
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกูก้รณีพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558  

                                         --------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 10  ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3)  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประมง   จ ากัด    ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่  35   ครั้งที่   6/2558   วันที่   26  
พฤษภาคม  2558   จึงมีมติให้ก าหนด  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้กรณีพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558     
ไวด้ังต่อไปนี ้
   ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กร มประมง  จ ากัด  ว่าด้วยการให้
เงินกูก้รณพีิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ”   

    ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2558  เป็นต้นไป 

     ข้อ 3.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน กรณีพิเศษ   ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดย ส่งเงินค่าหุ้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  6 งวด (เดือน) หรือเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน และประสงค์จะขอกู้เงินกรณพีิเศษ จะต้อง
ยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์ฯ พร้อมรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ตามที่สหกรณ์ก าหนด           

   ข้อ 4.  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจจัยให้เงินกู้กรณีพิเศษแก่สมาชิก โดยให้
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเห รัญญิก หรือผู้จัดการ 
เป็นผู้วินิจฉยั และอนุมัติให้เงินกูก้รณีพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการได้ 

  ข้อ 5. จ านวนเงินกู้กรณีพิเศษที่ให้สมาชิกผู้กู้ รายหน่ึงๆ นั้น  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการเงินกู้ตามควรแก่ฐานะและความสามารถช าระหน้ี
ของสมาชิกแต่ต้องอยู่ภายในจ ากัดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  ก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 36 งวด (เดือน) 

  ข้อ 6. การให้เงินกู้กรณีพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ ตามข้อ 5 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

   6.1  ผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ  6  เดือนถึง  1  ปี  สามารถกู้เงินกรณีพิเศษได้ไม่
เกินหนึ่งเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
   6.2 ผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป  สามารถกู้ เงินกรณีพิเศษ ได้                
ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
   6.3 ผู้กู้เงินกรณีพิเศษจะต้องเป็นผู้ที่ยังรับราชการอยู่เท่าน้ัน 
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   6.4 ผู้กู้จะต้องส่งเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 36 งวด (เดือน) นับแต่วันที่กู ้และ
สามารถส่งคืนก่อนครบก าหนดตามสัญญาได้  

   6.5 ผู้กู้ต้องผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 60 ปี 
หรือผ่อนช าระให้เสร็จส้ินก่อนเกษียณอายุราชการ 
   6.6 เงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้กู้เมื่อรวมกับเงินค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ที่ต้องหักแล้ว 
จะต้องมีเงินเหลือให้สหกรณ์หรือต้องคงเหลือเงินตามสลิปเงินเดือนหรือค่าจ้าง ไม่น้อยกว่า 500 บาท 

  ข้อ 7.  ในกรณีมีปัญหาหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้
คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้วินิจฉัยค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการด าเนินการให้ถือเป็นที่สุด 

   ข้อ 8.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่   29   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2558 
 
  
              (นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล) 
                  ประธานกรรมการ 

                  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 
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ที่ สอป. ว. 27/2558 

        28  พฤษภาคม  2558 

เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด  ว่าด้วยการให้ กู้เงินกรณีพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ 
พ.ศ. 2558 

เรียน ผู้อ านวยการกอง,  ผู้อ านวยการสถาบัน ,  ประมงจังหวัด , ผู้อ านวยการศูนย์ ,  หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง    
  และสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคน 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด  ว่าด้วยการให้กู้เงิน กรณีพิเศษแก่สมาชิก
  สหกรณ์ พ.ศ. 2558  พร้อมค าขอกู้และสัญญาเงินกู้กรณีพิเศษ จ านวน 1 ชุด 

   ด้วยในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่  35  ครั้งที่ 6/2558  เมื่อวันที่  26  
พฤษภาคม  2558   มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้เงิน กรณีพิเศษแก่สมาชิก
สหกรณ์ พ .ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2558   และมีรายละเอียดปรากฏตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง จ ากัด  ว่าด้วยการให้กู้เงินกรณีพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558   
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  พร้อมค าขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษ ที่จัดส่งมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเวียน / ปิดประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ฯ  ได้ทราบโดยทั่วกัน
ต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก 
             ขอแสดงความนับถือ 
. 

 

                       (นายสมบูรณ์  เย็นเอง) 
                    กรรมการท าหน้าที่ผู้จัดการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 
 

 

 
ฝ่ายบริหารสินเชื่อ 
โทร. 0 2562 0572-3 กด 11-13 , 15 
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ที่ สอป.               /2558 

      พฤษภาคม  2558 

เรื่อง ขอส่งส าเนา ระเบี ยบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด  ว่าด้วยการให้กู้เงิน กรณีพิเศษแก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558    ฉบับลงวันที่  1  มิถุนายน  2558 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนาระเบียบสหกรณฯ์  ว่าด้วยการให้กู้เงินกรณีพิเศษแก่สมาชิก  พ.ศ. 2558     
       ฉบับลงวันที่  1  มิถุนายน  2558   จ านวน  2  ชุด 

2.  ส าเนารายงานการประชุม จ านวน   2  ชุด  

   ด้วยในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่  35  ครั้งที่ 6/2558  เมื่อวันที่  26  
พฤษภาคม  2558   มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้เงิน กรณีพิเศษแก่สมาชิก
สหกรณ์ พ .ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2558   และมีรายละเอียดปรากฏตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง จ ากัด  ว่าด้วยการให้กู้เงินกรณีพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558   
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  ที่จัดส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

                  (นายสมบูรณ์  เย็นเอง) 
               กรรมการท าหน้าที่ผู้จัดการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 
 
ฝ่ายอ านวยการ 
โทร. 0 2562 0572-3 
 



 

เงินกู้กรณีพิเศษ  2558 
 

    

  
 
ฝ่ายธุรการ 
โทร 0 2562 0272  กด 0 

 


