ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ว่ำด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19
พ.ศ.2563
**********************

อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ คุ รุ สั ม พั น ธ์ จั งหวั ด สุ ริ น ทร์ จ ากั ด
ข้อ 72(8) ข้อ 94 (3) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
จากัด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 7/2563 ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ป รับ ปรุงแก้ไขเพิ่ มเติมการกาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จากัด ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสู้โควิด- 19 พ.ศ.
2563 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จากัด
ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19 พ.ศ.2563”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์ จากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จากัด
ผู้จัดการ
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จากัด
เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินบานาญ ค่าจ้างประจา เว้นเงินค่าเช่าบ้าน
ข้อ 4. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19 กาหนดให้ใช้อักษรย่อ ฉ.ค. และมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือ โควิด- 19
ข้อ 5. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สู้โควิด -19 คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัย
ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19 แทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอานาจดังกล่าว แถลงรายการที่
จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19 และส่งคืนเงินกู้ให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน

-2ข้อ 6. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสู้โควิด- 19 มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(1) อายุการเป็นสมาชิก 1 เดือนขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้
(2) ผู้กู้ต้องรับเงินเดือนประจาหน่วยงานในสังกัดจังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น
(3) วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท
(4) งวดชาระหนี้
12 งวด
(5) เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
หรือให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
(6) ไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
(7) สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ที่มีในสหกรณ์ฯ เท่านั้น
(8) เปิดให้ยื่นขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563
ข้อ 7. การชาระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสู้โควิด- 19
(1) สมาชิกต้องทาหนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด
(2) สหกรณ์ฯ จะดาเนินการส่งหักชาระผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด ในจังหวัดสุรินทร์
เท่านั้น
(3) สหกรณ์ ฯ เริ่ม คิ ด ดอกเบี้ ย และส่ งเรีย กเก็ บ เงิน ตามอั ต ราดอกเบี้ ยเงิน กู้ ฉุ ก เฉิ น
รายเดือน และส่งเรียกเก็บเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป
ข้อ 8. หลักประกันสาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19 นอกจากคาขอกู้และหนังสือเงินกู้
ซึ่งผู้กู้ได้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 9. ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี หรือให้เป็นไปตามประกาศที่สหกรณ์ฯ
แจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ต่อไป
ข้อ 10. สมาชิกที่ค้างเงินชาระค่าหุ้นรายเดือน เงินต้น และดอกเบี้ยทุกกรณีไม่มี สิทธิ์ยื่น
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสู้โควิด -19 เว้นแต่ได้นาเงินที่ค้างมาชาระให้เสร็จสิ้นก่อน
ข้อ 11. ผู้กู้ต้องรับผูกพันว่า ตนประสงค์ขอลาออก หรือย้ายจากงานประจาจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่ อนแล้วจึงขอลาออก หรือ
ย้ายจากราชการ หรืองานประจานั้นได้
ข้ อ 12. กรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บฉบั บ นี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นการสิ้นสุด
ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จากัด
เป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

(ดร. สาเริง บุญโต)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จากัด

