ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู
พ.ศ. ๒๕๕๙
……………..…..
อาศัยอํานาจตามขอ ๖๐ (๙) และขอ ๘๒ (๕) ของขอบัง คับสหกรณออมทรัพยพ นักงาน
เทศบาล จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๔ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติ
เห็นชอบกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยพนัก งานเทศบาล จํากัด วาดวยการใหเงินกู
แกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และบรรดาระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ โดยใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
(๑) “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
(๒) “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด
(๓) “คณะอนุกรรมการเงินกู” หมายถึง คณะอนุกรรมการเงินกูซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
แตงตั้งจากกรรมการดําเนินการ จํานวนไมเกิน ๕ คน
(๔) “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด
(๕) “ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
(๖) “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
(๗) “เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน” หมายถึง เงินกูที่สมาชิกกูไปใชจายในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอันจําเปน
รีบดวน
(๘) “เงินกูสามัญ” หมายถึง เงินกูที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเพื่อการ
อันจําเปน หรือกิจการที่มีประโยชนสําหรับตนเองหรือครอบครัว
/หมวด ๒...

-๒หมวด ๒
การใหเงินกู
ขอ ๕. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก ๒ ประเภท คือ
(๑) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(๒) เงินกูสามัญ
ขอ ๖. การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ขอ ๗. เงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินนั้น สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกเทานั้น โดยสมาชิก
ซึ่งสหกรณอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกแลว ๓ เดือน มีสิทธิกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินได สําหรับเงินกูสามัญตองเปน
สมาชิกแลว ๖ เดือน ยกเวนสมาชิกซึ่งไดรับการบรรจุเปนพนักงานเทศบาลแลวไมนอยกวา ๖ เดือน เมื่อไดรับ
การอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกของสหกรณแลวสามารถยื่นคําขอกูเงินไดทันที
ผูขอกูจะตองไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูใ นระหวางถูกฟองคดี
ลมละลาย และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย
ขอ ๘. สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ ๙. การใหเงินกูทุกประเภทนั้น ผูกูตองทําหนังสือกู และสมาชิกผูค้ําประกัน (ถามี) ตองทํา
หนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
ขอ ๑๐. การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้นใหสงโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จาย เวนแตดอกเบี้ยเงินกูเดือนแรกใหสหกรณหักจากตนเงินกูกอนสงใหสมาชิก
เงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิก
เมื่อรวมกันแลวจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
หมวด ๓
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขอ ๑๑. การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ผูจัดการ เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการก็ได และใหผูไดรับมอบหมายดังกลาวแถลงรายการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบทุกเดือน
ขอ ๑๒. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ตองไมเกินสองเทาของเงินเดือน
ผูกู
ขอ ๑๓. หลักประกันสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซึ่งผูกูไดทําไวตอสหกรณแลว
ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก
/ขอ ๑๔. การสงเงิน...

