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ประกาศสหกรณออมทรัพยตํารวจเชยีงใหม จํากดั 

เรื่อง หลักเกณฑการใหเงนิกูและดอกเบ้ียเงนิกู  

แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

 

ขอ 1.  หลักเกณฑน้ีเรยีกวา “หลักเกณฑการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงนิกู พ.ศ.2561” 
 ขอ 2.  ใหประกาศหลักเกณฑนี้ตัง้แตวันท่ี 1 เมษายน 2561 เปนตนไป 

ขอ 3.  ใหยกเลกิประกาศสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จาํกัดเรื่อง หลักเกณฑ และ

วธิกีารใหเงนิกูแกสมาชิก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2560 

 ขอ 4.  ในหลักเกณฑนี้ 

 “สหกรณ”    หมายถึง  สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด 

 “คณะกรรมการดําเนนิการ”      หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม

ทรัพยตํารวจเชยีงใหม จํากัด 

 “ประธานกรรมการดําเนนิการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออม

ทรัพยตํารวจเชยีงใหม จํากัด 

 “รองประธานกรรมการดําเนนิการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออมทรพัยตํารวจเชียงใหม จาํกัด 

 “ผูจัดการ”               หมายถึง   ผู จัดการสหกรณออมทรัพยตํา รวจ

เชยีงใหม จํากัด 

 “เจาหนาที่”          หมายถึง  เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยตํารวจ

เชยีงใหม จํากัด หรอืที่เรยีกชื่ออยางอื่น ซึ่งรับเงนิเดือนหรอืคาจางประจําจากสหกรณ 

 “สมาชกิ”     หมายถึง  สมาชิก, ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ

ออมทรพัยตํารวจเชียงใหม จาํกัด 

 ขอ 5.  ใหประธานกรรมการดําเนนิการรักษาการตามหลักเกณฑการใหกูดังนี้ 
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หมวด 1 

ประเภทเงนิกู 

 ขอ 6.  สหกรณออมทรัพยตํารวจเชยีงใหม  จํากัด  ใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท 

  6.1  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิ 

  6.2  เงนิกูสามัญ ใหหมายความรวมถงึเงนิกูดังตอไปนี้ 

   6.2.1 เงนิกูสามัญ  

   6.2.2 เงนิกูสามัญพเิศษ 

   6.2.3 เงนิกูเพื่อการศึกษาบุตร 

   6.2.4 เงินกูสวัสดิการเพื่อชื้ออาวุธปน 

   6.2.5 เงินกูสวัสดิการเพื่อซ้ือของใชในครัวเรอืน 

   6.2.6 เงินกูสวัสดกิารกรณีพเิศษ 

   6.2.7 เงนิกูสวัสดกิารอ่ืนๆ 

  6.3  เงินกูพเิศษ 

   6.3.1 เงนิกูพเิศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 

   6.3.2 เงนิกูพเิศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชพี 

  สมาชิกเงินกูทุกประเภทของสหกรณตองเปนสมาชิกกองทุนเงินชวยเหลือสมาชิก

ตํารวจเชยีงใหม  ยกเวนกรณีที่สมาชกิกูเงนิทุกประเภทนอยกวาทุนเรอืนหุนของสมาชกิที่มีอยู 

 ขอ 7.  การใหเงนิกูแกสมาชกิน้ันจะใหไดเฉพาะกรณี เพื่อการอันจําเปน หรอืมีประโยชนตามที่

คณะกรรมการดําเนนิการเห็นสมควร แตจะใหเงนิกูเพื่อการเก็งกําไร หรอืใชจายไมเหมาะสมไมได 

หมวด 2 

เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ 8.  เมื่อสมาชกิมเีหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพสิูจนได และประสงคจะขอกูเงินใหยื่นคําขอ

กูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดให 

 ขอ 9.  คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ หรือรองประธาน

กรรมการ และกรรมการดําเนินการอื่นๆ หรอืผูจัดการ ตามที่เห็นสมควรเปนผูวนิิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุ

ฉุกเฉิน และรายงานตอคณะกรรมการดําเนนิการเพื่อพจิารณาทุกเดอืน 

 ขอ 10.  เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิ จํานวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชกิผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ยอม

เปนไปตามหลักเกณฑ และวธีิการใหเงินกูแกสมาชิก ใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการดําเนนิการ

เห็นสมควร 
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  10.1 หลักเกณฑการใหเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิ 

   10.1.1 ผูกูตองเปนสมาชกิตัง้แต 1 งวดขึ้นไป   

   10.1.2 ผูกูสามารถกูไดไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และเมื่อ

หักชําระหนี้เงินกูสหกรณ หรือหน้ีสินอื่นๆ แลวยังคงมีเงินไดคงเหลือไมตํ่ากวา 40 % ของเงินไดราย

เดอืนของผูกู (ทัง้น้ีใหรวมถึงเงนิประจําตําแหนง และเงนิเพิ่มอื่นๆ ในทางราชการ) 

    *10.1.3 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 12 งวด  

หรอืผอนชําระหนี้คงคางใหครบจํานวนใหแลวเสร็จอายุไมเกิน 75 ป 

    10.1.4 การเสนอขอกู ใหผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสถานีเปนผูพิจารณา

เบื้องตน โดยใหเจาหนาที่การเงินตนสังกัดลงลายมอืชื่อรับรองการกูเงิน สําหรับขาราชการบํานาญให

นายตํารวจฝายอํานวยการ (การเงิน) ระดับสารวัตรขึ้นไป (ที่เปนหนวยเบิกจายของตนเอง) เปนผู

รับรองสถานภาพทางการเงิน   

    10.1.5 กรณีที่สมาชิกไมสามารถกูตามที่ระบุในสัญญาได หากมีการขูด ลบ 

ขดีฆา หรอืแกไข ในสัญญา ใหผูกูลงลายมอืช่ือกํากับตอหนาเจาหนาที่สหกรณ เทานัน้ 

    10.1.6 กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกูฉุกเฉินอยู และตองการจะกูฉุกเฉินใหม 

สมาชกิสามารถกูฉุกเฉินใหมเพื่อหักหนี้เงนิกูตามสัญญาเดมิได โดยไมตองชําระหน้ีเดมิใหเสร็จสิ้นกอน 

    10.1.7 หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการพจิารณา มีดังนี้ 

   10.1.7.1   คําขอ และหนังสือกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

   10.1.7.2 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากตนสังกัด พรอม

หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (BR Post) ซ่ึงผานการตรวจแลวถูกตองจากผูบังคับบัญชาตน

สังกัด 

หมวด 3 

เงนิกูสามัญ 

 ขอ 11.  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิกไดตามที่

กําหนดไว ในหลักเกณฑการใหกูนี้ และในขอบังคับของสหกรณ 

 คณะกรรมการดําเนนิการอาจแตงตัง้กรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 83. 

