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สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

รับทํา พรบ. ในราคาพิเศษคะ

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2558 

แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

หลักเกณฑเงินกูสามัญ มีดังนี้

อายุการเปนสมาชิก

จํานวนเทา

ของเงินเดือน

รวมกับคาหุน

กูไดไมเกิน

(บาท)

มีเงินคาหุน

คํ้าประกัน

6 เดือน ขึ้นไป - 1 ป 30 800,000 20%

1 ป ขึ้นไป - 3 ป 40 1,000,000 20%

3 ป ขึ้นไป - 5 ป 50 1,500,000 20%

5 ป ขึ้นไป – 8 ป 60 2,000,000 20%

8 ป ขึ้นไป -10 ป 70 2,500,000 20%

10 ป ขึ้นไป - 3,000,000 20%

*การใชบุคคลคํ้าประกันเงินกูสามัญ*

วงเงินกู (บาท) มีเงินคาหุน

คํ้าประกัน

ใชผูคํ้าประกัน

(คน)

กูเงิน 90% ของคาหุนที่มีอยูขณะยื่นกู ไมตองใชบุคคลคํ้าประกัน

กูเงินเกินกวาคาหุนที่มีอยู ไมเกิน 200,000.-บาท 20% 1

กูไมเกิน 200,000.-บาท 20% 1

กูเงิน 200,001.-บาท แตไมเกิน 400,000.-บาท 20% 2

กูเงิน 400,001.-บาท แตไมเกิน 1,000,000.-บาท 20% 3

กูเงิน 400,001.-บาท แตไมเกิน 1,000,000.-บาท 40% 2

กูเงิน 1,000,001.-บาท แตไมเกิน 1,500,000.-บาท 20% 4

กูเงิน 1,000,001.-บาท แตไมเกิน 1,500,000.-บาท 40% 3

กูเงิน 1,500,001.-บาท แตไมเกิน 3,000,000.-บาท 20% 5

กูเงิน 1,500,001.-บาท แตไมเกิน 3,000,000.-บาท 40% 4

สาํหรบัสมาชกิทีส่มคัรเขาเปนสมาชกิสหกรณออมทรพัยครตูราด จาํกดั 

กอนระเบียบนี้ถือใช ใหสามารถกูไดไมเกินวงเงินตามที่ระเบียบนี้กําหนด  

ยกเวน ผูที่ไดกูไปแลวใหวงเงินกูไมเกินสัญญากูเดิม

กิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

สวัสดีปใหม 2561

สหกรณออมทรพัยครตูราด จาํกดั ไดจดัทัศนศกึษาดงูานสหกรณออมทรพัย
ครูพังงา ระหวางวันที่ 24 – 28 มกราคม 2561 โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา 
ผูตรวจสอบกจิการ ผูเชีย่วชาญฯ เจาหนาที ่และสมาชกิของสหกรณออมทรพัย
ครูตราด จํากัด ที่จับสลากเขารวมโครงการครั้งนี้ จํานวน 83 คน 



เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

 ที่รักและเคารพทุกทาน

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณที่รักทุกทาน ในเดือนมกราคมที่

ผานมา หลายทานไดไปรวมกิจกรรมวันครู ซึ่งเปนวันที่พวกเรา

ภาคภูมิใจ ดังคําขวัญวันครูประจําป 2561 วา “ศิษยดี ก็ดวย

ครูดี มีศรัทธา” สอ.ครูตราด จํากัด ของเราไดสนับสนุนการจัด

กิจกรรมวันครูในครั้งนี้ดวย 

และในการจดัทศันศกึษาดงูานที ่สอ.ครพูงังา จาํกดั ระหวาง

วันท่ี 24-28 ม.ค.61 ที่ผานมา สหกรณฯไดมีโควตาสําหรับ

สมาชิกแตละหนวย ซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยาง

ดียิ่ง และจากการสํารวจขอมูลมีสมาชิกสนใจท่ีจะเขารวม

ทัศนศึกษาดูงานกับสหกรณฯ เปนจํานวนมาก

คณะกรรมการจึงเห็นควรจัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นของสมาชิกในเร่ืองตางๆ เพื่อเปนขอมูลในการ

