
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครปูราจีนบุรี  จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิก  พ.ศ.2558 

******************************************* 
 อาศัยอํานาจตามขอบังคับ    สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด  พ.ศ.2557   ขอ  10  (1)  ขอ 11, 
12, 13, 14, 15 ขอ  59 (8)  และขอ  84  (3)   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่  56/2558   
ในคราวประชุมครั้งที่   10/2558   เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2558ใหแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณออมทรัพย
ครูปราจีนบุรี  จํากัด   วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิก  พ.ศ.2558    ไวดังตอไปนี้     
 ขอ   1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัดวาดวยการใหเงินกู  
และดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิก  พ.ศ.  2558” 
 ขอ   2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่  10 มิถุนายน  พ.ศ.2558 เปนตนไป 
 ขอ  3.  ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด  วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ย  
เงินกูแกสมาชิก  พ.ศ.  2558ลงวันที่  17 เมษายน พ.ศ. 2558 
 บรรดาระเบียบ  ขอกําหนด  มติคณะกรรมการดําเนินการ  และคําสั่งอื่นใด  ในสวนที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้  หรือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ   4.  ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่  1 
ขอกําหนดทัว่ไป 

 ขอ 5.  สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด  ใหเงินกูแกสมาชิกตามระเบียบนี้ 3 ประเภท คือ 
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกูสามัญ 
(3) เงินกูพิเศษ                                                                

 ขอ   6.  การใหเงินกูแกสมาชิก  จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนแกสมาชิก
การใหกูแกสมาชกิผูกูรายหนึ่ง ๆ นั้น   ยอมสุดแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติ 
 6.1 ใหคณะกรมการเงินกูหรือผูจัดการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติเงินกูทุกประเภท ยกเวน เงินกู
พิเศษ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 การจายเงินกูแกสมาชิก ใหคณะกรรมการดําเนินการ,คณะกรรมการเงินกูหรือผูจัดการมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติจายเงินกูและสมาชิกคนหนึ่งสามารถกูไดไมเกิน 8 สัญญา ภายในวงเงินไมเกิน 3,500,000 
บาท และเงินกูพิเศษภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท 
 



หมวดที่  2 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ   7.  เม่ือสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจนได  และประสงคจะขอกูเงินใหยื่นคําขอกู
ตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ  8.คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  
หรือกรรมการดําเนินการอื่น ๆ  หรือผูจัดการใหหมายรวมถึงผูทําการแทนดวยตามที่เห็นสมควร  เปนผู
วินิจฉัยอนุมัติใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได  และใหผูรับมอบดังกลาวนี้  แถลงรายการ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหไปและสงคืนตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบทุกเดือน 
 ขอ  9.เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน วงเงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูรายหนึ่ง ๆ เมื่อเปนสมาชิก
ครบ 3 เดือน  นั้นใหกําหนด   ดังนี้ 

9.1 เงินกูเพื่อเหตุฉกุเฉินปกตใิหกูได  18  เทาของเงินไดรายเดือน  ไมเกิน  400,000  บาท   
 กูไมเกนิ  100,000   บาท   ไมตองมีสมาชิกค้ําประกัน   

   กูเกิน  100,000  บาท แตไมเกิน  200,000  บาท    ตองมีสมาชิกค้ําประกันอยางนอย  1  คน 
  กูเกิน  200,000  บาท แตไมเกิน  400,000  บาท    ตองมีสมาชิกค้ําประกันอยางนอย  2  คน 
  ทั้งนี้    ผูกูตองมีเงินคงเหลือหลังจากหักชําระหนี้สหกรณ 

9.2 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สําหรับสมาชิกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานราชการกูได18เทา
ของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน 200,000 บาท สงชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไมเกิน
ระยะเวลาตามสัญญาจาง 

9.3 ใหผูกูสงชําระเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดอืนที่คิดดอกเบี้ยเดือน
แรก หรือใหสงเปนงวดรายเดือนไมเกิน  144  งวด   

