
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ ากัด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อการอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต พ.ศ. 2565 

********************************* 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ ากัด เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์
ตามหนังสือสหกรณ์จังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ ากัด และหมวด 3 เงินกู้สามัญ      
แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 และที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 44/1 ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 255 มีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูระยอง จ ากัด  เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพ่ือการอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ระยอง จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 และให้ก าหนด
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อการอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 สมาชิกผู้กู้พิจารณาตามความม่ันคงของรายได้และอาชีพแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
  1.1 กลุ่มสมาชิกข้าราชการและพนักงาน 
   1.1.1 คุณสมบัติของผู้กู้ 
    (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองหรือ 
     (3) พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดระยอง 
     (4) ข้าราชการ พนักงานที่สังกัดกองการศึกษาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออ่ืนและมี
สถานศึกษาในสังกัดตามความในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
     (5) ข้าราชการครูและโอนไปรับราชการสังกัดอ่ืนตามกฎหมาย ว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ฯ  
     (6) ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน  55 ปี บริบูรณ์หรือผู้ที่สมัครใจเข้าโครงการเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนด  
 
 



   1.1.2 สิทธิการขอกู้  
    (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ ากัด ไม่น้อยกว่า 2 เดือน  
    (2) สมาชิกท่ีมียอดเงินกู้สามัญ เดิม ต้องส่งช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะมีสิทธิ์
ขอกู้ใหม่  
   1.1.3 หลักเกณฑ์การขอกู้และการอนุมัติ เงินกู้  
    (1) วงเงินกู้สามัญให้กู้ได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้นที่ช าระแล้วของ
สมาชิกนั้นแต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ ดังนี้ 
     ก. เป็นสมาชิกครบ 2 เดือน ถึง 5 ปี จ านวนเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท      
(แปดแสนบาทถ้วน)  
      ข. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี ถึง 6 ปี จ านวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท         
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
     ค. เป็นสมาชิกเกิน 6 ปี จ านวนเงินกู้ ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้าน      
บาทถ้วน) 
     ง. สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้น โดยไม่จ ากัดจ านวนปีที่
เป็นสมาชิก 
    ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินตามข้อ ก. จะต้องไม่มีหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืน หรือหากเป็นหนี้
อยู่ก่อนแล้ว จะต้องเป็นการกู้เพ่ือช าระหนี้โดยสหกรณ์จะเป็นผู้ด าเนินการช าระหนี้ดังกล่าว ส่วนเงินที่เหลือจึงจะจ่ายคืน
ให้แก่ผู้กู ้
    ในกรณีที่สมาชิกเคยกู้เงินโดยมีวงเงินกู้สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก แต่มีความ
ประสงค์จะขอกู้ใหม่ในวงเงินเดิม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้ 
    (2) ต้องมีทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของยอดเงินกู้ ณ วันรับเงินกู้ 
    (3) ต้องแนบหนังสือรับรองเงินได้รายเดือน หลังหักยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือเงินสุทธิแล้ว
โดยมีผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง ส่วนผู้รับบ านาญหรือผู้รับบ าเหน็จรายเดือนให้รับรองตนเอง   
   กรณีผู้กู้ตามข้อ 1.1.1 (3) - (5) ต้องให้ผู้บังคับบัญชาและผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายรายได้รายเดือน       
ท าข้อตกลง (MOU) ยินยอมหักเงินเดือนและหรือรายได้อ่ืนของผู้กู้ส่งใช้สหกรณ์ด้วย สหกรณ์อาจขอให้สมาชิกรายใด      
รายหนึ่งส่งเอกสารนอกเหนือจากวรรคแรกเพ่ิมเติมเพ่ือแสดงการเป็นหนี้จากสถาบันการเงินอ่ืนก็ได้ 
    (4) มีส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้กู้ผู้ค้ าประกันและคู่สมรสผู้กู้ ที่ผู้ถือ
บัตรลงนามรับรอง 
    (5) กรณีกู้ไม่เกินค่าหุ้นและหรือเงินฝากของตนที่มีอยู่ในสหกรณ์ไม่ต้องมีหลักประกัน   
 