ที่มอบอํานาจหนาที่ในการพิจาณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิก ไดตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑ

การใหกูนี้ 

 ขอ 12.  สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามัญตองยื่นคําขอกูเงินสามัญตอสหกรณ โดยปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 

  12.1 ตองใหแบบฟอรมคําขอกูเงิน หนังสือกูเงิน และหนังสือค้ําประกัน หรือ

แบบฟอรม อื่นๆ ตามที่สหกรณกําหนด 
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  12.2 ผูขอกูตองกรอกขอความในคําขอกูเงิน หนังสือกูเงิน และหนังสือคํ้าประกันให

ครบถวน แลวนําหลักฐานทัง้หมดไปใหผูบังคับบัญชาผูเปนหัวหนาหนวยงาน หรอืผูรักษาการแทนเปนผู

ตรวจสอบใหความเห็นชอบ และรับรอง 

 ขอ 13.  จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชกิผูกูคนหนึ่งๆ นัน้ ยอมเปนไปตามระเบยีบหลักเกณฑ 

และวิธีการใหเงินกูแกสมาชิก ใหเปนไปตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร 

 ขอ 14.  การใหเงนิกูสามัญน้ัน ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมี

ลักษณะพงึใหกูนัน้ทุกราย ใหถอืลําดับในการพจิารณาใหเงินกูดังตอไปนี้ 

  14.1 เงินกูซ่ึงถือคาหุนเปนหลักประกันน้ัน พึงใหในลําดับกอนเงินกู ซึ่งมีหลักประกัน

อยางอื่น 

  14.2 ในระหวางเงนิกูซ่ึงอยูในลําดับเดียวกัน เงนิกูซ่ึงมจีํานวนนอย พงึใหกอนเงนิกูที่มี

จํานวนมาก เพื่อประโยชนแหงการนี้เงินกูที่นํามาเทียบกันนัน้ ใหคิดรวมทั้งเงินกูสามัญ และเงนิกูเพื่อ

เหตุฉุกเฉนิรายกอนของผูกูที่คงเหลอือยู (ถามี) ดวย 

  ทั้งนี้เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเปน

อยางอื่นก็ได 

  14.3. หลักเกณฑการใหเงนิกูสามัญ 

   14.3.1 ผูกูตองเปนสมาชกิตัง้แต 3 งวดขึ้นไป   

   14.3.2 การกูเงินของสมาชิกที่ยังไมเกษียณอายุราชการ ที่สมัครเปนสมาชิก

กองทุนชวยเหลือสมาชกิตํารวจเชยีงใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังตอไปนี้ 

   14.3.2.1 สมาชกิมีเงินเดือนไมเกิน 12,000 บาท หรอืมีหุนไมเกิน 

55,000 บาท กูได 17 เทา เทาของเงินเดือนบวกครึ่งหนึ่งขอทุนเรือนหุน กูไดไมเกิน 250,000 

บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) 

   14.3.2.2 สมาชิกมเีงนิเดือนไมเกิน 12,000 บาท หรอืมีหุนไมเกิน 

55,000 บาท และเปนสมาชิก 60 งวดขึน้ไป กูได 20 เทาของเงินเดือนบวกครึ่งหนึ่งขอทุนเรอืนหุน    

กูไดไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

   14.3.2.3 สมาชิกมีเงินเดือน 12,000 บาทข้ึนไป แตไมถึง 

15,000 บาท หรอืมหีุน 55,000 บาทขึ้นไป แตไมถึง 77,000 บาท กูไดไมเกิน 350,000 บาท 

(สามแสนหาหมื่นบาทถวน) 
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   14.3.2.4 สมาชิกมเีงนิเดอืน 15,000 บาทข้ึนไป แตไมถึง 20,000 

บาท หรือมหีุน 77,000 บาทขึ้นไป แตไมถึง 110,000 บาท กูไดไมเกิน 400,000 บาท (สี่แสน

บาทถวน) 

   14.3.2.5 สมา ชิกมี เ งิน เดือน 20,000 บาท ข้ึน ไป  หรือมีหุ น 

110,000 บาทขึ้นไป กูไดไมเกนิ 450,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) 

   14.3.2.6 เงนิกูสามัญเกนิกวา 450,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาท

ถวน) แตไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) จะตองมีหุนไมต่ํากวารอยละ 22 ของวงเงินกู

สามัญ 

   14.3.2.7 เงินกูสามัญเกินกวา 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

แตไมเกนิ 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) จะตองมหีุนไมต่ํากวารอยละ 22 ของวงเงนิกูสามัญ 

    14.3.2.8 เงินกูสามัญเกินกวา 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) 

แตไมเกิน 3,200,000 บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) จะตองมีหุนไมต่ํากวารอยละ 22 ของ

วงเงนิกูสามัญ 

ในกรณีที่สมาชิกมคีวามจําเปนในการถือหุนต่ํากวาที่กําหนด แตไมตํ่ากวารอยละ 20 

ของวงเงนิกูสามัญ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู และผูจัดการสหกรณรวมกันพิจารณา

อนุมัติเปนรายๆ ไป 

 

    14.3.2.8.1 สมาชิกสหกรณกูสามัญเพยีงอยางเดยีว หรือกู

สามัญหรือเงินกูสามัญพิเศษ รวมกับเงินกูทุกประเภทแลว มีจํานวนเงินไมเกินกวาจํานวนเงินที่สมาชิก

สหกรณจะไดรับจากกองทุนเงินชวยเหลือสมาชิกตํารวจเชียงใหม รวมกับจํานวนทุนเรือนหุนของ

สมาชิกสหกรณ และรวมกับเงินทั้งหมดที่จะไดรับจากสหกรณ สมาชิกผูกู ไมตอง นําทายาทผูมีสิทธิ

ไดรับเงินจากทางราชการของผูกูทุกคนมาลงลายมอืช่ือดวยตนเองตอหนาเจาหนาที่สนิเชื่อสหกรณ 

    

 ทัง้น้ี สมาชกิกูสามัญเมื่อรวมกับเงินกูทุกประเภทแลว มจีํานวนเงนิกูไมเกินกวา 

จํานวนทุนเรือนหุน เงินทุนสวัสดิการ เงินสงเคราะห หรือเงินกองทุนชวยเหลือสมาชกิตํารวจเชียงใหม 

หรอืเงินอื่นใดที่ไดรับ 

ทั้งน้ีสมาชิกผูกู, ผู คํ้าประกัน และทายาทผูมีสิทธิรับเงินทางราชการของผูกู

สามัญกับสหกรณ จะตองปฏบิัตติามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

 14.3.3 วิธีการคํานวณเงินไดของสมาชิกใหคิดเงินประจําตําแหนงรวมเปนรายได

ประจําเดือนดวย และเมื่อหักชําระหน้ีเงินกูสหกรณตลอดจนหนี้สินอื่นๆ แลว ใหมีเงินคงเหลือสุทธิ 

ดังตอไปนี้ 
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 14.3.3.1 เงินได หมายถึง เงินเดือน, เงนิประจําตําแหนง, เงินตอบแทนประจํา

ตําแหนง หรอืเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดรับจากทางราชการ 

 14.3.3.2 เงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดรับจากทางราชการ มีดังน้ี  1. ตปป.  2. 

ตสส.  3. ตจร.    4. ตทบ.  5. พสร.  6. พปผ.  7. ตพส.  8. เงินชวยคาครองชพี 9. เงนิคาตอบแทน

พเิศษ กรณเีงนิเดอืนเต็มขัน้ 11. คาตอบแทนรายเดอืน นอกเหนอืจากเงนิเดอืน และคาจาง เทาน้ัน      

 14.3.3.3 เงินสุทธิ หมายถึงเงินรายไดหักดวยรายจายทุกประเภท รวมถึง

หนี้สินอื่นๆ แลว โดยจะตองยังมีเงินคงเหลืออยางนอย 40 % ของเงินไดรายเดือนของผู กู             

(ทัง้นี้ใหรวมถึงเงนิประจําตําแหนง และเงินเพิ่มอื่นๆ ในทางราชการ) 

เพื่อเปนหลักประกันในการชําระหนี้ใหแกสหกรณในกรณีที่สมาชกิผูกูมีเงินไดรายเดือน

ต่ํากวา 40 % ของเงินไดรายเดือนของผูกู ใหสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับสหกรณเปน

จํานวนเงินอยางนอย 98,000 บาท (เกาหมื่นแปดพันบาทถวน) หรือใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการเงินกู และผูจัดการสหกรณพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป และสมาชิกตองมีหนังสือ

ยนิยอมใหสหกรณหักเงินปนผล และเงนิเฉล่ียคืนประจําปทุกๆ ป หรอืตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการ

เงินกู และผูจัดการสหกรณเห็นสมควร โดยนําเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสหกรณดังกลาว 

พรอมลงลายมอืช่ือยนิยอมใหสหกรณถอนเงนิจากบัญชเีงินฝากของสมาชกิมาชําระหนี้สหกรณ ในกรณี

ที่หลักประกันในการชําระหนี้ของสมาชกิยังไมเพียงพอ โดยสมาชิกผูกูจะไมสามารถถอนเงินออกจาก

บัญชีเงนิฝากออมทรัพยไดจนกวาสมาชิกจะมีเงินสุทธคิงเหลือตามจํานวนที่คณะกรรมการเงินกู และ

ผูจัดการสหกรณเห็นสมควร หรอืสมาชกิผูกูไดนําหลักประกันอื่นมาทดแทนใหแกสหกรณ ทั้งนี้ใหอยูใน

ดุลยพนิจิของคณะกรรมการเงินกู และผูจัดการสหกรณเปนรายๆไป     กอนการอนุมัติจายเงนิกูในแต

ละครัง้โดยใหเสนอตอประธานกรรมการเงินกูกอนทุกครัง้ 

 14.3.4 การคํ้าประกันเงินกู และระยะเวลาการผอนชําระ 

 14.3.4.1 ในกรณีกูสามัญไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)        

ผูกูตองมีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน ยกเวนกรณีกูสามัญเกินกวา 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท

ถวน) ใหเพิ่ม ผูคํ้าประกันเปน 3 คน 

โดยผูคํ้าประกันตองลงลายมอืชื่อตอหนาเจาหนาที่สนิเช่ือสหกรณ ณ ที่ทําการสหกรณ 

หรือตอหนาหัวหนาสถานีตํารวจที่ผูคํ้าประกันสังกัดอยู กรณีผูคํ้าประกันที่เปนสมาชิกตางจังหวัดให

ผูบังคับบัญชา หรอืหัวหนาหนวยงานมบีันทกึรับรองยนืยันวาผูคํ้าประกันไดลงลายมอืช่ือตอหนาจรงิ    

ใหผูคํ้าประกันมสิีทธคํ้ิาประกันเงินกูผูอื่นไดไมเกนิ 4 ราย 

 14.3.4.2 กรณีที่สมาชิกมีหุนไมเปนไปตามหลักเกณฑการกู ขอ 14.3.2 

สมาชกิสามารถซื้อหุนได แตตองมผีูค้ําประกัน 3 คน โดยผูคํ้าประกันคนที่สามสามารถคํ้าประกันเงินกู

เกินกวา 4 ราย ไดเปนกรณีพเิศษ (สมาชกิสามารถซื้อทุนเรือนหุนเพื่อขอกูเงินกับสหกรณได ในกรณีที่
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สมาชิกไมมีเงินมาซ้ือ ทุนเรือนหุนเพิ่มสามารถหักเงินกูของสมาชิกเพิ่มทุนเรอืนหุนเพื่อใหสามารถกูได

ตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด) และใหอยูในดุลยพนิจิของคณะกรรมการเงนิกู 

 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกนิ 300 งวด (25 ป) โดยมีกําหนด

ตามอายุราชการที่เหลือจนครบเกษียณอายุราชการ เวนแตสมาชิกซึ่งมีอายุเกิน 45 ป ระยะเวลามี

กําหนดถึงอายุไมเกิน 75 ป โดยใหทายาทสมาชิกผูกูลงลายมือชื่อยินยอมนําเงินฌาปนกิจ และเงิน

บําเหน็จตกทอดทางราชการ และเงินอื่นๆ ที่ไดรับจากทางราชการมาชําระหนี้สหกรณ และใหผูคํ้า

ประกันลงลายมือช่ือยินยอมใหหักเงินเดอืนชําระหนี้ในฐานะผูคํ้าประกันเงินกูตอหนาเจาหนาที่สินเชื่อ

สหกรณ หรอืตอหนาผูบังคับบัญชาตนสังกัด หรอืเจาหนาที่การเงนิตนสังกัด เทานัน้ 

 14.3.4.3 กรณีสมาชิกมีหุนไมเปนไปตามหลักเกณฑการกู ขอ 14.3.2 

สมาชิกสามารถซ้ือทุนเรือนหุนเพื่อขอกูเงินกับสหกรณได ในกรณีที่สมาชิกไมมีเงินมาซ้ือทุนเรือนหุน

เพิม่ สามารถหักเงินกูของสมาชิกเพิ่มทุนเรอืนหุน เพื่อใหสามารถกูไดตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 14.3.5 ผูกู และผูคํ้าประกันตองลงลายมือชื่อในเอกสารการกูยืมและเอกสารคํ้า

ประกันใหถูกตองตรงกันทุกแผน กรณีที่มกีารแกไข ใหขีดฆา และใหผูกู หรือผูคํ้าประกัน และเจาหนาที่

สนิเช่ือสหกรณลงลายมอืชื่อกํากับอกีครัง้หน่ึง 

 14.3.6 การกูสามัญจะกระทําไดเมื่อสมาชิกไมมหีนี้สนิกับสหกรณฯ หรอืม ีแตไดผอน

ชําระมาแลวไมต่ํากวา 10 งวด จึงจะกูใหมได เวนแตหัวหนาสถานีมีดุลพินิจใหยื่นกูได หรืออยูใน

ดุลพนิจิของคณะกรรมการเงนิกูเปนรายๆไปและหากชําระหนี้ไมถงึ 10 งวด ใหประธานกรรมการเงินกู

เปนผูพจิารณากอนทุกครัง้ 

 14.3.7 การเสนอขอกูสามัญใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาหนวย หรือรักษาราชการ

แทนเปนผูพจิารณาเบื้องตน 

 14.3.8 กรณีที่สมาชกิชวยราชการนอกสังกัดใหแนบคําสั่งชวยราชการและใหหัวหนา

หนวยที่ผูกูไปชวยราชการลงนามรับรอง 

 14.3.9 หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการพจิารณาการขอกูสามัญ มดีังนี้ 

 14.3.9.1 แบบฟอรมการกูสามัญ และสัญญาค้ําประกัน ทั้งผูกู และผู คํ้า

ประกันตองมีคํายินยอมของคูสมรส (ถามี) หรือถาโสด ขีด/เขียนโสด และลงลายมือชื่อกํากับดวย

ตนเอง 

 14.3.9.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนาทะเบียนบานของผูกู และ

ผูคํ้าประกันโดยใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาดวยตนเอง 

 14.3.9.3 กรณีที่ผูกู และผู คํ้าประกันมีคูสมรส ใหมีสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรอืบัตรประจําตัวขาราชการ, ทะเบียนสมรส พรอมสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส ทัง้ผูกู 

และผูค้ําประกันโดยลงลายมอืช่ือรบัรองสําเนาดวยตนเอง 
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 14.3.9.4 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดอืนจากตนสังกัดพรอมหลักฐานการโอน

เงนิเขาบัญชธีนาคาร (BR Post) ซ่ึงผานการตรวจแลวถูกตองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด 

      14.3.10 ใหเจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบเอกสารการกูใหครบถวนถูกตอง และเสนอ

แบบคําขอกูเงินตอคณะกรรมการเงินกูทุกวัน กอนเวลา 09.00 น. โดยผูกูจะไดรับเงินหลังจากผาน

การพจิารณาของคณะอนุกรรมการพจิารณาอนุมัติเงนิกูลงนาม 2 ใน 3 คน เรยีบรอยแลว เจาหนาที่

สหกรณจงึเสนอพิจารณาออกเช็คเพื่อจายเงนิกูใหแกสมาชกิตอไป  

 

        14.3.11 ใหสมาชกิชําระหน้ีทุกประเภท กอนเวลา 15.00 น. 

