
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 

ว่ำด้วย กำรให้เงนิกู้แก่สมำชิก 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

****************************** 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำจ ำกัด  ข้อ 3  (5),                    

ข้อ 11 (1), ข้อ 13, ข้อ 14, ข้อ 15, ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร      

ชุดที่ 24  ครั้งที่ 8  เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนำยน 2562 มีมติก ำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธร

จังหวัดยะลำ จ ำกัด  ว่ำด้วย กำรให้เงนิกู้แก่สมำชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ  1.  ระเบียบนีเ้รียกว่ำ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 

ว่ำด้วย กำรให้เงนิกู้แก่สมำชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562” 

 ข้อ  2.  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกควำมในหมวด 12 กำรบริจำคเงินเข้ำกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ ำ

ประกัน ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก 

พ.ศ.2562 และให้ใชข้้อควำมตอ่ไปนีแ้ทน 

หมวด 12 

การบรจิาคเงนิให้กองทุนและการจ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน 

ข้อ  64  กำรกู้ยืมเงนิจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธร จังหวัดยะลำ ทุกประเภทสมำชิกผู้

กู้สำมำรถบริจำคเงินเข้ำกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน ดังตอ่ไปนี้ 

                     (1)  วงเงินกู้ไม่เกินสองล้ำนบำท บริจำคเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละหนึ่งจุดห้ำ ของ

วงเงนิกู้ 

                     (2)  วงเงินกู้เกินกว่ำสองล้ำนบำท บริจำคเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละสำม ของวงเงนิกู้   

                     (3)  กรณีสมำชิกกู้เงินประเภทเดิมตั้งแต่ครั้งที่ 1 เป็นต้นไป ให้บริจำคเงินเข้ำกองทุนใน

อัตรำร้อยละสำม ของเงินที่ได้รับจริง ยกเว้นเป็นกำรกู้ฉุกเฉินให้บริจำคเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละหนึ่ง

จุดหำ้ 

                     ข้อ  65  ผู้ค้ ำประกันจะได้รับเงินช่วยเหลือจำกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันในกรณี

ดังตอ่ไปนี ้

        (1)  กรณีผู้กู้เสียชีวิต ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินกองทุนฯ เพื่อช ำระหนี้

แทนผู้ค้ ำประกันเต็มจ ำนวน หลังจำกน ำเงินค่ำหุ้นไม่เกินห้ำแสนบำทและเงินอื่นๆ ที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับจำก

สหกรณ์มำหักช ำระหนี้แล้ว 



                             (2)  กรณีผู้กู้เสียชีวิต เนื่องจำกกำรฆ่ำตัวตำยนับจำกได้รับอนุมัติเงินกู้เป็นระยะเวลำไม่

เกินหนึ่งปี ผู้ค้ ำประกันจะไม่ได้รับกำรช่วยเหลือจำกกองทุนฯ แตห่ำกผู้กู้เสียชีวิตเนื่องจำกกำรฆ่ำตัวตำย

นับจำกได้รับอนุมัติเงนิกู้เป็นระยะเวลำเกินกว่ำหนึ่งปี ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินกองทุนฯ

เพื่อช ำระหนี้แทนผู้ค้ ำประกันไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของหนี้คงเหลือหลังจำกน ำเงินค่ำหุ้นและเงินอื่นๆ ที่ผู้

กู้มีสทิธิได้รับจำกสหกรณ์มำหักช ำระหนี้แล้ว   

                    (3)  กรณีสมำชิกผู้กู้ถูกให้ออกจำกงำนประจ ำ เนื่องจำกถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้

ออกจำกรำชกำร ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอุนมัตจิำ่ยเงนิกองทุนฯ เพื่อช ำระหนี้แทนผู้ค้ ำประกันไม่เกิน

ร้อยละเจ็ดสิบของหนี้คงเหลือหลังจำกนั้นน ำเงินค่ำหุ้นและเงินอื่นๆ ที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับจำกสหกรณ์มำหัก

ช ำระหนี้แล้ว 

           

    ข้อ 66 กรณีนอกเหนือจำกข้อ 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภู ธรจังหวัดยะลำ ให้