9.4สมาชิกที่เขาโครงการเอื้ออาทร    กูได 18  เทาของเงินไดรายเดือนแตไมเกนิ   200,000    บาท 
สมาชิกที่เขาโครงการประนอมหนี้    กูได   18   เทาของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน    250,000    บาทถวน     
ตองมีสมาชกิค้าํประกนัอยางนอย   2  คน    และตามเงื่อนไขระเบียบวาดวยการประนอมหนี้     หรือระเบียบ 
วาดวยโครงการเอื้ออาทรที่สหกรณกําหนด 
 9.5เงินกูเพือ่เหตุฉุกเฉนิระยะสั้น   (กูเงนิปนผล)   สมาชกิกูไดตามประกาศที่สหกรณกําหนด   โดยผูกูสง
ชําระเฉพาะดอกเบีย้   สวนเงินตนที่เหลือคางชําระ    สหกรณจะหักเพื่อชําระหนี้เงนิกูจากเงินปนผลของสมาชิก
ผูกูในวนัสิ้นปบญัชีนั้น  
 9.6ในกรณีที่สมาชิกนั้น ยังมีเงินกูเพื่อเหตฉุุกเฉินเหลืออยู  เงินกูเพือ่เหตุฉุกเฉินสญัญาใหมและ
สัญญากอนรวมกันจะมีจํานวนเงนิตนเกินกวาจํากัดทีก่ลาวในวรรคกอนไมได    
 9.7 สหกรณจะจายเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิใหกับสมาชิกที่ยื่นกูสัญญาใหมเต็มสิทธิหลังจากไดรับเงนิ
ชําระหนี้ครบสองงวดโดยสมบูรณ เวนสมาชิกที่กูไมเตม็สิทธิสามารถกูไดตามสิทธโิดยไมจําเปนตองรอถึง
สองงวด 
 



หมวดที่  3 
เงินกูสามัญ 

 ขอ 10. ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติใหเงินกูสามัญแกสมาชิกได
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอบังคับของสหกรณออม
ทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด พ.ศ. 2555 ขอ 63  เพื่อมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัย อนุมัติใหเงินกู
สามัญแกสมาชิก 
 ขอ 11.  สมาชิกซ่ึงอาจไดรับเงินกูสามัญนั้น   ตองเปนสมาชิกในสหกรณนี้  ติดตอกันมาเปนเวลาไม
นอยกวา  6  เดือน  เวนแตสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งยายมารับราชการในทองที่ดําเนินการของ
สหกรณนี้  และไดเปนสมาชิกตามขอบังคับของสหกรณ  ขอ  36 
 ขอ 12. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามัญตองยื่นคําขอกูตอสหกรณตามแบบและวิธีการที่สหกรณ
กําหนด 
 ขอ 13.  คําขอกูเงินสามัญของสมาชิกนั้น      ตองเสนอผานการพิจารณาใหความเห็นดังตอไปนี้ 
 คําขอกูของขาราชการหรือลูกจางประจําตามขอบังคับของสหกรณ  ขอ  31(2)  ก  หรือ  ข  หรือ  ค  
หรือ  ง  หรือ  จ  ที่ปฏิบัติงานประจําอยูในหนวยงานราชการ  ใหผานผูบริหารสถานศึกษา    เวนแตผูดํารง
ตําแหนงหัวหนาสถานศึกษา  หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานใหความเห็นในคําขอกูของตนเองได  ทั้งนี้   

คําขอกูของสมาชิกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ตามขอบังคับสหกรณ  ขอ 31 
(2)  จ  ใหผานผูจัดการสถานศึกษา หัวหนาสถานศึกษา หรือเจาของสถานศึกษาใหความเห็นในคําขอกูได 
 คําขอกูของเจาหนาที่  หรือลูกจางประจํา และเจาหนาที่ สสอค. , สส.ชสอ. ในสหกรณนี้  ตาม
ขอบังคับสหกรณ  ขอ  31 (2) ฉ หรือ ฎ  ใหผานผูจัดการสหกรณใหความเห็นในคําขอกูได 
 คําขอกูของผูจัดการสถานศึกษาหรือเจาของสถานศึกษาเอกชน หรือผูจัดการสหกรณใหความเห็น
ในคําขอกูตนเองได 
 ขอ 14.  จํานวนเงินทุกสัญญารวมกันตองไมเกิน 3,500,000  บาทถวน(ไมนับรวมกูสามัญสวัสดิการ
เพื่อการศึกษาและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินระยะสั้น)เงินกูสามัญกําหนดวงเงินกูไดไมเกิน   2,500,000   บาท     
               ทั้งนี้  ผูกูตองมีคาหุนไมนอยกวา  1  ใน  5   ของเงินกู   ผูกูจะซื้อหุนเพิ่มเพื่อกูสามัญตองมีสมาชิก
ภาพไมนอยกวา  6  เดือน   โดยผูกูตองมีเงินไดรายเดือนประจําเหลือจายในบัญชี 
               ขอ   15.  การพิจารณาเงินกูสามัญคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหสมาชิกมีสิทธิในการกู
ดังนี้ 
 15.1 พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานราชการ กูไดไมเกิน 20 เทาของเงินเดือน แต      
ไมเกิน 300,000 บาท มีสมาชิกค้ําประกันอยางนอย2คนสงชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไมเกิน
ระยะเวลาตามสัญญาจาง 



