ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด
เรื่อง แนวทางการพิจารณาในการให้เงินกู้สามัญ
…………………….
อาศัยอานาจตามข้อบั งคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสั นติบาล-พิสู จน์
หลัก ฐานตารวจ จากัด พ.ศ. 2564 ข้อ 11 และระเบีย บสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ตารวจสอบสวนกลางตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
จึงกาหนดแนวทางการพิจารณาในการให้เงินกู้สามัญไว้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เงินกู้สามัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก และสมาชิกสมทบกู้เงินในการอันจาเป็นหรือมี
ประโยชน์
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้
2.1 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน
2.2 ส่งเงินค่าหุ้นสม่าเสมอ และหรือมีประวัติการชาระหนี้ดี
2.3 ไม่ปิดบังการยื่นลาออกจากราชการก่อนกาหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นกู้ หรือ
ไม่ปิดบังหนี้สินจากสถาบันการเงินอื่น และไม่ประพฤติตนหรือกระทาการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่สุจริต
หรือทาให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
2.4 ต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามประกาศสหกรณ์
2.5 กรณี ก ารรั บ โอนสมาชิ ก ระหว่ า งสหกรณ์ จะนั บ อายุ ก ารเป็ น สมาชิ ก ต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบการพิจารณาเงินกู้ให้
3. จ านวนเงิน กู้ส ามัญ ที่อาจให้ สมาชิกกู้ เป็นอานาจของคณะกรรมการเงินกู้ จะพิจารณา
เห็นสมควร วงเงินที่สมาชิกอาจกู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท หรือไม่เกินจานวน 90 เท่าของเงินได้รายเดือน
สุดแต่จานวนใดจะน้อยกว่า โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี กู้เงินได้ไม่เกินจานวน 90 เท่า
ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
3.2 เป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ ตั้ ง แต่ 5 ปี ขึ้ น ไปกู้ เ งิ น ได้ ไ ม่ เ กิ น จ านวน 90 เท่ า ของเงิ น ได้
รายเดือนแต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท
.../3.3 เงินกู้
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3.3 เงิ น กู้ ส ามัญ ต้อ งท าหนัง สื อ สั ญ ญา โดยมี ส มาชิ ก 2 คน ค้ าประกัน สมาชิก 1 คน
สามารถค้าประกันสมาชิกผู้กู้(วงเงินกู้)ได้ 2 คน (2 สัญญา) สมาชิกผู้กู้และสมาชิกผู้ค้าประกันต้องลงนามพร้อม
พิมพ์ลายนิ้วมือในหนังสือสัญญาเงินกู้และหนังสือค้าประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
3.4 กู้เงินเกินกว่า 1,000,000 บาท สมาชิกผู้กู้ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร แนบมาพร้อม
คาขอกู้ทุกครั้ง
3.5 กู้เงินเกินกว่า 300,000 บาท ต้องมีหุ้นสะสมและหรือเงินฝากออมทรัพย์รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้(หากสมาชิกมีหุ้นสะสมไม่ถึงร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ สหกรณ์จะหักส่วนต่าง
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถถอนเงินฝากได้เมื่อสมาชิกไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชาระต่อ
สหกรณ์)
3.6 สมาชิ กที่ กู้ เ งิ น เกิ น กว่า ทุ น เรือ นหุ้ น ที่มี อ ยู่ หากส่ ว นที่ เ กิ น กว่ า ทุ น เรื อ นหุ้ นไม่ เ กิ น
100,000 บาท ให้ใช้บุคคลค้าประกัน 1 คน
3.7 ในกรณีที่ ส มาชิก ได้ รั บความเดื อ ดร้ อนหรื อ ความจ าเป็ น สามารถแสดงหลั ก ฐาน
ประกอบให้ชัดเจน ไม่ว่าความจ าเป็นในการประนอมหนี้ ความจาเป็นที่จะต้องรวมหนี้ในฐานะที่เป็นผู้ค้า
ประกั น การโอนสมาชิ ก ระหว่ า งสหกรณ์ ความจ าเป็ น อื่ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องสมาชิ ก หรื อ สหกรณ์
คณะกรรมการเงินกู้อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกเกินกว่าข้อกาหนดใน 3.1 ก็ได้ แต่เงินงวดชาระหนี้ต้องไม่เกินเงินได้
รายเดือนของสมาชิก
3.8 ในกรณีที่ ส มาชิก ได้ รั บความเดื อ ดร้ อนหรื อ ความจ าเป็ น สามารถแสดงหลั ก ฐาน
ประกอบให้ชัดเจน ไม่ว่าความจ าเป็นในการประนอมหนี้ ความจาเป็นที่จะต้องรวมหนี้ในฐานะที่เป็นผู้ค้า
ประกั น การโอนสมาชิ ก ระหว่ า งสหกรณ์ ความจ าเป็ น อื่ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องสมาชิ ก หรื อ สหกรณ์
