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ประกาศสหกรณ%ออมทรัพย%ตํารวจเชียงใหม	 จํากัด 

เรื่อง  หลักเกณฑ% และวิธีการให�เงินกู�แก	สมาชิก 
แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ.2557 

 

ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ว�าด�วยการให�เงินกู� และดอกเบี้ยเงินกู� 
แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 4/2557 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ได�มีการแก�ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ� และวิธีการให�เงินกู�แก�สมาชิกขึ้นถือใช�แทนฉบับเดิม จึงขอประกาศให�สมาชิกทุก
ท�านทราบ ดังนี้ 

 

1.  ประเภทเงินกู�  สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ให�บริการเงินกู�แก�สมาชิกตาม

หลักเกณฑ� และวิธีการให�เงินกู�แก�สมาชิก ดังนี้ 
1.1  เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
1.2   เงินกู�สามัญ ให�หมายความรวมถึงเงินกู�ดังต�อไปนี้ 

1.2.1 เงินกู�หุ�นตนเอง 
1.2.2  เงินกู�เพื่อการศึกษาบุตร 
1.2.3  เงินกู�สวัสดิการเพื่อซื้ออาวุธป?น 
1.2.4  เงินกู�สวัสดิการอื่นๆ  

1.3  เงินกู�พิเศษ 
สมาชิกเงินกู�ทุกประเภทของสหกรณ�ต�องเปBนสมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ ยกเว�นกรณีที่สมาชิก

กู�เงินทุกประเภทน�อยกว�าทุนเรือนหุ�นของสมาชิกที่มีอยู� 
 

2.  หลักเกณฑ%การให�เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
2.1  ผู�กู�ต�องเปBนสมาชิกตั้งแต� 1 งวดขึ้นไป   
2.2  ผู�กู�สามารถกู�ได�ไม�เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ�วน) และเมื่อหักชําระหนี้เงินกู�

สหกรณ� หรือหนี้สินอื่นๆ แล�วยังคงมีเงินได�คงเหลือไม�ตํ่ากว�า 2,000 บาท (สองพันบาทถ�วน) หรือมีเงิน
คงเหลือ 30% ของเงินเดือนสุทธิ (ทั้งนี้ให�รวมถึงเงินประจําตําแหน�ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ในทางราชการ) 

* 2.3 ผู�กู�สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 12 งวด 
2.4  การเสนอขอกู� ให�ผู�บังคับบัญชาระดับหัวหน�าสถานีเปBนผู�พิจารณาเบื้องต�น โดยให�

เจ�าหน�าที่การเงินต�นสังกัดลงลายมือช่ือรับรองการกู�เงิน สําหรับข�าราชการบํานาญให�นายตํารวจฝKาย
อํานวยการ (การเงิน) ระดับสารวัตรขึ้นไป (ที่เปBนหน�วยเบิกจ�ายของตนเอง) เปBนผู�รับรองสถานภาพ
ทางการเงิน   
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2.5  กรณีที่สมาชิกไม�สามารถกู�ตามที่ระบุในสัญญาได� หากมีการขูด ลบ ขีดฆ�า หรือแก�ไข 
ในสัญญา ให�ผู�กู�ลงลายมือช่ือกํากับต�อหน�าเจ�าหน�าที่สหกรณ� เท�านั้น 

2.6  กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู�ฉุกเฉินอยู� และต�องการจะกู�ฉุกเฉินใหม� สมาชิกสามารถกู�ฉุกเฉิน
ใหม�เพื่อหักหนี้เงินกู�ตามสัญญาเดิมได� โดยไม�ต�องชําระหนี้เดิมให�เสร็จสิ้นก�อน 

2.7  หลักฐานที่ต�องนํามาประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 
2.7.1 คําขอ และหนังสือกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
2.7.2 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากต�นสังกัด พร�อมหลักฐานการโอนเงินเข�าบัญชี

ธนาคาร (BR Post) ซึ่งผ�านการตรวจแล�วถูกต�องจากผู�บังคับบัญชาต�นสังกัด 
  

3. หลักเกณฑ%การให�เงินกู�สามัญ 
3.1  ผู�กู�ต�องเปBนสมาชิกตั้งแต� 3 งวดขึ้นไป   
3.2 การกู�เงินของสมาชิกที่ยังไม�เกษียณอายุราชการ ที่สมัครเข�าเปBนสมาชิกเงินบริจาค

สมทบฯ ให�เปBนไปตามหลักเกณฑ�ข�อใดข�อหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 
3.2.1 สมาชิกมีเงินเดือนไม�เกิน 12,000 บาท หรือมีหุ�นไม�เกิน 55,000 บาท กู�ได�       

17 เท�า + 50% ของหุ�น กู�ได�ไม	เกิน 250,000 บาท (สองแสนห�าหมื่นบาทถ�วน) 
3.2.2  สมาชิกมีเงินเดือนไม�เกิน 12,000 บาท หรือมีหุ�นไม�เกิน 55,000 บาท และเปBน

สมาชิก 60 งวดขึ้นไป กู�ได� 20 เท�า + 50% ของหุ�น กู�ได�ไม	เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ�วน) 
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�ไม	เกิน 350,000 บาท (สามแสนห�าหมื่นบาทถ�วน) 
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�ไม	เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ�วน) 
3.2.5 สมาชิกมีเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป หรือมีหุ�น 110,000 บาทขึ้นไป กู�ได�ไม	เกิน 

