
 
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ำกัด 
ว่ำด้วย   เงินกู้เพ่ือเหตุฉกุเฉินสู้โควิด -19  พ.ศ.2563 

*********** 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  
หมวด  4   การให้เงินกู้  ข้อ 13  ข้อ 15(1) ข้อ 16  หมวด  8  คณะกรรมการข้อ 72 (8)   และหมวด 10  
ข้อเบ็ดเสร็จระเบียบของสหกรณ์  ข้อ  94 (3)   และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ชุดที่  32  ครั้งที่   6/2563  วันเสาร์ที่  28  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563   
ได้ก าหนด  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด  ว่าด้วย  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
สู้โควิด- 19  พ.ศ.2563  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด   
ว่าด้วย  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19  พ.ศ.2563” 
  ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  ในระเบียบนี้   
  สหกรณ์  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 
  สมาชิก  หมายถึง   สมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จ ากัด   
  คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุ
สัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 
  ประธานกรรมการ    หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์  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 4.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19   ก าหนดให้ใช้อักษรย่อ ฉ.ค. และ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือ โควิด- 19   
  ข้อ 5.  การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ 
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  หรือผู้จัดการ  ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัย
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19  แทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้  และให้ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าว  
แถลงรายการที่จ่ายไป  และส่งคืนของเงินกู้ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
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  ข้อ  6.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินสู้โควิด- 19  มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณา  ดังนี้ 
(1)  อายุการเป็นสมาชิก  1  เดือนขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้  
(2)  ผู้กู้ต้องรับเงินเดือนประจ าหน่วยงานในสังกัดจังหวัดสุรินทร์  เท่านั้น 

        (3)   วงเงินกู้ไม่เกิน                20,000  บาท  
            (4)   งวดช าระหนี้           12   งวด 

          (5)   เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า  500   บาท หลังส่งหักเงินทุกประเภท  
          (6)   ไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา  6  เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้  
          (7)   สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ที่มีในสหกรณ์ฯ เท่านั้น   
          (8)   เปิดให้ยื่นขอกู้  ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 31  พฤษภาคม  2563   

  ข้อ  7.  การช าระเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินสู้โควิด- 19 
      (1)  สมาชิกต้องท าหนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ  ที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย  จ ากัด 

(2)  สหกรณ์ฯ จะด าเนินการส่งหักช าระผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด ในจังหวัด
สุรินทร์ เท่านั้น  

(3) สหกรณ์ฯ เริ่มคิดดอกเบี้ยและส่งเรียกเก็บเงินตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
รายเดือน และส่งเรียกเก็บเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในเดือนที่  7  เป็นต้นไป 

 ข้อ  8.  หลักประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19  นอกจากค าขอกู้และหนังสือ
เงินกู ้ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้วไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 

 ข้อ  9.  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ   
  ข้อ  10. สมาชิกที่ค้างเงินช าระค่าหุ้นรายเดือน   เงินต้น  และดอกเบี้ยทุกกรณีไม่มีสิทธิ์ยื่น
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19  เว้นแต่ได้น าเงินที่ค้างมาช าระให้เสร็จสิ้นก่อน 

 ข้อ  11. ผู้กู้ต้องรับผูกพันว่า  ตนประสงค์ขอลาออก  หรือย้ายจากงานประจ าจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจัดการช าระหนี้ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอลาออก  หรือ
ย้ายจากราชการ หรืองานประจ านั้นได ้

 ข้อ  12. หากมีปัญหาในการถือใช้ระเบียบฉบับนี้ให้มติคณะกรรมการด าเนินการวินิจฉัย ถือ
เป็นการสิ้นสุด 

 ข้อ  13. ให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด   
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
    ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1   เดือนเมษายน  พ.ศ.2563 
 
         (ลงชื่อ)  
 

   (นายส าเริง  บุญโต) 
  ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 


