
 
 

    ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี  จํากดั 
     ว่าด้วยการให้เงินกู้พเิศษ เพอืชําระหนีสถาบันการเงินอนื พ.ศ. 2559 

********** 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  พ.ศ.2554 ขอ้71(7) 
และขอ้ 94(2) มติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 51 ครังที 10/2559  เมือวนัที  10  มิถุนายน 2559   
ไดก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ว่าดว้ยการให้เงินกูเ้พือชาํระหนีสถาบนั
การเงินอืน  พ.ศ. 2559   ดงันี 

  ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกู ้
เพือชาํระหนีสถาบนัการเงินอืน พ.ศ. 2559 ” 
  ข้อ  2  ระเบียบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  1 กรกฎาคม  2559            
            อนึง ระเบียบ ประกาศ หรือขอ้ความอืนใดทีขดัแยง้ กบัระเบียบนีใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 
 ข้อ 3  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบนี  
 ข้อ 4  ระเบียบนี 
  “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  
  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
                              ตาํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั 
 “ขอ้บงัคบั”  หมายความวา่ ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  

“คณะกรรมการเงินกู”้  หมายความวา่ คณะกรรมการเงินกูต้ามขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
“สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ไม่รวมถึง 
สมาชิกสมทบหรือ สมาชิกทีเป็นขา้ราชการบาํนาญ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา่   ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ  
  สุราษฎร์ธานี  จาํกดั  
“ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั 
“เงินไดร้ายเดือน” หมายความวา่  เงินเดือนและเงินอืนทีจ่ายควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้ง 

    ประจาํหรือเงินบาํนาญ หรือเงินอืน ๆ ทีสมาชิกพึงไดม้า          
                  ข้อ 5  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน เพือชาํระหนีสถาบนัการเงินอืน   ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตาม
แบบทีสหกรณ์กาํหนดไว ้
             ข้อ 6  สมาชิกผูกู้เ้งินเพือชาํระหนีสถาบนัการเงินอืน เมือไดรั้บอนุมติัให้กูแ้ลว้ ทางสหกรณ์จะตอ้งนาํ
เงินดงักล่าวไปชาํระหนีสถาบนัการเงินอืนใหแ้ก่สมาชิก และเมือชาํระหนีแลว้ สมาชิกจะตอ้งใหค้าํมนัว่าจะไม่
ไปกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอืนอีก จนกว่าจะชาํระหนีเงินกูข้องสหกรณ์หมดสิน เวน้แต่กูโ้ดยใชห้ลกัทรัพยค์าํ
ประกนัเท่านนั 
 
 
 



 
            ข้อ 7 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ แต่งตงักรรมการเงินกูต้ามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ เพือทาํ
หนา้ทีในการพิจารณาวินิจฉยัเงินกูข้องสมาชิก แลว้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาอนุมติั โดยมีเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สามในสีของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมในครังนนัๆ 
                ข้อ 8  คาํขอกู้เงินของสมาชิกนัน ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณา ของผูบ้ ังคบับัญชาต้นสังกัด 
หวัหนา้หน่วยงาน  ซึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง  
                 ข้อ 9 หลกัฐานในการประกอบการขอกู ้สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งนาํหลกัฐานทีแสดงถึงการเป็นหนีของ
สถาบนัการเงินอืน ทีทางสถาบนัการเงินนันๆรับรองความถูกตอ้ง และเอกสารอืนๆตามทีคณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนด 
               ข้อ 10  สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกู้เงินเพือชาํระหนีสถาบนัการเงินอืน ตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
โดยไดส่้งเงินค่าหุน้มาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า  12 งวดเดือน และสมาชิกทีโอนสภาพมาจากสหกรณ์อืนจะตอ้งส่งค่า
หุน้มาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน กรณีสมาชิกทีเคยลาออกจากสมาชิกสหกรณ์มาแลว้  หากประสงคข์อกูจ้ะตอ้งเป็น
ผูที้ส่งเงินค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 24 งวดเดือน 

ข้อ11 จํานวนเงินกู้ทีให้แก่สมาชิกผู ้กู ้คนหนึง  ๆ  นัน   ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการ 
พิจารณาเห็นสมควร ทงันี ไม่เกินจาํนวนหนีทีมีอยูก่บัสถาบนัการเงินนนัๆ รวมกบัเงินค่าประกนัชีวิต หรือค่า
อืนๆตามทีสหกรณ์กาํหนด 

           สมาชิกทีจะขอกูเ้งินตามระเบียบนีจะตอ้งมีหนีกับสถาบนัการเงินอืนก่อนทีระเบียบนีมีผล
บงัคบัใช ้

หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ 
  ข้อ  12  การให้เงินกู ้ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูแ้ละหนงัสือคาํประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ ตามแบบทีกาํหนด 
โดยจะตอ้งมีผูค้าํประกนัไม่นอ้ยกว่า 2 คน หรือตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด แต่จะตอ้งไม่เป็นผูค้าํ
ประกนัรายเดียวกบัเงินกูส้ามญัทวัไปหรือเงินกูป้ระเภทอืนๆ  
  ข้อ  13  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูน้นั สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งทาํประกนัชีวิตครบตามจาํนวนวงเงินกู ้ตามที
สหกรณ์กาํหนด ตลอดระยะเวลาจนกวา่จะส่งชาํระหนีหมดสิน 
 ข้อ  14  สมาชิกผูกู้ ้จะตอ้งบริจาคเขา้กองทุนช่วยเหลือผูค้าํประกันกรณีทีผูกู้ ้ถูกออกจากราชการ 
   ตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนสวสัดิการการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ  

เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้ 
                    ข้อ 15   การส่งเงินงวดชาํระหนีเงินกู ้    ผูกู้ต้อ้งยินยอมให้ตน้สังกดัหักจากเงินได ้รายเดือนของผูกู้ ้

ณ ทีจ่ายเงินไดร้ายเดือน ภายในวนัสินเดือนนันๆหรือวนัทีทางราชการจ่ายเงินเดือนให้แก่สมาชิกรายนันๆ       
เวน้แต่ในกรณีทีสมาชิกผูกู้ด้งักล่าวไม่มีเงินไดร้ายเดือนทีรับจากหน่วยราชการ ตน้สังกดัของผูกู้ใ้ห้นาํส่ง
เงินงวดชาํระหนี ทีสาํนกังานของสหกรณ์ หรือหกัจากบญัชีเงินฝากของผูกู้ ้  ทีมีอยูก่บัสหกรณ์ แต่ทงันีจะตอ้ง
ไม่เกินอายสุมาชิก 65 ปี 

         ดอกเบียเงินกู้ 
 ข้อ 16   ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบียเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ หากสมาชิกผดินดัชาํระหนี
ตามระเบียบนี จะตอ้งชาํระดอกเบียในอตัราทีเพิมขึนจากประกาศอตัราดอกเบีย ร้อยละ 1  

   ข้อ 17   ดอกเบียเงินกูใ้หคิ้ดเป็นรายวนั ตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 



 
 

       การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคนืเงินกู้ 
   ข้อ  18 ใหค้ณะกรรมการเงินกูต้รวจตรา ควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตาม ทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบนีและเมือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง   ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ
แกไ้ข ใหคื้นดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกาํหนด 

    ข้อ 19 ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนีใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนด ส่งคืนโดยสินเชิง 
พร้อมทงัดอกเบียในทนัทีโดยมิตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  จดัการเรียก
คืนโดยมิชกัชา้ 

   19.1  เมือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  
   19.2  เมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้มิ้ได ้

แกไ้ข ใหคื้นดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกาํหนด 
19.3 เมือคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบีย เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ ผดินดั   
         การส่งเงินงวดชาํระหนีดงัวา่นนั ถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึง ๆ 

      ข้อ 20  ในกรณีทีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยสินเชิงตามทีกล่าวแลว้ในขอ้ 19 ถา้ผูค้าํประกนัตอ้งรับ
ผิดชําระหนีแทนผูกู้ ้และไม่สามารถชําระหนีนันโดยสินเชิงได้ เมือผูค้าํประกันร้องขอ  คณะกรรมการ
ดาํเนินการ อาจผอ่นผนัใหเ้รียกเก็บจากผูค้าํประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามทีผูกู้ไ้ดท้าํหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อ
สหกรณ์  

                                   ข้อ  21  ผูกู้ก้็ดี ผูค้าํประกนัก็ดี ตอ้งยอมรับผูกพนัว่า  ถา้ตนประสงค์จะโอนหรือยา้ยหรือออกจาก
ราชการ  หรืองานประจํา  (เว ้นแต่ย ังเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่ตามข้อบังคับ)ต้องแจ้งเป็นหนังสือ    
ให้สหกรณ์ทราบและจดัการชาํระหนีสินซึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสินเสียก่อนแลว้จึงขอโอนหรือยา้ย 
หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํนันได้  หรือ  กรณีทีสมาชิกยา้ยสังกัด สมาชิกมีหน้าทีตอ้งแจง้และ
ยนิยอมใหต้น้สงักดัใหม่หกัเงินไดร้ายเดือนเพือชาํระหนีใหแ้ก่สหกรณ์                     

ข้อเบ็ดเสร็จ 
        ข้อ 22   การใดมิไดเ้ป็นไปตามระเบียบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาและวินิจฉยั    

การให้เงินกู้เป็นกรณีพิเศษ ได้   ทังนีต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่ตาํกว่า สามในสีของจาํนวน
คณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพือการนนั 

                  ประกาศ   ณ  วนัที 13  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559   

                                                                             ร้อยตาํรวจเอก 
                              ( สุวิทย ์ มากดว้ง ) 
                                           ประธานกรรมการ 
                                สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั    
  


