ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
พ.ศ. 2559
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด ข้อ 11(1) และข้อ 107(3)
ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 46 ครัง/ ที 7/2559 เมือวันที 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มมี ติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี/
ข้อ 1 ระเบียบนี/เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิก พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี/ให้มผี ลบังคับใช้ตงั/ แต่ วันที 25 เมษายน 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2557
3.2 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2557
แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2557
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรือข้อตกลงอืนใดซึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี/ และให้ ใช้ระเบียบนี/แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี/
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึง คณะกรรมการทีได้รบั การแต่งตัง/ จากคณะกรรมการดําเนินการ ตามข้อบังคับ
ข้อ 83
หมวด 1
ข้อกําหนดทัว ไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี/สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ

ข้อ 6 สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกตามข้อบังคับข้อ 31 เท่านัน/ และผูก้ ูต้ อ้ งมีทุนเรือนหุน้ ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
สามสิบ ของวงเงินทีขอกู ้
กรณี เงินกูไ้ ม่เกินหกแสนบาท สมาชิกสหกรณ์ตอ้ งเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ตาํ รวจ (สสอต.)
กรณี เงินกูเ้ กินกว่าหกแสนบาท สมาชิกสหกรณ์ตอ้ งเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ตาํ รวจ (สสอต.) และเป็ นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุ มสหกรณ์ (สส.ชสอ.)
กรณี สมาชิกสหกรณ์มไิ ด้เป็ นสมาชิกสมาคมดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาหลักประกันอืนทีเห็นสมควร
อาทิเช่น เงินฝากต่อสหกรณ์, พันธบัตรรัฐบาล, กรมธรรม์ประกันชีวติ
ข้อ 7 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน/ จะให้ได้เฉพาะกรณีเพือการอันจําเป็ น หรือมีประโยชน์ตามทีคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกําไรไม่ได้
ข้อ 8 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้ รวมถึงเสนอคําขอกูต้ ามลําดับ
ทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 9 การให้เงินกูท้ ุกประเภทนัน/ ผูก้ ูต้ อ้ งทําหนังสือกูแ้ ละสมาชิกผูค้ าํ/ ประกัน (ถ้ามี) ต้องทําหนังสือคํา/ ประกันให้ไว้
ต่อสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้
ข้อ 10 การส่งงวดชําระหนี/เงินกูท้ กุ ประเภท ซึงผูก้ ูต้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์นนั/ ให้ส่งโดยวิธหี กั จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู ้
ณ ทีจ่าย และการส่งเงินงวดชําระหนี/เงินกูท้ กุ ประเภท ดอกเบี/ยเงินกู ้ รวมทัง/ เงินอืนๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้
รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน/ ให้ถอื ว่าเงินงวดชําระหนี/แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ/นเดือนนัน/ ๆ
หมวด 2
เงินกูเ้ พือ เหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 11 การให้กูเ้ พือเหตุฉุกเฉินมี 3 ประเภท ดังนี/
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทัวไป
(2) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินพิเศษ
(3) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินหมุนเวียน
การให้เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือผูจ้ ดั การ ตามทีเห็นสมควร เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยให้เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการก็ได้ และให้ผูไ้ ด้รบั มอบดังกล่าวนัน/ แถลงรายการเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทีให้ไปและส่งคืน เพือให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 12 เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทีให้แก่สมาชิกผูก้ ูค้ นหนึง ๆ นัน/ ให้มจี าํ นวน ดังนี/
