ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รบั ผลกระทบ
จากเชื้อไวรัสโควิด 19 พ.ศ. 2563
************************
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ได้พิจารณาเห็นว่ามี
สมาชิกส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ เนื่องจากการรถไฟสั่งงดเดินขบวนรถ เพื่อยับยั้งการระบาด
ของโรคโควิด 19 จึงมีเจตนารมณ์ต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก
ปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
จึงได้กาหนดให้มีระเบียบฉบับนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จากัด ข้อ 61 (9) และข้อ 88 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่
03/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้ ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับ
ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 พ.ศ. 2563”
ข้อ 2. ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563
และในระยะเวลาดังกล่าวสมาชิกใช้สิทธิ์ตามระเบียบการนี้ ได้คนละ 1 ครั้ง เท่านั้น
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“สมาชิกผู้ได้รับผลกระทบ”
หมายความว่า สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ที่ขาดรายได้บางส่วนในการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ)
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
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“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
“คณะกรรมการเงินกู้” หมายความว่า คณะกรรมการเงินกู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
จากัด
“เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก” หมายความว่า เงิ น กู้ ฉุ ก เฉิ น เฉพาะกิ จ เพื่ อ
ช่วยเหลือสมาชิ ก ที่ ได้รับ ผลกระทบจากเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่กาลังระบาดตามระยะที่ก าหนดไว้
ตามข้อ 2 ของระเบียบการนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 4. สหกรณ์ให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในวงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้กู้เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่รายได้ประจาลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบ
เนือ่ งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น การที่ขบวนรถหยุดให้บริการ ทาให้
พนักงานที่เกี่ยวข้องขาดรายได้ เป็นต้น
ข้อ 6. เอกสารประกอบการขอกู้เงิน ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในเอกสารประกอบสัญญากู้เงินฉุกเฉิน รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) หนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
2) สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟ หรือหนังสือรับรองใช้แทน
บัตรประจาตัว กรณีสมาชิกที่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานการรถไฟ ให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
โดยมีพยาน 2 คน รับรองการลงลายมือชื่อผู้กู้
3) ใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบัน
4) สาเนาเอกสารทุกฉบับ ผู้กู้ต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
5) ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเอกสารประกอบการขอกู้เงินตาม
ระเบียบฉบับนี้
ข้อ 7. ผู้กู้ที่ไม่มีหมายศาล จะกู้เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก โดยผู้กู้ต้องมีเงินเหลือ
สุทธิเมื่อหักค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้ว ไม่ต่ากว่า 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
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ข้อ 8. ผู้กู้ที่มีหมายศาล ต้องมีเงินเหลือสุทธิเมื่อหักค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้ว ไม่ต่ากว่า
4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ข้อ 9. เมื่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้รับคาขอกู้จากสมาชิกแล้ว ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
แห่งการกู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การกู้เงินตามระเบียบนี้
หมวดที่ 2
กู้เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในทุนเรือนหุ้น
ข้อ 10. กรณีสมาชิกกู้เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก โดยใช้ทุนเรือนหุ้น หรือทุนเรือน
หุ้นรวมกับ เงิ นฝาก ทั้ง ที่มี หมายศาลและไม่ มีหมายศาล กู้ ได้ไม่เกิ นร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
ที่เหลืออยู่หลังจากหักจากรายการค้าประกัน อื่นแล้ว หรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝาก และผู้กู้ต้องมี
เงินเหลือสุทธิเมื่อหักค่าใช้จ่ายทุกกรณีแล้วไม่ต่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
ข้อ 11. การกู้เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก โดยใช้ทุนเรือนหุ้น หรือทุนเรือนหุ้นรวมกับ
เงินฝากค้าประกัน เงินฝากที่ใช้ค้าประกัน ต้องเป็นเงินฝากของผู้ กู้เอง กรณีเป็นเงินฝากของผู้อื่น
ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของเงินฝากเป็นลายลักษณ์อักษร
เงิ นฝากที่ ใ ช้ ค้ าประกั นเงิ นกู้ ผู้ ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชีเ งินฝากได้ แต่ต้อ งมีเงิ น
คงเหลือในบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่ายอดหนี้เงินกู้ ที่ผู้กู้ยังไม่ชาระหนี้ให้กับสหกรณ์
หมวดที่ 3
การส่งคืนเงินกูฉ้ ุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ข้อ 12. ชาระคืนเงินกู้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 งวด งวดละเท่ากันทุกเดือน
เว้นแต่งวดสุดท้าย ซึ่งสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆไป
ข้อ 13. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงเงินอื่นๆ ที่ผู้กู้ต้องชาระ
ให้กับสหกรณ์ ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด และให้ถือ
ว่างวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดชาระในวันสิ้นเดือน
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ข้อ 14 ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมการให้เงินกู้ทุกราย
ข้อ 15 กรณีใด ที่กรรมการรับทราบถึงพฤติกรรมของผู้กู้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 14
ให้ถือว่าเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก เป็นอันถึงกาหนดชาระคืน โดยสิ้นเชิง ทั้งต้นเงินพร้อม
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
หมวดที่ 4
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 16 ให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี
ข้อ 17 สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่วันแรกที่จ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้ และคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน
ตามต้นเงินคงเหลือที่ยังไม่ชาระคืน
ข้อ 18. การใดที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบฉบับนี้ ให้นาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ 19. สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกโครงการตามระเบียบนี้
ข้อ 20. กรณีมีข้อที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่อง
เสนอที่ ประชุม คณะกรรมการดาเนินการเพื่ อมีมติก าหนดขึ้นถือใช้บังคับ และเมื่อที่ประชุมมีมติ
ให้สหกรณ์ถือใช้บังคับได้ และให้มติที่ประชุมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบฉบับนี้
ข้อ 21. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเป็น
ผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

(นายภิญโญ เรือนเพ็ชร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด

ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19
พ.ศ. 2563

