
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  จํากัด 
ว่าด้วย “การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อซ้ืออาวุธปืน พ.ศ. 2553” 

********************** 
  ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ข้อ 61(8) และ 
89(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 41 ครั้งท่ี /2552 เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2552 ได้กําหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ว่าด้วย “การให้เงินกู้สวัสดิการเพ่ือซื้ออาวุธปืน 
พ.ศ.2552”  ไว้ดังต่อไปนี ้
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด            
ว่าด้วย “การให้เงินกู้สวัสดิการเพ่ือซื้ออาวุธปืน พ.ศ. 2552” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 18 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด 
   “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส จํากัด  
   “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด 
   “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวดันราธิวาส จํากัด  
   “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด  
   “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด 

หมวด 1 
ข้อกําหนดท่ัวไป 

  ข้อ 4 สหกรณ์จะให้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน สําหรับผู้ท่ีเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 เดือน 
  ข้อ 5 การให้เงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนได้เพียงคน
ละ 1 กระบอก เท่านั้น 
 
 
 
 
 

/ข้อ 6... 
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  ข้อ 6 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์
ตามแบบท่ีกําหนดไว ้
  ข้อ 7 การให้เงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้ และสมาชิกผู้คํ้าประกัน 
ต้องทําหนังสือคํ้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว ้
  ข้อ 8 การส่งเงินงวดชําระหนี้ เงินกู้ สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน ให้ส่งโดยวิธีหักจาก
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจําของผู้กู้ ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้และ
เงินค่าหุ้นรายเดือนรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําของผู้กู้ 
  ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้เงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายใน
สิ้นเดือนนั้น ๆ 

หมวด 2 
การให้เงินกู ้

  ข้อ 9 การให้เงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจ
ให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ ผู้วินิจฉัยให้เงินกู้แทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้ผู้รับ
มอบอํานาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธท่ีให้ไป และส่งคืนให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุก
เดือน 
  ข้อ 10 เงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืนท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้กู้ตามราคา
กลางท่ีทางร้านหรือบริษัทกําหนด หรือจะซื้อจากท่ีไหนก็ได้ตามท่ีสมาชิกต้องการ กรณีซื้ออาวุธปืนท่ีใช้แล้วให้
แนบ ใบ ป.4 ของผู้ขายปืนด้วย แต่ต้องไม่เกินราคาอาวุธปืน โดยให้สหกรณ์ชําระเงินโดยตรงแก่เจ้าของอาวุธ
ปืน 
  ข้อ 11 สมาชิกคนหนึ่งขอกู้เงินสวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืนไดเ้พียงครั้งเดียว 
  ข้อ 12 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน ต้องเสนอเอกสารประกอบ
คําขอกู้ ดังนี ้
   (1) สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ สําเนาบัตรประจําตัวผู้กู้ และสําเนาบัตรประจําตัวผู ้           
คํ้าประกัน 
   (2) รายละเอียด หรือคุณลักษณะ และราคาของอาวุธปืนท่ีจะซื้อ 
   (3) ใบ ป.3 
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หมวด 3 
หลักประกันเงินกู้ 

  ข้อ 13  หลักประกันเงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน ให้สมาชิกท่ีมิได้เป็นคู่สมรสของ ผู้กู้ 
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้คํ้าประกันอย่างน้อย 1 คน 
  เม่ือผู้คํ้าประกันตาย หรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการ เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผู้คํ้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ 
เห็นสมควรเข้าคํ้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  ภายหลังทําหนังสือคํ้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้คํ้าประกันไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัด
ให้มีสมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเข้าคํ้าประกันแทนคนเดิมโดยเร็ว 

หมวด 4 
การส่งงวดชําระหนี้ 

  ข้อ 14 การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน ให้ผู้กู้ส่งคืนเต็มจํานวน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรกหรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวด
สุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจํานวนไม่เกิน 36 งวด 
   เงินงวดชําระหนี้นั้น ให้ส่งตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก ท้ังนี้โดยไม่มีการผ่อน
ผันเวลาแต่อย่างใด 

หมวด 5 
ดอกเบ้ียเงินกู้ 

  ข้อ 15 ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืนเท่ากับอัตราท่ีสหกรณ์เรียก
เก็บจากเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ 
  ข้อ 16 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ โดยถือเกณฑ์ 1 ปี เท่ากับ 
365 วัน 

หมวด 6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้

  ข้อ 17 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมการให้เงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธ
ปืนทุกราย มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่หลักประกัน
สําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 
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  ข้อ 18  ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าถึงกําหนดส่งคืนเงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เม่ือผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการว่า ผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ี 

ให้เงินกู้นั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้ 

มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เม่ือค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือน 

ติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  
  ข้อ 19 ในกรณีท่ีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิง ตามท่ีกล่าวแล้วในข้อ 18 ถ้าผู้คํ้าประกัน
ต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เม่ือผู้คํ้าประกันร้องขอคณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผ่อนผัน ให้เรียกเก็บจากผู้คํ้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จสิ้นตามท่ีผู้กู้ได้ทําหนังสือให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
  ข้อ 20 ผู้กู้ก็ดี ผู้คํ้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ 
หรืองานประจํา ตามระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติวิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้ซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น 
  ข้อ 21 สหกรณ์ให้เงินกู้สวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืนแก่สมาชิกถึงวันสิ้นปีทางบัญช ี

   ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 

    ประกาศ ณ วันท่ี 17 สงิหาคม พ.ศ. 2552  

                       ส่อง  แกล้วกล้าหาญ 
                (ดาบตํารวจส่อง  แกล้วกล้าหาญ) 
                        ประธานกรรมการ 
             สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด 

 