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทัวไป หรือเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินหมุนเวียน ไม่เกิน 100,000 บาท ให้สมาชิกกู ้
เพียงอย่างใดอย่างหนึง
(2) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินพิเศษ เพือจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ วงเงินกูไ้ ม่เกินจํานวนเงินทีต้องจ่ายจริง
ให้แก่สมาคมฌาปนกิจในกลุม่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
การขอรับเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินหมุนเวียน สหกรณ์จะจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของ
ผูก้ ูเ้ ท่านัน/

ข้อ 13 ให้ผูก้ ูส้ ่งคืนเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินเต็มจํานวน พร้อมด้วยดอกเบี/ยภายในวันสิ/นเดือนทีคิดดอกเบี/ยเดือนแรก
หรือให้ส่งเป็ นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกินสิบสองงวด
คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาให้เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกทียังส่งเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินไม่เสร็จ
ก็ได้ แต่สมาชิกผูก้ ูร้ ายนัน/ จะต้องส่งคืนเงินกูเ้ พือชําระหนี/มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึงงวด
หมวด 3
เงินกูส้ ามัญ
ข้อ 14 การให้เงินกูส้ ามัญ
ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก โดยคํานึงถึงความต้องการ
เงิน กู ท้ ี แท้จ ริ ง ตามควรแก่ ฐ านะและความสามารถชํา ระหนี/ ข องสมาชิ ก ผู น้ ั/น คณะกรรมการดํา เนิ น การอาจแต่ ง ตัง/
คณะกรรมการเงินกูข้ /นึ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 83 และมอบอํานาจหน้าทีในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญ
แก่สมาชิกได้
ข้อ 15 จํานวนเงินกูส้ ามัญ เงินกูส้ ามัญทีให้แก่สมาชิกผูก้ ูค้ นหนึง ๆ นัน/ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการจะ
พิจารณาเห็นสมควร ดังนี/
(1) เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 300,000 บาท
(2) เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 600,000 บาท
(3) เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
(4) เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 36 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
(5) เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 48 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,800,000 บาท
(6) เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 60 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ในกรณีทสมาชิ
ี กผูก้ ูเ้ งินสามัญ โดยมีหุน้ เป็ นหลักประกันให้กูไ้ ด้ภายในจํานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง/ หมดที
เป็ นหลักประกัน
ข้อ 16 วิธกี ารคํานวณจํานวนเงินกูส้ ามัญให้พจิ ารณาจากอายุการดํารงสภาพสมาชิกสหกรณ์ และเงินงวดทีต้องชําระ
รายเดือน ดังนี/
(1) จํานวนเงินกูส้ ามัญ สําหรับสมาชิกสหกรณ์ เงินงวดชําระหนี/รายเดือน ต้องไม่เกินร้อยละหกสิบของ
เงินเดือนรวมเงินเพิมพิเศษสําหรับการสูร้ บ
(2) กรณี ทนํี าเงินประจําตําแหน่ งมารวมในการคํานวณ ให้สามารถนําเงินประจําตําแหน่ งมารวมได้ ไม่เกิน
สามพันบาท และต้องชําระเงินกูใ้ ห้เสร็จสิ/นภายในอายุไม่เกิน 60 ปี ของผูก้ ู ้
ข้อ 17 ให้ผูก้ ูส้ ่งคืนเงินกูส้ ามัญพร้อมดอกเบี/ยภายในระยะเวลาไม่เกิน 144 งวด
คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกทียังส่งเงินกูส้ ามัญไม่เสร็จก็ได้ แต่สมาชิกผูก้ ูร้ ายนัน/
จะต้องส่งคืนเงินกูเ้ พือชําระหนี/มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน

หมวด 4
เงินกูพ้ เิ ศษ
ข้อ 18 การให้เงินกูพ้ เิ ศษนัน/ ให้เพือการศึกษาหรือการจัดหาอุปกรณ์เพือการศึกษาของสมาชิก วงเงินไม่เกิน 30,000
บาท ทัง/ นี/ ให้คาํ นึงถึงความสามารถในการผ่อนชําระของสมาชิก และในการส่งงวดชําระหนี/เงินกูพ้ เิ ศษพร้อมดอกเบี/ย ให้ชาํ ระ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึงปี
คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตัง/ คณะกรรมการเงินกูข้ / นึ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 83 และมอบ
อํานาจหน้าทีในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกได้
