
 

  

  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี  จํากดั 

     ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื�อการศึกษา พ.ศ. 2562 

********** 

   อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั พ.ศ.2554 ขอ้71(7) และ

ขอ้ 94(2) มติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 54 ครั� งที� 15/2562 วนัที� 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 ไดก้าํหนด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกูเ้พื�อการศึกษา  พ.ศ. 2562  ดงันี�  

 ข้อ1 ระเบียบนี�  เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกัด ว่าด้วยการให้เงินกู ้

เพื�อการศึกษา พ.ศ. 2562 ” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที� 15  สิงหาคม พ.ศ.2562  เป็นตน้ไป                                

  ข้อ 3 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบนี�   

หมวดที� 1 

ข้อกาํหนดทั�วไป 

  ข้อ 4 ระเบียบนี�  

  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

  ตาํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

  “ขอ้บงัคบั” หมายความวา่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั พ.ศ. 2554 

“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ จาํกดั ที�ไดรั้บ 

มอบหมายใหพ้ิจารณาเงินกู ้

“สมาชิก” หมายความวา่  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดัและเจา้หนา้ที�  

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 

“ประธานกรรมการ”   หมายความวา่    ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

ตาํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั  

“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

“เงินไดร้ายเดือน” หมายความรวมถึง เงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํหรือค่าจา้งชั�วคราว 

ซึ� งสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั           

      ข้อ 5 สหกรณ์ อาจให้เงินกูเ้พื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ สมาชิก  และ/หรือคู่สมรส  และ/หรือ

บุตร ในระดบัการศึกษา อนุบาล-ปริญญาเอก 

     ข้อ 6 สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินเพื�อการศึกษา ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบที�กาํหนดไว ้และ

ตอ้งใชเ้พื�อการศึกษาเท่านั�น 
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                  ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดาํเนินการ  แต่งตั� งกรรมการเงินกู้หรือผูที้�ได้รับมอบหมายตามความใน

ข้อบังคับของสหกรณ์ เพื�อทาํหน้าที�ในการพิจารณาวินิจฉัยเงินกู้เพื�อการศึกษา และแถลงรายงานเงินกู้ให้

คณะกรรมการดาํเนินการทราบเป็นรายเดือนทุกเดือน 

                        สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินเพื�อการศึกษา ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์โดยไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรก

เขา้และส่งเงินค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

                        จาํนวนเงินกูเ้พื�อการศึกษาที�ใหส้มาชิกผูกู้ค้นหนึ�งๆ นั�น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการหรือผู ้

ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่วงเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 200,000  บาทเท่านั�น 

    ข้อ 8 การจ่ายเงินกูเ้พื�อการศึกษา ใหใ้ชเ้อกสารการเรียกเก็บเงินค่าใช่จ่ายในการศึกษา จากสถานศึกษาที�

เป็นผูอ้อกใหเ้ท่านั�น  

     ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ให้แก่สมาชิกในกรณีที�ผูกู้ ้อยู่ในระหว่างถูกตั�งกรรมการ

สอบสวนทางวินยัอย่างร้ายแรงหรือตอ้งหาคดีอาญา  เวน้แต่คดีกระทาํโดยประมาทหรือลหุโทษให้ผูกู้แ้ละผูค้ ํ� า

ประกนัมาทาํสัญญารับทราบปัญหาในวนัที�ยื�นหนงัสือกูก้บัสหกรณ์และทาํหนงัสือยนิยอมใหส้หกรณ์หกัหนี�จากผู ้

ค ํ�าประกนัไดท้นัที ตั�งแต่วนัที�ผูค้ ํ�าประกนัไดรั้บหนงัสือแจง้จากสหกรณ์  

                   

                                        หมวดที�  2 

หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ 

  ข้อ 10 การให้เงินกู้นั� น ผูกู้ ้ต้องทาํหนังสือกู้และหนังสือคํ� าประกันให้ไวต่้อ สหกรณ์ฯ ตามแบบที� 

สหกรณ์ฯ ไดก้าํหนดไว ้ 

  ข้อ 11 หลกัประกนัสาํหรับเงินกูน้ั�น ใหมี้ขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี�  

  11.1ให้บุคคลคํ�าประกนั ไม่น้อยกว่าสองคนหรือตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร ผูค้ ํ� าประกนั

ตอ้งมิใช่สมาชิกที�เป็นคู่สมรสของผูกู้ ้และตอ้งไม่ซํ� ากบัสัญญาเงินกูส้ามญัทั�วไป 

                            ถา้ผูค้ ํ�าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื�น หรือมีเหตุที�คณะกรรมการดาํเนินการ 

เห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจที�จะเป็นผูค้ ํ� าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัให้สมาชิกอื�น ซึ� งคณะกรรมการดาํเนินการ

เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ�าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในระยะเวลา 60 วนัจากวนัที�สหกรณ์มีหนงัสือแจง้ไป หาก

หาไม่ไดอ้าจถูกระงบัเงินกูทุ้กประเภท  

                            การที�สมาชิกผูค้ ํ�าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั�นหลุดพน้จากการ

คํ�าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอื�น ซึ� งคณะการดาํเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ�าประกนัแทน 
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หมวดที� 3 

เงินงวดชําระหนี�สําหรับเงินกู้ 

                  ข้อ 12 เงินงวดชาํระหนี�สาํหรับเงินกูน้ั�น ใหก้าํหนดไวด้งันี�  

                           12.1 เงินกู้สามัญเพื�อการศึกษา เพื�อให้ได้ศึกษาอย่างต่อเนื�องและลดภาระในช่วงระหว่าง

