ประกาศสหกรณ%ออมทรัพย%ตํารวจเชียงใหม จํากัด
เรื่อง หลักเกณฑ% และวิธีการใหเงินกูแกสมาชิก
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2557
ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด วาดวยการใหเงินกู และดอกเบี้ยเงินกู
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการใหเงินกูแกสมาชิกขึ้นถือใชแทนฉบับเดิม จึงขอประกาศใหสมาชิกทุก
ทานทราบ ดังนี้
1. ประเภทเงินกู สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ใหบริการเงินกูแกสมาชิกตาม
หลักเกณฑ และวิธีการใหเงินกูแกสมาชิก ดังนี้
1.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1.2 เงินกูสามัญ ใหหมายความรวมถึงเงินกูดังตอไปนี้
1.2.1 เงินกูหุนตนเอง
1.2.2 เงินกูเพื่อการศึกษาบุตร
1.2.3 เงินกูสวัสดิการเพื่อซื้ออาวุธป?น
1.2.4 เงินกูสวัสดิการอื่นๆ
1.3 เงินกูพิเศษ
สมาชิกเงินกูทุกประเภทของสหกรณตองเปBนสมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ ยกเวนกรณีที่สมาชิก
กูเงินทุกประเภทนอยกวาทุนเรือนหุนของสมาชิกที่มีอยู
2. หลักเกณฑ%การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2.1 ผูกูตองเปBนสมาชิกตั้งแต 1 งวดขึ้นไป
2.2 ผูกูสามารถกูไดไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และเมื่อหักชําระหนี้เงินกู
สหกรณ หรือหนี้สินอื่นๆ แลวยังคงมีเงินไดคงเหลือไมต่ํากวา 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) หรือมีเงิน
คงเหลือ 30% ของเงินเดือนสุทธิ (ทั้งนี้ใหรวมถึงเงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่มอื่นๆ ในทางราชการ)
* 2.3 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 12 งวด
2.4 การเสนอขอกู ใหผู บั งคั บ บั ญ ชาระดั บ หั ว หนาสถานี เ ปB นผู พิจารณาเบื้อ งตน โดยให
เจาหนาที่การเงินตนสังกัดลงลายมือชื่อรับรองการกูเงิน สําหรับขาราชการบํานาญใหนายตํารวจฝKาย
อํานวยการ (การเงิน) ระดับสารวัตรขึ้นไป (ที่เปBนหนวยเบิกจายของตนเอง) เปBนผูรับรองสถานภาพ
ทางการเงิน
* แกไขลาสุด (ฉบับที่ 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

2.5 กรณีที่สมาชิกไมสามารถกูตามที่ระบุในสัญญาได หากมีการขูด ลบ ขีดฆา หรือแกไข
ในสัญญา ใหผูกูลงลายมือชื่อกํากับตอหนาเจาหนาที่สหกรณ เทานั้น
2.6 กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกูฉุกเฉินอยู และตองการจะกูฉุกเฉินใหม สมาชิกสามารถกูฉุกเฉิน
ใหมเพื่อหักหนี้เงินกูตามสัญญาเดิมได โดยไมตองชําระหนี้เดิมใหเสร็จสิ้นกอน
2.7 หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา มีดังนี้
2.7.1 คําขอ และหนังสือกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2.7.2 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากตนสังกัด พรอมหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร (BR Post) ซึ่งผานการตรวจแลวถูกตองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
3. หลักเกณฑ%การใหเงินกูสามัญ
3.1 ผูกูตองเปBนสมาชิกตั้งแต 3 งวดขึ้นไป
3.2 การกู เงินของสมาชิก ที่ยั งไมเกษีย ณอายุ ราชการ ที่ส มั ค รเขาเปBนสมาชิก เงินบริจาค
สมทบฯ ใหเปBนไปตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.2.1 สมาชิกมีเงินเดือนไมเกิน 12,000 บาท หรือมีหุนไมเกิน 55,000 บาท กูได
17 เทา + 50% ของหุน กูไดไมเกิน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
3.2.2 สมาชิกมีเงินเดือนไมเกิน 12,000 บาท หรือมีหุนไมเกิน 55,000 บาท และเปBน
สมาชิก 60 งวดขึ้นไป กูได 20 เทา + 50% ของหุน กูไดไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
3.2.3 สมาชิกมีเงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป แตไมถึง 15,000 บาท หรือมีหุน 55,000
บาทขึ้นไป แตไมถึง 77,000 บาท กูไดไมเกิน 350,000 บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน)
3.2.4 สมาชิกมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป แตไมถึง 20,000 บาท หรือมีหุน 77,000
บาทขึ้นไป แตไมถึง 110,000 บาท กูไดไมเกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)
3.2.5 สมาชิกมีเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป หรือมีหุน 110,000 บาทขึ้นไป กูไดไมเกิน
