห่งการเช่า
เมื่อกิจการที่เช่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือสัญญาเช่าระงับด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าจะต้องส่ง
มอบวัสดุอปุ กรณ์ดังกล่าว คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายให้ดแู ลรับผิดชอบจนครบจานวน
(2)ในกรณีที่วัสดุครุภัณฑ์ที่ผู้เช่า ได้ขอยืมเกิดชารุดเสื่อมสภาพ หรือสูญหายไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม ให้ผู้ยมื ดาเนินการต่อไปนี้
(2.1)ในกรณีที่สามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้ ให้ผู้ยืมเป็นผูร้ ับผิดชอบในการแก้ไข
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม
(2.2)ในกรณีสูญหายหรือไม่สามารถแก้ไขให้อยู่สภาพเดิมได้ ให้ผู้ยืมชดใช้เป็น
วัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ตามประเภท ชนิด ลักษณะ และขนาดเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันโดยมีสภาพ
ทัดเทียมกับวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ได้ชารุดเสียหายหรือสูญหายไปนั้น หรือชดใช้เงินตามราคาสิ่งของใน
ท้องตลาดขณะยืม
(2.3)วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ทีม่ ีใช้สาหรับกิจการที่เช่านัน้ โดยเฉพาะ ไม่อนุญาต
ให้ยืมออกไปใช้นอกหอประชุมฯ โดยเด็ดขาด
(3) ผู้เช่าต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ
อันเกิดขึน้ แก่
หอประชุมทีเ่ ช่า เพราะเหตุความผิดของผู้เช่าหรือของบุคคลอื่นใดขณะที่เช่า
(4) ผู้เช่าต้องชาระค่าเช่าตามอัตราในระเบียบนี้ ตามกาหนดเวลาที่สหกรณ์กาหนด
โดยให้กาหนดในสัญญาโดยชัดแจ้งหากผู้เช่าไม่ชาระค่าเช่าผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียทันทีกไ็ ด้
(5) เมื่อสัญญาเช่าระงับด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าต้องส่งมอบหอประชุมทีเ่ ช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าใน
สภาพดีและพร้อมใช้ตามปกติแห่งทรัพย์นั้น
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ข้อ 13. เอกสิทธิ์ของสหกรณ์
(1)ในกรณีที่จาเป็นอาจสั่งระงับการเช่าหอประชุมได้ทนั ที หากพิจารณาเห็นว่ากิจกรรม
ที่จัดขึน้ มีลักษณะที่อาจจะเป็นอันตราย ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือกรณีที่สหกรณ์มีงาน
เร่งด่วนที่จะต้องใช้หอประชุม หรือพื้นที่ โดยไม่ถือว่าผิดสัญญาตามกฎหมายแต่อย่างใด
(2)ในกรณีที่การเช่าไม่ได้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาให้เช่าเป็นรายๆ ไป
ข้อ 14. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ เป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าเช่า
และออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้เช่าไว้เป็นหลักฐาน และกรณีที่ผู้เช่าไม่มาใช้ประโยชน์ในห้องประชุมที่เช่า
ไม่ว่ากรณีใดๆ สหกรณ์จะไม่คืนเงินให้ นอกจากกรณีที่สหกรณ์สั่งระงับการใช้ห้องประชุม เนื่องจากมี
กิจกรรมพิเศษ เร่งด่วน ที่จะต้องใช้ในกิจการสหกรณ์จะคืนเงินค่าเช่าให้
ข้อ 15. เงินค่าเช่าตลอดจนเงินชดใช้ค่าเสียหาย ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์
ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการ เป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557
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