
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

ว่าด้วย  การให้เงนิกู้พเิศษแก่สมาชิก  พ.ศ.๒๕๕๑ 

                         

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์ กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั   ขอ้ ๕๙(๘)     และขอ้ ๘๕(๓)  ท่ี

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี ๕๑ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี  ๑๒  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.๒๕๕๑   ไดมี้มติกาํหนดระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  วา่ดว้ย  การใหเ้งินกูพิ้เศษแก่สมาชิก  พ.ศ.๒๕๕๑  ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั   วา่ดว้ยการใหเ้งินกูพิ้เศษแก่สมาชิก  

พ.ศ.๒๕๕๑ ” 

 ขอ้ ๒.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑   เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓.  ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์”  หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

  “ สมาชิก”   หมายความวา่   สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

  “ คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

  “กรรมการ”   หมายความวา่   กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

  “ ประธานกรรมการ ”   หมายความวา่   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

  “อาคารชุด”  หมายความวา่  อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการถือสิทธ์ิออกไดเ้ป็นส่วน ๆ  โดยแต่ละ

ส่วนประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคล และกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง 

  “หอ้งชุด”   หมายความวา่  ส่วนของอาคารชุดท่ีแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกไดเ้ป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล 

  “ทรัพยส่์วนบุคคล” หมายความวา่  หอ้งชุดและหมายความรวมถึงส่ิงปลูกสร้างหรือท่ีดินท่ีจดัไวใ้หเ้จา้ของ

หอ้งชุดแต่ละราย 

  “ทรัพยส่์วนกลาง”   หมายความวา่  ส่วนของอาคารชุดท่ีมิใช่หอ้งชุด  ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุดและท่ีดินหรือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีไวเ้พ่ือใชห้รือเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัสาํหรับเจา้ของร่วม 

  “หนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด” หมายความวา่ หนงัสือสาํคญัแสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคลและ

กรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง 

  “บา้นพร้อมท่ีดิน”   หมายความวา่   การซ้ือบา้นรวมกบัท่ีดิน  หรือ  การสร้างบา้นใหม่บนท่ีดินเดิมของผูกู้ ้  

  “คอนโดมิเนียม” หมายความวา่ อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกไดเ้ป็นส่วนๆ โดยแต่ละ

ส่วนประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคลและกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง 

   “เงินกูพิ้เศษ”  หมายความวา่ เงินท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั ใหส้มาชิกกูย้มื โดยใช้

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

  “สาํนกังาน”  หมายความวา่  สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

หมวดที ่๑ 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ขอ้ ๔.  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัการใหเ้งินกูพิ้เศษ  ตามระเบียบน้ี 

   การใหเ้งินกูพิ้เศษ  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ กรรมการท่ีมา

ประชุม 

 



 ขอ้ ๕. ใหค้ณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองคาํขอกูเ้งินพิเศษ โดยตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอ

กู ้ และดาํเนินการอ่ืน ๆ  ท่ีจาํเป็นต่อการพิจารณาใหเ้งินกูพิ้เศษ  แลว้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 ขอ้ ๖.  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูพิ้เศษแก่สมาชิก  เพ่ือการดงัน้ี 

  (๑)   ซ้ือบา้นพร้อมท่ีดิน 

  (๒)  ซ้ืออาคารชุด 

  (๓)  ซ้ือคอนโดมิเนียม 

 ขอ้ ๗.  ผูมี้สิทธิขอกูเ้งินพิเศษจะตอ้งเป็นสมาชิกติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี หรือมีหุน้อยูใ่นสหกรณ์มูลค่าไม่

นอ้ยกวา่ ๓ แสนบาท เงินรายไดค้งเหลือหลงัจากหกัชาํระเงินกูพิ้เศษแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๓๐ ของรายได ้

 ขอ้ ๘ .  ผูข้อกูเ้งินกูพิ้เศษ  ตอ้งยืน่แบบคาํขอกูพ้ร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้    และตอ้งปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ ์ และวธีิการท่ีสหกรณ์กาํหนด 

  ผูท่ี้ยงัมีหน้ีเงินกูพิ้เศษเหลืออยู ่  สหกรณ์ขอสงวนสิทธ์ิในการอนุมติัใหกู้ป้ระเภทอ่ืน  ๆ

 ขอ้ ๙.  สมาชิกท่ีมีคู่สมรสเป็นสมาชิก อาจขอกูเ้งินกูพิ้เศษโดยใหคู้่สมรสเป็นผูกู้ร่้วมได ้

 ขอ้ ๑๐. ในกรณีกรรมการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ตอ้งออกไปตรวจสอบหลกัทรัพยท่ี์จะใชป้ระกนัเงินกู ้ 

จดทะเบียน ทาํนิติกรรม  ตรวจสอบติดตามผลการใชเ้งินกู ้ หรือดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น 

  เก่ียวกบัการใหเ้งินกูพิ้เศษ ผูกู้ต้อ้งจ่ายค่าธรรมเนียมใหแ้ก่สหกรณ์ตามอตัราท่ีสหกรณ์กาํหนด  โดยตอ้งจ่ายให้

เสร็จส้ินก่อนวนัท่ีกรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการออกไปดาํเนินการดงักล่าว อยา่งนอ้ย ๑ วนั 

 ขอ้ ๑๑ . ผูกู้ท่ี้ยงัส่งเงินกูพิ้เศษไม่แลว้เสร็จ ตอ้งยนิยอมและอาํนวยความสะดวกใหก้รรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการ เขา้ตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระกนัเงินกูห้รือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากเงินกูพิ้เศษ 

 ขอ้ ๑๒ . ผูกู้ร้ายใดท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสหกรณ์กาํหนด จะไม่ไดรั้บ

การพิจารณาอนุมติัใหกู้ ้   

    ผูกู้ร้ายใดไม่ใชเ้งินกูพิ้เศษตามวตัถุประสงคใ์นการขอกู ้หรือใชต้ามวตัถุประสงคเ์พียงบางส่วน สหกรณ์จะ

เรียกเงินกูพิ้เศษส่วนท่ีใชไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคพ์ร้อมดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษส่วนท่ีใชไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค์

พร้อมดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษคืน  หากผูกู้ไ้ม่ส่งคืนภายในเวลาท่ีกาํหนด  สหกรณ์จะเรียกดอกเบ้ียในอตัราสูงสุดท่ี

พึงเรียกไดต้ามกฎหมาย 

 

หมวดที ่๒ 

เงนิกู้พเิศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์ 

 ขอ้ ๑๓.  เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ไดแ้ก่ 

(๑) เงินกูเ้พ่ือการปลูกสร้าง หรือต่อเติมอาคาร หรือปรับปรุงอาคาร บนท่ีดินของตนเอง  หรือของคู่

สมรส  สาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง และครอบครัว 

(๒)  เงินกูเ้พ่ือซ้ืออาคาร หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร  หอ้งชุด หรือคอนโดมิเนียม สาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั

ของตนเอง และครอบครัว 

 ขอ้ ๑๔ . การขอกูเ้งินพิเศษตามขอ้ ๑๓ (๑)  แบบรูปและรายการก่อสร้าง  หรือต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคารนั้น  

ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และตอ้งไดรั้บความเห็นของจากคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ   ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย  

สาํหรับส่ิงปลูกสร้างหรือหอ้งชุดท่ีจะซ้ือตอ้งปลูกสร้างเสร็จแลว้จึงจะกูไ้ด ้เม่ืองานก่อสร้างในแต่ละงวดแลว้เสร็จ ผูกู้ต้อ้งแจง้ให้

สหกรณ์ทราบ หากเห็นเป็นการสมควรคณะกรรมการเงินกูห้รือผูท่ี้คณะกรรมการเงินกูม้อบหมาย  อาจออกไปตรวจสอบงานได้

ตามความจาํเป็น 



 ขอ้ ๑๕ . ผูข้อกูเ้งินพิเศษ ตามขอ้ ๑๓ (๒) ตอ้งเสนอแบบแปลนส่ิงปลูกสร้างพร้อมรายละเอียดงานก่อสร้าง   

เพ่ือใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ ร่วมกนัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ    

