ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิกสมทบประเภทที่ ๒ และดอกเบีย้ เงินกู้
พ.ศ.๒๕๕๕
---------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ข้อ ๗๕(๘) และข้อ ๑๐๑(๓) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา จากัด ที่ สอ.๖๐๗/๕๕ ลงวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.ค.๕๕มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบประเภทที่ ๒ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบประเภทที่ ๒ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ผจู ้ ดั การ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“สมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒” หมายความถึง พนักงานราชการที่เป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
“ข้าราชการทหาร” หมายความถึง ทหารประจาการ และข้าราชการกลาโหม
พลเรื อนที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร
ข้อ ๕.
ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบประเภทที่ ๒ รวม ๒ ประเภท คือ
๕.๑ เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน
๕.๒ เงินกูส้ ามัญ
ข้อ ๖ . การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒ จะให้ได้เฉพาะกรณี เพือ่ การอันจาเป็ น
หรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พือ่ การสุรุ่ยสุร่ายหรื อเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ ๗. สมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒ ผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตาม
แบบที่กาหนดไว้
ข้อ ๘. การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือกูแ้ ละสมาชิกผูค้ ้ าประกันต้องเป็ น
ข้าราชการทหาร และทาหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ ๙. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภทของสมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒ ผูก้ ตู้ อ้ ง
ส่งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้
ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน
จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของ
สมาชิกนั้น และจะต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่ต่ากว่า ๑ ใน ๔ ของเงินได้รายเดือน
/ในกรณี ...

-๒ในกรณี กเู้ งินสามัญโดยใช้เงินค่าหุน้ หรื อเงินฝากค้ าประกัน
สมาชิกที่ส่งคืนเงินกู้
สามัญ ไม่ครบถ้วน หากประสงค์ขอกูใ้ หม่ให้มีสิทธิกไู้ ด้โดยไม่ตอ้ งนาเงินมาชาระคืนก่อน แต่สหกรณ์จะ
นาหนี้สินเก่ามาหักชาระหนี้เมื่อได้รับเงินกูใ้ หม่แล้ว
ส่วนการส่งเงินมาชาระหนี้ให้ดาเนินการเหมือน
ข้าราชการทหารให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่และงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
หมวด ๒
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้
อ ๑๐. การให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการ หรื อผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควรเป็ น
ผูว้ นิ ิจฉัยให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลง
รายการเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืนเพือ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
คาขอกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกเฉินนั้น ต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
ของสมาชิกผูน้ ้ 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.สามารถรับรองได้
ข้อ ๑๑ . เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒ ให้มีจานวนไม่เกินร้อยละ
๑๐๐ แห่งเงินได้รายเดือนหลังจากหักภาษีแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
โดยจะต้องมีเงินคงเหลือสุทธิ ๑ ใน ๔ ของเงินได้รายเดือน
ในกรณี ที่ยงั มีเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน ครั้งใหม่และ
ครั้งก่อนรวมกันจะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจานวนที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
เพือ่ เป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒ ในกรณี เงินคงเหลือ
สุทธิเหลือไม่ถึง ๑ ใน ๔ ให้สามารถกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกเฉินได้หลังจากหักหนี้สินในสัญญาเดิมแล้วได้รับเงินขั้นต่า
จานวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ข้อ ๑๒ . หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน
นอกจากหนังสือกูซ้ ่ ึงผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อ
สหกรณ์แล้ว ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก เว้นแต่ผกู ้ ทู้ ี่มีเงินค่าหุน้ ต่ากว่า จานวนเงินกูจ้ ะต้องมีสมาชิก
ซึ่งเป็ นข้าราชการทหารอย่างน้อย ๑ คน เป็ นผูค้ ้ าประกัน
ข้อ ๑๓ . การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน ให้ผกู ้ สู้ ่งคืนเงินกูเ้ พือ่ เหตุ
ฉุกเฉินได้ไม่เกิน ๑๒ งวด แต่ท้งั นี้ตอ้ งไม่เกินสัญญาจ้างที่เหลืออยู่ โดยแบ่งต้นเงินเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน
สาหรับงวดแรกให้ส่งต้นเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนถัดจากเดือนที่กู้ โดยคิดดอกเบี้ยเป็ นเดือนแรก
ส่วนต้นเงินที่เหลือแต่ละงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้ส่งตามงวดภายในวันสิ้นเดือนถัดไป
/หมวด ๓...

