
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 
ว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญโครงการเฉพาะ  

พ.ศ. 2565   
   

 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์  กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด        
พ.ศ.2549 ข้อ 78 (8)  และข้อ  115 (3 )  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก        
กองเรือยุทธการ จำกัด ชุดที่ 39 ประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ได้มีมติกำหนดระเบียบ             
ไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1.   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด
ว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญโครงการเฉพาะ พ.ศ.2565”  
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป   
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ว่าด้วยเงินกู้
ประเภทสามัญโครงการเฉพาะ พ.ศ.2564 
 ข้อ 4. บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 5. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 
 “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 

 
 “คณะอนกุรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะอนกุรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก   
กองเรือยุทธการ จำกัด 
 “ประธานอนุกรรมการเงินกู้” หมายถึง ประธานอนุกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด  
 ข้อ 6. ให้ประธานคณะอนกุรรมการเงินกู้ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

  
 
 
 
 



 
หมวด1 

ข้อกำหนดทั่วไป 
 ข้อ 7. การให้เงินกู้ประเภทสามัญโครงการเฉพาะ มีดังนี้ 
  7.1 เพื่อซื้อยานพาหนะ  
  7.2  เพื่อซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัย 
  7.3 เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัว   
  7.4 เพื่อส่งเสริมการศึกษา 
  7.5 เพื่อการสมรส 
                               7.6  เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก  
  7.7  เพื่อซื้อเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) 
 ข้อ 8. สมาชิกผู ้มีสิทธิในการขอกู้เงินสำหรับเงินกู้ประเภทสามัญโครงการเฉพาะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  8.1 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สมาชิกที่หลักประกันเงินกู้ประเภท
สามัญบกพร่อง หรือสมาชิกที่ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
สหกรณ์ จะไม่รับพิจารณา เว้นแต่แก้ไขหลักประกันที่บกพร่องให้คืนดี หรือได้ชำระเงินที่ค้างดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว 
  8.2 มีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ทุกประเภท โดยพิจารณาว่าสมาชิกต้องมีเงิน
ได้รายเดือนคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน   
 ข้อ 9. สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงิน ให้ยื่นคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
 ข้อ 10. เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะมี 2 ประเภท ดังนี้ 
  10.1 ให้กู้เพื่อซื้อยานพาหนะที่เป็นยานพาหนะใหม่ การยื่นคำขอกู้ต้องยื่นพร้อมใบ
จองหรือใบเสนอราคาจากสถานบริการหรือบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์  
  10.2 ให้กู้เพื่อซื้อยานพาหนะใช้แล้ว การยื่นคำขอกู้ต้องยื่นพร้อมใบเสนอราคาจาก
สถานบริการหรือบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือบุคคลที่ระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นไปตามราคา
กลางของกรมการขนส่งทางบกในปีนั้น ๆ  
 หลังจากได้รับเงินกู้ไปแล้วให้สมาชิกนำหลักฐานการจดทะเบียนยานพาหนะ แสดงต่อสหกรณ์
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ นอกจากนั้นจะต้องนำหลักฐานการชำระค่าภาษีประจำปีของ
ยานพาหนะนั้นมาแสดงต่อสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระภาษีประจำปขีองทุกปีจนกว่าจะ
ชำระหนี้เสร็จสิ้น รวมทั้งผู้กู้ต้องทำประกันภัยชั้น 1 สำหรับยานพาหนะใหม่ และทำประกันภัยไม่ต่ำกว่าชั้น 3 บวก 
สำหรับยานพาหนะใช้แล้ว นั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ และต้อง
นำมาแสดงต่อสหกรณ์พร้อมกับหลักฐานการชำระค่าภาษีประจำปี หากพ้นกำหนดดังกล่าวนี้แล้วไม่นำหลักฐาน
มาแสดง สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญปกติ นับแต่วันที่สมาชิกได้รับ
เงินกู้ 
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                  ข้อ 11.  เงินกู้เพื่อซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัย ให้กู้เพื่อซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัย 
ของสมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก การยื่นคำขอกู้ต้องยื่นพร้อมสำเนา 
ทะเบียนบ้าน และเอกสารแสดงความเกี่ยวพันกับสมาชิก (กรณีกู้เพื่อซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัยของบิดา 
มารดา คู่สมรส หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก)  พร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่และรายการประมาณราคา
ในการซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัย  หลังจากที่ได้รับเงินกู้ไปแล้วให้สมาชิกต้องนำหลักฐานเป็นรูปถ่าย
สถานที่การซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว ภายใน 90 วัน หากพ้นกำหนดดังกล่าวนี้แล้ว ไม่นำ 
มาแสดง สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญปกติ นับแต่วันที่สมาชิกได้รับ
เงินกู้ 
 ข้อ 12.  เงินกู้เพื่อจดัการศพบุคคลในครอบครัว ให้กู้เพื่อการจัดการศพ บดิา มารดา คู่สมรส 
หรือบุตรที่ชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิก การยื่นคำขอกู้ต้องยื่นพร้อมสำเนาใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน 
และเอกสารแสดงความเกี่ยวพันของผู้ที่เสียชีวิต  