 ขอ้ ๑๖ .  เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ จะใหแ้ก่สมาชิกผูข้อกูร้ายใด  เป็นจาํนวนเท่าใด ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการดาํเนินการ จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรโดยคาํนึงถึงฐานะและความจาํเป็นตลอดจนความสามารถในการ

ชาํระหน้ีของสมาชิกผูน้ั้น  ทั้งน้ี  ตอ้งไม่เกิน  ๒  ลา้นบาท 

 ขอ้ ๑๗. ระยะเวลาในการผอ่นชาํระหน้ีเงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ตอ้งไม่เกิน ๒๕  ปี (๓๐๐งวด) 

  ทั้งน้ี  จาํนวนปีท่ีขอผอ่นชาํระเม่ือรวมกบัอายขุองผูกู้ต้อ้งไม่เกิน ๖๐ ปี 

 ขอ้ ๑๘ . ผูข้อเงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  ซ่ึงยงัส่งคืนเงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์     ไม่เสร็จ  จะ

นาํอาคาร  หอ้งชุด หรือท่ีดิน ตามความมุ่งหมายแห่งการกูน้ั้น ไม่วา่บางส่วน หรือทั้งหมดไปจาํหน่ายจ่ายโอนแก่ผูอ่ื้นไม่ได ้

 

หมวดที ่๓ 

หลกัประกนัสํารองเงนิกู้พเิศษ 

 ขอ้ ๑๙. ในการกูเ้งินกูพิ้เศษผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูใ้หไ้วต้่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนด  และตอ้งมีหลกัทรัพยอ์ยา่งใดอยา่ง

หน่ึงหรือหลายอยา่งเป็นประกนั ดงัน้ี 

     (๑)  หุน้ของผูกู้ท่ี้มีอยูใ่นสหกรณ์  ใชป้ระกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ  ๓๐  ของมูลค่าหุน้ 

     (๒) พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรท่ีรัฐบาลคํ้าประกนั หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีคณะกรรมการเห็น  สมควร  หรือเอกสาร

การฝากเงินในสหกรณ์   จาํนาํเป็นประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ  ๙๐   แห่งมูลค่าของหลกัทรัพย ์

     (๓)  อสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนอง  จาํนองเป็นประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน  ร้อยละ  ๙๐  ของราคา

อสงัหาริมทรัพย ์ ยกเวน้หอ้งชุด  จาํนองเป็นประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ ๗๐ ของราคาหอ้งชุด 

 ขอ้  ๒๐.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินราคาหลกัทรัพยท่ี์ใชป้ระกนัเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 

 ขอ้ ๒๑.  ค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียนจาํนาํ หรือจาํนองหลกัทรัพยท่ี์ใชป้ระกนัเงินกู ้ ผูกู้เ้ป็นผูจ่้าย 

 ขอ้ ๒๒ . กรณีผูกู้ใ้ชส่ิ้งปลูกสร้างจาํนองเป็นประกนัเงินกู ้ ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัอคัคีภยัส่ิงปลูกสร้าง ไวก้บับริษทั

ประกนัภยั  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่มีความมัน่คง  โดยระบุใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์แต่เพียง   ผูเ้ดียวและตอ้งส่งมอบ

ตน้ฉบบักรมธรรมป์ระกนัภยัพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม  และค่าเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่สหกรณ์ และตอ้งต่ออายุ

กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว  เพ่ือใหก้ารประกนัภยัมีผลใชบ้งัคบัตลอดระยะเวลาท่ียงัส่งใชเ้งินกูไ้ม่หมด  ค่าธรรมเนียมและเบ้ีย

ประกนัภยัท่ีจะตอ้งจ่ายสาํหรับการทาํประกนัภยั และในการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั ใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของผูกู้ ้

 ขอ้ ๒๓. การทาํประกนัภยัในปีแรก ผูกู้ต้อ้งดาํเนินการเอง  โดยตอ้งทาํประกนัภยัใหแ้ลว้เสร็จก่อนรับเงินกู ้  ระยะเวลา

ประกนัภยันบัจากวนัเอาประกนัภยัถึงส้ินเดือนมีนาคม  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  ๑๒  เดือน  หากนบัถึงส้ินเดือนมีนาคม  แลว้ไม่ครบ  