450,000 บาท (สี่แสนห�าหมื่นบาทถ�วน) 
3.2.6 เงินกู�สามัญเกินกว�า 450,000 บาท (สี่แสนห�าหมื่นบาทถ�วน) แต�ไม�เกิน 500,000 

บาท (ห�าแสนบาทถ�วน) จะต�องมีหุ�นไม	ต่ํากว	าร�อยละ 22 ของวงเงินกู�สามัญ 

3.2.7 เงินกู�สามัญเกินกว�า 500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน) แต�ไม�เกิน 600,000 บาท 

(หกแสนบาทถ�วน) จะต�องมีหุ�นไม	ต่ํากว	าร�อยละ 22 ของวงเงินกู�สามัญ 

 3.2.8 เงินกู�สามัญเกินกว�า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ�วน) แต�ไม�เกิน 3,200,000 

บาท (สามล�านสองแสนบาทถ�วน) จะต�องมีหุ�นไม	ต่ํากว	าร�อยละ 22 ของวงเงินกู�สามัญ 

ในกรณีที่สมาชิกมีความจําเปBนในการถือหุ�นตํ่ากว�าที่กําหนด แต�ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 20 
ของวงเงินกู�สามัญ ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู� และผู�จัดการสหกรณ�ร�วมกันพิจารณา
อนุมัติเปBนรายๆ ไป 
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 3.2.8.1 สมาชิกสหกรณ�กู�สามัญเพียงอย�างเดียว หรือกู�สามัญรวมกับเงินกู�     
ทุกประเภทแล�ว มีจํานวนเงินไม�เกินกว�าจํานวนเงินที่สมาชิกสหกรณ�จะได�รับจากเงินบริจาคสมทบฯ  
รวมกับจํานวนทุนเรือนหุ�นของสมาชิกสหกรณ� และรวมกับเงินทั้งหมดที่จะได�รับจากสหกรณ� และ

สมาชิกสหกรณ�กู�ได�ไม�เกิน 3,200,000 บาท (สามล�านสองแสนบาทถ�วน) สมาชิกผู�กู� ไม�ต�อง นําทายาท

ผู�มีสิทธิได�รับเงินจากทางราชการของผู�กู�ทุกคนมาลงลายมือช่ือด�วยตนเองต�อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือ
สหกรณ� 

 3.2.8.2  สมาชิกสหกรณ�กู�สามัญเพียงอย�างเดียว หรือกู�สามัญรวมกับเงินกู�   
ทุกประเภทแล�ว มีจํานวนเงินเกินกว�าจํานวนเงินที่สมาชิกสหกรณ�จะได�รับจากเงินบริจาคสมทบฯ     
รวมกับจํานวนทุนเรือนหุ�นของสมาชิกสหกรณ� และรวมกับเงินทั้งหมดที่ได�รับจากสหกรณ� และสมาชิก

สหกรณ�กู�ได�ไม�เกิน 3,200,000 บาท (สามล�านสองแสนบาทถ�วน) สมาชิกผู�กู� จะต�อง นําทายาทผู�มี

สิทธไิด�รับเงินจากทางราชการของผู�กู�ทุกคนมาลงลายมือช่ือด�วยตนเองต�อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือสหกรณ�
ในหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้, ยินยอมนําเงินฌาปนกิจ และยินยอมนําเงินบําเหน็จตกทอด และเงินอื่น
ใดที่จะได�รับจากทางราชการชําระหนี้ให�แก�สหกรณ� 

ทั้งนี้สมาชิกผู�กู�, ผู�ค้ําประกัน และทายาทผู�มีสิทธิรับเงินทางราชการของผู�กู�สามัญ
กับสหกรณ� จะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� ดังต�อไปนี้ 

1.) ให�ทายาทผู�มีสิทธิรับเงินทางราชการทุกคนของสมาชิกผู�กู� ต�องมาลงลายมือ
ช่ือต�อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือของสหกรณ�เท�านั้น ในการลงลายมือช่ือในหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้, 
ยินยอมหักเงินฌาปนกิจ และยินยอมหักเงินบําเหน็จตกทอดจากทางราชการ หรือเงินอื่นๆ ที่ได�รับจาก
ทางราชการมาชําระหนี้คงค�างให�แก�สหกรณ� พร�อมแนบหลักฐานประกอบให�แก�สหกรณ�ตามที่สหกรณ�
ได�กําหนดไว� 

2.) ให�ผู�ค้ําประกันเงินกู�สามัญทุกคนในสัญญาเงินกู� ต�องมีหนังสือยินยอม      
ค้ําประกันเงินกู�สามัญแก�ผู�กู�เต็มจํานวน ตามจํานวนเงินกู�ที่มีเกินกว�าจํานวนเงินทั้งหมดที่ได�รับจาก
สหกรณ� และให�ผู�ค้ําประกันลงลายมือช่ือยินยอมให�หักเงินเดือนผู�ค้ําประกันชําระหนี้คงค�างของผู�กู�ให�แก�
สหกรณ�ในฐานะเปBนผู�ค้ําประกันเงินกู� ในกรณีที่ผู�กู�ถูกคําส่ังศาลให�เปBนบุคคลล�มละลาย หรือถูกอายัด
เงินเดือน หรือถูกอายัดเงินทุกอย�างจากกรมบังคับคดีต�างๆ หรือถูกคําส่ังพักราชการ หรือถูกให�ออก
จากราชการไว�ก�อน หรือถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ หรือถึงแก�กรรม หรือกรณีอื่น
ใดที่ทําให�ผู�กู�ไม�สามารถชําระหนี้ให�แก�สหกรณ�ได�  

