ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ระเบียบว่ ำด้ วยเงินกู้พิเศษ
พ.ศ. 2554
……………………….
โดยที่คณะกรรมการดาเนินการได้ พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์มีฐานะการเงินก้ าวหน้ าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้ เงินกู้เพื่อส่งเสริ มฐานะความมัน่ คงหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเกินกว่า
จากัดตามข้ อบังคับข้ อ 12(3)
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับข้ อ 10 , ข้ อ 12(3) , ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.
2554
ข้ อกำหนดทั่วไป
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินกู้พิเศษ ซึง่ ประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2553 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการเงินกู้พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้ เงินกู้พิเศษตามระเบียบการนี ้
ข้ อ 4. การให้ เงินกู้พิเศษนัน้ ให้ เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ , เพื่อการซื ้อที่ดนิ เป็ นของตนเอง ,
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และเพื่อการซื ้อยานพาหนะ(รถยนต์) ตามข้ อกาหนดในระเบียบการนี ้
ข้ อ 5. สมาชิกซึง่ อาจได้ รับเงินกู้พิเศษ ต้ องได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์นี ้ติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 6 เดือน
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เงินกู้ใหม่ได้ อีก รวมทุกรายของสมาชิกผู้ก้ คู นหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจานวนเงินต้ นไม่เกินกว่า
2 ล้ านบาท และต้ องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนี ้และหุ้นแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ข้ อ 7. การให้ เงินกู้พิเศษนัน้ ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ส่วนของจานวน
กรรมการดาเนินการผู้เข้ าร่ วมประชุมพิจารณาคาขอกู้รายนัน้
ข้ อ 8. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ วินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษ ทังหนั
้ งสือกู้และเอกสารทางกฎหมาย
อย่างอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกู้นนได้
ั ้ จดั ทาตามแบบที่กาหนดไว้ โดยครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว สมาชิกผู้ก้ จู งึ รับเงินกู้
จากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้ จ่ายเงินกู้ให้ เป็ นไปตามความมุ่งหมาย ให้ สมาชิกผู้ก้ สู ่งจานวนเงินกู้
พิเศษซึง่ ตนได้ รับเข้ าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี ้เพื่อถอนไปใช้ จ่ายเป็ นคราว ๆ ในเมื่ อถึง
กาหนดจ่ายตามความมุง่ หมาย การฝากเงินดังกล่าวนี ้ให้ เปิ ดบัญชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิดดอกเบี ้ยให้ ตาม
ยอดเงินคงเหลือน้ อยที่สดุ ในแต่ละเดือนตามที่สหกรณ์กาหนด ส่วนข้ อกาหนดอืน่ ๆ ให้ อนุโลมตามระเบียบ
ว่าด้ วยเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้ นข้ อกาหนดตามความในวรรคสองนันได้
้ ในกรณีที่สมาชิกผู้ก้ ู
แสดงเหตุผลให้ เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการว่ามีความจาเป็ นในการใช้ จ่ายเงิน
ข้ อ 9. ในเมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องใช้ จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมาย ต้ องเสนอรายงานการ
ใช้ จ่ายเงินกู้ตามแบบที่กาหนดไว้ พร้ อมทังหลั
้ กฐานที่มีตอ่ สหกรณ์ทกุ คราวโดยเร็ วที่สดุ ที่จะกระทาได้ สหกรณ์
อาจมอบให้ กรรมการดาเนินการหรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินกู้ตามรายงานนัน้ ๆ
อีกชันหนึ
้ ่งด้ วย
ข้ อ 10. ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็ จ ตนจะต้ องยินยอมและอานวยความสะดวก
ให้ กรรมการดาเนินการหรื อบุคคลอื่นซึง่ ได้ รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้ าตรวจการก่อสร้ าง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุ ง หรื อทรัพย์สิน หรื อที่ดิน หรือการประกอบอาชีพ หรื อสภาพรถยนต์ที่ใช้ เงินกู้นนั ้ ในเวลาอันสมควรได้
เสมอ และต้ องชี ้แจงข้ อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ ทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ และเพื่อกำรซือ้ ที่ดนิ เป็ นของตนเอง
ข้ อ 11. เงินกู้พิเศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์และเพื่อการซื ้อที่ดินเป็ นของตนเอง ได้ แก่
( ก ) เงินกู้เพื่อก่อสร้ าง , ต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารสาหรับใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยของตนเอง
และครัวเรื อนตามควรแก่ฐานะ
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ระยะเวลาอันสมควร ทังนี
้ ้สาหรับใช้ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของตนเองและครัวเรื อนตามควรแก่ฐานะ
( ค ) เงินกู้เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ที่ดินอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
