ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จากัด
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก
....................................................
จากการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุม
ได้มมี ติเป็นเอกฉันท์ กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 และระเบียบว่าด้วย
ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จากัด จึงประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้
แก่สมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. หลักเกณฑ์การกู้เงิน
1.1 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ มีเงินได้รายเดือนคงเหลือพอหักชาระหนี้ ต้องเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป
มีเงินค่าหุ้นในสหกรณ์ครบ 3 งวด
- วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือห้าเท่าแห่งเงินได้รายเดือน สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
แต่เมื่อรวมหนี้ทุกประเภทในสหกรณ์แล้วต้องไม่เกินเพดานวงเงินกู้สามัญ
1.1.2 ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เต็มจานวนพร้อมด้วยดอกเบีย้ ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็น
งวดรายเดือนรวมกัน ยี่สิบงวด งวดแรกให้ส่งต้นเงินไม่ต่ากว่า 2,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือน
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ รวมกับเงินกู้รายใหม่รวมกันแล้ว จะต้องไม่เกิน 50,000 บาท
1.1.3 การยื่นกู้ใหม่ต้อง ชาระหนี้เงินกู้รายเก่าไม่ต่ากว่า สามเดือน ยกเว้นหากยื่นกู้ภายในเก้าสิบวัน
นับจากวันทีป่ ระกาศ ชาระหนี้ไม่ครบสามเดือน ก็สามารถยื่นกู้ใหม่ได้
1.1.4 กรณีที่ยื่นกู้ใหม่เพื่อหักกลบหนี้สัญญาเดิม หลังวันที่สหกรณ์ประมวลผลส่งหักของแต่ละเดือน
ผู้กตู้ ้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ในวันที่ได้รับเงินกู้ และในวันที่มีการบันทึกการจ่ายเงินกู้ เต็มจานวนแล้ว
1.1.5 หลักประกันเงินกู้นอกจากหนังสือกู้ ให้มีสมาชิกค้าประกันหนึ่งคน พร้อมแนบหนังสือค้าประกัน
ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ และสาเนาบัตรประจาตัวผู้ค้าประกัน / สาเนาบัตรประจาตัวผู้กู้
1.2 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
1.2.1 เงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น จากัดไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยสมาชิกผู้กู้ต้องมีเงิน
ได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หลังจากหักชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์รวมภาระหนี้สินอื่นๆ ของ
สมาชิกแล้ว หลักเกณฑ์เป็นดังนี้
(1) ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หากในวันที่รับเงินกู้ มีเงินค่าหุ้นไม่ครบ
จานวน สหกรณ์จะหักเอาจากเงินที่ได้รับอนุมัตใิ ห้กู้ แล้วจึงจ่ายเงินกู้ที่เหลือให้แก่ผู้กู้

-2(2) สมาชิกผู้กู้ ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการหรืองานประจา มีสิทธิ์กู้ได้ ดังนี้
2.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
2.2 เป็นสมาชิกเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป
มีสิทธิ์กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
2.3 กรณีการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ ให้นับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง
(3) การผ่อนชาระ กาหนดให้ผ่อนชาระหนี้ได้ไม่เกิน 180 งวด ส่งชาระหนี้ได้ไม่เกินอายุ 75 ปี
หรืออายุ 70 ปี ให้หนี้คงเหลือเท่ากับการสะสมหุ้น
การชาระหนี้ สมาชิกอาจขอชาระหนี้แบบใดแบบหนึ่ง ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวด
ยกเว้นการปรับโครงสร้างหนี้ คือ
- แบบสหกรณ์ ส่งต้นเงินเท่ากันทุกงวดและดอกเบี้ยคิดจากต้นเงินแห่งหนี้คงเหลือแต่ละงวด
- แบบธนาคาร ส่งชาระเงินเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะหมดหนี้ เงินที่ชาระหนี้จะหักส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ย
ก่อน ส่วนที่เหลือจึงนาไปหักต้นเงิน
(4) ข้อกาหนดในการให้เงินกู้
4.1 สมาชิกผู้กู้ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) กู้ตั้งแต่ 900,000 บาทขึ้นไป ต้องสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ (สสอต.)
4.2 สมาชิกผู้กู้ กู้ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ต้องสมัครเป็นสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ (สสอต.)
4.3 สมาชิกผู้กู้ กู้ตั้งแต่ 1,800,000 บาทขึ้นไป ต้องสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ (สสอต.) และสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (สส.ชสอ.) รวม 2 สมาคม (เสียชีวิตได้ 1,200,000)
4.4 ผู้กู้สังกัดภายใต้ ภ.จว.ขอนแก่น กู้ตั้งแต่ 1,800,000 บาทขึ้นไป ยื่นกู้ต้องแนบเอกสาร
เครดิตบูโรประกอบคาขอกู้ทุกครั้ง
4.5 ผู้กู้สังกัดต่างจังหวัด ยืน่ กู้ต้องแนบเอกสารเครดิตบูโรประกอบคาขอกู้ทุกครั้ง
4.6 สมาชิกผู้กู้อายุราชการเหลือน้อย ให้กู้ได้ตามสิทธิ์ แต่เมื่ออายุ 60 ปี เกษียณอายุ ต้องเหลือหนี้
1,400,000 บาท ถือหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 400,000 บาท หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
หมายเหตุ : สมาชิกผู้กู้ ที่อยู่ในเงื่อนไขจะต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ต้อ งได้รับการคุ้มครองการเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ก่อน จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้
(5) สมาชิกผู้กู้ ที่เป็นข้าราชการบานาญ สัง กัด ภ.จว.ขอนแก่น หลักเกณฑ์เงินกู้เป็นดังนี้
1. กรณีเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สสอต.)
ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท
2. กรณีไม่เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สสอต.) ให้กู้ได้ไม่เกิน 700,000 บาท
3. วงเงินกู้ตั้งแต่ 700,000 บาทขึน้ ไป ต้องแนบเอกสารเครดิตบูโรประกอบคาขอกู้ทุกครั้ง
การผ่อนชาระ กาหนดให้ส่งชาระหนี้ได้ไม่เกิน 180 งวด ส่งชาระหนี้ได้ไม่เกินอายุ 75 ปี
หรือให้หนี้คงเหลือเมื่ออายุ 70 ปี เท่ากับทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสวัสดิการฯ รวมรับ 250,000 บาท

