1

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่พนักงานราชการ พ.ศ. 2562
อาศัยอํานาจตามความในข้อบัง คับ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู น ราธิ วาส จํา กัด ข้อ 79(8) และข้อ
107(3) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ด ที่ 59 ครั้ งที่ 6/2562 เมื่ อ วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้
กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่พนักงานราชการ พ.ศ. 2562 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด ว่าด้วยการให้เงิ นกู้แก่
พนักงานราชการ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิ กระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด ว่าด้วยการให้เงิ นกู้แก่พนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่พนักงานราชการ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
พนักงานราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด ว่า
ด้ว ยการให้ เงิ น กู้แก่ พ นัก งานราชการ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 4 ) พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบี ย บ มติ
ประกาศหรื อคําสั่งอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด
“สมาชิ ก” หมายความว่า พนักงานราชการที่เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส
จํากัด
“คณะกรรมการดําเนิ นการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์
ครู นราธิ วาส จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
นราธิ วาส จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด
“กรรมการดํา เนิ น การ” หมายความว่า กรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู
นราธิ วาสจํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด
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“เงิ น ได้รายเดื อน” หมายถึ ง เงิ น ค่ าตอบแทนรวมกับ เงิ น เพิ่ ม ค่ าครองชี พ ชั่วคราว เงิ น
สวัสดิ การสําหรับการปฏิ บตั ิงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ และเงิ นค่าตอบแทนรายเดื อนสําหรั บ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิ วาส ไม่รวมเงินเพิ่มรายได้อื่นๆ

“รายจ่ายที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด” หมายความว่า รายจ่ายอื่นๆ ที่ตอ้ งหักชําระ
ก่ อนชําระหนี้ สหกรณ์ ได้แก่ ภาษี อากร กฎหมายว่าด้วยกองทุ นสํ ารองเลี้ ยงชี พ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม เงินสงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกูโ้ ครงการกองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
และโครงการแก้ไขปั ญหาหนี้สินครู

หมวด 1
ข้อกําหนดทัว่ ไป
ข้อ 5. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเอนกประสงค์
ข้อ 6. การให้ เงิ นกู้แก่ ส มาชิ ก นั้น จะให้ เฉพาะกรณี เพื่ อการอัน จําเป็ นหรื อมี ป ระโยชน์ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุ รุ่ยสุ ร่าย หรื อการเก็งกําไรไม่ได้
ข้อ 7. สมาชิ กผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิ นต้องเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์ พร้ อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตาม
แบบที่กาํ หนดไว้
ข้อ 8. การให้เงิ นกู้ทุกประเภทนั้น ผูก้ ู้ตอ้ งทําหนังสื อกู้ และสมาชิ กผูค้ ้ าํ ประกัน (ถ้ามี) ต้องทํา
หนังสื อคํ้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนดไว้
ข้อ 9. การส่ งเงิ น งวดชําระหนี้ เงิ นกู้ ซึ่ งผูก้ ู้ต้องส่ งต่ อสหกรณ์ น้ ัน ให้ส่ งโดยวิธี หัก จากเงิ น ได้
รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่ งเงินงวดชําระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินค่าหุ น้ รายเดือน
เงินฝากรายเดือน และรายจ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดของสมาชิ กรวมกันจะต้องไม่เกิน
ร้อยละเจ็ดสิ บของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น
ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้แต่ละงวดถึงกําหนดส่ งภายในวันจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ

หมวด 2
เงินกูเ้ พื่ อเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 10.การให้ เงิ น กู้เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น คณะกรรมการดํา เนิ น การอาจมอบอํา นาจให้ ป ระธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการดําเนิ นการ หรื อผูจ้ ดั การ ตามที่ เห็ นสมควรเป็ นผู ้
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วินิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อเหตุ ฉุกเฉิ นแทนคณะกรรมการดําเนิ นการก็ได้ และให้ผูร้ ับมอบอํานาจดังกล่าวนั้น
แถลงรายการเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้ไป ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 11.เงิ นกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิ นที่ ให้แก่สมาชิ กผูก้ ู้คนหนึ่ งๆ นั้น ให้กู้ได้ตามความสามารถในการ
ชําระหนี้ และต้องอยูภ่ ายในจํากัดไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อไม่เกินเงินค่าหุ ้นของสมาชิกที่มีอยูใ่ นวันยื่นคํา
ขอกู้ สุ ดแต่จาํ นวนไหนน้อยกว่า
ในกรณี ที่สมาชิ กนั้นยังมีเงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนเหลืออยู่ สมาชิ กจะต้องชําระเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนให้หมด แล้วจึงมีสิทธิ์ กใู้ หม่ได้
ข้อ 12.หลักประกันสําหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสื อกูซ้ ่ ึ งผูก้ ไู้ ด้ทาํ ไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 13.การส่ งเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ให้ผกู ้ ูส้ ่ งคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นโดย
ส่ งต้นเงิ นกูร้ วมกับดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) เป็ นจํานวนไม่เกินสามสิ บงวด
เงินงวดชําระหนี้น้ นั ให้ส่งชําระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก

หมวด 3
เงินกูส้ ามัญ
ข้อ 14.การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจแต่งตั้ง คณะกรรมการเงิ นกูข้ ้ ึน ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ และมอบอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 15.คําขอกู้เงิ นสามัญของสมาชิ กนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็ นชอบจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูข้ อกูน้ ้ นั
ข้อ 16.จํานวนเงิ นกู้ส ามัญ ที่ ให้ แก่ ส มาชิ กผูก้ ู้ค นหนึ่ งๆ นั้น ให้ค ณะกรรมการดําเนิ นการหรื อ
คณะกรรมการเงิ นกูพ้ ิจารณาเห็ นสมควร ให้กู้ได้ตามความสามารถในการชําระหนี้ และต้องอยู่ภายใน
จํากัดไม่เกินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน
การกูเ้ งินตามวรรคก่อน ผูก้ จู้ ะต้องมีเงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของจํานวนเงินกู้
ข้อ 17.ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การขอกูอ้ นั มี
ลักษณะพึงให้กนู้ ้ นั ได้ทุกราย ให้ถือลําดับในการพิจารณาให้เงินกูด้ งั ต่อไปนี้
(1) เงินกูซ้ ่ ึงไม่เกินเงินค่าหุ น้ พึงให้ในลําดับก่อน
(2) ในระหว่างเงิ นกู้ซ่ ึ งอยู่ในลําดับ เดี ยวกันตามที่ ก ล่ าวในข้อ (1) นั้น เงิ นกู้ซ่ ึ งมี จาํ นวน
น้อย พึงให้ก่อนเงิ นกูซ้ ่ ึ งมี จาํ นวนมาก เพื่อประโยชน์แห่ งการนี้ จํานวนเงินกูท้ ี่ นาํ มาเทียบกันนั้นให้คิด
รวมทั้งเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
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ทั้งนี้ เว้น แต่ ก รณี ที่ ค ณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อคณะกรรมการเงิ นกู้เห็ นว่ามี เหตุ ผ ล
พิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 18.หลักประกันสําหรั บ เงิ นกู้ส ามัญ ถ้าเงิ นกู้ส ามัญมี จาํ นวนไม่ เกิ นกว่าค่าหุ ้นที่ ผูก้ ู้มีอยู่ใน
สหกรณ์ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญมีจาํ นวนเกินกว่าค่าหุ ้นซึ่ งผูก้ ูม้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่ ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ให้ ส มาชิ ก ที่ มิ ไ ด้ เป็ นคู่ ส มรสของผู ้กู้ หรื อ พนั ก งานราชการ ซึ่ งคณะกรรมการ
ดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรให้ค้ าํ ประกันเงินกูอ้ ย่างไม่มีจาํ กัด ดังต่อไปนี้
ก. วงเงินกูไ้ ม่เกิน 75,000 บาท
ให้มีบุคคลคํ้าประกัน จํานวน 1 คน
ข. วงเงินกูเ้ กินกว่า 75,000 – 150,000 บาท ให้มีบุคคลคํ้าประกัน จํานวน 2 คน
ค. วงเงินกูเ้ กินกว่า 150,000 – 250,000 บาท ให้มีบุคคลคํ้าประกัน จํานวน 3 คน
เพื่อความมัน่ คงในการให้เงิ นกูส้ ามัญ คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการ
เงินกูม้ ีอาํ นาจวินิจฉัยเรี ยกให้มีผคู ้ ้ าํ ประกันมากกว่าที่กาํ หนดได้
เมื่อผูค้ ้ าํ ประกันคนใดขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับไม่วา่ เพราะเหตุใดหรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันต่อไป ผูก้ ูต้ อ้ งจัด
ให้ ส มาชิ ก อื่ น ที่ มิ ไ ด้เป็ นพนั ก งานราชการ ซึ่ งคณะกรรมการดํา เนิ น การ หรื อ คณะกรรมการเงิ น กู้
เห็ นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันแทนคนเดิ ม ให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อ
คณะกรรมการเงินกูก้ าํ หนด
อนึ่ ง ภายหลังทําหนังสื อคํ้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าํ ประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้
ผูก้ ูจ้ ะต้องจัดให้มีสมาชิ กอื่นที่มิได้เป็ นพนักงานราชการ ซึ่ งคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันหนี้เงินกูใ้ นส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
(2) มี อสั งหาริ ม ทรั พ ย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอื่ น จํานองเป็ นประกันเต็มจํานวน
เงินกูร้ ายนั้น โดยต้องเป็ นที่พอใจของคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อคณะกรรมการเงินกูว้ ่าจํานวนเงินกู้
ส่ วนที่ เกิ น กว่าค่ าหุ ้น ของผูก้ ู้ต้องอยู่ภายในร้ อยละเจ็ดสิ บ แห่ งราคาประเมิ น ของอสังหาริ ม ทรั พ ย์จาก
สํานักงานที่ดิน
(3) มีบญั ชี เงินฝากในสหกรณ์จาํ นําเป็ นประกันโดยจํานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าค่าหุ ้นของ
ผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละเก้าสิ บแห่งค่าของจํานวนเงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
ข้อ 19.ให้ผูก้ ูม้ ีบญั ชี เงินฝากประจําหรื อเงินฝากออมทรัพย์ โดยสหกรณ์ หักเงินค่าตอบแทนของ
ผูก้ อู้ ย่างน้อยเดือนละหนึ่งร้อยบาท
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ข้อ 20.การส่ งเงิ น งวดชํ า ระหนี้ สํ า หรั บ เงิ น กู้ ส ามั ญ ให้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ นการ หรื อ
คณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณากําหนดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย)
พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็ นจํานวนไม่เกินหนึ่งร้อยงวด