3.3  วิธีการคํานวณเงินได�ของสมาชิกให�คิดเงินประจําตําแหน�งรวมเปBนรายได�ประจําเดือน
ด�วย และเมื่อหักชําระหนี้เงินกู�สหกรณ�ตลอดจนหนี้สินอื่นๆ แล�ว ให�มีเงินคงเหลือสุทธิ ดังต�อไปนี้ 

3.3.1 เงินได� หมายถึง เงินเดือน, เงินประจําตําแหน�ง, เงินตอบแทนประจําตําแหน�ง 
หรือเงินค�าตอบแทนอื่นๆ ที่ได�รับจากทางราชการ 

3.3.2 เงินค�าตอบแทนอื่นๆ ที่ได�รับจากทางราชการ มีดังนี้  1. ตปป.  2. ตสส.  3. ตจร.    
4. ตทบ.  5. พสร.  6. พปผ.  7. ตพส.  8. ค�าเช�าบ�านและค�าเช�าซื้อ  9. เงินช�วยค�าครองชีพ                
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10. เงินค�าตอบแทนพิเศษ กรณีเงินเดือนเต็มขั้น  11. ค�าตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือน และ
ค�าจ�าง เท�านั้น      

3.3.3 เงินสุทธิ หมายถึง เงินรายได�หักด�วยรายจ�ายทุกประเภท รวมถึงหนี้สินอื่นๆ แล�ว 
โดยจะต�องยังมีเงินคงเหลืออย�างน�อย 2,000 บาทขึ้นไป (สองพันบาทถ�วน) หรือมีเงินคงเหลือ 30%  
ของเงินเดือนสุทธิ (ทั้งนี้ให�รวมถึงเงินประจําตําแหน�ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ในทางราชการ) 

เพื่อเปBนหลักประกันในการชําระหนี้ให�แก�สหกรณ�ในกรณีที่สมาชิกผู�กู�มีเงินได�รายเดือน
ตํ่ากว�า 2,000 บาท (สองพันบาทถ�วน) หรือมีเงินเดือนคงเหลือตํ่ากว�า 30% ของเงินเดือน ให�สมาชิก
เปYดบัญชีเงินฝากออมทรัพย�กับสหกรณ�เปBนจํานวนเงินอย�างน�อย 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ�วน) 
โดยให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู� และผู�จัดการสหกรณ�พิจารณาอนุมัติเปBนรายๆ ไป และ
สมาชิกต�องมีหนังสือยินยอมให�สหกรณ�หักเงินปZนผล และเงินเฉลี่ยคืนประจําป[ทุกๆ ป[ หรือตามจํานวน
เงินที่คณะกรรมการเงินกู� และผู�จัดการสหกรณ�เห็นสมควร โดยนําเงินเข�าบัญชีเงินฝากออมทรัพย�ของ
สหกรณ�ดังกล�าว พร�อมลงลายมือช่ือยินยอมให�สหกรณ�ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกมา    
ชําระหนี้สหกรณ� ในกรณีที่หลักประกันในการชําระหนี้ของสมาชิกยังไม�เพียงพอ โดยสมาชิกผู�กู�จะไม�
สามารถถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย�ได�จนกว�าสมาชิกจะมีเงินสุทธิคงเหลือตามจํานวนที่
คณะกรรมการเงินกู� และผู�จัดการสหกรณ�เห็นสมควร หรือสมาชิกผู�กู�ได�นําหลักประกันอื่นมาทดแทน
ให�แก�สหกรณ� ทั้งนี้ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู� และผู�จัดการสหกรณ�เปBนรายๆ ไป     
ก�อนการอนุมัติจ�ายเงินกู�ในแต�ละครั้ง 

3.4 การค้ําประกันเงินกู� และระยะเวลาการผ�อนชําระ 
3.4.1 ในกรณีกู�สามัญไม� เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล�านบาทถ�วน) ผู�กู�ต�องมี             

ผู�ค้ําประกันอย�างน�อย 2 คน ยกเว�นกรณีกู�สามัญเกินกว�า 1,000,000 บาท (หนึ่งล�านบาทถ�วน) ให�เพิ่ม 
ผู�ค้ําประกันเปBน 3 คน 

โดยผู�ค้ําประกันต�องลงลายมือช่ือต�อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือสหกรณ� ณ ที่ทําการสหกรณ� 
หรือต�อหน�าหัวหน�าสถานีตํารวจที่ผู�ค้ําประกันสังกัดอยู� กรณีผู�ค้ําประกันที่เปBนสมาชิกต�างจังหวัดให�
ผู�บังคับบัญชา หรือหัวหน�าหน�วยงานมีบันทึกรับรองยืนยันว�าผู�ค้ําประกันได�ลงลายมือช่ือต�อหน�าจริง    

ให�ผู�ค้ําประกันมีสิทธิค้ําประกันเงินกู�ผู�อื่นได�ไม�เกิน 4 ราย 
3.4.2 กรณีที่สมาชิกมีหุ�นไม�เปBนไปตามหลักเกณฑ�การกู� ข�อ 3.2 สมาชิกสามารถซื้อหุ�น

