
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด 

ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557” 
************************************************************************************************************ 

               อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส   จํากัด     
ข้อ 79(8) และข้อ 107(3)  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 45  ครั้งท่ี 2/2557  เม่ือวันท่ี  12  
มีนาคม  2557   ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ว่าด้วย  “การให้
เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557” 
                ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์ํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด 
ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 “ 
                ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันท่ี  17  มีนาคม  2557  เป็นต้นไป 

      ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ว่าด้วย“การให้
เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2556”  วันท่ี  1  สิงหาคม  2556  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  มติ        
หรือข้อตกลงอ่ืนใด  ซึ่งขัดหรือแย้ง กับระเบียบ นี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
                                                          

หมวดท่ี 1 
ข้อกําหนดท่ัวไป 

                ข้อ 4 ในระเบียบนี้ สหกรณ์ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 
(1) เงินกู้สามัญฉุกเฉิน 
(2) เงินกู้สามัญ 

                ข้อ 5 เงินกู้สามัญฉุกเฉินและเงินกู้สามัญนั้น สหกรณ์ให้กู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
                ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือเก็งกําไร มิได ้
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หมวดท่ี 2 
เงินกู้สามัญ 

      ข้อ  7 เงินกู้สามัญมีดังนี้ 
     7.1  เงินกู้สามัญฉุกเฉิน 
     7.2  เงินกู้สามัญ 
               ข้อ 8 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ      
แก่สมาชิกได้มากกว่า  1 สัญญา ในเวลาเดียวกันตามโครงการสวัสดิการของสหกรณ์ ท่ีจัดทําข้ึน แต่ไม่เกิน
วงเงินกู้ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ และในข้อบังคับของสหกรณ์     คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
เงินกู้   ข้ึนตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65 เพ่ือมอบอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย ให้เงินกู้
สามัญแก่สมาชิก ให้ปฏิบัติได ้
     8.1  เงินกู้สามัญตามข้อ 7.1 เพ่ือให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆนั้น 

    1 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
    2 อายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า 1 ปี กู้ได้ไม่เกิน  100,000 บาท 

     8.2  เงินกู้สามัญตามข้อ 7.2  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน  ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตาม
แบบท่ีกําหนดไว ้
               ข้อ 9 คําขอกู้สามัญของสมาชิกนั้นต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 
                       9.1 คําขอกู้ของผู้ดํารงตําแหน่งสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส   ต้องผ่านความเห็นของ   
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส หรือประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด  
                      9.2 คําขอกู้ของผู้ดํารงตําแหน่งในสังกัดสถานีตํารวจภูธรอําเภอต่างๆ ต้องผ่านความเห็นของ 
หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอ นั้นๆ 
                      9.3 ถ้าผู้ขอกู้มิได้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้น ต้องผ่านความเห็นของประธานกรรมการ
หรือกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส                                                                    
               ข้อ 10  จํานวนเงินกู้สามัญท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจํากัดไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ซึ่งไม่รวมเงินกู้ตามโครงการ
สวัสดิการของสหกรณ์และให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
                       10.1 สมาชิกสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 60 เท่า ของเงินเดือนบวกด้วยมูลค่าหุ้น 
                       10.2 สมาชิกท่ีขอกู้เงินสามัญจะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ํากว่า 25 เปอร์เซ็น ของเงินท่ี
ต้องการกู้ 
                       10.3 สมาชิกท่ีมีทุนเรือนหุ้นไม่ถึง 25 เปอร์เซ็น ไม่ต้องนําเงินมาซื้อหุ้น สหกรณ์ จะหัก
เงินกู้สามัญมาเพ่ิมเป็นทุนเรอืนหุ้นให้ครบ 25 เปอร์เซ็น  เม่ือสมาชิกได้รับเงินกู้สามัญ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/10.4 เป็นสมาชิกสหกรณ์... 



