
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด   จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก (พนักงำนรำชกำร)  พ.ศ. 2563        

**************** 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด   จ  ากดั  หมวด  8 ขอ้. 78 

(2), (8) และหมวด 12 ขอ้. 108  (3)  ที่ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  57  ประชุมคร้ังที่  25  
 เม่ือวนัที่  2  มกราคม  2563  ไดมี้มติก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก (พนกังานราชการ)  
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด  จ  ากดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกู ้         
แก่สมาชิก (พนกังานราชการ)  พ.ศ. 2563” 
 ขอ้  2.  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่  3  กุมภาพนัธ ์ 2563  เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3.  ใหย้กเลิกระเบียบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด   จ  ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่
สมาชิก (พนกังานราชการ) พ.ศ. 2562  บรรดามติและประกาศที่ถือใชเ้ก่ียวกบัระเบียบฯน้ี 
 ขอ้  4.  ในระเบียบน้ี 

(1) สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด จ  ากดั 
  (2) ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด จ  ากดั 
  (3) คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  
ร้อยเอ็ด  จ  ากดั 
  (4) ผูจ้ดัการ  หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด  จ  ากดั 
  (5) สมาชิก หมายถึงสมาชิก(พนกังานราชการ)สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด จ  ากดั 
  (6) สวสัดิการ  หมายถึง  สวสัดิการที่สหกรณ์จดัใหมี้ขึ้นและสมาชิกแสดงเจตนารับ
สวสัดิการนั้น 

หมวด  1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 5.  สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก(พนกังานราชการ)  2  ประเภท คือ 
  (1) เงินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน 
  (2) เงินกูส้ามญั 
 ขอ้ 6.  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก(พนกังานราชการ)นั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพือ่การอนัจ าเป็นหรือมี
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 ในกรณีการใหเ้งินกูซ่ึ้งก าหนดเป็นโครงการเฉพาะเพือ่การอนัจ าเป็น หรือเพือ่ประโยชน์ดา้นการ 
พฒันาคุณภาพชีวติ ใหก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูแ้ลว้ประกาศเป็นคราว ๆ  ไป 

หมวด  2 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ้  7.  เงินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉินมี  1  ประเภท  คือ 
(1) ฉุกเฉินปกติ 
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 ขอ้ 8.  วตัถุประสงคเ์งินกู ้

(1) เพือ่เหตุฉุกเฉินอนัแสดงหลกัฐานพสูิจน์ได ้
(2)  เพือ่การอนัจ าเป็นในการด ารงชีพ   

ขอ้  9. ให้สมาชิก(พนกังานราชการ)ที่ประสงคจ์ะขอกูเ้งินใหย้ืน่ค  าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบ           
ที่ก  าหนดไว ้

ขอ้ 10.  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ  
กรรมการ  หรือผูจ้ดัการ ตามที่เห็นสมควร  เป็นผูว้นิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ 
ด าเนินการก็ได ้และใหผู้รั้บมอบดงักล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉินที่ใหไ้ปและส่งคืนต่อ
คณะกรรมการเพือ่ทราบทุกเดือน 

ขอ้ 11.  เงินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉินที่ใหแ้ก่สมาชิก(พนกังานราชการ) รายหน่ึง ๆ นั้น ก าหนดหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการใหเ้งินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน ดงัน้ี  

(ก) เอกสารประกอบการขอกูเ้งิน 
(1)  ส าเนาสญัญาจา้งรับรองส าเนาโดยผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั 
(2)  หนงัสือรับรองหกัเงินเดือน ณ ที่จ่ายโดยผูบ้งัคบับญัชา 
(3)  สลีปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน นบัจากเดือนที่ยืน่ขอกูเ้งิน 

  (ข) หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใหเ้งินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน 
         (1) มีเงินเดือนคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 30%  
         (2) วงเงินใหกู้จ้  านวน 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 30,000.-บาท 
          (3)  ก าหนดช าระคืนงวดละเท่า ๆ กนัตามอายสุญัญาจา้งลงเหลือแต่ไม่เกิน 12 งวด   

