ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้พเิ ศษแก่ สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ข้อ ๕๙(๘) และข้อ ๘๕(๓) ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีมติกาํ หนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิก
พ.ศ.๒๕๕๑ ”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ ประธานกรรมการ ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือสิ ทธิ์ออกได้เป็ นส่วน ๆ โดยแต่ละ
ส่วนประกอบด้วยกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิ ทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
“ห้องชุด” หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิ ทธิ์ออกได้เป็ นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล
“ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า ห้องชุดและหมายความรวมถึงสิ่ งปลูกสร้างหรื อที่ดินที่จดั ไว้ให้เจ้าของ
ห้องชุดแต่ละราย
“ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่หอ้ งชุด ที่ดินที่ต้ งั อาคารชุดและที่ดินหรื อ
ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรื อเพื่อประโยชน์ร่วมกันสําหรับเจ้าของร่ วม
“หนังสื อกรรมสิ ทธิ์หอ้ งชุด” หมายความว่า หนังสื อสําคัญแสดงกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและ
กรรมสิ ทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
“บ้านพร้อมที่ดิน” หมายความว่า การซื้อบ้านรวมกับที่ดิน หรื อ การสร้างบ้านใหม่บนที่ดินเดิมของผูก้ ู้
“คอนโดมิเนียม” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิ ทธิ์ออกได้เป็ นส่วนๆ โดยแต่ละ
ส่วนประกอบด้วยกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิ ทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
“เงินกูพ้ ิเศษ” หมายความว่า เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ให้สมาชิกกูย้ มื โดยใช้
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
หมวดที่ ๑
ข้ อกําหนดทัว่ ไป

ประชุม

ข้อ ๔. ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกูพ้ ิเศษ ตามระเบียบนี้
การให้เงินกูพ้ ิเศษ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ กรรมการที่มา

ข้อ ๕. ให้คณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองคําขอกูเ้ งินพิเศษ โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
กู้ และดําเนินการอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการพิจารณาให้เงินกูพ้ ิเศษ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ข้อ ๖. สหกรณ์อาจให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิก เพื่อการดังนี้
(๑) ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
(๒) ซื้ออาคารชุด
(๓) ซื้อคอนโดมิเนียม
ข้อ ๗. ผูม้ ีสิทธิขอกูเ้ งินพิเศษจะต้องเป็ นสมาชิกติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี หรื อมีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์มูลค่าไม่
น้อยกว่า ๓ แสนบาท เงินรายได้คงเหลือหลังจากหักชําระเงินกูพ้ ิเศษแล้วไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของรายได้
ข้อ ๘ . ผูข้ อกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ ต้องยืน่ แบบคําขอกูพ้ ร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
และต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สหกรณ์กาํ หนด
ผูท้ ี่ยงั มีหนี้เงินกูพ้ ิเศษเหลืออยู่ สหกรณ์ขอสงวนสิ ทธิ์ในการอนุมตั ิให้กปู้ ระเภทอื่น ๆ
ข้อ ๙. สมาชิกที่มีคู่สมรสเป็ นสมาชิก อาจขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษโดยให้คู่สมรสเป็ นผูก้ รู้ ่ วมได้
ข้อ ๑๐. ในกรณี กรรมการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ต้องออกไปตรวจสอบ
หลักทรัพย์ที่จะใช้ประกันเงินกู้
จดทะเบียน ทํานิติกรรม ตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้ หรื อดําเนินการอื่น ๆ ที่จาํ เป็ น
เกี่ยวกับการให้เงินกูพ้ ิเศษ ผูก้ ตู้ อ้ งจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่สหกรณ์ตามอัตราที่สหกรณ์กาํ หนดโดยต้องจ่ายให้
เสร็ จสิ้นก่อนวันที่กรรมการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการออกไปดําเนินการดังกล่าว อย่างน้อย ๑ วัน
ข้อ ๑๑ . ผูก้ ทู้ ี่ยงั ส่งเงินกูพ้ ิเศษไม่แล้วเสร็ จ ต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่ใช้ประกันเงินกูห้ รื อทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ ๑๒ . ผูก้ รู้ ายใดที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สหกรณ์กาํ หนด จะไม่ได้รับ
การพิจารณาอนุมตั ิให้กู้
ผูก้ รู้ ายใดไม่ใช้เงินกูพ้ ิเศษตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ หรื อใช้ตามวัตถุประสงค์เพียงบางส่วน สหกรณ์จะ
เรี ยกเงินกูพ้ ิเศษส่วนที่ใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษส่วนที่ใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษคืน หากผูก้ ไู้ ม่ส่งคืนภายในเวลาที่กาํ หนด สหกรณ์จะเรี ยกดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่
พึงเรี ยกได้ตามกฎหมาย
หมวดที่ ๒
เงินกู้พเิ ศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์
ข้อ ๑๓. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(๑) เงินกูเ้ พื่อการปลูกสร้าง หรื อต่อเติมอาคาร หรื อปรับปรุ งอาคาร บนที่ดินของตนเอง หรื อของคู่
สมรส สําหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง และครอบครัว
(๒) เงินกูเ้ พื่อซื้ออาคาร หรื อซื้อที่ดินและอาคาร ห้องชุด หรื อคอนโดมิเนียม สําหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ของตนเอง และครอบครัว
ข้อ ๑๔ . การขอกูเ้ งินพิเศษตามข้อ ๑๓ (๑) แบบรู ปและรายการก่อสร้าง หรื อต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารนั้น
ต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นของจากคณะกรรมการดําเนินการ หรื อ
ผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมาย
สําหรับสิ่ งปลูกสร้างหรื อห้องชุดที่จะซื้อต้องปลูกสร้างเสร็ จแล้วจึงจะกูไ้ ด้ เมื่องานก่อสร้างในแต่ละงวดแล้วเสร็ จ ผูก้ ตู้ อ้ งแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ หากเห็นเป็ นการสมควรคณะกรรมการเงินกูห้ รื อผูท้ ี่คณะกรรมการเงินกูม้ อบหมาย อาจออกไปตรวจสอบงานได้
ตามความจําเป็ น

