ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรให้ เงินกู้แก่ สมำชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
พ.ศ. 2554
……………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 10 , ข้ อ 12 , ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วย
การให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 ”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ พ.ศ. 2550 และ
ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
หมวด 1
ข้ อกำหนดทั่วไป
ข้ อ 3. ในระเบียบที่สหกรณ์ให้ เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
( 1 ) เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉิน
( 2 ) เงินกู้สามัญ
( 3 ) เงินกู้พิเศษ
ข้ อ 4. สหกรณ์จะให้ เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้ อ 5. การให้ เงินกู้แก่สมาชิกนัน้ จะให้ ได้ เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรแต่จะให้ เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรื อการเก็งกาไรไม่ได้
ข้ อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้ องเสนอคาขอกู้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่อสมาชิกได้ ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้ กบั สหกรณ์ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรื อ
นายจ้ างในสถานประกอบการ หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้ าที่อยู่ หักเงินเดือน หรื อค่าจ้ าง หรื อ
เงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อชาระหนี ห้ รื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้ แก่สหกรณ์ ตาม
จานวนที่สหกรณ์แจ้ งไปจนกว่าหนี ้หรื อภาระผูกพันนันจะระงั
้
บสิ ้นไป ให้ หน่วยงานนันหั
้ กเงินดังกล่าว และส่ง
เงินที่หกั ไว้ นนให้
ั ้ แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมนี ้มิอาจจะถอนคืนได้ เว้ นแต่สหกรณ์ให้ ความยินยอม
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สมาชิกต้ องถูกหักตามกฎหมายว่าด้ วยกองทุนบาเหน็ จ บานาญข้ าราชการ กฎหมายว่าด้ วยกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม
ข้ อ 7. การให้ เงินกู้ทกุ ประเภทนัน้ ผู้ก้ ตู ้ องทาหนังสือและสมาชิกผู้ค ้าประกัน (ถ้ ามี) ต้ องทาหนังสือ
ค ้าประกันให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้ อ 8. การส่งเงินงวดชาระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภท ซึง่ ผู้ก้ ตู ้ องส่งต่อสหกรณ์นนั ้ ให้ ส่งโดยวิธีหกั จากเงิน
ได้ รายเดือนของผู้ก้ ู ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภท ดอกเบี ้ยเงินกู้ รวมทังเงิ
้ นอื่น ๆ ของ
สมาชิกรวมกันจะต้ องไม่เกินเงินได้ รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน้
ให้ ถอื ว่าเงินงวดชาระหนี ้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนัน้ ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้ อ 9. การให้ เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ ประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการหรื อกรรมการดาเนินการหรื อผู้จดั การ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผู้วินิจฉัยให้ เงินกู้เพื่อ
เหตุฉกุ เฉินที่ให้ ไปและส่งคืน เพื่อให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้ อ 10. เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นัน้ ให้ มจี านวนไม่เกิน 30,000 บาท หรือ
สามในสี่ส่วน แห่งเงินได้ รายเดือนของสมาชิกสุดแต่จานวนไหนน้ อยกว่า
ในกรณีที่สมาชิกนันยั
้ งมีเงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉินรายก่อนเหลืออยู่ จะยื่นขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินรายใหม่ไม่ได้
ข้ อ 11. หลักประกันสาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน นอกจากหนังสือกู้ซงึ่ ผู้ก้ ไู ด้ ทาไว้ ตอ่ สหกรณ์แล้ วก็ไม่
ต้ องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้ อ 12. การส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉิน ให้ ผ้ กู ้ สู ่งคืนเงินเพื่อเหตุฉกุ เฉินเต็ม
จานวน พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยภายในวันสิ ้นเดือนที่รับเงินกู้ หรื อให้ สง่ เป็ นงวดรายเดือนรวมกันหกงวดติดต่อกัน
เริ่ มตังแต่
้ วนั สิ ้นเดือนแรกที่รับเงินกู้เป็ นต้ นไป โดยให้ ส่งชาระต้ นเงินงวดละหนึ่งในหกของจานวนเงินที่เป็ นหนี ้
(ถ้ ามีเศษของบาทให้ รวมชาระงวดสุดท้ าย) พร้ อมดอกเบี ้ยของต้ นเงินคงเหลือถึงวันที่ชาระต้ นเงินนัน้ ทังนี
้ ้ไม่
มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
อนึง่ สมาชิกที่ก้ เู งินหลังวันที่ 15 ของเดือน ให้ เริ่ มชาระงวดแรกในเดือนถัดไป
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เงินกู้สำมัญ
ข้ อ 13. การให้ เงินกู้สามัญให้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตังคณะกรรมการเงิ
