
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั
ที 4/2558

เรือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ และรายละเอียดเกียวกบัการให้เงินกู้
.........................................

อาศยัอาํนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2557 ตามข้อ 17,21 และข้อ 27 ประกอบกบัมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 45
ครังที 4/2558 เมือวนัที 30 มกราคม 2558 ได้มีมติกาํหนดประกาศสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกัด
เรืองหลกัเกณฑ ์วธีิการ และรายละเอียดเกียวกบัการใหเ้งินกูด้งัต่อไปนี

ขอ้ 1 ประกาศนีเรียกวา่ “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั เรืองหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
รายละเอียดเกียวกบัการให้เงินกู”้

ขอ้ 2 ประกาศนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2558 เป็นตน้ไป
ขอ้ 3 ใหย้กเลิก

(1) ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั ที 20/2557 ลงวนัที 5 สิงหาคม 2557
(2) บรรดามติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ประกาศ คาํสังอืนใดทีมีอยูก่่อนวนัประกาศนี

ใชบ้งัคบั ซึงมีขอ้ความขดัหรือแยง้กบัประกาศนีใหใ้ชป้ระกาศนีแทน
ขอ้ 4 ในประกาศนี

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั
“สมาชิกนอกเขต” หมายถึง สมาชิกซึงสังกดันอกเขตจงัหวดัสงขลา
“สมาชิกก่อนเกษียณอายุ ”หมายถึง สมาชิกซึงเป็นข้าราชการตํารวจ สมาชิกซึ งเป็น

ลูกจา้งประจาํ สมาชิกซึงเป็นเจา้หนา้ทีของสหกรณ์
“สมาชิกเกษียณอายุ ”หมายถึง สมาชิกซึงเป็นขา้ราชการบาํนาญ
“คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ

สงขลา จาํกดั
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา

จาํกดั
“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั
“ประธานกรรมการเงินกู้” หมายถึง ประธานกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา

จาํกดั
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“ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั
“ภยัพิบติัธรรมชาติ ” หมายถึง ภยัทีเกิดจากอุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั แผน่ดินไหว
“หุน้” หมายถึง เงินค่าหุน้ของผูกู้ที้ชาํระแลว้
“เงินฝาก” หมายถึง เงินซึงฝากไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั
“ทุนสวสัดิการ” หมายถึง ทุนสวสัดิการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั
“บริจาค” หมายถึง การใหเ้งินอุดหนุนเขา้ทุนสวสัดิการโดยปราศจากเงือนไขใด ๆ ทงัสิน
“ประกนัสินเชือ” หมายถึง ฌาปนกิจสงเคราะห์หรือประกนัชีวติ
“ฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

ตาํรวจ (สสอต.) และหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)

“เงินได้รายเดือน ” หมายถึง เงินเดือนและเงินอืนทีจ่ายควบกบัเงินเดือน หรือค่าจา้งประจาํ
หรือเงินบาํนาญ ทีพึงไดม้าซึงปรากฏตามบญัชีการรับ จ่าย เงินในแต่ละเดือน

“อสังหาริมทรัพย”์ หมายถึง เอกสารสิทธิทีดินตามหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ (น.ส.3 ก)
หรือโฉนดทีดินซึงติดถนนสาธารณะประโยชน์ หรือโครงการจดัสรร และปลอดจาํนองและหรือสิงปลูกสร้าง
ซึงไดจ้ดัใหมี้ประกนัภยั ตงัอยูใ่นเขตพืนทีจงัหวดัสงขลา ตรัง สตูล และพทัลุง

หมวด 1
บททัวไป

ขอ้ 5 ในประกาศนีสหกรณ์ใหเ้งินกู้ 3 ประเภท ดงัต่อไปนี
(1) เงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ามญั
(3) เงินกูพ้ิเศษ

ขอ้ 6 สหกรณ์จะใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ เท่านนั
ขอ้ 7 การให้เงินกู้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนัน จะให้ไดเ้ฉพาะกรณีเพือการอนัจาํเป็นหรือมี

ประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร
ขอ้ 8 สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์รวมกนัทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น

และหรือเงินฝากทีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นเวลานนั
ขอ้ 9 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูป้ระสงค์ขอกูเ้งินตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว้
ขอ้ 10 การให้เงินกูทุ้กประเภทนนั ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกู้ และสมาชิกผูค้าํประกนั (ถา้มี) ตอ้งทาํหนงัสือ

คาํประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว้ และมีเอกสารหลกัฐานประกอบถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์
ขอ้ 11 ในการให้เงินกู ้ถา้ปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนทีจะให้กูไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้อนัมีลกัษณะกูน้ัน

ทุกรายใหถื้อลาํดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ดงัต่อไปนี
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(1) เงินกูพ้ิเศษของหุ้นและหรือเงินฝากพึงใหใ้นลาํดบัก่อนเงินกูซึ้งมีหลกัประกนัอยา่งอืน
(2) การกูเ้งินนอกเหนือ (1) ใหพ้ิจารณาตามลาํดบัการยืน คุณสมบติัของผูกู้ ้ความครบถว้นของ

เอกสาร เวน้แต่ในกรณีทีคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่มีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉยัเป็น
อยา่งอืนก็ได้

ขอ้ 12 สมาชิกหนึงคนเป็นผูค้าํประกนัสาํหรับเงินกูส้ามญัไม่เกิน 4 คน ในเวลาเดียวกนั
ขอ้ 13 การส่งเงินงวดชาํระหนีซึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นัน ให้ส่งโดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้

ณ ทีจ่ายเป็นลําดับแรก เวน้แต่สมาชิกสมทบให้หักจากบญัชีธนาคารหรือบญัชีเงินฝากสหกรณ์ก็ได้ กรณี
หกั ณ ทีจ่ายไดไ้ม่ครบ หรือไม่สามารถหกั ณ ทีจ่ายไดใ้หส่้งเงินงวดชาํระหนี ณ สาํนกังานสหกรณ์

ขอ้ 14 ให้ถือว่าเงินงวดชาํระหนีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัจ่ายเงินได้รายเดือนในเดือนนันๆ
เวน้แต่เงินกู้ทีได้จ่ายในวนัถดัจากวนัทีสหกรณ์ทาํรายการหักชาํระหนีเดือนนันแล้ว ให้ส่งเงินงวดชาํระหนี
งวดแรกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนในเดือนถดัไป

ขอ้ 15 สมาชิกผูกู้ที้มีเหตุผลความจาํเป็นอยา่งยิงไม่สามารถส่งเงินงวดชาํระหนีไดอ้าจทาํหนงัสือร้องขอ
ผอ่นผนัการส่งเงินงวดชาํระหนีต่อคณะกรรมการดาํเนินการ และเมือคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาแลว้เห็น
วา่มีเหตุผลอนัสมควรทีจะผอ่นผนัก็สามารถทาํได ้การผอ่นผนัเวลาเช่นวา่นีคราวละหนึงเดือนหรือหลายเดือน
ก็ไดแ้ต่ทงัหมดรวมกนั สาํหรับผูกู้ร้ายหนึงๆ จะตอ้งไม่เกินหกเดือน ทงันีตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจาก
ผูค้าํประกนั

หมวด 2
เงนิกู้เพือเหตุฉุกเฉิน

ขอ้ 16 วงเงินใหกู้เ้พือเหตุฉุกเฉิน 30,000 บาท (สามหมืนบาทถว้น) ใหมี้หลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี
(1) เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามเดือน เวน้แต่โอนสมาชิกระหวา่ง

สหกรณ์
(2) ไม่เป็นสมาชิกนอกเขต
(3) มีหุน้ ณ วนัทาํสัญญานอ้ยกวา่ 15,000 บาท วงเงินกู้ 15,000 บาท
(4) มีหุน้ ณ วนัทาํสัญญาตงัแต่ 15,000 บาท วงเงินกู้ 30,000 บาท

ขอ้ 17 กรณียงัมีเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินค้างชาํระเหลืออยู่ อาจขอรับเงินกู้เพิมเติมได้แต่จาํนวนเงินต้น
เมือรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงินกูต้ามสัญญากูเ้งินทีสมาชิกใหไ้วก้บัสหกรณ์

ขอ้ 18 เงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินสามารถรับเงินได้ 2 วธีิ ดงัต่อไปนี
(1) รับเงินทีสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั
(2) รับเงินผา่นระบบการฝากและถอนเงินธนาคารโดยอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารทีมี

ขอ้ตกลงกบัสหกรณ์
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ขอ้ 19 เงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินตอ้งผอ่นชาํระใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 งวด สัญญากูเ้งินนีมีอายุห้าปี
และหากมีการเปลียนแปลงวงเงินจะตอ้งทาํสัญญาขึนใหม่

ขอ้ 20 หลกัประกนัสําหรับเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินนอกจากหนงัสือสัญญากู้เงิน ซึงผูกู้ไ้ดท้าํไวต่้อสหกรณ์
แลว้ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอืนอีก

ขอ้ 21 เอกสารหลกัฐานประกอบสัญญาเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน ดงันี
(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสหกรณ์ หรือสาํนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรที

ทางราชการออกให้ (ทียงัไม่หมดอายแุละมีรูปถ่ายติดบตัร)
(2) สาํเนาหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินเดือนผา่นกรมบญัชีกลาง โดยใหเ้จา้หนา้ทีการเงินตน้สังกดั

รับรอง

หมวด 3
เงนิกู้สามัญ
ส่วนที 1

เงนิกู้สามัญทัวไป
ขอ้ 22 วงเงินกูส้ามญัทัวไปไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึงลา้นหา้แสนบาทถว้น)
ขอ้ 23 คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บเงินกูส้ามญัทัวไป ใหมี้หลกัเกณฑด์งันี

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน เวน้แต่โอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์
(2) ไม่มีหนีเงินกูพ้ิเศษของหุน้และหรือเงินฝาก
(3) ไม่มีหนีเงินกูพ้ิเศษทัวไป
(4) เงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัหกัเงินงวดชาํระหนีสหกรณ์และเงินอืนใด ไม่นอ้ยกวา่

3,000 บาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของเงินไดร้ายเดือน
ขอ้ 24 เงินกูส้ามญัทัวไป แบ่งออกเป็น 2 แบบ

(1) วงเงินกูแ้บบเดิมมีบุคคลคาํประกนั (ตารางบญัชี ก ทา้ยประกาศ)
(2) วงเงินกูแ้บบใหม่มีบุคคลคาํประกนัพร้อมเงินบริจาคเขา้ทุนสวสัดิการร้อยละ 0.30 ของ

จาํนวนเงินกู(้ตารางบญัชี ข ทา้ยประกาศ)
ขอ้ 25 ใหส้มาชิกก่อนเกษียณอายุยืนกูต้อ้งชาํระหนีเงินกูส้ามญัทัวไปภายในอายตุวัไม่เกิน 65 ปี
ขอ้ 26 ใหส้มาชิกเกษียณอายุยืนกูต้อ้งชาํระหนีเงินกูส้ามญัทัวไปภายในอายตุวัไมเ่กิน 70 ปี
ขอ้ 27 ใหส้มาชิกในเขตจงัหวดัสงขลาผอ่นชาํระเป็นงวดรายเดือนตน้เงินเท่ากนัพร้อมดอกเบีย
ขอ้ 28 ให้สมาชิกนอกเขตและสมาชิกเกษียณอายุผ่อนชําระเป็นงวดรายเดือนตน้เงินพร้อมดอกเบีย

เท่ากนั
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ขอ้ 29 วงเงินกู้สามญัทัวไปตงัแต่ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ขึนไป ตอ้งทาํประกนัสินเชือ
ทุนประกนัและหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัวไม่น้อยกว่า 400,000 บาท (สีแสนบาทถว้น) กบัหน่วยงานตามที
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด

ขอ้ 30 ผูกู้เ้ป็นสมาชิกหนึงปีขึนไปมีสิทธิขอซือหุ้นเพือกู้ไดไ้ม่เกิน 30,000 บาท (สามหมืนบาทถว้น)
เวน้แต่ขอกูเ้พือชาํระหนีสถาบนัการเงินอืนมีสิทธิขอซือหุน้เพือกูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถว้น)

