
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 

วาดวย   การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู 
พ.ศ.2563 

**************** 
 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร จำกัด ขอ 72 (8)  
ขอ 94 (3)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  
จำกัด ชุดที่ 32 ครั้งท่ี 16/2563  วันอาทิตยท่ี 27 เดือนกันยายน  พ.ศ.2563  ไดกำหนด  “ระเบียบ
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด วาดวย  การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู  
พ.ศ.2563” ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรพัยครุุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด  
วาดวย  การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู  พ.ศ.2563” 
 ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคบั  ตั้งแตวันที่  1  เดือนตุลาคม   พ.ศ.2563 
 ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด วาดวย การให
เงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู  พ.ศ.2563  (ฉบับถือใชลงวันที่ 1 เดือนมถิุนายน  พ.ศ. 2563) และ
บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง มติ  หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้   ใหใชระเบียบ
นี้แทน 
 ขอ  4.  ในระเบียบนี้   
     สหกรณ  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยคุรสุัมพันธจังหวัดสุรนิทร   จำกัด 
     สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด    
     สมาชิกสมทบ หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  
จำกัด   
     ประธานกรรมการ หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ 
จังหวัดสุรินทร  จำกัด 
     รองประธานกรรมการ หมายถึง  รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย 
คุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร   จำกัด 
     คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ 
จังหวัดสุรินทร  จำกัด 
     คณะกรรมการเงินกู หมายถึง คณะกรรมการเงินกูของสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ
จังหวัดสุรินทร   จำกัด 
     ผูจัดการ   หมายถึง   ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 
     ผูบังคับบัญชา หมายถึง  ผูอำนวยการสถานศึกษา หรือผูรักษาราชการแทน, หัวหนา
หนวยงาน  



 

   เงินเดือน    หมายถึง   เงินคาตอบแทนการทำงานที่กำหนดใหเปนรายเดือนแก
ขาราชการและพนักงานของรฐัทุกประเภท 
   เงนิวิทยฐานะและคาตอบแทน    หมายถึง   เงินคาวิทยฐานะและคาตอบแทน  ที่
ไดรับเพ่ิมจากเงินเดือน กรณีผานมาตรฐานการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา 
     การชำระหนี้   หมายถึง  หนี้ที่ตองชำระทั้งปเปนตนเงินและดอกเบี้ย ซึ่งสหกรณ
กำหนดใหชำระเปนรายงวดหรือครั้งเดียวทั้งหมด รวมทั้งคาสินไหมทดแทนตลอดจนคาภาระติดพัน
อันเปนอุปกรณแหงหนี้ ทั้งท่ีกำหนดโดยสัญญาหรือตามคำพิพากษา แลวแตกรณี 
 

หมวด  1 
ขอกำหนดทั่วไป 

 ขอ  5.  สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก  3  ประเภท  คือ 
  (1)  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  (2)  เงินกูสามัญ 
  (3)  เงินกูพิเศษ 
 ขอ  6.  การใหเงินกูแกสมาชิก 
  การใหเงินกูแกสมาชิก  จะใหไดเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจำเปนหรือมีประโยชนตอการ
อยูอาศัย  ตอการประกอบอาชีพ  ตอการดำรงชีวิต  ตอการศึกษา ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
แตจะใหเงินกูเพ่ือการสุรุยสุรายหรือการเก็งกำไรไมได 
  ในกรณีการใหเงินกูซึ่งกำหนดเปนโครงการเฉพาะ เพื่อการอันจำเปนหรือเพื่อประโยชน
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหกำหนดหลักเกณฑการใหกูแลวประกาศเปนคราวๆไป 
  (2)  สมาชิกในฐานะผูค้ำประกัน  ที่ถูกสหกรณแจงใหชำระหนี้แทนผูกู  ไมมีสิทธ์ิกูเงิน
จากสหกรณเวนแตจะยินยอมใหหักเงินกู  เพ่ือชำระหนี้แทนผูกูกอนในจำนวนเงินที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
  (3)  สมาชิกที่ถูกเจาพนักงานบังคับคดี อายัดเงินปนผลและเฉลี่ยคืน หรือเงินคาหุน  
หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด  สมาชิกผูน้ันไมมีสิทธิกูเงนิจากสหกรณเพื่อใชจายตามประสงคอ่ืน 
  เวนแต  จะชำระหนี้ครบถวนตามคำพิพากษาและมีหมายคำสั่งถอนอายัด  สำหรับ
กรณีท่ีสมาชิกถูกเจาพนักงานบังคับคดีอายัดเงินปนผลและเฉลี่ยคืน  ในฐานะผูค้ำประกันไมใหนำขอ 
6(3) วรรคแรกมาบังคับ   
  (4)  ในการกูเงนิทุกประเภท ผูกูตองทำหนังสือกูไวเพื่อเปนหลักฐาน และตองมีหลักประกัน
ตามทีส่หกรณกำหนด  ยกเวน  เงินกูเพ่ือฉุกเฉิน 
  สมาชิกยื่นคำขอกูตามแบบที่สหกรณกำหนด ใหฝายสินเชื่อของสหกรณ  ตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานคำขอกูใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑเง่ือนไขอ่ืนที่ 
คณะกรรมการกำหนด พรอมทั้งตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของผูกู เสนอผูจัดการ ผานรอง
ผูจัดการ และรวบรวมเสนอคณะกรรมการเงินกูและคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอไป  



