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* แก�ไขล	าสุด  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ฯ ชุดที่ 42  ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2561 

 

 

  

 

ประกาศสหกรณ
ออมทรัพย
ตํารวจเชียงใหม� จํากดั 

เรื่อง หลักเกณฑ�การให�เงินกู�และดอกเบ้ียเงินกู�  

แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

 

ข�อ 1.  หลักเกณฑ�น้ีเรียกว	า “หลักเกณฑ�การให�เงินกู�และดอกเบี้ยเงินกู�  พ.ศ.2561” 
 ข�อ 2.  ให�ประกาศหลักเกณฑ�นี้ต้ังแต	วันที่ 1 เมษายน 2561 เป:นต�นไป 

ข�อ 3.  ให�ยกเลิกประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	 จํากัดเรื่อง  หลักเกณฑ� และ

วิธีการให�เงินกู�แก	สมาชิก แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2560 

 ข�อ 4.  ในหลักเกณฑ�นี้ 

 “สหกรณ�”    หมายถึง  สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	 จํากัด 

 “คณะกรรมการดําเนินการ”      หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออม

ทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	 จํากัด 

 “ประธานกรรมการดําเนินการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออม

ทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	 จํากัด 

 “รองประธานกรรมการดําเนินการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ�

ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	 จํากัด 

 “ผู�จัดการ”               หมายถึง   ผู� จัดการสหกรณ�ออมทรัพย�ตํา รวจ

เชียงใหม	 จํากัด 

 “เจ�าหน�าที่”          หมายถึง  เจ�าหน�าที่สหกรณ�ออมทรัพย� ตํารวจ

เชียงใหม	 จํากัด หรือที่เรียกช่ืออย	างอื่น ซึ่งรับเงินเดือนหรือค	าจ�างประจําจากสหกรณ� 

 “สมาชิก”     หมายถึง  สมาชิก, ผู�จัดการ และเจ�าหน�าที่สหกรณ�

ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	 จํากัด 

 ข�อ 5.  ให�ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามหลักเกณฑ�การให�กู�ดังน้ี 
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หมวด 1 

ประเภทเงินกู� 

 ข�อ 6.  สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	  จํากัด  ให�เงินกู�แก	สมาชิก 3 ประเภท 

  6.1  เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  6.2  เงินกู�สามัญ ให�หมายความรวมถึงเงินกู�ดังต	อไปน้ี 

   6.2.1 เงินกู�สามัญ  

   6.2.2 เงินกู�สามัญพเิศษ 

   6.2.3 เงินกู�เพื่อการศึกษาบุตร 

   6.2.4 เงินกู�สวัสดิการเพื่อช้ืออาวุธปGน 

   6.2.5 เงินกู�สวัสดิการเพื่อซ้ือของใช�ในครัวเรือน 

   6.2.6 เงินกู�สวัสดิการกรณีพิเศษ 

   6.2.7 เงินกู�สวัสดิการอ่ืนๆ 

  6.3  เงินกู�พิเศษ 

   6.3.1 เงินกู�พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห� 

   6.3.2 เงินกู�พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

  สมาชิกเงินกู�ทุกประเภทของสหกรณ�ต�องเป:นสมาชิกกองทุนเงินช	วยเหลือสมาชิก
ตํารวจเชียงใหม	  ยกเว�นกรณีที่สมาชิกกู�เงินทุกประเภทน�อยกว	าทุนเรือนหุ�นของสมาชิกที่มีอยู	 
 ข�อ 7.  การให�เงินกู�แก	สมาชิกน้ันจะให�ได�เฉพาะกรณี เพื่อการอันจําเป:น หรือมีประโยชน�ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต	จะให�เงินกู�เพื่อการเก็งกําไร หรือใช�จ	ายไม	เหมาะสมไม	ได� 

หมวด 2 

เงินกู�เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 ข�อ 8.  เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน�ได� และประสงค�จะขอกู�เงินให�ยื่นคําขอ

กู�ต	อสหกรณ�ตามแบบที่กําหนดให� 

 ข�อ 9.  คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให�ประธานกรรมการ หรือรองประธาน

กรรมการ และกรรมการดําเนินการอื่นๆ หรือผู�จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป:นผู�วินิจฉัยให�เงินกู�เพื่อเหตุ

ฉุกเฉิน และรายงานต	อคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน 

 ข�อ 10.  เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวนเงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให�แก	สมาชิกผู�กู�คนหน่ึงๆ น้ัน ย	อม

เป:นไปตามหลักเกณฑ� และวิธีการให�เงินกู�แก	สมาชิก ให�เป:นไปตามประกาศที่คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร 
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  10.1 หลักเกณฑ�การให�เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

   10.1.1 ผู�กู�ต�องเป:นสมาชิกตั้งแต	 1 งวดขึ้นไป   
   10.1.2 ผู�กู�สามารถกู�ได�ไม	เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ�วน) และเมื่อ

หักชําระหน้ีเงินกู�สหกรณ� หรือหน้ีสินอื่นๆ แล�วยังคงมีเงินได�คงเหลือไม	ต่ํากว	า 40 %  ของเงินได�ราย
เดือนของผู�กู� (ทั้งน้ีให�รวมถึงเงินประจําตําแหน	ง และเงินเพิ่มอ่ืนๆ ในทางราชการ) 

    *10.1.3 ผู�กู�สามารถผ	อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม	เกิน 12 งวด  
หรือผ	อนชําระหนี้คงค�างให�ครบจํานวนให�แล�วเสร็จอายุไม	เกิน 75 ปO 

    10.1.4 การเสนอขอกู� ให�ผู�บังคับบัญชาระดับหัวหน�าสถานีเป:นผู�พิจารณา

เบื้องต�น โดยให�เจ�าหน�าที่การเงินต�นสังกัดลงลายมือช่ือรับรองการกู�เงิน สําหรับข�าราชการบํานาญให�
นายตํารวจฝQายอํานวยการ (การเงิน) ระดับสารวัตรขึ้นไป (ที่เป:นหน	วยเบิกจ	ายของตนเอง) เป:นผู�
รับรองสถานภาพทางการเงิน   

    10.1.5 กรณีที่สมาชิกไม	สามารถกู�ตามที่ระบุในสัญญาได� หากมีการขูด ลบ 

ขีดฆ	า หรือแก�ไข ในสัญญา ให�ผู�กู�ลงลายมือช่ือกํากับต	อหน�าเจ�าหน�าที่สหกรณ� เท	าน้ัน 
    10.1.6 กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู�ฉุกเฉินอยู	 และต�องการจะกู�ฉุกเฉินใหม	 

สมาชิกสามารถกู�ฉุกเฉินใหม	เพื่อหักหนี้เงินกู�ตามสัญญาเดิมได� โดยไม	ต�องชําระหน้ีเดิมให�เสร็จสิ้นก	อน 
    10.1.7 หลักฐานที่ต�องนํามาประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 

   10.1.7.1   คําขอ และหนังสือกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   10.1.7.2 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากต�นสังกัด พร�อม

หลักฐานการโอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร (BR Post) ซึ่งผ	านการตรวจแล�วถูกต�องจากผู�บังคับบัญชาต�น
สังกัด 

หมวด 3 

เงินกู�สามัญ 

 ข�อ 11.  ให�คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให�เงินกู�แก	สมาชิกได�ตามที่

กําหนดไว�  ในหลักเกณฑ�การให�กู�นี้ และในข�อบังคับของสหกรณ� 

 คณะกรรมการดําเนินการอาจแต	งตั้งกรรมการเงินกู�ขึ้นตามความในข�อบังคับสหกรณ� ข�อ 83. 

ที่มอบอํานาจหน�าที่ในการพิจาณาวินิจฉัยให�เงินกู�สามัญแก	สมาชิก ได�ตามที่กําหนดไว�ในหลักเกณฑ�

การให�กู�นี้ 

 ข�อ 12.  สมาชิกผู�ประสงค�ขอกู�เงินสามัญต�องย่ืนคําขอกู�เงินสามัญต	อสหกรณ�  โดยปฏิบัติ

ดังต	อไปน้ี 

  12.1 ต�องให�แบบฟอร�มคําขอกู�เงิน หนังสือกู�เงิน และหนังสือคํ้าประกัน หรือ

แบบฟอร�ม อื่นๆ ตามที่สหกรณ�กําหนด 
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  12.2  ผู�ขอกู�ต�องกรอกข�อความในคําขอกู�เงิน หนังสือกู�เงิน และหนังสือคํ้าประกันให�

ครบถ�วน แล�วนําหลักฐานทั้งหมดไปให�ผู�บังคับบัญชาผู�เป:นหัวหน�าหน	วยงาน หรือผู�รักษาการแทนเป:นผู�

ตรวจสอบให�ความเห็นชอบ และรับรอง 

 ข�อ 13.  จํานวนเงินกู�สามัญที่ให�แก	สมาชิกผู�กู�คนหนึ่งๆ นั้น ย	อมเป:นไปตามระเบียบหลักเกณฑ� 

และวิธีการให�เงินกู�แก	สมาชิก ให�เป:นไปตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร 

 ข�อ 14.  การให�เงินกู�สามัญน้ัน  ถ�าปรากฏว	าสหกรณ�มีเงินทุนที่จะให�กู�ได�ไม	พอแก	การขอกู�

อันมีลักษณะพึงให�กู�นั้นทุกราย ให�ถือลําดับในการพิจารณาให�เงินกู�ดังต	อไปน้ี 

  14.1  เงินกู�ซึ่งถือค	าหุ�นเป:นหลักประกันน้ัน พึงให�ในลําดับก	อนเงินกู� ซึ่งมีหลักประกัน

