ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย กำรให้ เงินกู้แก่สหกรณ์ อื่น พ.ศ. 2554
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11 ข้อ 80 (8) ข้อ 108 (4) และที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 41 ครั้ ง ที่ 3/2555 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ได้มีมติกาหนด
ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย การให้เงิ นกู้แก่ สหกรณ์ อื่น
พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด
ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
สหกรณ์ผขู ้ อกู้ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อสหกรณ์อื่น ๆ ที่แสดงความจานงขอกูเ้ งิน
จากสหกรณ์
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
จากัด
คณะกรรมการอ านวยการ หมายถึ ง คณะกรรมการอ านวยการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้อ 5 สหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งินซึ่งประสงค์จะกูเ้ งินจากสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นสหกรณ์ของผูก้ ูเ้ งินที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์และดาเนินการ หรื อธุรกิจ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และมีฐานะมัน่ คง
(2) เป็ นสหกรณ์ของผูก้ ูเ้ งินที่กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก และการให้กู้
แก่สมาชิกไว้โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเหมาะสม
ข้อ 6 สหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งินจะต้องเสนอหลักฐานประกอบการขอกู้ ดังต่อไปนี้
(1) แบบคาขอกูเ้ งินของสหกรณ์
(2) ใบสาคัญรับจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์และสาเนา
(3) ข้อบังคับและระเบียบทางการเงินของสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งิน
(4) งบดุ ล งบก าไรขาดทุ น งบทดลอง และรายงานกิ จการประจาปี ซึ่ งตรวจสอบบัญ ชี
สหกรณ์ รับรองแล้วย้อนหลังสามปี พร้ อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชี อย่างยาวของผูส้ อบบัญชี
สหกรณ์ปีสุดท้าย
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(5) งบทดลองสามเดือนก่อนยืน่ คาขอกู้
(6) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งินครั้งที่มีมติให้
กูย้ มื เงิน
(7) ส าเนาหนัง สื อก าหนดวงเงิ นกู้ยืมประจาปี ที่ นายทะเบี ย นสหกรณ์ ใ ห้ความเห็ นชอบ
ของปี ปัจจุบนั
(8) สาเนาสัญญากูเ้ งินกับสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ อื่นทุกราย
(9) รายนามคณะกรรมการด าเนิ น การของสหกรณ์ ผู ้ข อกู้เ งิ น และต าแหน่ ง หน้า ที่ ใ น
หน่วยงานที่ปฏิบตั ิราชการ หรื อในรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ พร้อมทั้งอัตราเงินเดือน
(10) รายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี ของสหกรณ์ ผู ้ข อกู้ เ งิ น ของปี ที่ ผ่ า นมา
สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีผรู ้ ับผิดชอบของสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งินรับรองความถูกต้อง สาหรับใบสาคัญ
รับจดทะเบียนให้คืนให้เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจพิจารณาแล้ว
ข้ อ 7 การให้ เ งิ น กู้ แ ก่ ส หกรณ์ ผู ้ข อกู้ เ งิ น นั้ น ให้ พิ จ ารณาตามความเหมาะสมกั บ เหตุ ผ ล
ความจาเป็ น และความสามารถในการชาระหนี้โดยมีจากัดจานวนขั้นสู งดังต่อไปนี้
(1) จานวนไม่เกินทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินสารองของสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งินและไม่เกิน 50 ล้านบาท
(2) กรณี ที่ เห็ นควรให้เงิ นกู้แก่ ส หกรณ์ ผูข้ อกู้เงิ นเป็ นจานวนเกิ นกว่า ทุ นเรื อนหุ ้นรวมกับ
เงิ น ส ารองของสหกรณ์ ผู ้ข อกู้เ งิ น กู้อ าจกระท าได้แ ต่ ต้อ งไม่ เ กิ น 3 เท่ า ของทุ น เรื อ นหุ้ น รวมกับ
เงินสารองของสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งิน และไม่เกินจานวนตามข้อ 7 (1)
ข้ อ 8. อัตราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ใ ห้ เป็ นไปตามที่ ค ณะกรรมการดาเนิ นการก าหนด โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ระยะเวลาการชาระหนี้ เงินกูใ้ ห้กาหนดตามความเหมาะสมแต่ตอ้ งไม่เกิน 48 งวด แต่ละงวด
มีระยะเวลาห่างกัน 1 เดือน
ข้ อ 9 ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองหลักฐานและข้อมูลตลอดจนวงเงิน
ให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ ย เงิ นให้กู้และก าหนดเวลาช าระหนี้ แล้วนาเสนอความเห็ นแก่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อพิจารณาการอนุมตั ิเงินกูเ้ ป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการอาจมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูอ้ นุมตั ิเงินให้แก่
สหกรณ์ผูข้ อกูเ้ งินจานวนเท่าใดก็ได้แต่ไม่เกินวงเงินตามข้อ 6 (1) เมื่อคณะกรรมการอานวยการได้
อนุมตั ิให้กแู้ ก่สหกรณ์ใดไปแล้ว ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 10 สหกรณ์ ผูข้ อกู้เงิ นจะต้องจัดทาสัญญากู้เงิ นและสัญญาค้ าประกันตามแบบที่ สหกรณ์
กาหนด โดยมีคณะกรรมการดาเนิ นการผูข้ อกูเ้ งินเป็ นผูท้ าสัญญาค้ าประกันจานวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และ
ระยะเวลาการชาระหนี้เงินกูค้ ืนให้ระบุไว้ในสัญญาให้ชดั เจน
ข้อ 11 ถ้าสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งินจะกูเ้ งินจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ ในระหว่างที่ยงั มีหนี้เงินกูอ้ ยู่
กับสหกรณ์ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในระยะเวลาอันสมควร
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สหกรณ์ ผู ข้ อกู้เ งิ น ที่ ไ ด้รั บ เงิ น กู้จ ะต้อ งส่ ง งบทดลองหรื อ งบดุ ล ให้ แ ก่ ส หกรณ์ เ ป็ นประจา
ทุกเดือนจนกว่าจะชาระหนี้เงินกูห้ มด
ข้ อ 12 ในกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์ เรี ยกคืนต้นเงินกูท้ ี่ คงค้างพร้อมทั้งดอกเบี้ ย
โดยสิ้ นเชิง แม้ยงั ไม่ถึงกาหนดการชาระตามสัญญากูเ้ งินก็ตาม
(1) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งินต้องเลิกดาเนินกิจการไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งินฝ่ าฝื นข้อกาหนด ตามข้อ 10
(3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งินใช้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญากูเ้ งิน
(4) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ งินผิดนัดไม่ชาระหนี้ เงินกูต้ ามกาหนดในสัญญา และคณะกรรมการ
ดาเนินการไม่ได้ผอ่ นชาระหนี้ให้
(5) เมื่อมีเหตุที่คณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่า สหกรณ์
ผูข้ อกูเ้ งินนั้น ไม่สมควรกูเ้ งินจากสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
(ยุทธพล แก้วเจริ ญ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