ขอ้ 31 ผูกู้ ้ตอ้งมีบญัชีเงินฝากสหกรณ์และสหกรณ์จะหักเงินจากเงินกูเ้พือเขา้บญัชีเงินฝาก 500 บาท
(หา้ร้อยบาทถว้น)

ขอ้ 32 นอกจากสัญญากูเ้งินทีผูกู้ท้าํใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดแลว้ ใหมี้สมาชิกคาํประกนั
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี

(1) ผูกู้ย้ืนขอกูว้งเงิน 200,000 บาท ใหมี้ผูค้าํประกนั 1 คน (ไม่เป็นขา้ราชการบาํนาญ)
(2) ผูกู้ย้ืนขอกูต้ามวงเงินเกิน 200,000 บาท ถึง 650,000 บาท ใหมี้ผูค้าํประกนัไม่นอ้ยกวา่

2 คน (เป็นขา้ราชการบาํนาญไดไ้ม่เกิน 1 คน)
(3) ผูกู้ย้ืนขอกูต้ามวงเงินเกิน 650,000 บาท ถึง 800,000 บาท ใหมี้ผูค้าํประกนัไม่นอ้ยกวา่

3 คน (เป็นขา้ราชการบาํนาญไดไ้ม่เกิน 1 คน)
(4) ผูกู้ย้ืนขอกูต้ามวงเงินเกิน 800,000 บาท ขึนไป ใหมี้ผูค้าํประกนัไม่นอ้ยกวา่ 4 คน

(เป็นขา้ราชการบาํนาญไดไ้ม่เกิน 1 คน)
ขอ้ 33 การยืนขอกูใ้หม่เพือชาํระหนีเก่าใหมี้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี

(1) กูไ้ม่เกิน 200,000 บาท ผอ่นชาํระรายเดือนหกั ณ ทีจ่าย 5 งวดขึนไป
(2) กูเ้กิน 200,000 บาท ผอ่นชาํระรายเดือนหกั ณ ทีจ่าย 10 งวดขึนไป
(3) สมาชิกผอ่นชาํระรายเดือนหกั ณ ทีจ่ายไม่ตาํกว่า 1ใน 4 ของจาํนวนเงินกูต้ามสัญญาเดิม
(4) สมาชิกปิดบญัชีชาํระหนีให้มีระยะเวลาปลอดหนีไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน เวน้แต่สหกรณ์

มีเงินใหกู้เ้พียงพอคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูอ้าจพิจารณาอนุมติัก็ได้
(5) นอกเหนือจาก (1)-(4) ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาไดต้ามเหมาะสม

ขอ้ 34 ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินกูส้ามญัทัวไปดงัต่อไปนี
(1) สมาชิกทียืนกูใ้นวนัทาํการไม่เกินวนัที 7 ของเดือนจะพิจารณาจ่ายเงินกูไ้ม่เกิน

วนัที 15 ของเดือน
(2) สมาชิกทียืนกูใ้นวนัทาํการไม่เกินวนัที 22 ของเดือนจะพิจารณาจ่ายเงินกูไ้ม่เกิน

สินเดือน
กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนคณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจพิจารณานอกเหนือตามทีกล่าวมาใน

วรรคก่อนก็ได้
ขอ้ 35 การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก หรือเขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน)
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ขอ้ 36 เอกสารหลกัฐานประกอบสัญญาเงินกูส้ามญัทัวไป ดงัต่อไปนี
(1) ผูกู้แ้ละคู่สมรส(ถา้มี)

- สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสหกรณ์ หรือสาํนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนา
บตัรทีทางราชการออกให้ (ทียงัไม่หมดอายแุละมีรูปถ่ายติดบตัร)

- สาํเนาทะเบียนบา้น
- สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีทีสมรส)
- สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากสหกรณ์ หรือสาํเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย จาํกดั

(มหาชน)
- สาํเนาหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินเดือนผา่นกรมบญัชีกลางยอ้นหลงั 3 เดือน

โดยใหเ้จา้หนา้ทีการเงินตน้สังกดัรับรอง
- เอกสารอืนๆ ตามทีคณะกรรมการเงินกูก้าํหนด

(2) ผูค้าํประกนัและคู่สมรส(ถา้มี)
- สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสหกรณ์หรือสาํนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนา

บตัรทีทางราชการออกให้ (ทียงัไม่หมดอายแุละมีรูปถ่ายติดบตัร)
- สาํเนาทะเบียนบา้น
- เอกสารอืนๆ ตามทีคณะกรรมการเงินกูก้าํหนด

ส่วนที 2
เงนิกู้สามัญเอนกประสงค์

ขอ้ 37 เงินกูส้ามญัเอนกประสงค์วงเงินกู้ 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น)
ขอ้ 38 คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บเงินกูส้ามญัเอนกประสงคใ์หมี้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน เวน้แต่โอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์
(2) ไม่เป็นสมาชิกนอกเขต
(3) เป็นสมาชิกก่อนเกษียณอายหุรือเป็นสมาชิกเกษียณอายทีุเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
(4) มีหุน้ ณ วนัทาํสัญญาไม่นอ้ยกวา่ 20,000 บาท วงเงินกู้ 100,000 บาท
(5) มีหุน้ ณ วนัทาํสัญญาไม่นอ้ยกวา่ 30,000 บาท วงเงินกู้ 200,000 บาท
(6) เงินไดร้ายเดือนคงเหลือตามขอ้ 23 (4)

ขอ้ 39 การผอ่นชาํระเป็นงวดรายเดือนตน้เงินเท่ากนัพร้อมดอกเบียภายในระยะเวลา 80 งวด
ขอ้ 40 ใหส้มาชิกก่อนเกษียณอายตุอ้งชาํระหนีเงินกูส้ามญัเอนกประสงคภ์ายในอายุตวัไม่เกิน 65 ปี
ขอ้ 41 ใหส้มาชิกเกษียณอายตุอ้งชาํระหนีเงินกูส้ามญัเอนกประสงคภ์ายในอายตุวัไม่เกิน 70 ปี
ขอ้ 42 การคาํประกนัเงินกูใ้ห้เป็นไปตามขอ้ 32
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ขอ้ 43 ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชีวิตทุนประกนัไม่นอ้ยกวา่ 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถว้น) กบัหน่วยงาน
ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด

ขอ้ 44 การจ่ายเงินกูส้ามญัเอนกประสงค์
(1) ครังแรกสหกรณ์จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก หรือเขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) (กรณีตอ้งการรับเงิน)
(2) ครังถดัไปขอรับเงินกูห้มุนเวียนได้ ณ สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั

หรือขอรับผา่นระบบการฝากและถอนเงินธนาคารโดยอตัโนมติั(ATM) ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด
ข้อ 45 เงินกู้สามัญเอนกประสงค์จะรับเพิมได้เมือชําระหัก ณ ทีจ่ายมาแล้ว 5 งวด  หรือไม่มีหนี

เงินกู้สามญัเอนกประสงค์ ทังนีเมือรวมเงินกูที้คงคา้งเดิมจะตอ้งไม่เกินวงเงินกูต้ามสัญญาทีสมาชิกทาํไวก้บั
สหกรณ์

ขอ้ 46 ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้สามญัเอนกประสงค์ตามขอ้ 34
และนาํเรียนคณะกรรมการดาํเนินการทราบในวนัประชุมประจาํเดือน

ขอ้ 47 เอกสารหลกัฐานประกอบสัญญาเงินกูส้ามญัเอนกประสงค์ตามขอ้ 36

ส่วนที 3
เงนิกู้สามัญเพือซืออาวุธปืน

ขอ้ 48 วงเงินกูส้ามญัเพือซืออาวธุปืนไม่เกินราคาอาวธุปืนทีสังซือ ทงันีไม่เกินวงเงินกูต้ามขอ้ 22
ขอ้ 49 คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บเงินกูส้ามญัเพือซืออาวธุปืน ใหมี้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์
(2) ไม่เป็นสมาชิกนอกเขต
(3) ไม่มีหนีเงินกูพ้ิเศษของหุน้และหรือเงินฝาก
(4) เงินไดร้ายเดือนคงเหลือตามขอ้ 23 (4)

ขอ้ 50 การผอ่นชาํระเป็นงวดรายเดือนตน้เงินเท่าพร้อมดอกเบียภายในระยะเวลา 36 งวด
ขอ้ 51 ใหส้มาชิกเกษียณอายตุอ้งชาํระหนีเงินกูส้ามญัเพือซืออาวธุปืนภายในอายตุวัไม่เกิน 70 ปี
ขอ้ 52 การคาํประกนัเงินกูใ้ห้เป็นไปตามขอ้ 32
ข้อ 53 ให้ผู ้จ ัดการเป็นผู ้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ และนําเรียนคณะกรรมการดําเนินการทราบ

ในวนัประชุมประจาํเดือน
ขอ้ 54 การจ่ายเงินกู ้สหกรณ์จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก
ขอ้ 55 เอกสารหลกัฐานประกอบสัญญาเงินกูส้ามญัเพือซืออาวธุปืนตามขอ้ 36
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ส่วนที 4
เงนิกู้สามัญเพือการศึกษา

ขอ้ 56 วงเงินกูส้ามญัเพือการศึกษาไม่เกินวงเงินตามขอ้ 22 มีหลกัเกณฑด์งันี
(1) ระดบัปริญญาตรี วงเงินกูไ้ม่เกิน 50,000 บาท (หา้หมืนบาทถว้น)
(2) ระดบัปริญญาโท วงเงินกูไ้ม่เกิน 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถว้น)
(3) ระดบัปริญญาเอก วงเงินกูไ้ม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น)

ขอ้ 57 คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บเงินกูส้ามญัเพือการศึกษา ใหมี้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน เวน้แต่โอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์
(2) ไม่เป็นสมาชิกนอกเขต
(3) ไม่มีหนีเงินกูพ้ิเศษของหุน้และหรือเงินฝาก
(4) เงินไดร้ายเดือนคงเหลือตามขอ้ 23 (4)

ขอ้ 58 กาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ขอ้ 59 หลกัฐานเกียวกบัค่าใชจ้่ายเพือการศึกษาตามขอ้ 56
ขอ้ 60 การพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 34
ขอ้ 61 การคาํประกนัเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 32
ขอ้ 62 การผอ่นชาํระเป็นงวดรายเดือนตน้เงินเท่ากนัพร้อมดอกเบียภายในระยะเวลา 36 งวด
ขอ้ 63 ใหส้มาชิกเกษียณอายตุอ้งชาํระหนีเงินกูส้ามญัเพือการศึกษาภายในอายตุวัไม่เกิน 70 ปี
ขอ้ 64 การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก หรือเขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

ส่วนที 5
เงนิกู้สามัญเพือซือสินค้า

ขอ้ 65 วงเงินกูไ้ม่เกิน 100,000 บาท ทงันีไม่เกินวงเงินตามขอ้ 22
ขอ้ 66 คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บเงินกูส้ามญัเพือซือสินคา้ ใหมี้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน เวน้แต่โอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์
(2) ไม่เป็นสมาชิกนอกเขต
(3) ไม่มีหนีเงินกูพ้ิเศษของหุน้และหรือเงินฝาก
(4) ไม่มีหนีเงินกูส้ามญัทัวไป เวน้แต่ผอ่นชาํระรายเดือนหกั ณ ทีจ่าย 10 งวดขึนไป
(5) เงินไดร้ายเดือนคงเหลือตามขอ้ 23(4)

ขอ้ 67 การผอ่นชาํระเป็นงวดรายเดือนตน้เงินเท่ากนัพร้อมดอกเบียภายในระยะเวลา 48 งวด
ขอ้ 68 ใหส้มาชิกเกษียณอายตุอ้งชาํระหนีเงินกูส้ามญัเพือซือสินคา้ภายในอายตุวัไม่เกิน 70 ปี
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ขอ้ 69 การคาํประกนัใหเ้ป็นไปตามสัญญาเงินกูส้ามญัทัวไปและหรือหลกัเกณฑต์ามขอ้ 32
ขอ้ 70 การพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินกู ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 34
ขอ้ 71 สมาชิกตอ้งแนบเอกสารการซือ การจอง หรือเอกสารเสนอราคาสินคา้ชินเดียว
ขอ้ 72 การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกหรือเข้าบญัชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