 ข้อ 13. เงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้กู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก คู่สมรส และบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของสมาชิก การยื่นคำขอกู้ต้องยื่นพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำนาสูติบัตร 
เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกับสมาชิก หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหรือหลักฐานการลงทะเบียน และ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับการศึกษาซึ ่งออกให้โดยสถานศึกษา หรือประกาศ ระเบียบการ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ หรือหลักฐานอื่นในทำนองเดียวกัน  
 ข้อ 14. เงินกู้เพื ่อการสมรส ให้กู ้เพื ่อการสมรสของสมาชิก การยื่นคำขอกู้ต้องยื่นพร้อม
เอกสารที่แสดงว่าจะทำการสมรส   
                     ข้อ 15. การกู้เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กู้เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การยื่นคำขอกู้ต้องยื่นพร้อมเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อโฆษณาที่ปรากฏราคา หรือใบเสนอราคา
สำหรับสิ ่งอำนวยความสะดวก นั ้น จากสถานบริการหรือบริษัทซึ ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ ระบุที ่อยู ่และ    
หมายเลขโทรศัพท์ หลังจากได้รับเงินกู้ไปแล้วให้สมาชิกนำหลักฐานการซื้อขายแสดงต่อสหกรณ์ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ หากพ้นกำหนด 30 วันไม่นำหลักฐานมาแสดง สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ย     
เป็นอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ประเภทสามัญปกติ นับแต่วันที่สมาชิกได้รับเงินกู้  
 ข้อ 16. การกู้เพื่อซื้อเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) การยื่นคำขอกู้ต้อง
ยื่นพร้อมเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อโฆษณาที่ปรากฏราคา หรือใบเสนอราคาสำหรับ เพื่อซื้อเครื่องผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) นั้น จากสถานบริการหรือบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ระบุที่อยู่และ    
หมายเลขโทรศัพท์ หลังจากที่ได้รับเงินกู้ไปแล้วให้สมาชิกนำหลักฐานการซื้อขาย พร้อมรูปถ่ายสถานที่ติดตั้ง
เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) มาแสดงต่อสหกรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ หากพ้นกำหนด 30 วันไม่นำหลักฐานมาแสดง สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินให้
กู้ประเภทสามัญปกติ นับแต่วันที่สมาชิกได้รับเงินกู้   
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หมวด 2 
สิทธิการกู ้