้
นกู้ขนตามความในข้
ึ้
อบังคับของ
สหกรณ์ ข้ อ 82 และมอบอานาจหน้ าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้ อ 14. คาขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้ องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ ความเห็นดังต่อไปนี ้ คือ
คาขอกู้เงินของสมาชิกผู้ซงึ่ รับราชการในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ต้องผ่านการพิจารณาของผู้บงั คับการ
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ หรื อรองผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัด ส่วนคาขอกู้ของผู้ซงึ่ รับราชการอยู่ในสังกัด
สถานีตารวจภูธรอาเภอ , สถานีตารวจภูธรกิ่งอาเภอ , สถานีตารวจภูธรตาบล ต้ องผ่านการพิจารณาของ
ผู้บงั คับบัญชาของตน ( แต่ถ้าผู้ขอกู้ดารงตาแหน่งเหล่านี ้เอง หรือดารงตาแหน่งราชการสูงกว่าก็ไม่ต้องผ่าน
การพิจารณาให้ ความเห็นดังว่านี ้ )
ข้ อ 15. จานวนเงินกู้สามัญที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายในจากัดไม่เกินหนึง่ ล้ านสามแสนบาทถ้ วน จะต้ องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นสมาชิกตังแต่
้ หกเดือนขึนไป
้
2. กู้ได้ ไม่เกินสิบเท่าของทุนเรื อนหุ้น
3. ส่งชาระไม่เกินหนึ่งร้ อยสี่สิบสี่งวด
4. ต้ องส่งชาระหนี ้ครัง้ ก่อนไม่ต่ากว่าสิบสองงวดเดือนหรื อร้ อยละ 10
5. สมาชิกจะกู้สงู กว่าทุนเรื อนหุ้นที่มีให้ สหกรณ์เรี ยกเก็บทุนเรื อนหุ้นในวันจ่ายเงินกู้ได้
แต่รวมทุนเรื อนหุ้นเดิมแล้ วต้ องไม่เกินสามหมืน่ ห้ าพันบาท
ทังนี
้ ้ ให้ มีผ้ คู ้าประกันสามคนทุกเงื่อนไข
ในกรณีที่สมาชิกผู้ก้ เู งินสามัญโดยมีค่าหุ้นเป็ นหลักประกัน ให้ ก้ ไู ด้ ภายในจานวนไม่เกิน
ร้ อยละ 90 ของค่าหุ้นทังหมดที
้
่เป็ นหลักประกัน
ข้ อ 16. ถ้ าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืนเงินกู้สามัญ
รายก่อนไม่เสร็ จก็ได้ แต่จานวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้ก้ คู นหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมี
จานวนต้ นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้ อ 15 สุดแต่กรณีไม่ได้

-4ข้ อ 17. ในการให้ เงินกู้สามัญนัน้ ถ้ าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนทีจ่ ะกู้ได้ ไม่พอแก่การขอกู้อนั มี
ลักษณะพึงให้ ก้ นู นทุ
ั ้ กราย ให้ ถือลาดับในการพิจารณาให้ เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกู้ซงึ่ ถือค่าหุ้นเป็ นหลักประกัน พึงให้ ในลาดับก่อนเงินกู้ซงึ่ มีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกู้ซงึ่ อยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้ อ (1) เงินกู้ซงึ่ มีจานวนน้ อย
พึงให้ ก่อนเงินกู้ซงึ่ มีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จานวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนัน้ ให้ คิดรวมทังเงิ
้ น
กู้สามัญ , เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน และเงินกู้พิเศษรายก่อนของผู้ก้ ทู ี่คงเหลืออยู่
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้ อ 18. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญ ถ้ าเงินกู้สามัญรายนันโดยเฉพาะรายเดี
้
ยวก็ดี หรื อ เมือ่ รวม
กับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้ก้ ทู ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผ้ กู ้ มู ีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่
ต้ องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้ าเงินกู้สามัญรายนันโดยเฉพาะรายเดี
้
ยวก็ดีหรื อเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้ก้ ู
(ถ้ ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึง่ ผู้ก้ มู ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
( 1 ) มีสมาชิกที่มิได้ เป็ นคู่สมรสของผู้ก้ ู ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควรอย่างน้ อยสามคนค ้าประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนันในส่
้ วนที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้ก้ แู ต่ถ้าผู้ก้ มู ีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ ค ้าประกันเพือ่ หนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายใหม่ทงหมด
ั้
เพื่อความมัน่ คงในการให้ เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ มีอานาจวินิจฉัยเรี ยกให้ มีผ้ คู ้าประกันมากกว่าสามคนก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผู้ค ้าประกันสาหรับผู้ก้ มู ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี ้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค ้าประกัน โดยจานวนต้ นเงินรวมกันทังหมดเกิ
้
นกว่าจากัดที่
กล่าวในข้ อ 15 วรรคแรกไม่ได้
เมื่อผู้ค ้าประกันคนใดตายหรื อลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผู้ค ้าประกันต่อไป ผู้ก้ จู ะต้ องจัด