หมวด 4
เงนิกู้พเิศษ
ส่วนที 1

เงนิกู้พเิศษของหุ้นและหรือเงนิฝาก
ขอ้ 73 ให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินกู้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นและหรือ

เงินฝาก
ขอ้ 74 คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บเงินกูพ้ิเศษของหุ้นและหรือเงินฝาก ใหมี้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี

(1) ไม่มีหนีเงินกูพ้ิเศษ เวน้แต่เงินกูพ้ิเศษของเงินปันผลและเงินเฉลียคืน
(2) ไม่มีหนีเงินกูส้ามญั เวน้แต่เงินกูส้ามญัเอนกประสงค์และหรือเงินกูส้ามญัเพือผูป้ระสบ

ภยัพิบติัธรรมชาติ
(3) เงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัหกัเงินงวดชาํระหนีสหกรณ์และเงินอืนใดไม่นอ้ยกวา่

3,000 บาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของเงินไดร้ายเดือน
ขอ้ 75 การจ่ายเงินกูแ้บ่งออกเป็น 2 แบบดงัต่อไปนี

(1) แบบหมุนเวียน สมาชิกยืนใบคาํขอรับเงินกูห้มุนเวียนได ้ณ สํานกังานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตาํรวจสงขลา จาํกัด หรือขอรับเงินผ่านระบบการฝากและถอนเงินธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATM) ตามที
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด

(2) แบบไม่หมุนเวยีน สหกรณ์จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก หรือเขา้บญัชี
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อ 76 การผ่อนชําระเป็นงวดรายเดือนต้นเงินพร้อมดอกเบียเท่ากันหรือต้นเงินเท่าพร้อมดอกเบีย
โดยผอ่นชาํระภายใน 240 งวด

ขอ้ 77 สหกรณ์จะจ่ายเงินกูใ้นวนัทาํการถดัไปหลงัจากสมาชิกยืนคาํขอกูถู้กตอ้งเรียบร้อย
ขอ้ 78 การพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินกูใ้หมี้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี

(1) ใหผู้จ้ดัการมีอาํนาจอนุมติัวงเงินกูไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึงลา้นบาทถว้น)
(2) ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการเงินกู้ มีอาํนาจ

อนุมติัทุกวงเงินกู้
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ขอ้ 79 ใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการพิจารณาอนุมติัต่อทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน

ส่วนที 2
เงนิกู้พเิศษเพือซือทีดนิ

ขอ้ 80 วงเงินกูพ้ิเศษเพือซือทีดินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สีลา้นบาทถว้น)
ขอ้ 81 คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บเงินกูพ้ิเศษเพือซือทีดิน ใหมี้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
(2) ไม่เป็นสมาชิกนอกเขต
(3) ไม่มีหนีเงินกูพ้ิเศษ เวน้แต่เงินกูพ้ิเศษของเงินปันผลและเงินเฉลียคืน และหรือเงินกูพ้ิเศษ

ทัวไป
(4) เงินไดร้ายเดือนคงเหลือตามขอ้ 74 (3)

ขอ้ 82 สมาชิกมีสิทธิไดรั้บเงินกูไ้ม่เกินมูลค่าราคาประเมินอสังหาริมทรัพยแ์ละไม่เกิน 20 เท่าของมูลค่า
หุน้ ทงันีไม่เกินวงเงินกู ้ตามขอ้ 80

ขอ้ 83 การผ่อนชาํระเป็นงวดรายเดือนตน้เงินพร้อมดอกเบียเท่ากนัหรือตน้เงินเท่ากนัพร้อมดอกเบีย
โดยผอ่นชาํระภายใน 180 งวด

ขอ้ 84ใหส้มาชิกก่อนเกษียณอายตุอ้งชาํระหนีเงินกูพ้ิเศษเพือซือทีดินภายในอายตุวัไม่เกิน 65 ปี
ขอ้ 85 ใหส้มาชิกเกษียณอายตุอ้งชาํระหนีเงินกูพ้ิเศษเพือซือทีดินภายในอายุตวัไม่เกิน 70 ปี
ขอ้ 86 ใหมี้วตัถุประสงคเ์พือซือทีดิน
ขอ้ 87 หลกัประกนัเงินกู้ อสังหาริมทรัพยต์ามวตัถุประสงค์
ขอ้ 88 เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้

(1) สาํเนาหนงัสือสัญญาจะซือจะขาย
(2) สาํเนาเอกสารสิทธิอสังหาริมทรัพย์
(3) เอกสารอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการเงินกูก้าํหนด

ขอ้ 89 ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัสินเชือตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด
ขอ้ 90 สมาชิกยืนกูภ้ายในวนัทาํการแรกของเดือน จะพิจารณาอนุมติัภายในสินเดือน
ขอ้ 91 ใหค้ณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูพ้ิจารณาเสนอขออนุมติัต่อทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ
ขอ้ 92 การจ่ายเงินกู ้สหกรณ์จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกหลงัหักชาํระค่าประกนั

และค่าธรรมเนียมอืน(ถา้มี)
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ส่วนที 3
เงนิกู้พเิศษเพือการเคหะสงเคราะห์

ขอ้ 93 วงเงินกูพ้ิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์ไม่เกิน 4,000,000 บาท (สีลา้นบาทถว้น)
ขอ้ 94 คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บเงินกูพ้ิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์ใหมี้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
(2) ไม่มีหนีเงินกูพ้ิเศษ เวน้แต่เงินกูพ้ิเศษของเงินปันผลและเงินเฉลียคืน และหรือ

เงินกูพ้ิเศษทัวไป
(3) เงินไดร้ายเดือนคงเหลือตามขอ้ 74(3)

ขอ้ 95 เงินกูพ้ิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์ใหมี้วตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี
(1) ซือบา้นพร้อมทีดิน
(2) ปลูกสร้างบา้นในทีดินของตนเอง
(3) ซือทีดินพร้อมปลูกสร้างบา้น
(4) ปรับปรุงต่อเติมบา้นทีอยูอ่าศยั
(5) ชาํระหนีเกียวเนืองกบั (1) - (4)