450,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน)
3.2.6 เงินกูสามัญเกินกวา 450,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) แตไมเกิน 500,000
บาท (หาแสนบาทถวน) จะตองมีหุนไมต่ํากวารอยละ 22 ของวงเงินกูสามัญ
3.2.7 เงินกูสามัญเกินกวา 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) แตไมเกิน 600,000 บาท
(หกแสนบาทถวน) จะตองมีหุนไมต่ํากวารอยละ 22 ของวงเงินกูสามัญ
3.2.8 เงินกูสามัญเกินกวา 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) แตไมเกิน 3,200,000
บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) จะตองมีหุนไมต่ํากวารอยละ 22 ของวงเงินกูสามัญ
ในกรณีที่สมาชิกมีความจําเปBนในการถือหุนต่ํากวาที่กําหนด แตไมต่ํากวารอยละ 20
ของวงเงินกูสามัญ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู และผูจัดการสหกรณรวมกันพิจารณา
อนุมัติเปBนรายๆ ไป

* แกไขลาสุด (ฉบับที่ 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

3.2.8.1 สมาชิก สหกรณกู สามั ญ เพีย งอยางเดี ย ว หรื อ กู สามั ญ รวมกั บ เงิ น กู
ทุกประเภทแลว มีจํานวนเงินไมเกินกวาจํานวนเงินที่สมาชิกสหกรณจะไดรับจากเงินบริจาคสมทบฯ
รวมกั บ จํานวนทุนเรือ นหุ นของสมาชิกสหกรณ และรวมกั บ เงินทั้งหมดที่จะไดรั บ จากสหกรณ และ
สมาชิกสหกรณกูไดไมเกิน 3,200,000 บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) สมาชิกผูกู ไมตอง นําทายาท
ผูมีสิท ธิไดรับเงินจากทางราชการของผู กูทุก คนมาลงลายมือชื่อ ดวยตนเองตอหนาเจาหนาที่สินเชื่อ
สหกรณ
3.2.8.2 สมาชิก สหกรณกู สามั ญ เพีย งอยางเดี ย ว หรื อ กู สามั ญ รวมกั บ เงิ น กู
ทุ ก ประเภทแลว มีจํา นวนเงิน เกิน กวาจํ านวนเงิน ที่ส มาชิก สหกรณจะไดรั บ จากเงินบริจาคสมทบฯ
รวมกับจํานวนทุนเรือนหุนของสมาชิกสหกรณ และรวมกับเงินทั้งหมดที่ไดรับจากสหกรณ และสมาชิก
สหกรณกูไดไมเกิน 3,200,000 บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) สมาชิกผูกู จะตอง นําทายาทผูมี
สิทธิไดรับเงินจากทางราชการของผูกูทุกคนมาลงลายมือชื่อดวยตนเองตอหนาเจาหนาที่สินเชื่อสหกรณ
ในหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้, ยินยอมนําเงินฌาปนกิจ และยินยอมนําเงินบําเหน็จตกทอด และเงินอื่น
ใดที่จะไดรับจากทางราชการชําระหนีใ้ หแกสหกรณ
ทั้งนี้สมาชิกผูกู, ผูค้ําประกัน และทายาทผูมีสิทธิรับเงินทางราชการของผูกูสามัญ
กับสหกรณ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1.) ใหทายาทผูมีสิทธิรับเงินทางราชการทุกคนของสมาชิกผูกู ตองมาลงลายมือ
ชื่อ ตอหนาเจาหนาที่สินเชื่อ ของสหกรณเทานั้น ในการลงลายมือชื่อในหนั งสือยินยอมรั บสภาพหนี้,
ยินยอมหักเงินฌาปนกิจ และยินยอมหักเงินบําเหน็จตกทอดจากทางราชการ หรือเงินอื่นๆ ที่ไดรับจาก
ทางราชการมาชําระหนี้คงคางใหแกสหกรณ พรอมแนบหลักฐานประกอบใหแกสหกรณตามที่สหกรณ
ไดกําหนดไว
2.) ใหผู ค้ํ า ประกั น เงิ น กู สามั ญ ทุ ก คนในสั ญ ญาเงิ น กู ตองมี ห นั ง สื อ ยิ น ยอม
ค้ําประกั นเงินกู สามั ญแกผูกูเต็มจํานวน ตามจํานวนเงินกูที่มีเกินกวาจํ านวนเงินทั้งหมดที่ไ ดรับ จาก
สหกรณ และใหผูค้ําประกันลงลายมือชื่อยินยอมใหหักเงินเดือนผูค้ําประกันชําระหนี้คงคางของผูกูใหแก
สหกรณในฐานะเปBนผูค้ําประกันเงินกู ในกรณีท่ีผูกูถูกคําสั่งศาลใหเปBนบุคคลลมละลาย หรือถูกอายัด
เงินเดือน หรือถูกอายัดเงินทุกอยางจากกรมบังคับคดีตางๆ หรือถูกคําสั่งพักราชการ หรือถูกใหออก
จากราชการไวกอน หรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ หรือถึงแกกรรม หรือกรณีอ่ืน
ใดที่ทําใหผูกูไมสามารถชําระหนี้ใหแกสหกรณได
3.3 วิธีการคํานวณเงินไดของสมาชิกใหคิดเงินประจําตําแหนงรวมเปBนรายไดประจําเดือน
ดวย และเมื่อหักชําระหนี้เงินกูสหกรณตลอดจนหนี้สินอื่นๆ แลว ใหมีเงินคงเหลือสุทธิ ดังตอไปนี้
3.3.1 เงินได หมายถึง เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินตอบแทนประจําตํ าแหนง
หรือเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดรับจากทางราชการ
3.3.2 เงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดรับจากทางราชการ มีดังนี้ 1. ตปป. 2. ตสส. 3. ตจร.