 



  
    (6) สมาชิกต้องมีเงินเหลือสุทธิรายเดือนหลังจากหักช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทรวม      
หักจากยอดกู้ใหม่แล้วและหักทุกรายการจากเงินได้รายเดือนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ30 หากเงินรายได้รายเดือนต่ ากว่า    
ร้อยละ 30 ให้ท าบันทึกชี้แจงเหตุผลแนบมาพร้อมกับค าขอกู้เงินและให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาตามความจ าเป็นแล้ว
น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่สมาชิกกู้ไม่เกินค่าหุ้นและหรือเงินฝากของตนที่มีอยู่ในสหกรณ์ให้
ผู้จัดการพิจารณาอนุมัต ิ
    (7) ก าหนดการยื่นค าขอกู้ ยื่นกู้ได้ทุกวันท าการและรับเงินได้เมื่อส่งเอกสารสัญญา
ครบถ้วนถูกต้อง เว้นแต่จ านวนเงินกู้เกินกว่าหนึ่งล้านบาทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน หากสมาชิกกู้
ไม่เกินค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ 
    (8) สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์เดิมหรือสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนให้นับอายุการเป็น

สมาชิกต่อจากสหกรณ์เดิมหรือสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนได้ 

   1.1.4 สิทธิและวงเงินค้ าประกัน   
    (1) สมาชิกคนหนึ่งค้ าประกันได้ไม่เกิน 6 คน ทั้งนี้  ต้องอยู่ภายใต้สิทธิค้ าประกัน        
ของตนเอง 
    (2) วงเงินกู้และการค้ าประกัน 
     ก. สมาชิกที่ขอกู้เงินไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้มีผู้ค้ าประกัน 
2 คน                 
     ข. สมาชิกท่ีขอกู้เงินตั้งแต่ 500,001 - 800,000 บาท (ห้าแสนเอ็ดบาทถ้วนถึง
แปดแสนบาทถ้วน) ให้มีผู้ค้ าประกัน 3 คน 
     ค. สมาชิกท่ีขอกู้เงินตั้งแต่ 800,001  - 1,500,000 บาท (แปดแสนเอ็ดบาท
ถ้วนถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ให้มีผู้ค้ าประกัน 4 คน   
     ง. สมาชิกท่ีขอกู้เงินตั้งแต่  1,500,001 - 2,200,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเอ็ด
บาทถ้วนถึงสองล้านสองแสน บาทถ้วน)  ให้มีผู้ค้ าประกัน 5 คน   
     จ. สมาชิกที่ขอกู้เงินตั้งแต่  2,200,001 - 3,000,000 บาท (สองล้านสองแสน
เอ็ดบาทถ้วนถึงสามล้านบาทถ้วน) ให้มีผู้ค้ าประกัน 6 คน 

     (3) ในกรณีใช้อสังหาริมทรัพย์จ านองประกันเงินกู้ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหลักประกัน
เงินกู้พิเศษ  
    (4) ใช้หลักทรัพย์รัฐบาล จ านองเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของหลักทรัพย์โดย
ต้องลงชื่อโอนสิทธิ์ให้แก่สหกรณ์  
 
 



 
    (5) ใช้เงินฝากท่ีมีบัญชีเงินฝาก ของสมาชิกอ่ืนในสหกรณ์จ าน าเป็นประกันโดยเงินกู้
ส่วนเกินค่าหุ้นและ หรือเงินฝากของตนที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
    (6) สมาชิกผู้กู้จะต้องท า ประกันชีวิตหรือประกันเงินกู้ ถ้าหากใช้ หลักประกันตาม       
ข้อ 1.1.4 (2) และหลักประกันอื่นที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ไม่เพียงพอต้องท าประกันวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) ขึ้นไป   
    (7)  สมาชิกที่กู้เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ในกรณีใช้บุคคลค้ าประกัน   
ต้องมีคุณสมบัตดิังนี้ 
     ก. เป็นสมาชิก กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกและ  
     ข. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 
(สสอค.)  และเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
     กรณีที่สมาชิกขาดคุณสมบัติไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกทั้ง 2 สมาคมได้หากมี
เงินได้รายเดือนหลังจากหักยอดกู้ใหม่แล้วเหลือมากกว่าร้อยละ 30 และมีหลักประกันอ่ืนที่มีอยู่ในสหกรณ์เพียงพอ 
คณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติก็ได้ 
     (8) ผู้กู้ใช้หลักประกันตามข้อ 1.1.4 (2) ต้องสมัครหรือเป็นสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์
ว่าด้วยกองทุนสะสมเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกันด้วย 
    (9) สมาชิกท่ีกู้เงินไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้วไม่ต้องใช้หลักประกันอ่ืน 

  1.2 กลุ่มสมาชิกผู้รับบ านาญ/ผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 
             1.2.1 คุณสมบัติของผู้กู ้
    (1) ข้าราชการและพนักงานที่มีอายุเกิน 55 ปี บริบูรณ์ หรือผู้ที่ เข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด หรือ 
    (2) ผู้รับบ านาญหรือผู้รับบ าเหน็จรายเดือนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญฯ     
หรือบ าเหน็จรายเดือนแล้วแต่กรณี 
   1.2.2 สิทธิการขอกู้หลักเกณฑ์การขอกู้และสิทธิและวงเงินค้ าประกันให้เป็นไปตามความใน     
ข้อ 1.1 
             1.2.3 การพิจารณาค านวณรายได้รายเดือน  
    (1) สมาชิกตามข้อ 1.2.1 ให้กู้ได้ตามสิทธิโดยพิจารณาจากเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า
เพียงอย่างเดียว  
    (2) สมาชิกผู้รับบ านาญหรือผู้รับบ าเหน็จรายเดือนที่กู้สามัญก่อนประกาศฉบับนี้หรือ
ภายหลังเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้รับบ านาญหรือผู้รับบ าเหน็จรายเดือน คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิก
ปรับสถานะหนี้ให้เหมาะสมกับเงินเดือนหรือความสามารถในการส่งช าระหนี้ก็ได้  
 



  1.3 กลุ่มสมาชิกทั่วไป 
             1.3.1 คุณสมบัติของผู้กู ้
    (1) เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ประจ าสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ ากัด  และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งโดยสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูระยอง จ ากัด 
    ก. ผู้จัดการ รองผู้จัดการและหัวหน้าฝ่าย 
     ข. หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ า 

    (2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดระยอง และคุรุสภาจังหวัดระยอง 
    (3) ลูกจ้างประจ าสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสังกัด
หน่วยอื่นตามข้อ 1.1.1 (4) และ (5) 
    (4) พนักงานราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (5) สมาชิกคุรุสภาท างานประจ าสถานศึกษาเอกชน 
    (6) สมาชิกท่ีโอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจ า โดยไม่มีความผิดโดยรับ
บ าเหน็จหรือไม่มีเงินได้รายเดือนหัก ณ ที่จ่าย 
   1.3.2 สิทธิการขอกู้ หลักเกณฑ์การขอกู้และสิทธิและวงเงินค้ าประกันให้เป็นไปตามความในกลุ่ม
สมาชิกข้าราชการและพนักงาน 
   1.3.3 หลักเกณฑ์การขอกู้ให้เป็นไปตามข้อ 1.1.3 ให้ถือหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    (1) สมาชิกตามข้อ 1.3.1 (1) ก. - ข. ให้เป็นไปตามข้อ 1.1.3 (1) ก. และสมาชิกตาม   
ข้อ 1.3.1 (1) ก. - ข. กรณีเงินเหลือสุทธิรายเดือนหลังจากหักช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทรวมหักจากยอดกู้ใหม่แล้วและหักทุก
รายการจากเงินได้รายเดือนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หากเงินรายได้รายเดือนต่ ากว่าร้อยละ 30 ให้ท าบันทึกชี้แจงเหตุผล
แนบมาพร้อมกับค าขอกู้เงิน และให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาตามความจ าเป็น แล้วน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่สมาชิกกู้ไม่เกินค่าหุ้นและหรือเงินฝากของตนที่มีอยู่ในสหกรณ์ให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ 
    (2) สมาชิกตามข้อ 1.3.1 (3) ให้กู้ได้ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และให้
ถืออายุการเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.3 (1) โดยอนุโลม ยกเว้นผู้กู้โดยค านวณจากค่าหุ้นและหรือเงินฝากของตน
ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากของตนที่มีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการเงินกู ้
    กรณีที่สมาชิกสามารถแสดงให้คณะกรรมการเงินกู้เชื่อได้ว่า หลังจากพ้นจากงานประจ า
แล้วมีเงินเหลือหักช าระหนี้สหกรณ์ได้ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
 