 14.3.12 การกูเงินสามัญของสมาชิกสังกัดขาราชการบํานาญที่เปนสมาชิกกองทุน

ชวยเหลอืสมาชิกตํารวจเชียงใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

 14.3.12.1    สมาชิกมหีุนไมเกิน 150,000 บาท กูไดไมเกิน 200,000 

บาท (สองแสนบาทถวน) 

 14.3.12.2 สมาชิกมีหุน ต้ังแต  150,000 บาทขึ้นไป กู ไดไมเกิน 

300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

 14.3.13 การคํ้าประกันเงินกู และระยะเวลาการผอนชําระของสมาชิกสังกัด

ขาราชการบํานาญ 

 14.3.13.1 ผูกูตองมีผู คํ้าประกันอยางนอย 2 คน และผูคํ้าประกันนั้น

จะตองไมใชผูคํ้าประกันที่คํ้าประกันเงินกูผูอื่นเกินกวา 4 ราย โดยผูคํ้าประกันที่เปนขาราชการบํานาญ

จะตองมาลงลายมอืชื่อคํ้าประกันตอหนาเจาหนาที่สินเช่ือสหกรณ ณ ที่ทําการของสหกรณ เทานัน้   

 14.3.13.2 กรณีที่สมาชิกมีหุนไมเปนไปตามหลักเกณฑการกู ขอ 3.12 

สมาชิกสามารถซื้อทุนเรอืนหุนเพื่อขอกูเงินกับสหกรณได แตตองมผีูคํ้าประกัน 3 คน โดยผูค้ําประกัน

คนที่สามสามารถคํ้าประกันเงินกูเกนิกวา 4 ราย ไดเปนกรณีพเิศษ 

 14.3.13.3 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 300 

งวด (25ป) หรอืผอนชําระหน้ีคงคางครบจํานวน  

 14.3.14. การกูเงนิของสมาชิกสังกัดขาราชการบํานาญ ที่สมัครเปนสมาชิกกองทุน

เงนิชวยเหลอืตํารวจเชยีงใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 14.3.14.1 สมาชิกมีหุนไมเกิน 75,000 บาท กูไดไมเกิน 600,000 

บาท (หกแสนบาทถวน) 

 14.3.14.2 สมาชิกมี หุ นตั้ ง แต  75,000 บาทขึ้น ไป กู ได ไม เกิน 

1,300,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) 
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  14.3.14.3 สมาชิกมีหุนตั้ งแต 100,000 บาทขึ้นไป กู ไดไมเกิน 

2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)  

  14.3.14.4  เงินกูสามัญเกินกวา 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 

แตไมเกิน 3,200,000 บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) จะตองมีหุนไมต่ํากวารอยละ 22 ของ

วงเงนิกูสามัญ 

 14.3.15 การคํ้าประกันเงินกู และระยะเวลาการผอนชําระของสมาชิกสังกัด

ขาราชการบํานาญที่สมัครเขาเปนสมาชิกเงนิบรจิาคสมทบฯ   

 14.3.15.1 ผูกูตองมีผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คน และผู คํ้าประกันนั้น

จะตองไมใชผูคํ้าประกันที่คํ้าประกันเงินกูอื่นเกินกวา 4 ราย โดยผูคํ้าประกันที่เปนขาราชการบํานาญ

จะตองมาลงลายมอืชื่อคํ้าประกันตอหนาเจาหนาที่สนิเช่ือสหกรณ ณ ที่ทําการของสหกรณ เทานัน้ 

 14.3.15.2 กรณีที่สมาชิกมีหุนไมเปนไปตามหลักเกณฑการกู ขอ 3.14 

สมาชิกสามารถซื้อทุนเรอืนหุนเพื่อขอกูเงินกับสหกรณได แตตองมผีูคํ้าประกัน 3 คน โดยผูค้ําประกัน

คนที่สามสามารถคํ้าประกันเงินกูเกนิกวา 4 ราย ไดเปนกรณีพเิศษ 

  14.3.15.3 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 300 

งวด (25 ป) หรอืผอนชําระหนี้คงคางครบจํานวน 

 14.3.16 การกูเงนิของเจาหนาที่สหกรณ ที่สมัครเขาเปนสมาชิกเงินบรจิาคสมทบฯ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 14.3.16.1 มีหุนไมเกิน 50,000 บาท กูไดไมเกิน 250,000 บาท   

(สองแสนหาหมื่นบาทถวน) 

 14.3.16.2 มีหุนไมเกิน 50,000 บาท และเปนสมาชิก 60 งวดขึ้นไป       

กูไดไมเกนิ 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

 14.3.16.3 มีหุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป แตไมถึง 70,000 บาท        

กูไดไมเกนิ 350,000 บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) 

 14.3.16.4 มีหุนตั้งแต 70,000 บาทขึ้นไป แตไมถึง 100,000 บาท      

กูไดไมเกนิ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 

 14.3.16.5 มหีุนตัง้แต 100,000 บาทขึ้นไป กูไดไมเกนิ 450,000 บาท 

(สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) 

 14.3.16.6 เงินกูสามัญเกินกวา 450,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) 

แตไมเกนิ 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) จะตองมหีุนรอยละ 22 ของวงเงนิกูสามัญ 

  14.3.16.7 เงนิกูสามัญเกินกวา 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) แตไม

เกิน 1,600,000 บาท (หน่ึงลานหกแสนบาทถวน) จะตองมหีุนรอยละ 22 ของวงเงนิกูสามัญ 
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 14.3.17 การคํ้าประกันเงนิกู และระยะเวลาการผอนชําระของเจาหนาที่สหกรณที่

สมัครเปนสมาชกิเงนิกองทุนฯ  

 14.3.17.1 ผูกูตองมผีูค้ําประกัน 2 คน ในกรณีการกูไมเกิน 1,000,000 

บาท และตองมีผูคํ้าประกัน 3 คนในกรณีการกูเกิน 1,000,000 บาท ข้ึนไป ผูคํ้าประกันจะตองเปน

ขาราชการตํารวจที่เปนสมาชกิสหกรณ เทานัน้ 

  14.3.17.2 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 300 

งวด (25 ป) โดยมกํีาหนดตามอายุการทํางานที่เหลือจนครบอายุ 60 ป 

 14.3.18 กรณีที่เจาหนาที่สหกรณถูกไลออก, ใหออก หรือลาออกจากสหกรณ    

ไมสามารถลาออกจากการเปนสมาชกิสหกรณไดจนกวาจะชําระหนี้จนเสร็จสิ้น โดยจะตองชําระทั้งเงิน

ตน และดอกเบี้ยใหครบตามจํานวนที่สหกรณกําหนด  

 14.3.19 กรณีที่เจาหนาที่สหกรณชําระหนี้ไมครบ 3 เดือน ทางสหกรณจะไมนํา

ขาดสมาชิกภาพ และจะทําการหักเงินเดือนผูคํ้าประกันชําระหนี้แทนจนกวาจะชําระหน้ีครบจํานวน   

โดยจะตองชําระเงนิตน และดอกเบี้ยใหครบตามจํานวนที่สหกรณกําหนด 

 ทัง้น้ีการกูเงนิของเจาหนาที่สหกรณฯจะอยูในดุลพนิจิของผูจัดการและคณะกรรมการ

เงนิกู และวงเงนิในการกูรวมทุกสัญญาจะตองไมเกิน 2,0000,00 บาท (สองลานบาทถวน) 

 14.4 หลักเกณฑการใหเงนิกูสามัญพิเศษ 

 14.4.1 กรณีที่ผูกูตองการกูเงินกูสามัญพิเศษ ผูกูสามารถกูไดรอยละ 90 ของทุน

เรอืนหุน ทัง้นี้เมื่อรวมเงินกูอ่ืนๆ แลวตองไมเกนิหุนที่มอียู (ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลา

สูงสุดไมเกิน 300 งวด) 

 14.4.2 การเสนอขอกูเงินกูสามัญพิเศษใหผูบังคับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไปเปนผู

พจิารณาเบื้องตน 

 14.4.3เอกสารประกอบการกู มสีําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนาทะเบียน

บานของผูกู โดยใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาดวยตนเอง  

 

 14.5 หลักเกณฑการใหเงนิกูเพ่ือการศกึษาบุตร 

 14.5.1 ผูกูตองยื่นคําขอกูตามแบบที่สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด 

กําหนด 

 14.5.2 ผูกูตองมบีุตรท่ีกําลังศกึษาในสถาบันการศกึษาของรัฐ หรอืเอกชน 

 14.5.3 ผูกูตองเปนสมาชกิตดิตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
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 14.5.4 กําหนดวงเงินกูเทาที่จายจริงแตไมเกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท

ถวน) ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 15 งวด 

 14.5.5 ผูกูตองมคีวามสามารถในการผอนชําระหน้ีเงินตน, ดอกเบี้ย, คาหุน ตามที่

กําหนดไวในหลักเกณฑการใหกู ระเบียบสหกรณและหนี้สินอื่นๆ ที่จะตองชําระตอสหกรณออมทรัพย

ตํารวจเชยีงใหม จํากัด  รวมทัง้หนี้สนิ และเงนิอื่นๆ ที่หักไดตามระเบยีบของทางราชการแลว ตองเหลือ

เงนิไมนอยกวา 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถวน) ของเงนิไดรายเดอืนของผูกู 

 14.5.6 อัตราดอกเบี้ย คดิดอกเบี้ยรอยละ 4.25 ตอป 

 14.5.7 การพิจารณาอนุมัติใหกู ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการสหกรณ และ

คณะกรรมการเงนิกูอกี 2 ทาน  

 14.5.8 ผูกูซ่ึงมคีวามประสงคจะขอกูเงินอีกในภาคการศกึษาตอไป ผูกูจะตองชําระ

หนี้ตามสัญญาเดมิใหเสรจ็ส้ินกอนจงึจะมีสทิธขิอกูใหมได 

 14.5.9 หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการพจิารณา มดีังนี้ 

 14.5.9.1  ขอกูตามแบบของสหกรณ พรอมคํายนิยอมของคูสมรส (ถามี) 

 14.5.9.2  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนาทะเบยีนบานของผูกู 

 14.5.9.3  สําเนาใบระเบยีนการศกึษา หรอืสําเนาสมุดรายงานผลการเรียน

ของบุตร  ของผูกู 

 14.5.9.4  หนังสอืรบัรองคาเลาเรยีน และคาใชจายอื่นๆ ของสถานศกึษา 

 14.5.9.5  เอกสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร 

 14.5.9.6  กรณีที่ระบุวาโสด ใหสมาชกิลงลายมอืชื่อรับรองโสดดวยตนเอง 

 

 14.6. หลักเกณฑการใหเงนิกูสวัสดิการเพื่อซื้ออาวธุปน 

 14.6.1 สมาชกิมสีทิธซ้ืิออาวุธปนไดเพยีงคนละ 1 กระบอก 

 14.6.2 สามารถกูไดตามวงเงินเทากับราคาอาวุธปน โดยจะตองมเีงินไดสุทธิเหลือ

จากการหักชําระหน้ีแลวไมต่ํากวา 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) และใหเจาหนาที่การเงินตนสังกัดเปน

ผูตรวจสอบ  

 14.6.3 อตัราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยรอยละ 8.00 ตอป 

  14.6.4 ระยะเวลาการผอนชําระ ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไม

เกิน 240 งวด (20 ป) 

 14.6.5 ใหมีผูคํ้าประกัน 2 คน โดยผูค้ําประกันน้ันสามารถคํ้าประกันใหผูกูเงินกู

สามัญไดอกีจํานวน 3 คน (ผูคํ้าประกันคนเดมิที่คํ้าประกันเงนิกูสามัญได) รวมเปน 5 คน 

 14.6.6 หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการพจิารณา มดัีงน้ี 
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 14.6.6.1 แบบฟอรมการกูสวัสดกิารเพื่อซ้ืออาวุธปน และสัญญาคํ้าประกัน 

ทัง้ผูกู และผูคํ้าประกันตองมีคํายินยอมของคูสมรส (ถามี) หรือถาโสด ขดี/เขียนโสด และลงลายมือชื่อ

รับรองโสดดวยตนเอง 

 14.6.6.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนาทะเบียนบานของผูกู 

และผูค้ําประกัน โดยใหลงลายมอืชื่อรับรองสําเนาดวยตนเอง 

 14.6.6.3 กรณีที่ผูกู และผูคํ้าประกันมีคูสมรส ใหมีสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรอืบัตรประจําตัวขาราชการ, ทะเบียนสมรส พรอมสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส ทัง้ผูกู 

และผูค้ําประกัน โดยลงลายมอืช่ือรับรองสําเนาดวยตนเอง      

 14.6.6.4 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากตนสังกัด พรอมหลักฐานการ

โอนเงนิเขาบัญชธีนาคาร (BR Post) ซ่ึงผานการตรวจแลวถูกตองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด 

 14.6.6.5 กรณีที่ระบุวาโสด ใหสมาชิกลงลายมือชื่อรับรองโสดดวยตนเอง

  

14.6.7 ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด เทาน้ัน 

  

 14.7 หลักเกณฑการใหเงนิกูสวัสดกิารเคร่ืองใชในครัวเรอืน 

 14.7.1 สมาชิกมีสิทธิซ้ือเครื่องใชในครัวเรือนไดไมจํากัดจํานวน แตตองมีเงินเดือน

คงเหลอืผอนชําระหน้ีได 

 14.7.2 สามารถกูไดตามวงเงินเทากับราคาเครื่องใชในครัวเรอืนจริง แตตองมีเงิน

ไดคงเหลือพอใหหักชําระได โดยยกเวนการกําหนดเงินไดสุทธิคงเหลือ และใหเจาหนาที่การเงินตน

สังกัดเปนผูตรวจสอบทุกครัง้ที่มกีารขอกูสวัสดกิารเครื่องใชในครัวเรอืนวามีเงินเดือนพอใหหักชําระหนี้

หรอืไม จงึจะมสีทิธใิหกูซื้อเครื่องใชในครัวเรอืน และกูเพิ่มได 

 14.7.3 อตัราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยรอยละ 8.00 ตอป 

  14.7.4 ระยะเวลาการผอนชําระ ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไม

เกิน 240 งวด (20 ป) 

 14.7.5 4 กรณีสมาชกิกูเงินเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ขึ้นไป ใหมี   

ผูคํ้าประกัน 2 คน โดยผูค้ําประกันนัน้จะตองไมใชผูคํ้าประกันเงินกูสามัญเดมิของผูกู   ผูคํ้าประกัน 1 

คน สามารถคํ้าประกันใหแกผูกูเงินกูสวัสดกิาร ได 3 คน 

 14.7.6 หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา มดีังนี้ 

 14.7.6.1 แบบฟอรมหนังสือกูสวัสดิการเครื่องใชในครัวเรอืน ซึ่งผูกูจะตอง

มคีํายนิยอมของคูสมรส (ถามี) หรอืถาโสด ขดี/เขยีนโสด และลงลายมอืช่ือรับรองโสดดวยตนเอง 

 14.7.6.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนาทะเบียนบานของผูกู 

โดยใหลงลายมอืช่ือรับรองสําเนาดวยตนเอง 
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 14.7.6.3 ในกรณีที่ผูกูมคีูสมรส ใหมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ

บัตรประจําตัวขาราชการ, ทะเบียนสมรส พรอมสําเนาทะเบียนบานของคูสมรสของผูกู โดยลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนาดวยตนเอง      

 14.7.6.4 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากตนสังกัด พรอมหลักฐานการ

โอนเงนิเขาบัญชธีนาคาร (BR Post) ซ่ึงผานการตรวจแลวถูกตองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด 

  14.7.7 ตองเปนสมาชกิสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด เทานัน้ 

 

  14.8 หลักเกณฑการใหเงนิกูสวัสดิการ (กรณพีิเศษ) 

  14.8.1 ผูกูตองเปนสมาชกิตัง้แต 1 งวดขึ้นไป และตองสมัครเปนสมาชกิกองทุนฯ  

  14.8.2 ผูกูสามารถกูไดไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) และเมื่อหักชําระ

หนี้เงินกูสหกรณ หรือหนี้สินอื่นๆ แลวยังคงมีเงินไดคงเหลือไมตํ่ากวา 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถวน) 

หรอืมีเงินเดือนคงเหลือ 30% ของเงินเดือนสุทธิ (ท้ังนี้ใหรวมถึงเงินประจําตําแหนง และเงินเพื่ออ่ืนๆ 

ในทางราชการ) 

