
 
 
 

 
ที่ ว ๓๕/๒๕๖๓        สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
         ๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

      ๓  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  มาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา 
 

สิ่งที่สงมาดวย  มาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 
 

  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๘ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ไดมีมติ
เห็นชอบกําหนดมาตรการเพื่อเปนการชวยเหลือสมาชิกของสหกรณฯ ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด 
ของเช้ือไวรัส COVID -19 ดังน้ี 
  มาตรการท่ี ๑ โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลการทบจากไวรัส 
COVID -19 วงเงินกูรายละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผอนชําระ ๖๐ งวด งวดที่ ๑ – ๑๒ ชําระแต
ดอกเบี้ย งวดที่ ๑๓ – ๖๐ ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ รอยละ ๖.๐๐ ตอป 
  มาตรการท่ี ๒ การพักชําระหน้ีสมาชิก และสมาชิกสมทบที่ไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19 
ดังน้ี 
  (๑) เงินกูสามัญทุกประเภท 
  พักชําระหน้ีใหกับสมาชิก และสมาชิกสมทบ โดยการงดเก็บตนเงินกูสามัญเปนระยะ เวลา ๖ เดือน 
สมาชิก และสมาชิกสมทบ ตองย่ืนคําของดสงตนเงินกูสามัญ 
  (๒) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท 
  พักชําระหน้ีใหกับสมาชิก และสมาชิกสมทบ โดยการงดเก็บตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเปน
ระยะเวลา ๖ เดือน ต้ังแตเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เปนตนไป (โดยสมาชิก และสมาชิกสมทบ ไมตองย่ืนคําของด
สงตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท)  
  มาตรการท่ี ๓ การงดสงเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิก และสมาชิกสมทบที่ไดรับผลกระทบ
จากไวรัส COVID 19 โดยการงดเก็บเงินคาหุนรายเดือนเปนระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยสมาชิก และสมาชิก
สมทบตองสงคําของดสงเงินคาหุนรายเดือน 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสมาชิก และสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในสังกัด
ไดทราบ โดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                 
 

(นายบัณฑิต  สุวรรณศิลป) 
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด 

 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
โทร. ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ และ ๐-๒๒๒๕-๔๐๘๔ 
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓ 
www.munsaving.com 



มาตรการชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 
(ต้ังแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

 
  มาตรการท่ี ๑ โครงการเงินกูสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจาก 
  ไวรัสCOVID -19 
 

  หลักเกณฑ 
  (๑) วงเงินกูรายละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) 
  (๒) ระยะเวลาผอนชําระ ๖๐ งวด 
       - งวดที ่๑ – ๑๒  ชําระแตดอกเบี้ย 
       - งวดที ่๑๓ – ๖๐  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย 
       กรณี สมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการน้ี มีอายุราชการคงเหลือนอยกวา ๕ ป จะตองชําระ
ตนเงินพรอมดอกเบี้ยทุกงวด 
  (๓) หลักประกันเงินกู มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกูซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควร
คํ้าประกันจํานวน ๑ คน (กรณีสมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการฯไมมีหน้ีเงินกูสามัญคงเหลือทุกประเภทกับ
สหกรณและขอกูเงินกูสามัญตามโครงการฯน้ีไมเกินทุนเรือนหุนของผูกู ณ วันที่ย่ืนกูไมตองมีผูคํ้าประกัน) 
  (๔) อัตราดอกเบี้ยเงินกูตามโครงการฯ รอยละ ๖.๐๐ ตอป 
  (๕) เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของสมาชิกผูกูเงินตามโครงการฯตองมีเงินไดรายเดือน
คงเหลือต้ังแต ๒,๐๐๐ บาทข้ึนไป 
 

  มาตรการท่ี ๒ การพักชําระหน้ีสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีไดรับผลกระทบ 
  จากไวรัส COVID -19 
 

