ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพือการท่องเทียว ฉบับที 1 พ.ศ. 2556
***************
เพื อเป็ นการให้ส วัส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด ได้มี
โอกาสท่องเทียวทังในและต่างประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด พ.ศ. 2544
ข้อ 107 (3 ) โดยมติคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที 31 ในการประชุ มคณะกรรมการดําเนินการ ชุ ดที 31 ครังที
12 เมือวันที 3 กรกฏาคม 2556 ให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยเงินกูส้ วัสดิการเพือการท่องเทียว ไว้ดงั ต่อไปนี
หมวดที 1
ข้ อกําหนดทัวไป
ข้ อที 1. ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ว่าด้วย
เงินกู้สวัสดิการเพือการท่องเทียว ฉบับที 1 พ.ศ. 2552”
ข้ อที 2. ระเบียบนี บังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 4 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป
ข้ อที 3. ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
“สมาชิ ก”
หมายถึง สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยนจํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพ
แรงงานไทยเรยน จํากัด
ข้ อที 4. การกู้สวัสดิการเพือการท่องเทียว จะเป็ นการจัดการท่องเทียวทีจัดโดยผูจ้ ดั นําเทียวรายใดก็
ได้ โดยสหกรณ์ฯ จะทําการประสานงานในการจ่ายค่าใช้จ่ายให้
ข้ อที 5. การกูส้ วัสดิการเพือการท่องเทียวนีเป็ นการท่องเทียวทังภายในประเทศ หรื อ ต่างประเทศ
โดยให้สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินแนบเอกสารประกอบคําขอกู้ซึงมีรายละเอียดของการเดินทางพร้อมกับค่าใช้จา่ ยจาก
บริ ษทั จัดนําเทียว
ข้ อที 6. จํานวนเงินกู้ ทีให้แก่สมาชิ กคนหนึง ๆ ให้อยูใ่ นเกณฑ์ ดังนี
6.1 กูไ้ ด้ไม่เกิน 80,000 บาท สําหรับการท่องเทียวภายในประเทศ ทังนียอดกูต้ อ้ งไม่เกิน ได้
150 % ของค่าใช้จา่ ยจากบริ ษทั นําเทียว

6.2 กู้ได้ไม่เกิ น 150,000 บาทสําหรับการท่องเทียวต่ างประเทศ ทังนี ยอดกู้ตอ้ งไม่เกิ น ได้
150 % ของค่าใช้จา่ ยจากบริ ษทั นําเทียว
6.3 กรณี ใช้หุน้ คําประกันให้กไู้ ด้ไม่เกินร้ อยละ 95 ของหุน้ แต่สมาชิ กต้องไม่มีภาระในการ
ใช้หุน้ คําประกันเงินกูอ้ ืน ๆ
6.4 เงินงวดชําระหนี เมือชําระเงินต้นและดอกเบียแล้ว สมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น ้อย
กว่าร้อ ยละ 25 ของเงินได้รายเดือน
หมวดที 2
หลักประกันสํ าหรั บเงินกู้สวัสดิการเพือการท่องเทียว
ข้ อที 7. หลักประกันสําหรับเงินกูส้ วัสดิการเพือการท่องเทียวนัน ให้มีขอ้ กําหนดดังต่อไปนี คือ ใน
การกูเ้ งินกู้หนึงสัญญาเงินกู้ ต้องใช้ผูค้ าํ ประกัน จํานวน 2 คน และทัง 2 คน ต้องไม่มีภาระในการคําประกัน
เกินสิ ทธิ คําประกันต่อการกู้สวัสดิการเพือการท่องเทียว
ข้ อที 8. สมาชิกคําประกันต้องทําหนังสื อคําประกันไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้
ข้ อที 9. ผูค้ าํ ประกันใดตาย หรื อลาออกจากสหกรณ์ หรื อมีเหตุทีคณะกรรมการเห็นว่าไม่ สมควรที
จะเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดหาให้สมาชิกอืน ซึ งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทน
คนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด
หมวดที 3
