
 
 

 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั 
วา่ดว้ย    การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่สมาชิก  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ ๕๙(๘) และขอ้ ๘๕(๓) ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดท่ี ๕๖  คร้ังท่ี  ๕   เม่ือวนัท่ี  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕   ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั วา่ดว้ย  การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕   ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑   ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั   วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละ
ดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕  ” 

ขอ้ ๒    ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่  วนัท่ี  ๑   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕   เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั  วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู้
แก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓   และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบ
น้ี   และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ ๔  ในระเบียบน้ี 
“  สหกรณ์ ”     หมายความวา่      สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั 
“  สมาชิก  ”      หมายความวา่      สมาชิกและสมาชิกสมทบ   สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ 

จ ากดั 
 “ เงินไดร้ายเดือน ”  หมายความวา่  เงินเดือนหรือค่าจา้ง และเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน หรือ

ค่าจา้งประจ า  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดั  และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ 
ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

“ คณะกรรมการด าเนินการ ”      หมายความวา่   คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั 

“ ประธานกรรมการ ”          หมายความวา่     ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั 

 “ รองประธานกรรมการ ”    หมายความวา่  รองประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั 

“ กรรมการ ”  หมายความวา่   กรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั 
“ ผูจ้ดัการ ”   หมายความวา่    ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือจ ากดั 
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“ คณะอนุกรรมการเงินกู ้ ”  หมายความวา่   คณะอนุกรรมการเงินกู ้ สหกรณ์ออมทรัพย ์ กรมอู่

ทหารเรือ จ ากดั 
 
 

หมวด  ๑ 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

ขอ้ ๕   ในระเบียบน้ีสหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  ๒   ประเภท คือ 
 (  ๑ )    เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

                         (  ๒ )   เงินกูส้ามญั 

ขอ้ ๖   สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 

ขอ้ ๗ การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการ 
ด าเนินการเห็นสมควร แต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได ้ 

ขอ้ ๘   สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

ขอ้ ๙   การให้เงินกูทุ้กประเภทนั้น  ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูแ้ละสมาชิกผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสือค ้า
ประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

ขอ้ ๑๐  การส่งงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ใหส่้งโดยวธีิหกัจากเงินได้
รายเดือนของผูกู้ ้  ณ  ท่ีจ่าย  และการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบ้ียเงินกู ้ รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ของ
สมาชิกรวมกนั จะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น  

ใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ 

หมวด  ๒ 
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ขอ้ ๑๑  การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  หรือผูจ้ดัการ  ตามท่ีเห็นสมควร     เป็นผูว้นิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน
แทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได ้  และใหผู้ไ้ดรั้บมอบดงักล่าวนั้น แถลงรายการเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ป
และส่งคืน เพื่อใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 

 ขอ้ ๑๒  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นั้น  ใหมี้จ านวนไม่เกินคร่ึงหน่ึง  แห่งเงินได้
รายเดือนของสมาชิกนั้น  
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       ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู ่    เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่
และรายก่อนรวมกนั   จะมีจ านวนตน้เงินเกินกวา่จ ากดัท่ีกล่าวในวรรคก่อนไม่ได ้           และจะมีสิทธ์ิกูใ้หม่ได ้ 
จะตอ้งผอ่นช าระเงินกูฉุ้กเฉินเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๓ งวด  หรือคร่ึงหน่ึงของวงเงินกู ้  

 ขอ้ ๑๓  หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน     นอกจากหนงัสือซ่ึงผูกู้ไ้ดท้  าไวต่้อสหกรณ์แลว้ก็ไม่
ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 

 ขอ้ ๑๔   การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน        ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเตม็
จ านวน   พร้อมดว้ยดอกเบ้ียภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก   หรือใหส่้งตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียเป็นงวด
รายเดือน   เดือนละเท่าๆ กนัรวมกนัไม่เกินหกงวด     ทั้งน้ี  โดยไม่มีการผอ่นเวลาแต่อยา่งใดอีก 

 
 

หมวด  ๓ 
เงินกู้สามัญ 

 ขอ้ ๑๕ การใหเ้งินกูส้ามญั  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิก 

คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  
ขอ้ ๖๑   และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกก็ได ้

 ขอ้  ๑๖  ค าขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น      ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ี 
 (๑)   ผูบ้งัคบับญัชาไม่ต ่ากวา่  หวัหนา้แผนก  ยกเวน้ขา้ราชการชั้นสัญญาบตัร 
 (๒)   คณะอนุกรรมการเงินกู ้

 ขอ้ ๑๗  จ านวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น     ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้งอยูภ่ายในจ ากดัไม่เกินหน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น  หรือจ านวนเงินไดร้ายเดือนรวม
สองร้อยเดือน ของสมาชิกนั้นสุดแต่จ านวนไหนนอ้ยกวา่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินสามญัโดยมีค่าหุ้นเป็นหลกัประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินร้อยละ
เกา้สิบ  ของค่าหุน้ทั้งหมดท่ีเป็นหลกัประกนั 

 ขอ้ ๑๘  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งคืนเงินกูส้ามญัราย
ก่อนไม่เสร็จก็ได ้  แต่จ านวนเงินกูส้ามญัรวมทุกรายการของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง  จะมี
จ านวนตน้เงินเกินกวา่จ ากดัท่ีกล่าวในขอ้ ๑๗  สุดแต่กรณีไม่ได ้

 



 
 

- ๔    - 

 

 ขอ้ ๑๙  ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น  ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้   อนัมี
ลกัษณะพึงใหกู้น้ั้นทุกราย ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาให้เงินกู ้ดงัต่อไปน้ี 

    ( ๑ )   เงินกูซ่ึ้งถือค่าหุ้นเป็นหลกัประกนั พึงใหใ้นล าดบัก่อนเงินกูซ่ึ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
   ( ๒ ) ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวในขอ้ (๑)  เงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนนอ้ยพึงให้ 

ก่อนเงินกูซ่ึ้งมีจ  านวนมาก  เพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  จ านวนเงินกูท่ี้น ามาเทียบกนันั้น ใหคิ้ดรวมทั้งเงินกูส้ามญั
และเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่ (ถา้มี) ดว้ย 

  ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่มีเหตุผลพิเศษ
จะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

 ขอ้ ๒๐  หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั  ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเม่ือรวมกบั
เงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่  (ถา้มี)  ก็ดี มีจ  านวนไม่เกินกวา่ค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมี
หลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 

ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ ้ (ถา้มี) ก็
ดีมีจ  านวนเกินกวา่ค่าหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือมากกวา่หน่ึงอยา่ง 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้ 

 เห็นสมควรอยา่งนอ้ยคนหน่ึงค ้าประกนัอยา่งไม่จ  ากดั เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัรายนั้นในส่วนท่ีเกินกวา่
ค่าหุน้ของผูกู้ ้  แต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามญัรายก่อนเหลืออยูด่ว้ย ก็ตอ้งใหค้  ้าประกนัเพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัราย
ใหม่ทั้งหมด  

เพื่อความมัน่คงในการให้เงินกูส้ามญั คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้ มี
อ านาจวินิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้  ้าประกนัมากกวา่คนหน่ึงได ้

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ม้ากกวา่สองคนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้และสมาชิกคน
หน่ึงจะมีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้  ้าประกนั โดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทั้งหมดเกินกวา่จ ากดัท่ีกล่าวในขอ้ ๑๗ 
วรรคแรกไม่ได ้  

เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้ เห็นวา่ไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร  เขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะอนุกรรมการเงินกูก้  าหนด 
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การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุดพน้จากการค ้า
ประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู ้ เห็นสมควรเขา้
เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 

อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผูกู้ ้
จะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เป็นผูค้  ้าประกนั
ในส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุ้นของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 

(๒) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกูร้ายนั้น   
โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจ คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูว้า่จ  านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้
ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละหา้สิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 

(๓)   มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือในสหกรณ์   ซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั    โดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของ
ผูกู้ภ้ายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 

(๔) ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติใหค้ลอบคลุมวงเงินกูห้รือหลกัทรัพยท่ี์คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นชอบ 

 ขอ้ ๒๑  การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูพ้ิจารณาก าหนดใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย เป็นจ านวนก่ีงวดก็
สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่ไม่เกินสองร้อยงวด ตั้งแต่
เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 

ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสือ  คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรผอ่นผนัเป็น
พิเศษคณะกรรมการด าเนินการจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัท่ีก าหนดไวต้ามความใน
วรรคก่อนนั้น ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได ้ แต่การผอ่นเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดส าหรับเงินกู้
สามญัรายหน่ึงๆ  ตอ้งไม่เกินหกเดือน 

 
หมวด  ๔ 

ดอกเบีย้เงินกู้ 

ขอ้ ๒๒  ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละสิบเจด็ต่อปี   โดยจะไดป้ระกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป 

