
หน้าที่ 1 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 

ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกโครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2566 
******************************************************************************* 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด พ.ศ. 2565 ข้อ13(1), ข้อ14,               
ข้อ15(3), ข้อ16, ข้อ67(8) และข้อ105(5) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 66 ครั้งที่ 4 วันที่ 20  
มกราคม พ.ศ.2566  ได้มีมติให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
โครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกโครงการ     
เงินสวัสดิการ พ.ศ. 2566” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกโครงการเงิน 
สวัสดิการ พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 1 เดือน มีนาคม 2565  โดยให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
   “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
   “เงินสวัสดิการ” หมายความว่า เงินสวัสดิการส าหรับสมาชิกกรณีถึงแก่กรรม ตามระเบียบ 
     สหกรณอ์อมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
     ส าหรับสมาชิก พ.ศ. 2566 
   “สด” หมายความว่า อักษรย่อของเงินกู้โครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2566 
 

  ข้อ 5 เงินกูโ้ครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2566  มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจ าเป็นในการใช้
เงินโดยใช้เงินสวัสดิการที่มีสิทธิได้รับเป็นเกณฑ์ในการให้เงินกู ้
  ข้อ 6 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ.  2566 ให้ยื่นค าขอกู้พร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด โดยค าขอกู้ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาของผู้ขอกู้ 
  ข้อ 7 วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินสวัสดิการส าหรับสมาชิกกรณีถึงแก่กรรม ตามระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการส าหรับสมาชิก พ.ศ. 2566  แตสู่งสุดไม่เกิน 280,000 บาท (สองแสนแปด
หมื่นบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   7.1 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และส่งช าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด  
   7.2 มีทนุเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ 
   7.3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี 
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   7.4 ส่งช าระหนี้ไม่เกิน 72 งวด ช าระหนี้เสร็จสิ้นไม่เกินอายุ 85 ปี ยกเว้น พนักงานราชการ, 
    ลูกจ้างตามภารกิจขององค์การปกครองท้องถิ่น, ลูกจ้างประจ าที่ ไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จ 
    รายเดือน, พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ และครูสังกัดเอกชน ช าระหนี้เสร็จสิ้นไม่เกินอายุ 
    60 ปี 
   7.5 ใช้บุคคลค้ าประกัน  โดยสิทธิและวงเงินในการค้ าประกันของสมาชิกแต่ละสังกัด ให้เป็นไปตาม 
    ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ สมาชิกมีสิทธิค้ าประกันเงินกู้ 
    ประเภทนี้ ได้ 1 สัญญา เท่านั้น โดยสามารถใช้ผู้ค้ าประกันรายเดิมกับสัญญาเงินกู้ประเภทอ่ืนได้  
    ยกเว้น เงินกู้โครงการพิเศษโควิด (CV) หรือ เงินกูส้ามัญโดยใช้เงินสวัสดิการส าหรับสมาชิก กรณี 
    เสียชีวิต ค้ าประกันเงินกู้เป็นกรณีพิเศษ (สศ.) ไม่สามารถใช้ผู้ค้ าประกันรายเดิมได้ เว้นแต่ กู้เงิน 
    ตามโครงการนี้เพ่ือไปช าระหนี้ทั้งสองประเภทนั้น 
   7.6 สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเมื่อหักจากการช าระหนี้สินและภาระผูกพันทั้งหมดแล้ว 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
   7.7 หากผู้กู้ประสงค์จะใช้สิทธิยื่นกู้ครั้งต่อไปจะต้องช าระหนี้สัญญาเดิมไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด 
    ยกเว้น กรณีสมาชิกที่ได้กู้เงินโครงการเงินสวัสดิการ (สด.) ตามระเบียบเดิม ซึ่งวงเงินต่ ากว่า 
    ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้มีสิทธิกู้เงินตามระเบียบนี้เพ่ิมข้ึนได้ แต่ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้ 
    ในระเบียบนี้ 
  ข้อ 8 สมาชิกดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิกู้เงินสามัญโครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2566 
   7.1 ลูกจ้างชั่วคราว 
   7.2 สมาชิกท่ีไม่มีต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือนช าระหนี้สหกรณ์ 
   7.3 สมาชิกท่ีขาดส่งเงินค่าหุ้น หรือผิดนัดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย 
   7.4 สมาชิกท่ีถูกส านักงานบังคับคดี อายัดเงินหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และสมาชิกที่ถูกยึดทรัพย์ 
   ที่จดทะเบียนจ านองไว้กับสหกรณ์ 
 ข้อ 9 หากสมาชิกผู้กู้รายใด มีเงินกู้สามัญโดยใช้เงินสวัสดิการส าหรับสมาชิก กรณีเสียชีวิตค้ าประกันเงินกู้ 
เป็นกรณีพิเศษ (สศ.) ที่ยังส่งช าระไม่เสร็จสิ้น จะต้องน าเงินกู้ที่ได้รับปิดช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน ส่วนที่เหลือ  จึงจ่าย
เงินกู้ให้กับสมาชิก 
  ข้อ 10 คณะกรรมการด าเนินการ อาจก าหนดหลักเกณฑ์พร้อมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับเงินกู้ โครงการ 
เงินสวัสดิการ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
  ข้อ 11 ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ แนบท้ายระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก
โครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2566  ประกาศ ณ วันที ่1 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566  และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ระเบียบนี้ 
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  ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
 

(นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
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หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการสวัสดิการ พ.ศ. 2566 
(แนบท้ายระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกโครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2566) 

 

ล าดับ อายุการเป็นสมาชิก เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม(บาท) วงเงินกู้สูงสุด (บาท) 
1 เป็นสมาชิกไม่เกิน  2  ปี 20,000 14,000 
2 เกินกว่า  2   ปี     ถึง  3  ป ี 30,000 21,000 
3 เกินกว่า  3   ปี     ถึง  4  ปี 40,000 28,000 
4 เกินกว่า  4   ปี     ถึง  5  ปี  50,000 35,000 
5 เกินกว่า  5   ปี     ถึง  6  ปี 60,000 42,000 
6 เกินกว่า  6   ปี     ถึง  7  ปี 70,000 49,000 
7 เกินกว่า  7   ปี     ถึง  8  ป ี 80,000 56,000 
8 เกินกว่า  8   ปี     ถึง  9  ปี 90,000 63,000 
9 เกินกว่า  9   ปี     ถึง  10   ปี 100,000 70,000 
10 เกินกว่า  10  ปี     ถึง  11  ปี 110,000 77,000 
11 เกินกว่า  11  ปี     ถึง  12  ปี 120,000 84,000 
12 เกินกว่า  12  ปี     ถึง  13  ปี 130,000 91,000 
13 เกินกว่า  13  ปี     ถึง  14  ปี 140,000 98,000 
14 เกินกว่า  14  ปี     ถึง  15  ปี 150,000 105,000 
15 เกินกว่า  15  ปี     ถึง  16  ปี 160,000 112,000 
16 เกินกว่า  16  ปี     ถึง  17  ปี 170,000 119,000 
17 เกินกว่า  17  ปี     ถึง  18  ปี 180,000 126,000 
18 เกินกว่า  18  ปี     ถึง  19  ปี 190,000 133,000 
19 เกินกว่า  19  ปี     ถึง  20  ปี 200,000 140,000 
20 เกินกว่า  20  ปี     ถึง  25  ปี 250,000 175,000 
21 เกินกว่า  25  ปี     ถึง  30  ปี 300,000 210,000 
22 เกินกว่า  30  ปี     ถึง  35  ปี 350,000 245,000 
23 เกินกว่า  35  ปี   ขึ้นไป 400,000 280,000 

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 
 

(นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 


