
 
      

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ำกัด 
ว่ำด้วย  เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อกำรศึกษำและมุฑิตำจิตผู้เกษียณ   พ.ศ. 2562 (ฉ.ม.) 

************** 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  
หมวด 4  การให้เงินกู้ ข้อ 13 ข้อ 15(1) ข้อ 16  หมวด 8 คณะกรรมการข้อ 72 (8)  และหมวด 10  ข้อ
เบ็ดเสร็จระเบียบของสหกรณ์ ข้อ 94 (3)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุ
สัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ชุดที่ 31 ครั้งที่ 9/2562  วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  ได้ก าหนด  
“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ว่าด้วย  เงินกู้ฉุกเฉิน เพ่ือการศึกษาและมุฑิตา
จิตผู้เกษียณ พ.ศ. 2562”   ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ว่าด้วย  
เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตาจิตผู้เกษียณ   พ.ศ.  2562   “ ใช้อักษรย่อ  ฉ.ม. ”  
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  2  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ในระเบียบนี้   
  สหกรณ ์ หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 

      สมาชิก หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด      
      คณะกรรมการด าเนินการ   หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุ
สัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
        ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จ ากัด 
      รองประธานกรรมการ  หมายถึง  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 

          คณะกรรมการเงินกู้  หมายถึง  คณะกรรมการเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
           ผู้จัดการ    หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
           ผู้บังคับบัญชา หมายถึง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน ,หัวหน้า
หน่วยงาน   
           เงินได้รายเดือน   หมายถึง  เงินเดือน  เงินบ านาญ  ค่าจ้างประจ า  เว้นเงินค่าเช่าบ้าน   
          ข้อ  5.  เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตาจิตผู้เกษียณ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนทางการเงินของสมาชิก 
 ข้อ  6.  การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตาจิตผู้เกษียณ  คณะกรรมการด าเนินการมอบ
อ านาจให้ ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการด าเนินการ  หรือผู้จัดการ ตามที่
เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตาจิตผู้เกษียณ  แทนคณะกรรมการด าเนินการก็
ได้  และให้ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าว  แถลงรายการที่จ่ายไปและส่งคืนของเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตา
จิตผู้เกษียณ  ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
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 ข้อ  7.  เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตาจิตผู้เกษียณ  ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ มีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้ 
   (1) เป็นสมาชิกครบ 1 เดือน  มีสิทธิ์ยื่นกู้ได้ 
                (2) วงเงินกู้ไม่เกิน  10,000  บาท 
                (3) งวดการช าระหนี้ไม่เกิน  12  งวด 
                (4) เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  ไม่น้อยกว่า   1,000  บาท 
                (5) อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราว ๆ ไป 
   (6) สมาชิกท่ีเคยผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  เงินงวดช าระหนี้เงินกู้อ่ืน ๆ ทั้งเงินต้น
และดอกเบี้ยทุกกรณี  ไม่มีสิทธิ์ยื่นเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตาจิตผู้เกษียณ  เว้นแต่ได้น าเงินที่ค้างมา
ช าระให้เสร็จสิ้นก่อน 

ข้อ  8.  การช าระเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตาจิตผู้เกษียณ   
 (1)  ผู้กู้ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  โดยสหกรณ์ส่งหักช าระหนี้  ณ  ที่จ่าย    
 (2)  หรือผู้กู้อาจช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดก็ได้   
ข้อ   9.  หลักประกันส าหรับเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตาจิตผู้เกษียณ  นอกจากค าขอกู้และ

หนังสือเงินกู้ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว  ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
ข้อ  10. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
ข้อ  11. การเปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตาจิตผู้เกษียณ  ให้เป็นไปตามมติ

คณะกรรมการด าเนินการเป็นคราวๆ ไป   
ข้อ  12. ผู้กู้ต้องรับผูกพันว่าตนประสงค์ขอลาออก หรือย้ายจากงานประจ าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้

สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึ งขอลาออกหรือย้ายจาก
ราชการ หรืองานประจ านั้นได้ 

ข้อ  13. ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  เป็น 
ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 27 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2562 

 
 
 

(นายสุพัฒน์  โพธิสาร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
รับที่..........................................                          หนังสือกู้ท่ี..................................... 
วันที่......../................./................               วันที่............/.............../................. 
        บัญชีเงินกู้ท่ี.................................... 