 

  (5)  การขอกูเงินทุกประเภท  ใหผูกูแนบหลักฐานใบแจงรายการเงินเดือน  ตนฉบับ
ของเดือนกอนที่จะขอกูหรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเงินเดือนโอนเขา
ยอนหลัง  6  เดือน  
  (6)  สมาชิกผูขอกูเงินตองทำหนังสือยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือทำหนังสือ
ยินยอมใหธนาคารหักเงินไดรายเดือน  คาจาง  เงินบำนาญ  เงินบำเหน็จ  รายเดือน  เงินบำเหน็จตก
ทอด  หรือเงินอ่ืนใดที่หนวยงานตนสังกัดพึงจายใหแกสมาชิกชำระเงินกูตามจำนวนท่ีสหกรณแจงใน
แตละเดือน ยกเวน สมาชิกที่เกษียณอายุและไมมีเงนิบำนาญ 
 ขอ  7.  สมาชิกที่จะกูเงินจากสหกรณไดนั้น  ตองมีเงินฝากกับสหกรณอยางนอยหน่ึงบัญชี 
 ขอ  8. สมาชิกรายหนึ่งกูเงินรวมกันทุกประเภทไมเกินวงเงินหกลานบาท  การใหเงินกู 
ทุกประเภทนั้น  ผูกูตองทำหนังสือกู และสมาชิกผูค้ำประกัน (ถามี) ตองทำหนังสือค้ำประกันใหไวตอ
สหกรณตามแบบที่กำหนดไว 
 ขอ  9.  การสงเงินงวดชำระหน้ีทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้น  ใหสงโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของผูกู  ณ  ที่จาย  ของหนวยงานตนสังกัดหรือหักผานธนาคารหรือ วิธีการใดๆ  ตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกำหนด 
  การสงเงินงวดชำระหนี้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู รวมทั้งเงินอื่นๆ  ของสมาชิกรวมกัน
จะตองไมเกินรอยละเจ็ดสิบของเงินไดรายเดือนสุทธิ เวนแต คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาเปน
รายๆ ไป  ใหถือวาเงินงวดชำระหนี้แตละงวดถึงกำหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ   
 ขอ  10. กรณีที่ปญหาในการวินิจฉัยเกี่ยวกับระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณา
วินิจฉัย และผลเปนประการใดใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 

หมวด 2 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ  11. การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการอาจมอบอำนาจใหประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือผูจัดการ ตามที่เห็นสมควรเปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได และใหผูไดรับมอบดังกลาวน้ัน แถลงรายการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให
และสงคนื เพ่ือใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 
 ขอ  12. สมาชิกซึ่งอาจไดรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 1 เดือน  
 ขอ  13.  จำนวนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ที่ใหแกสมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไมเกินหาหมื่นบาท และเงื่อนไข
อ่ืนๆ  ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ  สวนจะใหเงินกูหรือไมเทาใดนั้น  ยอมสุดแตคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร   
 ขอ  14. หลักประกันสำหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนังสือกูซึ่งผูกูไดทำไวตอสหกรณ
แลว ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก  
 ขอ  15. การสงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ใหผูกูสงคืนเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เต็มจำนวนพรอมดวยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก  หรือใหสงเปนงวดรายเดือน
รวมกันไมเกินสิบสองงวด งวดแรกใหสงตนเงินในเดอืนที่ขอกูหรือเดือนถัดไปพรอมดอกเบี้ย ภายในวัน



 

สิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก สวนตนเงินที่เหลือพรอมดอกเบี้ยใหสงภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้
ไมมีการผอนเวลาแตอยางใดอีก 
 