การศึกษา สมาชิกอาจบนัทึกคาํร้องขอต่อคณะกรรมการให้สหกรณ์พกัชาํระหนี� เงินตน้ไดไ้ม่เกิน 4 ปี นบัตั�งแต่

ไดรั้บการอนุมติัเงินกู ้แต่ทั�งนี�จะตอ้งส่งใหห้มดภายใน 120 งวด นบัแต่วนัที�ไดรั้บอนุมติัเงินกูต้ามสัญญากู ้

   การส่งเงินงวดชาํระหนี� เงินกู ้ซึ� งผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์ให้ส่งโดยวิธีหกัจากเงินได ้รายเดือนของ 

ผูกู้ ้ ณ ที�จ่าย ภายในวนัสิ�นเดือนนั�นๆ เวน้แต่ในกรณีที�สมาชิกผูกู้ ้ดงักล่าวไม่มีเงินได้รายเดือนที�รับจากหน่วย

ราชการตน้สังกดัของผูกู้ ้ใหน้าํส่งเงินงวดชาํระหนี� ที�สาํนกังานของสหกรณ์ หรือหกัจากบญัชีเงินฝากของผูกู้ที้�มีอยู่

กบัสหกรณ์  
    

             หมวดที� 4 

      ดอกเบี�ยเงินกู้  

                ข้อ 13 ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี� ยเงินกู้เพื�อการศึกษาในอตัราตามที�คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ประกาศใช ้ทั�งนี�ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบหา้ต่อปี 

ในระหวา่งการผอ่นผนัชาํระหนี� เงินกู ้หากสหกรณ์ ฯไดป้ระกาศปรับอตัราดอกเบี�ยเงินกูใ้หม ่

สหกรณ์ฯ ตอ้งปรับอตัราดอกเบี�ยและปรับจาํนวนเงินที�ตอ้งผ่อนชาํระของผูกู้ ้ ซึ� งยงัคา้งชาํระอยู่เป็นอตัราใหม่ 

ตั�งแต่วนัแรกของเดือนถดัจากเดือนที�มีการประกาศปรับอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้ไป 

   ข้อ 14 ดอกเบี�ยเงินกูใ้หคิ้ดเป็นรายวนั ตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 

                                  ข้อ 15 ดอกเบี�ยผิดนดั ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี�ยจากสมาชิกผูผ้ิดนดัในอตัราร้อยละสิบห้าต่อปีของเงินที�

คา้งชาํระที�ผดินดัจนกวา่จะชาํระหมดสิ�น 

                                                                          หมวดที� 5 

       การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

   ข้อ 16 ให้คณะกรรมการเงินกู้ตรวจตรา ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตาม ที�กาํหนดไวใ้น

ระเบียบนี�และเมื�อคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ข 

ใหคื้นดีภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการกาํหนด       

    ข้อ 17 ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี�ใหถื้อวา่เงินกูเ้พื�อการศึกษา เป็นอนัถึงกาํหนด ส่งคืนโดยสิ�นเชิง พร้อมทั�ง

ดอกเบี�ยในทนัที โดยมิตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที�ใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการเงินกู ้จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

   1. เมื�อผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  

   2. เมื�อปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกูว้า่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั�น 
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                                                 3. เมื�อคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้มิ้ไดแ้กไ้ข ใหคื้น 

                       ภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการกาํหนด 

4. เมื�อคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี�  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี�ย เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ ผิดนดัการส่ง

เงินงวดชาํระหนี�ดงัวา่นั�น ถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ�ง ๆ 

       ข้อ 18ในกรณีที�เงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยสิ�นเชิงตามที�กล่าวแลว้ในขอ้17 ถา้ผูค้ ํ�าประกนัตอ้งรับผิด

ชาํระหนี�แทนผูกู้แ้ละไม่สามารถชาํระหนี�นั�นโดยสิ�นเชิงได ้เมื�อผูค้ ํ�าประกนัร้องขอ คณะกรรมการดาํเนินการ อาจ

ผอ่นผนัให้เรียกเก็บจากผูค้ ํ�าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที�ผูกู้ไ้ดท้าํหนงัสือกูใ้ห้ไวต่้อสหกรณ์ หรือให้ผู ้

ค ํ�าประกนัดาํเนินการอยา่งใด ก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

                                        ข้อ 19 ผูกู้ก้็ดี ผูค้ ํ� าประกนัก็ดี ตอ้งรับผูกพนัว่า ถ้าตนประสงค์จะโอนหรือยา้ยหรือออกจากราชการ 

หรืองานประจาํ (เวน้แต่ยงัเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่ตามขอ้บงัคบั) ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและ

จดัการชาํระหนี� สินซึ� งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ�นเสียก่อนแลว้จึงขอโอนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรือ

งานประจาํนั�นได ้  

                     หมวดที� 6 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

       ข้อ 20 การใดมิไดเ้ป็นไปตามระเบียบนี�  หรือมิไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบนี�  ให้คณะกรรมการดาํเนินการ

มีอาํนาจพิจารณาและวนิิจฉยัและใหถื้อเป็นที�สุด  

                                                       ประกาศ   ณ  วนัที� 14 สิงหาคม พุทธศกัราช  2562 

        

       ดาบตาํรวจ         

                           ( กษิดิ� เดช  วชิยัดิษฐ ์) 

                                         ประธานกรรมการ 

                                              สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 