                      
  10.4  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ระหว่าง 

6 เดือน   -  2 ป ี กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท 
เกิน 2  ปี -  5  ปี  กู้ได้ไม่เกิน  500,000 บาท 
เกิน 5  ปี -  8  ป ี กู้ได้ไม่เกิน      1,000,000 บาท 
เกิน 8  ปี - 10 ปี  กู้ได้ไม่เกิน      1,200,000 บาท 
10  ปีข้ึนไป  กู้ได้ไม่เกิน      1,500,000 บาท 

 ยกเว้น  สมาชิกท่ีกู้เดิมให้สามารถกู้ได้เท่ากับวงเงินกู้เดิม 
                       10.5  ผู้กู้จะต้องมีเงินเหลือสุทธิหลังหักสหกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 2,500  
บาท (รวมเงินประจําตําแหน่ง เงินพสร. เบี้ยเลี้ยง 2,000 บาท และเบี้ยเสี่ยงภัย 2,500 บาท) 
                          10.6  ภาระการคํ้าประกัน 
                                -  สัญญาเงินกู้ไม่เกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทุนเรือนหุ้น    ไม่ต้องมีผู้คํ้าประกัน 
                                -  สัญญาเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท    ใช้สมาชิกคํ้าประกัน 2  คน 
                                -  สัญญาเงินกู้เกิน     500,000  บาท    ไม่เกิน     800,000  บาท   ใช้สมาชิกคํ้า
ประกัน  3  คน 
                                -  สัญญาเงินกู้เกิน     800,000  บาท    ไม่เกิน   1,500,000  บาท   ใช้สมาชิกคํ้า
ประกัน  4  คน 
                                - ผู้กู้และผู้คํ้าประกันต้องลงลายมือชื่อต่อหน้ากรรมการ / ประธานกลุ่ม / เลขากลุ่ม 
                       10.7  สมาชิกคนหนึ่งสามารถคํ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญประเภท ท่ัวไป 4 สัญญาเงินกู้ 
และสัญญาเงินกู้ประเภทอ่ืนไม่เกิน 2 สัญญากู้ 
                      10.8  สมาชิกท่ีชําระหนี้เงินกู้สามัญต่อสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 8  งวด สามารถยื่นกู้เงินใหม่โดย
วิธีแปลงหนีเ้งินกู้เดิมเป็นหนี้เงินกู้ใหม่ตามสัญญาเงินกู้ใหม่ได ้
                      10.9  ผู้กู้จะต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้ 2 งวด ติดต่อกันในรอบปีบัญชี และผู้กู้จะต้องไม่
เป็นผู้คํ้าประกันสมาชิกท่ีผิดนัดชําระหนี้ในฐานะผู้คํ้าประกัน 3 งวดติดต่อกัน หรืออยู่ระหว่างฟ้องคดีกับ
สหกรณ์ 
                      10.10 สัญญาเงินกู้ต้องผ่านการรับรองของผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการฯ  และเจ้าหน้าท่ี
การเงินรับรองการหักเงิน 
                      10.11 กรณีสมาชิกขอกู้เงินเพ่ือโครงการสวัสดิการของสหกรณ์ให้กับสมาชิก สามารถขอกู้ได้
โดยบวกราคาตามโครงการสวัสดิการ นั้น ๆ 
                      10.12  ข้อ 10.1 และ ข้อ 10.8  มิให้ใช้บังคับสําหรับการกู้เงินตามโครงการสวัสดิการของ
สหกรณ์ 

   10.13  ระยะเวลาในการชําระเงินคืนให้กับสหกรณ์ กรณีการกู้เพ่ิมเติมตามโครงการ 
สวัสดิการ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ นั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