  หลักเกณฑ 
  (๑) เงินกูสามัญทุกประเภท พักชําระหน้ีใหกับสมาชิกและสมาชิกสมทบโดยการงดเก็บตนเงินกู
สามัญเปนระยะเวลา ๖ เดือน โดยสหกรณฯ ไดจัดพิมพคําของดสงตนเงินกูสามัญใหสมาชิก และสมาชิกสมทบทุกทาน 
หากสมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดประสงคจะของดสงตนเงินกูสามัญใหลงช่ือในคําของดตนเงินกูสามัญ 
(สําหรับเงินกูสามัญใชบุคคลคํ้าประกัน ตองใหผูคํ้าประกันลงลายมือช่ือยินยอมดวย) และสงคืนสหกรณ 
สหกรณจะทําการงดเรียกเก็บตนเงินกูสามัญในเดือนถัดไป 
  (๒) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท พักชําระหน้ีใหกับสมาชิก และสมาชิกสมทบ โดยการงดเก็บ
ตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนระยะเวลา ๖ เดือน (โดยสมาชิก และสมาชิกสมทบ ไมตองย่ืนคําของดสงตนเงินกูเพื่อ
เหตุฉุกเฉินทุกประเภท) หากสมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดไมมีความประสงคจะงดเก็บตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินให
แจงความประสงคกับตัวแทนสหกรณฯประจําเทศบาลที่ตนเองสังกัดอยู เพื่อเรียกเก็บตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  
ในงวดตอ ๆ ไป 
 

  มาตรการท่ี ๓ การงดสงเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิก และสมาชิกสมทบ 
  ท่ีไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19 
 

  หลักเกณฑ 
  งดสงเงินคาหุนรายเดือนเปนระยะเวลา ๑๒ เดือนของสมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยสหกรณฯ 
ไดจัดพิมพคําของดสงเงินคาหุนรายเดือนใหสมาชิก และสมาชิกสมทบทุกทาน หากสมาชิกทานใดประสงคจะงดสงเงิน
คาหุนรายเดือนใหลงลายมือช่ือในคําของดสงเงินคาหุนรายเดือน และสงคืนสหกรณ สหกรณจะทําการงดเรียก
เก็บเงินคาหุนรายเดือนในเดือนถัดไป 



 
 
 
 

รายการเอกสารท่ียื่นตอสหกรณฯ  ในการขอกูเงินกูสามัญ 
โครงการเงินกูสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 

 
       ช่ือผูกู...................................................................................................................เลขทะเบียน......................................... 
       ผูกูกรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับกอนหลัง และโปรดกาเครื่องหมาย  √  ลงในชองตรวจสอบ 

เอกสารประกอบการกูเงินของผูกู และผูคํ้าประกัน ชองตรวจสอบ 
มี ไมม ี

รายการเอกสารที่ย่ืนตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูสามัญ (เอกสารฉบับน้ี)   
1. คําขอกูเงินสามัญกรอกขอความใหสมบูรณ    
2. หนังสือเงินกูสามัญ กรอกขอมูลใหครบถวน ยกเวน ขอ 1 และขอ 2 ของหนังสือเงินกูสามัญ 
   ไมตองกรอกขอมูล 

  

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และสําเนาทะเบียนบานของผูกู 
   กรณีสมรส ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
    ของคูสมรส สําเนาใบหยา (กรณีหยา) สําเนาใบมรณบัตร (กรณีคูสมรสถึงแกกรรม) 

  

4. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ สกุล ของผูกู (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ - นามสกุล)   
5. หนังสือคํ้าประกันสําหรับเงินกูสามัญกรอกขอความใหครบถวน สําหรับ ขอ 1 ใหกรอกขอความเฉพาะ 
   ชื่อ – นามสกุล และเลขทะเบียนสมาชิกของผูกูเงินท่ีสมาชิกจะคํ้าประกัน เทาน้ัน    

  

6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูคํ้าประกัน และสําเนาทะเบียน   
   บานของผูคํ้าประกัน กรณีสมรส ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา 
    ทะเบียนบานของคูสมรส สําเนาใบหยา (กรณีหยา) สําเนาใบมรณบัตร (กรณีคูสมรสถึงแกกรรม) 

  

7. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ สกุล ของผูคํ้าประกัน (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ - นามสกุล)   
8. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ของผูกู   
9. แบบแสดงรายรับ-รายจาย และเงินไดรายเดือนคงเหลือ (ใชแบบฟอรมของสหกรณเทาน้ัน)   
10. สําเนาคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนฉบับลาสดุของผูกู (รับรองสําเนาถูกตองโดยผูบังคับบัญชา  
     สําหรับผูกูมีตําแหนงต้ังแต อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน บริหารทองถ่ิน ระดับตน ข้ึนไป  
     ใหรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง) 

  

11. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูกู หนาที่มีช่ือบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยตองเปนบัญชีเงินฝาก 
     ประเภทออมทรัพย ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เทาน้ัน (เพื่อใชในการโอนเงินกู    
     ใหสมาชิก) 

  