ข้อ 96 สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินกู้ไม่เกินมูลค่าราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และไม่เกิน 20 เท่า
ของมูลค่าหุน้ ทงันีไม่เกินวงเงินกู ้ตามขอ้ 93

ขอ้ 97 การผ่อนชาํระเป็นงวดรายเดือนตน้เงินพร้อมดอกเบียเท่ากนัหรือตน้เงินเท่ากนัพร้อมดอกเบีย
โดยผอ่นชาํระภายใน 240 งวด

ขอ้ 98 ใหส้มาชิกก่อนเกษียณอายตุอ้งชาํระหนีเงินกูพ้ิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์ภายในอายตุวัไม่เกิน
ขอ้ 99 ใหส้มาชิกเกษียณอายตุอ้งชาํระหนีเงินกูพ้ิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์ภายในอายุตวัไม่เกิน 70 ปี
ขอ้ 100 การยืนขอกูใ้หม่เงินกูพ้ิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์เพือชาํระหนีเก่าตามวตัถุประสงค์ ขอ้ 95

ใหมี้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี
(1) ผอ่นชาํระรายเดือนหกั ณ ทีจ่ายมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 60 งวด
(2) ผูกู้มี้สิทธิไดรั้บเงินกูไ้ม่เกินยอดคงเหลือตามสัญญาเดิม ณ วนัอนุมติับวกมูลค่าราคา

ประเมินอสังหาริมทรัพยต์ามวตัถุประสงคข์อกูใ้หม่ ทงันีไม่เกินมูลค่าราคาประเมินอสังหาริมทรัพยท์งัหมด
ขอ้ 101 หลกัประกนัอสังหาริมทรัพย์ ตามวตัถุประสงคก์ารกูน้นั
ขอ้ 102 การจ่ายเงินกู ้ตามขอ้ 95(1), (5) สหกรณ์จะจ่ายเงินกูค้รังเดียว
ขอ้ 103 การจ่ายเงินกู ้ตามขอ้ 95(2) , (4) สหกรณ์จะจ่ายเงินกูด้งัต่อไปนี

(1) จ่ายเพือชาํระค่าประกนั และค่าธรรมเนียมอืนๆ (ถา้มี)
(2) จ่ายตามความคืบหนา้ของปริมาณงานก่อสร้าง จนกวา่อาคารและหรือรายการก่อสร้างอืน ๆ

ทียืนกูไ้วก้บัสหกรณ์จะแลว้เสร็จ หรือคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดเป็นอยา่งอืน

65 ปี
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ข้อ 104 การจ่ายเงินกู้ ตามข้อ 95(3) สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ครังแรกไม่เกินมูลค่าราคาประเมินทีดิน
ครังถดัไปจะจ่ายเงินกู้ ตามขอ้ 103 (2)

ขอ้ 105 การจ่ายเงินกูต้ามขอ้ 100 สหกรณ์จะจ่ายเงินกูด้งัต่อไปนี
(1) จ่ายเพือชาํระหนีตามสัญญาเดิม ค่าประกนั และค่าธรรมเนียมอืน(ถา้มี)
(2) จ่ายตามความคืบหนา้ของปริมาณงานก่อสร้างจนกวา่อาคารและหรือรายการก่อสร้างอืน ๆ

ทียืนกูไ้วก้บัสหกรณ์จะแลว้เสร็จ หรือตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดเป็นอยา่งอืน
ขอ้ 106 เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกูต้ามวตัถุประสงคข์อ้ 95

(1) สาํเนาหนงัสือสัญญาจะซือจะขาย
(2) สาํเนาเอกสารสิทธิอสังหาริมทรัพยต์าม (1)
(3) แบบรูปแปลนและรายการก่อสร้าง
(4) เอกสารอืนๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด

ขอ้ 107 ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัสินเชือตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด
ขอ้ 108 สมาชิกทียืนกูภ้ายในวนัทาํการแรกของเดือน จะพิจารณาอนุมติัภายในสินเดือน
ขอ้ 109 ใหค้ณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูพ้ิจารณาเสนอขออนุมติัต่อทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ
ขอ้ 110 การจ่ายเงินกู ้สหกรณ์จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก

ส่วนที 4
เงนิกู้พเิศษทัวไป

ขอ้ 111 วงเงินกูพ้ิเศษทัวไปไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น)
ขอ้ 112 คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บเงินกูพ้ิเศษทัวไป ใหมี้หลกัเกณฑด์งันี

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึงปี เวน้แต่โอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์
เป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน

(2) ไม่มีหนีเงินกูพ้ิเศษของหุน้และหรือเงินฝาก
(3) ไม่มีหนีเงินกูส้ามญัทัวไป
(4) เงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัหกัเงินงวดชาํระหนีสหกรณ์และเงินอืนใด ไม่นอ้ยกวา่

3,000 บาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของเงินไดร้ายเดือน
ขอ้ 113 เงินกูพ้ิเศษทัวไป แบ่งออกเป็น 2 แบบ

(1) วงเงินกูมี้อสังหาริมทรัพย์ (ตารางบญัชี ก ทา้ยประกาศ)
(2) วงเงินกูมี้อสังหาริมทรัพยพ์ร้อมเงินบริจาคเขา้ทุนสวสัดิการร้อยละ 0.30 ของจาํนวนเงินกู้

(ตารางบญัชี ค ทา้ยประกาศ)
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ขอ้ 114 ผูกู้ต้อ้งประกนัสินเชือตามวงเงินทีอนุมติัเงินกูด้งัต่อไปนี
(1) จาํนวนเงินกู้ 700,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท ทาํประกนัสินเชือ 400,000 บาท(สีแสน

บาทถว้น)
(2) จาํนวนเงินกูเ้กิน 1,500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ทาํประกนัสินเชือ 600,000 บาท

(หกแสนบาทถว้น)
ขอ้ 115 ผูกู้เ้ป็นสมาชิกหนึงปีขึนไปมีสิทธิขอซือหุ้นเพือกูไ้ดไ้ม่เกิน 30,000 บาท (สามหมืนบาทถว้น)