ขอ้ ๒๓   ดอกเบ้ียนั้น  ใหคิ้ดเป็นรายเดือนตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ  เงินกูท่ี้สหกรณ์จ่ายใหก่้อนวนัท่ี 
  ๑๖ ของเดือน  ใหคิ้ดดอกเบ้ียส าหรับเดือนนั้นเตม็เดือน และเงินกูท่ี้จ่ายใหใ้นหรือหลงัวนัท่ี ๑๖ ของเดือน  ให ้
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คิดดอกเบ้ียส าหรับเดือนนั้น คร่ึงเดือน ส่วนเงินกูท่ี้สมาชิกส่งคืนก่อนวนัท่ี ๑๖ ของเดือน ใหคิ้ดดอกเบ้ียส าหรับ
เดือนนั้นคร่ึงเดือน  และเงินกูท่ี้สมาชิกส่งคืนในหรือหลงั วนัท่ี ๑๖ ของเดือน ใหคิ้ดดอกเบ้ียส าหรับเดือนนั้นเตม็
เดือน เวน้แต่ 

(๑)  เงินกูท่ี้จ่ายใหใ้นหรือหลงัจากวนัจ่ายเงินเดือน  ซ่ึงเป็นเวลาก่อนวนัส้ินเดือนไม่เกิน  ๓  วนั 
ใหย้กเวน้ไม่คิดดอกเบ้ียส าหรับเดือนนั้น 

(๒) เงินกูท่ี้ส่งคืนโดยการรวมหน้ีเป็นเงินกูร้ายใหม่ ถา้ส่งคืนก่อนวนัท่ี ๑๖ ของเดือน ใหย้กเวน้
ไม่คิดส าหรับเดือนนั้น  แต่ถา้ส่งคืนในหรือหลงัวนัท่ี ๑๖ ของเดือน ใหคิ้ดดอกเบ้ียส าหรับเดือนนั้นคร่ึงเดือน 

(๓) ส าหรับเงินกูท่ี้สมาชิกส่งช าระคืนเป็นบางส่วนในระหวา่งเดือน ใหคิ้ดดอกเบ้ียจากตน้เงินท่ี
ช าระ   ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัวรรคแรก 

 
 

หมวด  ๕ 
การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

              ขอ้  ๒๔  สมาชิกผูซ่ึ้งขอกูย้มืเงินกูส้ามญั   หากผูกู้มี้หุน้นอ้ยกวา่ร้อยละ ๓๐  ของวงเงินกูย้มื   ผูกู้จ้ะตอ้ง
ซ้ือหุน้เพิ่มร้อยละ ๑  ของวงเงินกูย้มืท่ีไดรั้บจริง   พร้อมทั้งตอ้งซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์
ก าหนดทุกประการ  

            ขอ้  ๒๕  สมาชิกผูซ่ึ้งกูย้มืเงินได ้   จะตอ้งผอ่นช าระใหห้มดก่อนอาย ุ๖๕ ปีบริบูรณ์  และเม่ืออายคุรบ 
๖๕ ปีบริบูรณ์   วงเงินกูย้มืท่ีเหลืออยูจ่ะตอ้งไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของวงเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์   

 ขอ้ ๒๖  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้ง
จดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 ขอ้  ๒๗   ในกรณีใด ๆ   ดงัต่อไปน้ี   ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ    เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดย 

ส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที     โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้    และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
   (  ๑ )   เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

( ๒ )   เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการวา่ ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
( ๓ )  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง      และผูกู้มิ้ได ้   

จดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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(๔)  เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนัหรือผดิ
นดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

 ขอ้ ๒๘  ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกล่าวแลว้ใน  ขอ้  ๒๕     ถา้ผูค้  ้าประกนัตอ้ง
รับผดิช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ละไม่สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้ เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอคณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผอ่นผนัให้เรียกเก็บจากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือเงินกูใ้หไ้ว้
ต่อสหกรณ์ก็ได ้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

 ขอ้ ๒๙  ผูกู้ก้็ดี  ผูค้  ้าประกนัก็ดี  ตอ้งรับผกูพนัวา่ถา้ตนประสงคจ์ะขอออก หรือยา้ยจากราชการ หรือ
งานประจ าตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ ๔๓   ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีสินซ่ึง
ตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน แลว้จึงขอออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ านั้นได ้

 
 ใหป้ระธานอนุกรรมการเงินกู ้ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
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