คณะกรรมการอาจให้เงินกู้แก่สมาชิ กเกินกว่าข้อกาหนดใน 3.2 ก็ได้ แต่เงินงวดชาระหนี้ต้องไม่เกินเงินได้ราย
เดือนของสมาชิก และต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุมคณะกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม
3.9 การชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยของผู้กู้หรือผู้ค้าประกันที่มีอายุราชการเหลือน้อย
ที่สุด แต่ต้องไม่เกิน 180 งวด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
(1) การช าระหนี้ เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยของผู้ ค้าประกันในมูล หนี้ที่ช าระแทนผู้ กู้
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ อาจพิจารณาการชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นเกินกว่าการเกษียณอายุราชการ
ของผู้กู้หรือผู้ค้าประกันก็ได้
(2) การชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยของผู้กู้ที่เข้ามาเป็นผู้ค้าประกันให้แก่ผู้กู้รายที่
หลักประกันบกพร่อง คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณาการชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นเกินกว่าการ
เกษียณอายุราชการของผู้กู้หรือผู้ค้าประกันก็ได้
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(3) การชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ ยของผู้กู้ที่หลักประกันบกพร่อง ซึ่งได้ขอกู้ใหม่
เพื่อให้หลักประกันสมบูรณ์ คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณาการชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นเกิน
กว่าอายุราชการของผู้กหู้ รือผู้ค้าประกันก็ได้
(4) การช าระหนี้ เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยของสมาชิกที่ค้ างช าระกับสถาบันการเงิ น
หรื อเจ้ าหนี้ร ายอื่น และอยู่ ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ห รืออยู่ในระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย
หรืออยู่ในระหว่างขอปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้รายอื่น คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
อาจพิจารณาการชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นเกินกว่าเกษียณอายุราชการของผู้กู้หรือผู้ค้าประกันก็ได้
การขยายเวลาตาม (1) (2) (4) ต้องไม่เกิน 180 งวด และต้องเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกและสหกรณ์อย่างแท้จริง โดยให้ยื่นคาร้องพร้อมเหตุผลความจาเป็นต่อสหกรณ์
3.10 อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ และหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
4. การขอกู้เงินของสมาชิกและสมาชิกสมทบไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงิน
ฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 180 งวด
5. สมาชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ต้องมีเงินได้รายเดือนหรือรายได้อื่นหลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ในการชาระหนี้เงินงวดรายเดือน
6. สมาชิกและสมาชิกสมทบอาจยื่นขอกู้เงินสามัญขณะที่ยังชาระหนี้เงินกู้สามัญเดิมไม่ครบก็
ได้แต่ทั้งนี้ต้องผ่อนชาระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
7. อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
8. ผู้กู้และผู้ค้าประกันจะต้องมาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
และนาบัตรประจาตัว หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ฉบับจริง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในการยื่นขอกู้ด้วย
9. การประกันสินเชื่อเพื่อประโยชน์ของสมาชิกให้เป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิกผู้กู้และ
สมาชิ ก ผู้ ค้ าประกั น ทั้ ง นี้ จะท ากั บ บริ ษั ท ประกั น ภั ย ใดภายใต้ เ งื่ อ นไขใดที่ เ หมาะสมและเป็ น ประโยชน์
ให้เป็นไปตามความตกลงใจของสมาชิกแต่ละราย
ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐาน
ตารวจ จากัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงินที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ให้นาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
พลตารวจโท
(สมเดช ขาวขา)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด

