
                                                     
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั 
วา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้พ.ศ. 2559  

(แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 
****************** 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั ขอ้ 72 (8) ขอ้ 94 (2) และที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 62 กรณีพเิศษ คร้ังที่ 4/2561 เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2561 มีมติก าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้พ.ศ. 2559 (แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบั
ที่ 4 ) พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู ้พ.ศ. 2559 (แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 11 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2559  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 11. เงินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่วนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดต้ามที่เห็นสมควร
เป็น 4 ประเภท คือ 
    1. สามญัประเภท ก. เพือ่การทัว่ๆไป   
     2. สามญัประเภท ข. เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 
    3.สามญัประเภท ค. เพือ่พฒันาวชิาชีพ 
     4. สามญัประเภท จ.เพือ่โครงการรวมหน้ีเงินกูส้ามญั     
 การกูเ้งินสามญั สมาชิกตอ้งมีเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่  1 ใน 6 ของเงินกูค้งเหลือทุกประเภทรวมกนัในวนัรับ
เงินกู ้และสมาชิกจะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนเหลือตามที่คณะกรรมการก าหนด  
 1. สามญัประเภท ก เพ่ือการทัว่ๆไป สมาชิกต้องอยู่ภายในข้อจ ากดัดังต่อไปนี ้
   (1) เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กูไ้ด ้60 เท่าของเงินไดร้ายเดือน  แต่ไม่เกิน 600,000 บาท 
    (2) เป็นสมาชิก 2  ปี  ขึ้นไป    กูไ้ด ้60 เท่าของเงินไดร้ายเดือน  แต่ไม่เกิน 800,000 บาท 
   (3) เป็นสมาชิก 4  ปี  ขึ้นไป    กูไ้ด ้60 เท่าของเงินไดร้ายเดือน  แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
   (4) เป็นสมาชิก 6  ปี  ขึ้นไป    กูไ้ด ้60 เท่าของเงินไดร้ายเดือน  แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท 
   (5) เป็นสมาชิก 8 ปี ขึ้นไป    กูไ้ด ้60 เท่าของเงินไดร้ายเดือน  แต่ไม่เกิน 1,400,000 บาท 
    (6) เป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป    กูไ้ด ้60 เท่า ของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท    
   (7) เป็นสมาชิก 12 ปี ขึ้นไป    กูไ้ด ้60 เท่า ของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท 
    (8) เป็นสมาชิก 15 ปี ขึ้นไป    กูไ้ด ้60 เท่า ของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 



  สมาชิกสงักดัโรงเรียนเอกชนและพนกังานราชการกูไ้ด ้60 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 
ส่งช าระหน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายใน 200 งวด แต่ไม่เกินอายตุวั 60 ปี 
 สมาชิกที่มีเงินค่าหุน้อยูใ่นสหกรณ์น้ีเกินกวา่ขอ้จ ากดั หรือวงเงินกูส้ามญั และสมาชิกนั้นยงัส่งเงินค่าหุน้
เป็นรายเดือน ใหกู้ไ้ดอ้ตัราร้อยละ 100 ของเงินหุ้นที่มีอยู ่และถา้สมาชิกนั้นงดส่งเงินค่าหุน้ตามความในขอ้บงัคบั 43 
ใหกู้ไ้ดร้้อยละ 90 ของเงินค่าหุน้ที่มีอยู ่
       2. สามัญประเภท ข. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ผูกู้ต้อ้งเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กูไ้ด ้60 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
       3. สามัญประเภท ค. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
  ผูกู้ต้อ้งเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป และไดรั้บเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจ าต  าแหน่ง หรือเงินค่าตอบแทน 
หรือเงินไดอ่ื้นๆ ในลกัษณะเดียวกนั ตามที่คณะกรรมการก าหนดใหโ้ดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
       สมาชิกที่ไดรั้บเงินวทิยฐานะ 3,500 บาท ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 300,000 บาท 
       สมาชิกที่ไดรั้บเงินวทิยฐานะ 5,600 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเกิน 400,000 บาท 
       สมาชิกที่ไดรั้บเงินวทิยฐานะ 9,900 บาท ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 500,000 บาท 
      4. สามัญประเภท จ. เพ่ือโครงการรวมหนี้เงินกู้สามัญ 

        ผูกู้ต้อ้งเป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป สมาชิกตอ้งอยูภ่ายในขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี 
  1. สมาชิกกูไ้ด ้100 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท 
  2. สมาชิกผูกู้ต้อ้งมีอายไุม่เกิน 65 ปี หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  3. สมาชิกผูกู้ท้ี่มีอายเุกิน 65 ปี ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินวงเงินหลกัประกนัที่มีอยูใ่นสหกรณ์” 
 ข้อ 4. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 12 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2559  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
     “ ข้อ 12.  สมาชิกที่ไดรั้บเงินกูส้ามญัแลว้ จะขอกูส้ามญัคร้ังใหม่ จะตอ้งส่งช าระเงินตน้ตามล าดบังวดใน
สญัญาเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของวงเงินกู ้หรือดงัต่อไปน้ี 
        สามญัประเภท ก. ส่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 8 งวดตามล าดบังวดในสญัญา 
        สามญัประเภท ข. ส่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 งวดตามล าดบังวดในสญัญา 
       สามญัประเภท ค. ส่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 งวดตามล าดบังวดในสญัญา 
        สามญัประเภท จ. ส่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 8 งวด ตามล าดบังวดในสญัญา 
        ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้กู้ที่ใช้ทุนเรือนหุ้นค า้ประกัน” 
 ข้อ 5. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 25 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2559  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 25. เงินกูพ้เิศษ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจพจิารณาวนิิจฉยัให้เงินกูพ้เิศษแก่สมาชิกไดต้ามที่เห็นสมควร
เป็น 2 ประเภท คือ 

1. พเิศษประเภท ก. เพือ่การเคหะสงเคราะห์หรือเพือ่การลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพือ่ซ้ือยานพาหนะ  
2. พเิศษประเภท ข. เพือ่โครงการรวมหน้ี 



 สมาชิกจะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนเหลือตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 พิเศษประเภท ก. เพือ่การเคหะสงเคราะห์ หรือเพือ่การลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพือ่การซ้ือยานพาหนะ 
สมาชิกตอ้งมีเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 1ใน 6  ของเงินกูค้งเหลือทุกประเภทรวมกนัในวนัรับเงินกูแ้ละตอ้งอยูภ่ายใน
ขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี 

  (1) เป็นสมาชิก  3 ปีขึ้นไป กูไ้ด ้100 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 

   (2) เป็นสมาชิก  5 ปีขึ้นไป กูไ้ด ้100 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
  (3) เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป กูไ้ด ้100 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
  (4) เป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป กูไ้ด ้100 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
  (5) เป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป กูไ้ด ้100 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 3,500,000 บาท 
  (6) เป็นสมาชิก 25 ปีขึ้นไป กูไ้ด ้100 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท 

 พิเศษประเภท ข. เพือ่โครงการรวมหน้ีเงินกูพ้เิศษ ผูกู้ต้อ้งเป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป สมาชิกตอ้งมีเงินค่าหุน้ไม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 6 ของเงินกูค้งเหลือทุกประเภทรวมกนัในวนัรับเงินกู ้และตอ้งอยูภ่ายในขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี 

  1. สมาชิกกูไ้ด ้150 เท่า ของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่ถึง 6,000,000 บาท 
  2. สมาชิกผูกู้ต้อ้งมีอายไุม่เกิน 65 ปีหรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  3. สมาชิกผูกู้ท้ี่มีอายเุกิน 65 ปี ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินวงเงินหลกัประกนัที่มีอยูใ่นสหกรณ์” 
 ข้อ 6. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 26 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2559  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ ข้อ 26.  สมาชิกที่ไดรั้บเงินกูส้ามญัแลว้ มีความประสงคก์ูพ้เิศษประเภท ก หรือเงินกูพ้เิศษประเภท ข 
จะตอ้งส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 8 งวด ตามล าดบังวดในสญัญา และสมาชิกที่กูเ้งินพเิศษ
ประเภท ก หรือพเิศษประเภท ข. แลว้ จะกูค้ร้ังใหม่ จะตอ้งส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูพ้เิศษประเภท ก หรือเงินพเิศษ
ประเภท ข เดิม มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 งวด ตามล าดบังวดในสญัญา ทั้งน้ีไม่รวมถึงผูกู้ท้ี่ใชทุ้นเรือนหุน้ค  ้าประกนั 

 สมาชิกที่ไดรั้บเงินกูพ้เิศษแลว้ อาจเปล่ียนเงินกูพ้เิศษเดิมเป็นเงินกูส้ามญัได”้ 
  
  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

    
ประกาศ ณ วนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

                                                                                   (นายสุชีพ  พฤฒิพนัธพ์ศิุทธ)์ 
                      ประธานกรรมการ 

                     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั 