 15.2  สมาชิกโรงเรียนเอกชนกูไดไมเกิน 65เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 1,000,000 บาท มี
สมาชิกค้ําประกันอยางนอย3 คนสงชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไมเกิน  300   งวด สมาชิกโรงเรียน
เอกชนที่เปนผูอํานวยการ ผูจัดการ  ผูรับใบอนุญาต   หรือเจาของโรงเรียนเอกชน    กูไดไมเกิน    65   เทา
ของเงินไดรายเดือน  แตไมเกิน  2,500,000  บาท  มีสมาชิกค้ําประกันอยางนอย 2  คน  สงชําระหนี้ทั้ง
เงินตนและดอกเบี้ยไมเกิน  350   งวด 
  15.3  สมาช ิกที ่เป นข าราชการ  ,   เจ าหนาที ่สหกรณ ,  เจ าหนาที ่ สสอค .  สส .ชสอ . , 
ลูกจางประจํา, ขาราชการที่มีชื่อเรียกอยางอื่นเชน เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ  เจาหนาสํานัก
ศิลปากรที่ 5  เจาหนาที่ สกสค.พนักงานครูองคกรปกครองสวนทองถิ่นกูไดไมเกิน    65   เทาของเงินได
รายเดือน  แตไมเกิน  2,500,000  บาท  มีสมาชิกค้ําประกันอยางนอย 2  คน  สงชําระหนี้ทั้งเงินตนและ
ดอกเบี้ยไมเกิน  350   งวด 
 15.4สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญซึ่งอยูตอเนื่องโดยมิไดลาออกจากสหกรณ กูไดไมเกิน    
65   เทาของเงินไดรายเดือน  แตไมเกิน2,500,000  บาท  มีสมาชิกค้ําประกันอยางนอย 2  คน  สงชําระ
หนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไมเกิน   350 งวด 
 ขอ 16. งวดชําระและเงื่อนไขการใหกูสมาชิกที่ยื่นกูตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 16.1  กูไมเกิน1,000,000 บาท สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากันไมเกิน 300 
งวด (เวนแตเดือนสุดทายนอยกวาได)โดยสมาชิกตองสงใบคําขอกูพรอมใบสมัคร,หลักฐานการสมัครและชําระ
เงินคาสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด  (ฌสอ.ปจ.)  
หรือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย   (สสอค.) 
 16.2  กูเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน2,000,000บาท สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวดราย
เดือนเทากันไมเกิน 300 งวด(เวนแตเดือนสุดทายนอยกวาได) โดยสมาชิกตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย   (สสอค.)หรือ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย   (สส.ชสอ.) 
 16.3  กูเกิน2,000,000บาท แตไมเกิน   2,500,000   บาท สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวดราย
เดือนเทากันไมเกิน 350 งวด(เวนแตเดือนสุดทายนอยกวาได) โดยสมาชิกตองสงใบคําขอกูพรอมใบสมัคร,
หลักฐานการสมัครและชําระเงินคาสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครู
ไทย   (สสอค.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย   (สส.ชสอ.) 
 16.4  ตองทําหนังสือยินยอมใหหักเงิน  กบข.   ของสมาชิกไมนอยกวารอยละ  50  ของเงิน  กบข.      
ที่สมาชิกไดรับหลังเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการกอนกําหนด หรือ ลาออกจากราชการหรือเสียชีวิต
ใหกับสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด  
 16.5 ตองชําระหนี้เงินกูสามัญมาแลวไมนอยกวาสามงวดโดยสมบูรณจึงจะยื่นคําขอกูคร้ังใหมตอไปได
เวนสมาชิกที่กูไมเต็มสิทธิสามารถกูไดตามสิทธิโดยไมจําเปนตองรอถึงสามงวด 
 



 ขอ  17.    การกูสามัญโดยใชหุนค้ําประกัน  สมาชิกสามารถกูไดไมเกินรอยละ   90   ของคาหุน    
หรือรอยละ    90   ของบัญชีเงินฝากกับสหกรณ     โดยใชคาหุนหรือบญัชีเงินฝากเปนหลักประกันเงินกูได    

ในกรณีที่ผูกูมคีําขอเปนหนังสือ  และคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปน
พิเศษ  คณะกรรมการดําเนินการจะผอนผันเวลาการสงเงินงวดชาํระหนี้สําหรับเงนิกูสามัญที่กําหนดไวตาม
ความในวรรคกอนนั้นใหแกผูกูคราวละไมเกิน  2  เดือน       แตการผอนเวลาเชนนี้รวมกนัทั้งหมดสําหรับ
เงินกูสามัญรายหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน  4  เดือน ในหนึ่งป  และอยูภายในกาํหนดสงชําระตามวรรคแรก 