   หมายเหตุ 
 1. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีช่ือในเอกสารเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง 
 2. การลงลายมือช่ือในเอกสารทั้งหมด จะตองเปนลายมือช่ือที่เหมือนกันทั้งหมด 
 3. บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จะตองไมหมดอายุในวันที่รับเงินกู 
 4. การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลวใหผูกู หรือผูคํ้าประกันลงลายมือช่ือกํากับการแกไขน้ัน 
    และหามใชนํ้ายาลบคําผิด 
 
 

 

รหัสแบบพิมพ 9 เมษายน 2563 
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(โปรดพลิก) 

 
 

 
  คําขอกูเงินกูสามัญ 

โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 
 
 

เขียนที่………………………………………………………… 
วันที่…………………………………………………………… 

 
เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 

 ขาพเจา (ผูขอกู)..........................................................เกิดวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. ..............อายุ............ป 
สมาชิกเลขทะเบียนที่............................. £ เปนขาราชการ ตําแหนง.............................................. ระดับ................ £ เปนลูกจางประจํา 
ตําแหนง......................................... ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด กอง.......................................สํานัก............................ 
เทศบาล............................. จังหวัด.............................. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่............................วันออกบัตร........................... 
วันหมดอายุ.............................................ออกโดย..........................................................จังหวัด................................ บัตรประจําตัวประชาชน  
เลขที่ £-££££-£££££-£££ วันออกบัตร.................................................วันหมดอาย.ุ............................................  
ออกโดย...................................จังหวัด.................................... ที่อยูที่ทํางาน....................................................เลขที่..................หมูที่.............. 
ถนน..............................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย…………….. 
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่..........................หมูที่........................ ถนน...........................................ตําบล/แขวง....................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย………….…………….โทรศัพทบาน................................
โทรศัพทที่ทํางาน..................................................... ตอ........................ โทรศัพทมือถือ.................................................... 
 ขาพเจาขอเสนอคําขอกูเงินสามัญโครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 เพื่อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พิจารณา ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญตามโครงการฯ จํานวน............................………บาท (……………………………..…………………………………)  
(จํานวนเงินกูสามัญไมเกิน 150,000 บาท) โดยขอสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนทุกวันส้ินเดือนของทุกเดือน ดังน้ี 
          0 งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 12 ชําระดอกเบี้ยจากตนเงินกูคางชําระเปนรายวัน 
                งวดที่ 13 ถึงงวดที่ 60 ชําระตนเงินกูเทากันทุกงวด งวดละ............................บาท (..............................................) 
 (ยกเวนงวดสุดทาย) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….……………...........งวด ไปจนกวาจะครบจํานวนเงินที่กู พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
6.00 ตอป โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระเปนรายวัน 
          0 ชําระตนเงินกูเทากันทุกงวด งวดละ................………บาท (...................................................................................)  
(ยกเวนงวดสุดทาย) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….……………...........งวด ไปจนกวาจะครบจํานวนเงินที่กู พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
6.00 ตอป โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระเปนรายวัน 
 ขอ 2. ขาพเจาขอแจงตอสหกรณฯ ดังตอไปน้ี 
         2.1 ขาพเจา  £  ไมไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน  £  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย.................................จํากัด   
         2.2 ในเวลาน้ีขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง    
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 
 ขอ 3. ขาพเจาขอเสนอสมาชิกค้ําประกัน คือ  
                    ชื่อ…………………………………………….…… อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………ตําแหนง……..……………………… 
                    ระดับ…………กอง……………………เทศบาล……………………………จังหวัด…………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
 ขอ 4. ในการกูเงินครั้งน้ี ขาพเจาจะทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 5. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของผูใหกู ทุกประการ 
 
 

รับที่…………………………………………… 
 

วันที่…………………………………………… 
เลขที่คําขอกู…….………….…………………… 
 

วันที่………………………………………………… 

คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่กําหนด 
ไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของตนเองโดยถูกตอง 
และครบถวนมิฉะนั้นสหกรณออมทรัพยไมรับพิจารณา 

รหัสแบบพิมพ 9 เมษายน 2563 
๑๕.๑๕ น. 
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 ขอ 6. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่ขาพเจา
ไดแจงไวในขางตนของหนังสือน้ี หรือที่อยูที่ขาพเจาไดแจงการเปล่ียนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกขาพเจา และ
ขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดโดยชอบแลว 
 

 ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือน้ีโดยตลอดแลว และขอรับรองวาขอความขางตนเปนขอมูลปจจุบัน และเปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………...…………ผูขอกู 
 

(…………………………………………………………………..) 
 