๑๒  เดือน  ก็ใหเ้อาประกนัภยัจากวนัเอาประกนัภยัจนถึงส้ินเดือนมีนาคมถดัไปอีก 

  การทาํประกนัภยัในปีต่อ ๆ ไป   สหกรณ์จะเป็นผูด้าํเนินการให ้ โดยผูกู้จ้ะตอ้งยนิยอมใหส้หกรณ์นาํเงินปัน

ผลและ/หรือเงินเฉล่ียคืน ท่ีพึงไดรั้บจากสหกรณ์โอนเขา้บญัชีเงินฝาก ซ่ึงผูกู้เ้ปิดไวก้บัสหกรณ์จาํนวนเงินท่ีโอนเขา้บญัชีเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมและค่าเบ้ียประกนัภยัในปีนั้น ๆ   เพ่ือใหส้หกรณ์ดาํเนินการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัใหทุ้ก ๆ   ปี  จนกวา่ผูกู้จ้ะ

ชาํระหน้ีเงินกูแ้ลว้เสร็จ 

  ในกรณีมีเหตุใด ๆ ท่ีไม่อาจดาํเนินการตามวรรคสามได ้ สหกรณ์มีสิทธ์ิเอาประกนัภยัไดเ้องโดยผูกู้ต้อ้ง

จ่ายเงินค่าธรรมเนียม และค่าเบ้ียประกนัภยัคืนใหแ้ก่สหกรณ์ในทนัทีท่ีไดรั้บการทวงถามจากสหกรณ์พร้อมกบัดอกเบ้ียในอตัรา

เดียวกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญั 

             

 



หมวดที ่๔ 

การรับเงนิกู้ ดอกเบีย้เงนิกู้ การส่งคนืเงนิกู้ 

การควบคุมหลกัประกนั และการเรียกคนืเงนิกู ้

 ขอ้ ๒๔.  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดอ้นุมติัใหเ้งินกูพิ้เศษ และผูกู้ไ้ดท้าํสญัญาพร้อมจดทะเบียนจาํนองหลกัทรัพย์

ท่ีใชป้ระกนัเงินกูแ้ลว้  สหกรณ์จึงจะจ่ายเงินกูใ้หแ้ก่ผูกู้ ้

  การจ่ายเงินกูพิ้เศษตามขอ้ ๑๔ (๓)  คณะกรรมการอาจกาํหนดใหจ่้ายเงินกูเ้ป็นงวด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร ก็ได ้

 ขอ้ ๒๕. ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษ  ในอตัราตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศของสหกรณ์ 

 ขอ้ ๒๖.  การคิดดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษ  ใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินท่ีเหลือ 

 ขอ้ ๒๗.  การส่งเงินงวดตามชาํระหน้ีเงินกู ้

    (๑)  การส่งเงินโดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ ณ  ท่ีจ่าย   หากเงินไดร้ายเดือนไม่พอหกั  ใหส่้งโดย

วธีิอ่ืนตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 

    (๒) ผูกู้ท่ี้พน้จากการเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้ง  หรือพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์แลว้ใหส่้งดว้ยตนเอง  

ณ  ท่ีทาํการของสหกรณ์  หรือส่งโดยวธีิอ่ืนตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 

 ขอ้ ๒๘.  ใหผู้กู้ส่้งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบ้ีย  โดยเลือกส่งวธีิหน่ึงวธีิใดดงัน้ี 

    (๑)  ส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนๆ ละเท่าๆ กนั (ยกเวน้เดือนสุดทา้ย)  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 

    (๒)  ส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน ๆ ละเท่าๆ กนั (ยกเวน้เดือนสุดทา้ย) 

   ใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น  ๆ

 ขอ้ ๒๙.  การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้ ใหถื้อตามขอ้ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสหกรณ์  พ.ศ.๒๕๔๙ 

 ขอ้ ๓๐. กรณีมีปัญหาในการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยั และคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการให้

ถือเป็นท่ีสุด 

 ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี    ๒๙   กมุภาพนัธ์   พ.ศ.๒๕๕๑ 

  

    

พลเรือโท  ศ.  

( วรีวฒัน์    วงษด์นตรี ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 
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