ให้ สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันแทนคนเดิม
ให้ เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้กาหนด
การให้ สมาชิกผู้ค ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ นู นหลุ
ั ้ ดพ้ น
จากการค ้าประกันจนกว่าผู้ก้ ไู ด้ จดั ให้ สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้เห็น
สมควรเข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันแทน
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จะต้ องจัดให้ สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็ นผู้ค ้าประกันเงินกู้
ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้ก้ โู ดยเร็ วด้ วย
( 2 ) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกู้รายนันโดยต้
้
องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกู้ส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้ก้ ตู ้ องอยู่ภายในร้ อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์นนั ้
( 3 ) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อในสหกรณ์ ซึง่ คณะ
กรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่า
หุ้นของผู้ก้ อู ยู่ภายในร้ อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นนั ้
ข้ อ 19. การส่งเงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้สามัญ ให้ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการ
เงินกู้พิจารณากาหนดให้ ผ้ กู ้ สู ่งคืนเงินกู้สามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย ตามหลักเกณฑ์ใน
ข้ อ 15 โดยให้ ส่งชาระงวดแรกตังแต่
้ วนั สิ ้นเดือนที่รับเงินกู้เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่ผ้ กู ้ มู ีคาขอเป็ นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผัน
เป็ นพิเศษคณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้ ตาม
ความในวรรคก่อนนัน้ ให้ แก่ผ้ กู ้ คู ราวละหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี ้รวมกันทังหมดส
้
าหรับ
เงินกู้สามัญราย ๆ หนึ่งต้ องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้ อ 20. การให้ เงินกู้พิเศษให้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตังคณะกรรมการเงิ
้
นกู้ขนตามความในข้
ึ้
อบังคับของ
สหกรณ์ ข้ อ 82 และมอบอานาจหน้ าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกก็ได้
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขและวิธีการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ และระเบียบนี ้ และระเบียบว่าด้ วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554
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ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 21. ให้ เรี ยกดอกเบี ้ยเงินกู้ทกุ ประเภทในอัตราไม่เกินร้ อยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้ ทราบ
เป็ นคราว ๆ ไป
ข้ อ 22. ดอกเบี ้ยนันให้
้ คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้ นเงินคงเหลือ
หมวด 6
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกู้
ข้ อ 23. ให้ คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี ้และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่ องผู้ก้ จู ะต้ อง
จัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้ อ 24. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถอื ว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิง
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาทีใ่ ห้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยก
คืนโดยมิชกั ช้ า
(1) เมื่อผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่าผู้ก้ นู าเงินไปใช้ ผิดความมุ่งหมายที่ให้ เงิน
กู้นนั ้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่ องและผู้ก้ ู
มิได้ จดั การแก้ ไขให้ คนื ดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย ) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ข้ อ 25. ในกรณีเงินกู้เป็ นอันต้ องส่งคืนโดยสิ ้นเชิงตามที่กล่าวแล้ ว ใน ข้ อ 24 ถ้ าผู้ค ้าประกันต้ องรับ
ผิดชาระหนี ้แทนผู้ก้ ู และไม่สามารถชาระหนี ้นันโดยสิ
้
้นเชิง เมื่อผู้ค ้าประกันร้ องขอคณะกรรมการดาเนินการ
อาจผ่อนผันให้ เรี ยกเก็บจากผู้ค ้าประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ทาหนังสือกู้ให้ ไว้ ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 26. ผู้ก้ กู ็ดี ผู้ค ้าประกันก็ดี ต้ องรับผูกพันว่า ถ้ าตนประสงค์จะขอออกหรื อย้ ายจากราชการ หรื อ
งานประจาต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี ้สินซึง่ ตนมีอยู่ตอ่ สหกรณ์ หรื อจัดหาผู้ค ้า
ประกันแทนตนให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อน แล้ วจึงขอออกหรื อย้ ายจากราชการหรื องานประจานันได้
้
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