-๓ขอ ๑๔. การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ย ไมเกินยี่สิบงวด นับตั้งแตวันที่ผูกูรับเงินกูครั้งสุดทาย และตองไมเกิน
อายุราชการคงเหลือของผูกู
ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหมแกสมาชิก
ที่ยังชําระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินไมครบตามสัญญาก็ได แตผูกูจะตองชําระเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตามสัญญาที่มีอยู
มาแลวไมนอยกวาหางวด หรือชําระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของวงเงินกูตามสัญญา
ที่มีอยู
ขอ ๑๕. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ที่ใหมีวงเงินกูไมเกินสองเทาของเงินเดือน หากผูกูมีหนี้
คงเหลือจากเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคางอยูใหโอนหนี้คงเหลือดังกลาวเปนหนี้คงเหลือของวงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ATM
ขอ ๑๖. ผูกูมีสิทธิเบิกเงินกูจํานวนเทาใดก็ไดแตหนี้คงเหลือรวมกับจํานวนเงินกูที่ผูกูขอเบิก
ตองไมเกินวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติตามขอ ๑๕ โดยผูกูทํารายการกูเงินที่เครื่องเบิกถอนเงินของธนาคารกรุงไทย
เพื่อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใหกู เพื่อเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกู เมื่อผูกูไดรับเงินจากการทํา
รายการดังกลาวแลวในวันใด ใหถือเปนหลักฐานวาผูกูไดรับเงินจากผูใหกูแลวในวันนั้น และผูกูตกลงยินยอมให
ธนาคารกรุงไทยหักคาธรรมเนียมการใหบริการจากบัญชีเงินฝากดังกลาว
ขอ ๑๗. การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน ATM เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กันทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือนจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้นภายในยี่สิบงวด
นับจากวันที่ผูใหกูโอนเงินครั้งสุดทายเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกู พรอมดอกเบี้ยและตองไมเกินอายุ
ราชการคงเหลือของผูกู
หมวดที่ ๔
เงินกูสามัญ
ขอ ๑๘. ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอบังคับ
ของสหกรณ ขอ ๖๒ และมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกก็ได
ขอ ๑๙. คําขอกูเงินของสมาชิกนั้น ตองเสนอโดยผานความเห็นของผูบังคับบัญชาไมต่ํากวา
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ถาผูขอกูดํารงตําแหนงตั้งแตอํานวยการทองถิ่น ระดับตน
บริหารทองถิ่น ระดับตน ก็ไมตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของผูใด
ขอ ๒๐. จํานวนเงินกูส ามัญ ที่ใหแ กส มาชิก ผูกูคนหนึ่ ง ๆ นั้น ยอมสุด แตคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร ดังนี้
(๑) ผูกูซึ่งเปนสมาชิกเปนเวลาตั้งแตหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป มีสิทธิไดรับเงินกูสามัญ
จํานวนไมเกินสิบหาเทาของเงินเดือนแตไมเกินสองแสนบาท
(๒) ผูกูซึ่งเปนสมาชิก เปนเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปแตไมเกินสองป มีสิทธิไดรับเงินกู
สามัญจํานวนไมเกินยี่สิบหาเทาของเงินเดือนแตไมเกินสามแสนบาท
(๓) ผูกูซึ่งเปนสมาชิกเปนเวลาสองปขึ้นไปแตไมเกินสามป มีสิทธิไดรับเงินกูสามัญ
จํานวนไมเกินสามสิบหาเทาของเงินเดือนแตไมเกินหาแสนบาท
/(๔) ผูกู...

-๔(๔) ผูกูซึ่งเปนสมาชิก เปนเวลาสามปขึ้นไปแตไมเกินหาป มีสิทธิไดรับเงินกูส ามัญ
จํานวนไมเกินสี่สิบหาเทาของเงินเดือนแตไมเกินแปดแสนบาท
(๕) ผูกูซึ่งเปนสมาชิกเปนเวลาหาปขึ้นไป มีสิทธิไดรับเงินกูสามัญจํานวนไมเกินหาสิบเทา
ของเงินเดือนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนบาท
(๖) ผูกซู ึ่งเปนสมาชิก จะขอกูเงินสามัญโดยใชเงินคาหุนค้ําประกันไดไมเกินรอยละ
เกาสิบหาของจํานวนเงินคาหุนที่มีอยู
ขอ ๒๑. ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญสัญญาใหมแกสมาชิกที่ยัง
ชําระหนี้เงินกูสามัญไมครบตามสัญญาก็ได แตผูกูจะตองชําระเงินกูตามสัญญาที่มีอยูมาแลวไมนอยกวาสิบสองงวด
หรือชําระหนี้เงินกูมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของวงเงินกูตามสัญญาที่มีอยู
ในกรณีที่สมาชิกผูกูเงินสามัญรายใดยังชําระหนี้เงินกูนั้นไมเปนไปตามวรรคแรก แตมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองกูเงินสามัญ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาผอนผันใหกูได
สัญญาเงินกูสามัญใหมีเ พียงสัญญาเดียว ในการจายเงินกูสามัญ สหกรณจะหักหนี้
เงินกูสามัญคงเหลือตามสัญญาเดิมออกกอน
ขอ ๒๒. ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จ ะใหกูไมพอแกการขอกู
อันมีลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปนี้
(๑) เงินกูซึ่งถือคาหุนเปนหลักประกัน พึงใหในลําดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอื่น
(๒) ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตาม (๑) เงินกูซึ่งมีจํานวนนอยพึงใหกอนเงินกู
ซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชนแหงการนี้ จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันนั้น ใหคิดรวมทั้งเงินกูสามัญและเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉิน รายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ดวย
ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุผล
พิเศษจะวินิจฉัยเปนอยางอื่นก็ได
ขอ ๒๓. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญมีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูใน
สหกรณก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก
ถาเงินกูสามัญมีจํานวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตองมีหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกูซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรค้ําประกัน
อยางไมจํากัด ดังนี้
ก) เงินกูสามัญในวงเงินไมเกินหาแสนบาทตองมีผูค้ําประกันหนึ่งคน
ข) เงินกูสามัญในวงเงินเกินกวาหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาทตองมีผูค้ําประกันสองคน
ค) เงินกูสามัญในวงเงินเกินกวาหนึ่งลานบาทตองมีผูค้ําประกันสามคน
ทั้งนี้ หลักเกณฑและเงื่อนไขการค้ําประกันเงินกูสามัญใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูมีอํานาจวินิจฉัยใหมีผูค้ําประกันจํานวนมากกวา ขอ ๒๓ (๑) ก), ข) และ ค) ได
สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูไดไมเกินสองคนในเวลาเดียวกัน ยกเวน
สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแตหนึ่งหมื่นแปดพันบาทจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูไดไมเกินสามคนในเวลาเดียวกัน
/เมื่อผูค้ํา...