ขอ 18 หลักประกันสําหรับเงินกูนั้นใหมีขอกําหนดตอไปนี้ 
ถาเงินกูสามัญสัญญานั้น   โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดี   หรือเมื่อรวมกับเงินกู 

สามัญสัญญากอนของผูกูที่คงเหลืออยู   (ถามี)    ก็ดี   มีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีในสหกรณก็ไมตองมี 
หลักประกันอยางอื่นอีกก็ได   

ถาเงินกูสามัญนั้น  โดยเฉพาะสัญญาเดียวก็ดี   หรือเมื่อรวมกับเงนิกูสามัญสัญญากอนของผูกูที่     
คงเหลืออยู  (ถามี)  ก็ดี  มีจํานวนเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณตองมีหลักประกนัอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางดังตอไปนี ้

(ก)  มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอยางนอย 2 คน  และไมเกนิ  4  คน
เขาค้ําประกันตามระเบยีบ  เมื่อหนี้สินเกีย่วกับเงนิกูสามัญสัญญานั้นในสวนที่เกินกวา คาหุนของผูกู  แตถาผูกู
มีเงินกูสามัญสัญญากอนเหลืออยูดวย  ก็ตองค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงนิกูสามญัสัญญาใหมนั้นทั้งหมด 

สมาชิกผูค้ําประกันตองทําหนังสือค้ําประกนัใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนดเมื่อผูค้ํา
ประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณโดยเหตุอ่ืนหรือมีเหตุที่คณะกรรมการดําเนนิการเหน็วาไมสมควร   
หรือไมอาจจะเปนผูค้ําประกนัตอไป    ผูกูตองจัดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขา
เปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด      
 การที่สมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ  ไมเปนเหตใุหผูนั้นหลุดพนจากการ
ค้ําประกันจนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่น  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนนิการเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน 

(ข) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น      จํานองเปนประกัน 
เต็มจํานวนเงนิกูสัญญานั้น  โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการวา  จาํนวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู
ตองอยูภายในรอยละ  80  แหงคาอสังหาริมทรัพยนั้นทัง้นี้ผูกูตองเสียคาธรรมเนียมในการดาํเนินการใหกับ 
สหกรณรอยละ  0.20  ของวงเงินกูแตไมเกนิ  3,000  บาท    

(ค) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกชน  บัญชีเงินฝากในธนาคาร  หรือหลักทรัพยอ่ืน 
ซ่ึงคณะกรรมการดําเนนิการเห็นสมควรจํานําเปนหลักประกันโดยจํานวนเงนิกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู
ตองอยูภายในรอยละ  80  แหงคาหุนของหลักทรัพยนัน้ 
 ขอ  19. เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา   
                           เมื่อสหกรณฯ  มีสภาพคลองทางการเงิน  อาจพจิารณาใหกําหนดวงเงินกูสามัญสวสัดิการ
เพื่อการศึกษา  ดังตอไปนี ้
 



 19.1 สมาชิกที่ศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี    กูไดคนละไมเกิน 
200,000   บาท    ตองมีสมาชิกผูค้ําประกันอยางนอย  1  คน                       

 19.2 สมาชิกที่ศึกษาระดับปริญญาโท  กูไดคนละไมเกิน  300,000  บาทตองมสีมาชิกผูค้ํา
ประกันอยางนอย  2   คน 

