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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิ กสหกรณ์
พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ
13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 80 (8) และข้อ 108 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 41 ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ ก
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และ
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
ข้อ 5. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกูส้ ามัญ
(2) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 6. เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น สหกรณ์จะให้กไู้ ด้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 7. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะ
กรรมการดาเนินการเห็นสมควร
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หมวด 2
เงินกู้สามัญ
ข้อ 8. ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กได้ ตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และในข้อบังคับของสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ ้ ึน ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์
เพื่อมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกได้
ข้อ 9. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอเงินกูส้ ามัญ ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ พร้อมแนบใบ
รายการรายละเอียดการหักเงินเดือน ที่ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นต้นหรื อเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานรับรอง
สมาชิ กซึ่ งจะได้รับเงิ นกู้สามัญต้องเป็ นสมาชิ กในสหกรณ์ น้ ี ติดต่ อกันมาเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่า
3 เดือน
ข้อ 10. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้ ดว้ ย คือ
คาขอกูข้ องสมาชิ กจะต้องผ่านการพิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย แต่ถา้ ผูข้ อกู้
ดารงตาแหน่งดังกล่าวหรื อสู งกว่าก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจาณาให้ความเห็น
กรณี ส มาชิ ก ขอกู้เงิ นสามัญ ไม่เกิ นร้ อยละเก้าสิ บ ห้า แห่ ง ค่ าหุ ้นที่ ส มาชิ กนั้นมี อยู่ในสหกรณ์
สามารถรับรองตนเองได้
ข้อ 11. จานวนเงินกูส้ ามัญที่สมาชิกขอกูแ้ ละคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิให้แก่สมาชิ กกูค้ นหนึ่ ง ๆ นั้น
ให้อยูใ่ นเกณฑ์ดงั นี้
(1) สมาชิกขอกูไ้ ด้ในวงเงินไม่เกิน 90 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ตอ้ งไม่เกิน
4,000,000.- บาท
(2) สมาชิ ก ที่ กู้ในวงเงิ นไม่เกิ น 4,000,000.-บาท จะต้องมีเงิ น ทุนเรื อนหุ ้นในสหกรณ์ ไ ม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ขอกู้
(3) ในกรณี ป รากฏว่า มี ทุ นเรื อนหุ ้นไม่ถึ งร้ อยละ 20 ของจานวนเงิ นกู้ที่ ได้รับ อนุ ม ตั ิ ผูก้ ู้
ยินยอมให้สหกรณ์ หักเงิ นกูท้ ี่ได้รับอนุ มตั ิเพื่อ ชาระเป็ นค่าหุ ้น ให้ครบร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินกูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิ
(4) ในกรณี ที่สมาชิ กลาออกจากราชการแล้ว หรื อไม่มี เงิ นได้รายเดื อนที่ สามารถหักเพื่ อ
ชาระหนี้ได้ ณ ที่จ่าย ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรื อนหุน้
(5) ในกรณี ที่สมาชิ กเป็ นข้าราชการบานาญมีอายุ 70 ปี ขึ้นไปให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 95 ของ
ทุนเรื อนหุน้
ข้อ 12. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะพิจารณาเห็นสมควร ให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิ กที่ยงั ส่ งคืน
เงินกูส้ ามัญ หรื อเงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นครั้งก่อนไม่แล้วเสร็ จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญหรื อเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
เมื่อรวมกับครั้งก่อนแล้ว จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าวงเงินกูต้ ามที่ระบุในข้อ 11. สุ ดแต่กรณี ไม่ได้
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ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้ หรื อ
คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงิ นกูอ้ าจกาหนดหลักเกณฑ์อื่นได้ข้ ึ นประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ 13. ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้น ให้คณะกรรมการถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกูด้ งั ต่อไปนี้
(1) เงิ นกูซ้ ่ ึ ง สมาชิ กขอกูไ้ ม่เกินร้ อยละเก้าสิ บห้าของทุนเรื อนหุ ้นที่ผกู ้ นู้ ้ นั มีอยู่ในสหกรณ์ พึง
พิจารณาในลาดับก่อนเงินกูซ้ ่ ึ งมีหลักประกัน
(2) กรณี ผกู ้ ตู้ าม (1)ในระหว่างเงินกูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นลาดับเดียวกัน ตาม (1) นั้น พึงให้พิจารณาเงินกูซ้ ่ ึ ง