-๕เมื่อผูค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดให
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควร เขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิม
ใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูกําหนด
การใหสมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดพน
จากการค้ําประกันจนกวาผูกูไดจัดใหส มาชิก อื่นซึ่ง คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู
ผูกูจะตองจัดใหมีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรเปนผูค้ําประกัน
เงินกูของผูกูโดยเร็วดวย
(๒) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่นจํานองเปนประกันเต็มจํานวน
เงินกูรายนั้น โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูวาจํานวนเงินกูสวนที่เกิน
คาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละหกสิบแหงคาอสังหาริมทรัพยนั้น
(๓) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร สถาบันการเงินอื่น หรือสหกรณ
ออมทรัพย ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรโอนสิทธิเรียกรองเปนประกัน
โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูอยูภายในรอยละแปดสิบแหงคาของหลักทรัพยนั้น
ข อ ๒๔. การส ง เงิ น งวดชํ า ระหนี้ สํ า หรั บ เงิ น กู ส ามั ญ ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ
หรือคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทา ๆ กันพรอมดวย
ดอกเบี้ยเปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู
แตไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบงวด นับตัง้ แตเดือนแรกที่ผูกูสงคืนตนเงินกูสามัญพรอมดอกเบี้ย และตองไมเกินอายุ
ราชการคงเหลือของผูกู
ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควร
ผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผอนผันการชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญที่กําหนดไวตามความใน
วรรคกอนโดยอนุมัติใหผอนผันการชําระหนี้ใหแกผูกูไดครั้งละไมเกินหกงวด แตทั้งนี้การผอนผันการชําระหนี้
ดังกลาวเมื่อรวมกับระยะเวลาตามความในวรรคหนึ่งแลวตองมีระยะเวลาไมเกินสองรอยงวด
หมวด ๕
ดอกเบี้ยเงินกู
ขอ ๒๕. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละสิบเจ็ดตอป โดยสหกรณจะได
ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
ขอ ๒๖. ดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทใหคิดเปนรายวัน ตามจํานวนตนเงินคงเหลือ
/หมวด ๖...

-๖หมวด ๖
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ขอ ๒๗. ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง
ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ ๒๘. ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ ใหถือ วาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึง กําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(๑) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(๒) เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น
(๓) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกู
มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(๔) เมื่อคางสง เงิน งวดชําระหนี้ (ไมวา ตนเงินหรือดอกเบี้ย ) เปนเวลาสองเดือ น
ติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ขอ ๒๙. ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวในขอ ๒๘ ถาผูค้ําประกัน
ตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกู และไมส ามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอ
สหกรณก็ได สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร
ขอ ๓๐. ผูกูก็ดี ผูค้ําประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอลาออก หรือยายจากราชการ
หรืองานประจํา ตามขอบังคับสหกรณ ขอ ๓๓ (๕) ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
ขอ ๓๑. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจรินทร จักกะพาก)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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