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผูว้ินจิฉัย 

ขอ้ 4 ให้ประธำนกรรมกำรสหกรณ์รักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้คณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรเป็นผูว้ินจิฉัย ชีข้ำดปัญหำในกำรตีควำมตำมระเบียบนี ้

ประกำศ  ณ  วันที่  1 กรกฎำคม 2562  เป็นต้นไป 

 

            

                                                    

 

                                                      พันต ำรวจโทหญิง  เสำวลักษณ์  ตรีมรรค  

            (เสำวลักษณ์  ตรมีรรค) 

               ประธำนกรรมกำร 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (เอกสารประกอบ) 

                    แบบ ท.ข. 

ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ้ากัด 

 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข ข้อความที่แก้ไข 



          ข้อ ๖4 เมื่อผู้ได้รับเงินกู้แต่

ละประเภทประสงค์สมัครใจบริจำค

เงินให้กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ ำ

ป ร ะ กั น เ งิ น กู้ 

ให้ค ำนวณอัตรำร้อยละหนึ่งบำท

ห้ำสิบสตำงค์ ตำมจ ำนวนเงินที่

อนุมัตใิห้กู้ตำมสัญญำ 

 ผูไ้ด้รับเงินกู้ตำมวรรคหนึ่ง 

เมื่ อ ได้ ผ่อนช ำ ระหนี้ ค รบตำม

เงื่อนไขและได้สิทธิ์กู้เงินในหนี้ตำม

สัญญำเดิม สำมำรถบริจำคเงินให้

กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน

เงินกู้ให้ค ำนวณอัตรำร้อยละหนึ่ง

บำทห้ำสิบสตำงค์ ของเงินที่ได้รับ

จรงิ  

 สมำชิกผู้ได้รับเงินกู้แล้ว

และมีควำมประสงค์บริจำคเงินให้

กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน

เ งิ น กู้ 

สำมำรถท ำได้โดยค ำนวณอัตรำ

ร้อยละหนึ่งบำทห้ำสิบสตำงค์ของ

เงินกู้ที่เป็นหนี้อยู่ในวันที่บริจำค 

 ควำมตำมข้อ ๖๕ ไม่ให้

หมำยควำมรวมถึงกำรกู้เงินสำมัญ

เพื่อพัฒนำคุณภำพชวีิต 

          ข้อ ๖5 สมำชิกผู้บริจำคเงิน

ให้กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน

เงินกู้  ฆ่ำตัวตำย หลังจำกได้รับ

เ งิ น กู้ ไ ป แ ล้ ว 

ในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีนับแต่

วันที่ ได้รับ เงินกู้ ไป  ไม่มีสิทธิ์ ใ ช้

กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน

เ งิ น กู้ 

 ข้ อ  ๖4  กำรกู้ ยื ม เ งิ นจำก

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธร จังหวัด

ยะลำ ทุกประเภทสมำชิกผู้กู้สำมำรถ

บริจำคเงินเข้ำกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้

ค้ ำประกัน ดังตอ่ไปนี้ 

          1) วงเงนิกู้ไม่เกินสองล้ำนบำท 

บริจำคเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละหนึ่ง

จุดหำ้ ของวงเงินกู้ 

         (2) วงเงินกู้ เกินกว่ำสองล้ำน

บำท บริจำคเข้ำกองทุนในอัตรำร้อย

ละสำม ของวงเงนิกู้   

        (3) กรณีสมำชิกกู้เงินประเภท

เดิมตั้ งแต่ครั้ งที่  1  เป็นต้นไป ให้

บริจำคเงินเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ

สำม ของเงินที่ได้รับจริง ยกเว้นเป็น

กำรกู้ฉุกเฉินให้บริจำคเข้ำกองทุนใน