4. ตทบ. 5. พสร. 6. พปผ. 7. ตพส. 8. คาเชาบานและคาเชาซื้ อ 9. เงิ น ชวยคาครองชี พ

* แกไขลาสุด (ฉบับที่ 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

10. เงินคาตอบแทนพิเศษ กรณีเงินเดือนเต็มขั้น 11. คาตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือน และ
คาจาง เทานั้น
3.3.3 เงินสุทธิ หมายถึง เงินรายไดหักดวยรายจายทุกประเภท รวมถึงหนี้สินอื่นๆ แลว
โดยจะตองยังมีเงินคงเหลืออยางนอย 2,000 บาทขึ้นไป (สองพันบาทถวน) หรือมีเงินคงเหลือ 30%
ของเงินเดือนสุทธิ (ทั้งนี้ใหรวมถึงเงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่มอื่นๆ ในทางราชการ)
เพื่อเปBนหลักประกันในการชําระหนี้ใหแกสหกรณในกรณีที่สมาชิกผูกูมีเงินไดรายเดือน
ต่ํากวา 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) หรือมีเงินเดือนคงเหลือต่ํากวา 30% ของเงินเดือน ใหสมาชิก
เปYดบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับสหกรณเปBนจํานวนเงินอยางนอย 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถวน)
โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู และผูจัดการสหกรณพิจารณาอนุมัติเปBนรายๆ ไป และ
สมาชิกตองมีหนังสือยินยอมใหสหกรณหักเงินปZนผล และเงินเฉลี่ยคืนประจําป[ทุกๆ ป[ หรือตามจํานวน
เงินที่คณะกรรมการเงินกู และผูจัดการสหกรณเห็นสมควร โดยนําเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ
สหกรณดั ง กลาว พรอมลงลายมื อ ชื่อ ยิ น ยอมใหสหกรณถอนเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากของสมาชิ ก มา
ชําระหนี้สหกรณ ในกรณีที่หลักประกันในการชําระหนี้ของสมาชิกยังไมเพียงพอ โดยสมาชิกผูกูจะไม
สามารถถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยไดจนกวาสมาชิกจะมีเงินสุทธิคงเหลือตามจํานวนที่
คณะกรรมการเงินกู และผูจัดการสหกรณเห็นสมควร หรือสมาชิกผูกูไดนําหลักประกันอื่นมาทดแทน
ใหแกสหกรณ ทั้ งนี้ ใ หอยู ในดุ ล ยพินิ จ ของคณะกรรมการเงิ นกู และผู จั ด การสหกรณเปB นรายๆ ไป
กอนการอนุมัติจายเงินกูในแตละครั้ง
3.4 การค้ําประกันเงินกู และระยะเวลาการผอนชําระ
3.4.1 ในกรณี กู สามั ญ ไมเกิ น 1,000,000 บาท (หนึ่ ง ลานบาทถวน) ผู กู ตองมี
ผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน ยกเวนกรณีกูสามัญเกินกวา 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ใหเพิ่ม
ผูค้ําประกันเปBน 3 คน
โดยผูค้ําประกันตองลงลายมือชื่อตอหนาเจาหนาที่สินเชื่อสหกรณ ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือตอหนาหัวหนาสถานีตํารวจที่ผูค้ําประกันสังกัดอยู กรณีผูค้ําประกันที่เปBนสมาชิกตางจังหวัดให
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานมีบันทึกรับรองยืนยันวาผูค้ําประกันไดลงลายมือชื่อตอหนาจริง
ใหผูค้ําประกันมีสิทธิคํา้ ประกันเงินกูผูอื่นไดไมเกิน 4 ราย
3.4.2 กรณีที่สมาชิกมีหุนไมเปBนไปตามหลักเกณฑการกู ขอ 3.2 สมาชิกสามารถซื้อหุน
ได แตตองมีผูค้ําประกัน 3 คน โดยผูค้ําประกันคนที่สามสามารถค้ําประกันเงินกูเกินกวา 4 ราย ไดเปBน
กรณีพิเศษ (สมาชิกสามารถซื้อทุนเรือนหุนเพื่อขอกูเงินกับสหกรณได ในกรณีที่สมาชิกไมมีเงินมาซื้อ
ทุนเรือนหุนเพิ่ม สามารถหักเงินกูของสมาชิกเพิ่มทุนเรือนหุนเพื่อใหสามารถกูไดตรงตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด) และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู
ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 384 งวด (32 ป[) โดยมีกําหนด
ตามอายุราชการที่เหลือจนครบเกษีย ณอายุราชการ เวนแตสมาชิกซึ่งมีอ ายุเกิน 45 ป[ ระยะเวลามี
กําหนดถึงอายุไ มเกิน 77 ป[ โดยใหทายาทสมาชิกผูกู ลงลายมือชื่อยินยอมนําเงินฌาปนกิจ และเงิน
บําเหน็ จตกทอดทางราชการ และเงินอื่นๆ ที่ไดรับ จากทางราชการมาชําระหนี้สหกรณ และใหผูค้ํา
* แกไขลาสุด (ฉบับที่ 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

ประกันลงลายมือชื่อยินยอมใหหักเงินเดือนชําระหนี้ในฐานะผูค้ําประกันเงินกูตอหนาเจาหนาที่สินเชื่อ
สหกรณ หรือตอหนาผูบังคับบัญชาตนสังกัด หรือเจาหนาที่การเงินตนสังกัด เทานั้น
3.4.4 กรณีส มาชิก มีหุนไมเปB นไปตามหลั ก เกณฑการกู ขอ 3.2 สมาชิก สามารถซื้อ
ทุนเรือนหุนเพื่อขอกูเงินกับสหกรณได ในกรณีท่ีสมาชิกไมมีเงินมาซื้อทุนเรือนหุนเพิ่ม สามารถหักเงินกู
ของสมาชิกเพิ่มทุนเรือนหุน เพื่อใหสามารถกูไดตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด
3.5 ผูกู และผูค้ําประกันตองลงลายมือ ชื่อในเอกสารการกู ยืม และเอกสารค้ําประกั นให
ถูกตองตรงกันทุกแผน กรณีที่มีการแกไข ใหขีดฆา และใหผูกู หรือผูค้ําประกัน และเจาหนาที่สินเชื่อ
สหกรณลงลายมือชื่อกํากับอีกครั้งหนึ่ง
3.6 การกู สามั ญจะกระทํ าไดเมื่อ สมาชิก ไมมีหนี้สินกับ สหกรณฯ หรือ มี แตไดผอนชําระ
มาแลวไมต่ํากวา 10 งวด จึงจะกูใหมได เวนแตกรณีท่ีมีความจําเปBนเรงดวนโดยชําระเงินงวดมาแลวไม
ถึง 10 งวด ใหผูกูทําหนังสือพรอมอางเหตุผล และความจําเปBนในการกู และความเห็นชอบอนุมัติของ
ผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยที่ตนสังกัดอนุมัตใิ หกูไดเปBนกรณีพิเศษมาประกอบการขอกู
3.7 การเสนอขอกู สามั ญ ใหผู บั งคั บ บั ญ ชาซึ่ งเปB น หั ว หนาหนวย หรือ รั ก ษาราชการแทน
เปBนผูพิจารณาเบื้องตน
3.8 กรณีที่สมาชิกชวยราชการนอกสังกัดใหแนบคําสั่งชวยราชการ และใหหัวหนาหนวยที่
ผูกูไปชวยราชการลงนามรับรอง
3.9 หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการพิจารณาการขอกูสามัญ มีดังนี้
3.9.1 แบบฟอรมการกู สามั ญ และสั ญ ญาค้ํ าประกั น ทั้ง ผู กู และผู ค้ํา ประกั นตองมี
คํายินยอมของคูสมรส (ถามี) หรือถาโสด ขีด/เขียนโสด และลงลายมือชื่อกํากับดวยตนเอง
3.9.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนาทะเบียนบานของผูกู และผูค้ําประกัน
โดยใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาดวยตนเอง
3.9.3 กรณีที่ผูกู และผูค้ําประกันมีคูสมรส ใหมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวขาราชการ, ทะเบียนสมรส พรอมสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส ทั้งผูกู และผูค้ําประกัน
โดยลงลายมือชื่อรับรองสําเนาดวยตนเอง
3.9.4 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากตนสังกัดพรอมหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร (BR Post) ซึ่งผานการตรวจแลวถูกตองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
3.10 ใหเจาหนาที่ ส หกรณตรวจสอบเอกสารการกู ใหครบถวนถู ก ตอง และเสนอแบบ
คําขอกูเงินตอคณะกรรมการเงินกูทุกวั น กอนเวลา 09.00 น. โดยผูกูจะไดรับ เงินหลังจากผานการ
พิจารณาของคณะอนุ ก รรมการพิจารณาอนุ มัติเ งินกู ลงนาม 2 ใน 3 คน เรี ย บรอยแลว เจาหนาที่
สหกรณจึงเสนอพิจารณาออกเช็คเพื่อจายเงินกูใหแกสมาชิกตอไป
3.11 ใหสมาชิกชําระหนี้ทุกประเภท กอนเวลา 15.00 น.