-๓หมวด ๓
เงินกู้สามัญ
ข้อ ๑๔ . การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญ
แก่สมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒ คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ ้ นึ ตามความในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ข้๗๗
อ และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมทบประเภทที
สมาชิก
่๒
ก็ได้
ข้อ ๑๕ . คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒ ต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาของสมาชิกผูน้ ้ นั ในตาแหน่งผูอ้ านวยการกอง หรื อรองผูอ้ านวยการกอง หรื อ
ผูบ้ งั คับหน่วย หรื อรองผูบ้ งั คับหน่วย
ข้อ ๑๖ . จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒ คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแบ่งประเภทเงินกูส้ ามัญได้ ๓ ประเภท ดังนี้
๑๖.๑ เงินกูส้ ามัญโดยใช้บุคคลค้ าประกัน ถือเกณฑ์กาหนดว่าสมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒
จะกูเ้ งินสามัญได้น้ นั ต้องไม่เกิน ๑๕ เท่าของเงินได้รายเดือนหลังจากหักภาษีแล้ว แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในวงเงิน
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๑๖.๒ เงินกูส้ ามัญโดยใช้เงินค่าหุน้ ค้ าประกันให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ ๙๐
ของเงินค่าหุน้ ทั้งหมดเป็ นหลักประกันภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และไม่
นาเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษมาบวกรวมเพือ่ คิดคานวณเป็ นยอดกู้
๑๖.๓ เงินกูส้ ามัญโดยใช้เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษค้ าประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่
เกินร้อยละ ๙๐ ของเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษทั้งหมดเป็ นหลักประกัน และไม่นาเงินค่าหุน้ สะสมมาบวกรวม
เพือ่ คิดคานวณเป็ นยอดกู้
ข้อ ๑๗ . ถ้าคณะกรรมการดาเนินการ เห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิ
สมทบประเภทที
ก
่๒
ที่ยงั ส่งคืนเงินกูส้ ามัญครั้งก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญของสมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒ คนหนึ่ง ๆ
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจานวนที่กล่าวในข้อ๑๖. ไม่ได้
สมาชิกสมทบ ประเภทที่ ๒ ที่ส่งคืนเงินกูส้ ามัญไปแล้วสิบสองเดือนของการชาระหนี้
ที่ทาสัญญาไว้กบั สหกรณ์แล้ว หากประสงค์จะขอกูเ้ งินสามัญใหม่ให้มีสิทธิกไู้ ด้โดยไม่ตอ้ งนาเงินมาชาระคืน
แต่สหกรณ์จะนาหนี้สินเก่ามาหักชาระหนี้ เมื่อได้รับเงินกูส้ ามัญใหม่แล้ว
ข้อ ๑๘ . หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญ มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยู่
ในสหกรณ์ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญมีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกซึ่งเป็ นข้าราชการ
ทหารที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ า
ประกันตั้งแต่สองคนค้ าประกันอย่างไม่จากัดเพือ่ หนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายนั้นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ ู้
/สาหรับสมาชิก...

-๔สาหรับสมาชิกที่ยา้ ยไปรับราชการนอกหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ไม่สามารถกูเ้ งินได้
เ
มื่อผูค้ ้ าประกันซึ่งเป็ นข้าราชการทหารคนใดเสียชีวติ หรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะ
เหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกัน
ต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิก ที่เป็ นข้าราชการทหารคนอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิม
ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อ
คณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้น
จากการค้ าประกัน จนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกซึ่งเป็ นข้าราชการทหารคนอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อ
คณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันซึ่งเป็ นข้าราชการทหาร
ได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้มีสมาชิก ซึ่งเป็ นข้าราชการทหารคนอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูใ้ นส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
ข้อ ๑๙ . การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญให้คณะกรรมการดาเนินการ
หรื อ
คณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณากาหนด
ให้ผกู ้ สู้ ่งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย
เป็ นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่
ต้องไม่เกิน ๔๘ งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกและไม่เกินสัญญาจ้างที่เหลืออยู่
หมวด ๔
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ ๒๐ . เงินกูท้ ุกประเภทที่สมาชิกกูไ้ ป ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ ๒๑. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด ๕
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ ๒๒ .ให้คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้
ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้
เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง
ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
/ข้อ ๒๓.ในกรณี ...

-๕ข้อ ๒๓ . ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการ
หรื อคณะกรรมการเงินกูจ้ ดั การเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
๒๓.๑
เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
๒๓
.๒ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่า ผูก้ ู้
นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
๒๓.๓ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่า หลักประกัน
สาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อ
คณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
๒๓
.๔ เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ( ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาสองเดือน
ติดต่อกัน หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูค้ รั้งหนึ่ง ๆ
ข้อ ๒๔. ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ ๒๓. ถ้าผูค้ ้ า
ประกันต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้น้ นั โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ
คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทา
หนังสือเงินกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๒๕. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออก หรื อย้าย จาก
ราชการ หรื องานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๓๘ ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรื อย้ายจากราชการหรื องาน
ประจานั้นได้
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