-3(6) การค้าประกัน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
- วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท
- วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,001 - 1,500,000 บาท
- วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,001 - 2,000,000 บาท
- วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,000,001 - 2,500,000 บาท
- วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,500,001 - 3,000,000 บาท

สมาชิกค้าประกัน 1 คน
สมาชิกค้าประกัน 2 คน
สมาชิกค้าประกัน 3 คน
สมาชิกค้าประกัน 4 คน
สมาชิกค้าประกัน 5 คน
สมาชิกค้าประกัน 6 คน

(7) อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีหนี้คงเหลือเท่ากับทุนเรือนหุ้น รวมกับเงินสวัสดิการฯ รวมรับ 250,000
บาท หรือหากมีหนี้คงเหลือเกินกว่า ทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสวัสดิการฯ หนี้ที่เหลือจะต้องใช้เงินฌาปนกิจฯ หรือเงิน
ราชการชาระหนี้
(8) หลักประกันสาหรับเงินกู้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้คาประกั
้
นผู้กู้มากกว่าหกคนในเวลาเดียวกันไม่ได้
(9) การกู้ใหม่ ต้องชาระหนี้เงินกู้รายก่อนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ยกเว้นหากยื่นกู้
ภายในเก้าสิบวัน นับจากวันที่ประกาศ ชาระหนี้ไม่ครบสิบสองเดือน ก็สามารถยื่นกู้ใหม่ได้
(10) การจ่ายเงินกู้ เมื่อได้รับอนุมัตแิ ล้ว หากมีหนี้เดิม ชาระหนี้เป็นรายการโอนทางบัญชีทั้งจานวน
เสียก่อน เงินกู้ส่วนที่เหลือจ่ายโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ หรือจ่ายเป็นเช็คเงินสดขีดคร่อมให้ผู้กู้
(11) การให้เงินกู้ กรณีที่กู้ใช้ทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากในสหกรณ์เป็นหลักประกัน
1. ให้กู้ได้ไม่จากัดวงเงินกู้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์
2. มีเงินได้รายเดือนพอหักชาระหนี้ และหากสมาชิกมีเงินได้ไม่เพียงพอในการหัก ณ ที่จ่าย
ส่งชาระหนี้ ให้ส่งชาระหนี้ด้วยตนเองได้ โดยทาคาขอเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
3. การกู้ใหม่ ส่งชาระหนี้มาแล้วกี่งวดก็กู้ใหม่ได้ ไม่กาหนดระยะเวลาในการยื่นกู้ใหม่
1.3 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกและบุคคลในครอบครัว
(1) เพื่อให้สมาชิกที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือคู่สมรสและบุตรกาลังศึกษาอยู่ ใน
ระดับไม่เกินอุดมศึกษา
(2) สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
(3) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท แต่เมื่อรวมหนี้ทุกประเภทในสหกรณ์แล้วต้องไม่เกินเพดานเงินกู้สามัญ
(4) ต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าตนเองกาลังศึกษา หรือบุคคลในครอบครัวกาลังศึกษา
(5) การส่งเงินงวดชาระหนี้ ผู้กู้จะต้องส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน เป็นต้นเงินเท่ากันทุกงวดพร้อม
ด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวนไม่เกิน 48 งวด
(6) หลักประกันสาหรับเงินกู้ กาหนดให้ใช้สมาชิกค้าประกัน 1 คน
(7) หากมีความประสงค์จะกู้เงินครั้งต่อไปต้องชาระหนีไ้ ปแล้วไม่น้อยกว่า 10 งวด