 ข้อ 17. เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ  
  17.1 เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะใหม่ ประเภทจักรยานยนต์ และรถยนต์ ให้กู้ได้ไม่เกิน
กว่าราคายานพาหนะ  
         17.2  เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะใช้แล้ว ประเภทจักรยานยนต ์และรถยนต์ ให้กู้ได้ไม่เกิน   
กว่าราคายานพาหนะที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดในปีนั้น ๆ 
 ข้อ 18. เงินกู้เพื่อซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท 
 ข้อ 19. เงินกู้เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัว ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
                 ข้อ 20. เงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้กู้ไดต้ามระดับการศึกษา ดังนี้  
  20.1 ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
  20.2 ระดับมัธยมศึกษา ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท 
  20.3 ระดับปริญญาตรีขึน้ไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท 
  ข้อ 21. เงินกู้เพื่อการสมรส ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท  
 ข้อ 22.  เงินกู้เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก ใหกู้้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
 ข้อ 23.  เงินกู้เพื่อซื้อเครือ่งผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย ์(โซลาร์เซลล์) ให้กู้ได้ไม่เกิน 
300,000 บาท 

หมวด 3     
หลักประกันสำหรับเงินกู้ 

 ข้อ 24. สมาชิกผู้กูต้้องทำสัญญากู้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด 
 ข้อ 25. กรณีจำนวนเงินกู้เฉพาะสัญญานี้ รวมกับจำนวนเงินกู้คงเหลือในสัญญาอื่น ๆ (ถ้ามี) 
รวมกันไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น และ/หรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้ ก็ไม่ต้องมี
หลักประกันอย่างอื่นอีก   
 ข้อ 26.  หลักประกันเงินกู้ที่เป็นบุคคล 
            26.1 หลักประกันเงินกู ้ที ่เป็นบุคคล สำหรับเงินกู ้ตามข้อ 7.1  (เฉพาะรถยนต์)  
หลักเกณฑ์ในการค้ำประกันเช่นเดียวกับการค้ำประกันเงินกู้ประเภทสามัญปกติ สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกัน 
ได้ไม่เกิน 3 สัญญา และให้นับรวมอยู่ในสิทธิการค้ำประกันเงินกู้ประเภทสามัญปกติ 
   26 .2 หลักประกันเงินกู้ ที่ เป็นบ ุคคล สำหรับเงินกู้ ตามข ้อ  7 .1 ( เฉพาะ
รถจักรยานยนต์) 7.3,7.4,7.5,7.6 และ 7.7 
   26.2.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ซึ ่งมิใช่คู ่สมรสของผู้กู ้ ซึ ่งคณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรอย่างน้อย 1 คน ค้ำประกัน ในกรณีกู้เพื่อการสมรส ต้องไม่ใช่สมาชิกที่ผู้กู้จะสมรสด้วย 
ยกเว้นข้อ 7.2 กรณีกู้เงินเกินกว่า 300,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน 
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  26.2.2  สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันได้ 1 สัญญา ทั้งนี้ไม่นับรวมสิทธิในการ
ค้ำประกันเงินกู้ตามข้อ 26.1 และเงินกู้ประเภทสามัญปกติ  

หมวด 4 
เงินงวดชำระหนี ้

 ข้อ 27. การส่งเงินงวดชำระหน้ี ให้ส่งโดยวิธีหักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย 
 ข้อ 28. ระยะเวลาในการผ่อนเงินงวดชำระหนี้ ให้ผู้กู้ผ่อนเงินงวดชำระหนี้เป็นงวดรายเดือน
แบบคงต้น หรือแบบคงยอดพร้อมดอกเบี้ย จนกว่าการผ่อนชำระจะครบถ้วนตามสัญญา ทั้งนี้ต้องผ่อนชำระ  
ให้เสร็จสิ้นภายในอายุราชการหรืออายุงานคงเหลือของผู้กู้  ยกเว้นการกู้นั้นมีหลักประกันตามข้อ 25 จะผ่อน
ชำระให้เสร็จสิ้นเกินอายุราชการหรืออายุงานคงเหลือของผู้กู้ก็ได้ 
  28.1 เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ ตามข้อ 17. สำหรับรถยนต์ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 
120 งวด ส่วนรถจักรยานยนต์ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 60 งวด 
  28.2  เงินกู้เพื่อซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัย ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 120 งวด 
  28.3 เงินกู้เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัว ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 24 งวด 
  28.4 เงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 48 งวด 
  28.5 เงินกู้เพื่อการสมรส ให้ผอ่นชำระได้ไม่เกิน 48 งวด 
  28.6  เงินกู้เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 24 งวด 
  28.7  เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย ์(โซลาร์เซลล์) ให้ผ่อนชำระ
ได้ไม่เกิน 48 งวด 
 เงินงวดชำระหนี้นั้นให้ส่งชำระงวดแรกตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ได้รับเงินกู้ หรือสิ้นเดือน
ถัดจากเดือนที่ได้รับเงินกู้ ตามวงรอบการให้สหกรณ์ส่งหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายของกรมการเงินทหารเรือ  
   

