ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ
พ.ศ. ๒๕๖๑
……………..…..
อาศัยอํานาจตามขอ ๖๐ (๙) และขอ ๘๒ (๕) ของขอบัง คับสหกรณออมทรัพยพ นักงาน
เทศบาล จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๖ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
สมทบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกสมทบ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนัก งานเทศบาล จํากัด วาดวยการใหเ งินกู
แกสมาชิก สมทบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บรรดาประกาศ คําสั่ง มติ หรือ
ขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ ๒ ประเภท คือ
(๑) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(๒) เงินกูสามัญ
ขอ ๕ สมาชิกสมทบซึ่งสหกรณอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกสมทบแลว ๓ เดือน มีสิทธิกูเงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินได สําหรับเงินกูสามัญตองเปนสมาชิกสมทบแลว ๖ เดือน
ขอ ๖ การใหเงินกูแกสมาชิกสมทบนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชน
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือการเก็งกําไรไมได
ขอ ๗ สมาชิกสมทบผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ ๘ การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกู และสมาชิกผูค้ําประกัน (ถามี) ตองทํา
หนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ ๙ การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้นใหสงโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จาย เวนแตดอกเบี้ยเงินกูเดือนแรกใหสหกรณหักจากตนเงินกูสามัญกอนสงให
สมาชิกสมทบ และการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกสมทบ
รวมกันจะตองไมเกินเงินไดรายเดือนสุทธิของสมาชิกสมทบนั้น
ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
/หมวด ๒....

-๒หมวด ๒
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ ๑๐ การใหเ งินกูเพื่อ เหตุฉุก เฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ผูจัดการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูไดรับมอบหมาย
ดังกลาวแถลงรายการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ขอ ๑๑ เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกสมทบผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ตองอยูภายในหนึ่งเทา
ของเงินไดรายเดือน แตไมเกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท และตองไมเกินคาหุนของผูกู
ขอ ๑๒ หลักประกันสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซึ่งผูกูไดทําไวตอสหกรณ
แลวไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก
ขอ ๑๓ การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน พรอมดวยดอกเบี้ยไมเกิน ๑๐ งวด และตองไมเกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจาง
ของผูกู
หมวดที่ ๓
เงินกูสามัญ
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบ
คณะกรรมการดําเนินการ อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอบังคับของ
สหกรณ ขอ ๖๒ และมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบก็ได
ขอ ๑๕ คําขอกูเงินของสมาชิกสมทบนั้น ตองเสนอโดยผานความเห็นของผูบังคับบัญชา
ขอ ๑๖ จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกสมทบผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้นยอมสุดแตคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรตองอยูภายในสิบเทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกินหนึ่งแสนบาท
สมาชิกสมทบจะขอกูเงินสามัญโดยใชเงินคาหุนค้ําประกันไดไมเกินรอยละเกาสิบหา
ของจํานวนเงินคาหุนที่มีอยู
ขอ ๑๗ ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบที่ยังชําระ
หนี้เงินกูสามัญไมครบตามสัญญาก็ได แตผูกูจะตองชําระเงินกูตามสัญญาที่มีอยูมาแลวไมนอยกวา ๑๒ งวด
หรือชําระหนี้เงินกูมาแลวไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของวงเงินกูตามสัญญาที่มีอยู
ในกรณีที่สมาชิกสมทบผูกูเงินสามัญรายใดยังชําระหนี้เงินกูนั้นไมเปนไปตามวรรคแรก แตมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกูเงินสามัญ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาผอนผันใหกูได
สัญญาเงินกูสามัญใหมีเพียงสัญญาเดียว ในการจายเงินกูสามัญ สหกรณจะหักหนี้เงินกูสามัญ
และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือตามสัญญาเดิมออกกอน
ขอ ๑๘ หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญมีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูใน
สหกรณก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก
ถาเงินกูสามัญมีจํานวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตองมีหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกสมทบหรือสมาชิก ที่มิไดเปนคูสมรสของผูกู ซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกู
เห็นสมควรอยางนอยสองคนค้ําประกันอยางไมจํากัด ทั้งนี้ หลักเกณฑและเงื่อนไขการค้ําประกันเงินกูสามัญให
เปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
/เพื่อความมั่นคง....

-๓เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูมีอํานาจวินิจฉัยใหมีผูค้ําประกันมากกวาสองคนได
สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับ สมาชิกสมทบผูกูมากกวาสองคน
ในเวลาเดียวกันไมได
เมื่อผูค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการเงินกู เห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดให
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควร เขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิม
ใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูกําหนด
การใหสมาชิกสมทบหรือสมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเหตุใด ๆ ไมเปน
เหตุใหผูนั้นหลุดพนจากการค้ําประกันจนกวาผูกูไดจัดใหส มาชิก สมทบหรือสมาชิก อื่นซึ่ง คณะกรรมการ
ดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแลว ถาสมาชิกสมทบหรือสมาชิกผูค้ําประกัน
ไดเ ปนคู ส มรสของผู กู ผูกูจ ะตอ งจั ดให มีส มาชิ ก สมทบหรือ สมาชิก อื่ นซึ่ ง คณะกรรมการดําเนิน การหรื อ
คณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรเปนผูค้ําประกันเงินกูในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย
(๒) มีอสัง หาริม ทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่นจํานองเปนประกันเต็ม
จํานวนเงินกูรายนั้น โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูวาจํานวนเงินกู
สวนที่เกิน คาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละหกสิบแหงคาอสังหาริมทรัพยนั้น
(๓) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร สถาบันการเงินอื่น หรือ
สหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือ คณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรโอนสิทธิเรียกรองเปนประกัน
โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูอยูภายในรอยละแปดสิบแหงคาของหลักทรัพยนั้น
ขอ ๑๙ การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสง คืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนกี่งวด
ก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกิน ๒๔ งวด และตอง
ไมเกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจางของผูกู ตั้งแตเดือนแรกที่ผูกูสงคืนตนเงินกูสามัญพรอมดอกเบี้ย
ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผัน
เปนพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผอนผันการชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญที่กําหนดไวตามความในวรรคกอน
โดยอนุมัติใหผอนผันการชําระหนี้ใหแกผูกูไดครั้งละไมเกิน ๓ งวด แตทั้งนี้การผอนผันการชําระหนี้ดังกลาว
เมื่อรวมกับระยะเวลาตามความในวรรคหนึ่งแลวตองมีระยะเวลาไมเกิน ๓๐ งวด
หมวด ๔
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ ๒๐ ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละสิบหาตอป โดยสหกรณจะได
ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
ขอ ๒๑ ดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทใหคิดเปนรายวัน ตามจํานวนตนเงินคงเหลือ
/หมวด ๕....

-๔หมวด ๕
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง
ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ ๒๓ ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ ใหถือ วาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึง กําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(๑) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(๒) เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น
(๓) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกู
มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(๔) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ (ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย) เปนระยะเวลาสองเดือน
ติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ขอ ๒๔ ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวในขอ ๒๓ ถาผูค้ําประกัน
ตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกู และไมส ามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผอ นผันใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามที่ผูกูไดทําหนัง สือกูใหไว
ตอสหกรณก็ได สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร
ขอ ๒๕ ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ผูกู และผูค้ําประกัน ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอออก
หรือยายจากราชการหรืองานประจํา ตามขอบังคับสหกรณ ขอ ๔๘/๒ ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
และจัดการชําระหนี้ซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน แลวจึงขอออกหรือยายจากราชการ หรืองานประจํา
นั้นได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุทธิพงษ จุลเจริญ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

