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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  

พ.ศ. 2564 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี   จ ากดั  ขอ้ 11 ขอ้ 12  ขอ้ 
13 ขอ้ 14 ขอ้ 15 ขอ้ 16 ขอ้ 80 (8) และขอ้ 108 (3) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดท่ี 41  คร้ังท่ี 
1/2565  เม่ือวนัท่ี  9  ธนัวาคม  พ.ศ.2564  ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ ากดั 
วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564  ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ ากดั วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่
สมาชิกสหกรณ์   พ.ศ. 2564 ”  
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที ่13  ธันวาคม  พ.ศ.2564    เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิก  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ ากดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2563  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และ
ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ ากดั 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ ากดั 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ ากดั 
 ขอ้ 5. ในระเบียบน้ี สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 

(1) เงินกูส้ามญั 
(2) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

ขอ้ 6. เงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  สหกรณ์จะใหกู้ไ้ดเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ขอ้ 7. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะ 

กรรมการด าเนินการเห็นสมควร    
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หมวด 2 

เงินกู้สามัญ 
 ขอ้ 8.  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูแ้ก่สมาชิกได ้ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบน้ี และในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
  คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้น ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
เพื่อมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกได ้
 ขอ้ 9.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อเงินกูส้ามญั ตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้พร้อมแนบใบ
รายการรายละเอียดการหกัเงินเดือน ท่ีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้หรือเจา้หนา้ท่ีการเงินของหน่วยงานรับรอง 
  สมาชิกซ่ึงจะได้รับเงินกู้สามญัต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า           
3 เดือน 
 ขอ้ 10.  ค  าขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น   ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 
ค าขอกูข้องสมาชิกจะตอ้งผ่านการพิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่ถา้ผูข้อกู้
ด ารงต าแหน่งดงักล่าวหรือสูงกวา่ก็ไม่ตอ้งผา่นการพิจาณาใหค้วามเห็น  
  กรณีสมาชิกขอกู้เงินสามญั ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าแห่งค่าหุ้นท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  
สามารถรับรองตนเองได ้

ขอ้ 11.  จ  านวนเงินกูส้ามญัท่ีสมาชิกขอกูแ้ละคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัให้แก่สมาชิกกูค้นหน่ึง ๆ นั้น 
ใหอ้ยูใ่นเกณฑด์งัน้ี 

(1) สมาชิกขอกูไ้ดใ้นวงเงินไม่เกิน  90  เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ตอ้งไม่เกิน  
   4,000,000.- บาท 
(2) สมาชิกท่ีกู้ในวงเงินไม่เกิน  4,000,000.-บาท จะตอ้งมีเงินทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 20  ของจ านวนเงินท่ีขอกู ้
(3) ในกรณีปรากฏว่ามีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20 ของจ านวนเงินกู้ท่ีได้รับอนุมติั ผูกู้ ้

ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัเพื่อ ช าระเป็นค่าหุ้น ให้ครบร้อยละ 20  ของ
จ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั   

(4) ในกรณีท่ีสมาชิกลาออกจากราชการแล้ว หรือไม่มีเงินได้รายเดือนท่ีสามารถหักเพื่อ
ช าระหน้ีได ้ ณ ท่ีจ่าย ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 95  ของทุนเรือนหุน้ 

(5) ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นขา้ราชการบ านาญมีอายุ 70 ปีข้ึนไปให้กูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 95  ของ
ทุนเรือนหุน้ 

ขอ้ 12. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะพิจารณาเห็นสมควร  ให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งคืน     
เงินกูส้ามญั หรือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินคร้ังก่อนไม่แลว้เสร็จก็ได ้ แต่จ านวนเงินกูส้ามญัหรือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน
เม่ือรวมกบัคร้ังก่อนแลว้  จะมีจ านวนตน้เงินเกินกวา่วงเงินกูต้ามท่ีระบุในขอ้ 11. สุดแต่กรณีไม่ได ้ 
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ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้ หรือ
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูอ้าจก าหนดหลกัเกณฑ์อ่ืนได้ข้ึนประกอบการพิจารณาก็ได้
 ขอ้ 13. ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น ใหค้ณะกรรมการถือล าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกูด้งัต่อไปน้ี 

(1) เงินกูซ่ึ้ง สมาชิกขอกูไ้ม่เกินร้อยละเกา้สิบห้าของทุนเรือนหุ้นท่ีผูกู้น้ั้นมีอยู่ในสหกรณ์ พึง
พิจารณาในล าดบัก่อนเงินกูซ่ึ้งมีหลกัประกนั  

(2) กรณีผูกู้ต้าม (1)ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล าดบัเดียวกนั ตาม (1) นั้น พึงให้พิจารณาเงินกูซ่ึ้ง
มีจ านวนนอ้ยก่อน  ทั้งน้ีใหคิ้ดยอดรวมทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินคร้ังก่อนของ
ผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ดว้ย 