หมวด  3 
เงินกูสามัญ 

 ขอ  16.  เงินกูสามัญ  มี  3  ประเภท  คือ 
  (1)  เงินกูสามัญทั่วไป 
  (2)  เงินกูสามัญเอ ที เอ็ม 
  (3)  เงินกูสามัญคาวิทยฐานะและคาตอบแทน   
 ขอ  17.  คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิก  อาจแตงตั้ง
คณะกรรมการเงินกูตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 76  และมอบอำนาจหนาที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิกก็ได 
  เพ่ือความสะดวกในการดำเนินการ  คณะกรรมการอาจมอบอำนาจใหคณะกรรมการ
เงินกู และ/หรือผูจัดการ พิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกไดตามที่เห็นสมควร 
  ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูและ/ผูจัดการ  ใหเสนอคณะกรรมการเพ่ือ
ทราบทุกเดือน 
 ขอ  18.  สมาชิกซึ่งอาจไดรับเงินกูสามัญ  ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 1 เดือน 
 ขอ  19. จำนวนเงินกูสามัญท่ีใหแกสมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไมเกินหกลานบาท และเงื่อนไขอื่นๆ  
ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ สวนจะใหเงินกูหรือไมเทาใดนั้น  ยอมสุดแตคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร   
 ขอ  20.  เงินกูสามัญทั่วไป ที่ใหแกสมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไมเกินหาลานบาท และเงื่อนไขอ่ืนๆ  
ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ สวนจะใหเงินกูหรือไมเทาใดนั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร   
 ขอ  21.  เงินกูสามัญเอ ที เอ็ม  ท่ีใหแกสมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไมเกินหาแสนบาท และเงื่อนไข
อ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ สวนจะใหเงินกูหรือไมเทาใดนั้น ยอมสุดแตคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ  22.  เงินกูสามัญคาวิทยฐานะและคาตอบแทน   ที่ใหแกสมาชิกรายหนึ่งๆ ไมเกินหาแสน
บาท และเงื่อนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ สวนจะใหเงินกูหรือไมเทาใดน้ัน ยอมสุดแต
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  
 ขอ  23.  ถาคณะกรรมการเห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญแกสมาชิก ที่ยังสงเงินกูสามัญราย
กอนไมเสร็จก็ได  แตจำนวนเงินกูสามัญรวมทุกสัญญาและทุกรายการของสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ ในเวลา
ใดเวลาหนึ่ง จะมีจำนวนตนเงินเกินกวาที่กลาวในขอ 19.  ไมได 
 ขอ 24. ในการใหเงินกูสามัญ  นั้น  ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการ 
ขอกูอันมีลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลำดับในการพิจารณาใหเงนิกู ดังตอไปนี้ 
  (1)  เงินกูในอัตรารอยละ 90 ของจำนวนเงินคาหุนที่สมาชิกถืออยู หรือเงินฝากที่ผูกูมี
ในสหกรณ  พึงใหในลำดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอ่ืน 



 

  (2)  ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลำดับเดียวกันตามที่กลาวในขอ (1) เงินกูซึ่งมีจำนวนนอย
พึงใหกอนเงินกูซึ่งมีจำนวนมาก เพ่ือประโยชนแหงการนี้ จำนวนเงินกูที่นำมาเทียบกันนั้น ใหคิด
รวมท้ังเงินกูสามัญและเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ดวย 
  ทั้งน้ี  เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงนิกู เห็นวามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉัยเปนอยางอ่ืนก็ได 
 

หมวด  4 
เงินกูพิเศษ 

 ขอ  25.  สมาชิกอาจไดรับเงินกูพิเศษ  เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  (1)  เพื่อการเคหะสงเคราะห  ไดแก 
   - เพื่อกอสราง  ตอเติม  หรือปรับปรุงอาคารสำหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเอง
และครอบครวัตามควรแกฐานะ 
   - เพื่อซื้อหองชุด  หรืออาคาร  หรือซื้อท่ีดินและอาคาร หรือซ้ือที่ดิน เพ่ือจะได
กอสรางอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ สำหรับใชเปนท่ีอยูอาศัยของตนเองและครอบครัวตาม
ควรแกฐานะ 
   - เงินกูเพ่ือไถถอนที่ดิน 
  (2)  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
  (3)  เพื่อซื้อรถยนต 
  (4)  เงินกูพิเศษเพ่ือการอยางอื่น  เชน  การปลดหน้ีตางๆ จากบุคคลภายนอก หรือ 
การอ่ืนใดท่ีกำหนดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการเปนการทั่วไป หรือกรณีเฉพาะรายเพื่อประโยชน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก 
 ขอ  26.  การใหเงินกูพิเศษ  ใหคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษแก
สมาชิกคณะกรรมการ   อาจแตงตั้งคณะกรรมการเงินกูตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 76  
และมอบอำนาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยกลั่นกรองกอนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ตอไป   
 ขอ  27.  สมาชิกซึ่งอาจไดรับเงินกูพิเศษ  ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา  3  เดอืน 
 ขอ  28.  จำนวนเงินกูพิเศษที่ใหแกสมาชิกรายหนึ่ง ๆ ไมเกินสี่ลานบาทสวนจะใหเงินกู
หรือไมเทาใดนั้น  ยอมสุดแตคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร   
 ขอ  29.  ถาคณะกรรมการเห็นสมควรจะใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก  ที่ยังสงเงินกูพิเศษราย
กอนไมเสร็จก็ได  แตจำนวนเงินกูพิเศษรวมทุกสัญญา  ทุกรายการของสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ ในเวลาใด
เวลาหนึ่งจะมีจำนวนตนเงินเกินกวาที่คณะกรรมการประกาศในหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูแก
สมาชิกไมได 
 ขอ  30.  ในการใหเงินกูพิเศษน้ัน  ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกูไดไมพอแกการขอกู
อันมีลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลำดับในการพิจารณาใหเงนิ ดังตอไปนี้ 
  (1)  เงินกูในอัตรารอยละ 90  ของจำนวนเงินคาหุนที่สมาชิกถืออยู หรือเงินฝาก 
ที่ผูกูมีในสหกรณ  พึงใหในลำดับกอนเงินกูซึ่งมีหลักประกันอยางอื่น 



 

  (2)  ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลำดับเดียวกันตามที่กลาวในขอ (1) เงินกูซึ่งมีจำนวนนอย
พึงใหกอนเงินกูซึ่งมีจำนวนมาก  เพื่อประโยชนแหงการนี้  จำนวนเงินกูที่นำมาเทียบกันนั้น  ใหคิด
รวมท้ังเงินกูพิเศษรายกอนของผูกูท่ีคงเหลืออยู (ถามี) ดวย 
  ทั้งน้ี  เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการเงินกู  เห็นวามีเหตุผลพิเศษ 
จะวินิจฉัยเปนอยางอื่นก็ได 
 ขอ  31. สมาชิกผูสงคืนเงินกูพิเศษไมเสร็จ ไมใหไดรับเงินกูพิเศษและไมใหไดรับเงินกูไมวา
ประเภทใดๆ อีก เวนแต คณะกรรมการเห็นเปนการสมควรเพ่ือการอันจำเปนเฉพาะราย 
  อนึ่ง  ใหถือวาการกูเงินเพ่ือการเคหะสงเคราะห อยูลำดับกอนเงินกูเพ่ือการประกอบ
อาชีพ   เพ่ือซื้อยานพาหนะ  และเงินกูพิเศษเพื่อการอยางอื่น 
 ขอ 32. การให เงินกูพิ เศษนั้น  ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสามในสี่  
ขององคประชุมพิจารณาคำขอกูรายนั้น 
 ขอ 33. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินกูพิเศษ  ตองเสนอคำขอกูถึงคณะกรรมการตามแบบ 
ที่สหกรณกำหนดไว รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ   
 ขอ  34. การกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห  แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติม หรือ
ปรับปรุงอาคารนั้น  ตองปฏิบัติ ให ถูกตองตามกฎหมาย และตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการดวย 
 ขอ  35. สหกรณจะมอบใหกรรมการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวน และทำ
รายงานเกี่ยวกับคำขอกูพิเศษ  เสนอคณะกรรมการพิจารณา เปนหนาที่ของสมาชิกผูขอกูตองใหขอความ
จริงและใหความรวมมือ 
 ขอ 36. เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษ  ทั้งหนังสือกูและเอกสารทางกฎหมาย 
อยางอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับเงินกูน้ัน  ไดจัดทำตามแบบที่กำหนดไวโดยครบถวนสมบูรณแลว สมาชิกผูกูจึง
รับเงินกูจากสหกรณได การจายเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห   คณะกรรมการอาจกำหนดให
จายเงินงวดตามเน้ืองาน  และแผนงานกอสราง ตอเติม หรือปรับปรงุทรัพยสินตามวัตถุประสงคท่ีขอกู 
 ขอ  37. ตราบใดท่ีสมาชิกยังสงคืนเงินกูไมเสร็จตนจะตองยินยอมและอำนวยความสะดวก 
ใหกรรมการ  หรือบุคคลอื่นซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณ เขาตรวจการกอสราง ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงทรัพยสิน ที่ใชเงินกูน้ันในเวลาอันสมควรไดเสมอ และตองชี้แจงขอความเกี่ยวกับเรื่องที่
ตรวจสอบใหผูตรวจสอบทราบตามความประสงค   
 

