ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557”
***************************
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2557 ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ว่าด้วย “การให้
เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557”
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 “
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ว่าด้วย“การให้
เงิ น กู้ แ ก่ ส มาชิ ก พ.ศ. 2556” วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2556 และบรรดาระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง มติ
หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ง กับระเบียบ นี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ สหกรณ์ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกู้สามัญฉุกเฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
ข้อ 5 เงินกู้สามัญฉุกเฉินและเงินกู้สามัญนั้น สหกรณ์ให้กู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือเก็งกําไร มิได้
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หมวดที่ 2
เงินกู้สามัญ
ข้อ 7 เงินกู้สามัญมีดังนี้
7.1 เงินกู้สามัญฉุกเฉิน
7.2 เงินกู้สามัญ
ข้อ 8 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ
แก่สมาชิกได้มากกว่า 1 สัญญา ในเวลาเดียวกันตามโครงการสวัสดิการของสหกรณ์ ที่จัดทําขึ้น แต่ไม่เกิน
วงเงินกู้ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ และในข้อบังคับของสหกรณ์ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
เงินกู้ ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65 เพื่อมอบอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย ให้เงินกู้
สามัญแก่สมาชิก ให้ปฏิบัติได้
8.1 เงินกู้สามัญตามข้อ 7.1 เพื่อให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆนั้น
1 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
2 อายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า 1 ปี กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
8.2 เงินกู้สามัญตามข้อ 7.2 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตาม
แบบที่กําหนดไว้
ข้อ 9 คําขอกู้สามัญของสมาชิกนั้นต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ
9.1 คําขอกู้ของผู้ดํารงตําแหน่งสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ต้องผ่านความเห็นของ
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส หรือประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
9.2 คําขอกู้ของผู้ดํารงตําแหน่งในสังกัดสถานีตํารวจภูธรอําเภอต่างๆ ต้องผ่านความเห็นของ
หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอ นั้นๆ
9.3 ถ้าผู้ขอกู้มิได้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้น ต้องผ่านความเห็นของประธานกรรมการ
หรือกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
ข้อ 10 จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจํากัดไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ซึ่งไม่รวมเงินกู้ตามโครงการ
สวัสดิการของสหกรณ์และให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
10.1 สมาชิกสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 60 เท่า ของเงินเดือนบวกด้วยมูลค่าหุ้น
10.2 สมาชิ กที่ ข อกู้ เ งิน สามั ญ จะต้ องมี ทุน เรือ นหุ้น ไม่ต่ํ า กว่ า 25 เปอร์ เ ซ็น ของเงิ น ที่
ต้องการกู้
10.3 สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นไม่ถึง 25 เปอร์เซ็น ไม่ต้องนําเงินมาซื้อหุ้น สหกรณ์ จะหัก
เงินกู้สามัญมาเพิ่มเป็นทุนเรือนหุ้นให้ครบ 25 เปอร์เซ็น เมื่อสมาชิกได้รับเงินกู้สามัญ
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10.4 เป็นสมาชิกสหกรณ์ ระหว่าง
6 เดือน - 2 ปี
กู้ได้ไม่เกิน
200,000 บาท
เกิน 2 ปี - 5 ปี
กู้ได้ไม่เกิน
500,000 บาท
เกิน 5 ปี - 8 ปี
กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
เกิน 8 ปี - 10 ปี
กู้ได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท
10 ปีขึ้นไป
กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ยกเว้น สมาชิกที่กู้เดิมให้สามารถกู้ได้เท่ากับวงเงินกู้เดิม
10.5 ผู้กู้จะต้องมีเ งิน เหลือสุทธิหลังหักสหกรณ์และค่าใช้จ่า ยอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 2,500
บาท (รวมเงินประจําตําแหน่ง เงินพสร. เบี้ยเลี้ยง 2,000 บาท และเบี้ยเสี่ยงภัย 2,500 บาท)
10.6 ภาระการค้ําประกัน
- สัญญาเงินกู้ไม่เกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทุนเรือนหุ้น ไม่ต้องมีผู้ค้ําประกัน
- สัญญาเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ใช้สมาชิกค้ําประกัน 2 คน
- สัญญาเงินกู้เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 800,000 บาท ใช้สมาชิกค้ํา
ประกัน 3 คน
- สัญญาเงินกู้เกิน 800,000 บาท ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใช้สมาชิกค้ํา
ประกัน 4 คน
- ผู้กู้และผู้ค้ําประกันต้องลงลายมือชื่อต่อหน้ากรรมการ / ประธานกลุ่ม / เลขากลุ่ม
10.7 สมาชิกคนหนึ่งสามารถค้ําประกันสัญญาเงินกู้สามัญประเภท ทั่วไป 4 สัญญาเงินกู้
และสัญญาเงินกู้ประเภทอื่นไม่เกิน 2 สัญญากู้
10.8 สมาชิกที่ชําระหนี้เงินกู้สามัญต่อสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 8 งวด สามารถยื่นกู้เงินใหม่โดย
วิธีแปลงหนีเ้ งินกู้เดิมเป็นหนี้เงินกู้ใหม่ตามสัญญาเงินกู้ใหม่ได้
10.9 ผู้กู้จะต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้ 2 งวด ติดต่อกันในรอบปีบัญชี และผู้กู้จะต้องไม่
เป็น ผู้ค้ํา ประกัน สมาชิกที่ผิดนัด ชํา ระหนี้ ในฐานะผู้ค้ํา ประกัน 3 งวดติด ต่อกัน หรืออยู่ร ะหว่า งฟ้องคดีกับ
สหกรณ์
10.10 สัญญาเงินกู้ต้องผ่านการรับรองของผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่
การเงินรับรองการหักเงิน
10.11 กรณีสมาชิกขอกู้เงินเพื่อโครงการสวัสดิการของสหกรณ์ให้กับสมาชิก สามารถขอกู้ได้
โดยบวกราคาตามโครงการสวัสดิการ นั้น ๆ
10.12 ข้อ 10.1 และ ข้อ 10.8 มิให้ใช้บังคับสําหรับการกู้เงินตามโครงการสวัสดิการของ
สหกรณ์
10.13 ระยะเวลาในการชําระเงินคืนให้กับสหกรณ์ กรณีการกู้เพิ่มเติมตามโครงการ
สวัสดิการ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ นั้น ๆ
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10.14 สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญต่อสหกรณ์ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจของสมาชิก
สหกรณ์ฯ
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก มี ทุ น เรื อ นหุ้ น ในสหกรณ์ เ กิ น กว่ า หนึ่ ง ล้ า นห้ า แสนบาทถ้ ว นขึ้ น ไป
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ได้เกินกว่าที่กล่าวในวรรคก่อน แต่ต้องไม่เกินร้อย
ละ เก้าสิบแห่งมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ข้อ 11 คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกที่ได้ชําระต้นเงินกู้สามัญต่อสหกรณ์
ไม่น้อยกว่า 8 งวด กู้เงินรายใหม่โดยวิธีแปลงหนี้เงินกู้เดิมเป็นหนี้เงินกู้ใหม่ตามสัญญาเงินกู้รายใหม่ก็ได้แต่ทั้งนี้
เมื่อรวมหนี้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจํานวน
ต้นเงินรวมกันเกินกว่าจํากัดที่กล่าวไว้ในข้อ 10 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 12 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมี
ลักษณะพึงให้กู้ทุกราย ให้ถือลําดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
12.1 เงินกู้สามัญฉุกเฉินพึงให้ในลําดับก่อนเงินกู้สามัญอย่างอื่น
12.2 เงินกู้ซึ่งมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน พึงให้ในลําดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
12.3 ในระหว่างเงินกู้ที่อยู่ในลําดับเดียวกันตามที่กําหนดใน ข้อ 12.2 นั้นเงินกู้ซึ่งมีจํานวน
น้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จํานวนเงินกู้ที่นํามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้ง
เงิ น กู้ ส ามั ญ และเงิ น กู้ เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น รายก่ อ นของผู้ กู้ ที่ ค งเหลื อ อยู่ (ถ้ า มี ) ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้
หมวดที่ 3
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 13 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐาน พิสูจน์ได้และประสงค์จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นคําขอกู้
ถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
ข้อ 14 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรม
กรรมการหรื อ ผู้ จั ด การดํ า เนิ น การอื่ น ๆตามที่ เ ห็ น สมควรเป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ให้ เ งิ น กู้ เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น แทน
คณะกรรมการดําเนินการ ก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไป และ
ส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 15 เงินกู้สามัญฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆนั้น อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ขึ้นไปกู้ได้
ไม่เกิน 50,000 บาท
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หมวดที่ 4
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้
ข้อ 16 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้นั้น ให้กําหนดไว้ ดังนี้
16.1 เงินกู้สามัญตามข้อ 7.1 ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เต็มจํานวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวัน
สิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยแบ่งเป็น 48 งวดๆละเท่าๆกัน เว้นแต่งวดสุดท้ายให้หักเท่าที่คงเหลือ โดย
ไม่มีการผ่อนเวลาอย่างใดอีก
16.2 เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็น
งวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย เป็นจํานวน กี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวน
และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ไม่เกิน 120 งวด สําหรับกรณีเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และสําหรับกรณีเงินกู้เกิน
กว่า 1 ล้านบาท ให้ผ่อนชําระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนไม่เกิน 180 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือน
แรก ทั้งนี้ต้องไม่เกินอายุ 65 ปี