หมวด  3 
เงินกู้สำมัญ 

 ขอ้ 12.  เงินกูส้ามญัมี  2  ประเภทคือ 
  (1) เงินกูหุ้น้ 
  (2) เงินกูส้ามญัปกติ 
 ขอ้ 13.  วตัถุประสงคเ์งินกู ้

(1)เพือ่ใชจ่้ายในครอบครัว 
  (2) เพือ่ช าระหน้ี 
  (3) เพือ่การศึกษาของสมาชิกและบุตร 
  (4) เพือ่จดังานประเพณี 
 ขอ้ 14.  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก        
(พนกังานราชการ) ไดต้ามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  
 คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์   
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ขอ้ 78. (11)  เพือ่มอบอ านาจหนา้ที่ในการพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก(พนกังานราชการ) 
ใหป้ฏิบตัิได ้
 ขอ้ 15. สมาชิก(พนกังานราชการ)ผูใ้ดประสงคจ์ะขอกูเ้งินสามญั  ตอ้งยืน่ค  าขอกูต่้อสหกรณ์ตาม
แบบที่ก  าหนดไว ้
 ขอ้ 16.  ค าขอกูเ้งินของสมาชิก(พนกังานราชการ)นั้น ตอ้งเสนอผา่นการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูซ่ึ้งรับราชการหรือท างานประจ าที่ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาตอ้งผา่นผูอ้  านวยการ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา   

(2) พนกังานเทศบาลซ่ึงมีหนา้ที่เก่ียวกบัการศึกษาหรือลูกจา้งประจ าที่ท  างานในสถานศึกษา 
ของเทศบาล ตอ้งผา่นนายกเทศมนตรี 

(3) ผูซ่ึ้งรับราชการหรือท างานประจ าในโรงเรียน วทิยาลยั  มหาวทิยาลยั  ตอ้งผา่น 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  อธิการบดี    

(4) เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งประจ าสหกรณ์น้ี และเจา้หนา้ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด จ  ากดั  ตอ้งผา่นผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ในกรณีที่ผูข้อกูด้  ารงต าแหน่งเหล่านั้นเองหรือต าแหน่งสูงกวา่ก็ไม่ตอ้งผา่นการพจิารณาให้
ความเห็นดงัวา่น้ีดว้ย 
 ขอ้ 17. จ านวนเงินกูส้ามญัที่ใหแ้ก่สมาชิก(พนกังานราชการ) รายหน่ึง  ๆ  นั้น ก าหนดหลกัเกณฑ ์
และเง่ือนไขการใหเ้งินกูส้ามญั  ดงัน้ี   

(ก) เอกสารประกอบการขอกูเ้งิน 
(1)  ส าเนาสญัญาจา้งรับรองส าเนาโดยผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั 
(2)  หนงัสือรับรองหกัเงินเดือน ณ ที่จ่ายโดยผูบ้งัคบับญัชา 
(3)  สลีปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน นบัจากเดือนที่ยืน่ขอกูเ้งิน 

  (ข) หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใหเ้งินกูส้ามญั 
         (1) เงินเดือนคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 30%  
         (2) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
         (3) มีอายสุญัญาจา้งคงเหลือ 12 เดือนขึ้นไป 
         (4) วงเงินใหกู้จ้  านวน 10 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000.-บาท 
         (5) มีทุนเรือนหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25% ของวงเงินกู ้
         (6) ช าระงวดละเท่ากนัตามอายสุญัญาจา้งคงเหลือแต่ไม่เกิน 48 งวด 

(1) สมาชิก(พนกังานราชการ)ทีกู่เ้งินโดยใชห้ลกัเกณฑพ์จิารณาจากมูลค่าหุน้คณะกรรมการ 
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก(พนกังานราชการ)นั้นไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุน้ที่สมาชิก
(พนกังานราชการ)มีอยูใ่นขณะกูย้มืเงิน ซ่ึงอาจกูไ้ดเ้กินกวา่ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถว้น)   
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  (2) สมาชิก(พนกังานราชการ)ที่ออกจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้บงัคบั ขอ้ 32. (2)  
โดยไม่มีความผดิและยงัคงเป็นสมาชิก(พนกังานราชการ)อยูต่ามขอ้บงัคบัขอ้ 44.  ใหมี้สิทธิกูเ้งินไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุน้ที่ตนมีอยูใ่นสหกรณ์ ซ่ึงอาจกูไ้ดเ้กินกวา่ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถว้น)   

