
ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา  จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ

พ.ศ. 2557

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํา กัด พ.ศ.2544
ตามขอ 78 (8) และขอ 105 (3) ประกอบกับมตท่ีิประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 44 ครั้งท่ี 11/2557
เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 และเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณทางดานเศรษฐกิจและสังคม จึงไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด วาดวยการใหเงินกู
แกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2557”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก

(1) ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
พ.ศ. 2556

(2) ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ตํารวจสงขลา จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ตํารวจสงขลา จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด
“เงินไดรายเดือน” หมายถึง เงินเดือนและเงินอ่ืนท่ีจายควบกับเงินเดือน หรือคาจาง

ประจํา หรือเงินบํานาญ ท่ีพึงไดมาซึ่งปรากฏตามบัญชีการรับ จาย เงินในแตละเดือน
“ภัยพิบัติธรรมชาติ” หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผนดินไหว
“สมาชิ กนอกเขต” หมาย ถึ ง  สมาชิ กซึ่ ง สั ง กัดนอกเขตจั งหวั ดสงขลา
“คณะกรรมการเงินกู ” หมายถึง คณะกรรมการเงินกูสหกรณออมทรัพยตํารวจ

สงขลา จํากัด
“ ประธานกรรมการเงินกู ”หมายถึง ประธานกรรมการเงินกูสหกรณออมทรัพย

ตํารวจสงขลา จํากัด
“ หุน” หมายถึง เงินคาหุนของผูกูท่ีชําระแลว
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“ เงินฝาก” หมายถึง เงินซึ่งฝากไวกับสหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด
“ ทุนสวัสดิการ ” หมายถึง ทุนสวัสดิการสหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด
“ บริจาค ” หมายถึง การใหเงินอุดหนุนเขาทุนสวัสดิการโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ

ท้ังสิ้น
“ ประกันสิน เชื่ อ ” หมาย ถึง  ฌาปนกิจสง เคราะห  หรื อประกันชี วิ ต
“ ฌาปนกิจสงเคราะห ” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของ

สหกรณออมทรัพยตํารวจ ( สสอต.) และ / หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย ( สส.ชสอ. )

“ อสังหาริมทรัพย ” หมายถึง เอกสารสิทธิ์ ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส.3 ก ) หรือโฉนดท่ีดิน ซึ่งติดถนนสาธารณะประโยชน หรือโครงการจัดสรร และปลอดจํานอง
และหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งไดจัดใหมีประกันภัยตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา  ตรัง  สตูล และพัทลุง

หมวด 1
ขอกําหนดท่ัวไป

ขอ 5 ในระเบียบนี้สหกรณใหเงินกู 3 ประเภท ดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูสามัญ
(3) เงินกูพิเศษ

ขอ 6 สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบ เทานั้น
ขอ 7 การใหเงินกูแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปน

หรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ขอ 8 สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบ

ท่ีกําหนดไว
ขอ 9 การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกู และสมาชิกผูคํ้าประกัน (ถามี) ตอง

ทําหนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว และมีเอกสารหลักฐานประกอบถูกตองครบถวน
สมบูรณ

ขอ 10 สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90
ของมูลคาหุนและหรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในเวลานั้น

ขอ 11 การสงเงินงวดชําระหนี้ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้น ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดราย
เดือนของผูกู ณ ท่ีจายเปนลําดับแรก เวนแตสมาชิกสมทบใหหักจากบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินฝากสหกรณ
ก็ได กรณีท่ีหัก ณ ท่ีจายไดไมครบหรือไมสามารถหัก ณ ท่ีจายไดใหสงเงินงวดชําระหนี้ ณ สํานักงานสหกรณ

ขอ 12 ใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันจายเงินไดรายเดือนใน
เดือนนั้นๆ เวนแตเงินกูท่ีไดจายในวันถัดจากวันท่ีสหกรณทํารายการหักชําระหนี้เดือนนั้นแลว ใหสงเงินงวด
ชําระหนี้งวดแรกในวันจายเงินไดรายเดือนในเดือนถัดไป
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ขอ 13 ในการใหเงินกู ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนท่ีจะใหกูไดไมพอแกการขอกู
อันมีลักษณะกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปนี้

(1) เงินกูพิเศษของหุน และหรือเงินฝากพึงใหในลําดับกอนเงินกู ซึ่งมีหลักประกัน
อยางอ่ืน

(2) การกูเงินนอกเหนือ (1) ใหพิจารณาตามลําดับการยื่น คุณสมบัติของผูกู
ความครบถวนของเอกสาร เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวา
มีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนก็ได

ขอ 14 สมาชิกหนึ่งคนเปนผูคํ้าประกันสําหรับเงินกูสามัญไมเกิน 4 คน ในเวลาเดียวกัน
ขอ 15 สมาชิกผูกูท่ีมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งไมสามารถสงเงินงวดชําระหนี้ไดอาจทํา

หนังสือรองขอผอนผันการสงเงินงวดชําระหนี้ตอคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลอันสมควรท่ีจะผอนผันก็สามารถทําได การผอนผันเวลาเชนวานี้
คราวละหนึ่งเดือนหรือหลายเดือนก็ไดแตท้ังหมดรวมกัน สําหรับผูกูรายหนึ่งๆ จะตองไมเกินหกเดือน

หมวด 2
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

ขอ 16 การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการ เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินก็ได ท้ังนี้ผูไดรับมอบอํานาจตองกระทําตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ ตลอดจนมติ
และคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการทุกประการ และรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน

ขอ 17 ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดเก่ียวกับ
การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเปนไปตามประกาศสหกรณ

หมวด 3
เงินกูสามัญ

ขอ 18 การใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
เงินกู หรือผูจัดการเปนผูพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญก็ได ท้ังนี้ผูไดรับมอบอํานาจตองกระทําตามขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศของสหกรณ ตลอดจนมติ และคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการทุกประการ และ
รายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน

ขอ 19 เงินกูสามัญ แบงเปน 6 ประเภท ดังตอไปนี้
(1) เงินกูสามัญท่ัวไป
(2) เงินกูสามัญเอนกประสงค
(3) เงินกูสามัญเพ่ือซื้ออาวุธปน
(4) เงนิกูสามัญเพ่ือซื้อสินคา
(5) เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา
(6) เงินกูสามัญเพ่ือผูประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
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ขอ 20 ระยะเวลาการผอนเงินงวดชําระหนี้  ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู พิจารณากําหนดใหผูกูสงคืน และหรือใหเปนไปตามประกาศสหกรณ

ขอ 21 ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดเก่ียวกับ
การใหเงินกูสามัญตามขอ 19 เปนไปตามประกาศสหกรณ

ขอ 22 สมาชิกคํ้าประกันอยางไมมีจํากัดเพ่ือหนี้สินเก่ียวกับเงินกูสามัญรายนั้นๆ
ขอ 23 คําขอกู เงิน สมาชิกตองเสนอโดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของ

ผูบังคับบัญชาตนสังกัดของสมาชิก แตถาผูกูเปนผูดํารงตําแหนงสูงสุดในสังกัดนั้น ๆ ไมตองผานการ
พิจารณาใหความเห็นดังวานั้น เวนแตสมาชิกสมทบ หรือ สมาชิกท่ีเปนขาราชการบํานาญใหเสนอผาน
คณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณา

ขอ 24 เม่ือผู คํ้าประกันคนใดตาย หรือ ออกจากสหกรณดวยเหตุ อ่ืน หรือมีเหตุ ท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาไมสมควร หรือไมอาจท่ีจะใหเปนผูคํ้าประกันตอไปได ผูกูตองจัดใหสมาชิก
อ่ืนซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด

ขอ 25 กรณีสมาชกิผูคํ้าประกัน ออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุด
พนจากการคํ้าประกัน เวนแตผูกูไดจัดใหสมาชิกรายอ่ืนเขาเปนผู คํ้าประกันแทน หรือคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาจากเงินคาหุนและหนี้ของผูกูแลวเห็นวาไมจําเปนตองหาหลักประกันเพ่ิมอีก

หมวด 4
เงินกูพิเศษ

ขอ 26 เงินกูพิเศษ แบงเปน 5 ประเภท ดังตอไปนี้
(1) เงินกูพิเศษของหุนและหรือเงินฝาก
(2) เงินกูพิเศษของเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
(3) เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห
(4) เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อท่ีดิน
(5) เงินกูพิเศษท่ัวไป

ขอ 27 ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดเก่ียวกับ
การใหเงินกูพิเศษ ตามขอ 26 เปนไปตามประกาศของสหกรณ

หมวด 5
ดอกเบ้ียเงินกู

ขอ 28 ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละ 15 ตอป โดย
กําหนดเปนประกาศของสหกรณ ใหทราบเปนคราว ๆ ไป

ขอ 29 ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ
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หมวด 6
เบ็ดเตล็ด

ขอ 30 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบท่ีกูเงินกอนระเบียบนี้บังคับใชใหมีผลไปจนกวาจะครบ
สัญญา หรือจนกวาจะมีสัญญากูฉบับใหม

ขอ 31 กรณีมีเหตผุลความจําเปนคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายอาจ
พิจารณาใหเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย หรือถอนหลักประกันบางสวน หรือเปลี่ยนแปลงประเภทหนี้เงินกูได

ขอ 32 ในกรณีใด ๆ ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 14 การควบคุมหลักประกัน และการ
เรียกคืนเงินกูเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว

ขอ 33 สมาชิกสหกรณท่ีไดทําหนังสือยินยอม  และหรือบันทึกขอตกลงยินยอมใหหัก
เงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดท่ีไดรับจากทางราชการ  เพ่ือชําระหนี้ใหแกธนาคาร  หรือสถาบันการเงินหรือ
บุคคลอ่ืนเปนลําดับแรกกอนสหกรณออมทรัพย   และสมาชิกสหกรณ ท่ีถูกหมายบังคับคดี  หรือหนังสือจาก
กรมบังคับคดี  หรือหนวยราชการยึด หรืออายัดเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก ทุนเรือนหุน หรือเงินอ่ืนใด
ท่ีสมาชิกมีอยู  หรือพึงไดรับจากสหกรณ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจระงับสิทธิในการกูเงินดังกลาว
โดยตองคํานึงถึงสทิธิตามกฎหมาย และความเสียหายท่ีจะเกิดตอสหกรณ

ขอ 34 หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดเก่ียวกับการใหเงินกูท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนด
ไวในระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดเปนประกาศสหกรณ

ขอ 35 การพิจารณาวินิจฉัยขอกําหนดนี้ ใหถือมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เปนท่ีสุด

ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พันตํารวจเอก
(ชัยวัฒน    นิตยวิมล)

ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา  จํากัด


