(ร่ าง)
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูลพบุรี จากัด
ว่ าด้ วยการให้ ยืมเงินกองทุนประกันเงินกู้แก่ สมาชิกที่ชาระหนีแ้ ทนผู้ก้ ูในฐานะผู้คา้ ประกัน พ.ศ 2554
----------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 2 (14) ข้ อ 79 (8) และข้ อ 107 (12) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 53 ในคราวประชุมครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วย

การให้ ยืมเงินกองทุนประกันเงินกู้แก่สมาชิกที่ชาระหนี ้แทนผู้ก้ ใู นฐานะผู้ค ้าประกัน ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้ วยการให้ ยืมเงินกองทุน
ประกันเงินกู้แก่สมาชิกที่ชาระหนี ้แทนผู้ก้ ใู นฐานะผู้ค ้าประกัน พ.ศ.2554”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ........................2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“รองประธานกรรมการ”

หมายถึง

“เลขานุการ”
“ผู้จดั การ”
“ผู้ก้ ”ู
“ผู้ค ้าประกัน”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด
ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จากัด

สมาชิกผู้ก้ เู งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
สมาชิกผู้ค ้าประกันเงินกู้ของสมาชิกผู้ก้ เู งินจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด

ข้ อ 4 เงินทุนสวัสดิการตามระเบียบนี ้ได้ มาจาก
(1) การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
(2) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) เงินค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้ตามระเบียบว่าด้ วยการให้ ก้ แู ก่สมาชิก
(4) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ได้ รับจากสมาชิก หรือบุคคลอื่นหรือ
สถาบันอื่น
ข้ อ 5 สมาชิกที่จะได้ รับเงินยืมตามระเบียบนี ้จะต้ องเป็ นผู้ค ้าประกัน และเป็ นผู้ชาระหนี ้แทนผู้ก้ ู
ข้ อ 6 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอยืมเงินกองทุนประกันเงินกู้ตามระเบียบนี ้ จะต้ องยื่นคาขอยืมเงินตาม
แบบที่สหกรณ์กาหนด

-2ข้ อ 7 การให้ ยืมเงินกองทุนประกันเงินกู้ คณะกรรมการ อาจมอบให้ ประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิ และให้ ผ้ จู ดั การรายงานการให้ ยืมเงินกองทุนประกันเงินกู้
และการส่งคืนให้ คณะกรรมการทราบ
ข้ อ 8 สหกรณ์จะให้ สมาชิกยืมเงินทุนสวัสดิการ เพื่อใช้ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการฟ้องร้ องดาเนินคดี ทังนี
้ ้เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินรายละ 200,000.-บาท (สองแสนบาท
ถ้ วน) โดยสหกรณ์จะเป็ นผู้จ่ายโดยตรง
ข้ อ 9 หลักประกันสาหรับการให้ ยืมเงินกองทุนประกันเงินกู้ ให้ ถือปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2554 โดยอนุโลม
ข้ อ 10 การส่งใช้ คืนเงินยืม ให้ สง่ โดยวิธี
(1) หักจากเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน ตังแต่
้ ปีแรกที่ยืม หรือ
(2) หักจากสมาชิกผู้ยืม เมื่อใช้ สิทธิก้ เู งินจากสหกรณ์ หรือ
(3) ให้ สมาชิกผู้ยืมนาเงินที่ได้ รับชาระหนี ้จากผู้ก้ ตู ามคาสัง่ ศาลมาชาระหนี ้ต่อสหกรณ์ทนั ที หรือ
(4) ให้ สมาชิกผู้ยืมส่งใช้ เป็ นรายเดือนหรือทังหมดก็
้
ย่อมกระทาได้
การส่งใช้ ตาม (1) และหรือ (2) (3) (4) ให้ มีระยะเวลาไม่เกิน 84 เดือน นับถัดจากเดือนแรกที่ได้ ยืมไป
โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
ข้ อ 11 ข้ อความใดที่ไม่ได้ กาหนดหรือจาต้ องตีความแห่งระเบียบนี ้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการ
วินิจฉัยและให้ ถือเป็ นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) เสริมศักดิ์ วงษ์ เจริญสุข
(นายเสริมศักดิ์ วงษ์ เจริญสุข)
ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูลพบุรี จากัด

