ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จากัด
ว่ าด้ วย ทุนสวัสดิการเพือ่ ช่ วยเหลือผู้คา้ ประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.๒๕๕๖

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จากัด ข้อ ๕๙(๘) และ
ข้อ ๘๕ (๑๑) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ ๕๗ ครั้งที่ ๔
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
ได้มีมติกาหนด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จากัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้ ้ าประกัน
เงินกูส้ ามัญ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จากัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ พ.ศ.๒๕๕๖ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ ๑ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ สหกรณ์ ” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จากัด
“ สมาชิก ” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จากัด ในฐานะ
ผูก้ เู้ งินสามัญและในฐานะผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ ที่สนับสนุนเงินเข้าทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ
ให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จากัด
“ คณะกรรมการดาเนินการ ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรื อ จากัด
“ รองประธานกรรมการ ” หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรื อ จากัด
“ คณะกรรมการบริ หาร ” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการเงินกู้ ผูจ้ ดั การ และเหรัญญิกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จากัด
ข้อ ๔ ที่มาของเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญมาจากการสนับสนุนจากสมาชิก
๔.๑ จัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์
๔.๒ จากการสนับสนุนของสมาชิก ตามหลักเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญของสหกรณ์
ข้อ ๕ ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญตามระเบียบนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เป็ นการช่วยเหลือสมาชิกผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ โดยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการผ่อนชาระหนี้ให้กบั สมาชิก
ผูค้ ้ าประกัน เฉพาะกรณี ที่ผกู ้ เู้ สี ยชีวติ หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถเท่านั้น

- ๒ข้อ ๖ ผูม้ ีสิทธิ ใช้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ ตามระเบียบนี้ จะต้อง
๖.๑ เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ
๖.๒ เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยปฏิบตั ิผดิ ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ เกี่ยวกับการส่ งทุนเรื อนหุ น้
เงินงวดชาระหนี้ ทั้งในฐานะผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน ก่อนการขอรับความช่วยเหลือไม่นอ้ ยกว่า ๓ เดือน รวมถึงในช่วง
ระยะเวลาที่ใช้ทุนสวัสดิการนี้
ข้อ ๗ วิธีการขอใช้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ มีดงั นี้
๗.๑ สมาชิกผูค้ ้ าประกัน จะต้องทาหนังสื อยืน่ ความจานงต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อ
ขอใช้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ ในกรณี ที่สมาชิกผูค้ ้ าประกันรายใดไม่ยนื่ ความจานงขอรับ
การช่วยเหลือ สหกรณ์มีสิทธิที่จะงดการนาเงินมาใช้ช่วยเหลือสมาชิกผูค้ ้ าประกันรายนั้น และสมาชิกรายดังกล่าว
จะต้องรับผิดในการชาระหนี้ ร่วมกับผูก้ เู้ ต็มตามจานวนที่คา้ งชาระ
๗.๒ ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกผูค้ ้ าประกันนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุม
๗.๓ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการมีมติให้ปลดหนี้แก่สมาชิกผูค้ ้ าประกันรายใดแล้ว
ให้สหกรณ์ดาเนินการปลดหนี้ให้กบั สมาชิกผูค้ ้ าประกันในอัตราร้อยละ ๕๐ ของยอดเงินกูส้ ามัญคงเหลือสุ ทธิหลังจาก
หักค่าหุ น้ และหักเงินได้อื่นใดที่สมาชิกผูก้ พู้ ึงได้รับจากสหกรณ์และทางราชการ
๗.๔ เมื่อสหกรณ์โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติตามข้อ ๗.๒ ให้ปลดหนี้บางส่ วนให้แก่
ผูค้ ้ าประกันรายใดแล้ว ให้นาเงินทุนสวัสดิการเข้ารับภาระแทนในส่ วนที่ได้รับการปลดหนี้ โดยการผ่อนชาระเป็ น
งวด ทั้งนี้การกาหนดจานวนงวดผ่อนชาระ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการเงินกู้ สาหรับหนี้สินที่เหลือ
จากการปลดหนี้ให้กบั สมาชิ กผูค้ ้ าประกัน ให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในกรณี ที่สหกรณ์ได้ปลดหนี้ ให้แก่สมาชิกผูค้ ้ าประกันรายใดแล้ว หากสมาชิกผูค้ ้ าประกัน
รายนั้นผิดนัดไม่ชาระหนี้ตามที่ได้รับการปลดหนี้แล้วนั้น ให้ถือว่าสมาชิกผูค้ ้ าประกันรายดังกล่าวกระทาผิดเงื่อนไข
ตามสัญญาหรื อข้อตกลงปลดหนี้ที่ได้ทาไว้กบั สหกรณ์ สหกรณ์มีสิทธิ ยกเลิกเงื่อนไขการปลดหนี้น้ นั และดาเนินการ
ฟ้ องร้องบังคับคดีได้เต็มตามจานวน ซึ่งสมาชิกผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชอบ
๗.๕ กรณี ที่ไม่สามารถจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญได้ตาม
ยอดหนี้สินที่คงเหลือให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการบริ หาร มีหน้าที่ดงั นี้
๘.๑ ดูแลการเก็บรักษาเงินทุนสวัสดิการ โดยเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคารพาณิ ชย์
และให้คณะกรรมการบริ หารลงลายมือชื่อในการฝากถอนเงินร่ วมกันจานวนสามในห้าของคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
อาจให้สหกรณ์กยู้ มื เพื่อการบริ หารในโอกาสที่จาเป็ น
๘.๒ รายงานยอดเงินทุนสวัสดิการให้ที่ประชุมประจาเดือนรับทราบในการประชุม
ประจาเดือนทุกครั้ง

-๓ข้อ ๙ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้กบั สัญญาเงินกูซ้ ่ ึงสมาชิกผูก้ เู้ สนอยืน่ กูเ้ งินสามัญระหว่างการจัดทา
ระเบียบ โดยให้ถือใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ หากมีปัญหาในการปฏิบตั ิหรื อการตีความ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนิ นการ และ
ผลการพิจารณาให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
ให้รองประธานกรรมการ รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

พลเรื อเอก
( มานิตย์ สู นนาดา )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จากัด

