
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
……………..….. 

 
  อาศัยอํานาจตามขอ ๖๐ (๙) และขอ ๘๒ (๕) ของขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๔ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติ
เห็นชอบกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ขอ ๒. ระเบียบน้ีใหใชบังคับ ต้ังแตวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 
  ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการใหเงินกู     
แกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และบรรดาระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี โดยใหใชระเบียบน้ีแทน 
 

หมวด ๑ 
ขอกําหนดท่ัวไป 

 
  ขอ ๔. ในระเบียบน้ี 
 (๑) “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 (๒) “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด 
 (๓) “คณะอนุกรรมการเงินกู” หมายถึง คณะอนุกรรมการเงินกูซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ 
แตงต้ังจากกรรมการดําเนินการ จํานวนไมเกิน ๕ คน 
 (๔) “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด 
 (๕) “ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 (๖) “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากดั 
 (๗) “เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน” หมายถึง เงินกูที่สมาชิกกูไปใชจายในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอันจําเปน
รีบดวน 
 (๘) “เงินกูสามัญ” หมายถึง เงินกูที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเพื่อการ
อันจําเปน หรือกิจการที่มีประโยชนสําหรับตนเองหรือครอบครัว 

 
/หมวด ๒... 



- ๒ - 
 

หมวด ๒ 
การใหเงินกู 

 
  ขอ ๕. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก ๒ ประเภท คือ 
          (๑) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
          (๒) เงินกูสามัญ 
  ขอ ๖. การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  
  ขอ ๗. เงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินน้ัน สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกเทาน้ัน โดยสมาชิก
ซึ่งสหกรณอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกแลว ๓ เดือน มีสิทธิกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินได สําหรับเงินกูสามัญตองเปน
สมาชิกแลว ๖ เดือน ยกเวนสมาชิกซึ่งไดรับการบรรจุเปนพนักงานเทศบาลแลวไมนอยกวา ๖ เดือน เมื่อไดรับ
การอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกของสหกรณแลวสามารถย่ืนคําขอกูเงินไดทันที 
          ผูขอกูจะตองไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูในระหวางถูกฟองคดี
ลมละลาย และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 
  ขอ ๘. สมาชิกผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
  ขอ ๙. การใหเงินกูทุกประเภทน้ัน ผูกูตองทําหนังสือกู และสมาชิกผูคํ้าประกัน (ถาม)ี ตองทํา 
หนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
  ขอ ๑๐. การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณน้ันใหสงโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จาย เวนแตดอกเบี้ยเงินกูเดือนแรกใหสหกรณหักจากตนเงินกูกอนสงใหสมาชิก 
เงินงวดชําระหน้ีแตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนน้ัน ๆ 
            การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิก
เมื่อรวมกันแลวจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 

หมวด ๓ 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 
  ขอ ๑๑. การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ผูจัดการ เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการก็ได และใหผูไดรับมอบหมายดังกลาวแถลงรายการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบทุกเดือน 
  ขอ ๑๒. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ  น้ัน ตองไมเกินสองเทาของเงินเดือน
ผูกู 
  ขอ ๑๓. หลักประกันสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซึ่งผูกูไดทําไวตอสหกรณแลว
ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก 
 

/ขอ ๑๔. การสงเงิน... 
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  ขอ ๑๔. การสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ย ไมเกินย่ีสิบงวด นับต้ังแตวันที่ผูกูรับเงินกูครั้งสุดทาย และตองไมเกิน
อายุราชการคงเหลือของผูกู 
            ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหมแกสมาชิก
ที่ยังชําระหน้ีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินไมครบตามสัญญาก็ได แตผูกูจะตองชําระเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตามสัญญาที่มีอยู
มาแลวไมนอยกวาหางวด หรือชําระหน้ีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินมาแลวไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของวงเงินกูตามสัญญา 
ที่มีอยู 
  ขอ ๑๕. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ที่ใหมีวงเงินกูไมเกินสองเทาของเงินเดือน หากผูกูมีหน้ี
คงเหลือจากเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคางอยูใหโอนหน้ีคงเหลือดังกลาวเปนหน้ีคงเหลือของวงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ATM 
  ขอ ๑๖. ผูกูมีสิทธิเบิกเงินกูจํานวนเทาใดก็ไดแตหน้ีคงเหลือรวมกับจํานวนเงินกูที่ผูกูขอเบิก
ตองไมเกินวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติตามขอ ๑๕ โดยผูกูทํารายการกูเงินที่เครื่องเบิกถอนเงินของธนาคารกรุงไทย 
เพื่อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใหกู เพื่อเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกู เมื่อผูกูไดรับเงินจากการทํา
รายการดังกลาวแลวในวันใด ใหถือเปนหลักฐานวาผูกูไดรับเงินจากผูใหกูแลวในวันน้ัน และผูกูตกลงยินยอมให
ธนาคารกรุงไทยหักคาธรรมเนียมการใหบริการจากบัญชีเงินฝากดังกลาว 
  ขอ ๑๗. การสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน ATM เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กันทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือนจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้นภายในย่ีสิบงวด 
นับจากวันที่ผูใหกูโอนเงินครั้งสุดทายเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกู พรอมดอกเบี้ยและตองไมเกินอายุ
ราชการคงเหลือของผูกู 
 

