ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย กำรให้ เงินกู้แก่สมำชิกสมทบ พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
หมวด 8 คณะกรรมการดาเนิ นการ ข้อ 80 (8) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ และประกอบกับมติ
ประชุมคณะกรรมการดาเนิ น การชุด ที่ 51 ครั้ ง ที ่ 11/2564 เมื่อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้ก าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ
พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด
ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2564 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย การให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิ กสมทบ พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัด
หรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดาเนิ นการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
หมวด 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้ อ 5 สมาชิ ก สมทบผูป้ ระสงค์จะขอกู้เงิน ต้องยื่นค าขอกู้ตามแบบพิ มพ์ของสหกรณ์ พ ร้อม
รายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ตามที่สหกรณ์กาหนดไว้
ข้ อ 6 การให้ กู้เ งิ น แก่ ส มาชิ ก สมทบให้คณะกรรมการเงิ นกู้เป็ นผูพ้ ิ จารณาอนุ มัติ และนาเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการรับทราบรายการเงินกูท้ ี่ให้สมาชิกสมทบกูไ้ ป และชาระหนี้คืน ในโอกาสถัดไป
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หมวด 2
สิ ทธิกำรกู้ และวงเงินกู้
ข้ อ 7 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกคนหนึ่ ง ๆ สหกรณ์จะให้กูต้ ามความจาเป็ น หรื อมีประโยชน์ตามสมควร
และ ผูข้ อกูต้ อ้ งไม่อยูใ่ นระหว่างพิทกั ษ์ทรัพย์ในคดีลม้ ละลาย และคานึงถึงความสามารถในการชาระคืนเงินกู้
ของสมาชิกรายนั้น ผูก้ ูส้ ามารถกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่
ข้อ 8 สมาชิกที่ยงั ส่ งคืนเงินกูร้ ายก่อนไม่ครบ ให้มีสิทธิยนื่ คาขอกูเ้ งินแก่สมาชิกสมทบและพิจารณาให้
ได้รับเงินกูร้ ายใหม่ได้เมื่อผ่อนชาระครบ 1 งวด และเงินคงเหลือรับไม่น้อยกว่า 10,000 บาท หลังหักต้นหนี้
เงินกูร้ ายก่อนพร้อมดอกเบี้ย
ข้อ 9 สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกูใ้ นเวลาใดเวลาหนึ่งได้ ไม่เกิน 1 สัญญา
หมวด 3
หลักประกันสำหรับเงินกู้
ข้อ 10 หลักประกันสาหรับเงินกูน้ ้ นั ให้เป็ นตามข้อกาหนด ดังนี้
ก. ทุนเรื อนหุน้ เป็ นประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 ของจานวนมูลค่าทุนเรื อนหุน้ ที่สมาชิกชาระแล้ว
ข. เงินฝากเป็ นประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 ของจานวนเงินฝากนั้น
หมวด 4
เงินงวดชำระหนี้
ข้อ 11 การส่ งเงินงวดชาระหนี้ เงินกูซ้ ่ ึงผูก้ ูต้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ
ตามที่สหกรณ์กาหนด หรื อชาระ ณ ที่ทาการสหกรณ์ และให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้ แต่ละงวดถึงกาหนดส่ ง
ภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนนั้น ๆ
ข้ อ 12 การส่ ง เงิ นงวดช าระหนี้ ส าหรั บ เงิ นกู้ข องสมาชิ กสมทบ ให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการดาเนินการประกาศเป็ นคราว ๆ ไป
หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 13 ให้คิดดอกเบี้ยเงินกูใ้ นอัตราไม่เกินร้อยละ 14 ต่อปี ตามที่สหกรณ์จะได้ประกาศให้ทราบ
เป็ นคราวๆ ไป และสหกรณ์ยอ่ มทรงสิ ทธิจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากสมาชิกผูก้ เู้ มื่อใด ก็ได้
ข้ อ 14 ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ใ ห้ คิ ด เป็ นรายวัน ตามจ านวนเงิ น ต้น เงิ น กู้ค งเหลื อ เงิ น งวดช าระหนี้
รายเดือนให้คานวณดอกเบี้ยจนถึงวันทาการสุ ดท้ายของเดือน
ในกรณี ที่สมาชิ กมาขอชาระหนี้ ก่อนกาหนดบางส่ วน หรื อชาระทั้งหมดสหกรณ์ จะคานวณ
ดอกเบี้ยจนถึงวันชาระหนี้เงินกูน้ ้ นั
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หมวด 6
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้
ข้ อ 15 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการตรวจควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามกาหนดไว้
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องผูก้ ู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้ อ 16 ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูร้ ายนั้นเป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิ งพร้ อม
ดอกเบี้ ย ในทัน ที โ ดยมิ พ ัก ต้อ งค านึ ง ถึ ง ก าหนดเวลาที่ ใ ห้ ไ ว้ใ นสั ญ ญาเงิ น กู้ และคณะกรรมการ
ดาเนินการจะเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
ก. เมื่ อ ปรากฏต่ อ คณะกรรมการด าเนิ นการว่ า สมาชิ ก ผู ้กู้ น าเงิ น กู้ ร ายนั้ นไปใช้ ผิ ด
วัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในสัญญาเงินกูแ้ ห่งการกูค้ ราวนั้น
ข. เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินรายนั้นเกิดบกพร่ องและผูก้ ู้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ค. เมื่อสมาชิกสมทบค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลา 2 เดือน
ติดต่อกัน หรื อผิดนัดการส่ งงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
หมวด 7
กำรอนุมัติเงินให้ ก้ แู ก่ สมำชิก
ข้ อ 17 สมาชิ ก สมทบที่ ส หกรณ์ อนุ มัติใ ห้ไ ด้รับเงิ นกู้ ต้องทาสัญ ญาและขอรั บเงิ นกู้ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
ข้ อ 18 ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมี อ านาจวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
การดาเนินการตามระเบียบนี้
คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 85.
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