/10.14  สมาชิกท่ีขอกู้เงินสามัญ… 



 
  10.14  สมาชิกท่ีขอกู้เงินสามัญต่อสหกรณ์ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจของสมาชิก
สหกรณ์ฯ 
  ในกรณีท่ีสมาชิกมีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์เกินกว่า หนึ่ งล้านห้าแสนบาทถ้วนข้ึนไป 
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชกินั้น ได้เกินกว่าท่ีกล่าวในวรรคก่อน แต่ต้องไม่เกินร้อย
ละ เก้าสิบแห่งมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์                                                                                                    
               ข้อ 11  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกท่ีได้ชําระต้นเงินกู้สามัญต่อสหกรณ์ 
ไม่น้อยกว่า 8 งวด กู้เงินรายใหม่โดยวิธีแปลงหนี้เงินกู้เดิมเป็นหนี้เงินกู้ใหม่ตามสัญญาเงินกู้รายใหม่ก็ได้แต่ท้ังนี้
เม่ือรวมหนี้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจํานวน
ต้นเงินรวมกันเกินกว่าจํากัดท่ีกล่าวไว้ในข้อ 10 สุดแต่กรณีไม่ได ้
               ข้อ 12  ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมี
ลักษณะพึงให้กู้ทุกราย ให้ถือลําดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
   12.1 เงินกู้สามัญฉุกเฉินพึงให้ในลําดับก่อนเงินกู้สามัญอย่างอ่ืน 
                      12.2 เงินกู้ซ่ึงมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน พึงให้ในลําดับก่อนเงินกู้ซ่ึงมีหลักประกันอย่างอ่ืน 
                      12.3 ในระหว่างเงินกู้ท่ีอยู่ในลําดับเดียวกันตามท่ีกําหนดใน ข้อ 12.2 นั้นเงินกู้ซึ่งมีจํานวน
น้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจํานวนมาก เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ จํานวนเงินกู้ท่ีนํามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมท้ัง
เงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้ กู้ ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย ท้ังนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้
                                                              

หมวดท่ี 3 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

               ข้อ 13 เม่ือสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐาน พิสูจน์ได้และประสงค์จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นคําขอกู้
ถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว ้  
               ข้อ 14 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรม  
กรรมการหรือผู้จัดการดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงิน กู้เ พ่ือเหตุฉุกเฉินแทน
คณะกรรมการดําเนินการ ก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีให้ไป และ
ส่งคืน เพ่ือให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
                ข้อ 15 เงินกู้สามัญฉุกเฉินท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆนั้น  อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ข้ึนไปกู้ได้
ไม่เกิน 50,000 บาท 
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หมวดท่ี 4 

เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้ 

               ข้อ 16 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้นั้น ให้กําหนดไว้ ดังนี ้
       16.1 เงินกู้สามัญตามข้อ 7.1  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เต็มจํานวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวัน
สิ้นเดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยแบ่งเป็น 48 งวดๆละเท่าๆกัน เว้นแต่งวดสุดท้ายให้หักเท่าท่ีคงเหลือ โดย
ไม่มีการผ่อนเวลาอย่างใดอีก                                                              
                       16.2 เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็น
งวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย เป็นจํานวน ก่ีงวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวน
และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ไม่เกิน 120 งวด สําหรับกรณีเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และสําหรับกรณีเงินกู้เกิน
กว่า 1 ล้านบาท ให้ผ่อนชําระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนไม่เกิน 180 งวด ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือน
แรก ท้ังนี้ต้องไม่เกินอายุ  65  ป ี

   ในกรณีท่ีผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผัน 
เป็นพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญท่ีกําหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อน นั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันท้ังหมดสําหรับ
เงินกู้สามัญรายหนึ่งๆต้องไม่เกิน หกเดือน                  
                       16.3 เงินกู้สามัญฉุกเฉินให้ผู้กู้ส่งคืนส่งคืนเงินกู้เต็มจํานวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้น
เดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยแบ่งเป็น 48 งวดๆละเท่าๆกัน เว้นแต่งวดสุดท้ายให้หักเท่าท่ีคงเหลือ โดยไม่มี
การผ่อนเวลาอย่างใดอีก                                                                        

หมวดท่ี 5 
หลักประกันสําหรับเงินกู้ 

               ข้อ 17  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว ้
               ข้อ 18  หลักประกันสําหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อกําหนดดังต่อไปนี ้