อย	างอื่น 

  14.2  ในระหว	างเงินกู�ซึ่งอยู	ในลําดับเดียวกัน เงินกู�ซึ่งมีจํานวนน�อย พึงให�ก	อนเงินกู�ที่

มีจํานวนมาก เพื่อประโยชน�แห	งการนี้เงินกู�ที่นํามาเทียบกันน้ัน ให�คิดรวมทั้งเงินกู�สามัญ และเงินกู�เพื่อ

เหตุฉุกเฉินรายก	อนของผู�กู�ที่คงเหลืออยู	 (ถ�ามี) ด�วย 

  ทั้งนี้เว�นแต	ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นว	ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป:น

อย	างอื่นก็ได� 

  14.3. หลักเกณฑ�การให�เงินกู�สามัญ 

   14.3.1 ผู�กู�ต�องเป:นสมาชิกต้ังแต	 3 งวดขึ้นไป   
   14.3.2 การกู�เงินของสมาชิกที่ยังไม	เกษียณอายุราชการ ที่สมัครเป:นสมาชิก

กองทุนช	วยเหลือสมาชิกตํารวจเชียงใหม	 ให�เป:นไปตามหลักเกณฑ�ข�อใดข�อหน่ึง ดังต	อไปนี้ 
   14.3.2.1  สมาชิกมีเงินเดือนไม	เกิน 12,000 บาท หรือมีหุ�นไม	เกิน 

55,000 บาท กู�ได� 17 เท	า เท	าของเงินเดือนบวกคร่ึงหนึ่งขอทุนเรือนหุ�น กู�ได�ไม4เกิน 250,000 
บาท (สองแสนห�าหมื่นบาทถ�วน) 

   14.3.2.2  สมาชิกมีเงินเดือนไม	เกิน 12,000 บาท หรือมีหุ�นไม	เกิน 
55,000 บาท และเป:นสมาชิก 60 งวดขึ้นไป กู�ได� 20 เท	าของเงินเดือนบวกคร่ึงหน่ึงขอทุนเรือนหุ�น    

กู�ได�ไม	เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ�วน) 
   14.3.2.3 สมาชิกมีเงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป แต	ไม	ถึง 

15,000 บาท หรือมีหุ�น 55,000 บาทขึ้นไป แต	ไม	ถึง 77,000 บาท กู�ได�ไม4เกิน 350,000 บาท 
(สามแสนห�าหมื่นบาทถ�วน) 
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   14.3.2.4  สมาชิกมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป แต	ไม	ถึง 

20,000 บาท หรือมีหุ�น 77,000 บาทขึ้นไป แต	ไม	ถึง 110,000 บาท กู�ได�ไม4เกิน 400,000 บาท 
(สี่แสนบาทถ�วน) 

   14.3.2.5  สมาชิกมี เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป หรือมีหุ�น 

110,000 บาทขึ้นไป กู�ได�ไม4เกิน 450,000 บาท (สี่แสนห�าหมื่นบาทถ�วน) 
   14.3.2.6  เงินกู�สามัญเกินกว	า 450,000 บาท (สี่แสนห�าหมื่นบาท

ถ�วน) แต	ไม	เกิน 500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน) จะต�องมีหุ�นไม4ต่ํากว4าร�อยละ 22 ของวงเงินกู�
สามัญ 

   14.3.2.7 เงินกู�สามัญเกินกว	า 500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน) 

แต	ไม	เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ�วน) จะต�องมีหุ�นไม4ต่ํากว4าร�อยละ 22 ของวงเงินกู�สามัญ 

    14.3.2.8 เงินกู�สามัญเกินกว	า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ�วน) 

แต	ไม	เกิน 3,200,000 บาท (สามล�านสองแสนบาทถ�วน) จะต�องมีหุ�นไม4ต่ํากว4าร�อยละ 22 ของ
วงเงินกู�สามัญ 

ในกรณีที่สมาชิกมีความจําเป:นในการถือหุ�นตํ่ากว	าที่กําหนด แต	ไม	ตํ่ากว	าร�อยละ 20 
ของวงเงินกู�สามัญ ให�อยู	ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู� และผู�จัดการสหกรณ�ร	วมกันพิจารณา
อนุมัติเป:นรายๆ ไป 

 

    14.3.2.8.1 สมาชิกสหกรณ�กู�สามัญเพียงอย	างเดียว หรือกู�
สามัญหรือเงินกู�สามัญพิเศษ รวมกับเงินกู�ทุกประเภทแล�ว มีจํานวนเงินไม	เกินกว	าจํานวนเงินที่สมาชิก
สหกรณ�จะได�รับจากกองทุนเงินช	วยเหลือสมาชิกตํารวจเชียงใหม	 รวมกับจํานวนทุนเรือนหุ�นของ

สมาชิกสหกรณ� และรวมกับเงินทั้งหมดที่จะได�รับจากสหกรณ� สมาชิกผู�กู� ไม4ต�อง นําทายาทผู�มีสิทธิ

ได�รับเงินจากทางราชการของผู�กู�ทุกคนมาลงลายมือช่ือด�วยตนเองต	อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือสหกรณ� 
    

 ทั้งน้ี สมาชิกกู�สามัญเมื่อรวมกับเงินกู�ทุกประเภทแล�ว มีจํานวนเงินกู�ไม	เกินกว	า 
จํานวนทุนเรือนหุ�น เงินทุนสวัสดิการ เงินสงเคราะห� หรือเงินกองทุนช	วยเหลือสมาชิกตํารวจเชียงใหม	 
หรือเงินอ่ืนใดที่ได�รับ 

ทั้งน้ีสมาชิกผู�กู�, ผู� คํ้าประกัน และทายาทผู�มีสิทธิรับเงินทางราชการของผู�กู�

สามัญกับสหกรณ� จะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� ดังต	อไปนี้ 
 14.3.3 วิธีการคํานวณเงินได�ของสมาชิกให�คิดเงินประจําตําแหน	งรวมเป:นรายได�

ประจําเดือนด�วย และเมื่อหักชําระหน้ีเงินกู�สหกรณ�ตลอดจนหนี้สินอ่ืนๆ แล�ว ให�มีเงินคงเหลือสุทธิ 

ดังต	อไปน้ี 
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 14.3.3.1 เงินได� หมายถึง เงินเดือน, เงินประจําตําแหน	ง, เงินตอบแทนประจํา

ตําแหน	ง หรือเงินค	าตอบแทนอื่นๆ ที่ได�รับจากทางราชการ 
 14.3.3.2 เงินค	าตอบแทนอื่นๆ ที่ได�รับจากทางราชการ มีดังน้ี  1. ตปป.  2. 

ตสส.  3. ตจร.    4. ตทบ.  5. พสร.  6. พปผ.  7. ตพส.  8. เงินช	วยค	าครองชีพ 9. เงินค	าตอบแทน
พิเศษ กรณีเงินเดือนเต็มขั้น 11. ค	าตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือน และค	าจ�าง เท	าน้ัน      

 14.3.3.3 เงินสุทธิ หมายถึงเงินรายได�หักด�วยรายจ	ายทุกประเภท รวมถึง
หนี้สินอ่ืนๆ แล�ว โดยจะต�องยังมีเงินคงเหลืออย	างน�อย 40 % ของเงินได�รายเดือนของผู�กู�             
(ทั้งนี้ให�รวมถึงเงินประจําตําแหน	ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ในทางราชการ) 

เพื่อเป:นหลักประกันในการชําระหน้ีให�แก	สหกรณ�ในกรณีที่สมาชิกผู�กู�มีเงินได�รายเดือน

ต่ํากว	า 40 % ของเงินได�รายเดือนของผู�กู� ให�สมาชิกเป[ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย�กับสหกรณ�เป:น
จํานวนเงินอย	างน�อย 98,000 บาท (เก�าหมื่นแปดพันบาทถ�วน) หรือให�อยู	 ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการเงินกู� และผู�จัดการสหกรณ�พิจารณาอนุมัติเป:นรายๆ ไป และสมาชิกต�องมีหนังสือ
ยินยอมให�สหกรณ�หักเงินป\นผล และเงินเฉล่ียคืนประจําปOทุกๆ ปO หรือตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการ

เงินกู� และผู�จัดการสหกรณ�เห็นสมควร โดยนําเงินเข�าบัญชีเงินฝากออมทรัพย�ของสหกรณ�ดังกล	าว 
พร�อมลงลายมือช่ือยินยอมให�สหกรณ�ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกมาชําระหนี้สหกรณ� ในกรณี
ที่หลักประกันในการชําระหน้ีของสมาชิกยังไม	เพียงพอ โดยสมาชิกผู�กู�จะไม	สามารถถอนเงินออกจาก
บัญชีเงินฝากออมทรัพย�ได�จนกว	าสมาชิกจะมีเงินสุทธิคงเหลือตามจํานวนที่คณะกรรมการเงินกู� และ

ผู�จัดการสหกรณ�เห็นสมควร หรือสมาชิกผู�กู�ได�นําหลักประกันอ่ืนมาทดแทนให�แก	สหกรณ� ทั้งนี้ให�อยู	ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู� และผู�จัดการสหกรณ�เป:นรายๆไป     ก	อนการอนุมัติจ	ายเงินกู�ในแต	
ละครั้งโดยให�เสนอต	อประธานกรรมการเงินกู�ก	อนทุกคร้ัง 

 14.3.4 การคํ้าประกันเงินกู� และระยะเวลาการผ	อนชําระ 
 14.3.4.1 ในกรณีกู�สามัญไม	เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล�านบาทถ�วน)        