ข้อ ๑๕ . ผูข้ อกูเ้ งินพิเศษ ตามข้อ ๑๓ (๒) ต้องเสนอแบบแปลนสิ่ งปลูกสร้างพร้อมรายละเอียดงานก่อสร้าง
เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการ ร่ วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๖. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จะให้แก่สมาชิกผูข้ อกูร้ ายใด เป็ นจํานวนเท่าใด ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการ จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรโดยคํานึงถึงฐานะและความจําเป็ นตลอดจนความสามารถในการ
ชําระหนี้ของสมาชิกผูน้ ้ นั ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๒ ล้านบาท
ข้อ ๑๗. ระยะเวลาในการผ่อนชําระหนี้เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ตอ้ งไม่เกิน ๒๕ ปี (๓๐๐งวด)
ทั้งนี้ จํานวนปี ที่ขอผ่อนชําระเมื่อรวมกับอายุของผูก้ ตู้ อ้ งไม่เกิน ๖๐ ปี
ข้อ ๑๘. ผูข้ อเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซึ่งยังส่งคืนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ไม่เสร็ จ จะ
นําอาคาร ห้องชุด หรื อที่ดิน ตามความมุ่งหมายแห่งการกูน้ ้ นั ไม่วา่ บางส่วน หรื อทั้งหมดไปจําหน่ายจ่ายโอนแก่ผอู ้ ื่นไม่ได้
หมวดที่ ๓
หลักประกันสํารองเงินกู้พเิ ศษ
ข้อ ๑๙. ในการกูเ้ งินกูพ้ ิเศษผูก้ ตู้ อ้ งทําหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนด และต้องมีหลักทรัพย์อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรื อหลายอย่างเป็ นประกัน ดังนี้
(๑) หุน้ ของผูก้ ทู้ ี่มีอยูใ่ นสหกรณ์ ใช้ประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าหุน้
(๒) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่รัฐบาลคํ้าประกัน หลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ
เห็น สมควร หรื อเอกสาร
การฝากเงินในสหกรณ์ จํานําเป็ นประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์
(๓) อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานอง จํานองเป็ นประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกิน ร้อยละ ๙๐ ของราคา
อสังหาริ มทรัพย์ ยกเว้นห้องชุด จํานองเป็ นประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของราคาห้องชุด
ข้อ ๒๐. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ๒๑. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจํานํา หรื อจํานองหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันเงินกู้ ผูก้ เู้ ป็ นผูจ้ ่าย
ข้อ ๒๒ . กรณี ผกู ้ ใู้ ช้สิ่งปลูกสร้างจํานองเป็ นประกันเงินกู้ ผูก้ ตู้ อ้ งทําประกันอัคคีภยั สิ่ งปลูกสร้าง ไว้กบั บริ ษทั
ประกันภัย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีความมัน่ คง โดยระบุให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับประโยชน์แต่เพียง
ผูเ้ ดียวและต้องส่งมอบ
ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมทั้งใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียม และค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่สหกรณ์ และต้องต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว เพื่อให้การประกันภัยมีผลใช้บงั คับตลอดระยะเวลาที่ยงั ส่งใช้เงินกูไ้ ม่หมด ค่าธรรมเนียมและเบี้ย
ประกันภัยที่จะต้องจ่ายสําหรับการทําประกันภัย และในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูก้ ู้
ข้อ ๒๓. การทําประกันภัยในปี แรก ผูก้ ตู้ อ้ งดําเนินการเอง โดยต้องทําประกันภัยให้แล้วเสร็ จก่อนรับเงินกู้ ระยะเวลา
ประกันภัยนับจากวันเอาประกันภัยถึงสิ้นเดือนมีนาคม ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เดือน หากนับถึงสิ้นเดือนมีนาคม แล้วไม่ครบ
๑๒ เดือน ก็ให้เอาประกันภัยจากวันเอาประกันภัยจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมถัดไปอีก
การทําประกันภัยในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์จะเป็ นผูด้ าํ เนินการให้ โดยผูก้ จู้ ะต้องยินยอมให้สหกรณ์นาํ เงินปั น
ผลและ/หรื อเงินเฉลี่ยคืน ที่พึงได้รับจากสหกรณ์โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ซึ่งผูก้ เู้ ปิ ดไว้กบั สหกรณ์จาํ นวนเงินที่โอนเข้าบัญชีเท่ากับ
ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกันภัยในปี นั้น ๆ เพื่อให้สหกรณ์ดาํ เนินการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้ทุก ๆ ปี จนกว่าผูก้ จู้ ะ
ชําระหนี้เงินกูแ้ ล้วเสร็ จ
ในกรณี มีเหตุใด ๆ ที่ไม่อาจดําเนินการตามวรรคสามได้ สหกรณ์มีสิทธิ์เอาประกันภัยได้เองโดยผูก้ ตู้ อ้ ง
จ่ายเงินค่าธรรมเนียม และค่าเบี้ยประกันภัยคืนให้แก่สหกรณ์ในทันทีที่ได้รับการทวงถามจากสหกรณ์พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตรา
เดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญ

หมวดที่ ๔
การรับเงินกู้ ดอกเบีย้ เงินกู้ การส่ งคืนเงินกู้
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ ๒๔. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้อนุมตั ิให้เงินกูพ้ ิเศษ และผูก้ ไู้ ด้ทาํ สัญญาพร้อมจดทะเบียนจํานองหลักทรัพย์
ที่ใช้ประกันเงินกูแ้ ล้ว สหกรณ์จึงจะจ่ายเงินกูใ้ ห้แก่ผกู ้ ู้
การจ่ายเงินกูพ้ ิเศษตามข้อ ๑๔ (๓) คณะกรรมการอาจกําหนดให้จ่ายเงินกูเ้ ป็ นงวด ๆ ตามที่เห็นสมควร ก็ได้
ข้อ ๒๕. ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษ ในอัตราตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศของสหกรณ์
ข้อ ๒๖. การคิดดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษ ให้คิดเป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินที่เหลือ
ข้อ ๒๗. การส่งเงินงวดตามชําระหนี้เงินกู้
(๑) การส่งเงินโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย หากเงินได้รายเดือนไม่พอหัก ให้ส่งโดย
วิธีอื่นตามที่สหกรณ์กาํ หนด
(๒) ผูก้ ทู้ ี่พน้ จากการเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง หรื อพ้นจากการเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้วให้ส่งด้วยตนเอง
ณ ที่ทาํ การของสหกรณ์ หรื อส่งโดยวิธีอื่นตามที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ๒๘. ให้ผกู ้ สู้ ่งเงินงวดชําระหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย โดยเลือกส่งวิธีหนึ่งวิธีใดดังนี้
(๑) ส่งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน (ยกเว้นเดือนสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย
(๒) ส่งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน ๆ ละเท่าๆ กัน (ยกเว้นเดือนสุดท้าย)
ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
ข้อ ๒๙. การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้ ให้ถือตามข้อปฏิบตั ิตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อ ๓๐. กรณี มีปัญหาในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้
ถือเป็ นที่สุด
ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

พลเรื อโท ศ.

( วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี )
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