เงินงวดชําระหนีสํ าหรับเงินกู้
ข้ อที 10. เงินงวดชําระหนีเงินกูน้ นั ให้กาํ หนดไว้ดงั นี
10.1 ให้ส่งคืนเงินต้นและดอกเบียเป็ นงวดรายเดือน ตามทีคณะกรรมการกําหนด
10.2 สมาชิ กจะขอผ่อนชําระกี งวดก็ ได้ตามเสนอแต่ไม่เ กิ น 24 เดื อนสําหรั บสมาชิ ก ทีรั บ
ค่าจ้างเป็ นรายเดือน หรื อ 48 งวด สําหรับสมาชิ กทีรับค่าจ้างเป็ นรายวิก
ข้ อที 11. การส่ งเงิ น งวดชํา ระหนี ให้ส่ งโดยวิธีหักจากเงิ น รายได้ข องผูก้ ู้ ณ ทีจ่ า ย และให้ถือ ว่า
เงินงวดชําระหนี แต่ละงวดส่ งภายในสิ นเดือนนันๆ
หมวดที 4
อัตราดอกเบียเงินกู้
ข้ อที 12. ให้เรี ยกดอกเบียเงินกูส้ วัสดิการเพือการท่องเทียวในอัตราตามประกาศของสหกรณ์
ข้ อที 13. ให้คิดอัตราดอกเบียเป็ นรายวันตามจํานวนยอดเงินคงเหลือ

หมวดที 5
การควบคุมหลักประกันและเรียกคื นเงินกู้
ข้ อที 14. ให้คณะกรรมการตรวจตรา ควบคุม ให้เงินกูท้ ุกรายทีหลักประกันกําหนดไว้ในระเบียบนี
ถ้าคณะกรรมการเห็นว่า หลัก ประกันเงิ นกู้สําหรับรายใดบกพร่ อง ผูก้ ู้จะต้อ งจัดการแก้ไ ขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อที 15. กรณี ใดดังต่อไปนี ให้ถือว่าเงินกูพ้ ร้อมดอกเบียไม่วา่ ประเภทใดเป็ นอัน ถึงกําหนดส่ ง คืน
โดยสิ นเชิ ง โดยมิพกั ถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้ และคณะกรรมการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
15.1 เมือผูก้ ู้ขาดสมาชิกภาพ ไม่วา่ เพราะเหตุใด
15.2 เมือปรากฏต่อคณะกรรมการว่า ผูก้ นู้ าํ เงินทีกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายทีกูน้ นั
15.3 เมือคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกูบ้ กพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไข
ให้คืนดี ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด
15.4 ค้างส่ งเงินงวดชําระหนีไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบียเป็ นเวลาถึง 2 เดื อน หรื อ ผิดนัดส่ ง
เงินงวดชําระหนีดังว่านันถึง 3 คราว สําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
ข้ อที 16. กรณี เงินกูต้ อ้ งส่ งคืนโดยสิ นเชิ งตามข้อที 15. ถ้าผูค้ าํ ประกันต้อ งรับผิ ดชําระหนี แทนผูก้ ู้
และไม่สามารถชําระหนีนันโดยสิ นเชิงได้เมือผูค้ าํ ประกันร้ องขอ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจาก
ผูค้ าประกั
ํ
นเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามทีผูก้ ใู้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อที 17. ผูก้ ู้ก็ดี ผูค้ าประกั
ํ
นก็ดี ต้องรับผูกพัน ว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรื อออกงานประจํา
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนีสินทีตนมีอยูต่ อ่ สหกรณ์
ให้เสร็ จสิ นเสี ยก่อ น แล้วจึงขอออกงานประจํานัน
ข้ อที 18. เมือผูก้ ขู้ าดสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลียคืน หรื อดอกเบียค้าง
จ่าย บรรดาทีสมาชิ กมี อ ยู่ก ับสหกรณ์ไ ด้ ในการจ่า ยเงิ นดังกล่ าว สหกรณ์ มีอาํ นาจหัก เงิน ซึ งสมาชิ ก ต้อ ง
รับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ. 45
ประกาศ ณ วันที 8 สิ งหาคม 2556
เฉลย ชมบุหรั น
(นายเฉลย ชมบุหรั น)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