หมวด  5 
หลักประกันสำหรับเงินกู 

 ขอ   38. หลักประกันสำหรับเงนิกูสามัญ  ถาเงินกูสามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือ
เมื่อรวมกับเงินกูสามัญรายกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดีมีจำนวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูใน
สหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 
  ถาเงินกูสามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญรายกอนของ
ผูกู (ถามี) ก็ดี  มีจำนวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ  ก็ตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
หรือหลายอยางก็ได  ดังตอไปนี้ 



 

  (1)  มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกู  ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู  
เห็นสมควรอยางนอยคนหน่ึงค้ำประกันสำหรับหนี้ เงินกูตามสัญญาเงินกู  พรอมดอกเบี้ยและ 
คาสินไหมทดแทน  ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงเงินกู  เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญ
รายนั้นในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู แตถาผูกูมีเงินสามัญรายกอนเหลืออยูดวย ก็ตองใหค้ำประกัน
เพื่อหนี้สินเก่ียวกับเงินกูสามัญรายใหมทั้งหมด เพ่ือความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเงินกูมีอำนาจวินิจฉัยเรียกใหผูค้ำประกันมากกวาคนหนึ่งก็ได  บุคคลซึ่งเปนสมาชิก
ค้ำประกัน  ใหค้ำประกันเฉพาะจำนวนเงินท่ีเหลือจากจำนวนเงินท่ีกู  หัก ดวยมูลคาหุนท่ีมีอยูในเวลา
นั้น โดยใชหลักประกัน  ดังตอไปนี้ 
   เหลือไมเกินหาแสนบาท   ตองมีผูคำ้ประกันไมนอยกวาหนึ่งคน 
   เหลือไมเกินหนึ่งลานบาท   ตองมีผูค้ำประกันไมนอยกวาสองคน 
   เหลือไมเกินหนึ่งลานหาแสนบาท  ตองมีผูค้ำประกันไมนอยกวาสามคน 
   เหลือไมเกินสองลานบาท   ตองมีผูค้ำประกันไมนอยกวาสี่คน 
   เหลือไมเกินกวาสองลานหาแสนบาท  ตองมีผูค้ำประกันไมนอยกวาหาคน 
   เหลือเกินกวาสองลานหาแสนบาท ตองมีผูค้ำประกันไมนอยกวาหกคน      
  สมาชิกมีสิทธิในการค้ำประกันใหผูกู  ตองเปนไปตามเงื่อนไข  ดังนี้  
   เงนิเดือนไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาท   ค้ำประกันไดสี่คน 
   เงนิเดือนตั้งแตหนึ่งหมื่นหาพันหนึ่งบาท ถึงสามหมื่นบาท   ค้ำประกันไดหาคน 
       แต ถาเงินเดือนเกิน สามหมื่นบาท    ค้ำประกันไดจำนวนหกคน 
  สมาชิกที่เปนลูกจางประจำหรือเจาหนาที่สหกรณจะตองมีสมาชิกท่ีเปนขาราชการค้ำ
ประกันอยางนอย  1  คน 
  สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ำประกันสำหรับผูกูไดไมเกินหกรายในเวลาเดียวกัน โดยผูค้ำ
ประกันตองรับผิดเต็มจำนวนในสัญญากูนั้น  และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูค้ำ
ประกัน  โดยจำนวนตนเงินรวมกันทั้งหมดเกินกวาที่กำหนดในประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการให
เงินกูแกสมาชิกไมได 
  หากกรณีที่ตองบังคับตามสัญญาค้ำประกันสำหรับหนี้ที่มีผูค้ำประกันหลายคนสหกรณ
จะเรียกชำระหนี้จากผูค้ำประกันกันเฉลี่ยเปนบุคคล  ในกรณีที่ผูค้ำประกันใดคนหนึ่งหรือหลายคน
เสียชีวิตไปกอน  ใหเรียกเฉลี่ยกับผูค้ำประกันที่เหลือ 
  เมื่อผูค้ำประกันคนใดออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ 
เห็นวาไมสมควรท่ีจะเปนผูค้ำประกันตอไป  ผูกูตองจัดใหสมาชิกอ่ืน บุคคลอ่ืน หรือทายาทโดยชอบ
ตามกฎหมายที่คณะกรรมการเห็นสมควร  เขาเปนผูค้ำประกันแทนคนเดิมใหเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 
  การใหสมาชิกผูค้ำประกันออกจากสหกรณไมวาเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดพน
จากการค้ำประกัน จนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอื่น  ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นควร
เขาเปนผูค้ำประกันแทน 



 

  อนึ่ง ภายหลังการทำหนังสือค้ำประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ำประกันไดเปนคูสมรสของผูกู    
ผูกูจะตองจัดใหผูอ่ืน  ซ่ึงคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงนิกูเห็นสมควร เปนผูค้ำประกันในสวนท่ี
เกินกวาคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย 
  (2)  มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจำนองรายอ่ืน  จำนองเปนประกันเต็ม
จำนวนเงินกูรายนั้น  โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการวา  จำนวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู
ตองอยูภายในรอยละเจ็ดสิบแหงคาอสังหาริมทรัพยนั้น 
   กรณีใชอสังหาริมทรัพย  เปนที่ดินที่มีโฉนด  และสมาชิกผูกูเปนผูถือกรรมสิทธิ์ 
ปลอดจำนองเปนหลักประกันตองจดทะเบียนจำนองเปนหลักประกันครบหนี้  ที่มีอยูในเวลาจำนอง
และหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  หากเปนที่ดินและบาน  หรืออาคารชุดตองใหบริษัทตามที่สหกรณ
กำหนด  เปนผูประเมินราคา  โดยผูกูเปนผูจายคาบริการใหกับบริษัทผูประเมินราคาและผูกูตองทำ
ประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณกำหนดในจำนวนเงนิท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเห็นสมควร  โดยระบุใหสหกรณเปนผูรับประโยชนและตองตออายุการเอาประกันจนกวาจะ
ชำระเงินกูแลวเสร็จตามสัญญา  ผูกูเปนผูเสียเบี้ยประกัน  โดยใหสหกรณหักเอาจากเงินกู เงินปนผล
และเฉลี่ยคืน  เงินฝาก หรือเงินเดือนของสมาชิกผูกูได 
   การใชอสังหาริมทรัพยจำนองเปนหลักประกันเงินกูสามัญ  ใหใชราคาประเมินซึ่ง
บริษัทเปนผูประเมินไดไมเกิน 5 ป  
  (3)  สิทธิการถอนเงนิฝาก  ในการใชสิทธิในหลักประกัน  ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ก. ผูกูตองทำหนังสือสละสิทธ์ิการถอนเงินฝาก และหนังสือยินยอมการถอนเงินฝาก 
เพื่อชำระหนี้ของสมาชิกดวย 
   ข. ผูกูตองมอบสมุดเงินฝากนั้นไวที่สหกรณ  ระหวางการใชสิทธิ์เปนหลักประกัน  
สหกรณยังคงจายดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาที่ฝากไวกับสหกรณ  และสหกรณอาจอนุญาตใหถอนเงิน
ฝากได  แตจำนวนเงินคงเหลือตองไมนอยกวาหนี้ท่ีสมาชิกยังคงคางชำระอยู     
  (4)  กรมธรรม การใชกรมธรรมเปนหลักประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
   ก. กรมธรรมประกันชีวิตแบบกลุม  ตองมีทุนประกันตามจำนวนเงินคงเหลือที่หัก
ดวยคาหุนและสวัสดิการเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม   
   ข. กรมธรรมประกันชีวิตที่ผูกูมีอยูกอนสหกรณอนุมัติเงินกูและไดแกไขใหสหกรณ  
เปนผูรับประโยชนแลว โดยกรมธรรมนั้นตองมีวงเงินเอาประกันเต็มจำนวนเงินกู 
  กรณีใชกรมธรรมเปนหลักประกันไมวาชนิดใด  ประเภทใด  ผูกูตองทำสัญญามีการทำ
สัญญาประกันชีวิต  ประกันเงินกู  โดยอยูภายใตเงื่อนไขแหงกรมธรรมวา ผูรับประกันชีวิตจะตอง
จายเงินเทาจำนวนหนี้สินที่ผูกูตองรับผิดตามสัญญากูใหแกสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัด
สุรินทร จำกัด ผูรับประโยชน กำหนดเวลารับประโยชนตอเนื่องไปตลอดเวลาสัญญากู และตองตอ
อายุการเอาประกันจนกวาจะชำระเงินกูแลวเสร็จตามสัญญา ผูกูเปนผูเสียเบ้ียประกัน  โดยใหสหกรณ
หักเอาจากเงินกู เงินปนผลและเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินเดือน และเงินคาวิทยฐานะและคาตอบแทน
ของสมาชิกผูกูได  ทั้งนี้  ผูรับประกันชีวิต ตองเปนผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตที่ผานการพิจารณา  
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว สวนจะมีสมาชิกค้ำประกันอีกหรือไมเพียงใด  
ตลอดจนวิธีการในการดำเนินการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนดเวลารับประโยชนตอเนื่องไป



 

