
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
ว่าด้วย  เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ  พ.ศ. 2564  (ฉม.) 

************** 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  หมวด 4   
การให้เงินกู้ ข้อ 13 ข้อ 15(1) ข้อ 16 หมวด 8 คณะกรรมการ ข้อ 72(8) และหมวด 10 ข้อเบ็ดเสร็จระเบียบ
ของสหกรณ์ ข้อ 94 (3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ 
จำกัด  ชุดที่  33  ครั้งที่  20/2564  วันที่  9  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564  ได้กำหนด  “ระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วย เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ พ.ศ. 2564”   
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ระเบียบนี ้เร ียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุร ุส ัมพันธ์จ ังหวัดสุร ินทร์ จำกัด  
ว่าด้วย  เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณพ.ศ. 2564  “ ใช้อักษรย่อ  ฉม. ” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  16  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ในระเบียบนี้   

สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 

สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จำกัด 

ประธานกรรมการ   หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์  จำกัด 

รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 

คณะกรรมการเงินกู้   หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 

ผู้จัดการ หมายถึง ผู ้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จำกัด 

ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู ้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู ้รักษาราชการแทน,หัวหน้า
หน่วยงาน   

เงินได้รายเดือน    หมายถึง เงินเดือน  เงินบำนาญ  ค่าจ้างประจำ  เว้นเงินค่าเช่าบ้าน   
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 ข้อ  5.  เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนทางการเงินของสมาชิก 
 ข้อ  6.  การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ  คณะกรรมการดำเนินการมอบ
อำนาจให้ ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ  หรือผู้จัดการ   ตามที่
เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณแทนคณะกรรมการดำเนินการ      
ก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว  แถลงรายการที่จ่ายไปและส่งคืนของเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและ
มุทิตาจิตผู้เกษียณ  ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ  7.  เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ  ที่ให้สมาชิกผู้กู ้คนหนึ่งๆ มีเกณฑ์การ
พิจารณา  ดังนี้ 
  (1)  เป็นสมาชิกครบ  1  เดือนมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้ 
  (2)  วงเงินกู้ไม่เกิน  10,000  บาท 
  (3)  งวดการชำระหนี้ไม่เกิน  12  งวด 
  (4)  อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราว ๆ ไป 
  (5)  สมาชิกที่เคยผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเงินงวดชำระหนี้เงินกู้อื่น ๆ ทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยทุกกรณี  ไม่มีสิทธิ์ยื่นเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ  เว้นแต่ได้นำเงินที่ค้างมาชำระ
ให้เสร็จสิ้นก่อน 
 ข้อ  8.  การชำระเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ   
     (1)  ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  โดยสหกรณ์ส่งหักชำระหนี้  ณ  ที่จ่าย    
     (2)  หรือผู้กู้อาจชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดก็ได้  
 ข้อ  9.  หลักประกันสำหรับเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ  นอกจากคำขอกู้และ
หนังสือเงินกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้ว  ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
 ข้อ  10.  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ 
 ข้อ  11.  การเปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ ให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการดำเนินการเป็นคราวๆ ไป   
 ข้อ  12.  ผู้กู้ต้องรับผูกพันว่าตนประสงค์ขอลาออก หรือย้ายจากงานประจำจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออกหรือย้ายจาก
ราชการ หรืองานประจำนั้นได้ 
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 ข้อ  13.  การปฏิบัติตามระเบียบนี ้  หากมีปัญหาประการใดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
ดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาด  มติของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ข้อ  14.  ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2564 

 
 
 

( นายสำเริง  บุญโต ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
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ตารางปรับปรุงแก้ไข 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 

ว่าด้วย  เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ  พ.ศ. 2564  (ฉม.) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ปรับปรุงแก้ไข 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด

สุรินทร์ จำกัด  ว่าด้วย  เงินกู้ฉุกเฉิน

เพ่ือการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ

พ.ศ. 2562  “ ใช้อักษรย่อ  ฉม ” 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด

สุรินทร์ จำกัด  ว่าด้วย  เงินกู้ฉุกเฉิน

เพ่ือการศึกษาและมุทิตาจิตผู้เกษียณ

พ.ศ. 2562  “ ใช้อักษรย่อ  ฉม. ” 

ตัวย่อต้องมีจุด 

(4)  เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ       

ไม่น้อยกว่า  1,000  บาท 

-ไม่มี- และให้เป็นไปตามกฏ

กระทรวงกำหนด 

-ไม่มี- ข้อ 13.  การปฏิบัติตามระเบียบนี้  

หากมีปัญหาประการใดให้เป็นอำนาจ

ของคณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยชี้

ขาด  มติของคณะกรรมการดำเนินการ

ถือเป็นที่สิ้นสุด 

เพ่ือให้อำนาจของ

คณะกรรมการ

ดำเนินการวินิจฉัยชี้

ขาด   

ข้อ 13.  ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด

สุรินทร์  จำกัด  เป็นผู้รักษาการตาม

ระเบียบนี้ 

ข้อ 14.  ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้

รักษาการตามระเบียบนี้ 

ตามคำแนะนำของ

สหกรณ์จังหวัดให้ใช้

ข้อความตามข้อบังคับ

สหกรณ์ 
 

 

 

 


