
ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ำกดั 

ว่ำด้วยกำรเช่ำซ้ือ ซ้ือขำย ทีอ่ยู่อำศัยหรือทีด่ินเพ่ือปลูกสร้ำงทีอ่ยู่อำศัย พ.ศ.2557 

.......................................................................................................................................................................... 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 75 (7) และขอ้ 104 (13) ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั ชุดท่ี 6 คร้ังท่ี 18 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 ไดก้ าหนด

ระเบียบวา่ดว้ยการเช่าซ้ือ ซ้ือขาย ท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีดินเพื่อปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ.2557 ดงัน้ี 

ขอ้ 1. ระเบียบน้ีมีช่ือเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั วา่ดว้ยการเช่าซ้ือ ซ้ือขาย 

ท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีดินเพื่อปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ.2557” 

ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 

ขอ้ 3. ใหย้กเลิกบรรดาประกาศ มติ ค าสั่ง และแนวปฎิบติัอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  

ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 

 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากดั 

 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ท่ีประสงคจ์ะเช่าซ้ือท่ีอยูอ่าศยั หรือท่ีดินเพื่อปลูก

สร้างท่ีอยูอ่าศยั 

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ 

จ ากดั 

 “ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากดั 

 “เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 “การเช่าซ้ือ” หมายถึง สหกรณ์เป็นเจา้ของโครงการแลว้น าออกใหส้มาชิกเช่า และให้

ค  ามัน่วา่ทรัพยสิ์นนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผูเ้ช่า เม่ือผูเ้ช่าไดใ้ชเ้งินครบจ านวนเท่านั้น 

 “การซ้ือขาย” หมายถึง สหกรณ์เป็นเจา้ของหรือเรียกวา่ผูข้ายโครงการแลว้น าออกให้

สมาชิกซ้ือโดยโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อเม่ือไดช้ าระราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีสหกรณ์ก าหนดครบถว้นแลว้ 

 “การโอนสิทธิ” หมายถึง คู่สัญญาของสหกรณ์มีความประสงคจ์ะโอนสิทธิและหนา้ท่ี 

ตลอดจนขอ้ผกูพนัตามสัญญาใหบุ้คคลภายนอกในระหวา่งท่ีสหกรณ์ยงัมิไดโ้อนกรรมสิทธ์ิให ้ 

 “การโอนกรรมสิทธ์ิ” หมายถึง สหกรณ์ขอจดทะเบียนด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิ์นใหแ้ก่คู่สญัญาของสหกรณ์ ในกรณีท่ีไดช้ าระราคาและเงินอ่ืนๆครบถว้นแลว้ 

 “การรับสิทธิ” หมายถึง การท่ีสมาชิกรายอ่ืน หรือบุคคลภายนอกแสดงเจตนาเพื่อขอเป็น

คู่สัญญากบัสหกรณ์แทนคู่สัญญาเดิม 



ขอ้ 5. การให้เช่าซ้ือ หรือ ซ้ือขาย ซ่ึงนอกเหนือ หรือแตกต่างจากท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีใหข้อ

อนุมติัจากคณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเป็นรายๆไป 
 

หมวด 1 

กำรจัดหำและแบ่งผังทีด่ิน 
 

 ขอ้ 6. การพิจารณาคดัเลือกและจดัซ้ือท่ีดินผนืใหญ่ ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อการสร้างท่ีอยูอ่าศยัของ

สมาชิก คณะกรรมการตอ้งด าเนินการดว้ยความสุจริต โปร่งใส รับผดิชอบ ตามอ านาจหนา้ท่ีและมีปริมาณท่ี

พอเพียงกบัความตอ้งการของสมาชิก 

 ขอ้ 7. เม่ือสหกรณ์ไดก้รรมสิทธ์ิท่ีดินหรือสิทธิการครอบครองแลว้ คณะกรรมการตอ้งจดัผงัแบ่ง

แปลงท่ีดินออกเป็นแปลงยอ่ยตามขนาดท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก เวน้แต่การ

ซ้ือท่ีดินมาเพื่อปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยัแบบอาคารชุด 

