
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยเงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
-------------------------------------------------------- 

 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  อาศัยอ านาจ

ตามความในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 67(9)  และข้อ 90(2)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

พังงา จ ากัด  ชุดที่ 61 ในคราวประชุมคร้ังที่  4/2563  เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  จึงได้ก าหนดระเบียบ

สหกรณ์ออมท รัพย์ค รูพั งงา   จ ากั ด  ว่ าด้ วย เ งินกู้ ส ามัญตามโครงการ เฉพาะกิ จของสหกรณ์                           

พ.ศ. 2563   ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วย เงินกู้สามัญตาม

โครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์  พ.ศ. 2563 ” 

 ข้อ 2. ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ว่าด้วยเงินกู้สามัญตามโครงการเฉพาะ

กิจของสหกรณ์  พ.ศ. 2563  ฉบับประกาศ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และบรรดา ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือ

ระเบียบอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้โดย ให้ถือใช้ระเบียบฉบับนี้แทน 

ข้อ 3. ระเบียบนี้ถือใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

 สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

 ข้อบังคับ  หมายถึง  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

 สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

 คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

 ประธาน  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

 ผู้จัดการ  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

 โรค COVID-19 หมายถึง โคโรนาไวรัสสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 

 ข้อ 5. การให้กู้ตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  เป็นการกู้เฉพาะกรณีเพื่อการ          

อันจ าเป็นเร่งด่วน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 



  

ข้อ  6 .  สมาชิกต้องมี เอกสารหลักฐานเป็นลายลักษณ์ อักษร  ที่ เป็นประจักษ์ ให้ เห็นว่ า                     

ความเดือดร้อนจ าเป็นดังกล่าว  มีผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ยื่นเสนอประกอบ

กับค าขอกู้ 

 ข้อ 7. สมาชิกสามารถกู้เงินตามโครงการน้ีได้เพียง 1 คร้ัง  ผ่อนช าระไม่เกิน 150 งวด  (ช าระเงินต้น

พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด) ส่งช าระเงินกู้งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน  80 ปีบริบูรณ์   ใช้บุคคลค้ าประกันอย่าง

น้อย 1 คน  และสมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

               7.1 เมื่อรวมเงินกู้ประเภทนี้แล้ว  สมาชิกมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต่ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์           

กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท  ผ่อนช าระ งวดละ 880 บาท ขึ้นไป   

   7.2 ในกรณีที่สมาชิกมีเงินเดือนคงเหลือไม่เป็นไปตาม ข้อ 7.1 ซึ่งมีความเดือดร้อนจ าเป็น

อันเป็นเหตุสุดวิสัย  และมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่คณะกรรมการเชื่อได้ว่าสมาชิกได้รับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี

พิเศษเฉพาะราย 

   สมาชิกที่สังกัดโรงเรียนเอกชน  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบลและศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  พนักงานสหกรณ์ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ต าแหน่งพนักงานบริการ  และต าแหน่งแม่บ้าน  

และพนักงานราชการ  กรณีกู้เกิน 50,000 บาท ต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการค้ าประกันด้วย   

 ข้อ 8. หลังจากที่มีการยื่นกู้เงินตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 นี้แล้วนั้น  สมาชิก

จะต้องช าระหนี้เงินกู้ตามโครงการนี้ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการยื่นกู้เงินกู้สามัญอ่ืน  ยกเว้นเงินกู้สามัญเพื่อ

การศึกษาของสมาชิก   

ข้อ 9. ก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี  หรือตามประกาศที่สหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 10. สมาชิกที่ขอกู้ตามระเบียบนี้   ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ 

 ข้อ 11. สมาชิกผู้ค้างช าระหนี้ต้องช าระหนี้ก่อนจึงจะมีสิทธิรับเงินกู้ 

 ข้อ 12. สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้  ไม่สามารถยื่นกู้ตามระเบียบฉบับนี้ได้ 

 ข้อ 13. เมื่อสมาชิกกู้เงินตามระเบียบนี้แล้ว  สมาชิกจะไม่อาจขอผ่อนผันช าระหนี้ได้ตามระเบียบ

ของสหกรณ์  ภายในก าหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กู้ 

ข้อ 14. สมาชิกต้องยื่นค าขอกู้และเอกสารอ่ืนประกอบค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 

 

 



 

 

ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

 

 

(นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
 