ได� แต�ต�องมีผู�ค้ําประกัน 3 คน โดยผู�ค้ําประกันคนที่สามสามารถค้ําประกันเงินกู�เกินกว�า 4 ราย ได�เปBน
กรณีพิเศษ (สมาชิกสามารถซื้อทุนเรือนหุ�นเพื่อขอกู�เงินกับสหกรณ�ได� ในกรณีที่สมาชิกไม�มีเงินมาซื้อ 
ทุนเรือนหุ�นเพิ่ม สามารถหักเงินกู�ของสมาชิกเพิ่มทุนเรือนหุ�นเพื่อให�สามารถกู�ได�ตรงตามหลักเกณฑ�    
ที่กําหนด) และให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู� 

 ผู�กู�สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 384 งวด (32 ป[) โดยมีกําหนด
ตามอายุราชการที่เหลือจนครบเกษียณอายุราชการ เว�นแต�สมาชิกซึ่งมีอายุเกิน 45 ป[ ระยะเวลามี
กําหนดถึงอายุไม�เกิน 77 ป[ โดยให�ทายาทสมาชิกผู�กู�ลงลายมือช่ือยินยอมนําเงินฌาปนกิจ และเงิน
บําเหน็จตกทอดทางราชการ และเงินอื่นๆ ที่ได�รับจากทางราชการมาชําระหนี้สหกรณ� และให�ผู�ค้ํา



* แก�ไขล	าสุด (ฉบับท่ี 19) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ คร้ังท่ี 12/2557 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 

ประกันลงลายมือช่ือยินยอมให�หักเงินเดือนชําระหนี้ในฐานะผู�ค้ําประกันเงินกู�ต�อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือ
สหกรณ� หรือต�อหน�าผู�บังคับบัญชาต�นสังกัด หรือเจ�าหน�าที่การเงินต�นสังกัด เท�านั้น 

3.4.4 กรณีสมาชิกมีหุ�นไม�เปBนไปตามหลักเกณฑ�การกู� ข�อ 3.2 สมาชิกสามารถซื้อ   
ทุนเรือนหุ�นเพื่อขอกู�เงินกับสหกรณ�ได� ในกรณีที่สมาชิกไม�มีเงินมาซื้อทุนเรือนหุ�นเพิ่ม สามารถหักเงินกู�
ของสมาชิกเพิ่มทุนเรือนหุ�น เพื่อให�สามารถกู�ได�ตรงตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด 

3.5 ผู�กู� และผู�ค้ําประกันต�องลงลายมือช่ือในเอกสารการกู�ยืม และเอกสารค้ําประกันให�
ถูกต�องตรงกันทุกแผ�น กรณีที่มีการแก�ไข ให�ขีดฆ�า และให�ผู�กู� หรือผู�ค้ําประกัน และเจ�าหน�าที่สินเช่ือ
สหกรณ�ลงลายมือช่ือกํากับอีกครั้งหนึ่ง 

3.6  การกู�สามัญจะกระทําได�เมื่อสมาชิกไม�มีหนี้สินกับสหกรณ�ฯ หรือมี แต�ได�ผ�อนชําระ
มาแล�วไม�ตํ่ากว�า 10 งวด จึงจะกู�ใหม�ได� เว�นแต�กรณีที่มีความจําเปBนเร�งด�วนโดยชําระเงินงวดมาแล�วไม�
ถึง 10 งวด ให�ผู�กู�ทําหนังสือพร�อมอ�างเหตุผล และความจําเปBนในการกู� และความเห็นชอบอนุมัติของ
ผู�บังคับบัญชาหัวหน�าหน�วยที่ตนสังกัดอนุมัตใิห�กู�ได�เปBนกรณีพิเศษมาประกอบการขอกู� 

3.7 การเสนอขอกู�สามัญให�ผู�บังคับบัญชาซึ่งเปBนหัวหน�าหน�วย หรือรักษาราชการแทน   
เปBนผู�พิจารณาเบื้องต�น 

3.8 กรณีที่สมาชิกช�วยราชการนอกสังกัดให�แนบคําส่ังช�วยราชการ และให�หัวหน�าหน�วยที่   
ผู�กู�ไปช�วยราชการลงนามรับรอง 

3.9 หลักฐานที่ต�องนํามาประกอบการพิจารณาการขอกู�สามัญ มีดังนี้ 
3.9.1 แบบฟอร�มการกู�สามัญ และสัญญาค้ําประกัน ทั้งผู�กู� และผู�ค้ําประกันต�องมี    

คํายินยอมของคู�สมรส (ถ�ามี) หรือถ�าโสด ขีด/เขียนโสด และลงลายมือช่ือกํากับด�วยตนเอง 
3.9.2 สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�กู� และผู�ค้ําประกัน 

โดยให�ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง 
3.9.3 กรณีที่ผู�กู� และผู�ค้ําประกันมีคู�สมรส ให�มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ

บัตรประจําตัวข�าราชการ, ทะเบียนสมรส พร�อมสําเนาทะเบียนบ�านของคู�สมรส ทั้งผู�กู� และผู�ค้ําประกัน       
โดยลงลายมือช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง 

3.9.4 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากต�นสังกัดพร�อมหลักฐานการโอนเงินเข�าบัญชี
ธนาคาร (BR Post) ซึ่งผ�านการตรวจแล�วถูกต�องจากผู�บังคับบัญชาต�นสังกัด 

3.10  ให�เจ�าหน�าที่สหกรณ�ตรวจสอบเอกสารการกู�ให�ครบถ�วนถูกต�อง และเสนอแบบ      
คําขอกู�เงินต�อคณะกรรมการเงินกู�ทุกวัน ก�อนเวลา 09.00 น. โดยผู�กู�จะได�รับเงินหลังจากผ�านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู�ลงนาม 2 ใน 3 คน เรียบร�อยแล�ว เจ�าหน�าที่
สหกรณ�จึงเสนอพิจารณาออกเช็คเพื่อจ�ายเงินกู�ให�แก�สมาชิกต�อไป  

3.11  ให�สมาชิกชําระหนี้ทุกประเภท ก�อนเวลา 15.00 น. 
 