 



 

    (3) สมาชิกตามข้อ 1.3.1 (4) – 1.3.1 (6) ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้น       
และหรือเงินฝากของตนที่มีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ ากัด   
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 หรือให้กู้ได้ไม่เกิน 800 ,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ยกเว้นการกู้เพ่ือ
ปรับโครงสร้างหนี้ โดยใช้หลักประกันอ่ืนที่เป็นหลักประกันตามข้อ 1.1.4 (2) หรือวงเงินที่คณะกรรมการมีมติเป็นหลักการ
เป็นคราวๆ ไป   
    (4) สมาชิกผู้กู้ท่ีใช้สมาชิกค้ าประกันจะมีผู้ค้ าประกันที่เป็นข้าราชการประจ าหรือ       
ผู้รับบ านาญหรือผู้รับบ าเหน็จรายเดือนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน   
    (5) สมาชิกผู้กู้สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจ านองรายอ่ืน และหรือ
หลักทรัพย์รัฐบาลเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหลักประกันนั้นๆ   
    อสังหาริมทรัพย์ที่น ามาจ านองเป็นหลักประกันต้องอยู่ภายในจังหวัดระยองหรือจังหวัด
อ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควร  

 ข้อ 2 ทุกกลุ่มสมาชิกผู้กู้จะต้องสมัครหรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ระยอง (ส.สอ.ระยอง) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง            
(ส.สอค.ครูระยอง) เว้นแต่เหตุผลจ าเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู ้  

 ข้อ 3 หลักเกณฑ์การส่งช าระหนี้      
  3.1 สมาชิกที่กู้เงินก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับหรือมีความจ าเป็นต้องการกู้เงินใหม่ในวงเงินเดิมจะต้อง    
ส่งช าระหนี้ได้ไม่เกิน 300 งวด ผู้กู้อาจเลือกส่งคืนเงินกู้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้    
   3.1.1 ส่งคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน เท่ากันและดอกเบี้ยเว้นแต่งวดสุดท้าย (แบบคงต้น)    
   3.1.2 ส่งคืนเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเป็น งวดรายเดือนเท่าๆ กัน (แบบคงยอด)           
  3.2 สมาชิกสมัครใหม่หรือสมาชิกที่ไม่เคยกู้หรือไม่ มีภาระผูกพันเงินกู้ก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้จะต้อง
ส่งช าระหนี้ได้ไม่เกิน 240 งวด ผู้กู้อาจเลือกส่งคืนเงินกู้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้   
     3.2.1 ส่งคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน เท่ากันและดอกเบี้ยเว้นแต่งวดสุดท้าย (แบบคงต้น)  
        3.2.2 ส่งคืนเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน (แบบคงยอด)         
  อ านาจในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามข้อ 3.1.1,  3.1.2, 3.2.1, และ 3.2.2 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 18  

 ข้อ 4 การก าหนดให้สมาชิกผู้กู้ต้องท าประกันชีวิตหรือ ประกนัเงินกู้และหรือเป็นสมาชิกกองทุนหรือสมาชิกสมาคม
ยกเว้นข้อ 2  ดังกล่าว  ให้บังคับส าหรับผู้กู้ท่ีมีสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ าประกันเท่านั้น 
 ข้อ 5 กรณีท่ีมิได้ก าหนดเรื่องใดไว้หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากประกาศนี้ที่
ไม่ขัดต่อระเบียบและหรือข้อบังคับให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 



 ข้อ 6 การใดที่ได้ด าเนินการตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ ากัด เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญตาม

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 และหรือด าเนินการก่อน

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามประกาศนี้ด้วย   

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
( นายบุญรอด  บุญเหลือ ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ ากัด 