ค ำขอกู้เงินและสัญญำเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อกำรศึกษำและมุฑิตำจิตผู้เกษียณ (ฉ.ม.) 
 

ค ำเตือน:  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อควำมตำมรำยกำร    เขียนที่........................................................... 
ที่ก ำหนดไว้ในแบบค ำขอกู้ ด้วยลำยมือของตนเอง                      วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ................... 
โดยถูกต้องและครบถ้วน  มิฉะนัน้สหกรณ์ไม่รับพิจำรณำ 
 
 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
 ข้าพเจ้า.........................................................................เลขที่สมาชิก........................อายุ.....................ปี 
รับราชการ หรือท างานประจ าในต าแหน่ง..................................สังกัด................................................................. 
ได้รับเงินเดือน......................................................บาท  ขอเสนอค าขอกู้เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตาจิต 
ผู้เกษียณ  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจากสหกรณ์  จ านวน...............................บาท (.................................................) 
โดยจะน าไปใช้เพ่ือการดังต่อไปนี้ ............................................................................................ ............................. 
 ข้อ  2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้คืน  ดังนี้ 
          เริ่มงวดช าระงวดที่ 1  ตั้งแต่...........................เดือน................................พ.ศ............................ 
ถึงเดือน.........................................พ.ศ............................จ่ายต้นเงิน........ ......................บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย 

ข้อ  3.  เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว   ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์  ดังนี้ 
  3.1  ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับ
มอบหมายจากสหกรณ์  หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจ านวนเงินงวดช าระหนี้  ข้อ 2  เพื่อส่งช าระ 
ต่อสหกรณ์ 
  3.2  ยอมให้ถือว่า  ในกรณีใด ๆ  ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์   ให้เงินกู้ท่ีขอกู้ไปจาก
สหกรณ์เปน็อันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 
           3.3  ถ้าประสงค์จะขอลาออก  หรือย้ายราชการ  หรืองานประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์  
จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจะจัดการช าระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่
จัดการช าระหนี้ให้เสร็จตามที่กล่าวข้างต้น  เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือนค่าจ้าง   เงินสะสม  บ าเหน็จ  
บ านาญ  เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอ่ืนใด  ในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่
ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว  หักเงินช าระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช าระหนี้ต่อ
สหกรณ์  ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
 

.............................................ผูข้อกู้ 
(...........................................) 

      ............................................ พยาน 
      (............................................)  
                          เลขที่สมาชิก............................................. 

 
 



 (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์) 
จ านวนเงินกู้.........................................บาท 

 

เงินได้รำยเดือน 
เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุฑิตาจิต 

ผู้เกษียณ (ฉ.ม.) 
จ ำกัดวงเงินกู้คงเหลือ 

 
 

  

 
หมำยเหตุ 1. ผู้ขอกู้เคย / ไม่เคย  ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
........................................................................................................................................................... ................... 
             2. ข้อชี้แจงอ่ืน ๆ 
............................................................................... ............................................................................................... 

             .............................................เจ้าหน้าที่ 
(...........................................) 

   เห็นควร  (     ) อนุมัติ   (    ) ไม่อนุมัติ 
           ..............................................ผู้จัดการ 

(..............................................) 
   เห็นควร  (     ) อนุมัติ   (    ) ไม่อนุมัติ 
 

                   ............................................ประธาน/รองประธาน/ผู้จัดการ/รอง
 ผู้จัดการ       (...............................................) 

.................................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้า..................................................................ได้รับเงินกู้ โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากใน
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  เลขท่ีบัญชี
....................................................................................จ านวน........................................ ...............บาท   
(..........................................................................)  ไปเป็นการถูกต้องแล้ว    ณ  วันที่   
............/................/................ 
 
      ...................................................ผู้รับเงิน 
                        (ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์) 
  

จ่ายเงินถูกต้องแล้ว   ...............................................เจ้าหน้าที่ 
                           (.............................................) 

 

   
 