( ง ) เงินกู้เพื่อไถ่ถอนจานอง บ้ าน ที่ดนิ พร้ อมอาคาร ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ก้ ู
ข้ อ 12. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินตามความในข้ อ 11. ต้ องเสนอคาขอกู้ถงึ คณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทังรายละเอี
้
ยดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนี ้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย รายการบุคคลในครัวเรื อน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็ นที่ต้อง
จัดให้ มีที่อยูอ่ าศัยใหม่ , แบบ , รู ป และรายการก่อสร้ าง หรือต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคาร รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้ างต่อเติมหรื อปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดนิ และหรืออาคารที่
จะซื ้อ กาหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทาไว้ หรือร่ างสัญญาที่จะทา และรายละเอียดแห่งความต้ องการเงินกู้
จานวนเงินซึง่ ตนจะออกเอง รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์ สินที่เสนอเป็ นหลักประกัน
ข้ อ 13. แบบ , รูป และรายการก่อสร้ าง หรือต่อเติม หรื อปรับปรุงอาคารนัน้ ต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย และต้ องได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้ วย
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแบบหรื อรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญ ต้ องรายงาน
ให้ คณะกรรมการทราบ และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการเสียก่อนจึงจะตรวจสอบ
แก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงได้
ข้ อ 14. สหกรณ์จะมอบให้ กรรมการดาเนินการหรือบุคคลตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสอบ และทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินพิเศษ เพือ่ การเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เป็ น
หน้ าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ ข้อความจริ งและรายละเอียดต่อผู้ตรวจสอบ
ข้ อ 15. จานวนเงินกู้พิเศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์ซงึ่ ให้ แก่สมาชิกกู้คนหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถชาระหนี ้ของสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หนึ่งล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน ) จานวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซื ้อที่ดินไม่เกิน 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้ านบาทถ้ วน )
ข้ อ 16. เงินกู้พิเศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์นนั ้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้ สมาชิกจัดให้ มีที่อยูอ่ าศัย
ของตนเองและครัวเรือนตามที่กล่าวในข้ อ 11. มิใช่จดั ให้ มขี นส
ึ ้ าหรับให้ เช่าหรือโอนแก่ผ้ อู นื่
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็ จ ตนจะให้ เช่าหรื อโอนอาคาร
หรื อที่ดินซึง่ ใช้ เงินกู้นนไม่
ั ้ ว่าบางส่วนหรื อทังหมดแก่
้
ผ้ อู ื่นไม่ได้ เว้ นแต่ในกรณีที่จาเป็ นซึง่ ได้ รับอนุญาตเป็ น
หนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
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ข้ อ 17. เงินกู้พิเศษเพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพนัน้ ให้ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครัว ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้ แก่สมาชิกผู้ก้ ู
ข้ อ 18. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินตามความในข้ อ 17. ต้ องเสนอคาขอกู้ถงึ คณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทังรายละเอี
้
ยดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการสินทรัพย์แ ละ
หนี ้สิน รายได้ และค่าใช้ จา่ ย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้ เงินกู้ รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้
เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้ องการเงินกู้จานวนทุนซึง่ ตนเองจะออกเอง รายการรายได้ ซงึ่ คาดว่าจะได้ รับ
จากการลงทุนนัน้ กาหนดการใช้ จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ ยวกับการประกอบอาชีพนัน้ รายละเอียด
และหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นประกัน
ข้ อ 19. สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้ องแสดงหลักฐานให้ เป็ นที่พอใจ
คณะกรรมการดาเนินการว่า ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้ อยหนึ่งส่วนในสี่ส่วนของจานวนทุนทังหมด
้
ที่ต้องการลงทุนในอาชีพที่ตนจะกระทานัน้
ข้ อ 20. สหกรณ์จะมอบให้ คณะกรรมการดาเนินการหรือบุคคลอืน่ ตามที่เห็นสมควรตรวจสอบ และ
ทารายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เป็ นหน้ าทีข่ องสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ ข้อเท็จจริ งและรายละเอียดต่อผู้ตรวจสอบ
ข้ อ 21. จานวนเงินกู้พิเศษเพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพซึง่ ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินงานพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้ องการเงินกู้แท้ จริ งตาม
แผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชาระหนี ้ของสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ( ห้ าแสนบาท
ถ้ วน )
เงินกู้พิเศษเพื่อกำรซือ้ ยำนพำหนะ (รถยนต์ )
ข้ อ 22. เงินกู้พิเศษเพือ่ ยานพาหนะนั้น ให้ เพื่อซื ้อรถยนต์หรื อแลกเปลี่ยนรถยนต์เพื่อเป็ นกรรมสิทธิ์
ของตนตามสมควรแก่ฐานะ ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ให้ แก่
สมาชิกผู้ก้ ู
ข้ อ 23. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ดงั กล่าว ต้ องเสนอคาขอกู้ถงึ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทัง้
รายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการทรัพย์สนิ และหนี ้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายละเอียดแห่งความต้ องการเงินกู้ จานวนซึง่ ตนจะออกเอง กาหนดการใช้ จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นหลักประกัน

-5ข้ อ 24. สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อซื ้อรถยนต์ ต้ องแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า
ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้ อยร้ อยละ 10 ของจานวนทุนทังหมดที
้
่จะซื ้อ
ข้ อ 25. สหกรณ์จะมอบให้ กรรมการดาเนินการหรือบุคคลซึง่ ตามที่เห็นสมควรตรวจสอบและทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินพิเศษเพือ่ ซื ้อรถยนต์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นหน้ าทีข่ อง
สมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ ข้อความจริ งและรายละเอียดต่อผู้ตรวจสอบ
ข้ อ 26. จานวนเงินกู้พิเศษเพือ่ ซื ้อรถยนต์ ที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึ่งๆ นันย่
้ อมสุดแล้ วแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็ นทีแ่ ท้ จริ ง แต่ต้องไม่เกิน
1,000,000 บาท ( หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน )
หลักประกันสำหรั บเงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะ , เพื่อซือ้ ที่ดนิ และเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพ
ข้ อ 27. ในการกู้เงินพิเศษนัน้ ผู้ก้ ตู ้ องทาหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ ถ้ าเงินกู้
พิเศษนัน้ มีจานวนไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ผ้ กู ้ มู ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
มูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ให้ หมายถึงมูลค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่และอยู่ในสภาพปลอด
ภาระค ้าประกันหนี ้รายอืน่ ถ้ าเงินกู้พิเศษนัน้ มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึง่ ผู้ก้ มู ีอยู่ในสหกรณ์ ต้ องมีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
( ก ) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกู้ โดยวงเงินกู้มีจานวนไม่เกินกว่ามูลค่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ้
( ข ) มีหลักทรัพย์,พันธบัตรรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึง่ คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร จานาเป็ นประกันเงินกู้เต็มจานวน
( ค ) ในกรณีหลักประกันใน ( ก )น้ อยกว่าจานวนเงินกู้และผู้ก้ ไู ม่สามารถหาหลักประกันอื่น
เพิ่มเติมได้ ให้ ผ้ กู ้ ตู ้ องเข้ าร่ วมโครงการเงินทุนสวัสดิการฯของสหกรณ์ สาหรับจานวนเงินกู้ที่เกินหลักประกัน
นันตามมติ
้
คณะกรรมการดาเนินการ
อสังหาริ มทรัพย์ที่จานองเป็ นประกัน ที่เป็ นสิ่งปลูกสร้ างต้ องทาประกันภัย โดยผู้ก้ เู ป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการทาประกันภัย
นอกจากหลักประกัน (ก) (ข) (ค) แล้ ว ให้ มีสมาชิกค ้าประกันอย่างน้ อย 2 คน
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ข้ อ 28. หลักประกันเงินกู้พิเศษตามความในข้ อ 27. วรรคแรกผู้ก้ ตู ้ องมีหลักประกันกรณีเพื่อการซื ้อ
ยานพาหนะ(รถยนต์) เพิ่มเติมดังนี ้
ก. ผู้ก้ ตู ้ องทาสัญญาเช่าซื ้อกับสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข. ต้ องมีสมาชิกค ้าประกัน 2 คนขึนไป
้
ค. ผู้ก้ ตู ้ องยินยอมให้ จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ซื ้อเป็ นของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด โดยผู้ก้ จู ดทะเบียนในนามผู้เช่าซื ้อ หรื อผู้ครอบครอง
ง. ผู้ก้ เู ป็ นผู้ชาระค่าเบี ้ยประกันภัยและภาษี ประจาปี รถยนต์ที่ซื ้อตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเช่าซื ้อตามที่กาหนดในสัญญาเช่าซื ้อ
ข้ อ 29. คณะกรรมการดาเนินการจะมอบให้ กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึง่ หรื อบุคคลตามที่
เห็นสมควร ตามข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 2(21) (22) เป็ นผู้แทนสหกรณ์ในการรับจานองอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
เป็ นผู้แทนสหกรณ์ในการจดทะเบียนเป็ นผู้ให้ เช่าซื ้อรถยนต์ รับจานา และหรื ออื่น ๆ เป็ นหลักประกันตาม
ข้ อ 14.