ขอ้ 18.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก(พนกังานราชการ) 
ที่ยงัส่งคืนเงินกูส้ามญัหรือเงินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉินสัญญาเดิมไม่เสร็จก็ได ้   แต่จ  านวนเงินกูส้ามญัและเงินกู้
เพือ่เหตุฉุกเฉินของสมาชิก (พนกังานราชการ) ผูกู้ค้นหน่ึงจะมีจ านวนตน้เงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พือ่เหตุ
ฉุกเฉินรวมกนัทุกสญัญาเกินกวา่จ ากดัที่กล่าวในขอ้  17. ไม่ได ้    และเม่ือรวมการส่งเงินงวดช าระหน้ี 
ของเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉินรวมกนักบัเงินค่าหุน้รายเดือนและรายการหกั  ณ  ที่จ่ายจาก 
ส่วนราชการแลว้จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ขอ้ 19.  จ านวนเงินกูต้ามสิทธิที่จะกูไ้ด ้ถา้หน่วยใดไดรั้บจดัสรรเงินกูพ้อที่จะกูไ้ดต้ามค าขอกู ้
แต่ละเดือนใหค้รบทุกคน สหกรณ์จะใหกู้ไ้ดต้ามหลกัเกณฑใ์นขอ้  17.  ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุน 
ที่จะใหไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูข้องสมาชิก(พนกังานราชการ)ทุกรายใหถื้อล าดบัการพจิารณาใหกู้ด้งัน้ี 

(1) เงินกูซ่ึ้งไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุน้ที่สมาชิก(พนกังานราชการ)มีอยูใ่นขณะกูย้มืเงิน  
ใหไ้ดใ้นล าดบัก่อนเงินกูซ่ึ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
                (2)  ในกรณีที่ผูข้อกูห้รือครอบครัวประสบอุบติัเหตุถูกฟ้องร้อง  หรือ  เจบ็ป่วยตอ้งรักษาตวั 
เป็นเวลานาน โดยมีหลกัฐานที่เป็นจริงประกอบการพจิารณาเป็นราย ๆ ไป 
                (3)   พจิารณาให้ผูมี้หุน้ในสหกรณ์จากจ านวนมากไปหาจ านวนนอ้ยในการส่งค าขอกูแ้ต่ละ
เดือนและไม่มีหน้ีประเภทเงินกูส้ามญัผกูพนัอยูก่่อน 
       (4)  จ านวนเงินกูแ้ต่ละรายตอ้งมีเงินค่าหุน้ที่ช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของวงเงินกูย้มื  
หากมีเศษใหปั้ดเศษขึ้นเป็นหลกัร้อย 
 ทั้งน้ี  การให้เงินกูไ้ดเ้ตม็สิทธ์ิหรือไม่นั้น ยอ่มขึ้นอยูก่บัเงินทุนหมุนเวยีนของสหกรณ์จะเอ้ืออ านวย 
 หมวด 4 

หลักประกันส ำหรับเงินกู้ 
 ขอ้ 20.  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูแ้ละหลกัประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบ
ที่ก  าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
     (1) เงินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าไวต่้อสหกรณ์แลว้กไ็ม่ตอ้งมีหลกัประกนั
อยา่งอ่ืนอีก 

(2) เงินกูส้ามญั   
          ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น โดยเฉพาะสญัญาเดียวก็ดีหรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ญัญาก่อนของผูกู้ท้ี่คง
เหลืออยู ่ (ถา้มี)  มีจ  านวนเกินกวา่ทุนเรือนหุน้ทีผู่ข้อกูมี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัเกณฑแ์ละหลกัประกนั
ดงัต่อไปน้ี 
   (ก)  ตอ้งมีทนุเรือนหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของวงเงินกู ้(ทุนเรือนหุน้ใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการพจิารณาเงินกูไ้ม่ใช่หลกัประกนั) 
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   (ข)  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด  จ  ากดั  อยา่งนอ้ย 2 คนค ้าประกนั โดย 
1 ใน 2 คน ตอ้งเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ า ผูค้  ้าประกนัที่เป็นพนกังานราชการตอ้งมีอายตุามสญัญา
จา้งคงเหลือเท่ากบัหรือมากกวา่อายสุญัญาจา้งของผูกู้ ้
  สมาชิกผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไวส้มาชิก
คนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ไ้ม่เกินส่ีคน 
  เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืน ๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นวา่ไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป  ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืน  ซ่ึงคณะ 
กรรมการด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
ด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน หรือสมาชิกสามารถใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นที่ดิน หรือ ที่ดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างร้อยละ 100  ของวงเงินกูต้ามราคาประเมินของทางราชการ กรณีเป็นเคหะ อาคารหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใดสมาชิก(พนกังานราชการ) ผูกู้ต้อ้งท าประกนัภยัหลกัทรัพยท์ุกปีจนกวา่จะช าระหน้ีหมด 
โดยก าหนดใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยันั้น                               

