
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝกึ กองเรือยุทธการ จำกัด 
ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้ประเภทสามัญสำหรับสมาชิกทีเ่ป็นพนักงานราชการ 

พ.ศ.2564          

       

  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 
พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 77 และ ข้อ 102 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ชุดที่ 38 ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้มีมติให้ 
กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญสำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ พ.ศ.2564 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 
ว่าด้วยการให้เงินกูป้ระเภทสามัญสำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ พ.ศ.2564” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันทีป่ระกาศเป็นต้นไป 
                     ข้อ 3.  บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้  
 “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด  
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด  
   “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์  
กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 
   “ประธานกรรมการเงินกู้”  หมายถึง ประธานกรรมการเงินกู ้ สหกรณ์ออมทรัพย์     
กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 
  ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการเงินกู้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

  ข้อ 6. เงินกู้ประเภทสามัญสำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะ
กรณีท่ีกู้เงินไปเพ่ือความจำเป็น และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 
  ข้อ 7. สมาชิกผู้มีความประสงค์จะกู้เงินประเภทสามัญสำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ 
ต้องเป็นสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการเท่านั้น โดยเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ผ่านการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับการเรือชั้น 1 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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หมวด  2 
สิทธิการขอกู้ 

 ข้อ 8.  สมาชิกที่จะขอกู้เงินต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สมาชิกที่ขาดส่ง
ค่าหุ้นรายเดือน หรือค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาคำขอกู้ เว้นแต่ได้
ชำระเงินที่ค้างดังกล่าวแล้ว 
 ข้อ 9. จำนวนเงินกู้ท่ีให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ กำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  9.1  สมาชิกที่ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่า  
ของเงินได้รายเดือน รวมด้วยค่าหุ้นของสมาชิกท่ีส่งชำระแล้ว      
   9.2  สมาชิกที่ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 20 เท่า  
ของเงินได้รายเดือน รวมด้วยค่าหุ้นของสมาชิกท่ีส่งชำระแล้ว 
   9.3  สมาชิกที่ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 30 เท่า  
ของเงินได้รายเดือน รวมด้วยค่าหุ้นของสมาชิกท่ีส่งชำระแล้ว 
   9.4  สมาชิกที่ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า  
ของเงินได้รายเดือน รวมด้วยค่าหุ้นของสมาชิกท่ีส่งชำระแล้ว 
   ทั้งนี้กรณีผู ้ค้ำประกันเงินกู้เป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการ สหกรณ์จะให้กู ้ได้ไม่เกิน 
600,000 บาท หากผู้ค้ำประกันเงินกู้เป็นสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ สหกรณ์จะให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
  ข้อ 10. สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระคืน
เงินกู้ โดยพิจารณาว่าเมื่อหักเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งหนี้อ่ืน ๆ สมาชิกต้องมีเงินได้
รายเดือนคงเหลือรับสุทธิตามที่กองทัพเรือกำหนด 