มีจานวนน้อยก่อน ทั้งนี้ให้คิดยอดรวมทั้งเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นครั้งก่อนของ
ผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
หมวด 3
เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ข้อ 14. เมื่อสมาชิกมีเหตุจาเป็ นต้องกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น ก็ให้ยนื่ คาขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 15. คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ และ
หรื อกรรมการดาเนิ นการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เป็ นผูว้ ินิจฉัยให้เงิ นกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิ นแทนคณะกรรมการ
ดาเนิ นการก็ได้ และให้ผรู ้ ับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ได้พิจารณาให้ไปและเมื่อได้ส่ง
เงินคืนต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน
ข้อ 16. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้มีจานวน ไม่เกิน 300,000.-บาท
ในกรณี ที่สมาชิ กนั้นยังค้างชาระคืนเงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นครั้งก่อน การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นครั้งใหม่
เมื่อพิจารณารวมกับเงินกูค้ รั้งก่อนต้องมีจานวนต้นเงินไม่เกินกว่าจานวนเงินตามวรรคแรก
หมวด 4
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 17. การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 18. หลักประกันสาหรับเงินกูน้ ้ นั ให้มีขอ้ กาหนดดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ไม่ตอ้ งมีหลักประกัน
(2) เงินกูส้ ามัญ ถ้าวงเงินกูค้ รั้งนั้น เป็ นครั้งแรกก็ดี หรื อการกูค้ รั้งที่ 2 เมื่อรวมกับเงินกูค้ รั้งก่อน
ของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินร้อยละเก้าสิ บห้าของทุนเรื อนหุ ้นที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ น
สหกรณ์ ไม่ตอ้ งมีหลักประกัน
(3) เงิ นกูส้ ามัญกรณี ครั้งเดี ยวก็ดี หรื อเมื่ อรวมกับเงิ นกูส้ ามัญครั้ งก่อนของผูก้ ู้ที่ยงั ชาระคื นไม่
เสร็ จสิ้ น (ถ้ามี) ก็ดี ซึ่งมีจานวนเกินกว่าร้อยละเก้าสิ บของทุนเรื อนหุ ้นซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์
ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(3.1) กรณี บุคคลค้ าประกัน ดังนี้
( 3.1.1) สมาชิกซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นชอบจานวน 1 คน กรณี จานวนเงินกู้
ทั้งหมด ไม่เกิน 200,000 บาท
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(3.1.2) สมาชิกซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นชอบ จานวน 2 คน กรณี จานวนเงินกู้
ทั้งหมด เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
( 3.1.3) สมาชิกซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นชอบ จานวน 3 คน กรณี จานวนเงินกู้
ทั้งหมดเกินกว่า 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท
(3.1.4) สมาชิกซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นชอบ จานวน 4 คน กรณี จานวนเงินกู้
ทั้งหมด เกินกว่า 900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท
(3.1.5) สมาชิกซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นชอบ จานวน 5 คน กรณี จานวนเงินกู้
ทั้งหมด เกินกว่า 1,600,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
(3.1.6) สมาชิ กซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นชอบ จานวน 6 คน กรณีจานวนเงินกู้
ทั้งหมด เกินกว่า 3,000,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 4,000,000 บาท
(3.1.7) สมาชิกที่กสู้ ามัญเกินกว่า 3,000,000 - 4,000,000 บาท แต่ไม่มีบุคคลค้ าประกันคนที่
6 จะต้องมีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน
(3.1.8) ในการให้ กู้สามัญ คณะกรรมการดาเนิ นการ มี อานาจวิ นิจฉัยเรี ยกให้ ผูค้ ้ าประกัน
มากกว่าที่ กาหนดไว้ในตอนต้นก็ได้
(3.1.9) สมาชิ กผูค้ ้ าประกันต้องท าหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่ สหกรณ์
กาหนด
(3.1.10) สมาชิกคนหนึ่ง จะเป็ นผู้คา้ ประกันสาหรับผู้ก้ มู ากกว่ าหกคน ในเวลาเดียวกันไม่ ได้
(3.1.11) เมื่ อ ผู ้ค้ า ประกั น คนใดตาย หรื อออกจากสหกรณ์ โ ดยสาเหตุ อื่ น หรื อมี เ หตุ ที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรื อไม่อาจที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ู้
ต้องจัดให้สมาชิ กอื่ น ซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกัน
แทนคนเดิ ม ให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการดาเนิ นการก าหนด การที่
สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้น
จากการค้ า ประกัน จนกว่ า ผู ้กู้ไ ด้จ ัดให้ ส มาชิ ก อื่ นซึ่ งคณะกรรมการด าเนิ นการ
เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
(3.2) กรณี ใช้อสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ต้องปลอดจากภาระจานองราย
อื่ น จ านองเป็ นประกัน เต็ ม จ านวนเงิ นกู้ ร ายนั้ น โดยต้อ งเป็ นที่ พ อใจคณะกรรมการ