พฒันางานและพจิารณาจดักรอบการคดัเลอืกสมาชกิเขารวมดู

งานในปตอๆ ไป และขอความรวมมอืทานสมาชกิทกุทาน กรณุา

ตอบแบบสอบถามและใหขอเสนอแนะ เพือ่พฒันาและปรบัปรงุ

การบริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 ดวยความเคารพ

 (นายคราวุธ  หงษวิเศษ)

 ประธานกรรมการ

จากประธาน ถึงสมาชิก

บัญชีธนาคารกรุงไทยของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

เลขที่ 206-1-11667-1  สาขาตราด

โครงการ... เงินกูสามัญ

เพื่อชําระหนี้บัตรเครดิต
รับสมัครสมาชิก

สสอค. - สส.ชสอ.

การสมัครสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
กรุณายื่นใบสมัคร ระหวางวันที่ 1-25 ของทุกเดือน 

เพื่อเปนสมาชิกในเดือนถัดไป

สหกรณออมทรพัยครตูราด จาํกดั จดัทาํโครงการเงินกูสามญั
เพื่อชําระหนี้บัตรเครดิตซ่ึงเปนเงินกูดอกเบี้ยสูง วงเงินกูไมเกิน 
300,000.- บาท (ไมรวมสิทธิ์การกูเงินสามัญ) ของสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด โดยใชหลักเกณฑดังนี้

1. เปนสมาชิกมาแลว 6 เดือน
2. สงชําระไมเกิน 72 งวด
3. หักทุกรายการแลวเงินเดือนเหลืออยางนอย 10 %
4. บุคคลคํ้าประกัน

4.1 กูไมเกิน 100,000.- บาท ใชผูคํ้าประกัน 1 คน
4.2 กู 100,001-300,000.- บาท ใชผูคํ้าประกัน 2 คน

• ตองไมเปนผูคํ้าประกันเดิมของสัญญา

เงินกูสามัญหรือสามัญสวัสดิการ

• ผูคํ้าประกันหนึ่งคนสามารถคํ้าประกันเงินกู

บัตรเครดิตไดเพียงรายเดียว
5. เอกสารแจงยอดหนี้บัตรเครดิตจากสถาบันการเงินไมเกิน

ยอดหนี้จากบัตรเครดิตตามเอกสารของสถาบันการเงิน ณ วันที่ 
ยื่นกู

6. เริ่มโครงการตั้งแต วันที่ 1 มี.ค.61 – 30 มิ.ย. 61
7. อัตราดอกเบี้ย 6.00%
8. สมาชิกที่จะใชสิทธิ์ในการกูเพื่อชําระหนี้บัตรเครดิต 

สามารถยื่นคําขอกูได ปละ 1 ครั้ง
9. การพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ

วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด

สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

สสอค.
รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ อายุไมเกิน 60 ป

เกิดตั้งแต 1 ม.ค.2501 เปนตนไป

รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ (คูสมรส, บิดา-มารดา,บุตร) 
ของสมาชิกประเภทสามัญ สสอค.

อายุไมเกิน 50 ป (เกิดกอนป 2511) 

คาสมัคร + คาบํารุง + เงินสงเคราะหลวงหนา
รวม 4,860 บาท

สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

สส.ชสอ.

รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ อายุไมเกิน 56 ป
เกิดตั้งแต 1 ม.ค.2505 เปนตนไป

รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ (คูสมรส, บิดา-มารดา, บุตร) 
ของสมาชิกประเภทสามัญ สส.ชสอ. อายุไมเกิน 56 ป

เกิดตั้งแต 1 ม.ค.2505 เปนตนไป

คาสมัคร + คาบํารุง + เงินสงเคราะหลวงหนา
รวม 4,840 บาท

รับสมัครตั้งแต...
1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561


