
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากดั 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2558 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
----------------------- 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด จ ากดั ขอ้ 62(9) และขอ้ 86(4) ท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 57  คร้ังท่ี 2  วนัท่ี  20 ธันวาคม  พ.ศ. 2560  ได้แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  พ.ศ.2558  ไวด้งัต่อไปน้ี  

         ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด จ ากดั วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก  
พ.ศ. 2558 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561” 
          ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม  พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 
          ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2558 ขอ้ 12., ขอ้ 31.ก., ขอ้ 42.และให้ใช้
ขอ้ความต่อไปน้ีแทน  
           “ขอ้12. จ านวนเงินกู้สามญัท่ีให้แก่สมาชิกคนหน่ึง ๆ  นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรตามจ านวนเท่าของเงินเดือนรวมกบัค่าหุ้นและวงเงินกูท่ี้ก าหนดสุดแต่จ านวนใดจะ
นอ้ยกวา่  และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี               

อายุการเป็นสมาชิก จ านวนเท่าของเงินเดือน 
รวมกบัค่าหุ้น 

กู้ได้ไม่เกนิ 
(บาท) 

มีเงินค่าหุ้น 
ค า้ประกนั 

6 เดือน ข้ึนไป - 1 ปี 30 800,000 20 % 
1 ปี ข้ึนไป - 3 ปี 40 1,000,000 20 % 
3 ปี ข้ึนไป - 5 ปี 50 1,500,000 20 % 
5 ปี ข้ึนไป – 8 ปี 60 2,000,000 20 % 
8 ปี ข้ึนไป -10 ปี 70 2,500,000 20 % 
10 ปี ข้ึนไป  - 3,000,000 20 % 

                 12.1  สมาชิกท่ีใชเ้งินค่าหุน้ค ้าประกนั  ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  90 % ของเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูข่ณะท่ีขอกู ้   
             12.2  สมาชิกท่ีออกจากราชการโดยไดรั้บเงินบ าเหน็จ  และยงัคงเป็นสมาชิกอยู่ตามขอ้บงัคบั
สหกรณ์  ข้อ 45.  หรือสมาชิกท่ีท างานประจ าในโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัตราด หรือสมาชิกท่ีเป็น
พนักงานราชการซ่ึงได้รับเงินเดือน  หรือรายได้ประจ าจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการประจ า
จงัหวดัตราด  ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  90%  ของเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูข่ณะท่ีขอกู ้
             12.3 สมาชิกท่ีได้รับการพิจารณาให้กู้ได้ต้องมี เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าท่ี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนด   
 ขอ้ 31. หลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ั้น ใหใ้ชข้อ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   นอกจากหนังสือกู้ซ่ึงผู ้กู้ได้ท  าไว้ต่อสหกรณ์ก็ไม่ต้องมี
หลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 

 



 
                   (2) เงินกูส้ามญั ท่ีมีจ  านวนไม่เกินร้อยละ 90  ของเงินค่าหุ้นท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์  ไม่ตอ้ง
มีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน แต่ถา้เงินกูมี้จ  านวนเกินกวา่ค่าหุ้นท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

ก. วงเงินกูท่ี้เกินกวา่ค่าหุน้ใหมี้บุคคลค ้าประกนัดงัน้ี 
  -  กูไ้ม่เกิน  200,000.-  บาท  ผูค้  ้าประกนั  1  คน 
  -  กูเ้กินกวา่  200,000.-  บาท  แต่ไม่เกิน  400,000.-  บาท  มีค่าหุน้ค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่ 
     20%  ของเงินกู ้ ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  2  คน 
  -  กูเ้กินกวา่  400,000.-  บาท  แต่ไม่เกิน  1,000,000.-  บาท  มีค่าหุน้ค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่ 
     20%  ของเงินกู ้ ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  3  คน  หรือหากมีค่าหุน้ค ้าประกนั 
     ไม่นอ้ยกวา่  40%  ของเงินกูต้อ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  2  คน 
  -  กูเ้กินกวา่ 1,000,000.- บาท  แต่ไม่เกิน  1,500,000.-  บาท  มีค่าหุน้ค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่ 
     20%  ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  4  คน  หรือหากมีค่าหุน้ค ้าประกนั 
     ไม่นอ้ยกวา่  40%  ของเงินกู ้ ตอ้งมีผูค้  ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่  3  คน 
 

บทเฉพาะกาล 
ขอ้ 42. ส าหรับสมาชิกท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด จ ากดั  ก่อนระเบียบน้ี  

ถือใช้  ให้สามารถกู้ได้ไม่เกินวงเงินตามท่ีระเบียบน้ีก าหนด  ยกเวน้  ผูท่ี้ได้กู้ไปแล้วให้วงเงินกู้ไม่เกิน
สัญญากูเ้ดิม” 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 20  ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 
 

          ลงช่ือ   คราวธุ  หงษว์เิศษ 
 (นายคราวุธ  หงษ์วเิศษ) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากดั 

 