 19.3 สมาชิกที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก    กูไดคนละไมเกิน   500,000   บาทตองมี 
สมาชิกผูค้ําประกันอยางนอย  2  คน 
  สมาชิกตองนําหลักฐานการชําระเงินลงทะเบียนมายื่นตอสหกรณฯ   ประกอบคําขอกูจึง
จะเกิดสิทธิ์ และกําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูเฉพาะดอกเบีย้เปนเวลา   2   ป   หลังจากนัน้ใหสงเงนิตนพรอม
ดอกเบี้ยไมเกนิ  96  งวด 
 ขอ  20.  เงินกูสามัญ  ฌสอ.ปจ.(สามัญสญัญาที่ 2) 
 เพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี   
จํากัดซึ่งกอตั้งและดําเนินการอันเปนสวัสดิการแกสมาชิก เมื่อสหกรณฯ มีสภาพทางการเงินเพียงพอที่จะให
สมาชิกกูสามัญสัญญาที่ 2 ได โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
 กรณีเปนสมาชิกสหกรณฯ เกินกวา 6 เดือน และเปนสมาชิก ฌสอ.ปจ. เกินกวา 3 เดือน ไมเกิน 1 ป 
สหกรณจะพิจารณาใหเงินกูไมเกินรายละ 80,000 บาท กําหนดชําระไมเกิน 240 งวด 
 กรณีเปนสมาชิก ฌสอ.ปจ. เกินกวา 1 ป สหกรณจะพิจารณาใหเงินกูไมเกินรายละ 180,000 บาท 
กําหนดชําระไมเกิน 240 งวด 
 สมาชิกที่ยื่นกู ฌสอ.ปจ. ตองมีสมาชิกค้ําประกัน  2  คน  และเมื่อสมาชิกผูกูออกจากการเปนสมาชิก 
ฌสอ.ปจ. ไมวากรณีใดๆ จะตองสงชําระหนี้ดังกลาวคืนโดยพลัน 
  ขอ  21.  เงินกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการอ่ืน 
 ทั้งนี้สมาชิกผูไดรับเงินกูตองมีเงินไดรายเดอืนคงเหลือหลังจากหกัคาใชจายทุกประเภท เงินกูสามัญ
เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติและสวัสดิการอื่นโครงการนี้ใหกูใหมไดจะตองสงชําระเงินตนและดอกเบีย้มาแลวอยาง
นอย   6  งวดเงินกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการอื่นใหผูกูสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการอื่นทั้งเงินตนและดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนไมเกิน  160  งวด 
     ขอ  22.  ในการใหเงินกูสามัญนั้น  ถาปรากฏวาสหกรณมเีงินที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมี
ลักษณะพึงใหกูนั้นทกุราย  ใหถือลําดับการพิจารณาใหเงนิกูดังตอไปนี ้

(1) เงินกูซ่ึงถือคาหุนเปนหลักประกันนัน้  พึงใหในลําดับแรกกอน  เงินกูซ่ึงมีหลักประกนั
อยางอื่น 

(2) ในระหวางเงนิกูซ่ึงอยูในระดบัเดียวกัน  ตามที่กลาวใน  (1)  นั้น  ใหคณะกรรมการ  
       พิจารณาตามความจําเปน 

ขอ  23.  สําหรบัสมาชิกท่ีออกจากราชการหรืองานประจาํตามขอบังคับของสหกรณขอ   31 (2) 
โดยไมมีความผิดและคงเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับ  ขอ  43   คณะกรรมการดําเนนิการอาจพิจารณาให 
 



มีสิทธิไดรับเงินกูได  ไมเกินรอยละ  90  ของคาหุนที่มีอยูในสหกรณ  สําหรับสมาชิกที่ออกจากราชการโดย
ไดรับเงินบาํนาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ     บาํนาญ     ขาราชการ      และรับบาํนาญทาง 
จังหวดัปราจีนบุรีแลว  เมื่อยินยอมใหหกัเงินบํานาญเปนเงนิสะสมคาหุนรายเดือนตามกําหนดไวใน
ขอบังคับ  ขอ  6  ใหกูไดตามสิทธิที่กาํหนดไวในขอ  14 
 

หมวดที่  4 
เงินกูพิเศษ 

 ขอ24. เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาสหกรณมีฐานะการเงนิกาวหนาพอที่จะชวยเหลือให
เงินกู  เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคง  หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได  โดยจํานวนเกนิกวาจํากดั     
ตามขอ  14   ขอ  15   ขอ  16  คณะกรรมการดําเนนิการอาจพิจารณาวนิิจฉัยใหเงนิกูพิเศษแกสมาชกิ  ไดไม
เกิน5,000,000  บาทถวน   ตามที่กําหนดไวในระเบยีบนี ้
 ขอ  25.  เงนิกูพิเศษนั้นมีสองประเภท คือเงินกูพิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห  และเงินกูพิเศษเพื่อ
การลงทุนประกอบอาชีพตามขอกําหนดในระเบียบนี้อนึ่ง  ใหถือวาเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหอยูใน
ลําดับกอนเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
.    25.1 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไดแก 

(1) เงินกูเพื่อตอเตมิ  หรือปรับปรุงอาคารซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
(2) เงินกูเพื่อกอสราง  หรือซ้ืออาคาร  หรือที่ดินและอาคาร  หรือซ้ือที่ดิน  เพื่อจะได

กอสรางอาคารในระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้เพื่อเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองตามควรแก
ฐานะ 

(3) เงินกูเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน  และหรืออาคารอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
 

   สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวในขอ   25.1ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณตามแบบที่   
กําหนดไว  รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตางๆ  ที่เกี่ยวของ  เชน    รายการทรัพยสินและหนี้สิน     รายได
และคาใชจาย  รายการบุคคลในครัวเรือน   การอยูอาศัยเดิมและเหตุผล  ความจําเปนที่ตองจัดใหมี 
ที่อยูอาศัยใหม  หรือจัดใหมี เพิ่มเติมขึ้น   รูปแบบและรายการกอสรางหรือตอเติมปรับปรุงอาคาร        
รายละเอียดและหลักฐานแหงที่ดินที่จะกอสรางตอเติม       หรือปรับปรุงอาคารรายละเอียดและหลักฐาน 
แหงที่ดินหรืออาคารที่จะซื้อกําหนดเวลาและราคา  สัญญาที่ทําไว  หรือรางสัญญาที่จะทํา  รายละเอียดแหง
การตองการเงินกู  จํานวนเงินซึ่งตนจะออกเองซึ่งผูกูตองเสียคาธรรมเนียมในการดําเนินการใหกับ สหกรณ
รอยละ  0.20    ของวงเงินกูแตไมเกิน  3,000  บาท   และหลักฐานที่เสนอเปนหลักประกัน 
  รูปแบบและรายการกอสรางหรือตอเติมอาคารนั้น  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย  
และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการดวย 



  การแกไขเปลี่ยนแปลง  รูปแบบหรือรายการดังกลาวในวรรคกอน  ในสาระสําคัญตอง
ไดรับความเห็นชอบของบุคคล  ซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อการนี้  และตอง
รายงานคณะกรรมการดําเนินการทราบดวย 
  สหกรณจะมอบใหกรรมการดําเนินการหรือบุคคลตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหเสนอกรรมการดําเนินการ  พิจารณาและใหถือเปน
หนาที่ของสมาชิกผูขอกูตองใหขอความจริงและความรวมมือ  
  จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ  นั้น  ยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร      โดยคํานึงถึงลักษณะของที่อยู 
อาศัย   ความจําเปนตามสมควรแกฐานะ   และความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น  แตตองไมเกิน   
5,000,000   บาทถวน                                           
อนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกมีคาหุนอยูในสหกรณเกินกวาจํากัด  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกู
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหแกสมาชิกเกินกวาจํากัดในวรรคหนึ่งได  แตตองไมเกินรอยละ  90  ของคาหุน
ที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ  โดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้เงินกูไดรายเดือนเปนสําคัญ 
  ในกรณีที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไมเสร็จจะขายหรือโอนอาคาร
หรือที่ดินซึ่งใชเงินกูนั้นไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอ่ืนไมได  เวนแตในกรณีที่จําเปนซึ่งไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการกอน 
  25.2เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  ใหเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนและ
ครอบครัว  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรวาจะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู 
  สมาชิกผูประสงคขอกูเงินดังกลาวใน  ขอ  37  ตองเสนอคําขอกูถึงสหกรณตามแบบที่
กําหนดรวมรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  เชน  รายการทรัพยสินและหนี้สิน  รายไดและ
คาใชจาย  แผนงานประกอบอาชีพที่จะใชกูเงิน  รายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอเปน
หลักประกัน 
  สมาชิกผูขอกู เงินเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพตองแสดงหลักฐานใหเปนที่พอใจ
คณะกรรมการเงินกู     และคณะกรรมการดําเนินการวาตนจะออกทุนเปนจํานวนอยางนอย   1   ใน   4 
ของจํานวนทุนทั้งหมดที่ตนใชในการลงทุนประกอบอาชีพนั้น 
  สหกรณจะมอบใหคณะกรรมการดําเนินการหรือบุคคลตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษ  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  
และใหถือเปนหนาที่ของสมาชิกผูขอกูที่จะใหขอความจริงและความรวมมือ 
  จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซ่ึงใหแกสมาชิกผูกูรายหนึ่ง ๆ  นั้น ยอม
สุดแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร  โดยพิจารณาถึงความตองการเงินกูแทจริง  
ตามแผนงานประกอบอาชีพ  และความสามารถชําระหนี้ของสมาชิก  แตตองไมเกิน  5,000,000   บาทถวน 