     18.1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือเงินกู้ซ่ึงผู้กู้ได้ทําให้ไว้ต่อสหกรณ์แล้ว  ก็มิต้อง 
มีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
       18.2 เงินกู้สามัญฉุกเฉิน  นอกจากหนังสือเงินกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทําให้ไว้ต่อสหกรณ์แล้ว  ให้มีผู้
คํ้าประกันจํานวน 1 คน  และสมาชิก 1 คนสามารถคํ้าประกันเงินกู้สามัญฉุกเฉินได้เพียง  1  รายเท่านั้น 

     18.3 เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายน้ันโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือรวมกับเงินกู้สามัญราย 
ก่อนของผู้กู้ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจํานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นท่ีผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ก) เป็นสมาชิกท่ีมิได้เป็นคู่สมรส… 
 



(ก) เป็นสมาชิกท่ีมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้   ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่ง
คนเป็นผู้คํ้าประกันได้ภายในวงเงินจํากัดแห่งสิทธิท่ีผู้คํ้าประกันจะพึงกู้ได้ตามระเบียบนี้ เพ่ือคํ้าประกันหนี้สิน
เก่ียวกับเงินกู้สามัญรายนั้น ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ ก็ต้องให้คํ้า
ประกัน เพ่ือหนี้สินเก่ียวกับเงินกู้สามัญรายใหม่นั้นท้ังหมด แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินวงเงินแห่งสิทธิการกู้เงินสามัญ
ของผู้คํ้าประกันดว้ย 
                      เพ่ือความม่ันคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้
คํ้าประกันมากกว่าหนึ่งคนได ้
                      สมาชิกผู้คํ้าประกันต้องทําหนังสือคํ้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว ้
                      สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้คํ้าประกันสําหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิก
คนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้คํ้าประกัน โดยจํานวนต้นเงินรวมกันท้ังหมดเกินกว่าจํากัดท่ีกล่าวในข้อ 
10 วรรคแรกไม่ได ้

   เม่ือผู้คํ้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืนหรอืมีเหตุท่ีคณะกรรมการ 
ดําเนินการเห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผู้คํ้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คํ้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
              ข้อ 19 การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหักเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้ ณ ท่ีจ่าย ให้ถือว่า เงินงวดชําระหนี้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ 

หมวดท่ี 6 
ดอกเบ้ียเงินกู้ 

               ข้อ 20  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราตามประกาศธนาคารแห่งชาติกําหนดโดยจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆไป 
               ข้อ 21  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ 

หมวดท่ี 7 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้

               ข้อ 22 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามกําหนดไว้
ในระเบียบการนี้ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

     ข้อ 23  ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมท้ังดอกเบี้ยโดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้ และคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า 
                       23.1 เม่ือผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ 
 
 
 
 
 
 

/23.2 เม่ือปรากฏว่าคณะกรรมการดําเนินการ... 
 
 



                      23.2 เม่ือปรากฏว่าคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้
นั้น 
                      23.3 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
                      23.4 เม่ือค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินชําระหนี้ดังกล่าวนั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
               ข้อ 24  ในกรณีท่ีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิง ตามท่ีกล่าวแล้วในข้อ 23 ถ้าผู้คํ้าประกันต้อง
รับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เม่ือผู้คํ้าประกันร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ อาจผ่อนผันให้เก็บจากผู้คํ้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผู้กู้ได้ทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ได้ สุดแต่จะพิจารณาเหน็สมควร 

ข้อ 25  ผู้กู้ก็ดี ผู้คํ้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์ขอลาออกหรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจํา ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 31 (3),(5) (เว้นแต่ยังเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่) จะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินท่ีตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออก
หรือย้ายจากราชการหรืองานประจํานั้นได ้

ข้อ 26  ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี ้

                    ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี  17  มีนาคม  2557  เป็นต้นไป 

                                       ประกาศ ณ วันท่ี  13  มีนาคม  2557 

                                                          สมบัติ หวังด ี
                                                            (พันตํารวจเอกสมบัติ หวังด ี) 
                                                                   ประธานกรรมการ 
                                               สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธวิาส จาํกัด 
 