  14.8.3 อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยรอยละ 8.00 ตอป ผูกูสามารถผอนชําระได

ภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 240 งวด (20 ป)  

  14.8.4 กรณีสมาชิกกูเงินเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ขึ้นไป ใหมี      

ผูคํ้าประกัน 2 คน โดยผูค้ําประกันน้ันจะตองไมใชผูคํ้าประกันเงนิกูสามัญเดิมของผูกูผูคํ้าประกัน 1 คน 

สามารถคํ้าประกันใหแกผูกูเงินกูสวัสดกิาร (กรณีพเิศษ) ได 3 คน 

  14.8.5 กรณีสมาชกิมีหนี้เงินกูฉุกเฉินอยู และตองการจะกูสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 

เมื่อรวมกับหน้ีเงนิกูฉุกเฉินเดมิที่มอียูสามารถกูไดในวงเงนิไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

  14.8.6 ผูกูจะไดรับเงินหลังจากผานการพิจารณาอนุมัติเงินกูแลว โดยสหกรณฯ   

จะโอนเงินเขาบัญชเีงนิฝากธนาคารช่ือบัญชเีงินฝากของผูกูเทานัน้ 

  15.8.7 สมาชิกจะตองมีหุนไมตํ่ากวารอยละ 5 ของวงเงินกูสวัสดกิาร (กรณีพเิศษ) 

 

  14.9. หลักเกณฑการใหเงนิกูสวัสดกิารอื่นๆ  

การกําหนดวิธี การ และหลักเกณฑพิจารณาอนุมั ติ ให กู  ใหอยู ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการเงินกูพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพจิารณาอนุมัติ และประกาศให

ทราบเปนกรณีๆ ไป 
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  14.10. กรณีเปลี่ยนผูค้ําประกันจะกระทาํได ดังตอไปนี ้

- กรณีผูคํ้าประกันถอนการคํ้าประกัน ผูกูตองเปลี่ยนผูคํ้าประกันใหม ผูคํ้าประกันเดิมจึง

จะถอนการคํ้าประกันได 

- กรณีผูคํ้าประกันเสยีชีวิต หรือถูกสั่งลงโทษปลดออก, ไลออกจากราชการ ผูกูจะตองหา 

ผูคํ้าประกันคนใหมมาเปลี่ยนภายในระยะเวลา 2 เดือน 
  

 

  14.11. กรณีสมาชกิพนจากการเปนสมาชกิสหกรณ 

 ในกรณีที่ผูกูก็ดี ผู คํ้าประกันก็ดีตองพนจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจ

เชียงใหม จํากัด ไมวากรณีใด จะตองชําระหนี้สินทั้งหมดซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณออมทรัพยตํารวจ

เชยีงใหม จํากัด ทันที 
 

ขั้นตอนการอนุมัตจิายเงนิกูทุกประเภท มดีังนี้ 

1.  ผานการตรวจสอบ และรับรองจากเจาหนาที่การเงิน และหัวหนาสถานตีนสังกัดเปนผู      

ลงนามรับรอง 

2. ผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่สนิเช่ือสหกรณ หรอืผูตรวจสอบสัญญาเงนิกู 

3. ผานการตรวจสอบจากผูจดัการสหกรณ 

4.  ผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่การเงินตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (เฉพาะเงินกู

สามัญ) 

5.  ผานการตรวจสอบจากเหรัญญิกสหกรณใหอนุมัติจายเงินกูไดทันที หรือผานการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการเงนิกูคนใดคนหนึ่งใหเปนผูอนุมัตจิายเงนิกูได 

6.  เมื่อผานการตรวจสอบสัญญาเงินกู และไดรับการอนุมัติแลว ใหสหกรณเสนอเช็คให

คณะกรรมการดําเนนิการผูมอีํานาจลงนามในเช็คตามเงื่อนไขการส่ังจายเช็ค และตัว๋สัญญาใชเงิน 

7. ใหรายงานผลสรุปการจายเงินกูสามัญใหแกคณะกรรมการเงินกูพิจารณานําเสนอ

คณะกรรมการดําเนนิการในที่ประชุม 

 

หมวด 4 

เงนิกูพิเศษ 

 ขอ 15.  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา สหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะ

ชวยเหลือสมาชิกใหเงินกู เพื่อสงเสรมิฐานะความมั่นคง หรอืกอประโยชนใหแกสมาชิกโดยจํานวนเงิน

เกินกวา ขอ 13. 
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 ขอ 16.  การใหเงนิกูพเิศษใหเฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห เพื่อการลงทุนประกอบอาชพีอื่นๆ 

ใหถือวาการกูเงนิเพื่อการเคหะสงเคราะหอยูในลําดับกอนเงนิกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชพี 

 ขอ 17.  สมาชิกซึ่งอาจไดรับเงินกูพิเศษ ตองเปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 1 ป ยกเวน

สมาชกิที่เปนขาราชการบํานาญ 

 ขอ 18.  สมาชิกผูสงคืนเงินกูประเภทหมวด 3 และ หมวด 4 ไมหมดตามสัญญา สหกรณจะ

ไมใหเงินกูพิเศษเชนกัน ถาสมาชิกผูสงคืนเงินกูพิเศษไมหมด สหกรณก็จะไมใหรับเงินกูหมวด 3 และ

หมวด 4 

 ขอ 19.  เงินกูที่จะถอืวาเปนเงินกูพเิศษ คือเงินกูที่มวีงเงนิกวาสทิธใินขอ 13. 

 ขอ 20.  การใหเงินกูพเิศษนั้น ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน

คณะกรรมการดําเนนิการผูเขาประชุมพจิารณาคําขอกูรายน้ัน 

 ขอ 21.  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดวินิจฉัยใหเงินกูพเิศษ ทั้งหนังสือกู และเอกสารทาง

กฎหมาย  อยางอื่นๆ เก่ียวกับเงินกูนัน้ ไดจัดทําตามแบบที่กําหนดไว โดยครบถวนสมบูรณแลว สมาชิก

ผูกูจึงจะไดรับเงินกูจากสหกรณ  เพื่อเปนทางควบคุมการใชจายเงินกูใหเปนไปตามความมุงหมาย ให

สมาชิกผูกูสงจํานวนเงินกูพิเศษ ซึ่งตนไดรับเขาฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพยในสหกรณ หรือ

ธนาคารเพื่อถอนไปใชจายเปนคราวๆ ในเมื่อกําหนดจายตามความมุงหมาย สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใน

ตามยอดเงนิคงเหลอืนอยที่สุดในแตละเดือน  ตามประกาศของคณะกรรมการเรื่องอัตราดอกเบี้ย สวน

ขอกําหนดอื่นๆ ใหอนุโลมตามระเบยีบวาดวยเงนิฝากออมทรัพย 

 คณะกรรมการดําเนนิการอาจจะยกเวนขอกําหนดในวรรคสองนั้นได ในกรณีที่สมาชิกผูกูแสดง

หลักฐานการใชจายเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนนิการ 

 ขอ 22.  ในกรณีที่สมาชกิยังสงเงนิกูพเิศษไมเสร็จ สมาชิกผูกูจะตองยนิยอม และอํานวยความ

สะดวกใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจการ

กอสราง ตอเตมิปรับปรงุอาคาร หรือทรัพยสิน หรอืการประกอบอาชพีที่ใชเงินกูนั้น ในเวลาอันสมควร

ไดเสนอ และตองชี้แจงขอความเก่ียวกับเรื่องที่ตรวจใหทราบตามความประสงค 
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เงนิกูพเิศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 

 ขอ 23. เงินกูพเิศษเพื่อการเคหะสงเคราะหนัน้ อาจกูเพื่อวัตถุประสงคดังนี้ 

  23.1 ซ้ือที่ดินพรอมอาคาร เพื่อเปนท่ีอยูอาศัยของตน 

  23.2 ปลูกสรางอาคาร เพื่อเปนที่อยูอาศยัในที่ดนิของตน 

  23.3 ขยาย ตอเตมิ หรอืซอมแซมอาคาร ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของตนเอง 