* แกไขลาสุด (ฉบับที่ 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

3.12 การกูเงินของสมาชิกสังกัดขาราชการบํานาญใหเปBนไปตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้
3.12.1 สมาชิ ก มี หุ นไ มเกิ น 150, 000 บาท กู ไดไมเกิ น 200,000 บาท
(สองแสนบาทถวน)
3.12.2 สมาชิ ก มี หุ นตั้ ง แต 150,000 บาทขึ้ น ไป กู ไดไมเกิ น 300,000 บาท
(สามแสนบาทถวน)
3.13 การค้ําประกันเงินกู และระยะเวลาการผอนชําระของสมาชิกสังกัดขาราชการบํานาญ
3.13.1 ผูกูตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน และผูค้ําประกันนั้นจะตองไมใชผูค้ํา
ประกั นที่ค้ําประกั นเงินกูผู อื่นเกินกวา 4 ราย โดยผู ค้ําประกันที่เปB นขาราชการบํ านาญจะตองมา
ลงลายมือชื่อค้ําประกันตอหนาเจาหนาที่สินเชื่อสหกรณ ณ ที่ทําการของสหกรณ เทานั้น
3.13.2 กรณีที่สมาชิกมีหุนไมเปBนไปตามหลักเกณฑการกู ขอ 3.12 สมาชิกสามารถ
ซื้อทุนเรือนหุนเพื่อขอกูเงินกับสหกรณได แตตองมีผูค้ําประกัน 3 คน โดยผูค้ําประกันคนที่สามสามารถ
ค้ําประกันเงินกูเกินกวา 4 ราย ไดเปBนกรณีพิเศษ
3.13.3 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 180 งวด
3.14. การกู เงิ นของสมาชิก สั งกั ด ขาราชการบํ านาญ ที่ ส มั ค รเขาเปB น สมาชิก เงิ นบริ จาค
สมทบฯ ใหเปBนไปตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.14.1 สมาชิ ก มี หุ นไมเกิ น 75,000 บาท กู ไดไมเกิ น 600,000 บาท (หกแสน
บาทถวน)
3.14.2 สมาชิ ก มี หุ นตั้ ง แต 75,000 บาทขึ้ น ไป กู ไดไมเกิ น 1,300,000 บาท
(หนึ่งลานสามแสนบาทถวน)
3.14.3 สมาชิ ก มี หุ นตั้ ง แต 100,000 บาทขึ้ น ไป กู ไดไมเกิ น 2,000,000 บาท
(สองลานบาทถวน)
หรือ สมาชิกกูสามัญเมื่อรวมกับเงินกูทุกประเภทแลว มีจํานวนเงินกูไมเกินกวาจํานวน
เงินที่สมาชิกสหกรณจะไดรับจากเงินบริจาคสมทบฯ รวมกับจํานวนทุนเรือนหุนของสมาชิกสหกรณ
และรวมกับเงินทั้งหมดที่ไดรับจากสหกรณ
3.15 การค้ําประกันเงินกู และระยะเวลาการผอนชําระของสมาชิกสังกัดขาราชการบํานาญ
ที่สมัครเขาเปBนสมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ
3.15.1 ผู กู ตองมี ผู ค้ํ า ประกั น อยางนอย 2 คน และผู ค้ํ า ประกั น นั้ น จะตองไมใช
ผูค้ําประกันที่ค้ําประกันเงินกูอื่นเกินกวา 4 ราย โดยผูค้ําประกันที่เปBนขาราชการบํานาญจะตองมา
ลงลายมือชื่อค้ําประกันตอหนาเจาหนาที่สินเชื่อสหกรณ ณ ที่ทําการของสหกรณ เทานั้น
3.15.2 กรณีที่สมาชิกมีหุนไมเปBนไปตามหลักเกณฑการกู ขอ 3.14 สมาชิกสามารถ
ซื้อทุนเรือนหุนเพื่อขอกูเงินกับสหกรณได แตตองมีผูค้ําประกัน 3 คน โดยผูค้ําประกันคนที่สามสามารถ
ค้ําประกันเงินกูเกินกวา 4 ราย ไดเปBนกรณีพิเศษ
3.15.3 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 384 งวด (32 ป[)
* แกไขลาสุด (ฉบับที่ 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

3.16 การกูเงินของเจาหนาที่สหกรณ ที่สมัครเขาเปBนสมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ ใหเปBนไป
ตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.16.1 มีหุนไมเกิน 50,000 บาท กูไดไมเกิน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่น
บาทถวน)
3.16.2 มี หุ นไมเกิ น 50,000 บาท และเปB น สมาชิ ก 60 งวดขึ้ น ไป กู ไดไมเกิ น
300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
3.16.3 มีหุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป แตไมถึง 70,000 บาท กูไดไมเกิน 350,000
บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน)
3.16.4 มีหุนตั้งแต 70,000 บาทขึ้นไป แตไมถึง 100,000 บาท กูไดไมเกิน 400,000
บาท (สี่แสนบาทถวน)
3.16.5 มีหุนตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป กูไดไมเกิน 450,000 บาท (สี่แสนหาหมื่น
บาทถวน)
3.16.6 เงิ น กู สามั ญ เกิ น กวา 450,000 บาท (สี่ แ สนหาหมื่ น บาทถวน) แตไมเกิ น
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) จะตองมีหุนรอยละ 22 ของวงเงินกูสามัญ
3.16.7 เงินกูสามัญเกินกวา 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) แตไมเกิน 1,000,000