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ขอ้ 21. ใหเ้รียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูจ้ากสมาชิก(พนกังานราชการ)ทุกประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ 
19   ต่อปี โดยจะประกาศใหส้มาชิก(พนกังานราชการ)ทราบเป็นคราว ๆ ไป   
 ขอ้ 22. ดอกเบี้ยนั้น ใหค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

หมวด 6 
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงนิกู้ 

 ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมเงินกูทุ้กรายใหมี้หลกัประกนัตามทีก่  าหนดไว ้
ในระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้ต้อ้ง 
ด าเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามระเบียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 24. ในกรณีใด  ๆ  ดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด  ๆ  เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดย
ส้ินเชิง  พร้อมดว้ยดอกเบี้ยในทนัที โดยมิพกัค  านึงถึงก าหนดเวลาที่ใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ คือ                                 

(1) เม่ือสมาชิก(พนกังานราชการ)ผูกู้ข้าดจากสมาชิกภาพสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
  (2) เม่ือมีหลกัฐานปรากฏวา่คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่   ผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ดิความ 
มุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ั้น 
  (3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้ ้   
มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามระเบียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  (4) เม่ือคา้งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาติดต่อกนัถึงสองเดือน 
หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง 
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 ขอ้ 25. ในกรณีที่ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชอบช าระหน้ีแทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหน้ีนั้น 
โดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัใหเ้รียกเก็บจากผูค้  ้าประกนั
เป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ก็ได ้  
 ขอ้ 26. ผูกู้ ้ ผูค้  ้าประกนั  ถา้ประสงคจ์ะขอออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้บงัคบั
ขอ้ 32.(2) จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จ
ส้ินเสียก่อน  

 หมวด  7 
กำรโอนสมำชิก(พนักงำนรำชกำร)ระหว่ำงสหกรณ์ 

ขอ้  27.  ในกรณีการโอนสมาชิก(พนกังานราชการ)ระหวา่งสหกรณ์ และสมาชิก(พนกังานราชการ)
มีหน้ีติดตามมาดว้ย สหกรณ์จะตอ้งพจิารณาใหกู้ย้มืเงินเพือ่ช าระหน้ีสหกรณ์เดิม แต่ทั้งน้ีใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการพจิารณาอนุมติัใหกู้ย้มืเป็นราย ๆ ไป 

หมวด 8 
บทเฉพำะกำล 

 ขอ้ 28.  เงินกูทุ้กประเภทที่สมาชิก(พนกังานราชการ)ไดรั้บอนุมติัใหกู้ไ้วแ้ลว้  ก่อนระเบียบน้ีใช้
บงัคบัใหถื้อเป็นการกูเ้งินตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  และใหถื้อเอาความที่ปรากฏในหนงัสือกู ้ หนงัสือ
ค ้าประกนั  สญัญาจ าน า  และหนงัสือแจง้ของสมาชิก(พนกังานราชการ) เก่ียวกบัเงินกูทุ้กประเภทแลว้แต่ 
กรณีที่มีอยูใ่นวนัที่ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัใหค้งมีผลผกูพนัตามสญัญาและหรือหนงัสือแจง้ของสมาชิก
(พนกังานราชการ) เก่ียวกบัเงินกูทุ้กประเภทนั้นต่อไป 
 

ประกาศ ณ วนัที่  2  มกราคม  2563 

                                        
(นายธงชยั  พทุธมอญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด  จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