หมวดท่ี ๔ 
เงินกูสามัญ 

 
  ขอ ๑๘. ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 
             คณะกรรมการดําเนินการ อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเงินกูข้ึนตามความในขอบังคับ
ของสหกรณ ขอ ๖๒ และมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกก็ได 
  ขอ ๑๙. คําขอกูเงินของสมาชิกน้ัน ตองเสนอโดยผานความเห็นของผูบังคับบัญชาไมตํ่ากวา
อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน บริหารทองถ่ิน ระดับตน ถาผูขอกูดํารงตําแหนงต้ังแตอํานวยการทองถ่ิน ระดับตน 
บริหารทองถ่ิน ระดับตน ก็ไมตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของผูใด 
  ขอ ๒๐. จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ น้ัน ยอมสุดแตคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร ดังน้ี 
            (๑) ผูกูซึ่งเปนสมาชิกเปนเวลาต้ังแตหกเดือนแตไมเกินหน่ึงป มีสิทธิไดรับเงินกูสามัญ
จํานวนไมเกินสิบหาเทาของเงินเดือนแตไมเกินสองแสนบาท 
            (๒) ผูกูซึ่งเปนสมาชิกเปนเวลาต้ังแตหน่ึงปข้ึนไปแตไมเกินสองป มีสิทธิไดรับเงินกู
สามัญจํานวนไมเกินย่ีสิบหาเทาของเงินเดือนแตไมเกินสามแสนบาท 
            (๓) ผูกูซึ่งเปนสมาชิกเปนเวลาสองปข้ึนไปแตไมเกินสามป มีสิทธิไดรับเงินกูสามัญ
จํานวนไมเกินสามสิบหาเทาของเงินเดือนแตไมเกินหาแสนบาท    

/(๔) ผูกู... 
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            (๔) ผูกูซึ่งเปนสมาชิกเปนเวลาสามปข้ึนไปแตไมเกินหาป มีสิทธิไดรับเงินกูสามัญ
จํานวนไมเกินสี่สิบหาเทาของเงินเดือนแตไมเกินแปดแสนบาท 
             (๕) ผูกูซึ่งเปนสมาชิกเปนเวลาหาปข้ึนไป  มีสิทธิไดรับเงินกูสามัญจํานวนไมเกินหาสิบเทา
ของเงินเดือนแตไมเกินหน่ึงลานหาแสนบาท 
             (๖) ผูกูซึ่งเปนสมาชิก จะขอกูเงินสามัญโดยใชเงินคาหุนคํ้าประกันไดไมเกินรอยละ
เกาสิบหาของจํานวนเงินคาหุนที่มีอยู  
  ขอ ๒๑. ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญสัญญาใหมแกสมาชิกที่ยัง
ชําระหน้ีเงินกูสามัญไมครบตามสัญญาก็ได  แตผูกูจะตองชําระเงินกูตามสัญญาที่มีอยูมาแลวไมนอยกวาสิบสองงวด 
หรือชําระหน้ีเงินกูมาแลวไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของวงเงินกูตามสัญญาที่มีอยู 
             ในกรณีที่สมาชิกผูกูเงินสามัญรายใดยังชําระหน้ีเงินกูน้ันไมเปนไปตามวรรคแรก แตมีความจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองกูเงินสามัญ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาผอนผันใหกูได 
            สัญญาเงินกูสามัญใหมีเพียงสัญญาเดียว ในการจายเงินกูสามัญ สหกรณจะหักหน้ี
เงินกูสามัญคงเหลือตามสัญญาเดิมออกกอน 
  ขอ ๒๒. ในการใหเงินกูสามัญน้ัน ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไมพอแกการขอกู
อันมีลักษณะพึงใหกูน้ันทุกราย ใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปน้ี 
            (๑) เงินกูซึ่งถือคาหุนเปนหลักประกัน พึงใหในลําดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอื่น 
            (๒) ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตาม (๑) เงินกูซึ่งมีจํานวนนอยพึงใหกอนเงินกู
ซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชนแหงการน้ี จํานวนเงินกูที่นํามาเทียบกันน้ัน ใหคิดรวมทั้งเงินกูสามัญและเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉิน รายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถาม)ี ดวย 
            ทั้งน้ี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุผล
พิเศษจะวินิจฉัยเปนอยางอื่นก็ได 
  ขอ ๒๓. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญมีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูใน
สหกรณก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก 
            ถาเงินกูสามัญมีจํานวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตองมีหลักประกันอยางหน่ึง
อยางใด ดังตอไปน้ี 
            (๑) สมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกูซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรคํ้าประกัน
อยางไมจํากัด ดังน้ี 
       ก) เงินกูสามัญในวงเงินไมเกินหาแสนบาทตองมีผูคํ้าประกันหน่ึงคน 
       ข) เงินกูสามัญในวงเงินเกินกวาหาแสนบาทถึงหน่ึงลานบาทตองมีผูคํ้าประกันสองคน 
       ค) เงินกูสามัญในวงเงินเกินกวาหน่ึงลานบาทตองมีผูคํ้าประกันสามคน 
            ทั้งน้ี หลักเกณฑและเงื่อนไขการคํ้าประกันเงินกูสามัญใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 
            เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูมีอํานาจวินิจฉัยใหมีผูคํ้าประกันจํานวนมากกวา ขอ ๒๓ (๑) ก), ข) และ ค) ได 
            สมาชิกคนหน่ึงจะเปนผูคํ้าประกันสําหรับผูกูไดไมเกินสองคนในเวลาเดียวกัน ยกเวน
สมาชิกที่มีเงินเดือนต้ังแตหน่ึงหมื่นแปดพันบาทจะเปนผูคํ้าประกันสําหรับผูกูไดไมเกินสามคนในเวลาเดียวกัน 
 

