
  
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั 
ว่าด้วย    ทุนสวสัดิการเพือ่ช่วยเหลอืผู้ค า้ประกนัเงินกู้สามญั พ.ศ.๒๕๕๖ 

     
 
 

                            อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จ ากดั   ขอ้ ๕๙(๘)        และ 
ขอ้ ๘๕ (๑๑)     ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี ๕๗    คร้ังท่ี ๔               เม่ือวนัท่ี  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 
ไดมี้มติก าหนด      ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จ ากดั      วา่ดว้ย    ทุนสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั      
เงินกูส้ามญั  พ.ศ.๒๕๕๖      ดงัต่อไปน้ี 
 

  ขอ้ ๑   ระเบียบน้ีเรียกวา่       “   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จ ากดั  วา่ดว้ย  ทุนสวสัดิการ 
เพื่อช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั พ.ศ.๒๕๕๖   ”   
 

  ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่    วนัท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๖    เป็นตน้ไป  
 

  ขอ้ ๓   ในระเบียบน้ี 
   “ สหกรณ์ ”   หมายความวา่      สหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จ ากดั 
   “ สมาชิก ”    หมายความวา่      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จ ากดั         ในฐานะ 
ผูกู้เ้งินสามญัและในฐานะผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั   ท่ีสนบัสนุนเงินเขา้ทุนสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั         
ใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จ ากดั 
   “ คณะกรรมการด าเนินการ ”   หมายความวา่        คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั  
   “ รองประธานกรรมการ ”       หมายความวา่         รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั      
   “ คณะกรรมการบริหาร ”     หมายความวา่      ประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการเงินกู ้  ผูจ้ดัการ   และเหรัญญิกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จ ากดั        
 

 ขอ้ ๔   ท่ีมาของเงินทุนสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัมาจากการสนบัสนุนจากสมาชิก 
 ๔.๑   จดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 ๔.๒   จากการสนบัสนุนของสมาชิก  ตามหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามญัของสหกรณ์ 

 

   ขอ้ ๕  ทุนสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัตามระเบียบน้ี            มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
เป็นการช่วยเหลือสมาชิกผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั   โดยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการผอ่นช าระหน้ีใหก้บัสมาชิก 
ผูค้  ้าประกนั   เฉพาะกรณีท่ีผูกู้เ้สียชีวติ  หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถเท่านั้น  
 
     



 

        -  ๒ -  
 

  ขอ้ ๖   ผูมี้สิทธิใชทุ้นสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั ตามระเบียบน้ี จะตอ้ง 
              ๖.๑   เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั       
              ๖.๒  เป็นผูท่ี้ไม่เคยปฏิบติัผดิระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์      เก่ียวกบัการส่งทุนเรือนหุน้ 
เงินงวดช าระหน้ี ทั้งในฐานะผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั   ก่อนการขอรับความช่วยเหลือไม่นอ้ยกวา่  ๓  เดือน     รวมถึงในช่วง 
ระยะเวลาท่ีใชทุ้นสวสัดิการน้ี 
 

  ขอ้ ๗    วธีิการขอใชทุ้นสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั มีดงัน้ี 
   ๗.๑   สมาชิกผูค้  ้าประกนั      จะตอ้งท าหนงัสือยืน่ความจ านงต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ 
ขอใชทุ้นสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั       ในกรณีท่ีสมาชิกผูค้  ้าประกนัรายใดไม่ยืน่ความจ านงขอรับ 
การช่วยเหลือ     สหกรณ์มีสิทธิท่ีจะงดการน าเงินมาใชช่้วยเหลือสมาชิกผูค้  ้าประกนัรายนั้น      และสมาชิกรายดงักล่าว 
จะตอ้งรับผดิในการช าระหน้ีร่วมกบัผูกู้เ้ตม็ตามจ านวนท่ีคา้งช าระ 

     ๗.๒   ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกบัสมาชิกผูค้  ้าประกนันั้น  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการไม่นอ้ยกวา่สองในสามของกรรมการท่ีมาประชุม 