 อนึ่ง  ในกรณีที่สมาชิกมีคาหุนอยูในสหกรณเกินกวาจํากัดคณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให
เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพแกสมาชิกเกินกวาจํากัดในวรรคหนึ่งได  แตตองไมเกินรอยละ  90  
ของคาหุนที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ  โดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้  เงินกูไดรายเดือนเปน
สําคัญ 
 ขอ 26.  สมาชิกซ่ึงอาจไดรับเงินกูพิเศษตองเปนสมาชิกในสหกรณนี้ตดิตอกันมาเปนเวลา     ไม
นอยกวา  6  เดือน  (ในกรณีสมาชิกซึ่งโอนมาจากสหกรณอออมทรัพยอ่ืน  ตองเปนสมาชิกในสหกรณนี้และ
สหกรณซ่ึงตนเปนสมาชิกอยูเดิมรวมกนัไมนอยกวา 1 ป)  และมีเงินคาหุนไมนอยกวา 200,000  บาท  ประกอบ
กับตองมีเงินไดรายเดือนประจําพอเพียงกบัการสงชําระหนี้   
 ขอ  27.  สมาชิกผูสงคืนเงนิกูประเภทอื่นไมเสร็จ  ไมใหไดรับเงินกูพิเศษอีก  เวนแตการกูเงินกูเพื่อ
เหตุฉกุเฉินใหกระทําไดหากสมาชิกมคีวามสามารถชาํระหนี้ได    
 ทั้งนี้  สมาชิกผูสงคืนเงินกูพเิศษไมเสร็จ  สหกรณจะใหไดรับเงินกูพิเศษใหมได  ตองชําระตนเงนิกู
มาแลวไมนอยกวา6  งวดหรอืคร่ึงหนึ่งของจํานวนเงินกูพเิศษเดิม 
 ขอ  28.  เงินกูซ่ึงถือเปนเงนิกูพิเศษและใชระยะเวลาสงคืนตามที่กําหนดไว  สําหรับเงินกูพิเศษได
นั้น  ตองมีจํานวนเงินเกนิกวาจํากดัซึ่งสมาชิกนั้นอาจกูเงินสามัญจากสหกรณ 

ถาเงินกูพิเศษนั้นจํานวนไมเกินกวาคาหุน  ซ่ึงผูกูมีอยูในสหกรณ กไ็มตองมีหลักประกันอยางอื่นอกี 
ถาเงนิกูพิเศษนั้นมีจํานวนเกนิกวาคาหุน    ซ่ึงผูกูมีอยูในสหกรณ    ก็ตองมีหลักประกัน 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี ้
(ก) อสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น      จํานองเปนประกนั 

เต็มจํานวนเงนิกูรายนัน้  โดยตองเปนทีพ่อใจคณะกรรมการวา  จํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูตอง
อยูภายในรอยละ  80  แหงคาอสังหาริมทรัพยนั้นทัง้นี้ผูกูตองเสียคาธรรมเนียมในการดําเนินการใหกับ 
สหกรณรอยละ  0.20    ของวงเงินกูแตไมเกิน  3,000  บาท    

(ข) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกชน  บัญชีเงินฝากในธนาคาร  หรือหลักทรัพยอ่ืน 
ซ่ึงคณะกรรมการดําเนนิการเห็นสมควรจํานําเปนหลักประกันโดยจํานวนเงนิกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู
ตองอยูภายในรอยละ  80  แหงคาหุนของหลักทรัพยนัน้ 
  อนึ่ง  เพื่อเปนการประกันความเสยีหายอันอาจเกิดแกสหกรณและผูค้ําประกันเงนิกูสมาชิก
สหกรณ  อาจกําหนดใหผูกูเงินกูสามัญ  หรือเงินกูพิเศษมีประกันภัยไดตามที่เห็นสมควร 
และระบใุหสหกรณเปนผูรับประโยชนตามจํานวนเงินกูที่คางชําระสวนที่เหลือใหสงคืนผูกู 

ใหคณะกรรมการดําเนนิการพิจารณากําหนดใหผูกูเงินกูพิเศษสงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวด
รายเดอืนเทากนัไมเกนิ 400 งวด(เวนแตเดอืนสุดทายนอยกวาได) เงินงวดชําระหนีน้ัน้   ใหสงชําระหนี้ตั้งแต
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 
 



 ขอ 29. การใหเงินกูพิเศษนั้นตองใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณาวินจิฉัยเห็นชอบแลว จึงนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดพจิารณาวนิิจฉยัอนุมัติ
แลวใหจัดทําหนังสือกูและเอกสารทางกฎหมายอยางอื่นเกี่ยวกับเงนิกูนั้นตามแบบทีก่ําหนดไวโดยครบถวน
และนําหลักทรัพยไปจดจํานองยังสํานักงานที่ดินสมบูรณแลว  สมาชกิผูกูจึงรับเงินกูจากสหกรณได 
   
 ขอ  30.  ในกรณีท่ีสมาชิกยงัสงคืนเงินกูพเิศษไมเสร็จ     จะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกให
คณะกรรมการดําเนินการหรอืบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจการกอสรางตอเติมหรือ
ปรับปรุงอาคาร  หรือทรัพยสิน  หรือการประกอบอาชพีที่ใชเงินกูนัน้  ในเวลาอันสมควรไดเสมอ  และตอง
ช้ีแจงขอความเกี่ยวกับเรื่องทีต่รวจใหทราบตามความประสงค 
  

หมวดที่  5 
หลักประกันสําหรับเงินกู 

 ขอ  31.  การใหเงินกูทุกประเภทนั้น   ผูกูตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ  32.  หลักประกันสําหรับเงินกูนั้นใหผูค้ําประกันมีขอกําหนดดังตอไปนี้ 

สมาชิกคนหนึ่งค้ําประกันไดไมเกิน 8 สัญญา โดยคํานึงถึงสิทธิของบุคคลในการค้ําประกันและ
กําหนดใหค้ําประกันการกูสามัญไมเกิน 3 สัญญา 

ขอ 33. เพื่อเปนการประกันความเสียหายอันอาจเกิดแกสหกรณและผูค้ําประกันเงินกูสมาชิก
สหกรณ  อาจกําหนดใหผูกูเงินกูสามัญ  หรือเงินกูพิเศษมีประกันภัยไดตามที่เห็นสมควร 
และระบุใหสหกรณเปนผูรับประโยชนตามจํานวนเงินกูที่คางชําระสวนที่เหลือใหสงคืนผูกู 
 

หมวดที่  6 
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู 

 ขอ  34.  การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภทซึ่งผูกูสงตอสหกรณนั้น  ใหสงโดยวิธีหักจากเงิน
ไดรายเดือนของผูกู     ณ     ที่จายเวนแตสมาชิกผูกูตามขอบังคับ    ขอ  43   ใหนําสงเงินงวดชําระหนี้ 
ที่สํานักงานสหกรณใหถือวาเงินงวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ 
 

หมวดที่  7 
ดอกเบี้ยเงินกู 

 ขอ  35.  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูใหแกสมาชิกนั้น  ใหเรียกดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภทใน
อัตราไมเกินรอยละ  17  ตอป  โดยสหกรณจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 



 
 ขอ  36.  ดอกเบี้ยเงินกูตามขอ  35ทุกประเภทใหคิดเปนรายวันตามจํานวนเงินตนคงเหลือ 
แหงหนี้นั้น 
 

หมวดที่  8 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

 ขอ  37.  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันเงินกูรายใดเกิดบกพรอง   ผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกู หรือบุคคลตามที่เห็นสมควร
ดําเนินการตามวรรคแรกได 
 ขอ  38.  ในกรณีใด ๆ  ดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูประเภทใดเปนอันถึงกําหนดโดยสิ้นเชิงพรอม
ดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดย
มิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ใหกูนั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง  และผูกู 

มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึง  2  งวด 

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้น  ถึง  3  คราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
(5) เมื่อสมาชิกผูกูถึงแกกรรมและไดรับเงินตามระเบียบสหกรณวาดวยกองทุนสวัสดิการ 
สงเคราะหสมาชิกออมทรัพยครูปราจีนบุรี       สหกรณยอมใชสิทธิหักเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก  
เพื่อเปนคาชําระหนี้ที่สมาชิกกูยืมและยังไมไดชําระโดยสิ้นเชิง 
 ขอ  39.  ในกรณีท่ีผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูไมสามารถชําระหนี้นั้นทั้งหมดใน
คราวเดียวได  คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูค้ําประกันเปนรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู
ค้ําประกันไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณ 
 ขอ  40.  ผูกูก็ดี  ผูค้ําประกันก็ดีตองรับผูกพันวา  ถาประสงคจะขอถอนหรือยายจากราชการหรือ
หนวยงานประจําตามขอบังคับ  ขอ  31 (2)  จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ  และจัดการชําระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน     แลวจึงจะขอลาออกหรือยายจากงานประจํานั้น 
 



หมวดที่  9 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ  41.  สมาชิกผูกูเงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา  ตองสงชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยที่
คางชําระเปนปกติกอน   จึงจะมีสิทธิ์ในการกูเงินกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการอื่นได 
 ขอ  42.  สมาชิกท่ีไดรับเงินกูทุกประเภทกอนใชระเบียบนี้         ใหถือบังคับตามระเบียบสหกรณ 
ออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด  วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกที่กําหนดไวเดิมทั้งหมด  จนกวาจะชําระหนี้
เสร็จสิ้นตามสัญญาเงินกูที่ใหไวตอสหกรณ 

ขอ 43. ขอความใดที่ไมไดกําหนดหรือจําตองตีความแหงระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการดําเนินการ
เปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  มิถุนายน พ.ศ.2558  

 

   
                        (นายนพดล    วรมานะกุล) 

                        ประธานกรรมการ 
                        สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด 

 