ตลอดเวลาสัญญากู  โดยกรมธรรมนั้น  ตองมีวงเงินเอาประกัน ตามที่กำหนดไวในประกาศที่สหกรณ
กำหนด ใหใชเปนหลักประกันควบคูไปกับหนังสือสัญญาบุคคลค้ำประกัน และในกรณีสมาชิกถึงแก
กรรม  สหกรณจะนำเงินสินไหมทดแทน ไปชำระหนี้ที่คางกับสหกรณ หรือชำระคืนใหผูค้ำประกัน ที่
ชำระหนี้แทนผูกูกอน สวนท่ีเหลือจึงมอบใหแกผูท่ีสมาชิกระบุเปนผูรับประโยชน  หากไมระบุไวให
จายแกทายาท 
 ขอ  39. หลักประกันสำหรับเงินกูพิเศษ  ผูกูตองทำหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่
กำหนดไว  ถาเงินกูพิเศษน้ัน  มีจำนวนเกินคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตองมีหลักประกันอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 
  (1) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น  จำนองเปนประกันเต็มจำนวน
เงินกูรายนั้น  โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการวาจำนวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู
ตองอยูภายในรอยละเจ็ดสิบแหงคาอสังหาริมทรัพยนั้น 
  กรณีใชอสังหาริมทรัพยเปนท่ีดินที่มีโฉนด และสมาชิกผูกูเปนผูถือกรรมสิทธิ์ปลอด
จำนองเปนหลักประกัน  ตองจดทะเบียนจำนองเปนหลักประกันครบหนี้  ที่มีอยูในเวลาจำนองและ
หนี้ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  หากเปนที่ดินและบาน หรืออาคารชุดตองใหบริษัทตามท่ีสหกรณกำหนด  
เปนผูประเมินราคา  โดยผูกูเปนผูจายคาบริการใหกับบริษัทผูประเมินราคา และผูกูตองทำประกัน
อัคคภีัยกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ  กำหนดในจำนวนเงินท่ีคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการเงนิกู
เห็นสมควร  โดยระบุใหสหกรณเปนผูรับประโยชนและตองตออายุการเอาประกันจนกวาจะชำระ
เงินกูแลวเสร็จตามสัญญา  ผูกูเปนผูเสียเบี้ยประกัน  โดยใหสหกรณหักเอาจากเงินกูเงินปนผลและ
เฉลี่ยคืน เงนิฝาก หรือเงินเดือนของสมาชิกผูกูได 
  การใชอสังหาริมทรพัยจำนองเปนหลักประกันเงินกูสามัญ ใหใชราคาประเมิน ซึ่งบริษัท
เปนผูประเมินไดไมเกิน 5 ป  สิทธิการถอนเงนิฝาก  ในการใชสิทธิในหลักประกันใหปฏิบัติดังนี้ 
   ก. ผูกูตองทำหนังสือสละสิทธิ์การถอนเงินฝาก  และหนังสือยินยอมการถอนเงิน
ฝาก เพ่ือชำระหนี้ของสมาชิกดวย  
   ข. ผูกูตองมอบสมุดเงินฝากนั้นไวที่สหกรณ   ระหวางการใชสิทธิ์เปนหลักประกัน  
สหกรณยังคงจายดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาที่ฝากไวกับสหกรณ  และสหกรณอาจอนุญาตใหถอนเงิน
ฝากได  แตจำนวนเงินคงเหลือตองไมนอยกวาหนี้ท่ีสมาชิกยังคงคางชำระอยู  
 

หมวด  6 
เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู 

 ขอ  40.  การสงเงินงวดชำระหน้ีสำหรับเงินกูฉุกเฉินรายเดือน   ใหคณะกรรมการพิจารณา
กำหนดใหผูกูสงคืนเงินกูฉุกเฉินเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบ้ียเปนจำนวนไมเกินสิบสอง
งวด  ตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก  
 ขอ  41.  การสงเงนิงวดชำระหนี้สำหรับเงินกูสามัญ   
  กรณใีชบุคคลค้ำประกัน  ใหคณะกรรมการพิจารณากำหนดใหผูกูสงคืนเงนิกูสามัญเปน
งวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเปนจำนวนไมเกินหนึ่งรอยหาสิบงวดตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบี้ย 



 