 หมวด 3 
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

 ขอ้ 14.  เม่ือสมาชิกมีเหตุจ าเป็นตอ้งกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ก็ใหย้ืน่ค  าขอกูถึ้งสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้ 15. คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ และ
หรือกรรมการด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เป็นผูว้ินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการก็ได ้ และให้ผูรั้บมอบดงักล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีไดพ้ิจารณาให้ไปและเม่ือไดส่้ง
เงินคืนต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน 
 ขอ้ 16. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ใหมี้จ านวน ไม่เกิน  300,000.-บาท  
 ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยงัคา้งช าระคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินคร้ังก่อน  การให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินคร้ังใหม่ 
เม่ือพิจารณารวมกบัเงินกูค้ร้ังก่อนตอ้งมีจ านวนตน้เงินไม่เกินกวา่จ านวนเงินตามวรรคแรก   

หมวด 4 
หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

ขอ้ 17.   การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
ขอ้ 18.  หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น  ใหมี้ขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

(1)   เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 
(2)   เงินกูส้ามญั ถา้วงเงินกูค้ร้ังนั้น  เป็นคร้ังแรกก็ดี  หรือการกูค้ร้ังท่ี 2 เม่ือรวมกบัเงินกูค้ร้ังก่อน

ของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ก็ดี  มีจ  านวนไม่เกินร้อยละเกา้สิบห้าของทุนเรือนหุ้นท่ีผูกู้มี้อยูใ่น
สหกรณ์  ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 

(3)   เงินกูส้ามญักรณีคร้ังเดียวก็ดี  หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัคร้ังก่อนของผูกู้ ้ท่ียงัช าระคืนไม่
เสร็จส้ิน (ถา้มี)  ก็ดี  ซ่ึงมีจ  านวนเกินกวา่ร้อยละเกา้สิบของทุนเรือนหุ้นซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์  
ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

  (3.1)     กรณีบุคคลค ้าประกนั ดงัน้ี   
           ( 3.1.1)  สมาชิกซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบจ านวน 1 คน  กรณีจ านวนเงินกู ้ 

                  ทั้งหมด ไม่เกิน  200,000 บาท 
         / (3.1.2)... 
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(3.1.2) สมาชิกซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบ จ านวน 2 คน  กรณีจ านวนเงินกู ้
                  ทั้งหมด เกินกวา่  200,000 บาท  แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 
     ( 3.1.3)   สมาชิกซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบ จ านวน 3 คน  กรณีจ านวนเงินกู ้
                   ทั้งหมดเกินกวา่  400,000 บาท  แต่ไม่เกิน 900,000 บาท 
      (3.1.4)  สมาชิกซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบ จ านวน 4 คน  กรณีจ านวนเงินกู ้
                   ทั้งหมด เกินกวา่  900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท 

            (3.1.5)  สมาชิกซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบ จ านวน 5 คน  กรณีจ านวนเงินกู ้
                   ทั้งหมด เกินกวา่  1,600,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
        (3.1.6)   สมาชิกซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบ จ านวน  6  คน  กรณจี านวนเงินกู้ 
        ทั้งหมด เกนิกว่า 3,000,000  บาท  แต่ไม่เกนิ  4,000,000  บาท  

(3.1.7)  สมาชิกท่ีกูส้ามญัเกินกวา่  3,000,000 - 4,000,000  บาท  แต่ไม่มีบุคคลค ้าประกนัคนท่ี 
6  จะตอ้งมีอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั   

            (3.1.8)  ในการให้กู้สามัญ คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจวินิจฉัยเรียกให้ผูค้  ้ าประกัน         
มากกวา่ท่ี  ก าหนดไวใ้นตอนตน้ก็ได ้

            (3.1.9)   สมาชิกผูค้  ้ าประกนัต้องท าหนังสือค ้ าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ 
ก าหนด 

             (3.1.10)   สมาชิกคนหน่ึง  จะเป็นผู้ค า้ประกนัส าหรับผู้กู้มากกว่าหกคน  ในเวลาเดียวกนัไม่ได้ 
       (3.1.11)  เม่ือผู ้ค  ้ าประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยสาเหตุอ่ืน หรือมีเหตุท่ี   

คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ไม่สมควรหรือไม่อาจท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป  ผูกู้ ้
ตอ้งจดัให้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผูค้  ้ าประกัน
แทนคนเดิม ให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  การท่ี
สมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผูน้ั้นหลุดพน้
จากการค ้ าประกัน จนกว่าผู ้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 