/เมื่อผูคํ้า... 
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            เมื่อผูคํ้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูคํ้าประกันตอไป ผูกูตองจัดให
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควร เขาเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิม
ใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูกําหนด 
            การใหสมาชิกผูคํ้าประกันออกจากสหกรณไมวาเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูน้ันหลุดพน
จากการคํ้าประกันจนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู
เห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทน 
            อน่ึง ภายหลังการทําหนังสือคํ้าประกันแลว ถาสมาชิกผูคํ้าประกันไดเปนคูสมรสของผูกู 
ผูกูจะตองจัดใหมีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรเปนผูคํ้าประกัน
เงินกูของผูกูโดยเร็วดวย 
            (๒) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่นจํานองเปนประกันเต็มจํานวน
เงินกูรายน้ัน โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูวาจํานวนเงินกูสวนที่เกิน 
คาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละหกสิบแหงคาอสังหาริมทรัพยน้ัน 
            (๓) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร สถาบันการเงินอื่น หรือสหกรณ
ออมทรัพย ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรโอนสิทธิเรียกรองเปนประกัน 
โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูอยูภายในรอยละแปดสิบแหงคาของหลักทรัพยน้ัน 
  ขอ ๒๔ .  การสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการ            
หรือคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทา ๆ กันพรอมดวย
ดอกเบี้ยเปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู 
แตไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบงวด นับต้ังแตเดือนแรกที่ผูกูสงคืนตนเงินกูสามัญพรอมดอกเบี้ย และตองไมเกินอายุ
ราชการคงเหลือของผูกู  
           ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควร
ผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผอนผันการชําระหน้ีสําหรับเงินกูสามัญที่กําหนดไวตามความใน
วรรคกอนโดยอนุมัติใหผอนผันการชําระหน้ีใหแกผูกูไดครั้งละไมเกินหกงวด แตทั้งน้ีการผอนผันการชําระหน้ี
ดังกลาวเมื่อรวมกับระยะเวลาตามความในวรรคหน่ึงแลวตองมีระยะเวลาไมเกินสองรอยงวด 
 

หมวด ๕ 
ดอกเบ้ียเงินกู 

 
  ขอ ๒๕. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละสิบเจ็ดตอป โดยสหกรณจะได
ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
  ขอ ๒๖. ดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทใหคิดเปนรายวัน ตามจํานวนตนเงินคงเหลือ    
 

/หมวด ๖... 
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หมวด ๖ 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

 
  ขอ ๒๗. ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไวในระเบียบน้ี และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  
ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  ขอ ๒๘. ในกรณีใด ๆ ดังตอไปน้ี ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน 
โดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
            (๑) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
            (๒) เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูน้ัน 
            (๓) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกู
มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
            (๔) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหน้ี (ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย) เปนเวลาสองเดือน
ติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 
  ขอ ๒๙. ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวในขอ ๒๘ ถาผูคํ้าประกัน
ตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู และไมสามารถชําระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูคํ้าประกันรองขอคณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูคํ้าประกันเปนงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอ
สหกรณก็ได สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร 
  ขอ ๓๐. ผูกูก็ดี ผูคํ้าประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอลาออก หรือยายจากราชการ
หรืองานประจํา ตามขอบังคับสหกรณ ขอ ๓๓ (๕) ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ 
  ขอ ๓๑. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบยีบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
 

(นายจรินทร  จักกะพาก) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 
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