บาท (หนึ่งลานบาทถวน) จะตองมีหุนรอยละ 22 ของวงเงินกูสามัญ
3.17 การค้ําประกันเงินกู และระยะเวลาการผอนชําระของเจาหนาที่สหกรณที่สมัครเปBน
สมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ
3.17.1 ผูกูตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน และผูค้ําประกันจะตองเปBนขาราชการ
ตํารวจที่เปBนสมาชิกสหกรณ เทานั้น
3.17.2 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 384 งวด (32 ป[) โดยมี
กําหนดตามอายุการทํางานที่เหลือจนครบอายุ 60 ป[
3.18 กรณีที่เจาหนาที่สหกรณถู กไลออก, ใหออก หรือลาออกจากสหกรณ ไมสามารถ
ลาออกจากการเปBนสมาชิกสหกรณไดจนกวาจะชําระหนี้จนเสร็จสิ้น โดยจะตองชําระทั้งเงินตน และ
ดอกเบี้ยใหครบตามจํานวนที่สหกรณกําหนด
3.19 กรณีที่เจาหนาที่สหกรณชําระหนี้ไมครบ 3 เดือน ทางสหกรณจะไมนําขาดสมาชิก
ภาพ และจะทําการหักเงินเดือนผูค้ําประกันชําระหนี้แทนจนกวาจะชําระหนี้ครบจํานวน โดยจะตองชําระ
เงินตน และดอกเบี้ยใหครบตามจํานวนที่สหกรณกําหนด
4. หลักเกณฑ%การใหเงินกูหุนตนเอง
4.1 กรณีที่ผูกูตองการกูหุนตนเอง ผูกูสามารถกูไดรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน ทั้งนี้เมื่อ
รวมเงินกูอื่นๆ แลวตองไมเกินหุนที่มีอยู (ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 384
งวด)
4.2 การเสนอขอกูหุนตนเอง ใหผูบังคับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไปเปBนผูพิจารณาเบื้องตน
* แกไขลาสุด (ฉบับที่ 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

4.3 เอกสารประกอบการกู มีสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูกู โดยใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาดวยตนเอง
5. หลักเกณฑ%การใหเงินกูเพื่อการศึกษาบุตร
5.1 ผูกูตองยื่นคําขอกูตามแบบที่สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด กําหนด
5.2 ผูกูตองมีบุตรที่กําลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน
5.3 ผูกูตองเปBนสมาชิกติดตอกันมาเปBนเวลาไมนอยกวา 1 ป[
5.4 กํ าหนดวงเงินกู เทาที่จ ายจริง แตไมเกิน 30,000 บาท (สามหมื่ นบาทถวน) ผู กู
สามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 15 งวด
5.5 ผูกูตองมีความสามารถในการผอนชําระหนี้เงินตน, ดอกเบี้ย, คาหุน ตามที่กําหนดไว
ในระเบียบสหกรณ และหนี้สินอื่นๆ ที่จะตองชําระตอสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด รวมทั้ง
หนี้สิน และเงินอื่นๆ ที่หักไดตามระเบียบของทางราชการแลว ตองเหลือเงินไมนอยกวา 2,000 บาท
(สองพันบาทถวน) ของเงินไดรายเดือนของผูกู
5.6 อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ตอป[
5.7 การพิจารณาอนุมัติใหกู ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการสหกรณ และคณะกรรมการ
เงินกูอีก 1 ทาน (เหรัญญิก)
5.8 ผูกูซึ่งมีความประสงคจะขอกูเงินอีกในภาคการศึกษาตอไป ผูกูจะตองชําระหนี้ตาม
สัญญาเดิมใหเสร็จสิ้นกอน จึงจะมีสิทธิขอกูใหมได
5.9 หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา มีดังนี้
5.9.1 คําขอกูตามแบบของสหกรณ พรอมคํายินยอมของคูสมรส (ถามี)
5.9.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนาทะเบียนบานของผูกู
5.9.3 สําเนาใบระเบีย นการศึกษา หรือ สําเนาสมุ ดรายงานผลการเรียนของบุ ตร
ของผูกู
5.9.4 หนังสือรับรองคาเลาเรียน และคาใชจายอื่นๆ ของสถานศึกษา
5.9.5 เอกสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเงินกูเห็นสมควร
5.9.6 กรณีที่ระบุวาโสด ใหสมาชิกลงลายมือชื่อรับรองโสดดวยตนเอง
6. หลักเกณฑ%การใหเงินกูสวัสดิการเพื่อซื้ออาวุธปEน
6.1 สมาชิกมีสิทธิซื้ออาวุธป?นไดเพียงคนละ 1 กระบอก
6.2 สามารถกูไดตามวงเงินเทากับราคาอาวุธป?น โดยจะตองมีเงินไดสุทธิเหลือจากการหัก
ชําระหนี้แลวไมต่ํากวา 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) และใหเจาหนาที่การเงินตนสังกัดเปBนผูตรวจสอบ
6.3 อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยรอยละ 8.75 ตอป[
6.4 ระยะเวลาการผอนชําระ