 
 



* แก�ไขล	าสุด (ฉบับท่ี 19) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ คร้ังท่ี 12/2557 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 

3.12  การกู�เงินของสมาชิกสังกัดข�าราชการบํานาญให�เปBนไปตามหลักเกณฑ�ข�อใดข�อหนึ่ง 
ดังต�อไปนี้ 

3.12.1 สมา ชิกมี หุ� น ไม� เ กิ น  150 ,000  บาท  กู� ได� ไม	 เกิน  200 ,000  บาท             
(สองแสนบาทถ�วน) 

3.12.2  สมาชิกมีหุ�นตั้งแต� 150,000 บาทขึ้นไป กู� ได� ไม	เกิน 300,000 บาท       
(สามแสนบาทถ�วน) 

3.13  การค้ําประกันเงินกู� และระยะเวลาการผ�อนชําระของสมาชิกสังกัดข�าราชการบํานาญ 
3.13.1  ผู�กู�ต�องมีผู�ค้ําประกันอย�างน�อย 2 คน และผู�ค้ําประกันนั้นจะต�องไม�ใช�ผู�ค้ํา

ประกันที่ค้ําประกันเงินกู�ผู�อื่นเกินกว�า 4 ราย โดยผู�ค้ําประกันที่เปBนข�าราชการบํานาญจะต�องมา        
ลงลายมือช่ือค้ําประกันต�อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือสหกรณ� ณ ที่ทําการของสหกรณ� เท�านั้น   

3.13.2 กรณีที่สมาชิกมีหุ�นไม�เปBนไปตามหลักเกณฑ�การกู� ข�อ 3.12 สมาชิกสามารถ
ซื้อทุนเรือนหุ�นเพื่อขอกู�เงินกับสหกรณ�ได� แต�ต�องมีผู�ค้ําประกัน 3 คน โดยผู�ค้ําประกันคนที่สามสามารถ
ค้ําประกันเงินกู�เกินกว�า 4 ราย ได�เปBนกรณีพิเศษ 

3.13.3 ผู�กู�สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 180 งวด 
3.14. การกู�เงินของสมาชิกสังกัดข�าราชการบํานาญ ที่สมัครเข�าเปBนสมาชิกเงินบริจาค      

สมทบฯ ให�เปBนไปตามหลักเกณฑ�ข�อใดข�อหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

3.14.1 สมาชิกมีหุ�นไม�เกิน 75,000 บาท กู�ได�ไม	เกิน 600,000 บาท (หกแสน  
บาทถ�วน) 

3.14.2 สมาชิกมีหุ�นตั้งแต� 75,000 บาทขึ้นไป กู�ได�ไม	เกิน 1,300,000 บาท       
(หน่ึงล�านสามแสนบาทถ�วน) 

 3.14.3 สมาชิกมีหุ�นตั้งแต� 100,000 บาทขึ้นไป กู�ได�ไม	เกิน 2,000,000 บาท    
(สองล�านบาทถ�วน)  

หรือ สมาชิกกู�สามัญเมื่อรวมกับเงินกู�ทุกประเภทแล�ว มีจํานวนเงินกู�ไม�เกินกว�าจํานวน
เงินที่สมาชิกสหกรณ�จะได�รับจากเงินบริจาคสมทบฯ รวมกับจํานวนทุนเรือนหุ�นของสมาชิกสหกรณ� 
และรวมกับเงินทั้งหมดที่ได�รับจากสหกรณ� 

3.15 การค้ําประกันเงินกู� และระยะเวลาการผ�อนชําระของสมาชิกสังกัดข�าราชการบํานาญ 
ที่สมัครเข�าเปBนสมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ   

3.15.1 ผู�กู�ต�องมีผู�ค้ําประกันอย�างน�อย 2 คน และผู�ค้ําประกันนั้นจะต�องไม�ใช�          
ผู�ค้ําประกันที่ค้ําประกันเงินกู�อื่นเกินกว�า 4 ราย โดยผู�ค้ําประกันที่เปBนข�าราชการบํานาญจะต�องมา     
ลงลายมือช่ือค้ําประกันต�อหน�าเจ�าหน�าที่สินเช่ือสหกรณ� ณ ที่ทําการของสหกรณ� เท�านั้น 

3.15.2 กรณีที่สมาชิกมีหุ�นไม�เปBนไปตามหลักเกณฑ�การกู� ข�อ 3.14 สมาชิกสามารถ
ซื้อทุนเรือนหุ�นเพื่อขอกู�เงินกับสหกรณ�ได� แต�ต�องมีผู�ค้ําประกัน 3 คน โดยผู�ค้ําประกันคนที่สามสามารถ
ค้ําประกันเงินกู�เกินกว�า 4 ราย ได�เปBนกรณีพิเศษ 

 3.15.3 ผู�กู�สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 384 งวด (32 ป[) 



* แก�ไขล	าสุด (ฉบับท่ี 19) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ คร้ังท่ี 12/2557 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 

3.16 การกู�เงินของเจ�าหน�าที่สหกรณ� ที่สมัครเข�าเปBนสมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ ให�เปBนไป
ตามหลักเกณฑ�ข�อใดข�อหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

