ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ
พ.ศ. ๒๕๖๒
……………..…..
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการให
เงิ นกู แ ก ส มาชิ ก สมทบ เพื่ อ ให เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย ถู ก ต อ ง และเป น ไปตามมาตรา ๑๕ แห ง
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอํานาจตามขอ ๖๐ (๙) และขอ ๘๒ (๕) ของขอบัง คับสหกรณออมทรัพยพ นักงาน
เทศบาล จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๗ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
สมทบ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกสมทบ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนัก งานเทศบาล จํากัด วา ดว ยการใหเ งิน กู
แกสมาชิกสมทบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ บรรดาประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลง
อื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 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
หนี้เงินกูสามัญคงเหลือ และ/หรือหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือของสมาชิกสมทบรายใด
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะตองไมเกินจํานวนเงินคาหุนของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ
ขอ ๗ สมาชิกสมทบผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ ๘ การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกู และสมาชิกผูค้ําประกันตองทําหนังสือ
ค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
/ขอ ๙ การสงเงิน....

-๒ขอ ๙ การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้นใหสงโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จาย เวนแตดอกเบี้ยเงินกูเดือนแรกใหสหกรณหักจากตนเงินกูสามัญกอนสงให
สมาชิกสมทบ และการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกสมทบ
รวมกันจะตองไมเกินเงินไดรายเดือนสุทธิของสมาชิกสมทบนั้น
ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
หมวด 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 และตองไมเกินคาหุนของผูกู
ขอ ๑๒ หลักประกันสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซึ่งผูกูไดทําไวตอสหกรณ
แลวไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก
ขอ ๑๓ การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน พรอมดวยดอกเบี้ยไมเกิน ๑๐ งวด
หมวดที่ ๓
เงินกูสามัญ
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบ
คณะกรรมการดําเนินการ อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอบังคับของ
สหกรณ ขอ ๖๒ และมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบก็ได
ขอ ๑๕ คําขอกูเงินของสมาชิกสมทบนั้น ตองเสนอโดยผานความเห็นของผูบังคับบัญชา
ขอ ๑๖ จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกสมทบผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้นยอมสุดแตคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร แตตองไมเกินรอยละเกาสิบหาของจํานวนเงินคาหุนที่ตนเองมีอยู
ขอ ๑๗ การสง เงิ นงวดชํ า ระหนี้สํ า หรับ เงิน กู ส ามั ญ ให คณะกรรมการดํา เนิน การหรื อ
คณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเปน
จํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกิน ๒๔ งวด
ตั้งแตเดือนแรกที่ผูกูสงคืนตนเงินกูสามัญพรอมดอกเบี้ย
/หมวด ๔....

-๓หมวด ๔
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ ๑๘ ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละสิบหาตอป โดยสหกรณจะได
ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
ขอ ๑๙ ดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทใหคิดเปนรายวัน ตามจํานวนตนเงินคงเหลือ
หมวด ๕
การเรียกคืนเงินกู
ขอ ๒๐ 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
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๑ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูทุก ประเภท ตามขอ ๑๘ ใหเปนไปตามประกาศ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณที่กําหนดกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุทธิพงษ จุลเจริญ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