  23.4 ไถถอนจํานอง หรอืขายฝากที่ดนิ หรอือาคารพรอมที่ดนิเปนของตนเอง 

  23.5 ซ้ือที่ดนิ เพื่อเปนที่อยูอาศัยเปนของตนเอง 

  23.6 เหตุอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนนิการเห็นสมควร 

 ขอ 24.  สมาชิกผูประสงคกูเงินดังกลาวในขอ 23. ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณตามแบบที่

กําหนดไว  รวมทั้งรายละเอียด และหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของ เชน รายการทรัพยสิน และหนี้สิน  

รายได และคาใชจาย  รายการบุคคลในครัวเรอืนการอยูอาศัยเดมิ และเหตุผลความจําเปนที่ตองจัดให

มีที่อยูอาศัยใหม หรือใหมีเพิ่ม ข้ึน แบบรูป และรายการกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร 

รายละเอียด และหลักฐานแหงที่ดิน และหรืออาคารที่จะเชาซื้อ จํานวนเงินซ่ึงตนจะออกเอง 

กําหนดการใชจายเงนิกู รายละเอยีด และหลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอเปนหลักประกัน 

 ขอ 25.  แบบรูป และรายการกอสราง หรือตอเติม หรือปรับปรุงอาคารนั้น  ตองปฏิบัติให

ถูกตองตามกฎหมาย และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนนิการดวย 

 การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวในวรรคกอนในสาระสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบ

จากบุคคล ซึ่ง ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการนี้  และตองรายงาน

คณะกรรมการดําเนนิการทราบ 

 ขอ 26.  จํานวนเงินกูพิเศษมีจํานวนเงินไมนอยกวาวงเงินการกู เงินสามัญ เพื่อการ

เคหะสงเคราะหซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงๆ นั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

เห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของที่อยูอาศัย ความจําเปน และความสามารถชําระหน้ีของสมาชิก 

แตตองไมเกนิ 1,000,000 บาท และตองนําหลักทรัพยมาคํ้าประกัน 

 หลักเกณฑ และวิธีการใหเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหแกสมาชิกใหเปนไปตามประกาศ

ของสหกรณ 

 ขอ 27.  ในกรณีที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไมเสร็จ สมาชิกผูกูจะ

ขาย หรอืโอนอาคาร หรอืที่ดนิ ซ่ึงใชคํ้าประกันเงินกูนัน้ ไมวาบางสวน หรอืทั้งหมดแกผูอื่นไมได เวนแต

ในกรณีที่จําเปน จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการดําเนนิการกอน 
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เงนิกูพเิศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ 

 ขอ 28.  เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ใหเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของ

ตนเอง และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดําเนนิการเห็นวาจะกอประโยชนใหแกสมาชกิผูกู 

 ขอ 29.  สมาชิกประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ 28. ตองเสนอขอกูถึงสหกรณตามแบบที่

กําหนดไวรวมทัง้รายละเอยีด และหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน  รายการทรัพยสิน และหนี้สิน รายได 

และคาใชจาย แนบงานประกอบอาชพีที่จะใชเงนิกู  รายละเอยีด และหลักฐานแหงทรัพยสนิที่จะใชเงินกู  

รายละเอยีดแหงความตองการเงินกู รายการรายได ซึ่งคาดวาจะไดรับจากการลงทุนนั้น กําหนดการใช

จายเงนิกู ประสบการณของตนเองเก่ียวกับการประกอบอาชพี รายละเอยีด และหลักฐานแหงทรัพยสิน

ที่เสนอเปนหลักประกัน 

 ขอ 30.  สมาชิกผูขอกูเงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ตองแสดงหลักฐานใหเปนที่

พอใจแกคณะกรรมการดําเนินการวาจะออกทุนเองเปนจํานวนอยางนอยหนึ่งในสองของจํานวนทุน

ทัง้หมด ซ่ึงตองการในการลงทุนประกอบอาชพีที่ตนจะกระทํานัน้ 

 ขอ 31. การขอกูเงินพิเศษเพื่อเหตุอ่ืนๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุญาต และ

กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับหลักประกันเปนกรณีๆ  ไปตามที่เห็นสมควร 

หมวด 5 

หลักประกันสําหรับเงนิกู 

 ขอ 32.  การใหเงนิกูทุกประเภทนัน้ ผูกูตองทําหนังสือสัญญาเงินกูใหไวตอสหกรณ ตามแบบที่

กําหนดไว 

 ขอ 33.  หลักประกันสําหรับเงนิกูนัน้ ใหมขีอปฏบิัตดิังตอไปนี้ 

  33.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู ซ่ึงผูกูไดทําใหไวตอสหกรณแลว ก็มิ

ตองมหีลักประกันอยางอื่นอกี  

  33.2 เงนิกูสามัญ ถาเงนิกูสามัญนัน้มจํีานวนเกินกวาทุนเรอืนหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ 

ตองมหีลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

   33.2.1 มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร อยางนอยสองคน

คํ้าประกันหนี้สนิเกี่ยวกับเงนิกูสามัญในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู 

   สมาชิกผู คํ้าประกันตองทําหนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่

กําหนดไว สมาชิกคนหน่ึงจะเปนผูคํ้าประกันสําหรับผูกูมากกวาสามคนในเวลาเดียวกันไมได เมื่อผูคํ้า

ประกันคนใดคนหนึ่งเสยีชีวติ หรือออกจากสหกรณโดยเหตุอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดําเนินการ
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เห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูคํ้าประกัน ใหผูกูหาผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนนิการกําหนด 

   การท่ีสมาชกิผูคํ้าประกันออกจากสหกรณไมวาเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูน้ันหลุด

พนจากความผูกพันในฐานะผูคํ้าประกัน จนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทน 

   33.2.2 มีการนําเงนิฝากประเภทตางๆ ในสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการเงินกู

เห็นสมควรใหนํามาเปนประกันไดไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝาก และจะเบิกถอนเงินฝากจํานวน

ดังกลาวไมได จนกวาจะหมดภาระคํ้าประกันเงนิกูกับสหกรณ 

   33.2.3 มอีสังหารมิทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองเปนประกันเต็มจํานวน

เงนิกูรายนัน้ โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวา จํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู

ตองอยูภายในรอยละ 60 แหงคาอสังหาริมทรัพยนั้น (ในกรณีอสังหาริมทรัพยที่จํานองเปนประกัน

เงนิกูที่เปนที่ดนิ ใหถือราคาประเมนิไมเกินกวาตามที่ทางราชการกําหนด) 

   33.2.4 มีหลักทรัพยรัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร             

ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกัน โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู

ตองอยูภายในรอยละ 80 แหงคาของหลักทรัพยนัน้ 

  33.3 เงนิกูพเิศษ เงนิกูพเิศษนัน้ ถามจีํานวนไมเกินกวาคาหุน ซ่ึงผูกูมีอยูในสหกรณ ก็

ไมตองมหีลักประกันอยางอื่นอกี 

  ถาเงินกูพิเศษนั้นมีจํานวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตองมีหลักประกัน

อยางใดอยางหนึ่ง ตามที่กลาวไวเก่ียวกับหลักประกันสําหรับเงินกูสามัญในขอ 33.2.2, 33.2.3, 

33.2.4  

 ขอ 34.  ในกรณีที่ไมอาจเรียกคืนเงินกูจากผูกู และผูกูรายนั้นมีผูคํ้าประกันเกินกวาหนึ่งราย                        

ผูคํ้าประกันทุกรายตองรับภาระในหนี้สินของผูกูในสวนที่เหลอืคนละเทาๆ กัน 
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หมวด 6 

เงนิงวดชําระหน้ีสําหรับเงนิกู 

 ขอ 35. หลักเกณฑการผอนชําระหนี้เงนิกูทุกประเภท ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

  35.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจํานวนพรอมดวย

ดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดอืนแรก หรอืใหสงเปนงวดรายเดือนไมเกิน 12 งวด    