6.4.1 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 84 งวด (7 ป[) ในกรณี
ที่ราคาอาวุธป?นไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
* แกไขลาสุด (ฉบับที่ 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

6.4.2 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 144 งวด (12 ป[) ใน
กรณีที่ราคาอาวุธป?นเกิน 100,000 บาทขึ้นไป (หนึ่งแสนบาทถวน)
6.5 ใหมีผูค้ําประกัน 1 คน โดยผูค้ําประกันนั้นสามารถค้ําประกันใหผูกูเงินกูสามัญไดอีก
จํานวน 3 คน (ผูค้ําประกันคนเดิมที่คํา้ ประกันเงินกูสามัญได) รวมเปBน 4 คน
6.6 หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา มีดังนี้
6.6.1 แบบฟอรมการกูสวัสดิการเพื่อซื้ออาวุธป?น และสัญญาค้ําประกัน ทั้งผูกู และ
ผูค้ําประกันตองมีคํายินยอมของคูสมรส (ถามี) หรือถาโสด ขีด/เขียนโสด และลงลายมือชื่อรับรองโสด
ดวยตนเอง
6.6.2 สําเนาบั ตรประจํ าตั วขาราชการ และสํ าเนาทะเบีย นบานของผูกู และผู ค้ํา
ประกัน โดยใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาดวยตนเอง
6.6.3 กรณีที่ผูกู และผูค้ําประกันมีคูสมรส ใหมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวขาราชการ, ทะเบียนสมรส พรอมสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส ทั้งผูกู และผูค้ําประกัน
โดยลงลายมือชื่อรับรองสําเนาดวยตนเอง
6.6.4 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากตนสังกัด พรอมหลักฐานการโอนเงินเขา
บัญชีธนาคาร (BR Post) ซึ่งผานการตรวจแลวถูกตองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
6.6.5 กรณีที่ระบุวาโสด ใหสมาชิกลงลายมือชื่อรับรองโสดดวยตนเอง
6.7 ตองเปBนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด เทานั้น
7. หลักเกณฑ%การใหเงินกูสวัสดิการเครื่องใชในครัวเรือน
7.1 สมาชิกมีสิทธิซื้อเครื่องใชในครัวเรือนไดไมจํากัดจํานวน แตตองมีเงินเดือนคงเหลือ
ผอนชําระหนี้ได
7.2 สามารถกูไดตามวงเงินเทากับราคาเครื่องใชในครัวเรือนจริง แตตองมีเงินไดคงเหลือ
พอใหหั ก ชํ า ระได โดยยกเวนการกํ า หนดเงิ น ไดสุ ท ธิ ค งเหลื อ และใหเจาหนาที่ ก ารเงิ น ตนสั ง กั ด
เปBนผูตรวจสอบทุกครั้งที่มีการขอกูสวัสดิการเครื่องใชในครัวเรือนวามีเงินเดือนพอใหหักชําระหนี้หรือไม
จึงจะมีสิทธิใหกูซื้อเครื่องใชในครัวเรือน และกูเพิ่มได
7.3 อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยรอยละ 8.75 ตอป[
7.4 ระยะเวลาการผอนชําระ
7.4.1 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 84 งวด (7 ป[) ในกรณี
ที่ราคาสินคาไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
7.4.2 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 144 งวด (12 ป[) ใน
กรณีที่ราคาสินคาเกิน 100,000 บาทขึ้นไป (หนึ่งแสนบาทถวน)
7.5 ไมตองมีผูค้ําประกัน
7.6 หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา มีดังนี้
7.6.1 แบบฟอรมหนังสือกูสวัสดิการเครื่องใชในครัวเรือน ซึ่งผูกูจะตองมีคํายินยอม
ของคูสมรส (ถามี) หรือถาโสด ขีด/เขียนโสด และลงลายมือชื่อรับรองโสดดวยตนเอง
* แกไขลาสุด (ฉบับที่ 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

7.6.2 สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ขาราชการ และสํ า เนาทะเบี ย นบานของผู กู โดยให
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาดวยตนเอง
7.6.3 ในกรณีที่ผูกูมีคูสมรส ใหมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ขาราชการ, ทะเบียนสมรส พรอมสําเนาทะเบียนบานของคูสมรสของผูกู โดยลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ดวยตนเอง
7.6.4 เอกสารใบตรวจสอบเงินเดือนจากตนสังกัด พรอมหลักฐานการโอนเงินเขา
บัญชีธนาคาร (BR Post) ซึ่งผานการตรวจแลวถูกตองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
7.7 ตองเปBนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด เทานั้น
8. หลักเกณฑ%การใหเงินกูสวัสดิการ (กรณีพิเศษ)
8.1 ผูกูตองเปBนสมาชิกตั้งแต 1 งวดขึ้นไป และตองสมัครเปBนสมาชิกเงินบริจาคสมทบฯ
(สชช.)
8.2 ผูกูสามารถกูไดไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) และเมื่อหักชําระหนี้เงินกู
สหกรณ หรือหนี้สินอื่นๆ แลวยังคงมีเงินไดคงเหลือไมต่ํากวา 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) หรือมี
เงินเดือนคงเหลือ 30% ของเงินเดือนสุทธิ (ทั้งนี้ใหรวมถึงเงินประจําตําแหนง และเงินเพื่ออื่นๆ ในทาง
ราชการ)
8.3 อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยรอยละ 9.50 ตอป[
8.4 ผูกูสามารถผอนชําระไดภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 144 งวด (12 ป[)
8.5 กรณีสมาชิกกูเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป (หนึ่งแสนบาทถวน) ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน
โดยผูค้ําประกันนั้นจะตองไมใชผูค้ําประกันเงินกูสามัญเดิมของผูกู
ผูค้ําประกัน 1 คน สามารถค้ําประกันใหแกผูกูเงินกูสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) ได 3 คน
8.6 กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกูฉุกเฉินอยู และตองการจะกูสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) เมื่อรวมกับ
หนี้เงินกูฉุกเฉินเดิมที่มีอยูสามารถกูไดในวงเงินไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
8.7 ผูกูจะไดรับเงินหลังจากผานการพิจารณาอนุมัติเงินกูแลว โดยสหกรณฯ จะโอนเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชีเงินฝากของผูกูเทานั้น
9. หลักเกณฑ%การใหเงินกูสวัสดิการอื่นๆ
การกําหนดวิธีการ และหลักเกณฑพิจารณาอนุมัตใิ หกู ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
เงินกูพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ และประกาศใหทราบเปBนกรณีๆ
ไป
10. กรณีเปลี่ยนผูค้ําประกันจะกระทําได ดังตอไปนี้
- กรณีผูค้ําประกันถอนการค้ําประกัน ผูกูตองเปลี่ยนผูค้ําประกันใหม ผูค้ําประกันเดิมจึงจะ
ถอนการค้ําประกันได
- กรณีผูค้ําประกันเสียชีวิต หรือถูกสั่งลงโทษปลดออก, ไลออกจากราชการ ผูกูจะตองหา
ผูค้ําประกันคนใหมมาเปลี่ยนภายในระยะเวลา 2 เดือน
* แกไขลาสุด (ฉบับที่ 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

11. กรณีสมาชิกพนจากการเปIนสมาชิกสหกรณ%
ในกรณีที่ผูกู ก็ ดี ผู ค้ํา ประกั นก็ ดีตองพนจากการเปB นสมาชิก สหกรณออมทรั พ ยตํ ารวจ
เชีย งใหม จํ ากั ด ไมวากรณี ใ ด จะตองชํ า ระหนี้สิ นทั้ งหมดซึ่ง ตนมีอ ยู ตอสหกรณออมทรั พ ยตํ า รวจ
เชียงใหม จํากัด ทันที
ขั้นตอนการอนุมัติจายเงินกูทุกประเภท มีดังนี้
1. ผานการตรวจสอบ และรั บ รองจากเจาหนาที่ก ารเงิน และหั ว หนาสถานีต นสั ง กั ด เปB น ผู
ลงนามรับรอง
2. ผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่สินเชื่อสหกรณ หรือผูตรวจสอบสัญญาเงินกู
3. ผานการตรวจสอบจากผูจัดการสหกรณ
4. ผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่การเงินตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (เฉพาะเงินกูสามัญ)
5. ผานการตรวจสอบจากเหรัญญิกสหกรณใหอนุมัติจายเงินกูไดทันที หรือผานการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการเงินกูคนใดคนหนึ่งใหเปBนผูอนุมัติจายเงินกูได
6. เมื่ อ ผานการตรวจสอบสั ญ ญาเงิ น กู และไดรั บ การอนุ มั ติ แ ลว ใหสหกรณเสนอเช็ ค ให
คณะกรรมการดําเนินการผูมีอํานาจลงนามในเช็คตามเงื่อนไขการสั่งจายเช็ค และตั๋วสัญญาใชเงิน
7. ใหรายงานผลสรุ ป การจายเงิ น กู สามั ญ ใหแกคณะกรรมการเงิ นกู พิ จ ารณานํ า เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในที่ประชุม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปBนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
พลตํารวจตรี กริช กิติลือ
(กริช กิติลือ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด

* แกไขลาสุด (ฉบับที่ 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ%ฯ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