ผู�กู�ต�องมีผู�คํ้าประกันอย	างน�อย 2 คน ยกเว�นกรณีกู�สามัญเกินกว	า 1,000,000 บาท (หน่ึงล�านบาท
ถ�วน) ให�เพิ่ม ผู�คํ้าประกันเป:น 3 คน 

โดยผู�คํ้าประกันต�องลงลายมือช่ือต	อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือสหกรณ� ณ ที่ทําการสหกรณ� 
หรือต	อหน�าหัวหน�าสถานีตํารวจที่ผู�คํ้าประกันสังกัดอยู	 กรณีผู�คํ้าประกันที่เป:นสมาชิกต	างจังหวัดให�
ผู�บังคับบัญชา หรือหัวหน�าหน	วยงานมีบันทึกรับรองยืนยันว	าผู�คํ้าประกันได�ลงลายมือช่ือต	อหน�าจริง    

ให�ผู�คํ้าประกันมีสิทธิคํ้าประกันเงินกู�ผู�อื่นได�ไม	เกิน 4 ราย 

 14.3.4.2 กรณีที่สมาชิกมีหุ�นไม	เป:นไปตามหลักเกณฑ�การกู� ข�อ 14.3.2 
สมาชิกสามารถซื้อหุ�นได� แต	ต�องมีผู�คํ้าประกัน 3 คน โดยผู�คํ้าประกันคนที่สามสามารถคํ้าประกันเงินกู�
เกินกว	า 4 ราย ได�เป:นกรณีพิเศษ (สมาชิกสามารถซื้อทุนเรือนหุ�นเพื่อขอกู�เงินกับสหกรณ�ได� ในกรณีที่
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สมาชิกไม	มีเงินมาซ้ือ ทุนเรือนหุ�นเพิ่มสามารถหักเงินกู�ของสมาชิกเพิ่มทุนเรือนหุ�นเพื่อให�สามารถกู�ได�

ตรงตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด) และให�อยู	ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู� 
 ผู�กู�สามารถผ	อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม	เกิน 300 งวด (25 ปO) โดยมีกําหนด

ตามอายุราชการที่เหลือจนครบเกษียณอายุราชการ เว�นแต	สมาชิกซึ่งมีอายุเกิน 45 ปO ระยะเวลามี
กําหนดถึงอายุไม	เกิน 75 ปO โดยให�ทายาทสมาชิกผู�กู�ลงลายมือช่ือยินยอมนําเงินฌาปนกิจ และเงิน

บําเหน็จตกทอดทางราชการ และเงินอื่นๆ ที่ได�รับจากทางราชการมาชําระหน้ีสหกรณ� และให�ผู�คํ้า
ประกันลงลายมือช่ือยินยอมให�หักเงินเดือนชําระหนี้ในฐานะผู�คํ้าประกันเงินกู�ต	อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือ
สหกรณ� หรือต	อหน�าผู�บังคับบัญชาต�นสังกัด หรือเจ�าหน�าที่การเงินต�นสังกัด เท	านั้น 

 14.3.4.3 กรณีสมาชิกมีหุ�นไม	เป:นไปตามหลักเกณฑ�การกู� ข�อ 14.3.2 

สมาชิกสามารถซ้ือทุนเรือนหุ�นเพื่อขอกู�เงินกับสหกรณ�ได� ในกรณีที่สมาชิกไม	มีเงินมาซ้ือทุนเรือนหุ�น
เพิ่ม สามารถหักเงินกู�ของสมาชิกเพิ่มทุนเรือนหุ�น เพื่อให�สามารถกู�ได�ตรงตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด 

 14.3.5 ผู�กู� และผู�คํ้าประกันต�องลงลายมือช่ือในเอกสารการกู�ยืมและเอกสารคํ้า
ประกันให�ถูกต�องตรงกันทุกแผ	น กรณีที่มีการแก�ไข ให�ขีดฆ	า และให�ผู�กู� หรือผู�คํ้าประกัน และเจ�าหน�าที่

สินเช่ือสหกรณ�ลงลายมือช่ือกํากับอีกคร้ังหน่ึง 
 14.3.6 การกู�สามัญจะกระทําได�เมื่อสมาชิกไม	มีหนี้สินกับสหกรณ�ฯ หรือมี แต	ได�ผ	อน

ชําระมาแล�วไม	ต่ํากว	า 10 งวด จึงจะกู�ใหม	ได� เว�นแต	หัวหน�าสถานีมีดุลพินิจให�ยื่นกู�ได� หรืออยู	ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู�เป:นรายๆไปและหากชําระหนี้ไม	ถึง 10 งวด ให�ประธานกรรมการเงินกู�

เป:นผู�พิจารณาก	อนทุกคร้ัง 
 14.3.7 การเสนอขอกู�สามัญให�ผู�บังคับบัญชาซึ่งเป:นหัวหน�าหน	วย หรือรักษาราชการ

แทนเป:นผู�พิจารณาเบื้องต�น 

 14.3.8 กรณีที่สมาชิกช	วยราชการนอกสังกัดให�แนบคําส่ังช	วยราชการและให�หัวหน�า
หน	วยที่ผู�กู�ไปช	วยราชการลงนามรับรอง 

 14.3.9 หลักฐานที่ต�องนํามาประกอบการพิจารณาการขอกู�สามัญ มีดังนี้ 
 14.3.9.1 แบบฟอร�มการกู�สามัญ และสัญญาคํ้าประกัน ทั้งผู�กู� และผู�คํ้า

ประกันต�องมีคํายินยอมของคู	สมรส (ถ�ามี) หรือถ�าโสด ขีด/เขียนโสด และลงลายมือช่ือกํากับด�วย
ตนเอง 

 14.3.9.2 สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�กู� และ
ผู�คํ้าประกันโดยให�ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง 

 14.3.9.3 กรณีที่ผู�กู� และผู�คํ้าประกันมีคู	สมรส ให�มีสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ, ทะเบียนสมรส พร�อมสําเนาทะเบียนบ�านของคู	สมรส ทั้งผู�กู� 
และผู�คํ้าประกันโดยลงลายมือช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง 
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 14.3.9.4 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากต�นสังกัดพร�อมหลักฐานการโอน

เงินเข�าบัญชีธนาคาร (BR Post) ซึ่งผ	านการตรวจแล�วถูกต�องจากผู�บังคับบัญชาต�นสังกัด 
      14.3.10 ให�เจ�าหน�าที่สหกรณ�ตรวจสอบเอกสารการกู�ให�ครบถ�วนถูกต�อง และเสนอ

แบบคําขอกู�เงินต	อคณะกรรมการเงินกู�ทุกวัน ก	อนเวลา 09.00 น. โดยผู�กู�จะได�รับเงินหลังจากผ	าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู�ลงนาม 2 ใน 3 คน เรียบร�อยแล�ว เจ�าหน�าที่

สหกรณ�จึงเสนอพิจารณาออกเช็คเพื่อจ	ายเงินกู�ให�แก	สมาชิกต	อไป  
 
        14.3.11 ให�สมาชิกชําระหน้ีทุกประเภท ก	อนเวลา 15.00 น. 
 14.3.12 การกู�เงินสามัญของสมาชิกสังกัดข�าราชการบํานาญที่เป:นสมาชิกกองทุน

ช	วยเหลือสมาชิกตํารวจเชียงใหม	 ให�เป:นไปตามหลักเกณฑ�ข�อใดข�อหนึ่ง ดังต	อไปน้ี 

 14.3.12.1    สมาชิกมีหุ�นไม	เกิน 150,000 บาท กู�ได�ไม4เกิน 200,000 
บาท (สองแสนบาทถ�วน) 

 14.3.12.2 สมาชิกมีหุ�น ต้ังแต	  150,000 บาทขึ้นไป กู� ได�ไม4 เกิน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ�วน) 

 14.3.13 การคํ้าประกันเงินกู� และระยะเวลาการผ	อนชําระของสมาชิกสังกัด

ข�าราชการบํานาญ 
 14.3.13.1  ผู�กู�ต�องมีผู�คํ้าประกันอย	างน�อย 2 คน และผู�คํ้าประกันนั้น

จะต�องไม	ใช	ผู�คํ้าประกันที่คํ้าประกันเงินกู�ผู�อื่นเกินกว	า 4 ราย โดยผู�คํ้าประกันที่เป:นข�าราชการบํานาญ

จะต�องมาลงลายมือช่ือคํ้าประกันต	อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือสหกรณ� ณ ที่ทําการของสหกรณ� เท	าน้ัน   
 14.3.13.2 กรณีที่สมาชิกมีหุ�นไม	เป:นไปตามหลักเกณฑ�การกู� ข�อ 3.12 

สมาชิกสามารถซื้อทุนเรือนหุ�นเพื่อขอกู�เงินกับสหกรณ�ได� แต	ต�องมีผู�คํ้าประกัน 3 คน โดยผู�คํ้าประกัน
คนที่สามสามารถคํ้าประกันเงินกู�เกินกว	า 4 ราย ได�เป:นกรณีพิเศษ 

 14.3.13.3 ผู�กู�สามารถผ	อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม	เกิน 300 
งวด (25ปO) หรือผ	อนชําระหน้ีคงค�างครบจํานวน  

 14.3.14. การกู�เงินของสมาชิกสังกัดข�าราชการบํานาญ ที่สมัครเป:นสมาชิกกองทุน
เงินช	วยเหลือตํารวจเชียงใหม	 ให�เป:นไปตามหลักเกณฑ�ข�อใดข�อหน่ึง ดังต	อไปนี้ 