 ขอ้ 8. การจดัผงัแบ่งแปลงท่ีดิน ตอ้งแบ่งเป็นพื้นท่ีส่วนกลางของชุมชนไม่เกินร้อยละ 30  ของพื้นท่ี

ทั้งหมด 

 พื้นท่ีส่วนกลางตามขอ้น้ี หมายถึง พื้นท่ีถนน พื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีสาธารณะท่ีชุมชนใชป้ระโยชน์

ร่วมกนั 

 ขอ้ 9. การจดัผงัแบ่งแปลงท่ีดินตอ้งค านึงถึงการจดัผงัชุมชนท่ีมุ่งการส่งเสริมให้เกิดความรักความ

สามคัคีและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในชุมชน 

 ขอ้ 10. การจดัผงัแบ่งแปลงท่ีดินเพื่อการสร้างท่ีอยูอ่าศยัของสมาชิก ใหแ้บ่งไดไ้ม่เกินแปลงละ 25 

ตารางวา เวน้แต่จะมีความจ าเป็นอาจแบ่งไม่เกินแปลงละ 50 ตารางวา หรือกรณีมีท่ีดินเหลือเศษจากการแบ่ง

แปลงอยูติ่ดกบัแปลงใด ใหน้ าไปรวมกบัท่ีดินแปลงท่ีติดกนันั้น ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด 2 

กำรจองสิทธิ และกำรครอบครองทีด่ิน 
 

 ขอ้ 11. ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับแบบจองสิทธิจากสมาชิกผูป้ระสงคจ์ะเช่าซ้ือ หรือ ซ้ือ และใหเ้รียกหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ืน่แบบจองสิทธิดงัน้ี 

(ก) ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 

(ข) ส าเนาทะเบียนบา้น 

(ค) หลกัฐานแสดงท่ีมาของรายไดข้องผูย้ืน่แบบจองสิทธิ และคู่สมรส(ถา้มี) 

(ง) หลกัฐานอ่ืนๆท่ีก าหนดตามประกาศ 



 เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บแบบจองสิทธิแลว้ใหต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานพร้อมทั้งคุณสมบติัของผูย้ืน่

แบบจองสิทธิใหถู้กตอ้ง 

 ขอ้ 12. เม่ือตรวจสอบคุณสมบติัผูจ้องครบถว้นแลว้ และสหกรณ์อนุมติัใหผู้จ้องไดเ้ช่าซ้ือ หรือ ซ้ือ

ขาย ก่อนท าสัญญาให้เจา้หนา้ท่ีเรียกหลกัฐานพร้อมเงินค่าเช่าซ้ือหรือเงินมดัจ า(กรณีซ้ือ)ตลอดจนถึงเงิน

อ่ืนๆทุกประเภทท่ีตอ้งเรียกเก็บตามท่ีก าหนดไว ้

 ขอ้ 13. ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการคดัเลือกสมาชิกเขา้ครอบครองท่ีดินตามการจดั

ผงัแบ่งแปลง เพื่อด าเนินการสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

 กรณีสมาชิกจ านวนมากกวา่ท่ีดินท่ีจดัผงัแบ่งแปลงไว ้ให้ใชว้ธีิสมาชิกจบัฉลากตามท่ีคณะกรรมการ

ก าหนด หรือวธีิอ่ืนท่ีคณะกรรมการการพิจารณาแลว้วา่โปร่งใส ยติุธรรมแก่สมาชิกทุกคน ถา้มีความอนั

แสดงไดว้า่ คณะกรรมการด าเนินการไม่โปร่งใส ยติุธรรม คณะกรรมการตอ้งรับผดิชอบและชดใชค้่า

สินไหมทดแทนแก่สหกรณ์ 

 ขอ้ 14. สมาชิกท่ีจะมีสิทธิไดรั้บคดัเลือกเขา้ครอบครองท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีดินเพื่อสร้างตามการจดัผงั

แบ่งแปลง เพื่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(ก) ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่คา้งช าระค่าหุน้ 

(ข) ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่คา้งช าระหน้ีในขณะท่ียืน่เร่ือง 

