ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรให้ สหกรณ์ อ่ นื กู้ยืมเงิน
พ.ศ. 2554
…………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 10 , ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วย
การให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วย
การให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2554 “
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินพ.ศ.2544 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้
แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผ้ ใู ห้ ก้ เู งิน
สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ หมายความว่า สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย
ข้ อ 4. สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
( 1 ) ไม่มีข้อบกพร่ องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ ามีต้องได้ รับการแก้ ไขจนเป็ นที่
พอใจของสหกรณ์แล้ ว
( 2 ) มีความมัน่ คงทางการเงิน และมีความสามารถในการชาระหนี ้
( 3 ) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่ งครัดสม่าเสมอ
( 4 ) มีคณ
ุ สมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 5. สหกรณ์จะให้ เงินกู้แก่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ที่มีวตั ถุประสงค์จะใช้ เงินกู้เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนให้
สมาชิกกู้หรื อเพื่อการดาเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับและระเบียบ
อันเหมาะสมเท่านัน้
ข้ อ 6. จานวนเงินกู้ที่ให้ แก่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้สหกรณ์หนึ่ง ๆ ต้ องไม่เกินร้ อยละ 25 ของทุนเรื อนหุ้นรวม
กับทุนสารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี ้เงินกู้ทกุ รายของสหกรณ์ผ้ ขู อกู้แล้ ว จะต้ องไม่เกินวงเงินกู้ยืมและค ้า
ประกันประจาปี ทไี่ ด้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
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ั้
้าประกันเป็ น
รายบุคคลและให้ จดั หาอสังหาริ มทรัพย์หรื อสังหาริ มทรัพย์ที่มีมลู ค่าไม่น้อยกว่าจานวนเงินกู้ที่จานวนเป็ น
หลักประกัน เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นที่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ไม่มีหลักทรัพย์หรื อไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้ เป็ น
หลักประกันเงินกู้ได้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ทงคณะค
ั้
้าประกันเงินกู้และในกรณีผ้ คู ้า
ประกันคนใดพ้ นจากตาแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้จะชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น ให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้จดั ให้ กรรมการ
ดาเนินการคนใหม่เป็ นผู้ค ้าประกันแทนคนเดิม
ข้ อ 8. การกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ ให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดให้ สหกรณ์ที่ขอกู้เงิน
ชาระต้ นเงินและดอกเบี ้ยให้ เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในแผนการใช้ เงินกู้ แต่ต้องไม่เกิน
หกสิบเดือน
ข้ อ 9. อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน โดย
ประกาศเป็ นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ คิดเป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้ อ 10. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อความจาเป็ นเกิดขึนอั
้ นทาให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ไม่สามารถชาระคืน
เงินกู้ได้ ตามกาหนด ให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ยื่นคาร้ องขอผ่อนผันเลื่อนกาหนดเวลาชาระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์ เพื่อให้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาการผ่อนผันได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 11. สหกรณ์ผ้ กู ้ ไู ม่ชาระคืนเงินกู้เมื่อถึงกาหนด โดยไม่ได้ รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการหรื อไม่
มีเหตุผลอันสมควร จะต้ องเสียเบี ้ยปรับผิดนัดชาระหนี ้เป็ นรายวันในอัตราร้ อยละ 19.50 ต่อปี ของต้ นเงินที่ผิด
นัด โดยนับถัดจากวันที่ถงึ กาหนดชาระจนถึงวันที่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ชาระเงินกู้เสร็ จสิ ้น
ข้ อ 12. การขอกู้ ให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ยื่นหนังสือแสดงความจานงระบุวตั ถุประสงค์ในการใช้ เงินกู้
จานวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาชาระหนี ้ พร้ อมด้ วยหลักฐานดังต่อไปนี ้
( 1 ) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่มกี ารพิจารณาเรื่ องขอกู้เงิน
จากสหกรณ์
( 2 ) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจาปี ล่าสุด พร้ อมด้ วยรายงานกิจการ
ประจาปี
( 3 ) งบทดลอง ณ วันสิ ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจานงขอกู้ และย้ อนหลัง
อีก 2 เดือน
( 4 ) สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
( 5 ) ข้ อบังคับของสหกรณ์ รวมทังระเบี
้
ยบการเงินของสหกรณ์

-3( 6 ) รายนามคณะกรรมการดาเนินการ ตาแหน่งในคณะกรรมการดาเนินการและตาแหน่ง
ในหน่วยงานที่สงั กัด ( ถ้ ามี ) พร้ อมทังวาระของการด
้
ารงตาแหน่งของกรรมการดาเนินการ
( 7 ) สาเนาหนังสือให้ ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกาหนดวงเงินกู้ยืม
หรื อค ้าประกันประจาปี
( 8 ) สาเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรื อบุคคลซึง่ สหกรณ์ได้ ก้ ยู ืมไว้ และ
ยังมีภาระผูกพันอยู่
( 9 ) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 13. ให้ ผ้ จู ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมัน่ คงความสามารถในการ
ชาระหนี ้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้ อมทังความเห็
้
นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ข้ อ 14. ถ้ าสหกรณ์ผ้ ขู อกู้จะกู้เงินจากผู้อื่น ในระหว่างที่ยงั มีหนี ้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ ต้ องแจ้ งให้
สหกรณ์ทราบ
ข้ อ 15. ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้ ให้ สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกู้และให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ชาระคืนต้ นเงิน
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ ยงั ไม่ถงึ กาหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม
( 1 ) เมื่อสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด
( 2 ) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ฝ่าฝื นข้ อกาหนดตามข้ อ 14 แห่งระเบียบนี ้
( 3 ) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ใช้ เงินกู้ไม่ถกู ต้ องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในสัญญา
เงินกู้
( 4 ) เมื่อสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินกู้ตามกาหนดและคณะกรรมการไม่ได้ ผ่อนเวลา
ให้
( 5 ) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่า สหกรณ์นนไม่
ั ้ สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป
ข้ อ 16. เมื่อคณะกรรมการอนุมตั ิเงินกู้แล้ ว ให้ ผ้ จู ดั การแจ้ งให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ทราบโดยเร็ ว เพือ่ จัดทา
สัญญากู้ และจัดทาหลักประกันให้ เรี ยบร้ อย แล้ วจึงจัดส่งเงินกู้ให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ต่อไป
ข้ อ 17. การทาสัญญากู้ ให้ จดั ทาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และให้ ผ้ มู ีอานาจลงลายมือชื่อแทน
สหกรณ์ ตามข้ อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ที่ทากับสหกรณ์
ข้ อ 18. การให้ เงินกู้แก่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้โดยใช้ ตวั๋ สัญญาใช้ เงินเป็ นหลักฐานแทนการทาสัญญากู้ให้
สามารถกระทาได้ โดยจานวนเงินกู้ให้ เป็ นไปตามข้ อ 6 ของระเบียบนี ้สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิอื่น ๆ
ให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดขึนได้
้ ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์

-4ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