หมวด  3 
หลักประกันสำหรับเงินกู้ 

  ข้อ 11. สมาชิกผู้กู้เงินต้องทำสัญญากู้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
  ข้อ 12. หลักประกันสำหรับเงินกู้นั้น ถ้าเงินกู้มีจำนวนไม่เกินกว่าค่าหุ้น หรือเงินฝาก ที่ผู้กู้มีอยู่
ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่น โดยถือเกณฑ์ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
 12.1 มีสมาชิกซึ ่งมิใช่คู ่สมรสของสมาชิกผู ้กู้ ค้ำประกันอย่างไม่จำกัดเพื ่อหนี ้สิน
เกี่ยวกับเงินกู้ประเภทสามัญสำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการนั้น กำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  12.1.1 ผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ 
   12.1.1.1  เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ให้มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน
   12.1.1.2 เงินกู ้ตั ้งแต่ 300,001 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท     
ให้มีสมาชิกค้ำประกัน 2 คน 
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  12.1.2 ผู้ค้ำประกันเป็นพนักงานราชการ 
   12.1.2.1 เงินกู้ไม่เกิน 40,000 บาท ให้มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน 
   12.1.2.2 เง ินกู ้ต ั ้งแต่ 40,001 บาท แต่ไม ่เก ิน 80,000 บาท          
ให้มีสมาชิกค้ำประกัน 2 คน 
   12.1.2.3 เงินกู ้ต ั ้งแต่ 80,001 บาท แต่ไม่เกิน 120,000 บาท       
ให้มีสมาชิกค้ำประกัน 3 คน 
   12.1.2.4 เงินกู ้ตั ้งแต่ 120,001 บาท แต่ไม่เกิน 160,000 บาท      
ให้มีสมาชิกค้ำประกัน 4 คน 
   12.1.2.5 เงินกู ้ตั ้งแต่ 160,001 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท     
ให้มีสมาชิกค้ำประกัน 5 คน 
   12.1.2.6 เงินกู ้ตั ้งแต่ 200,001 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท     
ให้มีสมาชิกค้ำประกัน 6 คน 
   12.1.2.7 เงินกู ้ตั ้งแต่ 240,001 บาท แต่ไม่เกิน 280,000 บาท     
ให้มีสมาชิกค้ำประกนั 7 คน 
   12.1.2.8 เงินกู ้ตั ้งแต่ 280,001 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท     
ให้มีสมาชิกค้ำประกัน 8 คน 
  12.1.3 สมาชิกที่เป็นข้าราชการคนหนึ่งจะค้ำประกันเงินกู้ประเภทสามัญ   
ในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 3 สัญญา ส่วนสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการคนหนึ่งจะค้ำประกันประเภทเงินกู้สามัญ
ในเวลาเดียวกันได้เฉพาะเงินกู้ประเภทสามัญสำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการเท่านั้น โดยให้ค้ำประกันได้
ไม่เกิน 7 สัญญา 
  12.1.4 เมื ่อสมาชิกผู้ค้ำประกันตาย หรือออกจากสหกรณ์ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจที่จะให้เป็นผู้ค้ำประกันต่อไป สมาชิกผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิก
อื ่นซึ ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร เข้าเป็นผู ้ค้ำประกันแทนให้เสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  12.1.5 การที่สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ไม่ถือ
เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกันจนกว่าสมาชิกผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน 
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หมวด  4 
เงินงวดชำระหนี้ 

 ข้อ 13. การส่งเงินงวดชำระหนี้ที่ผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน 
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย 
 ข้อ 14. เงินงวดชำระหนี้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) 
พร้อมด้วยดอกเบี้ย ทั้งนี้ต้องส่งชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุราชการที่เหลืออยู่ของผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันคนใด
คนหนึ่งที่อายุราชการเหลือน้อยที่สุด 
  14.1 ผู้ค้ำประกันเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 150 งวด 
  14.2 ผู้ค้ำประกันเป็นสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 72 งวด 
  ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอยืดเวลาชำระหนี้ เป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการเห็น
ว่ามีเหตุผลสมควร คณะกรรมการดำเนินการ ผ่อนเวลาชำระหนี้สำหรับเงินกู้ที่กำหนดไว้ก็ได้ แต่การยืดเวลาให้นี้ 
รวมกันต้องไม่เกิน 6 งวด 

หมวด  5 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 ข้อ 15. ให้คิดดอกเบี ้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทสามัญ โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป 
 ข้อ 16. ดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินกู้ หรือต้นเงินกู้คงเหลือ โดยให้คิด
ตั้งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันก่อนวันที่รับชำระหนี้คืน เว้นแต่เงินงวดชำระหนี้ให้คิดถึงวันสิ้นเดือน 

หมวด 6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 17.  ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง   
ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
 ข้อ 18.  ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้อม
ดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคำนึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า  
 18.1  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
 18.2   เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
 18.3 เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง
สองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามงวดสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  
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 ข้อ 19. ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรือ 
งานประจำ ตามข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจัดการชำระหนี ้สิน          
ซ่ึง    ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำนั้นได้  
 ข้อ 20. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามข้อ 18 ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิด   
ชำระหนี้แทนผู ้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้โดยสิ ้นเชิงได้  ให้เรียกเก็บจากผู ้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือน          
จนชำระหนี้เสร็จสิ้น         

หมวด 7 
การอนุมัติให้เงินกู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก 

 ข้อ 21. ให้คณะกรรมการเงินกู ้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่กำหนดไว้
ในระเบียบนี้  
 ข้อ 22. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการดำเนินการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 
 

     ประกาศ          ณ          วันที่           2              กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  

                    พลเรือตรี   
                   (อนุพงษ์  ทะประสพ)  
                                     ประธานกรรมการ 
                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด
   

  

                       สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด   
                        สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 

     FLEET TRAINING COMMAND SAVINGS COOPERATIVE LIMITED 
         ๒๐๔๑ หมู่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุี ๒๐๑๘๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๓๖๔๑๓๑๔-๕ 

 

ที ่        /๖๓   

                         พ.ค.๖๓ 

เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ สอ.กฝร.ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

 