(ค) หรือมีคุณสมบติัอ่ืนๆตามท่ีสหกรณ์ก าหนดและประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 

 ขอ้ 15. ก่อนท่ีคณะกรรมการจะมีมติจดัใหส้มาชิกผูใ้ดครอบครองท่ีดินแปลงใดในผงัจดัท่ีดิน 

คณะกรรมการอาจจดัตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน เพื่อเป็นการไต่สวนพิจารณาใหไ้ดค้วามเป็นจริงท่ีถูกตอ้งก่อน

ก็ได ้

 ขอ้ 16. สมาชิกจะเขา้ครอบครองท่ีดินและจะกระท าการใดได ้ก็ต่อเม่ือสมาชิกไดท้  าสัญญาเช่าซ้ือ

กบัสหกรณ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 

หมวด 3 

กำรสร้ำงทีอ่ยู่อำศัย 
 

 ขอ้ 17. สมาชิกท่ีไดสิ้ทธิครอบครองท่ีดิน ตอ้งลงมือก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัภายใน 3 ปี หลงัจากไดรั้บ

อนุญาตจากคณะกรรมการใหเ้ขา้ครอบครองท่ีดิน เวน้แต่คณะกรรมการอาจจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 ขอ้ 18. สมาชิกตอ้งเขา้อาศยัทนัที หลงัการปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยัเสร็จเรียบร้อย 

 ขอ้ 19. การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีขออนุมติัสินเช่ือและขออนุญาตการก่อสร้าง

จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจในทอ้งถ่ิน 



 ขอ้ 20. การก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัตอ้งเป็นไปเพื่อท่ีอยูอ่าศยัโดยแทจ้ริง ไม่อนุญาตใหก่้อสร้างเพื่อ

กิจกรรมเชิงพาณิชย ์เช่น แบ่งใหเ้ช่า  

 ขอ้ 21. สมาชิกไม่ปฏิบติัตามความท่ีก าหนดในหมวด 3 ถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัสหกรณ์

คณะกรรมการอาจพิจารณาถอนสิทธิการครอบครองท่ีดินเสียก็ได ้และสหกรณ์จะยดึเงินท่ีสมาชิกช าระแลว้

ทั้งหมด 
 

หมวด 4 

กำรเช่ำซ้ือทีอ่ยู่อำศัย หรือ ที่ดินเพ่ือปลูกสร้ำงทีอ่ยู่อำศัย 
 

 ขอ้ 22. ก าหนดให้ผูเ้ช่าซ้ือช าระค่าเช่าซ้ือทุกวนัส้ินเดือนนั้นๆ เวน้แต่ไดท้  าสัญญาเช่าซ้ือกบัสหกรณ์

ตั้งแต่วนัท่ี 16 ของเดือน ใหช้ าระค่าเช่าซ้ือภายในวนัส้ินเดือนของเดือนถดัไป 

 ขอ้ 23. ราคาเช่าซ้ือท่ีอยูอ่าศยั หรือท่ีดินเพื่อปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยั ใหคิ้ดจากราคาท่ีดินท่ีสหกรณ์ซ้ือ

จากผูข้ายรวมถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีสหกรณ์มีภาระกบัสถาบนัการเงินท่ีสนบัสนุนสินเช่ือ ค่าสาธารณูปโภค และ

ค่าบริหารจดัการเพิ่มของสหกรณ์อีกไม่เกินร้อยละ 4 

 ค่าปรับกรณีผิดนดัช าระเงินตามสัญญาเช่าซ้ือใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 3 ของเงินงวดท่ีคา้งตามจ านวน

วนัท่ีผดินดัจนถึงวนัท่ีมาติดต่อช าระแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 บาท 

 กรณีผดินดั 1 งวด ใหส้หกรณ์ออกหนงัสือแจง้เตือนคร้ังท่ี 1พร้อมทั้งแจง้ประธานกลุ่มช่วยติดตาม 

 กรณีผดินดั 2 งวดติดต่อกนั ใหส้หกรณ์ออกหนงัสือแจง้เตือนคร้ังท่ี 2 อีกคร้ัง ถา้สมาชิกยงัไม่ช าระ