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 30. ให้ เรี ยกดอกเบี ้ยให้ ก้ แู ก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดแต่
ไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนด ข้ อ 8 วรรค 2
ข้ อ 31. ดอกเบี ้ยนันให้
้ คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้ นเงินคงเหลือ
กำรควบคุมหลักประกัน และกำรเรี ยกคืนเงินกู้
ข้ อ 32. คณะกรรมการดาเนินการมีหน้ าที่ตรวจ ควบคุม ให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนด
ไว้ ในระเบียบนี ้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่ อง ผู้ก้ ู
จะต้ องจัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้ อ 33. ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี ้ให้ ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิง
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในทันที โดยมิคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืน
โดยมิชกั ช้ า
(1) เมื่อผู้ก้ อู อกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผู้ก้ ู นาเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้
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มิได้ จดั การแก้ ไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย) เป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ข้ อ 34. ในกรณีผ้ คู ้าประกันจะต้ องรับผิดชอบชาระหนี ้แทนผู้ก้ ู โดยผู้ก้ ไู ม่สามารถชาระหนี ้นัน้ โดย
สิ ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค ้าประกันร้ องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ เรี ยกเก็บจากผู้ค ้าประกัน เป็ นงวด
รายเดือนจนเสร็ จตามที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ทาหนังสือให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 35. ผู้ก้ กู ็ดี ผู้ค ้าประกันก็ดี ต้ องรับผูกพันว่าถ้ าตนประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ ายจากราชการ
หรื องานประจาตามข้ อบังคับของสหกรณ์ จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี ้สินซึง่
ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อน แล้ วจึงจะขอออกหรื อย้ ายจากราชการหรื องานประจานันได้
้
ข้ อ 36. ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ และสมาชิกมีหนี ้จากสหกรณ์เดิมติดตามมาด้ วย
สหกรณ์จะต้ องพิจารณาให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อชาระหนี ้สหกรณ์เดิมทังหมด
้
และให้ คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาอนุมตั ิวงเงินให้ ก้ ยู ืมเป็ นราย ๆ ไป
กำรส่ งเงินคืนเงินกู้พิเศษ
ข้ อ 37. คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ ผ้ กู ้ เู งินพิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็ นงวดรายเดือน
เท่ากันพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย เป็ นจานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเป็ นการสมควรตามฐานะของผู้ก้ ู จานวนและความมุ่ง
หมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 180 งวด ตังแต่
้ เดือนที่คิดดอกเบี ้ยเดือนแรก ทังนี
้ ้โดยไม่มีการผ่อนเวลา และต้ อง
ชาระหนี ้ให้ เสร็ จสิ ้นภายในอายุ 65 ปี
ข้ อ 38. ในกรณีใดๆ ดังกาหนดตามข้ อบังคับข้ อ 14 ของสหกรณ์การควบคุมหลักประกันและการ
เรี ยกคืนเงินกู้ เงินกู้พิเศษเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้ อมดอกเบี ้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึง
กาหนดการเวลาที่ให้ ไว้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