     ๗.๓   เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการมีมติใหป้ลดหน้ีแก่สมาชิกผูค้  ้าประกนัรายใดแลว้       
ใหส้หกรณ์ด าเนินการปลดหน้ีใหก้บัสมาชิกผูค้  ้าประกนัในอตัราร้อยละ ๕๐   ของยอดเงินกูส้ามญัคงเหลือสุทธิหลงัจาก 
หกัค่าหุน้  และหกัเงินไดอ่ื้นใดท่ีสมาชิกผูกู้พ้ึงไดรั้บจากสหกรณ์และทางราชการ 

     ๗.๔  เม่ือสหกรณ์โดยท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติตามขอ้ ๗.๒ ใหป้ลดหน้ีบางส่วนใหแ้ก่ 
ผูค้  ้าประกนัรายใดแลว้     ให้น าเงินทุนสวสัดิการเขา้รับภาระแทนในส่วนท่ีไดรั้บการปลดหน้ี     โดยการผอ่นช าระเป็น 
งวด      ทั้งน้ีการก าหนดจ านวนงวดผอ่นช าระ  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการเงินกู ้        ส าหรับหน้ีสินท่ีเหลือ 
จากการปลดหน้ีใหก้บัสมาชิกผูค้  ้าประกนั      ใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัเป็นผูรั้บผดิชอบ 
    ในกรณีท่ีสหกรณ์ไดป้ลดหน้ีใหแ้ก่สมาชิกผูค้  ้าประกนัรายใดแลว้      หากสมาชิกผูค้  ้าประกนั 
รายนั้นผดินดัไม่ช าระหน้ีตามท่ีไดรั้บการปลดหน้ีแลว้นั้น      ใหถื้อวา่สมาชิกผูค้  ้าประกนัรายดงักล่าวกระท าผดิเง่ือนไข 
ตามสัญญาหรือขอ้ตกลงปลดหน้ีท่ีไดท้  าไวก้บัสหกรณ์    สหกรณ์มีสิทธิยกเลิกเง่ือนไขการปลดหน้ีนั้น  และด าเนินการ 
ฟ้องร้องบงัคบัคดีไดเ้ตม็ตามจ านวน  ซ่ึงสมาชิกผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชอบ 
   ๗.๕   กรณีท่ีไม่สามารถจ่ายเงินทุนสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัไดต้าม 
ยอดหน้ีสินท่ีคงเหลือให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  
   

  ขอ้ ๘   คณะกรรมการบริหาร  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
    ๘.๑    ดูแลการเก็บรักษาเงินทุนสวสัดิการ โดยเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคารพาณิชย ์
และใหค้ณะกรรมการบริหารลงลายมือช่ือในการฝากถอนเงินร่วมกนัจ านวนสามในหา้ของคณะกรรมการบริหาร   หรือ 
อาจใหส้หกรณ์กูย้มืเพื่อการบริหารในโอกาสท่ีจ าเป็น   
   ๘.๒    รายงานยอดเงินทุนสวสัดิการใหท่ี้ประชุมประจ าเดือนรับทราบในการประชุม 
ประจ าเดือนทุกคร้ัง 
      
 



 

          -  ๓  -    
 

  ขอ้  ๙  ระเบียบน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชก้บัสัญญาเงินกูซ่ึ้งสมาชิกผูกู้เ้สนอยืน่กูเ้งินสามญัระหวา่งการจดัท า 
ระเบียบ     โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีโดยอนุโลม  
 
 

               ขอ้  ๑๐  หากมีปัญหาในการปฏิบติัหรือการตีความ  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ และ
ผลการพิจารณาใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
 
 

                       ใหร้องประธานกรรมการ  รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
           ประกาศ   ณ   วนัท่ี    31    กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
                                  พลเรือเอก 
                                                   ( มานิตย ์  สูนนาด า ) 
                                           ประธานกรรมการ 

                          สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั 