ดาเนิ นการว่าจานวนเงิ นกู้ส่วนที่ เกิ นกว่าทุนเรื อนหุ ้นของผูก้ ู้ตอ้ งอยู่ในร้ อยละหกสิ บของ
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
(3.3) กรณี ใช้พนั ธบัตรรัฐบาล เป็ นหลักประกัน คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรจานาเป็ น
ประกัน
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หมวด 5
จานวนงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกู้
ข้อ 19. การชาระหนี้สาหรับเงินกู้ ให้กาหนดงวดการชาระดังนี้
(1) เงินกู้สามัญ ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้ ผ้ กู ้ สู ่ งคืนเงินกู้สามัญเป็ นงวด
รายเดือนเท่ ากันพร้ อมด้ วยดอกเบีย้ เป็ นจานวน สองร้ อยสี่ สิบงวด ตั้งแต่ เดือนที่คิดดอกเบีย้ เป็ นเดือนแรก ให้ คิด
ระยะเวลาในการชาระงวดหนี้ได้ จนถึงอายุ 70 ปี และสมาชิ กที่เป็ นข้ าราชการบานาญหรือข้ าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการภายในระยะเวลา 1 ปี ให้ คิดระยะเวลาในการช าระงวดหนี้ได้ จนถึ งอายุ 75 ปี และลู กจ้ า งประจ าให้ คิ ด
ระยะเวลาในการชาระงวดหนีไ้ ด้ จนถึงอายุ 65 ปี
(2) สมาชิ กเงิ นกู้สามัญกรณี ไม่มีหลักประกัน ให้คิดระยะเวลาในการชาระงวดหนี้ ได้จานวน
สองร้อยสี่ สิบงวด
(3) ในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสื อขอผ่อนผันการชาระหนี้ หากคณะกรรมการดาเนินการเห็น
ว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ นกรณี พิเศษได้ คณะกรรมการดาเนิ นการจะพักชาระเงินงวดชาระหนี้ สาหรับเงินกู้
สามัญที่กาหนดไว้ได้แต่ตอ้ งไม่เกินหกเดือน (6 งวด)
(4) เงิ นกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิ น ให้ผูก้ ู้ส่ง คื นเงิ นกู้เพื่อเหตุ ฉุก เฉิ นเป็ นงวดรายเดื อนเท่ากันพร้ อม
ดอกเบี้ย ไม่เกินสิ บสองงวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกโดยไม่มีการผ่อนเวลาอย่างใดอีก
(5) สมาชิกที่มีหนี้สัญญาเงินกูส้ ามัญเก่าจะยื่นกูค้ รั้งใหม่ ต้องผ่อนชาระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสาม
งวด
ข้อ 20. การส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่ งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย สาหรับกรณี ที่เป็ นสมาชิกที่โอนหรื อย้ายหรื อออกจากราชการหรื องานประจาโดยไม่มี
ความผิด ตามข้อบังคับข้อ 44 ให้ชาระเป็ นเงินสด
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่ งภายในวันสิ้ นเดือนนั้น ๆ
หมวด 6
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 21. ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ้ งั เงินกูส้ ามัญ และเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บสองบาท
ต่อปี
ข้อ 22. ดอกเบี้ยเงินกูต้ ามข้อ 21. ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ โดยให้คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณากาหนดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนและประกาศให้สมาชิกทราบเป็ นคราวๆ ตามความเหมาะสม
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการดาเนิ นการตรวจตราควบคุมให้เงิ นกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
/ ข้อ 24......
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ข้อ 24. ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิ ง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึ งถึ งกาหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดาเนิ นการจัดการเรี ยกคืน
โดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า ผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่ อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นว่า หลัก ประกันส าหรั บ เงิ นกู้เกิ ดบกพร่ องและผูก้ ู้มิ ไ ด้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกันหรื อผิด
นัดการ ส่ ง เงิ นช าระหนี้ ดัง กล่ า วนั้นถึ ง สามคราวส าหรั บ เงิ นกู้รายหนึ่ ง ๆ เว้นแต่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควร ตามข้อ 19 (3)
ข้อ 25. ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิ ง ตามที่กล่าวแล้วใน ข้อ 24. ถ้าผูค้ ้ าประกันต้องรับ
ผิดชาระหนี้ แทนผูก้ ูแ้ ละไม่สามารถชาระหนี้ น้ นั โดยสิ้ นเชิ งได้เมื่อผูค้ ้ าประกันร้ องขอคณะกรรมการดาเนิ นการ
อาจ ผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 26. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ ้ าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออกจากการเป็ นสมาชิ กตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 41. ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้สินรวมทั้งภาระผูกพันที่มี
ทั้งหมดซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
ข้อ 27. นอกเหนื อ จากที่ อ ยู่ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการด าเนิ น การตามที่
เห็นสมควร
ข้อ 28. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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