หมวด 4
เงินกูพ้ ิเศษเพื่ อการเอนกประสงค์
ข้อ 21.จํานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ ซึ่ งให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ให้กไู้ ด้ภายใน
จํากัดไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของค่าหุ น้ หรื อเงินฝากทั้งหมดที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
ข้อ 22.การส่ ง เงิ น งวดชํา ระหนี้ สํ า หรั บ เงิ น กู้พิ เศษเพื่ อ การเอนกประสงค์ ให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนิ นการ หรื อ คณะกรรมการเงิ นกูพ้ ิจารณากําหนดให้ผูก้ ูส้ ่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเอนกประสงค์เป็ น
งวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็ นจํานวนไม่เกินหนึ่งร้อยงวด

หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินกู ้
ข้อ 23.ให้คิดดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทในอัตราสู งสุ ดไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 24.ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ โดยถือตามปี ปฏิทิน
ในกรณี ท่ี ส มาชิ กมาขอชําระหนี้ ก่อนกําหนด หรื อชําระหนี้ ท้ งั หมดสหกรณ์ จะคํานวณ
ดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือจนถึงวันก่อนวันชําระหนี้เงินกูน้ ้ นั

หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคื นเงินกู ้
ข้อ 25.ให้คณะกรรมการดําเนิ นการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาํ หนด
ไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนิ นการเห็ นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องผูก้ ู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
ข้อ 26.ในกรณี ใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงิ นกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึ งกําหนดส่ งคื นโดย
สิ้ นเชิ ง พร้ อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คํานึ งกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนิ นการ
จัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ
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(2) เมื่ อปรากฏแก่ คณะกรรมการดําเนิ นการว่า ผูก้ ู้นําเงิ นกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ ให้
เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันเงินกูเ้ กิดบกพร่ องและผูก้ ูม้ ิได้จดั การ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่ อค้างส่ งเงิ นงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
ข้อ 27.ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิ งตามที่กล่าวแล้วในข้อ 26 ถ้าผูค้ ้ าํ ประกันต้อง
รับผิดชําระหนี้ แทนผูก้ ูแ้ ละไม่สามารถชําระหนี้น้ นั โดยสิ้ นเชิงได้ ผูค้ ้ าํ ประกันอาจชําระเป็ นงวดรายเดือน
ตามที่ผกู ้ ทู้ าํ หนังสื อไว้กบั สหกรณ์ก็ได้
กรณี ที่ผคู ้ ้ าํ ประกันไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน เมื่อผูค้ ้ าํ ประกันร้องขอ
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจผ่อนผันให้ผคู ้ ้ าํ ประกันชําระหนี้ ได้ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนิ นการ
กําหนด
ข้อ 28.ผูก้ ูก้ ็ดี ผูค้ ้ าํ ประกันก็ดีตอ้ งรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรื อย้ายจากราชการ หรื อ
งานประจําตามระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติวิธีรับสมัครและการขาดจากสมาชิ กภาพต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้
สหกรณ์ ทราบและจัดการชําระหนี้ ซึ่ งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนแล้วจึงออกหรื อย้ายจาก
ราชการหรื องานประจํานั้นได้
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

(นายเกรี ยงไกร ศักระพันธุ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิ วาส จํากัด