ในกรณีที่ผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผัน
เป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญที่กําหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อน นั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสําหรับ
เงินกู้สามัญรายหนึ่งๆต้องไม่เกิน หกเดือน
16.3 เงินกู้สามัญฉุกเฉินให้ผู้กู้ส่งคืนส่งคืนเงินกู้เต็มจํานวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้น
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยแบ่งเป็น 48 งวดๆละเท่าๆกัน เว้นแต่งวดสุดท้ายให้หักเท่าที่คงเหลือ โดยไม่มี
การผ่อนเวลาอย่างใดอีก
หมวดที่ 5
หลักประกันสําหรับเงินกู้
ข้อ 17 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
ข้อ 18 หลักประกันสําหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อกําหนดดังต่อไปนี้
18.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือเงินกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทําให้ไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ก็มิต้อง
มีหลักประกันอย่างอื่นอีก
18.2 เงินกู้สามัญฉุกเฉิน นอกจากหนังสือเงินกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทําให้ไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ให้มีผู้
ค้ําประกันจํานวน 1 คน และสมาชิก 1 คนสามารถค้ําประกันเงินกู้สามัญฉุกเฉินได้เพียง 1 รายเท่านั้น
18.3 เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือรวมกับเงินกู้สามัญราย
ก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจํานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย

/(ก) เป็นสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรส…

(ก) เป็นสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่ง
คนเป็นผู้ค้ําประกันได้ภายในวงเงินจํากัดแห่งสิทธิที่ผู้ค้ําประกันจะพึงกู้ได้ตามระเบียบนี้ เพื่อค้ําประกันหนี้สิน
เกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ ก็ต้องให้ค้ํา
ประกัน เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่นั้นทั้งหมด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินแห่งสิทธิการกู้เงินสามัญ
ของผู้ค้ําประกันด้วย
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้
ค้ําประกันมากกว่าหนึ่งคนได้
สมาชิกผู้ค้ําประกันต้องทําหนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิก
คนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ําประกัน โดยจํานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจํากัดที่กล่าวในข้อ
10 วรรคแรกไม่ได้
เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่นหรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 19 การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหักเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ให้ถือว่า เงินงวดชําระหนี้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
หมวดที่ 6
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 20 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราตามประกาศธนาคารแห่งชาติกําหนดโดยจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆไป
ข้อ 21 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวดที่ 7
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามกําหนดไว้
ในระเบียบการนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 23 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยโดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า
23.1 เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ

/23.2 เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการดําเนินการ...

23.2 เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้
นั้น
23.3 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
23.4 เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินชําระหนี้ดังกล่าวนั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ข้อ 24 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิง ตามที่กล่าวแล้วในข้อ 23 ถ้าผู้ค้ําประกันต้อง
รับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดํา เนินการ อาจผ่อนผันให้เ ก็บ จากผู้ค้ํา ประกันเป็น งวดรายเดือนจนเสร็จ ตามที่ผู้กู้ได้ทํา หนังสือกู้ ให้ ไว้ต่อ
สหกรณ์ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 25 ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ําประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์ขอลาออกหรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจํา ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 31 (3),(5) (เว้นแต่ยังเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่) จะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินที่ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออก
หรือย้ายจากราชการหรืองานประจํานั้นได้
ข้อ 26 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557
สมบัติ หวังดี
(พันตํารวจเอกสมบัติ หวังดี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด

