ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ ๕๙(๘) และข้อ ๘๕(๓) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ ๕๖ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรื อ จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละ
ดอกเบี้ยเงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ ๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้
แก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓ และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบ
นี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ สหกรณ์ ” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จากัด
“ สมาชิก ” หมายความว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ
จากัด
“ เงินได้รายเดือน ” หมายความว่า เงินเดือนหรื อค่าจ้าง และเงินที่จา่ ยควบกับเงินเดือน หรื อ
ค่าจ้างประจา ซึ่ งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
“ คณะกรรมการดาเนินการ ”
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรื อ จากัด
“ ประธานกรรมการ ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรื อ จากัด
“ รองประธานกรรมการ ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรื อ จากัด
“ กรรมการ ” หมายความว่า กรรมการดาเนิ นการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จากัด
“ ผูจ้ ดั การ ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อจากัด

-

๒ -

“ คณะอนุกรรมการเงินกู้ ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่
ทหารเรื อ จากัด

หมวด ๑
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ๒ ประเภท คือ
( ๑ ) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
( ๒ ) เงินกูส้ ามัญ
ข้อ ๖ สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ ๗ การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุ รุ่ยสุ ร่ายหรื อการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ ๘ สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ ๙ การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อกูแ้ ละสมาชิกผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสื อค้ า
ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ ๑๐ การส่ งงวดชาระหนี้ เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่ งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่นๆ ของ
สมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุ ทธิ ของสมาชิกนั้น
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่ งภายในวันสิ้ นเดือนนั้น ๆ
หมวด ๒
เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ข้อ ๑๑ การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการหรื อ
รองประธานกรรมการ หรื อกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควร เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
แทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้ไป
และส่ งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ ๑๒ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นั้น ให้มีจานวนไม่เกินครึ่ งหนึ่ง แห่งเงินได้
รายเดือนของสมาชิกนั้น

- ๓ ในกรณี ที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนเหลืออยู่ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายใหม่
และรายก่อนรวมกัน จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
และจะมีสิทธิ์ กใู้ หม่ได้
จะต้องผ่อนชาระเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นเดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ งวด หรื อครึ่ งหนึ่งของวงเงินกู้
ข้อ ๑๓ หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น นอกจากหนังสื อซึ่ งผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ ๑๔ การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นเต็ม
จานวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรื อให้ส่งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวด
รายเดือน เดือนละเท่าๆ กันรวมกันไม่เกินหกงวด ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก

หมวด ๓
เงินกู้สามัญ
ข้อ ๑๕ การให้เงินกูส้ ามัญ

ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่

สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูข้ ้ ึนตามความในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ ๖๑ และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ ๑๖ คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้
(๑) ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ต่ากว่า หัวหน้าแผนก ยกเว้นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
(๒) คณะอนุกรรมการเงินกู้
ข้อ ๑๗ จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในจากัดไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน หรื อจานวนเงินได้รายเดือนรวม
สองร้อยเดือน ของสมาชิกนั้นสุ ดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณี ที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุ ้นเป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ
เก้าสิ บ ของค่าหุ น้ ทั้งหมดที่เป็ นหลักประกัน
ข้อ ๑๘ ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่ งคืนเงินกูส้ ามัญราย
ก่อนไม่เสร็ จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมี
จานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ ๑๗ สุ ดแต่กรณี ไม่ได้

- ๔ ข้อ ๑๙ ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การขอกู้ อันมี
ลักษณะพึงให้กนู้ ้ นั ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
( ๑ ) เงินกูซ้ ่ ึ งถือค่าหุ ้นเป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ่ ึ งมีหลักประกันอย่างอื่น
( ๒ ) ในระหว่างเงินกูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (๑) เงินกูซ้ ่ ึ งมีจานวนน้อยพึงให้
ก่อนเงินกูซ้ ่ ึ งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกูท้ ี่นามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกูส้ ามัญ
และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ
จะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ ๒๐ หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกับ
เงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมี
หลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ู้ (ถ้ามี) ก็
ดีมีจานวนเกินกว่าค่าหุ ้นซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด หรื อมากกว่าหนึ่งอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรอย่างน้อยคนหนึ่ งค้ าประกันอย่างไม่จากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายนั้นในส่ วนที่เกินกว่า
ค่าหุ น้ ของผูก้ ู้ แต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยูด่ ว้ ย ก็ตอ้ งให้ค้ าประกันเพื่อหนี้ สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญราย
ใหม่ท้ งั หมด
เพื่อความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ มี
อานาจวินิจฉัยเรี ยกให้มีผคู ้ ้ าประกันมากกว่าคนหนึ่งได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิกคน
หนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ ้ าประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ ๑๗
วรรคแรกไม่ได้
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ หรื อมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดาเนินการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื่นซึ่ ง
คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะอนุกรรมการเงินกูก้ าหนด

-

๕ -

การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้นจากการค้ า
ประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเข้า
เป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ู้
จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ ้ าประกัน
ในส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ ้นของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
(๒) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ ายนั้น
โดยต้องเป็ นที่พอใจ คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูว้ า่ จานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้
ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละห้าสิ บแห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
(๓) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรื อในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของ
ผูก้ ภู้ ายในร้อยละแปดสิ บแห่ งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
(๔) ซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวติ ให้คลอบคลุมวงเงินกูห้ รื อหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นชอบ
ข้อ ๒๑ การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกูพ้ ิจารณากาหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย
เป็ นจานวนกี่งวดก็
สุ ดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกินสองร้อยงวด ตั้งแต่
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสื อ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ น
พิเศษคณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตามความใน
วรรคก่อนนั้น ให้แก่ผกู ้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้ รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกู้
สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด ๔
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ ๒๒ ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บเจ็ดต่อปี โดยจะได้ประกาศให้
ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ ๒๓ ดอกเบี้ยนั้น ให้คิดเป็ นรายเดือนตามจานวนต้นเงินคงเหลือ เงินกูท้ ี่สหกรณ์จา่ ยให้ก่อนวันที่
๑๖ ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้นเต็มเดือน และเงินกูท้ ี่จ่ายให้ในหรื อหลังวันที่ ๑๖ ของเดือน ให้

- ๖คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้น ครึ่ งเดือน ส่ วนเงินกูท้ ี่สมาชิกส่ งคืนก่อนวันที่ ๑๖ ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสาหรับ
เดือนนั้นครึ่ งเดือน และเงินกูท้ ี่สมาชิกส่ งคืนในหรื อหลัง วันที่ ๑๖ ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้นเต็ม
เดือน เว้นแต่
(๑) เงินกูท้ ี่จ่ายให้ในหรื อหลังจากวันจ่ายเงินเดือน ซึ่ งเป็ นเวลาก่อนวันสิ้ นเดือนไม่เกิน ๓ วัน
ให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้น
(๒) เงินกูท้ ี่ส่งคืนโดยการรวมหนี้เป็ นเงินกูร้ ายใหม่ ถ้าส่ งคืนก่อนวันที่ ๑๖ ของเดือน ให้ยกเว้น
ไม่คิดสาหรับเดือนนั้น แต่ถา้ ส่ งคืนในหรื อหลังวันที่ ๑๖ ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้นครึ่ งเดือน
(๓) สาหรับเงินกูท้ ี่สมาชิกส่ งชาระคืนเป็ นบางส่ วนในระหว่างเดือน ให้คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่
ชาระ ทั้งนี้ภายใต้บงั คับวรรคแรก

หมวด ๕
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ ๒๔ สมาชิกผูซ้ ่ ึ งขอกูย้ มื เงินกูส้ ามัญ หากผูก้ มู้ ีหุน้ น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของวงเงินกูย้ มื ผูก้ จู้ ะต้อง
ซื้ อหุ น้ เพิ่มร้อยละ ๑ ของวงเงินกูย้ มื ที่ได้รับจริ ง พร้อมทั้งต้องซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวติ ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์
กาหนดทุกประการ
ข้อ ๒๕ สมาชิกผูซ้ ่ ึงกูย้ มื เงินได้ จะต้องผ่อนชาระให้หมดก่อนอายุ ๖๕ ปี บริ บูรณ์ และเมื่ออายุครบ
๖๕ ปี บริ บูรณ์ วงเงินกูย้ มื ที่เหลืออยูจ่ ะต้องไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของวงเงินค่าหุ น้ ที่มีอยูก่ บั สหกรณ์
ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ ๒๗ ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดย
สิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการ
จัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
( ๑ ) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
( ๒ ) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนิ นการว่า ผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
( ๓ ) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

- ๗ (๔) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกันหรื อผิด
นัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
ข้อ ๒๘ ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงตามที่กล่าวแล้วใน ข้อ ๒๕ ถ้าผูค้ ้ าประกันต้อง
รับผิดชาระหนี้แทนผูก้ แู้ ละไม่สามารถชาระหนี้น้ นั โดยสิ้ นเชิงได้
เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอคณะกรรมการ
ดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็ จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสื อเงินกูใ้ ห้ไว้
ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๒๙ ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออก หรื อย้ายจากราชการ หรื อ
งานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๔๓ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้สินซึ่ ง
ตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน แล้วจึงขอออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจานั้นได้
ให้ประธานอนุกรรมการเงินกู้ รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรื อโท
( มานิตย์ สู นนาดา )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จากัด