เงินท่ีคา้งภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีรับหนงัสือแจง้เตือน ใหส้หกรณ์บอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือได ้พร้อมริบเงินท่ี

สมาชิกช าระแลว้ทั้งหมด โดยสมาชิกตอ้งยา้ยออกจากพื้นท่ีไม่เกิน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือบอกเลิก

สัญญา 

 ขอ้ 24. กรณีผูเ้ช่าซ้ือคา้งช าระค่าเช่าซ้ือและไดท้  าหนงัสือผอ่นผนัมายงัสหกรณ์ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ

ของคณะกรรมการในการอนุมติั แต่ตอ้งใหผู้เ้ช่าซ้ือช าระค่าปรับและดอกเบ้ียบางส่วนใหก้บัสหกรณ์ โดย

ผอ่นผนัไดไ้ม่เกิน 3 เดือน 

 ขอ้ 25. กรณีผูเ้ช่าซ้ือผดิเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงการผอ่นผนัตามขอ้ 22. ใหส้หกรณ์ด าเนินการบอกเลิก

สัญญาเช่าซ้ือได ้

 ขอ้ 26.  กรณีเร่ืองอยูร่ะหวา่งการเตรียมฟ้องร้องหรือด าเนินคดี หากผูเ้ช่าซ้ือขอผอ่นช าระเงินท่ีคา้ง

พร้อมค่าปรับและเงินอ่ืนๆ ใหเ้สร็จส้ินภายใน 45 วนั ให้ผูจ้ดัการพิจารณาตามเห็นสมควร ถา้ผดิเง่ือนไขอีก

คร้ังใหด้ าเนินคดีทนัที 



 ขอ้ 27. กรณีผูเ้ช่าซ้ือรายใดท่ีไดถู้กบอกเลิกสัญญาแลว้ และในภายหลงัขอผอ่นผนักลบัมาเป็นผูเ้ช่า

ซ้ืออีกคร้ังหน่ึง เม่ือไดรั้บอนุมติัใหก้ลบัมาเป็นผูเ้ช่าซ้ือแลว้ ใหส้หกรณ์เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการต่อ

สัญญา 1,000 บาท จึงด าเนินการต่อสัญญาใหผู้เ้ช่าซ้ือรายนั้น 

 ขอ้ 28. สมาชิกบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือท่ีดินก่อนครบก าหนด สมาชิกตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่

สหกรณ์ และตอ้งส่งมอบท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ถา้มี) คืนสหกรณ์ทนัที และสหกรณ์ชอบท่ีจะกลบัเขา้

ครอบครองทรัพยสิ์นนั้น 

 กรณีสมาชิกบอกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นผูผ้ดินดัสัญญา หากบอกเลิกสัญญาเม่ือช าระค่าเช่าซ้ือมาแลว้

ยงัไม่ถึง 24 งวด สหกรณ์จะคืนใหใ้นอตัราร้อยละ 70 ของเงินงวดในส่วนของตน้เงินท่ีส่งมา 

 กรณีสมาชิกบอกเลิกสัญญาตามวรรค 2 แต่ช าระค่าเช่าซ้ือมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 24 งวด สหกรณ์จะคืน

ใหใ้นอตัราร้อยละ 80 ของเงินงวดในส่วนของตน้เงินท่ีส่งมา 

 การคืนเงินตามวรรค 2 และวรรค 3 ในขอ้ 28 สหกรณ์จะคืนใหก้บัสมาชิกต่อเม่ือจดัหาสมาชิกผูเ้ช่า

ซ้ือรายใหม่มาไดเ้ท่านั้น 

 ขอ้ 29. ในระหวา่งอายสุัญญาเช่าซ้ือ หากผูเ้ช่าซ้ือประสงคจ์ะขยายหรือลดระยะเวลาการช าระค่าเช่า

ซ้ือจากก าหนดเวลาในสัญญาเดิมหากคณะกรรมการมีมติอนุมติัก็ใหก้ระท าได ้แต่ระยะเวลาท่ีขยายออกไป

