ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
พ.ศ.๒๕๕๕
---------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด ข้อ
๗๕(๘) และข้อ ๑๐๑(๓) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ ๓ ๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้มี มติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้ .ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๕"
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิก "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๓" และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ให้ผจู ้ ดั การ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้อ ๕ . ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ๒ ประเภท คือ
๕.๑ เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน
๕ .๒ เงินกูส้ ามัญ
ข้อ ๖. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ ๗. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพือ่ การอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พือ่ การสุรุ่ยสุร่ายหรื อเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ ๘ . สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ ๙ . การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือกูแ้ ละสมาชิกผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี)
ต้องทาหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ ๑๐. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภทของข้าราชการ และลูกจ้างประจาการ
ซึ่งผูก้ ตู้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนี้
เงินกูท้ ุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของ
สมาชิกนั้น สาหรับเงินกูส้ ามัญจะต้องมีเงินเหลือสุทธิหลังจากหักเงินหนี้สินต่าง ๆ แล้วไม่ต่ากว่า ๑ ใน ๔ ของ
เงินได้รายเดือน
/ในกรณี ...

-๒ในกรณี กเู้ งินสามัญโดยใช้เงินค่าหุน้ หรื อเงินฝากค้ าประกัน สมาชิกที่ส่งคืนเงินกู้
สามัญไม่ครบถ้วน หากประสงค์ขอกูใ้ หม่ให้มีสิทธิกไู้ ด้โดยไม่ตอ้ งนาเงินมาชาระคืนก่อน แต่สหกรณ์จะนา
เงินจานวนนั้นหักชาระหนี้เก่าเมื่อได้รับเงินกูใ้ หม่แล้สวาหรับเงินกูส้ ามัญจานวนสูงซึ่งผ่อนชาระเกินเงินได้รายเดือน
ให้พจิ ารณารายได้อื่นประกอบ และความสามารถในการผ่อนชาระเกินเงินได้รายเดือนด้วย ส่วนการส่งเงิน
มาชาระหนี้ให้ดาเนินการเหมือนข้าราชการประจาการหรื อข้าราชการบานาญก็ได้แล้วแต่กรณี
การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกูส้ ามัญของข้าราชการบานาญและอื่น ๆ ผูก้ สู้ ามารถ
เลือกมาชาระด้วยตนเอง ณ ที่ทาการสหกรณ์หรื อส่งเงินผ่านธนาคารสัง่ จ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก็ได้
โดยผูก้ ตู้ อ้ งส่งสาเนา ใบฝากเงินมาให้สหกรณ์ทราบเพือ่ เป็ นหลักฐาน
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่และงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
หมวด ๒
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ ๑๑. การให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการ หรื อผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควร เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการ
เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืนเพือ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
คาขอกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกเฉินนั้น ต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นของ
ผูบ้ งั คับบัญชาของสมาชิกผูน้ ้ นั ตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการกอง หรื อรองผูอ้ านวยการกอง หรื อผูบ้ งั คับหน่วย
หรื อรองผูบ้ งั คับหน่วย ชั้นยศ พ.อ.(พิเศษ) – พ.อ. ยกเว้นหน่วย ช.พัฒนา และ นกส.ซึ่งผูบ้ งั คับหน่วยมียศ
พ.ท.สามารถรับรองได้สาหรับผูก้ ทู้ ี่มีช้ นั ยศตั้งแต่ พ.ท.ขึ้นไปสามารถลงนามรับรองตนเองได้
ข้อ ๑๒. เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้นให้มีจานวนไม่เกินร้อยละ๒๐๐
แห่งเงินได้รายเดือนหลังจากหักภาษี และ กบข.แล้วภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ในกรณี ที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน
รายใหม่และรายก่อนรวมกัน จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจานวนที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
ข้อ ๑๓. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซ้ ่ ึงผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อ
สหกรณ์แล้วก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก เว้นแต่ผกู ้ ทู้ ี่มีเงินค่าหุน้ ต่ากว่า จานวนเงินกู้ จะต้องมีสมาชิก
อย่างน้อย ๑ คน เป็ นผูค้ ้ าประกัน

/ข้อ ๑๔. การส่งเงิน...