เวน้แต่ขอกูเ้พือชาํระหนีสถาบนัการเงินอืนมีสิทธิขอซือหุน้เพือกูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถว้น)
ขอ้ 116 ผูกู้ต้อ้งมีบญัชีเงินฝากสหกรณ์และสหกรณ์จะหักเงินจากเงินกูเ้พือเขา้บญัชีเงินฝาก 500 บาท

(หา้ร้อยบาทถว้น)
ขอ้ 117 การยืนขอกูใ้หม่เพือชาํระหนีเก่าใหมี้หลกัเกณฑด์งันี

(1) กูไ้ม่เกิน 200,000 บาท ผอ่นชาํระรายเดือนหกั ณ ทีจ่าย 24 งวดขึนไป
(2) กูเ้กิน 200,000 บาท ผอ่นชาํระรายเดือนหกั ณ ทีจ่าย 36 งวดขึนไป
(3) สมาชิกปิดบญัชีชาํระหนีใหมี้ระยะเวลาปลอดหนีไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน เวน้แต่สหกรณ์

มีเงินใหกู้เ้พียงพอคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูอ้าจพิจารณาอนุมติัก็ได้
(4) สมาชิกผอ่นชาํระรายเดือนหกั ณ ทีจ่าย ไม่ตาํกวา่ 1 ใน 4 ของจาํนวนเงินกูต้ามสัญญาเดิม
(5) นอกเหนือจาก (1) – (4) ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาไดต้ามเหมาะสม

ขอ้ 118 เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้
(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสหกรณ์ หรือสาํนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนา

บตัรทีทางราชการออกให้ (ทียงัไม่หมดอายแุละมีรูปถ่ายติดบตัร)
(2) สาํเนาทะเบียนบา้น
(3) สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
(4) สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) หรือสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากสหกรณ์
(5) สาํเนาหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินเดือนผา่นกรมบญัชีกลางยอ้นหลงั 3 เดือน โดยใหเ้จา้หนา้ที

การเงินตน้สังกดัรับรอง
(6) สาํเนาอสังหาริมทรัพยข์องตนเอง
(7) เอกสารอืนๆ ตามทีคณะกรรมการเงินกูก้าํหนด

ขอ้ 119 สมาชิกทียืนกูภ้ายในวนัทาํการแรกของเดือน จะพิจารณาอนุมติัภายในสินเดือน
ขอ้ 120 ใหค้ณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูพ้ิจารณาเสนอขออนุมติัต่อทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ
ขอ้ 121 การจ่ายเงินกู ้สหกรณ์โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก หรือเขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) หลงัหกัชาํระค่าประกนั และค่าธรรมเนียมอืนๆ (ถา้มี)
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หมวด 5
เบ็ดเตลด็

ขอ้ 122 สมาชิกก่อนเกษียณอายุทีมีอายตุวั 58 ปี ขึนไป ใหน้าํเงินไดร้ายเดือนทีคาดวา่จะไดรั้บเมือ
เกษียณอายรุาชการคาํนวณในการพิจารณาอนุมติัเงินกูเ้วน้แต่เงินกูน้นัผอ่นชาํระไม่เกินอายตุวั 60 ปี (วธีิการ
คาํนวณเป็นไปตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด)

ขอ้ 123 ใหส้มาชิกเกษียณอายรุาชการทีไม่สามารถหกั ณ ทีจ่ายไดต้ามสัญญาเงินกู้ ใหป้รับโครงสร้าง
สภาพหนี ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด

ขอ้ 124 สมาชิกทีไม่สามารถหักเงินได้รายเดือน ณ ทีจ่ายเพือชําระเงินงวดของสหกรณ์ได้ทังหมด
หรือบางส่วนไม่มีสิทธิไดรั้บเงินกู ้เวน้แต่สามารถหกัเงินไดร้ายเดือน ณ ทีจ่ายติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน หรือ
การหกัชาํระเงินงวดนนัไม่เป็นการกระทาํของตนเอง

ขอ้ 125 กรณีสมาชิกไดรั้บคาํสังยา้ยออกนอกเขตจงัหวดัสงขลาให้ผ่อนชาํระเป็นงวดรายเดือนตน้เงิน
พร้อมดอกเบียเท่ากนั โดยคาํนวณจากเงินงวดชาํระเดือนล่าสุดของเงินกูป้ระเภทนัน หากจาํนวนเงินชาํระมีเศษ
ของร้อยบาทใหปั้ดเศษนนัขึนเป็นร้อยบาท

ขอ้ 126 การประกนัภยัสหกรณ์เป็นผูด้าํเนินการร่วมกบัสมาชิกผูกู้ ้ สําหรับครังแรกให้หักจากเงินกู้
ทีไดรั้บอนุมติั ครังต่อไปผูกู้ต้อ้งยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล เงินเฉลียคืน เงินไดร้ายเดือน หรือเงินอืนใด
เพือจ่ายเป็นค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าประกนั หรือเงินอืนใดตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร

ขอ้ 127 การประเมินมูลค่าราคาอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด
ขอ้ 128 ให้คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาอนุมติัเบิกงวดงาน และให้รายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการทราบ
ขอ้ 129 ให้สมาชิกทาํนิติกรรมจาํนองเสร็จสินภายใน 90 วนันับแต่วนัอนุมติัเงินกู้ หากไม่สามารถ

ดาํเนินการได ้ใหท้าํหนงัสือชีแจงเหตุผลต่อคณะกรรมการเงินกูห้รือผูไ้ดรั้บมอบหมายพิจารณา
ขอ้ 130 หลักเกณฑ์อืนๆ นอกเหนือจากทีกาํหนดไวใ้ห้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณา

กาํหนดเพิมเติมไดต้ามความเหมาะสม
ขอ้ 131 การวินิจฉยัหลกัเกณฑต่์าง ๆ ใหถื้อมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการถือเป็นทีสุด

ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามประกาศนี

ประกาศ ณ วนัที 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558

พนัตาํรวจเอก
(ชยัวฒัน์  นิตยวมิล)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั



มูลค่าหุน้ วงเงินกู้ มูลค่าหุน้ วงเงินกู้
1 <10,000.00 70,000.00 72 19 49,000.00 320,000.00 90
2 10,000.00 130,000.00 72 20 51,000.00 330,000.00 90
3 12,000.00 140,000.00 72 21 53,000.00 340,000.00 90
4 14,000.00 150,000.00 72 22 55,000.00 350,000.00 90
5 16,000.00 160,000.00 72 23 57,000.00 360,000.00 90
6 18,000.00 170,000.00 72 24 59,000.00 370,000.00 90
7 20,000.00 200,000.00 72 25 61,000.00 380,000.00 90
8 23,000.00 210,000.00 84 26 63,000.00 390,000.00 90
9 26,000.00 220,000.00 84 27 65,000.00 400,000.00 90

10 29,000.00 230,000.00 84 28 70,000.00 410,000.00 90
11 32,000.00 240,000.00 84 29 75,000.00 420,000.00 90
12 35,000.00 250,000.00 84 30 80,000.00 430,000.00 90

*ตน้เงินไม่เกิน
(งวด)

ตารางบัญชี ก
จาํนวนเงิน(บาท)ลาํดบั

ที
*ตน้เงินไม่เกิน

(งวด)
ลาํดบั

ที
จาํนวนเงิน(บาท)

12 35,000.00 250,000.00 84 30 80,000.00 430,000.00 90
13 37,000.00 260,000.00 84 31 90,000.00 440,000.00 90
14 39,000.00 270,000.00 84 32 100,000.00 450,000.00 90
15 41,000.00 280,000.00 84 33 150,000.00 500,000.00 90
16 43,000.00 290,000.00 84 34 200,000.00 550,000.00 89
17 45,000.00 300,000.00 84 35 250,000.00 600,000.00 90
18 47,000.00 310,000.00 90 36 300,000.00 650,000.00 90

  และสมาชิกเกษียณอายุ
*หากจาํนวนตน้เงินทีคาํนวณมีเศษของร้อยบาทใหปั้ดเศษนนัขึนเป็นร้อยบาท เวน้แต่สมาชิกนอกเขต

พนัตาํรวจเอก
(ชยัวฒัน์  นิตยวมิล)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั



มูลค่าหุน้ วงเงินกู้ มูลค่าหุน้ วงเงินกู้
1 <10,000.00 100,000.00 72 25 61,000.00 580,000.00 110
2 10,000.00 120,000.00 72 26 63,000.00 600,000.00 110
3 12,000.00 140,000.00 72 27 65,000.00 620,000.00 110
4 14,000.00 160,000.00 72 28 70,000.00 640,000.00 110
5 16,000.00 180,000.00 84 29 75,000.00 660,000.00 110
6 18,000.00 200,000.00 84 30 80,000.00 680,000.00 120
7 20,000.00 220,000.00 84 31 90,000.00 700,000.00 120
8 23,000.00 250,000.00 84 32 100,000.00 720,000.00 120
9 26,000.00 270,000.00 84 33 110,000.00 740,000.00 120

10 29,000.00 290,000.00 84 34 120,000.00 760,000.00 120
11 32,000.00 310,000.00 84 35 130,000.00 780,000.00 120
12 35,000.00 330,000.00 84 36 140,000.00 800,000.00 120

ตารางบัญชี ข
จาํนวนเงิน(บาท)ลาํดบั

ที
*ตน้เงินไม่เกิน

(งวด)
ลาํดบั

ที
จาํนวนเงิน(บาท) *ตน้เงินไม่เกิน

(งวด)

12 35,000.00 330,000.00 84 36 140,000.00 800,000.00 120
13 37,000.00 350,000.00 84 37 150,000.00 820,000.00 120
14 39,000.00 370,000.00 84 38 160,000.00 840,000.00 120
15 41,000.00 390,000.00 84 39 170,000.00 860,000.00 120
16 43,000.00 410,000.00 90 40 180,000.00 880,000.00 120
17 45,000.00 430,000.00 90 41 190,000.00 900,000.00 120
18 47,000.00 450,000.00 90 42 200,000.00 1,000,000.00 180
19 49,000.00 470,000.00 90 43 220,000.00 1,100,000.00 180
20 51,000.00 490,000.00 90 44 240,000.00 1,200,000.00 180
21 53,000.00 510,000.00 100 45 260,000.00 1,300,000.00 180
22 55,000.00 520,000.00 100 46 280,000.00 1,400,000.00 180
23 57,000.00 540,000.00 100 47 300,000.00 1,500,000.00 180
24 59,000.00 560,000.00 100

*หากจาํนวนตน้เงินทีคาํนวณมีเศษของร้อยบาทใหปั้ดเศษนนัขึนเป็นร้อยบาท เวน้แต่สมาชิกนอกเขต
  และสมาชิกเกษียณอายุ พนัตาํรวจเอก

(ชยัวฒัน์  นิตยวมิล)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั

พนัตาํรวจเอก
(ชยัวฒัน์  นิตยวมิล)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั



*ตน้เงินไม่เกิน
มูลค่าหุน้ วงเงินกู้ (งวด)

1 10,000.00 100,000.00 100
2 20,000.00 200,000.00 100
3 30,000.00 300,000.00 100
4 40,000.00 400,000.00 100
5 50,000.00 500,000.00 100
6 60,000.00 700,000.00 100
7 80,000.00 800,000.00 120
8 90,000.00 900,000.00 120
9 100,000.00 1,000,000.00 120

10 120,000.00 1,100,000.00 120
11 140,000.00 1,200,000.00 120
12 160,000.00 1,300,000.00 120

ตารางบัญชี ค
ลาํดั
บที

จาํนวนเงิน(บาท)

12 160,000.00 1,300,000.00 120
13 180,000.00 1,400,000.00 120
14 200,000.00 1,500,000.00 180
15 220,000.00 1,600,000.00 180
16 240,000.00 1,700,000.00 180
17 260,000.00 1,800,000.00 180
18 280,000.00 1,900,000.00 180
19 300,000.00 2,000,000.00 180

*หากจาํนวนตน้เงินทีคาํนวณมีเศษของร้อยบาทใหปั้ดเศษนนัขึนเป็นร้อยบาท เวน้แต่สมาชิกนอกเขต
  และสมาชิกเกษียณอายุ

พนัตาํรวจเอก
(ชยัวฒัน์  นิตยวมิล)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา จาํกดั
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