 14.3.14.1 สมาชิกมีหุ�นไม	เกิน 75,000 บาท กู�ได�ไม4เกิน 600,000 
บาท (หกแสนบาทถ�วน) 

 14.3.14.2 สมา ชิกมีหุ� นตั้ ง แต	  75,000 บาทขึ้นไป กู� ได� ไม4 เกิน 
1,300,000 บาท (หนึ่งล�านสามแสนบาทถ�วน) 
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  14.3.14.3 สมาชิกมีหุ�น ต้ังแต	  100,000 บาทขึ้นไป กู� ได�ไม4 เกิน 
2,000,000 บาท (สองล�านบาทถ�วน)  

  14.3.14.4  เงินกู�สามัญเกินกว	า 2,000,000 บาท (สองล�านบาทถ�วน) 

แต	ไม	เกิน 3,200,000 บาท (สามล�านสองแสนบาทถ�วน) จะต�องมีหุ�นไม4ต่ํากว4าร�อยละ 22 ของ
วงเงินกู�สามัญ 

 14.3.15 การคํ้าประกันเงินกู� และระยะเวลาการผ	อนชําระของสมาชิกสังกัด
ข�าราชการบํานาญที่สมัครเข�าเป:นสมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ   

 14.3.15.1 ผู�กู�ต�องมีผู�คํ้าประกันอย	างน�อย 2 คน และผู�คํ้าประกันนั้น
จะต�องไม	ใช	ผู�คํ้าประกันที่คํ้าประกันเงินกู�อื่นเกินกว	า 4 ราย โดยผู�คํ้าประกันที่เป:นข�าราชการบํานาญ
จะต�องมาลงลายมือช่ือคํ้าประกันต	อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือสหกรณ� ณ ที่ทําการของสหกรณ� เท	าน้ัน 

 14.3.15.2 กรณีที่สมาชิกมีหุ�นไม	เป:นไปตามหลักเกณฑ�การกู� ข�อ 3.14 

สมาชิกสามารถซื้อทุนเรือนหุ�นเพื่อขอกู�เงินกับสหกรณ�ได� แต	ต�องมีผู�คํ้าประกัน 3 คน โดยผู�คํ้าประกัน
คนที่สามสามารถคํ้าประกันเงินกู�เกินกว	า 4 ราย ได�เป:นกรณีพิเศษ 

  14.3.15.3 ผู�กู�สามารถผ	อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม	เกิน 300 
งวด (25 ปO) หรือผ	อนชําระหนี้คงค�างครบจํานวน 

 14.3.16 การกู�เงินของเจ�าหน�าที่สหกรณ� ที่สมัครเข�าเป:นสมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ 
ให�เป:นไปตามหลักเกณฑ�ข�อใดข�อหนึ่ง ดังต	อไปน้ี 

 14.3.16.1 มีหุ�นไม	เกิน 50,000 บาท กู�ได�ไม4เกิน 250,000 บาท   
(สองแสนห�าหมื่นบาทถ�วน) 

 14.3.16.2 มีหุ�นไม	เกิน 50,000 บาท และเป:นสมาชิก 60 งวดขึ้นไป กู�ได�
ไม4เกิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ�วน) 

 14.3.16.3 มีหุ�นตั้งแต	 50,000 บาทขึ้นไป แต	ไม	ถึง 70,000 บาท กู�ได�
ไม4เกิน  350,000 บาท (สามแสนห�าหมื่นบาทถ�วน) 

 14.3.16.4 มีหุ�นตั้งแต	 70,000 บาทขึ้นไป แต	ไม	ถึง 100,000 บาท กู�ได�
ไม4เกิน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ�วน) 

 14.3.16.5 มีหุ�นตั้งแต	 100,000 บาทขึ้นไป กู�ได�ไม4เกิน 450,000 บาท 
(สี่แสนห�าหมื่นบาทถ�วน) 

 14.3.16.6 เงินกู�สามัญเกินกว	า 450,000 บาท (ส่ีแสนห�าหมื่นบาทถ�วน) 

แต	ไม	เกิน 500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน) จะต�องมีหุ�นร�อยละ 22 ของวงเงินกู�สามัญ 
  14.3.16.7 เงินกู�สามัญเกินกว	า 500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน) แต	ไม	

เกิน 1,600,000 บาท (หน่ึงล�านหกแสนบาทถ�วน) จะต�องมีหุ�นร�อยละ 22 ของวงเงินกู�สามัญ 
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 14.3.17 การคํ้าประกันเงินกู� และระยะเวลาการผ	อนชําระของเจ�าหน�าที่สหกรณ�ที่

สมัครเป:นสมาชิกเงินกองทุนฯ  
 14.3.17.1 ผู�กู�ต�องมีผู�คํ้าประกัน 2 คน ในกรณีการกู�ไม	เกิน 1,000,000 

บาท และต�องมีผู�คํ้าประกัน 3 คนในกรณีการกู�เกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ผู�คํ้าประกันจะต�องเป:น
ข�าราชการตํารวจที่เป:นสมาชิกสหกรณ� เท	านั้น 

  14.3.17.2 ผู�กู�สามารถผ	อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม	เกิน 300 
งวด (25 ปO) โดยมีกําหนดตามอายุการทํางานที่เหลือจนครบอายุ 60 ปO 

 14.3.18 กรณีที่เจ�าหน�าที่สหกรณ�ถูกไล	ออก, ให�ออก หรือลาออกจากสหกรณ�    
ไม	สามารถลาออกจากการเป:นสมาชิกสหกรณ�ได�จนกว	าจะชําระหนี้จนเสร็จส้ิน โดยจะต�องชําระทั้งเงิน

ต�น และดอกเบี้ยให�ครบตามจํานวนที่สหกรณ�กําหนด  
 14.3.19 กรณีที่เจ�าหน�าที่สหกรณ�ชําระหนี้ไม	ครบ 3 เดือน ทางสหกรณ�จะไม	นํา

ขาดสมาชิกภาพ และจะทําการหักเงินเดือนผู�คํ้าประกันชําระหน้ีแทนจนกว	าจะชําระหน้ีครบจํานวน   
โดยจะต�องชําระเงินต�น และดอกเบี้ยให�ครบตามจํานวนที่สหกรณ�กําหนด 

 ทั้งน้ีการกู�เงินของเจ�าหน�าที่สหกรณ�ฯจะอยู	ในดุลพินิจของผู�จัดการและคณะกรรมการ
เงินกู� และวงเงินในการกู�รวมทุกสัญญาจะต�องไม	เกิน 2,0000,00 บาท (สองล�านบาทถ�วน) 

 14.4 หลักเกณฑ�การให�เงินกู�สามัญพิเศษ 

 14.4.1 กรณีที่ผู�กู�ต�องการกู�เงินกู�สามัญพิเศษ ผู�กู�สามารถกู�ได�ร�อยละ 90 ของทุน
เรือนหุ�น ทั้งนี้เมื่อรวมเงินกู�อ่ืนๆ แล�วต�องไม	เกินหุ�นที่มีอยู	 (ผู�กู�สามารถผ	อนชําระได�ภายในระยะเวลา
สูงสุดไม	เกิน 300 งวด) 

 14.4.2 การเสนอขอกู�เงินกู�สามัญพิเศษให�ผู�บังคับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไปเป:นผู�
พิจารณาเบื้องต�น 

 14.4.3เอกสารประกอบการกู� มีสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ และสําเนาทะเบียน
บ�านของผู�กู� โดยให�ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง  

 

 14.5 หลักเกณฑ�การให�เงินกู�เพื่อการศึกษาบุตร 

 14.5.1 ผู�กู�ต�องยื่นคําขอกู�ตามแบบที่สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	 จํากัด 

กําหนด 
 14.5.2 ผู�กู�ต�องมีบุตรที่กําลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน 
 14.5.3 ผู�กู�ต�องเป:นสมาชิกติดต	อกันมาเป:นเวลาไม	น�อยกว	า 1 ปO 

 14.5.4 กําหนดวงเงินกู�เท	าที่จ	ายจริงแต	ไม4เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท
ถ�วน) ผู�กู�สามารถผ	อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม	เกิน 15 งวด 
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 14.5.5 ผู�กู�ต�องมีความสามารถในการผ	อนชําระหน้ีเงินต�น, ดอกเบี้ย, ค	าหุ�น ตามที่

กําหนดไว�ในหลักเกณฑ�การให�กู� ระเบียบสหกรณ�และหน้ีสินอื่นๆ ที่จะต�องชําระต	อสหกรณ�ออมทรัพย�
ตํารวจเชียงใหม	 จํากัด  รวมทั้งหน้ีสิน และเงินอ่ืนๆ ที่หักได�ตามระเบียบของทางราชการแล�ว ต�องเหลือ
เงินไม	น�อยกว	า 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถ�วน) ของเงินได�รายเดือนของผู�กู� 

 14.5.6 อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยร�อยละ 4.25 ต	อปO 

 14.5.7 การพิจารณาอนุมัติให�กู� ให�อยู	ในดุลยพินิจของผู�จัดการสหกรณ� และ
คณะกรรมการเงินกู�อีก 2 ท	าน  

 14.5.8 ผู�กู�ซ่ึงมีความประสงค�จะขอกู�เงินอีกในภาคการศึกษาต	อไป ผู�กู�จะต�องชําระ
หนี้ตามสัญญาเดิมให�เสร็จส้ินก	อนจึงจะมีสิทธิขอกู�ใหม	ได� 