-๓ข้อ ๑๔. การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินให้ผกู ้ สู้ ่งคืนเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน
ได้ไม่เกิน ๑๒ งวด โดยแบ่งต้นเงินเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน สาหรับงวดแรกให้ส่งต้นเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในวันสิ้นเดือนถัดจากเดือนที่กโู้ ดยคิดดอกเบี้ยเป็ นเดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือแต่ละงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ย
ให้ส่งตามงวด ภายในวันสิ้นเดือนถัดไป
หมวด ๓
เงินกู้สามัญ
ข้อ ๑๕. การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
สามัญแก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ ้ นึ ตามความในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ข้อ ๗๗ และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ ๑๖. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นของ
ผูบ้ งั คับบัญชาของสมาชิกผูน้ ้ นั ในตาแหน่งผูอ้ านวยการกอง หรื อรองผูอ้ านวยการกอง หรื อผูบ้ งั คับหน่วย
หรื อรองผูบ้ งั คับหน่วย สาหรับผูบ้ งั คับหน่วยที่มีช้ นั ยศ พ.ท.ไม่สามารถรับรองตนเองได้ตอ้ งให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ระดับสูงขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นเป็ นผูร้ ับรอง
ข้อ ๑๗. จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแบ่งประเภทเงินกูส้ ามัญได้ ๓ ประเภท ดังนี้
๑๗.๑
เงินกูส้ ามัญโดยใช้บุคคลค้ าประกัน ถือเกณฑ์กาหนดว่าสมาชิกผูก้ จู้ ะกู้
เงินสามัญได้น้ นั ต้องไม่เกิน ๖๐ เท่าของเงินได้รายเดือนหลังจากหักภาษี และกบข.แล้ว แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใน
วงเงินไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๑๗.๒ เงินกูส้ ามัญโดยใช้เงินค่าหุน้ ค้ าประกันให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ ๙๐
ของเงินค่าหุน้ ทั้งหมดเป็ นหลักประกันภายในวงเงินไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
และไม่นาเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษมาบวกรวมเพือ่ คิดคานวณเป็ นยอดกู้
๑๗.๓ เงินกูส้ ามัญโดยใช้เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษค้ าประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวน
ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษทั้งหมดเป็ นหลักประกัน และไม่นาเงินค่าหุน้ สะสมมาบวก
รวมเพือ่ คิดคานวณเป็ นยอดกู้
ข้อ ๑๘. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการ เห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืน
เงินกูส้ ามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ ในเวลาใด
เวลาหนึ่ง จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจานวนที่กล่าวในข้อ ๑๗. ไม่ได้
/สมาชิกที่ส่ง...

