ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
ว่าด้วย “การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส พ.ศ.2555”
***************************
ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ข้อ 79(8) และ
107 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ได้กําหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ว่าด้วย “การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อการมงคล
สมรส พ.ศ.2556” ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบีย บนี้เรียกว่า ระเบีย บสหกรณ์ออมทรัพย์ตํา รวจภูธรจังหวัดนราธิว าส จํากัด
ว่าด้วย “การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส พ.ศ.2556”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ระเบียบอื่นใดที่มีใช้อยู่ก่อนวันใช้
ระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
“ประธานดําเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
“รองประธานดําเนินการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
“คณะกรรมการดํา เนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
“ผู้จัด การ” หมายถึง ผู้จัด การสหกรณ์ออมทรัพย์ตํา รวจภูธ รจังหวัด นราธิว าส
จํากัด
หมวด 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 4 สหกรณ์จะให้สวัสดิการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส สําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 เดือน
ข้อ 5 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์
ตามแบบที่กําหนดไว้
ข้อ 6 การให้เงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้และสมาชิกผู้ค้ํา
ประกัน ต้องทําหนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
ข้อ 7 การส่งเงินงวดชําระหนี้ เงินกู้มงคลสมรส ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ประจําของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินค่าหุ้นราย

เดือนรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําของผู้ กู้ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้เงินกู้
สวัสดิการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในสิ้นเดือนนั้นๆ
หมวด 2
การให้เงินกู้
ข้อ 8 การให้เงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบ
อํานาจให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ ผู้วินิจฉัยให้เงินกู้แทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้
และให้ผู้รับมอบอํานาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรสที่ให้ไป และส่งคืนให้
คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 9 เงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ต้องไม่เกิน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 10 สมาชิกผู้ประสงค์ขอเงินกู้เพื่อการมงคลสมรสต้องเสนอเอกสารประกอบ คําขอกู้
ดังนี้
(1) สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ สําเนาบัตรประจําตัวผู้กู้ และสําเนาบัตรประจําตัวผู้ค้ําประกัน
(2) สําเนาบัตรผู้เข้าพิธีสมรส และสําเนาทะเบียนผู้เข้าพิธีสมรส
(3) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานีหรือรักษาราชการแทน
หมวด 3
หลักประกันเงินกู้
ข้อ 11 หลักประกันเงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส ให้สมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรส
ของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้ค้ําประกันอย่างน้อย 1 คน
เมื่ อ ผู้ ค้ํ า ประกั น ตาย หรื อ ออกจากสหกรณ์ ไ ม่ ว่ า เพราะเหตุ ใ ด หรื อ มี เ หตุ ที่
คณะกรรมการดํ า เนิ น การ เห็ น ว่ า ไม่ ส มควรที่ จ ะเป็ น ผู้ ค้ํ า ประกั น ต่ อ ไป ผู้ กู้ ต้ อ งจั ด ให้ ส มาชิ ก อื่ น ซึ่ ง
คณะกรรมการดําเนิน การเห็นสมควรเข้าค้ําประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการดําเนิน
ภายหลังทําหนังสือค้ําประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ําประกันไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้อง
จัดให้มีสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเข้าค้ําประกันแทนคนเดิมโดยเร็ว
หมวด 4
การส่งงวดชําระหนี้
ข้อ 12 หลักประกันเงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส ให้ผู้กู้ส่งคืนเต็มจํานวนพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกหรือให้ส่งเป็นรายงวดเดือนเท่ากัน(เว้นแต่งวดสุดท้าย)
พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจํานวนไม่เกิน 36 งวด
เงินงวดชําระหนี้นั้น ให้ส่งตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลา
แต่อย่างใด
หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 13 ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส เท่ากับอัตราที่สหกรณ์
เรียกเก็บจากเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ

ข้อ 14 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ โดยถือเกณฑ์ 1 ปี เท่ากับ
365 วัน
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมการให้เงินกูส้ วัสดิการเงินกู้เพื่อการ
มงคลสมรส มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกัน
สําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 16 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าถึงกําหนดส่งคืนเงินกูส้ วัสดิการเงินกู้เพื่อการมงคล
สมรส พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการว่า ผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้
นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย)เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 17 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงได้ ตามที่กล่าวแล้วในข้อ 18 ถ้าผู้ค้ํา
ประกันต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันประกันร้องขอ
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผัน ให้เรียกเก็บจากผู้ค้ําประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จสิ้นตามที่ผู้กู้ได้ทํา
หนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 18 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ําประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจาก
ราชการ หรืองานประจํา ตามระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติวิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
ข้อ 19 สหกรณ์ให้เงินกูส้ วัสดิการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรสแก่สมาชิกถึงวันสิ้นปีทางบัญชี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555
สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2555
ปราโมทย์ แก้วขาว
(พันตํารวจโทปราโมทย์ แก้วขาว)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด

