ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2550
----------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10 และข้อ 107 (3) และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ คณะที่ 13 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2550”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2550 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติหรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบฉบับนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
(2) เงินกูส้ ามัญ
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 6. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้นจะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ น หรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุ รุ่ยสุ ร่ายหรื อการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 7. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อกูแ้ ละมีสมาชิกผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี) ต้องทา
หนังสื อค้ าประกันและลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานของสหกรณ์พร้อมถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรื อบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ไว้ต่อสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 9. การส่ งเงินประจางวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภทซึ่ งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหกั
จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่ งงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกูร้ วมทั้งเงินอื่น ๆ
ของสมาชิกรวมกันแล้วต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุ ทธิ ของสมาชิกนั้น ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวด
ถึงกาหนดส่ งภายในวันสิ้ นเดือนนั้น ๆ

หมวด 2
เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ข้อ 10. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการ หรื อผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยให้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิ นแทนคณะกรรมการดาเนิ นการก็ได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูเ้ พื่อ
เหตุฉุกเฉิ นที่ให้ไปและส่ งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดาเนิ นการรับทราบทุกเดือน
ข้อ 11. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจานวนไม่เกิน 15,000.-บาท
หรื อจานวนไม่เกิน 2 ใน 3 แห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น สุ ดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณี ที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนเหลืออยู่ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายใหม่
และรายก่อนรวมกันจะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจานวนที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนไม่ได้
ข้อ 12. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น นอกจากหนังสื อเงินกูซ้ ่ ึ งผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 13. การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นเต็ม
จานวนพร้อมดอกเบี้ย ภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรื อให้ส่งเป็ นงวดรายเดือน รวมกันไม่เกิน
4 งวด
งวดแรกให้ส่งเงินต้นไม่ต่ากว่า 1 ใน 4 ของจานวนเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้ นเดือนที่คิด
ดอกเบี้ยเดือนแรก
งวดที่สองให้ส่งเงินต้นไม่ต่ากว่า 1 ใน 4 ของจานวนเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้ นเดือนที่สอง
งวดที่สาม ให้ส่งเงินต้นไม่ต่ากว่า 1 ใน 4 ของจานวนเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้ นเดือนที่สาม
งวดที่สี่ ให้ส่งเงินต้นที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้ นเดือนที่ 4 ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
หมวด 3
เงินกู้สำมัญ
ข้อ 14. การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนิ นการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ ้ ึนตามความในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 83 , 84 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก ก็ได้
ข้อ 15. คาขอกูเ้ งินของสมาชิ กนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้ คือคาขอกู้
ของสมาชิกผูซ้ ่ ึงผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นให้ความเห็นชอบแล้ว
ตามระเบียบนี้ เงินกูส้ ามัญ มี 2 ประเภท ได้แก่
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
เงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ

เงินกู้สำมัญทัว่ ไป
ข้อ 16. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินสามัญทัว่ ไป ต้องเป็ นสมาชิกในสหกรณ์น้ ี ติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
หกเดือน เว้นแต่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่ งย้ายมารับราชการในท้องที่ดาเนินการของสหกรณ์น้ ี และได้
เป็ นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 36
ข้อ 17. จานวนเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ ง ๆ นั้น ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในจากัดไม่เกิน 600,000.-บาท หรื อจานวนเงินได้รายเดือนรวม 40 เดือน
ของสมาชิกนั้น สุ ดแต่จานวนไหนน้อยกว่า เว้นแต่สมาชิกที่สมัครใหม่ ที่ขอกูภ้ ายในระยะเวลา 1-3 ปี ที่สมัครเข้า
มา
ให้สามารถกูส้ ามัญได้สุดแต่คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในจากัดไม่เกิน
600,000.-บาท หรื อจานวนเงินได้รายเดือนรวม 20 เดือน ของสมาชิกนั้น สุ ดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณี ที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุ น้ เป็ นหลักประกันให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90
ของค่าหุ น้ ทั้งหมดที่เป็ นหลักประกัน
ข้อ 18. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่ งเงินกูส้ ามัญรายก่อน
ไม่เสร็ จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจานวน
ต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 17 สุ ดแต่กรณี ไม่ได้
ข้อ 19. ในการให้เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลกั ษณะพึงให้กนู้ ้ นั ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกูด้ งั ต่อไปนี้
(1) เงินกูซ้ ่ ึ งถือค่าหุ ้นเป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ่ ึ งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกูซ้ ่ ึ งมีจานวนน้อยพึงให้
ก่อนเงินกูซ้ ่ ึ งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกูท้ ี่นามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกูส้ ามัญ
และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายเดือนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผล
พิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 20. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่ยงั คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ก็
ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อเมื่อรวมกับเงินกูร้ ายก่อนของผูก้ ู้ (ถ้ามี) ก็ดี
มีจานวนเกินกว่าค่าหุ น้ ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันดังนี้
มีสมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ าประกันอย่างไม่จากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายนั้นในส่ วนที่เกินกว่า
ค่าหุ น้ ของผูก้ ู้ แต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยูด่ ว้ ยก็ตอ้ งให้ค้ าประกัน เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญ
รายใหม่ท้ งั หมด เพื่อความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูม้ ี
อานาจวินิจฉัยเรี ยกให้มีผคู ้ ้ าประกันมากกว่าหนึ่งคนได้