-๔สมาชิกที่ส่งคืนเงินกูส้ ามัญไปแล้วยีส่ ิบสี่งวด/เดือนของการชาระหนี้ที่ทาสัญญา
ไว้กบั สหกรณ์แล้ว หากประสงค์จะขอกูเ้ งินสามัญใหม่ให้มีสิทธิกไู้ ด้โดยไม่ตอ้ งนาเงินมาชาระคืน แต่สหกรณ์
จะนาเงินจานวนนั้นมาหักชาระหนี้เก่า เมื่อได้รับเงินกูส้ ามัญครั้งใหม่แล้ว
ข้อ ๑๙. ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การ
ขอกูอ้ นั มีลกั ษณะพึงให้กนู้ ้ นั ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
๑๙.๑ เงินกูซ้ ่ ึงถือค่าหุน้ เป็ นหลักประกันพึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ่ ึงมีหลักประกัน
อย่างอื่น
๑๙.๒ ในระหว่างเงินกูซ้ ่ ึงอยูใ่ นลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ ๑๘.๑ เงินกูซ้ ่ ึงมี
จานวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกูซ้ ่ ึงมีจานวนมาก เพือ่ ประโยชน์แห่งการนี้จานวนเงินกูท้ ี่นามาเทียบกันนั้นให้คิด
รวมทั้งเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้
เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ ๒๐ . หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี
หรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ น
สหกรณ์ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อน
ของผูก้ ู้ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๒๐
.๑ มีสมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อ
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ าประกันตั้งแต่สามคนค้ าประกันอย่างไม่จากัด เพือ่ หนี้สินเกี่ยวกับ
เงินกูส้ ามัญรายนั้นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ ู้ แต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยูด่ ว้ ย ก็ตอ้ งให้ค้ า
ประกันเพือ่ หนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายใหม่ท้งั หมด
เพือ่ ความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญ
คณะกรรมการดาเนินการหรื อ
คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจวินิจฉัยเรี ยกให้มีผคู ้ ้ าประกันมากกว่าคนหนึ่งได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสองคนก็ได้ และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ ้ าประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจานวนที่
กล่าวในข้อ ๑๗.๑ ไม่ได้
สาหรับสมาชิกที่ยา้ ยไปรับราชการนอกกองบัญชาการกองทัพไทย หรื อ
ออกจากประจาการ ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ให้ถือว่ายังคงเป็ นสมาชิกต่อไป และสามารถใช้ค่าหุน้ หรื อ
เงินฝากค้ าประกันเงินกูข้ องสมาชิกอื่นได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของค่าหุน้ หรื อเงินฝากของตน แต่จะใช้ตนเอง
ค้ าประกันเงินกูไ้ ม่ได้
/ ในกรณี ...

-๕ในกรณี ที่ใช้เงินค่าหุน้ หรื อสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรใช้เป็ น
หลักประกันเงินกู้ หลักประกันเงินกูน้ ้ นั จะเกินกว่าร้อยละ ๙๐ ของค่าหุน้ หรื อเงินฝากดังกล่าวไม่ได้
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดเสียชีวติ หรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ หรื อ
มีเหตุที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป
ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ ้ าประกัน
แทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผู ้
นั้นหลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ น
คู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูใ้ นส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
๒๐
.๒ มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็ม
จานวนเงินกูร้ ายนั้น โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูว้ า่ จานวนเงินกู้
ส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ ๘๐ แห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
๒๐ .๓ มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อในสหกรณ์
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ่วนที่
เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ อู้ ยูภ่ ายในร้อยละ ๙๐ แห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
ข้อ ๒๑. การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญให้คณะกรรมการดาเนินการ
หรื อ
คณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณากาหนดให้ผกู ้ สู้ ่งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็ น
จานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกูแ้ ต่ไม่เกิน
๑๒๐ งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และไม่เกินวันเกษียณอายุราชการ
ในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคาขอยืดเวลาชาระหนี้เป็ นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า
มีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ คณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้
สามัญที่กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผกู ้ คู้ ราวละหนึ่งเดือนหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อน
เวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน

/หมวด ๔...

-๖หมวด ๔
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ ๒๒ .เงินกูท้ ุกประเภทที่สมาชิกกูไ้ ป ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ ๒๓ . ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด ๕
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ ๒๔ . ให้คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้
ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้
เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง
ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
ข้อ ๒๕ . ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการ
หรื อคณะกรรมการเงินกูจ้ ดั การเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
๒๕.๑ เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
๒๕
.๒ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าผูก้ ู้
นาเงินกู้ ไปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
๒๕.๓ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกัน
สาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อ
คณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
๒๕.๔ เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไ( ม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาสองเดือน
ติดต่อกัน หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ ๒๖. ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ ๒๕. ถ้าผูค้ ้ า
ประกันต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้น้ นั โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ
คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทา
หนังสือเงินกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

/ข้อ ๒๗.ผูก้ กู้ ็ดี...

-๗ข้อ ๒๗. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออก หรื อย้ายจาก
ราชการหรื องานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๓๘ ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจานัได้
้น
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