ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยเงินกู้เพื่อกำรศึกษำ
พ.ศ.2554
…………………….
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้ อ 78 และข้ อ 106 คณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อการศึกษาขึนเพื
้ ่อ
ช่วยเหลือให้ เงินกู้ทางด้ านการศึกษาแก่สมาชิก
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อการศึกษา พ.ศ.2554“
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินกู้เพื่อการศึกษา พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จากัด
ข้ อ 4. เงินกู้เพื่อการศึกษาเป็ นเงินกู้เพื่อช่วยเหลือทางด้ านการศึกษาของสมาชิกหรื อบุตรสมาชิกหรื อ
คู่สมรสสมาชิก
ข้ อ 5. ผู้ก้ เู งินกู้เพือ่ การศึกษาต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์เป็ นเวลาอย่างน้ อย 6 เดือน
ข้ อ 6. วงเงินกู้เพื่อการศึกษากาหนดไว้ ระดับปริ ญญาตรี ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมืน่ บาทถ้ วน)
ระดับปริ ญญาโทไม่เกิน 50,000 บาท (ห้ าหมืน่ บาทถ้ วน) กาหนดผ่อนชาระ 50 งวด(เดือน) อัตราดอกเบี ้ย
เท่ากับเงินกู้สามัญ
ข้ อ 7. ผู้ก้ เู งินกู้เพือ่ การศึกษาให้ ยื่นหลักฐานประกอบคาขอกู้ยื่นกู้ต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
1. สาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้ าน ( หากกู้ให้ บุตร หรื อภรรยาต้ องมีทะเบียนบ้ านผู้นนด้
ั ้ วย )
3. สาเนาทะเบียนสมรส ( หากกู้ให้ ค่สู มรส )

-24. หนังสือรับรองการเป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเดิม
5. เอกสารการลงทะเบียนการสมัคร หรือหลักฐานการลาเพือ่ การศึกษา
6. หนังสือรับรองของผู้บงั คับบัญชาจากต้ นสังกัด
7. ใบรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิจากหัวหน้ าหน่วยงาน ( ผู้บงั คับบัญชา ) หรื อ
หัวหน้ าการเงิน โดยต้ องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่างน้ อย 10 % ของรายได้ เงินเดือนเมื่อหักหนี ้สินของ
เงินกู้ทกุ ประเภทและหุ้นนาส่งรายเดือนแล้ ว
8. สาเนาเอกสารทังหมดต้
้
องรับรองสาเนาถูกต้ องโดยเจ้ าตัวเท่านัน้
ข้ อ 8. ผู้ก้ เู งินกู้เพือ่ การศึกษาต้ องเสนอให้ มีผ้ คู ้าประกัน 2 คน ถ้ าเป็ นสมาชิกที่เคยกู้เงินสามัญ
มาก่อนให้ เสนอผู้ค ้าประกันคนเดิม กรณีผ้ กู ้ ไู ม่เคยกู้เงินมาก่อนหรื อมีห้ นุ เพียงพอที่จะค ้าประกันได้ กใ็ ห้ ใช้ ห้ นุ
ของตนค ้าประกันภายในจากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของหุ้นที่มีอยู่ปัจจุบนั
ข้ อ 9. ผู้ก้ เู งินกู้เพือ่ การศึกษาจะกู้ได้ เพียง 1 สัญญาต่อปี
ข้ อ 10. ให้ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทาการรวบรวม ตรวจสอบ เอกสารให้ ถกู ต้ อง แล้ วนาเสนอต่อ
คณะกรรมการเงินกู้เพื่ออนุมตั แิ ล้ วนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการต่อไป
ข้ อ 11. การจ่ายเงินกู้เพือ่ การศึกษา วิธีการรับเงินของสมาชิก การชาระเงินต้ น การคิดดอกเบี ้ย
การผิดนัดชาระ การค้ างส่งเงิน ให้ ใช้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับเงินกู้สามัญโดยอนุโลม
ข้ อ 12. ให้ ประธานคณะกรรมการดาเนินการเป็ นผู้รักษาระเบียบนี ้หากมีปัญหาใด ๆ ให้
คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผู้ตดั สินข้ อปั ญหา และถือเป็ นอันสิ ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