หมวด 5 
ดอกเบ้ียเงินกู้ 

 ข้อ 29. อัตราดอกเบ้ีย 
  29.1 เงินกู้ เพื่ อซื้ อยานพาหนะใหม่  และเงินกู้ เพื่ อซื้ อยานพาหนะ ใช้แล้ ว  
ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ บวก 1.25 
  29.2 เงินกู้เพื่อซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัยให้คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ บวก 1.25 
  29.3 เงินกู ้เพื ่อจัดการศพบุคคลในครอบครัว ให้คิดดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี้ย        
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ บวก 1 
  29.4 เงินกู ้เพื ่อส่งเสริมการศึกษา ให้คิดดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยเงินรับฝาก       
ออมทรัพย์พิเศษ บวก 1.25 
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  29.5 เงินกู้เพื่อการสมรส ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ 
บวก 1.25 
  29.6 เงินกู้เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ บวก 1.25 
  29.7 เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ให้คิดดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ บวก 1.25 
 ข้อ 30. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดตามเป็นรายวันตามจำนวนเงินกู้ที ่รับไป หรือต้นเงินกู้คงเหลือ     
การคิดดอกเบ้ียให้คิดตั้งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันก่อนวันที่รับชำระคืน เว้นแต่เงินงวดชำระหนี้ให้คิดถึง
วันสิ้นเดือน 
 ข้อ 31. ในกรณีที่ผู้กู้ไม่นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญปกติ ตั้งแต่วันที่สหกรณ์แจ้งให้ทราบ และระงับสิทธิในการขอกู้เงิน     
ทุกประเภทของผู้กู้จนกว่าผู้กู้จะชำระหน้ีตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้น 

หมวด 6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

               ข้อ 32. ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามทีก่ำหนด
ไว้ในระเบียบน้ี และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพรอ่ง ผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด                             
 ข้อ 33.  ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้อม
ดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักคำนึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
 33.1  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
 33.2  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 
 33.3  เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา 
ถึงสองงวดหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหน้ีดังกล่าวนั้นถึงสามงวดสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
 ข้อ 34. ผู้กู้ ผู ้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ   
หรืองานประจำจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้
เสียก่อนแล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำนั้นได้ 
 ข้อ 35. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามข้อ 33  ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชำระหนี้
แทนผู้กู้และไม่สามารถชำระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ ให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือนจนกว่าจะชำระหนี้
เสร็จสิ้น 
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หมวด 7      
การอนุมัติให้เงินกู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก 

 ข้อ 36. ให้คณะอนุกรรมการเงินกู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบนี้ แล้วให้นำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการคราวถัดไป 

 ข้อ 37.  การจ่ายเงินกู้เฉพาะเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ เงินกู้เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก และ
เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)  สหกรณ์จะจ่ายให้สถานบริการหรือบริษัท
โดยตรง ยกเว้นการซื้อยานพาหนะใช้แล้ว สหกรณ์จะจ่ายให้กับบุคคลตามสัญญาซื้อขาย  

 ข้อ 38. ในกรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด      
ของคณะกรรมการดำเนินการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด      

     ประกาศ          ณ          วันที่         ๓๑            สิงหาคม พ.ศ.2565    

                พลเรือตรี       
            (อนุพงษ์  ทะประสพ)              
              ประธานกรรมการ 
                                                สหกรณอ์อมทรัพย ์กองการฝกึ กองเรือยุทธการ จำกัด 
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