 14.5.9 หลักฐานที่ต�องนํามาประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 
 14.5.9.1  ขอกู�ตามแบบของสหกรณ� พร�อมคํายินยอมของคู	สมรส (ถ�ามี) 
 14.5.9.2  สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�กู� 
 14.5.9.3  สําเนาใบระเบียนการศึกษา หรือสําเนาสมุดรายงานผลการเรียน

ของบุตร  ของผู�กู� 
 14.5.9.4  หนังสือรับรองค	าเล	าเรียน และค	าใช�จ	ายอื่นๆ ของสถานศึกษา 
 14.5.9.5  เอกสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเงินกู�เห็นสมควร 
 14.5.9.6  กรณีที่ระบุว	าโสด ให�สมาชิกลงลายมือช่ือรับรองโสดด�วยตนเอง 

 

 14.6. หลักเกณฑ�การให�เงินกู�สวัสดิการเพื่อซ้ืออาวุธป=น 
 14.6.1 สมาชิกมีสิทธิซื้ออาวุธปGนได�เพียงคนละ 1 กระบอก 
 14.6.2 สามารถกู�ได�ตามวงเงินเท	ากับราคาอาวุธปGน โดยจะต�องมีเงินได�สุทธิเหลือ

จากการหักชําระหน้ีแล�วไม	ต่ํากว	า 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถ�วน) และให�เจ�าหน�าที่การเงินต�นสังกัดเป:น
ผู�ตรวจสอบ  

 14.6.3 อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยร�อยละ 8.00 ต	อปO 
  14.6.4 ระยะเวลาการผ	อนชําระ ผู�กู�สามารถผ	อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม	

เกิน 240 งวด (20 ปO) 
 14.6.5 ให�มีผู�คํ้าประกัน 2 คน โดยผู�คํ้าประกันน้ันสามารถคํ้าประกันให�ผู�กู�เงินกู�

สามัญได�อีกจํานวน 3 คน (ผู�คํ้าประกันคนเดิมที่คํ้าประกันเงินกู�สามัญได�) รวมเป:น 5 คน 
 14.6.6 หลักฐานที่ต�องนํามาประกอบการพิจารณา มีดังน้ี 

 14.6.6.1 แบบฟอร�มการกู�สวัสดิการเพื่อซื้ออาวุธปGน และสัญญาคํ้าประกัน 

ทั้งผู�กู� และผู�คํ้าประกันต�องมีคํายินยอมของคู	สมรส (ถ�ามี) หรือถ�าโสด ขีด/เขียนโสด และลงลายมือช่ือ
รับรองโสดด�วยตนเอง 
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 14.6.6.2 สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�กู� 

และผู�คํ้าประกัน โดยให�ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง 
 14.6.6.3 กรณีที่ผู�กู� และผู�คํ้าประกันมีคู	สมรส ให�มีสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ, ทะเบียนสมรส พร�อมสําเนาทะเบียนบ�านของคู	สมรส ทั้งผู�กู� 
และผู�คํ้าประกัน โดยลงลายมือช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง      

 14.6.6.4 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากต�นสังกัด พร�อมหลักฐานการ
โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร (BR Post) ซ่ึงผ	านการตรวจแล�วถูกต�องจากผู�บังคับบัญชาต�นสังกัด 

 14.6.6.5 กรณีที่ระบุว	าโสด ให�สมาชิกลงลายมือช่ือรับรองโสดด�วยตนเอง
  

14.6.7 ต�องเป:นสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	 จํากัด เท	าน้ัน 
  

 14.7 หลักเกณฑ�การให�เงินกู�สวัสดิการเครื่องใช�ในครัวเรือน 
 14.7.1 สมาชิกมีสิทธิซื้อเครื่องใช�ในครัวเรือนได�ไม	จํากัดจํานวน แต	ต�องมีเงินเดือน

คงเหลือผ	อนชําระหน้ีได� 
 14.7.2 สามารถกู�ได�ตามวงเงินเท	ากับราคาเครื่องใช�ในครัวเรือนจริง แต	ต�องมีเงิน

ได�คงเหลือพอให�หักชําระได� โดยยกเว�นการกําหนดเงินได�สุทธิคงเหลือ และให�เจ�าหน�าที่การเงินต�น
สังกัดเป:นผู�ตรวจสอบทุกคร้ังที่มีการขอกู�สวัสดิการเครื่องใช�ในครัวเรือนว	ามีเงินเดือนพอให�หักชําระหน้ี
หรือไม	 จึงจะมีสิทธใิห�กู�ซื้อเครื่องใช�ในครัวเรือน และกู�เพิ่มได� 

 14.7.3 อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยร�อยละ 8.00 ต	อปO 

  14.7.4 ระยะเวลาการผ	อนชําระ ผู�กู�สามารถผ	อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม	
เกิน 240 งวด (20 ปO) 
 14.7.5 4 กรณีสมาชิกกู�เงินเกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ�วน) ขึ้นไป ให�มี   
ผู�คํ้าประกัน 2 คน โดยผู�คํ้าประกันน้ันจะต�องไม	ใช	ผู�คํ้าประกันเงินกู�สามัญเดิมของผู�กู�   ผู�คํ้าประกัน 1 

คน สามารถคํ้าประกันให�แก	ผู�กู�เงินกู�สวัสดิการ ได� 3 คน 
 14.7.6 หลักฐานที่ต�องนํามาประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 

 14.7.6.1 แบบฟอร�มหนังสือกู�สวัสดิการเครื่องใช�ในครัวเรือน ซึ่งผู�กู�จะต�อง
มีคํายินยอมของคู	สมรส (ถ�ามี) หรือถ�าโสด ขีด/เขียนโสด และลงลายมือช่ือรับรองโสดด�วยตนเอง 

 14.7.6.2 สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�กู� 
โดยให�ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง 

 14.7.6.3 ในกรณีที่ผู�กู�มีคู	สมรส ให�มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ

บัตรประจําตัวข�าราชการ, ทะเบียนสมรส พร�อมสําเนาทะเบียนบ�านของคู	สมรสของผู�กู� โดยลงลายมือ
ช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง      



13 

 

* แก�ไขล	าสุด  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ฯ ชุดที่ 42  ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2561 

 

 14.7.6.4 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากต�นสังกัด พร�อมหลักฐานการ

โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร (BR Post) ซ่ึงผ	านการตรวจแล�วถูกต�องจากผู�บังคับบัญชาต�นสังกัด 
  14.7.7 ต�องเป:นสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	 จํากัด เท	านั้น 

 

  14.8 หลักเกณฑ�การให�เงินกู�สวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 
  14.8.1 ผู�กู�ต�องเป:นสมาชิกตั้งแต	 1 งวดขึ้นไป และต�องสมัครเป:นสมาชิกเงินบริจาค

สมทบฯ (สชช.) 
  14.8.2 ผู�กู�สามารถกู�ได�ไม	เกิน 500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน) และเมื่อหักชําระ

หนี้เงินกู�สหกรณ� หรือหนี้สินอ่ืนๆ แล�วยังคงมีเงินได�คงเหลือไม	ตํ่ากว	า 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถ�วน) 
หรือมีเงินเดือนคงเหลือ 30% ของเงินเดือนสุทธิ (ทั้งนี้ให�รวมถึงเงินประจําตําแหน	ง และเงินเพื่ออ่ืนๆ 
ในทางราชการ) 

  14.8.3 อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยร�อยละ 8.00 ต	อปO ผู�กู�สามารถผ	อนชําระได�
ภายในระยะเวลาสูงสุดไม	เกิน 240 งวด (20 ปO) 

  14.8.4 กรณีสมาชิกกู�เงินเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ�วน) ขึ้นไป ให�มี      
ผู�คํ้าประกัน 2 คน โดยผู�คํ้าประกันน้ันจะต�องไม	ใช	ผู�คํ้าประกันเงินกู�สามัญเดิมของผู�กู�ผู�คํ้าประกัน 1 คน 

สามารถคํ้าประกันให�แก	ผู�กู�เงินกู�สวัสดิการ (กรณีพิเศษ) ได� 3 คน 
  14.8.5 กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู�ฉุกเฉินอยู	 และต�องการจะกู�สวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 

เมื่อรวมกับหน้ีเงินกู�ฉุกเฉินเดิมที่มีอยู	สามารถกู�ได�ในวงเงินไม	เกิน 500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน) 
  14.8.6 ผู�กู�จะได�รับเงินหลังจากผ	านการพิจารณาอนุมัติเงินกู�แล�ว โดยสหกรณ�ฯ   

จะโอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารช่ือบัญชีเงินฝากของผู�กู�เท	าน้ัน 
 

  14.9. หลักเกณฑ�การให�เงินกู�สวัสดิการอื่นๆ  
การกําหนดวิธีการ และหลักเกณฑ�พิจารณาอนุมั ติ ให� กู�  ให�อยู	 ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการเงินกู�พิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ และประกาศให�
ทราบเป:นกรณีๆ  ไป 

 
 
 
 

  14.10. กรณีเปลี่ยนผู�ค้ําประกันจะกระทําได� ดังต4อไปนี้ 
- กรณีผู�คํ้าประกันถอนการคํ้าประกัน ผู�กู�ต�องเปล่ียนผู�คํ้าประกันใหม	 ผู�คํ้าประกันเดิมจึง

จะถอนการคํ้าประกันได� 
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- กรณีผู�คํ้าประกันเสียชีวิต หรือถูกส่ังลงโทษปลดออก, ไล	ออกจากราชการ ผู�กู�จะต�องหา 

ผู�คํ้าประกันคนใหม	มาเปล่ียนภายในระยะเวลา 2 เดือน 
  
 