 (3.2)   กรณีใชอ้สังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั อสังหาริมทรัพยน์ั้นตอ้งปลอดจากภาระจ านองราย  
อ่ืน จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้ น โดยต้องเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ
ด าเนินการว่าจ านวนเงินกู้ส่วนท่ีเกินกว่าทุนเรือนหุ้นของผูกู้ ้ตอ้งอยู่ในร้อยละหกสิบของ
มูลค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 

(3.3) กรณีใช้พนัธบตัรรัฐบาล เป็นหลกัประกนั คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็น
ประกนั  

 

/หมวด 5.... 
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หมวด 5 
จ านวนงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 

 ขอ้ 19. การช าระหน้ีส าหรับเงินกู ้ใหก้ าหนดงวดการช าระดงัน้ี      
(1) เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวด 

รายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ เป็นจ านวน สองร้อยส่ีสิบงวด  ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบีย้เป็นเดือนแรก   ให้คิด
ระยะเวลาในการช าระงวดหนี้ได้จนถึงอายุ  70  ปี และสมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญหรือข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการภายในระยะเวลา 1 ปี ให้คิดระยะเวลาในการช าระงวดหนี้ได้จนถึงอายุ 75 ปี  และลูกจ้างประจ าให้คิด
ระยะเวลาในการช าระงวดหนีไ้ด้จนถึงอายุ 65  ปี   
  (2)  สมาชิกเงินกู้สามญักรณีไม่มีหลกัประกนั ให้คิดระยะเวลาในการช าระงวดหน้ีได้จ  านวน 
สองร้อยส่ีสิบงวด   
  (3) ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสือขอผ่อนผนัการช าระหน้ี หากคณะกรรมการด าเนินการเห็น
วา่มีเหตุอนัสมควรผอ่นผนัเป็นกรณีพิเศษได ้คณะกรรมการด าเนินการจะพกัช าระเงินงวดช าระหน้ี ส าหรับเงินกู้
สามญัท่ีก าหนดไวไ้ดแ้ต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน (6 งวด) 
  (4)   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผูกู้ ้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อม
ดอกเบ้ีย ไม่เกินสิบสองงวด  ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรกโดยไม่มีการผอ่นเวลาอยา่งใดอีก 
  (5)   สมาชิกท่ีมีหน้ีสัญญาเงินกูส้ามญัเก่าจะยื่นกูค้ร้ังใหม่  ตอ้งผอ่นช าระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สาม
งวด 
 ขอ้ 20. การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหกัจากเงินได้
รายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย  ส าหรับกรณีท่ีเป็นสมาชิกท่ีโอนหรือยา้ยหรือออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มี
ความผดิ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 44   ใหช้ าระเป็นเงินสด 
 ใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ  

หมวด 6 
 ดอกเบีย้เงินกู้  

ขอ้ 21.  ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูท้ ั้งเงินกูส้ามญั และเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบสองบาท
ต่อปี 

ขอ้ 22. ดอกเบ้ียเงินกูต้ามขอ้ 21.  ให้คิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ โดยใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีแน่นอนและประกาศใหส้มาชิกทราบเป็นคราวๆ ตามความเหมาะสม 

หมวด 7 
การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ขอ้ 23. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ   
แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลา ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
          / ขอ้ 24......    
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 ขอ้ 24. ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ี ให้ถือวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง
พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไวแ้ละให้คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืน       
โดยมิชกัชา้          

(1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  
(2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกนัส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผูกู้ ้มิได้

จดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลา ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนัหรือผิด

นัดการ ส่งเงินช าระหน้ีดังกล่าวนั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ เวน้แต่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควร ตามขอ้ 19 (3) 

ขอ้ 25. ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิง ตามท่ีกล่าวแลว้ใน ขอ้ 24.  ถา้ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับ
ผิดช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ละไม่สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงไดเ้ม่ือผูค้  ้ าประกนัร้องขอคณะกรรมการด าเนินการ
อาจ   ผอ่นผนัใหเ้รียกเก็บจากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูใ้ห้ไวต่้อสหกรณ์ก็ได ้ 
สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 26. ผูกู้ก้็ดี ผูค้  ้าประกนัก็ดี  ตอ้งรับผกูพนัวา่ถา้ตนประสงคจ์ะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกตาม 
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 41. ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีสินรวมทั้งภาระผกูพนัท่ีมี   
ทั้งหมดซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  
 ข้อ 27.  นอกเหนือจากท่ีอยู่ในระเบียบน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการตามท่ี
เห็นสมควร 
 ขอ้ 28.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี   13   ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 
       
                                            
                                          (นางนาตยา  ศุจิจนัทรรัตน์) 
                                             ประธานกรรมการ 
                                   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ  ากดั 
  ส าเนาถูกตอ้ง 
 
 
  (นางนาตยา   ศุจิจนัทรรัตน์) 
         ประธานกรรมการ 
   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ  ากดั 
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