(สาเนา)
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูลพบุรี จากัด
ว่ าด้ วยกองทุนประกันเงินกู้ พ.ศ 2554
----------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด ข้ อ 2 (14) ข้ อ 79 (8) และ
ข้ อ 107 (12) ที่ประชุม คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 53 ในคราวประชุมครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554

ได้ มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้ วยกองทุนประกันเงินกู้ พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้ วยกองทุนประกันเงินกู้
พ.ศ.2554”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้ วยกองทุนประกันเงินกู้ พ.ศ.2551
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้ วยกองทุน
ประกันเงินกู้ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 และบรรดาระเบียบ
ประกาศ คาสัง่ มติ หรือข้ อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ งกับระเบียบนี ้ ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“ประธานกรรมการ
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“ผู้จดั การ”
หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“ผู้ก้ ”ู
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ซึ่งเป็ นผู้ก้ เู งินจาก
สหกรณ์ โดยใช้ บคุ คลค ้าประกัน
“ผู้ค ้าประกัน”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ซึ่งเป็ นผู้ค ้า
ประกันเงินกู้ให้ กบั สมาชิกซึ่งกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ลพบุรี จากัด
“กองทุน”
หมายถึง กองทุนประกันเงินกู้
“สมาชิกกองทุน”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ที่เป็ นผู้ก้ แู ละชาระ
เงินกู้เข้ ากองทุนเต็มจานวนเรียบร้ อยแล้ ว
“มูลหนี ้สุทธิ”
หมายถึง หนี ้คงเหลือลบค่าหุ้นและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงเงินที่สมาชิก
ได้ รับ
“ดอกเบี ้ยกองทุน”
หมายถึง ดอกเบี ้ยเงินกองทุนประกันเงินกู้
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ข้ อ 5. ดอกเบี ้ยกองทุนให้ คานวณจากบัญชีกองทุนประกันเงินกู้จากสมาชิกในอัตราดอกเบี ้ยและ
วิธีการคานวณเหมือนกับเงินรับฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ แล้ วสมทบเข้ าเป็ นกองทุนประกันเงินกู้จาก
สมาชิก
ข้ อ 6. การเป็ นสมาชิกของกองทุน
6.1 สมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ยกเว้ นเงินกู้
เพื่อเหตุฉกุ เฉินทุกประเภท หลังจากระเบียบนี ้ใช้ บงั คับให้ สง่ เงินตามอัตราที่กาหนด
ในข้ อ 8.3 เข้ ากองทุนทันที เมื่อได้ รับอนุมตั ิเงินกู้สามัญทุกประเภท ยกเว้ นเงินกู้สามัญ
กรณีพิเศษ(วิทยฐานะ) โดยวิธีหกั ชาระเต็มจานวนเงินกู้
6.2 สมาชิกที่มีหนี ้เงินกู้สามัญอยู่ตามสัญญาเดิม ถ้ าประสงค์จะสมัครเข้ ากองทุนให้ แสดง
ความจานง โดยส่งเงินเข้ ากองทุนเต็มจานวนตามอัตราที่กาหนด
ข้ อ 7. สมาชิกกองทุนไม่มีสิทธิ์เรียกร้ องดอกเบี ้ยอันเกิดจากเงินที่จ่ายเข้ ากองทุน ดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้น
จากกองทุนให้ สมทบเข้ าในบัญชี กองทุนประกันเงินกู้จากสมาชิก
ข้ อ 8. ที่มาของเงินกองทุน
8.1 เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ได้ มาจากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ตามข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ข้ อ 27(7)
8.2 เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ได้ มาจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิในวงเงินไม่ต่ากว่าปี ละ 500,000.-บาท (ห้ าแสนบาทถ้ วน)
8.3 ค่าธรรมเนียมที่สหกรณ์ได้ รับจากเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้ ตามระเบียบว่า
ด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ หลังจากวันประกาศใช้ ระเบียบนี ้ สมาชิกผู้ก้ เู งิน
ต้ องจ่ายเงินเข้ ากองทุน
8.4 เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ได้ รับจากสมาชิกหรือบุคคลอื่น
หรือสถาบันอื่น
เงินกองทุนประกันเงินกู้ที่ได้ รับตามข้ อ 8.1 ข้ อ 8.2 และ ข้ อ 8.4 ให้ บนั ทึกบัญชีกองทุน
ประกันเงินกู้จากสหกรณ์และเงินรับบริจาค (โดยไม่มีดอกเบี ้ย)
เงินกองทุนประกันเงินกู้ที่ได้ รับตามข้ อ 8.3 ให้ บนั ทึกบัญชี กองทุนประกันเงินกู้จากสมาชิก
(โดยมีดอกเบี ้ย) และจัดทาทะเบียนคุมรายตัวสมาชิกที่จ่ายเงินเข้ ากองทุน
เงินกองทุนประกันเงินกู้ตามวรรคก่อน สหกรณ์อาจนาไปใช้ จ่ายเป็ นทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินการของสหกรณ์ก็ได้ โดยไม่คิดดอกเบี ้ย หรือนาไปลงทุนหรือฝากสถาบันการเงินอื่นก็ได้
ดอกผลที่ได้ ให้ สมทบเข้ าเป็ นเงินกองทุนเงินกู้ แล้ วแต่กรณี
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ข้ อ 9. การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค ้าประกัน ให้ ช่วยเหลือเมื่อสหกรณ์ได้ ดาเนินการจาหน่ายสมาชิก
ภาพสมาชิกผู้ก้ เู งินออกจากสมาชิกภาพแล้ ว และ
9.1 สหกรณ์ดาเนินคดีแก่ผ้ กู ้ จู นถึงขันบั
้ งคับคดีแล้ ว ผู้ก้ ไู ม่มีทรัพย์สินให้ ยึดขายทอดตลาด
หรือมีทรัพย์สินให้ ยึดขายทอดตลาดแล้ วแต่ไม่เพียงพอชาระหนี ้ และคณะกรรมการ
มีมติ 3 ใน 5 ให้ ช่วยเหลือได้ หรือ
9.2 สหกรณ์ได้ ดาเนินการเร่งรัดติดตามหนี ้จนถึงที่สดุ แล้ ว และคณะกรรมการดาเนินการ
มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผ้ คู ้าประกัน
9.3 จานวนเงินกู้ที่จะได้ รับการช่วยเหลือต้ องเป็ นมูลหนี ้สุทธิที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี
จากัด ดาเนินการหักด้ วยค่าหุ้น เงินสวัสดิการต่างๆ รวมถึงเงินที่ระบุไว้ ในสัญญาที่
สมาชิกพึงได้ รับ
ข้ อ 10. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอยืมเงินกองทุนประกันเงินกู้ตามระเบียบนี ้ จะต้ องยื่นคาขอยืมเงิน
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 11. การให้ ยืมเงินกองทุนประกันเงินกู้ คณะกรรมการ อาจมอบให้ ประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิ และให้ ผ้ จู ดั การรายงานการให้ ยืมเงินกองทุนประกันเงินกู้
และการส่งคืนให้ คณะกรรมการทราบ
ข้ อ 12. วิธีการจ่ายเงินกองทุนประกันเงินกู้
12.1 สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนเพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการฟ้องร้ องดาเนินคดีให้ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 25 ของจานวนมูลหนี ้
สุทธิ ทังหมดเมื
้
่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินรายละ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้ วน)
โดยสหกรณ์จะเป็ นผู้จ่ายโดยตรง ส่วนหนี ้ที่เหลือให้ ผ้ คู ้าประกันชาระหนี ้แทน
12.2 กองทุนคิดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้จากสมาชิกผู้ค ้าประกัน อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละศูนย์ตอ่ ปี
12.3 สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามข้ อ 8.3 จะจ่ายคืนเต็มจานวนเมื่อสมาชิก
ไม่มีภาระหนี ้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
ข้ อ 13. หลักประกันสาหรับการให้ ยืมเงินกองทุนประกันเงินกู้ ให้ ถือปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2554 โดยอนุโลมให้ มีผ้ คู ้าประกัน 1 คน
ข้ อ 14. การส่งใช้ คืนเงินยืม ให้ สง่ โดยวิธี
14.1 หักจากเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน ตังแต่
้ ปีแรกที่ยืม หรือ
14.2 หักจากสมาชิกผู้ยืม เมื่อใช้ สิทธิก้ เู งินจากสหกรณ์ หรือ
14.3 ให้ สมาชิกผู้ยืมนาเงินที่ได้ รับชาระหนี ้จากผู้ก้ ตู ามคาสัง่ ศาลมาชาระหนี ้ต่อสหกรณ์ทนั ที หรือ
14.4 ให้ สมาชิกผู้ยืมส่งใช้ เป็ นรายเดือนหรือทังหมดก็
้
ย่อมกระทาได้
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การส่งใช้ ตามข้ อ 14.1 และหรือข้ อ 14.2 ข้ อ 14.3 ข้ อ 14.4 ให้ มีระยะเวลาไม่เกิน 84 เดือน นับถัด
จากเดือนแรกที่ได้ ยืมไป โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก หรือให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ 15. การจ่ายเงินกองทุนตามข้ อ 12.1 หรือข้ อ 12.2 ให้ สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนปี ละ 1 ครัง้ เมื่อ
สิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์หรือหลังจากได้ รับเงินกองทุนตามข้ อ 8.1 หรือข้ อ 8.2 แล้ ว และในกรณีเงินกองทุนไม่พอ
จ่าย ให้ เป็ นอานาจสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการที่จะจ่ายได้
ข้ อ 16. ให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้
ข้ อ 17. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยชี ้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
ให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) เสริมศักดิ์ วงษ์ เจริญสุข
(นายเสริมศักดิ์ วงษ์ เจริญสุข)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูลพบุรี จากัด