  14.11. กรณีสมาชิกพ�นจากการเปEนสมาชิกสหกรณ� 
 ในกรณีที่ผู�กู�ก็ดี ผู�คํ้าประกันก็ดีต�องพ�นจากการเป:นสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ
เชียงใหม	 จํากัด ไม	ว	ากรณีใด จะต�องชําระหนี้สินทั้งหมดซึ่งตนมีอยู	ต	อสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ

เชียงใหม	 จํากัด ทันที 
 

ขั้นตอนการอนุมัติจ4ายเงินกู�ทุกประเภท มีดังนี้ 
1.  ผ	านการตรวจสอบ และรับรองจากเจ�าหน�าที่การเงิน และหัวหน�าสถานีต�นสังกัดเป:นผู�      

ลงนามรับรอง 
2. ผ	านการตรวจสอบจากเจ�าหน�าที่สินเช่ือสหกรณ� หรือผู�ตรวจสอบสัญญาเงินกู� 

3. ผ	านการตรวจสอบจากผู�จัดการสหกรณ� 
4.  ผ	านการตรวจสอบจากเจ�าหน�าที่การเงินตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม	 (เฉพาะเงินกู�

สามัญ) 
5.  ผ	านการตรวจสอบจากเหรัญญิกสหกรณ�ให�อนุมัติจ	ายเงินกู�ได�ทันที หรือผ	านการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการเงินกู�คนใดคนหนึ่งให�เป:นผู�อนุมัติจ	ายเงินกู�ได� 
6.  เมื่อผ	านการตรวจสอบสัญญาเงินกู� และได�รับการอนุมัติแล�ว ให�สหกรณ�เสนอเช็คให�

คณะกรรมการดําเนินการผู�มีอํานาจลงนามในเช็คตามเงื่อนไขการส่ังจ	ายเช็ค และตั๋วสัญญาใช�เงิน 
7. ให�รายงานผลสรุปการจ	ายเงินกู�สามัญให�แก	คณะกรรมการเงินกู�พิจารณานําเสนอ

คณะกรรมการดําเนินการในที่ประชุม 
 
 

 
 

 

 

 

 

หมวด 4 

เงินกู�พิเศษ 
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 ข�อ 15.  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว	า สหกรณ�มีฐานะการเงินก�าวหน�าพอที่จะ

ช	วยเหลือสมาชิกให�เงินกู� เพื่อส	งเสริมฐานะความมั่นคง หรือก	อประโยชน�ให�แก	สมาชิกโดยจํานวนเงิน

เกินกว	า ข�อ 13. 

 ข�อ 16.  การให�เงินกู�พิเศษให�เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห� เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

ให�ถือว	าการกู�เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห�อยู	ในลําดับก	อนเงินกู�เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

 ข�อ 17.  สมาชิกซึ่งอาจได�รับเงินกู�พิเศษ ต�องเป:นสมาชิกสหกรณ�ไม	น�อยกว	า 1 ปO ยกเว�น

สมาชิกที่เป:นข�าราชการบํานาญ 

 ข�อ 18.  สมาชิกผู�ส	งคืนเงินกู�ประเภทหมวด 3 และ หมวด 4 ไม	หมดตามสัญญา สหกรณ�จะ

ไม	ให�เงินกู�พิเศษเช	นกัน  ถ�าสมาชิกผู�ส	งคืนเงินกู�พิเศษไม	หมด สหกรณ�ก็จะไม	ให�รับเงินกู�หมวด 3 และ

หมวด 4 

 ข�อ 19.  เงินกู�ที่จะถือว	าเป:นเงินกู�พิเศษ คือเงินกู�ที่มีวงเงินกว	าสิทธใินข�อ 13. 

 ข�อ 20.  การให�เงินกู�พิเศษนั้น ต�องได�รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม	น�อยกว	าสามในสี่ของจํานวน

คณะกรรมการดําเนินการผู�เข�าประชุมพิจารณาคําขอกู�รายน้ัน 

 ข�อ 21.  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได�วินิจฉัยให�เงินกู�พิเศษ ทั้งหนังสือกู� และเอกสารทาง

กฎหมาย  อย	างอื่นๆ เก่ียวกับเงินกู�นั้น ได�จัดทําตามแบบที่กําหนดไว� โดยครบถ�วนสมบูรณ�แล�ว สมาชิก

ผู�กู�จึงจะได�รับเงินกู�จากสหกรณ�  เพื่อเป:นทางควบคุมการใช�จ	ายเงินกู�ให�เป:นไปตามความมุ	งหมาย ให�

สมาชิกผู�กู�ส	งจํานวนเงินกู�พิเศษ ซึ่งตนได�รับเข�าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย�ในสหกรณ� หรือ

ธนาคารเพื่อถอนไปใช�จ	ายเป:นคราวๆ ในเมื่อกําหนดจ	ายตามความมุ	งหมาย สหกรณ�จะคิดดอกเบี้ยใน

ตามยอดเงินคงเหลือน�อยที่สุดในแต	ละเดือน  ตามประกาศของคณะกรรมการเรื่องอัตราดอกเบี้ย ส	วน

ข�อกําหนดอื่นๆ ให�อนุโลมตามระเบียบว	าด�วยเงินฝากออมทรัพย� 

 คณะกรรมการดําเนินการอาจจะยกเว�นข�อกําหนดในวรรคสองนั้นได� ในกรณีที่สมาชิกผู�กู�แสดง

หลักฐานการใช�จ	ายเป:นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ 

 ข�อ 22.  ในกรณีที่สมาชิกยังส	งเงินกู�พิเศษไม	เสร็จ สมาชิกผู�กู�จะต�องยินยอม และอํานวยความ

สะดวกให�คณะกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งได�รับมอบหมายจากสหกรณ�เข�าตรวจการ

ก	อสร�าง ต	อเติมปรับปรุงอาคาร หรือทรัพย�สิน หรือการประกอบอาชีพที่ใช�เงินกู�นั้น ในเวลาอันสมควร

ได�เสนอ  และต�องช้ีแจงข�อความเก่ียวกับเรื่องที่ตรวจให�ทราบตามความประสงค� 

 

 

เงินกู�พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห� 
 ข�อ 23. เงินกู�พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห�นั้น  อาจกู�เพื่อวัตถุประสงค�ดังน้ี 
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  23.1  ซื้อที่ดินพร�อมอาคาร เพื่อเป:นที่อยู	อาศัยของตน 

  23.2  ปลูกสร�างอาคาร เพื่อเป:นที่อยู	อาศัยในที่ดินของตน 

  23.3  ขยาย  ต	อเติม  หรือซ	อมแซมอาคาร ซึ่งเป:นที่อยู	อาศัยของตนเอง 

  23.4  ไถ	ถอนจํานอง  หรือขายฝากที่ดิน หรืออาคารพร�อมที่ดินเป:นของตนเอง 

  23.5  ซื้อที่ดิน เพื่อเป:นที่อยู	อาศัยเป:นของตนเอง 

  23.6  เหตุอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

 ข�อ 24.  สมาชิกผู�ประสงค�กู�เงินดังกล	าวในข�อ 23. ต�องเสนอคําขอกู�ถึงสหกรณ�ตามแบบที่

กําหนดไว�  รวมทั้งรายละเอียด และหลักฐานต	างๆ ที่เก่ียวข�อง เช	น รายการทรัพย�สิน และหนี้สิน  

รายได� และค	าใช�จ	าย  รายการบุคคลในครัวเรือนการอยู	อาศัยเดิม และเหตุผลความจําเป:นที่ต�องจัดให�

มีที่อยู	อาศัยใหม	 หรือให�มีเพิ่มขึ้น แบบรูป และรายการก	อสร�าง ต	อเติม หรือปรับปรุงอาคาร 

รายละเอียด และหลักฐานแห	งที่ดิน และหรืออาคารที่จะเช	าซื้อ จํานวนเงินซึ่งตนจะออกเอง 

กําหนดการใช�จ	ายเงินกู� รายละเอียด และหลักฐานแห	งทรัพย�สินที่เสนอเป:นหลักประกัน 

 ข�อ 25.  แบบรูป และรายการก	อสร�าง หรือต	อเติม หรือปรับปรุงอาคารน้ัน  ต�องปฏิบัติให�

ถูกต�องตามกฎหมาย และต�องได�รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการด�วย 

 การแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล	าวในวรรคก	อนในสาระสําคัญ ต�องได�รับความเห็นชอบ

จากบุคคล ซึ่ง ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการนี้  และต�องรายงาน

คณะกรรมการดําเนินการทราบ 

 ข�อ 26.  จํานวนเงินกู�พิ เศษมีจํานวนเงินไม	น�อยกว	าวงเงินการกู�เงินสามัญ  เพื่อการ

เคหะสงเคราะห�ซ่ึงให�แก	สมาชิกผู�กู�คนหน่ึงๆ นั้น ย	อมสุดแต	คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

เห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของที่อยู	อาศัย ความจําเป:น และความสามารถชําระหน้ีของสมาชิก 

แต	ต�องไม	เกิน 1,000,000 บาท และต�องนําหลักทรัพย�มาคํ้าประกัน 

 หลักเกณฑ� และวิธีการให�เงินกู�พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห�แก	สมาชิกให�เป:นไปตามประกาศ

ของสหกรณ� 

 ข�อ 27.  ในกรณีที่สมาชิกยังส	งคืนเงินกู�พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห�ไม	เสร็จ  สมาชิกผู�กู�จะ