3.16.1 มีหุ�นไม�เกิน 50,000 บาท กู�ได�ไม	เกิน 250,000 บาท (สองแสนห�าหมื่น
บาทถ�วน) 

3.16.2 มีหุ�นไม�เกิน 50,000 บาท และเปBนสมาชิก 60 งวดขึ้นไป กู�ได�ไม	เกิน  
300,000 บาท (สามแสนบาทถ�วน) 

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

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

3.16.5 มีหุ�นตั้งแต� 100,000 บาทขึ้นไป กู�ได�ไม	เกิน 450,000 บาท (สี่แสนห�าหมื่น
บาทถ�วน) 

3.16.6 เงินกู�สามัญเกินกว�า 450,000 บาท (สี่แสนห�าหมื่นบาทถ�วน) แต�ไม�เกิน 

500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน) จะต�องมีหุ�นร�อยละ 22 ของวงเงินกู�สามัญ 
 3.16.7 เงินกู�สามัญเกินกว�า 500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน) แต�ไม�เกิน 1,000,000 

บาท (หนึ่งล�านบาทถ�วน) จะต�องมีหุ�นร�อยละ 22 ของวงเงินกู�สามัญ 
3.17 การค้ําประกันเงินกู� และระยะเวลาการผ�อนชําระของเจ�าหน�าที่สหกรณ�ที่สมัครเปBน

สมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ  
3.17.1 ผู�กู�ต�องมีผู�ค้ําประกันอย�างน�อย 2 คน และผู�ค้ําประกันจะต�องเปBนข�าราชการ

ตํารวจที่เปBนสมาชิกสหกรณ� เท�านั้น 
 3.17.2 ผู�กู�สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 384 งวด (32 ป[) โดยมี

กําหนดตามอายุการทํางานที่เหลือจนครบอายุ 60 ป[ 
3.18  กรณีที่เจ�าหน�าที่สหกรณ�ถูกไล�ออก, ให�ออก หรือลาออกจากสหกรณ� ไม�สามารถ

ลาออกจากการเปBนสมาชิกสหกรณ�ได�จนกว�าจะชําระหนี้จนเสร็จสิ้น โดยจะต�องชําระทั้งเงินต�น และ
ดอกเบี้ยให�ครบตามจํานวนที่สหกรณ�กําหนด  

3.19 กรณีที่เจ�าหน�าที่สหกรณ�ชําระหนี้ไม�ครบ 3 เดือน ทางสหกรณ�จะไม�นําขาดสมาชิก
ภาพ และจะทําการหักเงินเดือนผู�ค้ําประกันชําระหนี้แทนจนกว�าจะชําระหนี้ครบจํานวน โดยจะต�องชําระ
เงินต�น และดอกเบี้ยให�ครบตามจํานวนที่สหกรณ�กําหนด 
    

4. หลักเกณฑ%การให�เงินกู�หุ�นตนเอง 
4.1 กรณีที่ผู�กู�ต�องการกู�หุ�นตนเอง ผู�กู�สามารถกู�ได�ร�อยละ 90 ของทุนเรือนหุ�น ทั้งนี้เมื่อ

รวมเงินกู�อื่นๆ แล�วต�องไม�เกินหุ�นที่มีอยู� (ผู�กู�สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 384 
งวด) 

4.2   การเสนอขอกู�หุ�นตนเอง ให�ผู�บังคับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไปเปBนผู�พิจารณาเบื้องต�น 



* แก�ไขล	าสุด (ฉบับท่ี 19) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ คร้ังท่ี 12/2557 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 

4.3   เอกสารประกอบการกู� มีสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ และสําเนาทะเบียนบ�านของ
ผู�กู� โดยให�ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง   

 
 

5. หลักเกณฑ%การให�เงินกู�เพื่อการศึกษาบุตร 
5.1  ผู�กู�ต�องยื่นคําขอกู�ตามแบบที่สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด กําหนด 
5.2   ผู�กู�ต�องมีบุตรที่กําลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน 
5.3   ผู�กู�ต�องเปBนสมาชิกติดต�อกันมาเปBนเวลาไม�น�อยกว�า 1 ป[ 

5.4   กําหนดวงเงินกู�เท�าที่จ�ายจริงแต�ไม	เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ�วน) ผู�กู�

สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 15 งวด 
5.5  ผู�กู�ต�องมีความสามารถในการผ�อนชําระหนี้เงินต�น, ดอกเบี้ย, ค�าหุ�น ตามที่กําหนดไว�

ในระเบียบสหกรณ� และหนี้สินอื่นๆ ที่จะต�องชําระต�อสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด  รวมทั้ง
หนี้สิน และเงินอื่นๆ ที่หักได�ตามระเบียบของทางราชการแล�ว ต�องเหลือเงินไม�น�อยกว�า 2,000 บาท 
(สองพันบาทถ�วน) ของเงินได�รายเดือนของผู�กู� 

5.6   อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยร�อยละ 3.25 ต�อป[ 
5.7   การพิจารณาอนุมัติให�กู� ให�อยู�ในดุลยพินิจของผู�จัดการสหกรณ� และคณะกรรมการ

เงินกู�อีก 1 ท�าน (เหรัญญิก) 
5.8   ผู�กู�ซึ่งมีความประสงค�จะขอกู�เงินอีกในภาคการศึกษาต�อไป ผู�กู�จะต�องชําระหนี้ตาม