ข้อ 19 สมาชิกมีสทิ ธิขอกูเ้ งินพิเศษได้เมือเป็ นสมาชิกในสหกรณ์น/ ีตดิ ต่อกันมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ข้อ 20 สมาชิกทีกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษไปแล้วและยังอยู่ระหว่างชําระหนี/คืนสหกรณ์ มีสทิ ธิทจะขอกู
ี
เ้ งินประเภทเงินกูส้ ามัญ
หากมีเงินได้รายเดือนเพียงพอในการหักชําระหนี/ได้ ทัง/ นี/ให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 21 คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกทียังส่งเงินกูพ้ เิ ศษไม่เสร็จก็ได้ แต่สมาชิก
ผูก้ ูร้ ายนัน/ จะต้องส่งคืนเงินกูเ้ พือชําระหนี/มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสีเดือน
หมวด 5
หลักประกันเงินกู ้
ข้อ 22 สหกรณ์กาํ หนดหลักประกันสําหรับเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ ามัญ และเงินกูพ้ เิ ศษ ไว้ดงั นี/
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทุกประเภท ในกรณี ทเงิี นกูเ้ กินว่า 50,000 บาท หรือเป็ นสมาชิกไม่ครบสามเดือน
ให้มสี มาชิกสหกรณ์เป็ นผูค้ าํ/ ประกันหนึงคน
(2) เงินกูส้ ามัญ ให้มหี ลักประกันเงินกูด้ งั นี/
ก. สมาชิกสหกรณ์เป็ นผูค้ าํ/ ประกันไม่นอ้ ยกว่าสองคน หรือ
ข. ในกรณี ทีมีสมาชิกสหกรณ์เป็ นผูค้ าํ/ ประกันหนึงคน ให้มหี ลักประกันอืนตามทีคณะกรรมการมี
มติเห็นสมควรโดยคํานึงถึงวงเงินกูเ้ ป็ นสําคัญ
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ ให้มสี มาชิกสหกรณ์เป็ นผูค้ าํ/ ประกันอย่างน้อยหนึงคนหรือ ให้มหี ลักประกันอืนตามที
คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรโดยคํานึงถึงวงเงินกูเ้ ป็ นสําคัญ
หมวด 6
ดอกเบี5ย
ข้อ 23 ดอกเบี/ยเงินกูน้ นั/ ให้คิดเป็ นรายวันตามจํานวนเงินต้นคงเหลือ
ข้อ 24 สหกรณ์อาจเรียกดอกเบี/ยเงินกูแ้ ต่ละประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 บาทต่อปี โดยจะได้ประกาศให้
สมาชิกทราบเป็ นคราว ๆ ไป
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันการเรียกคืนและการผ่อนผันการเรียกคืนเงินกู ้
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักคํา/ ประกันเงินกู ้ ตามระเบียบนี/ เมือพบว่าสัญญา
เงินกูร้ ายใดหลักประกันเงินกูบ้ กพร่อง ให้รีบแจ้งให้สมาชิกผูก้ ูท้ ราบโดยไม่ชกั ช้า เพือให้จดั การแก้ไขตามระเบียบการกูเ้ งิน
ประเภทนัน/ ๆ ตามทีคณะกรรมการกําหนด

ข้อ 26 ในกรณีต่อไปนี/ ให้ถอื ว่าเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี/ยครบกําหนดส่งคืนโดยสิ/นเชิงโดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลา
เงินงวดเพือชําระหนี/ทให้
ี ไว้กบั สหกรณ์ ซึงคณะกรรมการจะต้องเรียกคืนโดยไม่ชกั ช้า
(1) เมือสมาชิกผูก้ ู ้ ออกจากสหกรณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ
(2) เมือคณะกรรมการ พบว่าหลักประกันเงินกูบ้ กพร่อง และผูก้ ูม้ ไิ ด้จดั การแก้ไขให้คืนดีตามที
คณะกรรมการกําหนด
(3) เมือค้างส่งเงินงวดชําระหนี/ตดิ ต่อกันตัง/ แต่ 2 งวด หรือขาดการส่งเงินงวดเพือชําระหนี/ถงึ 3 คราว
(สามคราว) สําหรับเงินกูแ้ ต่ละสัญญา
(4) เมือปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการว่า ผูก้ ูน้ าํ เงินไปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีให้เงินกูน้ นั/
ข้อ 27 ในกรณีทเงิี นกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิ/นเชิงและผูค้ าํ/ ประกันต้องรับผิดชอบชําระหนี/แทนผูก้ ู ้ และไม่สามารถ
ชําระหนี/นนั/ โดยสิ/นเชิงได้ เมือผูค้ าํ/ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกจากผูค้ าํ/ เป็ นรายเดือน
จนเสร็จตามทีผูก้ ูไ้ ด้ทาํ หนังสือกูไ้ ว้ต่อสหกรณ์กไ็ ด้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 28 สมาชิกผูก้ ูก้ ็ดี สมาชิกผูค้ าํ/ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ ข้อ 40 อนุ 2 อนุ 4 อนุ 5 และอนุ 6 จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ และจัดการชําระหนี/ให้เสร็จสิ/น
กรณี มปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี/ หรือไม่อาจปฏิบตั ิตามระเบียบนี/ได้ให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี/ขาด
ให้ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี/
ประกาศ ณ วันที
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