เดือนแรก เวนแต สมาชิกที่กูเงินกอนระเบียบนี้ถือใชและมายื่นของกูใหมตามระเบียบนี้ งวดชำระหนี้
ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ  หรอืกฎกระทรวง 
  กรณีใชบุคคลค้ำประกันและหลักทรัพย  ใหคณะกรรมการพิจารณากำหนดใหผูกูสงคืน
เงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบ้ียเปนจำนวนไมเกินสองรอยสี่สิบงวดตั้งแตเดือน
ที่คดิดอกเบี้ยเดือนแรก 
 ขอ  42.  การสงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกูสามัญเอ ที เอ็ม ใหคณะกรรมการพิจารณา
กำหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเอ ที เอ็ม เปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเปนจำนวนไม
เกินหนึ่งรอยหาสิบงวดตั้งแตเดือนที่คดิดอกเบี้ยเดือนแรก   
 ขอ  43.  การสงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกูพิเศษ  ใหคณะกรรมการพิจารณากำหนดใหผูกู
สงคืนเงินกูพิเศษเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเปนจำนวนไมเกินสามรอยหกสิบงวด 
ตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบ้ียเดือนแรก   
  ในกรณีที่ผูกูมีคำขอเปนหนังสือ  คณะกรรมการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปน
พิเศษ  คณะกรรมการจะผอนเวลาการสงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูสามัญ  และเงินกู
พิเศษ  ท่ีกำหนดไวตามความวรรคกอนนั้นใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนเวลา
เชนนี้รวมกันท้ังหมดสำหรับเงินกูสามัญรายหนึ่ง ๆ ตองไมเกินหกเดือน 
  ทั้งน้ี   การสงงวดชำระหนี้เงินกูทุกประเภทตองไมเกินอายุจริง 75 ป 
 

หมวด  7 
ดอกเบี้ยเงินกู 

 ขอ  44.  ใหเรยีกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละ 15 ตอป โดยจะประกาศให
ทราบเปนคราวๆ ไป 
 ขอ  45.  ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายวันตามจำนวนตนเงินคงเหลือ 
 

หมวด  8 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

 ขอ  46.  ใหคณะกรรมการ  ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกำหนดไว
ในระเบียบนี้ และเม่ือคณะกรรมการเห็นวา  หลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง   ผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคนืดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 
 ขอ  47.  ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกำหนดสงคืน 
โดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาท่ีใหไว และใหคณะกรรมการ
จัดการเรยีกคืนโดยมิชักชา 
  (1)  เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ๆ 
  (2)  เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการวาผูกูนำเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงนิกูนั้น  
  (3)  เม่ือคณะกรรมการเห็นวา หลักประกันสำหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิได
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 



 

  (4)  เมื่อคางสงเงินงวดชำระหนี้  (ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย)  เปนเวลาสองเดือน
ติดตอกันหรอืผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ดังวาน้ันถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
 ขอ  48.  ในกรณีเงินกูเปนอันถึงกำหนดสงคืนโดยส้ินเชิงตามท่ีกลาวในขอ  46  ถาผูค้ำ
ประกัน ซึ่งตองรับผิดชอบชำระหนี้แทนผูกู และไมสามรถชำระหนี้นั้นโดยส้ินเชิงได เมื่อผูค้ำประกัน
รองขอคณะกรรมการอาจผอนผันใหผูค้ำประกันชำระเปนงวดรายเดือนจนครบจำนวนเงินกูก็ได 
  สำหรับจำนวนงวดรายเดือนที่ผอนชำระของผูค้ำประกันนั้น ใหคณะกรรมการมีอำนาจ
กำหนดงวดผอนชำระตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกนิจำนวนงวดสำหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 
 ขอ  49.  ผูกู ก็ดี ผูค้ำประกันก็ดี ตองรับผูกพันวาถาตนประสงคจะขอออกหรือยายจาก
ราชการ หรืองานประจำตามขอบังคับขอ 43 ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชำระ
หนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน แลวจึงขอออกหรือยายจากราชการหรืองานประจำ
นั้นได 
 ขอ  50.  ใหประธานกรรมการ  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้  
 

หมวด  9 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ  51.  เงินกูทุกประเภทท่ีสมาชิกไดรับอนุมัติใหกูแลว กอนระเบียบน้ีใชบังคับ ใหถือเปน
การกูเงินตามที่กำหนดไวในระเบียบนี้ และใหถือเอาความท่ีปรากฏในหนังสือกู หนังสือค้ำประกัน และ 
หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน  แลวแตกรณีที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงมีผลผูกพันตามสัญญา
นั้นตอไป  สมาชิกรายเดิมท่ีใชหลกัทรัพยค้ำประกันเงนิกูมากอนแลวใหไมเกินแปดลานบาท 
 ขอ  52.  สมาชิกท่ีอยูระหวางการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ใหงดการ
ใหเงินกูและการค้ำประกันเงินกูทุกประเภท เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดแลว  การพิจารณาการกูให
เปนไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการ 
 ขอ  53.  ประกาศกำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกของสหกรณ   ท่ีมีอยูในวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 
               ประกาศ   ณ   วันท่ี  1   เดือนตุลาคม   พ.ศ.2563 
 
 
 
          (นายสำเริง   บุญโต) 

              ประธานกรรมการ 
  สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกดั 

 
 
 
 

 