-41.4 เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
(1) เพื่อซื้ออาวุธปืน กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
(2) วงเงินกู้ตามราคาสินค้า แต่เมื่อรวมหนี้ทุกประเภทในสหกรณ์แล้วต้องไม่เกินเพดานเงินกู้สามัญ
(3) สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
(4) ต้องแนบหลักฐานประกอบให้พอเชื่อได้ว่าจะซื้ออาวุธปืน กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ จากห้างร้านหรือบริษัทตัวแทนจาหน่าย
(5) การส่งเงินงวดชาระหนี้ ผู้กู้จะต้องส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน เป็นต้นเงินเท่ากันทุกงวดพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยจนกว่าจะชาระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 48 งวด
(6) หลักประกันสาหรับเงินกู้ กาหนดให้ใช้สมาชิกค้าประกัน 1 คน
1.5 การผ่อนชาระและการปรับโครงสร้างหนี้
คุณสมบัติของสมาชิก เป็นผู้ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามสัญญา หรือตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก และ มีเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันจาเป็น อาจขอผ่อนชาระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้กับ
สหกรณ์ หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. การผ่อนชาระหนี้ คือพักหรือหยุดชาระหนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ใช้ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้มเี หตุทาให้รายได้
หยุดชะงักชั่วระยะเวลาหนึ่ง สมาชิกผู้กู้อาจขอพักชาระหนี้และขยายงวดชาระหนี้ได้ไม่เกินเวลาทีร่ ายได้หยุดชะงัก
2. การปรับโครงสร้างหนี้ คือการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของหนังสือกู้เงินฉบับเดิม เช่น
เงินต้น งวดชาระหนี้ ระยะเวลาชาระหนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
3. วิธีปฏิบัติในการผ่อนชาระหนี้หรือการปรับโครงสร้างหนี้
3.1 ยื่นคาผ่อนชาระหนี้หรือการปรับโครงสร้างหนี้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด พร้อมทั้ง
แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันจาเป็น
3.2 ให้คณะกรรมการดาเนินการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชาระหนี้
3.3 ให้คณะกรรมการเงินกู้ เป็นผู้อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้แต่ละราย
3.4 สมาชิกที่ได้รับการพิจาณาให้ปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์
3.5 การผ่อนชาระการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นผู้มีเงินได้รายเดือนเพียงพอในการชาระหนี้ โดยวิธี
ชาระจานวนเงินเท่ากันทุกเดือน และสามารถขยายเงินงวดชาระหนี้ โดยให้ส่งชาระหนี้ ให้หนีค้ งเหลือเท่ากับการสะสม
หุ้นเมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ หรือ 75 ปีหนี้หมด
4. สมาชิกที่ใช้สิทธิปรับโครงสร้างหนี้ ไม่ได้รับสิทธิในการกู้เงินประเภทอื่นจนกว่าจะชาระหนี้หมด

-52. การบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2559
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
มีข้อกาหนดดังนี้
1. สมาชิกผู้กู้ถึงแก่กรรม เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ (สสอต.) และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) หรือหากไม่เป็นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจฯ
มีหนี้เงินกู้คงเหลือในสหกรณ์ ให้หักชาระหนี้จาก ทุนเรือนหุ้น , เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อความ
มั่นคง , เงินสวัสดิการมวลหมู่สมาชิก และเงินปันผล/เฉลี่ยคืน (ถ้ามี) หนี้ เงินกู้ส่วนที่เหลือ ใช้เงินฌาปนกิจฯ หรือเงินที่
ได้รับจากทางราชการ ชาระหนี้ร้อยละ 50 ของหนี้คงเหลือ หนี้ส่วนที่เหลือใช้ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้
สามัญชาระหนี้แทนร้อยละ 50
2. สมาชิกผู้กู้ถูกออกจากราชการหรืองานประจา หรือสหกรณ์ให้ออกจากการเป็นสมาชิก
มีหนี้เงินกู้คงเหลือในสหกรณ์ ให้หักชาระหนี้จาก ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อความมั่นคง
และเงินปันผล/เฉลี่ยคืน (ถ้ามี) หนี้เงินกู้ส่วนที่เหลือใช้ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญชาระหนี้แทน
ร้อยละ 90 ของหนี้คงเหลือ หนี้ที่เหลือผู้ค้าประกันรับภาระร้อยละ 10
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
พันตารวจเอก
( พรหมณัฏฐเขต ฮามคาไพ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จากัด