อัตรำร้อยละหนึ่งจุดห้ำ 

       ข้อ 65 ผู้ค้ ำประกันจะได้รับเงิน

ช่วยเหลือจำกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำ

ประกันในกรณดีังตอ่ไปนี้ 

          ( 1 )  ก รณี ผู้ กู้ เ สี ย ชี วิ ต ใ ห้

คณะกร รมกำรพิ จ ำรณำอนุ มั ติ

จ่ำยเงินเข้ำกองทุน เพื่อช ำระหนี้แทน

ผู้ค้ ำประกันเต็มจ ำนวน หลังจำกน ำ

เงินค่ำหุ้นไม่เกินห้ำแสนบำทและเงิน

อื่นๆ ที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับจำกสหกรณ์มำ

หักช ำระหนี้ 

             (2) กรณีผู้กู้เสียชีวิต เนื่องจำก

กำรฆ่ำตัวตำยนับจำกได้รับอนุมัติ

เงินกู้เป็นระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปี ผู้ค้ ำ

ประกันจะไม่ได้รับกำรช่วยเหลือจำก

กองทุน แต่หำกผู้กู้เสียชีวิตเนื่องจำก

กำรฆ่ำตัวตำยนับจำกได้รับอนุมัติ

- เพื่อบริจำคให้ผู้ค้ ำ

ประกัน 

- เพื่อช่วยเหลือผูค้้ ำ

ประกันในกรณีฆ่ำตัวตำย 

- เพือ่ช่วยเหลือผูค้้ ำ

ประกันในกรณีเสียชีวติ 

- เพื่อช่วยเหลือผูค้้ ำ

ประกันกรณีสมำชิกถูกไล่

ออกจำกรำชกำร ถูกปลด

ออกจำกรำชกำรหรอืถูก

ให้ออกจำกรำชกำร 

 



มำหักกลบลบหนี้ได้ 

 สมำชิกตำมวรรคหนึ่ง ฆ่ำ

ตัวตำย หลังจำกได้รับเงินกู้ไปแล้ว 

เป็นระยะเวลำเกินกว่ำหนึ่งปีนับแต่

วั น ที ่

ได้รับเงินกู้ไป ให้มีสิทธิ์ใช้กองทุน

เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้มำ

หักกลบลบหนี้ในอัตรำร้อยละเจ็บ

สิ บ 

ของจ ำนวนหนี้ เงินกู้ที่มีอยู่ จริ ง 

หลังจำกที่สหกรณ์ได้หักกลบลบ

หนี้ตำมระเบียบแล้ว 

          ข้ อ  ๖6  สมำ ชิกผู้ ไ ด้ รั บ

เงินกู้สำมัญเพื่อพัฒนำคุณภำพ

ชีวติจ ำนวนเงินไม่เกินสองล้ำนบำท 

สำมำรถบริจำคเงินให้กองทุนเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้  ให้

ค ำนวณอัตรำร้อยละหนึ่งบำทห้ำ

สิ บ ส ต ำ ง ค์ ข อ ง 

จ ำนวนเงินที่ได้รับจริง ส่วนสมำชิก

ผู้ได้รับเงินกู้พัฒนำคุณภำพชีวิต

ของจ ำนวนเงินเกินกว่ำสองล้ำน

บ ำ ท 

ให้ค ำนวณอัตรำร้อยละสองบำท

ของจ ำนวนเงินที่ได้รับจริง 

 

 

 

เงินกู้เป็นระยะเวลำเกินกว่ำหนึ่งปี ให้

คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำย

เงินกองทุนเพื่อช ำระหนี้ แทนผู้ค้ ำ

ประกันไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของหนี้

คงเหลือหลังจำกน ำเงินค่ำหุ้นและเงิน

อื่นๆ ที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับจำกสหกรณ์มำ

หักช ำระหนี้แลว้   

       (3) กรณีสมำชิกผู้กู้ถูกให้ออก

จำกงำนประจ ำ เนื่องจำกถูกไล่ออก 

ปลดออกหรือให้ออกจำกรำชกำร ให้

คณะกรรมกำรพิจำรณำอุนมัติจ่ำย

เงินกองทุน เพื่อช ำระหนี้แทนผู้ค้ ำ

ประกันไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของหนี้

คงเหลือหลังจำกนั้นน ำเงินค่ำหุ้นและ

เงินอื่นๆ ที่ผู้กู้มีสทิธิได้รับจำกสหกรณ์

มำหักช ำระหนี้แล้ว 

    ข้อ 66 กรณีนอกเหนือจำก

ข้อ 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธร

จังหวัดยะลำ จะไม่จ่ำยกองทุนเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