สัญญาเดิมให�เสร็จสิ้นก�อน จึงจะมีสิทธิขอกู�ใหม�ได� 
5.9   หลักฐานที่ต�องนํามาประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 

5.9.1  คําขอกู�ตามแบบของสหกรณ� พร�อมคํายินยอมของคู�สมรส (ถ�ามี) 
5.9.2   สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�กู� 
5.9.3   สําเนาใบระเบียนการศึกษา หรือสําเนาสมุดรายงานผลการเรียนของบุตร  

ของผู�กู� 
5.9.4   หนังสือรับรองค�าเล�าเรียน และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ของสถานศึกษา 
5.9.5   เอกสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเงินกู�เห็นสมควร 
5.9.6   กรณีที่ระบุว�าโสด ให�สมาชิกลงลายมือช่ือรับรองโสดด�วยตนเอง 

  

6.  หลักเกณฑ%การให�เงินกู�สวัสดิการเพื่อซื้ออาวุธปEน 
6.1   สมาชิกมีสิทธิซื้ออาวุธป?นได�เพียงคนละ 1 กระบอก 
6.2   สามารถกู�ได�ตามวงเงินเท�ากับราคาอาวุธป?น โดยจะต�องมีเงินได�สุทธิเหลือจากการหัก

ชําระหนี้แล�วไม�ตํ่ากว�า 2,000 บาท (สองพันบาทถ�วน) และให�เจ�าหน�าที่การเงินต�นสังกัดเปBนผู�ตรวจสอบ  
6.3   อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยร�อยละ 8.75 ต�อป[ 

 6.4   ระยะเวลาการผ�อนชําระ 
 6.4.1 ผู�กู�สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 84 งวด (7 ป[) ในกรณี

ที่ราคาอาวุธป?นไม�เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ�วน) 



* แก�ไขล	าสุด (ฉบับท่ี 19) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ คร้ังท่ี 12/2557 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 

 6.4.2 ผู�กู�สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 144 งวด (12 ป[) ใน
กรณีที่ราคาอาวุธป?นเกิน 100,000 บาทขึ้นไป (หนึ่งแสนบาทถ�วน) 

6.5   ให�มีผู�ค้ําประกัน 1 คน โดยผู�ค้ําประกันนั้นสามารถค้ําประกันให�ผู�กู�เงินกู�สามัญได�อีก
จํานวน 3 คน (ผู�ค้ําประกันคนเดิมที่ค้ําประกันเงินกู�สามัญได�) รวมเปBน 4 คน 

6.6   หลักฐานที่ต�องนํามาประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 
6.6.1  แบบฟอร�มการกู�สวัสดิการเพื่อซื้ออาวุธป?น และสัญญาค้ําประกัน ทั้งผู�กู� และ

ผู�ค้ําประกันต�องมีคํายินยอมของคู�สมรส (ถ�ามี) หรือถ�าโสด ขีด/เขียนโสด และลงลายมือช่ือรับรองโสด
ด�วยตนเอง 

6.6.2   สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�กู� และผู�ค้ํา
ประกัน โดยให�ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง 

6.6.3 กรณีที่ผู�กู� และผู�ค้ําประกันมีคู�สมรส ให�มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวข�าราชการ, ทะเบียนสมรส พร�อมสําเนาทะเบียนบ�านของคู�สมรส ทั้งผู�กู� และผู�ค้ําประกัน 
โดยลงลายมือช่ือรับรองสําเนาด�วยตนเอง      

6.6.4  เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากต�นสังกัด พร�อมหลักฐานการโอนเงินเข�า
บัญชีธนาคาร (BR Post) ซึ่งผ�านการตรวจแล�วถูกต�องจากผู�บังคับบัญชาต�นสังกัด 

6.6.5  กรณีที่ระบุว�าโสด ให�สมาชิกลงลายมือช่ือรับรองโสดด�วยตนเอง  
6.7   ต�องเปBนสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เท�านั้น 
 

7. หลักเกณฑ%การให�เงินกู�สวัสดิการเครื่องใช�ในครัวเรือน 
7.1   สมาชิกมีสิทธิซื้อเครื่องใช�ในครัวเรือนได�ไม�จํากัดจํานวน แต�ต�องมีเงินเดือนคงเหลือ

ผ�อนชําระหนี้ได� 
7.2   สามารถกู�ได�ตามวงเงินเท�ากับราคาเครื่องใช�ในครัวเรือนจริง แต�ต�องมีเงินได�คงเหลือ

พอให�หักชําระได� โดยยกเว�นการกําหนดเงินได�สุทธิคงเหลือ และให�เจ�าหน�าที่การเงินต�นสังกัด          
เปBนผู�ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการขอกู�สวัสดิการเครื่องใช�ในครัวเรือนว�ามีเงินเดือนพอให�หักชําระหนี้หรือไม� 
จึงจะมีสิทธใิห�กู�ซื้อเครื่องใช�ในครัวเรือน และกู�เพิ่มได� 

7.3   อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยร�อยละ 8.75 ต�อป[ 
 7.4   ระยะเวลาการผ�อนชําระ 

 7.4.1 ผู�กู�สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 84 งวด (7 ป[) ในกรณี
ที่ราคาสินค�าไม�เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ�วน) 

 7.4.2 ผู�กู�สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 144 งวด (12 ป[) ใน
กรณีที่ราคาสินค�าเกิน 100,000 บาทขึ้นไป (หนึ่งแสนบาทถ�วน) 