นั้นผูเ้ช่าซ้ือจะตอ้งมีอายไุม่เกินกวา่อาย ุ70 ปีบริบูรณ์และระยะเวลาการเช่าซ้ือตอ้งไม่เกิน 30 ปี เวน้แต่ผูเ้ช่า

ซ้ือจะจดัหาสมาชิกรายอ่ืนเขา้มาเป็นผูเ้ช่าซ้ือร่วม 
 

กำรโอนสิทธิเช่ำซ้ือให้แก่บุคคลอ่ืน 
 

 ขอ้ 30. ผูเ้ช่าซ้ือไดรั้บมอบสิทธิตามท่ีผูจ้ะซ้ือไดจ้องไวน้ั้น กรณีท่ีผูเ้ช่าซ้ือจะโอนสิทธิใหก้บับุคคล

อ่ืนนั้นสามารถกระท าได ้ต่อเม่ือช าระค่าเช่าซ้ือมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 36 งวด 

 ขอ้ 31. การโอนสิทธิเช่าซ้ือนั้น ใหผู้เ้ช่าซ้ือเดิมและผูรั้บสิทธิ ยืน่ค  าร้องต่อสหกรณ์ตามแบบท่ี

ก าหนด โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบเอกสารประกอบค าร้องใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พร้อมเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจ านวน ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ถา้มี) ก่อนท าสัญญาใหม่ 

 ขอ้ 32. ผูรั้บสิทธิตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น เวน้แต่บุคคลดงักล่าวรับสิทธิมาจากผูเ้ช่าซ้ือท่ีถึง

แก่กรรมและมีค าสั่งศาลใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก 
 

กำรขอรับโอนกรรมสิทธ์ิ 
 

 ขอ้ 33. ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับค าร้องขอรับโอนกรรมสิทธ์ิจากผูเ้ช่าซ้ือท่ีช าระค่าเช่าซ้ือครบถว้น พร้อม

ตรวจสอบเอกสารใหถู้กตอ้ง ดงัน้ี 



(1) สัญญาคู่ฉบบั 

(2) ส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐานการช าระเงินงวดเดือนท่ีช าระครบ 

(3) ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 

(4) ส าเนาทะเบียนบา้น 

 ขอ้ 34. ในกรณีท่ีผูเ้ช่าซ้ือ ยงัช าระเงินค่าเช่าซ้ือไม่ครบถว้นตามสัญญาเช่าซ้ือหรือมีหน้ีคา้งช าระ

บางส่วน แต่ประสงคจ์ะขอช าระเงินทั้งหมด ในวนัท่ีไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ณ ส านกังานท่ีดิน ใหผู้ ้

เช่าซ้ือยืน่ค  าร้องและใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารตามขอ้ 33. และรับเงินค่าเช่าซ้ือทั้งหมดใหถู้กตอ้งก่อน

หรือในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิก็ได ้
 

อตัรำดอกเบีย้ 
 

ขอ้ 35. ใหคิ้ดดอกเบ้ียการเช่าซ้ือในอตัราไม่เกินร้อยละ 17 ต่อปี โดยเป็นไปตามท่ีก าหนดใน

ประกาศของสหกรณ์ 

ขอ้ 36. ดอกเบ้ียใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 

ขอ้ 37. กรณีผูเ้ช่าซ้ือรายใดท่ีไม่ผดินดัช าระค่างวดต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี สหกรณ์

อาจปรับลดอตัราดอกเบ้ียได ้โดยประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
 

หมวด 5 

กำรซ้ือขำย 
 

 ขอ้ 38. สหกรณ์อาจจะใหส้มาชิกซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการได ้โดยสมาชิกตอ้งช าระ

เตม็ราคาพร้อมค่าบริหารจดัการอีกร้อยละ 5 จากยอดเงินท่ีจะซ้ือ 

 ขอ้ 39. การขอรับโอนกรรมสิทธ์ินั้นใหน้ าความในขอ้ 33. และขอ้ 34. มาใชโ้ดยอนุโลม 
 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 

 

 

    (ผูช่้วยศาสตราจารยบ์รรเจิด พฤฒิกิตติ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากดั 