ขาย หรือโอนอาคาร หรือที่ดิน ซ่ึงใช�คํ้าประกันเงินกู�นั้น ไม	ว	าบางส	วน หรือทั้งหมดแก	ผู�อื่นไม	ได� เว�นแต	

ในกรณีที่จําเป:น  จะต�องได�รับอนุญาตเป:นหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการก	อน 

 

 

เงินกู�พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
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 ข�อ 28.  เงินกู�พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให�เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของ

ตนเอง และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นว	าจะก	อประโยชน�ให�แก	สมาชิกผู�กู� 

 ข�อ 29.  สมาชิกประสงค�ขอกู�เงินดังกล	าวในข�อ 28. ต�องเสนอขอกู�ถึงสหกรณ�ตามแบบที่

กําหนดไว�รวมทั้งรายละเอียด และหลักฐานต	างๆ ที่เก่ียวข�อง เช	น  รายการทรัพย�สิน และหนี้สิน รายได� 

และค	าใช�จ	าย แนบงานประกอบอาชีพที่จะใช�เงินกู�  รายละเอียด และหลักฐานแห	งทรัพย�สินที่จะใช�เงินกู�  

รายละเอียดแห	งความต�องการเงินกู� รายการรายได� ซึ่งคาดว	าจะได�รับจากการลงทุนนั้น กําหนดการใช�

จ	ายเงินกู� ประสบการณ�ของตนเองเก่ียวกับการประกอบอาชีพ รายละเอียด และหลักฐานแห	งทรัพย�สิน

ที่เสนอเป:นหลักประกัน 

 ข�อ 30.  สมาชิกผู�ขอกู�เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ต�องแสดงหลักฐานให�เป:นที่

พอใจแก	คณะกรรมการดําเนินการว	าจะออกทุนเองเป:นจํานวนอย	างน�อยหน่ึงในสองของจํานวนทุน

ทั้งหมด ซึ่งต�องการในการลงทุนประกอบอาชีพที่ตนจะกระทํานั้น 

 ข�อ 31. การขอกู�เงินพิเศษเพื่อเหตุอ่ืนๆ ให�คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุญาต และ

กําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับหลักประกันเป:นกรณีๆ  ไปตามที่เห็นสมควร 

 

หมวด 5 

หลักประกันสําหรับเงินกู� 

 ข�อ 32.  การให�เงินกู�ทุกประเภทนั้น ผู�กู�ต�องทําหนังสือสัญญาเงินกู�ให�ไว�ต	อสหกรณ� ตามแบบที่

กําหนดไว� 

 ข�อ 33.  หลักประกันสําหรับเงินกู�น้ัน ให�มีข�อปฏิบัติดังต	อไปนี้ 

  33.1  เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู� ซ่ึงผู�กู�ได�ทําให�ไว�ต	อสหกรณ�แล�ว ก็มิ

ต�องมีหลักประกันอย	างอ่ืนอีก  

  33.2  เงินกู�สามัญ ถ�าเงินกู�สามัญนั้นมีจํานวนเกินกว	าทุนเรือนหุ�นที่ ผู� กู�มีอยู	ใน

สหกรณ�  ต�องมีหลักประกันอย	างใดอย	างหน่ึง ดังต	อไปนี้ 

   33.2.1  มีสมาชิกซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร อย	างน�อยสองคน

คํ้าประกันหนี้สินเก่ียวกับเงินกู�สามัญในส	วนที่เกินกว	าค	าหุ�นของผู�กู� 

   สมาชิกผู�คํ้าประกันต�องทําหนังสือคํ้าประกันให�ไว�ต	อสหกรณ�ตามแบบที่

กําหนดไว� สมาชิกคนหน่ึงจะเป:นผู�คํ้าประกันสําหรับผู�กู�มากกว	าสามคนในเวลาเดียวกันไม	ได� เมื่อผู�คํ้า

ประกันคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต หรือออกจากสหกรณ�โดยเหตุอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดําเนินการ
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เห็นว	าไม	สมควรที่จะเป:นผู�คํ้าประกัน ให�ผู�กู�หาผู�คํ้าประกันแทนคนเดิมให�เสร็จภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

   การที่สมาชิกผู�คํ้าประกันออกจากสหกรณ�ไม	ว	าเหตุใดๆ ไม	เป:นเหตุให�ผู�น้ันหลุด

พ�นจากความผูกพันในฐานะผู�คํ้าประกัน จนกว	าผู�กู�ได�จัดให�สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควรเข�าเป:นผู�คํ้าประกันแทน 

   33.2.2  มีการนําเงินฝากประเภทต	างๆ ในสหกรณ� ซ่ึงคณะกรรมการเงินกู�

เห็นสมควรให�นํามาเป:นประกันได�ไม	เกินร�อยละ 90 ของเงินฝาก และจะเบิกถอนเงินฝากจํานวน

ดังกล	าวไม	ได� จนกว	าจะหมดภาระคํ้าประกันเงินกู�กับสหกรณ� 

   33.2.3  มีอสังหาริมทรัพย�อันปลอดจากภาระจํานองเป:นประกันเต็มจํานวน

เงินกู�รายนั้น โดยต�องเป:นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว	า จํานวนเงินกู�ส	วนที่เกินกว	าค	าหุ�นของผู�กู�

ต�องอยู	ภายในร�อยละ 60 แห	งค	าอสังหาริมทรัพย�น้ัน (ในกรณีอสังหาริมทรัพย�ที่จํานองเป:นประกัน

เงินกู�ที่เป:นที่ดิน ให�ถือราคาประเมินไม	เกินกว	าตามที่ทางราชการกําหนด) 

   33.2.4  มีหลักทรัพย�รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซ่ึง

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเป:นประกัน  โดยจํานวนเงินกู�ส	วนที่เกินกว	าค	าหุ�นของผู�กู�

ต�องอยู	ภายในร�อยละ 80 แห	งค	าของหลักทรัพย�นั้น 

  33.3  เงินกู�พิเศษ เงินกู�พิเศษน้ัน ถ�ามีจํานวนไม	เกินกว	าค	าหุ�น ซึ่งผู�กู�มีอยู	ในสหกรณ� 

ก็ไม	ต�องมีหลักประกันอย	างอ่ืนอีก 

  ถ�าเงินกู�พิเศษนั้นมีจํานวนเกินกว	าค	าหุ�นซึ่งผู�กู�มีอยู	ในสหกรณ� ก็ต�องมีหลักประกัน

อย	างใดอย	างหนึ่ง ตามที่กล	าวไว�เก่ียวกับหลักประกันสําหรับเงินกู�สามัญในข�อ 33.2.2, 33.2.3, 

33.2.4  

 ข�อ 34.  ในกรณีที่ไม	อาจเรียกคืนเงินกู�จากผู�กู� และผู�กู�รายนั้นมีผู�คํ้าประกันเกินกว	าหน่ึงราย                        

ผู�คํ้าประกันทุกรายต�องรับภาระในหน้ีสินของผู�กู�ในส	วนที่เหลือคนละเท	าๆ กัน 
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หมวด 6 

เงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกู� 

 ข�อ 35. หลักเกณฑ�การผ	อนชําระหนี้เงินกู�ทุกประเภท ให�เป:นไปตามประกาศของสหกรณ� 

  35.1  เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให�ผู�กู�ส	งคืนเงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจํานวนพร�อมด�วย

ดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให�ส	งเป:นงวดรายเดือนไม	เกิน 12 งวด    

  *35.2 เงินกู�สามัญ ให�คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดให�ผู�กู�ส	งคืนเงินกู�

สามัญเป:นงวดรายเดือนเท	ากัน (เว�นแต	งวดสุดท�าย) พร�อมด�วยดอกเบี้ยเป:นจํานวนก่ีงวดก็สุดแต	จะเห็น

เป:นการสมควรตามฐานะของผู�กู� จํานวน และความมุ	งหมายแห	งเงินกู� แต	ไม	เกิน 300 งวด 

  35.3 เงินกู�เงินกู�สามัญพิเศษให�คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดให�ผู�กู�ส	งคืน

เงินกู�สามัญพิเศษเป:นงวดรายเดือนเท	ากัน (เว�นแต	งวดสุดท�าย) พร�อมด�วยดอกเบี้ยเป:นจํานวนก่ีงวดก็

สุดแต	จะเห็นเป:นการสมควรตามฐานะของผู�กู� จํานวน และความมุ	งหมายแห	งเงินกู� แต	ไม	เกิน 300 

งวด 

  35.4  เงินกู�เพื่อการศึกษาบุตร ให�ผู�กู�ส	งคืนเงินกู�เพื่อการศึกษาบุตร เต็มจํานวนพร�อม

ด�วยดอกเบี้ย ภายในวันส้ินเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให�ส	งเป:นงวดรายเดือนไม	เกิน 15 งวด 

  35.5 เงินกู�สวัสดิการเพื่อซ้ืออาวุธปGน ให�คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

กําหนดให�ผู�กู�ส	งคืนเงินกู�เป:นงวดรายเดือนเท	ากัน (เว�นแต	งวดสุดท�าย) พร�อมด�วยดอกเบี้ยเป:นจํานวนก่ี

งวดก็สุดแต	จะเห็นเป:นการสมควรตามฐานะของผู�กู� จํานวน และความมุ	งหมายแห	งเงินกู� แต	ไม	เกิน 

240 งวด 

  35.6  เงินกู�สวัสดิการเพื่อซื้อเครื่องใช�ในครัวเรือนให�คณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณากําหนดให�ผู�กู�ส	งคืนเงินกู�เป:นงวดรายเดือนเท	ากัน (เว�นแต	งวดสุดท�าย) พร�อมด�วยดอกเบี้ยเป:น