7.5   ไม�ต�องมีผู�ค้ําประกัน 
7.6   หลักฐานที่ต�องนํามาประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 

7.6.1  แบบฟอร�มหนังสือกู�สวัสดิการเครื่องใช�ในครัวเรือน ซึ่งผู�กู�จะต�องมีคํายินยอม
ของคู�สมรส (ถ�ามี) หรือถ�าโสด ขีด/เขียนโสด และลงลายมือช่ือรับรองโสดด�วยตนเอง 



* แก�ไขล	าสุด (ฉบับท่ี 19) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ คร้ังท่ี 12/2557 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 

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

7.6.3   ในกรณีที่ผู�กู�มีคู�สมรส ให�มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ข�าราชการ, ทะเบียนสมรส พร�อมสําเนาทะเบียนบ�านของคู�สมรสของผู�กู� โดยลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ด�วยตนเอง      

7.6.4   เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากต�นสังกัด พร�อมหลักฐานการโอนเงินเข�า
บัญชีธนาคาร (BR Post) ซึ่งผ�านการตรวจแล�วถูกต�องจากผู�บังคับบัญชาต�นสังกัด 

7.7  ต�องเปBนสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เท�านั้น  
  

 8. หลักเกณฑ%การให�เงินกู�สวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 
 8.1 ผู�กู�ต�องเปBนสมาชิกตั้งแต� 1 งวดขึ้นไป และต�องสมัครเปBนสมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ 

(สชช.) 
 8.2 ผู�กู�สามารถกู�ได�ไม�เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ�วน) และเมื่อหักชําระหนี้เงินกู�

สหกรณ� หรือหนี้สินอื่นๆ แล�วยังคงมีเงินได�คงเหลือไม�ตํ่ากว�า 2,000 บาท (สองพันบาทถ�วน) หรือมี
เงินเดือนคงเหลือ 30% ของเงินเดือนสุทธิ (ทั้งนี้ให�รวมถึงเงินประจําตําแหน�ง และเงินเพื่ออื่นๆ ในทาง
ราชการ) 

 8.3 อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยร�อยละ 9.50 ต�อป[ 
 8.4 ผู�กู�สามารถผ�อนชําระได�ภายในระยะเวลาสูงสุดไม�เกิน 144 งวด (12 ป[) 
 8.5 กรณีสมาชิกกู�เงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป (หนึ่งแสนบาทถ�วน) ให�มีผู�ค้ําประกัน 2 คน 

โดยผู�ค้ําประกันนั้นจะต�องไม�ใช�ผู�ค้ําประกันเงินกู�สามัญเดิมของผู�กู� 
  ผู�ค้ําประกัน 1 คน สามารถค้ําประกันให�แก�ผู�กู�เงินกู�สวัสดิการ (กรณีพิเศษ) ได� 3 คน 

 8.6 กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู�ฉุกเฉินอยู� และต�องการจะกู�สวัสดิการ (กรณีพิเศษ) เมื่อรวมกับ
หนี้เงินกู�ฉุกเฉินเดิมที่มีอยู�สามารถกู�ได�ในวงเงินไม�เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ�วน) 

 8.7 ผู�กู�จะได�รับเงินหลังจากผ�านการพิจารณาอนุมัติเงินกู�แล�ว โดยสหกรณ�ฯ จะโอนเงิน
เข�าบัญชีเงินฝากธนาคารช่ือบัญชีเงินฝากของผู�กู�เท�านั้น 
 

  9. หลักเกณฑ%การให�เงินกู�สวัสดิการอื่นๆ  
การกําหนดวิธีการ และหลักเกณฑ�พิจารณาอนุมัตใิห�กู� ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

เงินกู�พิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ และประกาศให�ทราบเปBนกรณีๆ 
ไป 

 10. กรณีเปลี่ยนผู�คํ้าประกันจะกระทําได� ดังต	อไปน้ี 
- กรณีผู�ค้ําประกันถอนการค้ําประกัน ผู�กู�ต�องเปลี่ยนผู�ค้ําประกันใหม� ผู�ค้ําประกันเดิมจึงจะ

ถอนการค้ําประกันได� 
- กรณีผู�ค้ําประกันเสียชีวิต หรือถูกส่ังลงโทษปลดออก, ไล�ออกจากราชการ ผู�กู�จะต�องหา 

ผู�ค้ําประกันคนใหม�มาเปลี่ยนภายในระยะเวลา 2 เดือน 
  



* แก�ไขล	าสุด (ฉบับท่ี 19) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ คร้ังท่ี 12/2557 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 

 

 11. กรณีสมาชิกพ�นจากการเปIนสมาชิกสหกรณ% 
 ในกรณีที่ผู�กู�ก็ดี ผู�ค้ําประกันก็ดีต�องพ�นจากการเปBนสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ
เชียงใหม� จํากัด ไม�ว�ากรณีใด จะต�องชําระหนี้สินทั้งหมดซึ่งตนมีอยู�ต�อสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ
เชียงใหม� จํากัด ทันที 

 

ข้ันตอนการอนุมัติจ	ายเงินกู�ทุกประเภท มีดังน้ี 
1.  ผ�านการตรวจสอบ และรับรองจากเจ�าหน�าที่การเงิน และหัวหน�าสถานีต�นสังกัดเปBนผู�      

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�านการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการเงินกู�คนใดคนหนึ่งให�เปBนผู�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 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต�วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 เปBนต�นไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
 
                            พลตํารวจตรี    กริช  กิติลือ 
  (กริช  กิติลือ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

 