  *35.2 เงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกู

สามัญเปนงวดรายเดอืนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็น

เปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวน และความมุงหมายแหงเงนิกู แตไมเกิน 300 งวด 

  35.3 เงินกูเงนิกูสามัญพเิศษใหคณะกรรมการดําเนนิการพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืน

เงินกูสามัญพิเศษเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนก่ีงวดก็

สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวน และความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกิน 300 

งวด 

  35.4  เงนิกูเพื่อการศกึษาบุตร ใหผูกูสงคืนเงนิกูเพื่อการศกึษาบุตร เต็มจํานวนพรอม

ดวยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดอืนที่คิดดอกเบี้ยเดอืนแรก หรอืใหสงเปนงวดรายเดอืนไมเกิน 15 งวด 

  35.5 เงินกูสวัสดิการเพื่อซ้ืออาวุธปน ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

กําหนดใหผูกูสงคนืเงนิกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนก่ี

งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวน และความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกิน 

240 งวด 

  35.6 เงินกูสวัสดิการเพื่อซ้ือเครื่องใชในครัวเรือนใหคณะกรรมการดําเนินการ

พจิารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดอืนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ยเปน

จํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวน และความมุงหมายแหงเงนิกู แตไม

เกิน 240 งวด 

  35.7  เงนิกูสวัสดกิาร(กรณีพเิศษ)ใหคณะกรรมการดําเนนิการพจิารณากําหนดใหผู

กูสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดอืนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนกี่งวดก็สุดแต

จะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวน และความมุงหมายแหงเงนิกู แตไมเกนิ 240 งวด 

 

  ในกรณีที่ผูกูมคํีาขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนนิการเห็นวามเีหตุอันควรผอน

ผันเปนพเิศษ คณะกรรมการดําเนนิการจะผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงนิกูสามัญที่กําหนด

ไวตามความในวรรคกอนนั้น ใหแกผูกูคราวละหน่ึง หรือหลายเดือนก็ได แตการผอนเวลาเชนนี้รวมกัน

ทัง้หมดสําหรับเงนิกูสามัญรายหนึ่งๆ ตองไมเกินกวา 6 เดอืน 
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  *35.8  เงินกูพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดใหผูกูเงินพิเศษ

สงคนืเงินกูเปนรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนก่ีงวดก็สุดแตจะเห็น

เปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวน และความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกิน 300 งวด และไมเกิน

อายุราชการ หรือเกษียณกอนอายุราชการ ยกเวนไดมีการขออนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ  

ทัง้น้ีโดยไมมกีารผอนเวลาแตอยางใด อีกเงินงวดชําระหนี้น้ัน ใหสงชําระตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบีย้เดือน

แรก 

  การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภทซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณใหสงโดยวิธีหักจาก

เงนิไดรายเดอืนของผูกู ณ ที่จายใหถอืวาเงนิงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดอืนนัน้ๆ 

หมวด 7 

ดอกเบี้ยเงนิกู 

 ขอ 36.  ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท ในอัตราที่ไมสูงกวาอัตราที่กรมสงเสริมสหกรณ

กําหนด การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหเปนมติของคณะกรรมการ 

 ในกรณีที่รัฐบาลไดมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม  คณะกรรมการดําเนินการอาจ

เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยกับผูกูไดตามความเหมาะสม โดยสหกรณจะประกาศใหสมาชิกทราบเปน

คราวๆ ไป ในกรณีนี้สหกรณสงวนไวซ่ึงสิทธิในอันที่จะปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกูกับสมาชิกท่ีไดกูเงิน

ของสหกรณไปแลวน้ัน 

 ขอ 37.  ดอกเบีย้นั้นใหคิดเปนรายวันนับตั้งแตวันที่ที่ลงในเช็คตามจํานวนเงินตนที่รับไป การ

สงคนืเงินกูใหคิดดอกเบี้ยเงินกูส้ินสุดกอนวันสงคืน 1 วัน 

หมวด 8 

การควบคมุหลักประกันการเรียกคนืเงนิกู 

 ขอ 38.  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่

กําหนดไวในหลักเกณฑการใหกูน้ี  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกู

รายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหเรียบรอย และสงคืนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

กําหนด 

 ขอ 39.  ในกรณีใดๆ  ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงนิกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน โดยมิ

พักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการดําเนนิการจัดการเรยีกคืนโดยมิชักชา 

  39.1  เมื่อสมาชกิผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ 



 

* แกไขลาสุด ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณฯ

 

 

  39.2  เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวา

ใหเงนิกูน้ัน 

  39.3  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา

ไมไดจัดการแกไขใหสงคืนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด

  ในกรณีนี้ สหกรณสงวนไวซ่ึงสทิธใินอันที่จะปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู

ชําระหนี้เงนิกูทุกประเภทกบัสมาชกิที่ไดกูเงนิของสหกรณไปแลวน้ัน

  39.4  เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้

ตดิตอกัน หรือผิดนัดการสงเงนิงวดชําระหนี้ดังวานัน้ถึง

 ขอ 40.  ในกรณีที่ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชอบชําระหน้ีแทนผูกู

โดยส้ินเชงิได เมื่อผูคํ้าประกันรองขอ

เปนงวดรายเดอืนจนเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสอืใหไวตอสหกรณก็ได

 ขอ 41.  ผูกูก็ดี ผูคํ้าประกันก็ดี

หรือยายจากราชการ หรืองานประจําตามขอบังคับสหกรณ

ทราบ และจดัการชําระหน้ีสนิ ซึ่งตนมอียูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสยีกอน

 

  ประกาศ

 

 

แกไขลาสุด ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณฯ ชุดท่ี 42 คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน

เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนนิการวา ผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันเงินกูเกิดบกพร

ไมไดจัดการแกไขใหสงคืนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

สหกรณสงวนไวซ่ึงสิทธใินอันที่จะปรับปรงุอัตราดอกเบี้ยเงนิกู

กบัสมาชกิที่ไดกูเงนิของสหกรณไปแลวนัน้โดยการออกประกาศเปนครัง้คราว

คางสงเงินงวดชําระหนี้ (ไมวาตนเงิน หรอืดอกเบี้ย) เปนเวลาถึง

หรือผิดนัดการสงเงนิงวดชําระหน้ีดังวานัน้ถึง 3 คราวสําหรับเงนิกูรายหนึ่งๆ 

ในกรณีที่ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชอบชําระหนี้แทนผูกู และไมสามารถชําระหน้ีนั้น

เมื่อผูคํ้าประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนนิการอาจผอนผันใหเรยีกเกบ็จากผูคํ้าประกัน

เปนงวดรายเดอืนจนเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสอืใหไวตอสหกรณก็ได สุดแตจะพจิารณาเห็นสมควร

ผูคํ้าประกันก็ดี  ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอลาออกจากสห

หรืองานประจําตามขอบังคับสหกรณ ขอ 15 จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณ

ซึ่งตนมอียูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสยีกอน 

ประกาศ ณ วันที ่  30  เมษายน  พ.ศ.2561 

 พลตํารวจตรี   

(พรชัย   พักตรผองศรี

ประธานคณะกรรมการเงิ

สหกรณออมทรัพยตํารวจเชยีงใหม

21 

เมษายน 2561 

ผูกูนําเงินไปใชผดิความมุงหมายที่

หลักประกันเงินกูเกิดบกพรอง และผูกู

สหกรณสงวนไวซ่ึงสทิธิในอันที่จะปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงนิกูและระยะเวลา

โดยการออกประกาศเปนคร้ังคราว 

เปนเวลาถงึ 2 เดือน

และไมสามารถชําระหน้ีนั้น

คณะกรรมการดําเนนิการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูคํ้าประกัน

สุดแตจะพจิารณาเห็นสมควร 

ถาตนประสงคจะขอลาออกจากสหกรณ 

จะตองแจงเปนหนังสอืใหสหกรณ

พักตรผองศรี) 

เงนิกู 

สหกรณออมทรัพยตาํรวจเชียงใหม จาํกัด 