จํานวนก่ีงวดก็สุดแต	จะเห็นเป:นการสมควรตามฐานะของผู�กู� จํานวน และความมุ	งหมายแห	งเงินกู� แต	ไม	

เกิน 240 งวด 

  35.7  เงินกู�สวัสดิการ(กรณีพิเศษ)ให�คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดให�ผู�

กู�ส	งคืนเงินกู�เป:นงวดรายเดือนเท	ากัน (เว�นแต	งวดสุดท�าย) พร�อมด�วยดอกเบี้ยเป:นจํานวนก่ีงวดก็สุดแต	

จะเห็นเป:นการสมควรตามฐานะของผู�กู� จํานวน และความมุ	งหมายแห	งเงินกู� แต	ไม	เกิน 240 งวด 
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  ในกรณีที่ผู�กู�มีคําขอเป:นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นว	ามีเหตุอันควรผ	อน

ผันเป:นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผ	อนเวลาการส	งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู�สามัญที่กําหนด

ไว�ตามความในวรรคก	อนนั้น ให�แก	ผู�กู�คราวละหน่ึง หรือหลายเดือนก็ได� แต	การผ	อนเวลาเช	นนี้รวมกัน

ทั้งหมดสําหรับเงินกู�สามัญรายหน่ึงๆ ต�องไม	เกินกว	า 6 เดือน 

 

  *35.8  เงินกู�พิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดให�ผู�กู�เงินพิเศษ

ส	งคืนเงินกู�เป:นรายเดือนเท	ากัน (เว�นแต	งวดสุดท�าย) พร�อมด�วยดอกเบี้ยเป:นจํานวนก่ีงวดก็สุดแต	จะเห็น

เป:นการสมควรตามฐานะของผู�กู� จํานวน และความมุ	งหมายแห	งเงินกู� แต	ไม	เกิน 300 งวด และไม	เกิน

อายุราชการ หรือเกษียณก	อนอายุราชการ ยกเว�นได�มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ  

ทั้งน้ีโดยไม	มีการผ	อนเวลาแต	อย	างใด อีกเงินงวดชําระหนี้นั้น ให�ส	งชําระตั้งแต	เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือน

แรก 

  การส	งเงินงวดชําระหนี้เงินกู�ทุกประเภทซึ่งผู�กู�ต�องส	งต	อสหกรณ�ให�ส	งโดยวิธีหักจาก

เงินได�รายเดือนของผู�กู� ณ ที่จ	ายให�ถือว	าเงินงวดชําระหนี้แต	ละงวดถึงกําหนดส	งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ 

หมวด 7 

ดอกเบี้ยเงินกู� 

 ข�อ 36.  ให�เรียกดอกเบี้ยเงินกู�ทุกประเภท ในอัตราที่ไม	สูงกว	าอัตราที่กรมส	งเสริมสหกรณ�

กําหนด การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู�ให�เป:นมติของคณะกรรมการ 

 ในกรณีที่ รัฐบาลได�มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม	  คณะกรรมการดําเนินการอาจ

เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยกับผู�กู�ได�ตามความเหมาะสม โดยสหกรณ�จะประกาศให�สมาชิกทราบเป:น

คราวๆ ไป ในกรณีนี้สหกรณ�สงวนไว�ซ่ึงสิทธิในอันที่จะปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู�กับสมาชิกที่ได�กู�เงิน

ของสหกรณ�ไปแล�วน้ัน 

 ข�อ 37.  ดอกเบี้ยนั้นให�คิดเป:นรายวันนับตั้งแต	วันที่ที่ลงในเช็คตามจํานวนเงินต�นที่รับไป การ

ส	งคืนเงินกู�ให�คิดดอกเบี้ยเงินกู�ส้ินสุดก	อนวันส	งคืน 1 วัน 
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การควบคุมหลักประกันการเรียกคืนเงินกู�

 ข�อ 38.  ให�คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให�เงินกู�ทุกรายมีหลักประกันตามที่

กําหนดไว�ในหลักเกณฑ�การให�กู�นี้  

รายใดเกิดบกพร	อง ผู�กู�จะต�องจัดการแก�ไขให�เรียบร�อย

กําหนด 

 ข�อ 39.  ในกรณใีดๆ  ดังต	อไปนี้

พักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให�ไว�  และให�คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช�า

  39.1  เมื่อสมาชิกผู�กู�ออกจากสหกรณ�ไม	ว	าเพราะเหตุใดๆ
 

  39.2  เมื่อปรากฏต	อคณะกรรมการดําเนินการว	า

ให�เงินกู�น้ัน 

  39.3  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว	า

ไม	ได�จัดการแก�ไขให�ส	งคืนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด

  ในกรณีน้ี สหกรณ�สงวนไว�ซึ่งสิทธใินอั

ชําระหนี้เงินกู�ทุกประเภทกับสมาชิกที่ได�กู�เงินของสหกรณ�ไปแล�วน้ัน

  39.4  เมื่อค�างส	งเงินงวดชําระหนี้

ติดต	อกัน หรือผิดนัดการส	งเงินงวดชําระหนี้ดังว	านั้นถึง

 ข�อ 40.  ในกรณีที่ผู�คํ้าประกันจะต�องรับผิดชอบชําระหน้ีแทนผู�กู�

โดยส้ินเชิงได� เมื่อผู�คํ้าประกันร�องขอ

เป:นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู�กู�ได�ทําหนังสือให�ไว�ต	อสหกรณ�ก็ได�

 ข�อ 41.  ผู�กู�ก็ดี ผู�คํ้าประกันก็ดี

หรือย�ายจากราชการ หรืองานประจําตามข�อบังคับสหกรณ�

ทราบ และจัดการชําระหน้ีสิน ซึ่งตนมีอยู	ต	อสหกรณ�ให�เสร็จสิ้นเสียก	อน

  ประกาศ
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หมวด 8 

การควบคุมหลักประกันการเรียกคืนเงินกู� 

ให�คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให�เงินกู�ทุกรายมีหลักประกันตามที่

  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว	าหลักประกันสําหรับเงินกู�

ผู�กู�จะต�องจัดการแก�ไขให�เรียบร�อย และส	งคืนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ดังต	อไปน้ี ให�ถือว	าเงินกู�ไม	ว	าประเภทใดๆ เป:นอันถึงกําหนดส	งคืน

และให�คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช�า

เมื่อสมาชิกผู�กู�ออกจากสหกรณ�ไม	ว	าเพราะเหตุใดๆ 

เมื่อปรากฏต	อคณะกรรมการดําเนินการว	า ผู�กู�นําเงินไปใช�ผิดความมุ	งหมายที่

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว	า หลักประกันเงินกู�เกิดบกพร	อง

ไม	ได�จัดการแก�ไขให�ส	งคืนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

สหกรณ�สงวนไว�ซ่ึงสิทธใินอันที่จะปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู�

กับสมาชิกที่ได�กู�เงินของสหกรณ�ไปแล�วน้ันโดยการออกประกาศเป:นคร้ังคราว

เมื่อค�างส	งเงินงวดชําระหนี้ (ไม	ว	าต�นเงิน หรือดอกเบี้ย) เป:นเวลาถึง

ชําระหน้ีดังว	านั้นถึง 3 คราวสําหรับเงินกู�รายหนึ่งๆ 

ในกรณีที่ผู�คํ้าประกันจะต�องรับผิดชอบชําระหน้ีแทนผู�กู� และไม	สามารถชําระหน้ีนั้น

เมื่อผู�คํ้าประกันร�องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ	อนผันให�เรียกเก็บจากผู�คํ้าประกัน

เป:นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู�กู�ได�ทําหนังสือให�ไว�ต	อสหกรณ�ก็ได� สุดแต	จะพิจารณาเห็นสมควร

ผู�คํ้าประกันก็ดี  ต�องรับผูกพันว	า ถ�าตนประสงค�จะขอลาออกจากสหกรณ�

องานประจําตามข�อบังคับสหกรณ� ข�อ 15 จะต�องแจ�งเป:นหนังสือให�สหกรณ�

ซึ่งตนมีอยู	ต	อสหกรณ�ให�เสร็จส้ินเสียก	อน 

ประกาศ ณ วันที ่30 เมษายน  พ.ศ.2561 

พลตํารวจตรี   

(พรชัย   พักตร�ผ	องศรี

ประธานคณะกรรมการเงินกู�

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	
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เมษายน 2561 

ให�คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให�เงินกู�ทุกรายมีหลักประกันตามที่

และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว	าหลักประกันสําหรับเงินกู�

และส	งคืนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

เป:นอันถึงกําหนดส	งคืน โดยมิ

และให�คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช�า 

ผู�กู�นําเงินไปใช�ผิดความมุ	งหมายที่

หลักประกันเงินกู�เกิดบกพร	อง และผู�กู�

นที่จะปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู�และระยะเวลา

โดยการออกประกาศเป:นคร้ังคราว 

เป:นเวลาถึง 2 เดือน

และไม	สามารถชําระหน้ีนั้น

คณะกรรมการดําเนินการอาจผ	อนผันให�เรียกเก็บจากผู�คํ้าประกัน

สุดแต	จะพิจารณาเห็นสมควร 

ถ�าตนประสงค�จะขอลาออกจากสหกรณ� 

จะต�องแจ�งเป:นหนังสือให�สหกรณ�

พักตร�ผ	องศรี) 

เงินกู� 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม	 จํากัด 