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสี่ คนในเวลาเดียวกันไม่ได้
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื่น
ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิม ให้เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้นจาก
การค้ าประกัน จนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
เข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้
ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่น ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ าประกัน
ในส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ ้นของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
ข้อ 21. การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญทัว่ ไป ให้คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ พิจารณากาหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็ นจานวน
กี่งวด
ก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกูแ้ ต่ไม่เกิน
“หนึ่งร้อยงวด” ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยงวดสุ ดท้ายในการชาระหนี้ จะต้องไม่เกินวันเกษียณ
อายุราชการของสมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญ
ในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสื อ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุสมควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ
คณะกรรมการดาเนิ นการจะผ่อนเวลาการส่ งเงินชาระหนี้ สาหรับเงินกูส้ ามัญไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้
แก่ผกู ้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมด สาหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึ่ง ๆ
ต้องไม่เกินหกเดือน
เงินกู้สำมัญโครงกำรพิเศษ
ข้อ 22. เงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษจะต้องใช้เพื่อโครงการพิเศษ
ที่สหกรณ์จดั ขึ้นเป็ นครั้งคราวเท่านั้น โดยเงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษให้เฉพาะเพื่อ
(1) เงินกูเ้ พื่อปลดหนี้พฒั นาชีวติ และสวัสดิการธนาคารออมสิ น จานวนเงินกูซ้ ่ ึ งให้แก่สมาชิก
ผูก้ นู้ ้ นั ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรแต่ตอ้ งอยูภ่ ายในวงจากัด “ยีส่ ิ บห้าเท่าของเงินเดือน”
แต่สูงสุ ดไม่เกิน 350,000 บาท

(2) เงินกูเ้ พื่อการทัศนศึกษาเพิ่มความรู ้ และสวัสดิการแก่สมาชิก จานวนเงินกูซ้ ่ ึ ง
ให้แก่สมาชิกผูก้ นู้ ้ นั ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกูอ้ ย่าง
แท้จริ ง และความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิก แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในวงจากัด “ยีส่ ิ บห้าเท่าของเงินเดือน”
แต่สุดสุ ดไม่เกิน 350,000 บาท
สมาชิกผูต้ อ้ งการเงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ ตาม (1) และ (2) ต้องเป็ นสมาชิกมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
ข้อ 23. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ ตามข้อ 22 (1) และ (2)ให้มีหลักประกัน
เช่นเดียวกันกับหลักประกันเงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
ข้อ 24. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ ตามข้อ 22 (1) และ (2)ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณากาหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย
หรื อส่ งคืนต้นรวมกับดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละเท่ากันเป็ นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควร
ตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกูแ้ ต่ไม่เกิน “เก้าสิ บหกงวด” นับตั้งแต่ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
หมวด 4
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 25 ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
เป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 26 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนเงินคงเหลือ

โดยจะได้ประกาศให้ทราบ

หมวด 5
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ 27 ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 28 ในกรณี ใดๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืน
โดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฎแก่คณะกรรมการดาเนิ นการว่า ผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้
จัดการแก้ไข ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

(4) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 29 ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงตามที่ดงั กล่าวแล้วในข้อ 28 ถ้าผูค้ ้ าประกันต้อง
รับผิดชาระแทนผูก้ แู้ ละไม่สามารถชาระหนี้ น้ นั โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนิ นการ
อาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 30. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื อ
งานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 31(3) ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สิน
ซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนแล้วจึงขอออก หรื อย้ายจากราชการหรื องานประจานั้นได้
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550

(นายชาเรื อง แห้วเพ็ชร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด

