
ประกาศสหกรณ์ฯ 

เรือง การปรับตารางเงนิกู้ และขยายเงนิกู้สามญั 
*********************** 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ชุดที 34  ได้ทาํการ

ประชุมเมือวนัที 15 มีนาคม 2559 มีมติใหก้าํหนดสิทธิการกูเ้งิน และขยายเงินกูส้ามญัใหม่ ดงันี 

สิทธิการกู้เงนิสามัญ 

1) อายสุมาชิก 6 เดือน กูไ้ด้ 40,000 บาท 17) อายุสมาชิก 9 ปี หุน้ 125,000 บาท กูไ้ด้ 600,000 บาท 

2) อายสุมาชิก 1 ปี กูไ้ด้ 50,000 บาท 18) อายุสมาชิก 10 ปี หุ้น 130,000 บาท กูไ้ด้ 650,000 บาท 

3) อายสุมาชิก 2 ปี กูไ้ด้ 60,000 บาท 19) อายุสมาชิก 10 ปี หุ้น 140,000 บาท กูไ้ด้ 700,000 บาท 

4) อายสุมาชิก 3 ปี กูไ้ด้ 70,000 บาท 20) อายุสมาชิก 11 ปี หุ้น 150,000 บาท กูไ้ด้ 750,000 บาท 

5) อายสุมาชิก 3 ปี หุ้น 25,000 บาท กูไ้ด้ 100,000 บาท 21) อายุสมาชิก 11 ปี หุ้น 160,000 บาท กูไ้ด้ 800,000 บาท 

6) อายสุมาชิก 4 ปี หุ้น 30,000 บาท กูไ้ด้ 120,000 บาท 22) อายุสมาชิก 12 ปี หุ้น 170,000 บาท กูไ้ด้ 850,000 บาท 

7) อายสุมาชิก 4 ปี หุ้น 35,000 บาท กูไ้ด้ 140,000 บาท 23) อายุสมาชิก 13 ปี หุ้น 180,000 บาท กูไ้ด้ 900,000 บาท 

8) อายสุมาชิก 5 ปี หุ้น 40,000 บาท กูไ้ด้ 180,000 บาท 24) อายุสมาชิก 14 ปี หุ้น 190,000 บาท กูไ้ด้ 950,000 บาท 

9) อายสุมาชิก 5 ปี หุ้น 45,000 บาท กูไ้ด้ 200,000 บาท 25) อายุสมาชิก 15 ปี หุ้น 200,000 บาท กูไ้ด้ 1,000,000 บาท 

10) อายสุมาชิก 6 ปี หุน้ 50,000 บาท กูไ้ด้ 225,000 บาท 26) อายุสมาชิก 15 ปี หุ้น 210,000 บาท กูไ้ด้ 1,050,000 บาท 

11) อายสุมาชิก 6 ปี หุน้ 55,000 บาท กูไ้ด้ 240,000 บาท 27) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 220,000 บาท กูไ้ด้ 1,100,000 บาท 

12) อายสุมาชิก 7 ปี หุน้ 65,000 บาท กูไ้ด้ 300,000 บาท 28) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 230,000 บาท กูไ้ด้ 1,150,000 บาท 

13) อายสุมาชิก 7 ปี หุน้ 75,000 บาท กูไ้ด้ 350,000 บาท 29) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 240,000 บาท กูไ้ด้ 1,200,000 บาท 

14) อายสุมาชิก 8 ปี หุน้ 85,000 บาท กูไ้ด้ 400,000 บาท 30) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 260,000 บาท กูไ้ด้ 1,300,000 บาท 

15) อายสุมาชิก 8 ปี หุน้ 95,000 บาท กูไ้ด้ 450,000 บาท 31) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 280,000 บาท กูไ้ด้ 1,400,000 บาท 

16) อายสุมาชิก 9 ปี หุน้ 110,000 บาท กูไ้ด้ 520,000 บาท 32) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 300,000 บาท กูไ้ด้ 1,500,000 บาท 
 

 ทงันี มีผลบงัคบัใช้ตงัแตว่นัที 17 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที 17 มีนาคม 2559 

 

 

(นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 


