ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2563
******************************
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาจำกั ด ข้อ 3 (5), ข้อ 11
(1), ข้อ 13, ข้อ 14, ข้อ 15, ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25
ครั้งที่ 7 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในหมวด 10 เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562
ข้ อ 4. ให้ ยกเลิ กความในหมวด 11 เงิ นกู ้ สามั ญเพื ่ อวั ยเกษี ยณ ของระเบี ยบสหกรณออมทรั พย์
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562
ข้ อ 5. ให้ ย กเลิ ก ความในหมวด 1 บททั ่ ว ไป ข้ อ 12 ของระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
หมวด 1
บททัว่ ไป
“ ข้อ 12 สมาชิกผู้กู้เงินต้องเป็นผู้มีเงินคงเหลือตามหนังสือรับรองเงินเดือนเพียงพอสำหรับการ
หักชำระหนี้แล้วยังคงเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่าสี่พันบาท และจะจ่ายเงินกู้ให้เมื่อเก็บรวบรวมเงินคืนจากลูกหนี้ได้
ครบตามจำนวนที่ขอกู้ ”
ข้อ 6. ให้ยกเลิกความในหมวด 6 เงินกูส้ ามัญ ข้อ 41 และ ข้อ 43 ของระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
หมวด 6
เงินกูส้ ามัญ
“ ข้อ 41 สหกรณ์จะให้สมาชิกคนหนึ่งกู้เงินสามัญตามข้อ 7 (1) ได้ไม่เกินคนละสามล้านห้า
แสนบาทโดยคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยพิจารณาจากเงินได้สุทธิรายเดือนว่ามีเงินเหลือพอ
สำหรับใช้จ่ายและชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ในแต่ล ะเดือนหรือไม่ และต้องพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) หลักเกณฑ์ในการคำนวณอายุจะต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จไม่เกินอายุหกสิบ แปดปีบริบูรณ์
และกรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกันจะต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จไม่เกินอายุเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(2) สมาชิกที่อายุเกินกว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้คำนวณรายได้ ดังนี้
กรณีเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้คำนวณรายได้เฉพาะเงินเดือนบวกกับ
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ต้องมีรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของรายได้ที่สหกรณ์กำหนด
กรณีไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้คำนวณรายได้เฉพาะเงินเดือนบวก
กับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ต้องมีรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่าที่สหกรณ์กำหนด
ทั้งนี้ในการกู้สามัญ ให้พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ขอกู้เงินเกินกว่าสองล้านห้าแสนบาทถึงสามล้านห้าแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น
ก่อนวันยื่นขอกูไ้ ม่น้อยกว่าห้าแสนห้าหมื่นบาท
(2) ขอกู้เงินเกินกว่าสองล้านสามแสนบาทถึงสองล้านห้าแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น
ก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาท
(3) ขอกู้เงินเกินกว่าสองล้านบาทถึงสองล้านสามแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้น
ก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าสี่แสนสามหมื่นบาท
(4) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท ต้องมีมูลค่าทุน เรือนหุ้น
ก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าสี่แสนหนึ่งหมื่นบาท
(5) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุน
เรือนหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าสามแสนหกหมื่นบาท
(6) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้น
ก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าสามแสนหนึ่งหมื่นบาท
(7) ขอกู้เงินเกินกว่าแปดแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวัน
ยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าสองแสนหนึ่งหมื่นบาท
(8) ขอกู้เงินเกินกว่าหกแสนบาทถึงแปดแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น
ขอกู้ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นบาท
(9) ขอกู้เงินเกินกว่าสี่แสนบาทถึงหกแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น
ขอกู้ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท
(10) ขอกู้เงินเกินกว่าสามแสนบาทถึงสี่แสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น
ขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าหมื่นบาท
(11) ขอกู้เงินเกินกว่าสองแสนห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้น
ก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าแปดหมื่นบาท
(12) ขอกู้เงินเกินกว่าสองแสนบาทถึงสองแสนห้าหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้น
ก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าหกหมื่นบาท
(13) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้น
ก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท
(14) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้น
ก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าสี่หมื่นบาท
(15) ขอกู้เงินเกินกว่าแปดหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวัน
ยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าสามหมื่นบาท
(16) ขอกู้เงินเกินกว่าหกหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวัน
ยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท
(17) ผู้ขอกู้เงินที่มีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท ขอกู้เงินได้ไม่เกินหก
หมื่นบาท”
“ข้อ 43 การชำระหนี้เงินกู้สามัญเงินต้นรวมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน ให้แบ่งชำระ
ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวดรายเดือนนับตั้งแต่งวดเดือนที่คิดดอกเบี้ยงวดเดือนแรก และขณะชำระเงินงวด
เดือนสุดท้ายผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกินหกสิบ แปดปีบริบูรณ์ ยกเว้นสมาชิกข้าราชการบำนาญที่ขอกู้เงินโดยใช้มูลค่า
ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกเองเป็นหลักค้ำประกันให้แบ่งชำระหนี้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวดรายเดือนและผู้กู้ต้องมี
อายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์”

ข้อ 7. ให้ย กเลิกความในหมวด 12 การบริจาคเงินให้กองทุนและการจ่ายกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ข้อ 65 (3) ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
หมวด 12
การบริจาคเงินให้กองทุนและการจ่ายกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือผูค้ ้ำประกัน
ข้อ 65 ผู้ค้ำประกันจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันในกรณีดังต่อไปนี้
(3) กรณีสมาชิกผู้กู้ถูกให้ออกจากงานประจำ เนื่องจากถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้
ออกจากราชการ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุนมัติจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อชำระหนี้แทนผู้ค้ำประกันไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบของหนี้คงเหลือหลังจากนั้นนำเงินค่าหุ้นและเงินอื่นๆ ที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์มาหักชำระหนี้แล้ว
ข้อ 8. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 9. การใดที่มิได้บัญญัติไว้ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาด
ปัญหาในการตีความตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

พันตำรวจโทหญิง
(เสาวลักษณ์ ตรีมรรค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด

