
 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด 

ว่าด้วย การให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก ตามโครงการท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินทํากิน พ.ศ. 2555 
************************* 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด 
ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 43  ครั้งท่ี 9/2555  เม่ือวันท่ี 13  
ธันวาคม  2555  ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ว่าด้วย  “การให้
เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก ตามโครงการท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินทํากิน พ.ศ. 2555” 

                 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด 
ว่าด้วย “การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก ตามโครงการท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินทํากิน พ.ศ. 2555” 

                ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต ่ วันท่ี  14  ธันวาคม  2555 เป็นต้นไป 

หมวดท่ี 1 
ข้อกําหนดท่ัวไป 

               ข้อ 3  ในระเบียบนี้ สหกรณ์ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภท คือ 
(1) ซื้อบ้านพร้อมท่ีดิน 

(2) ปลูกสร้างบ้านในท่ีดินของตนเอง 
(3) ซื้อท่ีดินเพ่ือทํากิน 
(4) รับโอนสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน 

                ข้อ 4  เงินกู้พิเศษตามโครงการท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินทํากินนั้น สหกรณ์ให้กู้ได้เฉพาะแก่สมาชิก
เท่านั้น  และสมาชิกผู้จะขอกู้สามัญท่ัวไปให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ  โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู้สามัญ  ส่วนสมาชิกท่ีกู้สามัญท่ัวไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไม่สามารถขอกู้เงิน
สามัญพิเศษได้ 

                ข้อ 5  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือเก็งกําไร มิได้ 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 2 
เงินกู้พิเศษตามโครงการท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินทํากิน 

                ข้อ 6 การให้เงินกู้พิเศษตามโครงการท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินทํากิน ให้คณะกรรมการดําเนินการ
มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษฯแก่สมาชิกตามโครงการ ท่ีจัดทําข้ึน แต่ไม่เกินวงเงินกู้ตามท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบนี้ และในข้อบังคับของสหกรณ์     คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้พิเศษฯ ข้ึนตาม 
ความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65 เพ่ือมอบอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย ให้เงินกู้พิเศษฯ แก่สมาชิก 
ให้ปฏิบัติได้ 

ข้อ 7 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินพิเศษฯ ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้             

ข้อ 8 คําขอกู้ของสมาชิกนั้นต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้  
                            8.1 คําขอกู้ของผู้ดํารงตําแหน่ง สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ต้องผ่านความเห็น
ของผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธวิาส หรือประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธวิาส จํากัด  
                            8.2 คําขอกู้ของผู้ดํารงตําแหน่ง ในสังกัดสถานีตํารวจภูธรอําเภอต่างๆ ต้องผ่าน
ความเห็นของ หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอ นั้นๆ 
                            8.3 ถ้าผู้ขอกู้มิได้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้น ต้องผ่านความเห็นของประธาน
กรรมการหรือกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส                                                                     

ข้อ 9 จํานวนเงินกู้พิเศษฯ ท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ 
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจํากัดไม่เกิน หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วนสําหรับซื้อบ้านพร้อม
ท่ีดิน หรือปลูกสร้างบ้านในท่ีดินของตนเองหรือโอนสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนหรือซื้อท่ีดินทํา
กิน ไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือรวมกันไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท ซึ่งไม่รวมเงินกู้ตามโครงการสวัสดิการของ
สหกรณ์และให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
                            9.1 สมาชิกสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน วงเงินตาม ข้อ 9 
                            9.2 เป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
                            9.3 ผูกู้้จะต้องมีเงินเหลือสุทธิหลังหักสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2,500  บาท (รวมเงินประจํา
ตําแหน่ง เงินพสร. เบี้ยเลี้ยง 2,000 บาท และเบี้ยเสี่ยงภัย 2,500 บาท) 
                             9.4 สมาชิกท่ีขอกู้เงินพิเศษฯเพ่ือซื้อบ้านพร้อมท่ีดนิ หรือปลูกสร้างบ้านบนท่ีดินของ
ตนเองกู้ได้ไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นของราคาสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นของราคาประเมินท่ีดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง การผ่อนชําระไม่เกิน 25 ปี หรือไม่เกินอายุ 70 ปี     
                             9.5 สมาชิกท่ีขอกู้เงินพิเศษ ฯเพ่ือซื้อท่ีดินว่างเปล่าเพ่ือทํากินกู้ได้ไม่เกิน 90 เปอร์เซ็น
ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นของราคาประเมิน  การผ่อนชําระไม่เกิน 15 ปี หรือไม่เกินอายุ 70 ป ี
                            9.6 การรับโอนหรือไถ่ถอนสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนราธิวาส จํากัด เป็นผู้ชําระหรือไถ่ถอนในวงเงินท่ีเหลือหนี้สุทธิ จากธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน นั้น การผ่อนชําระให้นับเวลาท่ีเหลือการผ่อนชําระนั้น หรือไม่เกินอายุ 65 ป ี
                            9.7 ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักทรัพย์โดยมี
ประธาน คนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง และท่ีเหลือเป็นกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

 

 



หมวดท่ี 3 
เงินงวดชําระหนี ้

                   ข้อ 10 เงินกู้พิเศษฯ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้ผู้กู้ส่งเงินกู้เป็นงวดรายเดือน
เท่ากัน(เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจํานวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้
และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน  25  ปี หรือ  300  งวด   แต่ท้ังนี้สมาชิกอาจขอผ่อนชําระได้ไม่เกินอายุ 
65 ปี ตามข้อ 9.8 ข้อ 9.9 และ ข้อ 9.10 
                             -  การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้พิเศษ ฯ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์ให้ส่งโดยวิธีหักจาก
เงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ท่ีจ่ายภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ 

หมวดท่ี 4 
หลักประกันสําหรับเงินกู้ 

                    ข้อ 11  สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษฯต้องเสนอคําขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้รวมท้ัง
รายละเอียดและหลักฐาน ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายแบบรูปและ
รายการก่อสร้าง รายละเอียดและหลักฐานแห่งท่ีดินหรือบ้านหรือกําหนดเวลาและราคาสัญญาท่ีทําไว้ 
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สิน ท่ีเสนอเป็นประกัน 

                    ข้อ 12  สมาชิกผู้ขอกู้เงินกู้พิเศษฯท่ีได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องดําเนินการทํานิติกรรมจํานองกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนราธิวาส และให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ  หากเกินกําหนด
จะต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหม่ 

หมวดท่ี 5 
ดอกเบ้ียเงินกู้ 

                      ข้อ 13  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษฯในอัตราตามประกาศธนาคารแห่งชาติกําหนดโดยจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

                      ข้อ 14  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ 

หมวดท่ี 6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้

                     ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตาม
กําหนดไว้ในระเบียบการนี้ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
                     ในกรณีใด ๆดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมท้ังดอกเบี้ยโดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้ และคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า 
                              (1) เม่ือผู้กู้พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  
จํากัด  ไม่ว่าเหตุใด ๆ 
                              (2) เม่ือปรากฏว่าคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้
เงินกู้ นั้น 
                              (3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 



                              (4) เม่ือค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินชําระหนี้ดังกล่าวนั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

                  ข้อ 16  ในกรณีท่ีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิง ตามท่ีกล่าวแล้วในข้อ 15 ถ้าทายาท สามี 
หรือ ภรรยา ของผู้กู้ ยินยอม ท่ีจะรับผิดชอบชําระหนี้แทนผู้ กู้ และร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการ อาจผ่อนผันให้เก็บจากทายาท สามี หรือ ภรรยา ของผู้กู้ได้ เป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผู้กู้
ได้ทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร โดยมิต้อง จําหน่ายหรือ ขายทอดตลาด ใน 
หลักประกันเงินกู้ นั้น 

                   ข้อ 17  ในกรณีท่ีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิง ตามท่ีกล่าวแล้วในข้อ 15 ถ้าทายาท สามี 
หรือ ภรรยา ของผู้กู้ ไม่ยินยอม คณะกรรมการดําเนินการ สามารถดําเนินการจัดให้มีการ จําหน่ายหรือ ขาย
ทอดตลาด ใน หลักประกันเงินกู้ นั้น เพ่ือนําเงินมา ชําระหนี้ ของผู้กู้ ให้เสร็จ ตามท่ีผู้กู้ได้ทําหนังสือกู้ให้ไว้กับ
สหกรณ์ 

                    ข้อ 18  ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตาม
กําหนดไว้ในระเบียบการนี้ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด             

                    ข้อ 19  ตราบใดท่ีสมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษฯไม่ครบ ผู้กู้จะขายหรือโอนอาคารหรือท่ีดินซึ่ง
ใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดแก่ผู้อ่ืนไม่ได้เว้นแต่ในกรณีท่ีจําเป็น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
คณะกรรมการดําเนินการก่อน 

ข้อ 20  ผู้กู้เงินพิเศษ ฯต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์ขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรือ 
งานประจํา ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 31 (3),(5) (เว้นแต่ยังเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู)่ จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินท่ีตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออกหรือ
ย้ายจากราชการหรืองานประจํานั้นได้ 

  ข้อ 21  ผู้กู้เงินพิเศษฯจะต้องมีอาคารและท่ีดําอยู่ในพ้ืนท่ีตามประกาศของสหกรณ์ฯเท่านั้น 

   ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี  14  ธันวาคม  2555 

    ประกาศ ณ วันท่ี  14  ธันวาคม  2555 
 
                ปราโมทย์   แก้วขาว 
                    (พ.ต.ท.ปราโมทย์   แก้วขาว) 
                   ประธานกรรมการ 
                สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธวิาส จํากัด 
 
 
 
 
 
 