 

บันทึกการรับรองผูบังคับบัญชาไมตํ่ากวาระดับกอง 
(ถาผูขอกูเปนผูดํารงตําแหนงต้ังแต อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน บริหารทองถ่ิน ระดับตน ข้ึนไปใหรับรองตัวเอง) 

 

 ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ดังน้ี 
 (1) £ รับรอง £ ไมรับรอง วาผูขอกูไมถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ถูกรองกลาวโทษ  หรือมีพฤติการณ  ซ่ึงอาจจะถูกออกจากราชการ  
หรืองานประจํา  
 (2) £ รับรอง £ ไมรับรอง วาหากผูขอกูไดรับอนุมัติใหกู ผูขอกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอสําหรับชําระหน้ีใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด 
 (3) ขอรับรองวาผูขอกูมีสถานภาพทางครอบครัว  £ โสด  £ สมรส  £ หมาย 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผูบังคับบัญชา 

 

     (...…………………………………………………………………) 
               ตําแหนง………………………………………………………………… 

 

(รายการตอไปน้ีเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยกรอกเอง) 
รายการ ผูกู ผูค้ําประกัน 

 

1. ชื่อ 
2. ติดการค้ําประกัน 
 
 
3. ตนเงินกูสามัญคงเหลือ 
4. การผิดนัดสงเงินงวด 
5. การขาดสงเงินคาหุน 

 

……………………………………………………………………… 
1. …..………………..…................................................ 
2. …………………………………………..………………........ 
3. ........................................................................... 
จํานวน……………………………………..………….…..บาท 
£  เคย     £  ไมเคย 
£  เคย     £  ไมเคย    

 

…………………………………………….……………………….…..… 
1. …..…………………………………………………………....…....... 
2. …………………..………………………………………………........ 
3. .................................................................................... 
จํานวน……………………………………………………………..บาท 
£  เคย     £  ไมเคย 
£  เคย     £  ไมเคย    

          เห็นควรอนุมัติวงเงินกู 
 

          จํานวน…………………………..……………บาท …………………งวด 
 

          การชําระคืนตนเงินกูงวดละ………………………………….…บาท 
 

          การชําระคืนตนเงินกูงวดสุดทาย…………………………...…บาท 
 

(ลงชื่อ)........………………………………………………….…เจาหนาที่สินเชื่อ 
 

       (.............………………………………………………………) 
วันที่……………………………………………………………............. 
 
 (ลงชื่อ)……………………………………..................…หัวหนางานสินเชื่อ 

 

(............…………………………………………………………………)
วันที่………………………………………………................... 

 

 
กรรมการเงินกูอนุมัติใหกูเงินสามัญได จํานวน……………………บาท 
 

ในการประชุมครั้งที…่……..………/………..……………… 
 

วันที่…………………………………………………....………… 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………….......กรรมการเงินกู 
 

   วันที่……………………………………………………………..... 

 



 

 

ผูค้ําประกัน...............................................…………………..………………………… 
 

       
 
 
 
 

หนังสือเงินกูสามัญโครงการเงินกูสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 
 

เลขท่ีสัญญา…………………….…………………         
                                            วันท่ี…………………………………………….... 

 

 ขาพเจา...........................................................เกิดวันท่ี..............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ป 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี................................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง................................................................. ระดับ................... 
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง............................................ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด.................................... 
กอง..................................................สํานัก...........................................เทศบาล......................................จังหวัด...................................... 
บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ เลขท่ี..............................................วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................
ออกโดย...............................จังหวัด.............................บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี £-££££-£££££-£££  
วันออกบัตร...............................................วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด...................................  
ท่ีอยูท่ีทํางาน เลขท่ี.............หมูท่ี................ถนน..................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต............................. 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย……………….. ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย……………………. 
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทท่ีทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูกู” ไดทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกู” เพ่ือเปน
หลักฐานดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ผูกูไดกูเงินกูสามัญและไดรับเงินกูสามัญจากผูใหกู จํานวน..………………………………………………………………....………บาท 
 (………..………………………………………………………………..……………………………) ไปถูกตองแลว กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู
ถือวาผูกูไดรับเงินครบถวนในวันท่ีผูใหกูโอนเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู 
 ขอ 2. ผูกูสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูตามขอ 1 เปนงวดรายเดือนทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน  

          0 งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 12 ชําระดอกเบี้ยจากตนเงินกูคางชําระเปนรายวัน 
                งวดท่ี 13 ถึงงวดท่ี 60 ชําระตนเงินกูเทากันทุกงวด งวดละ............................บาท (..............................................) 
 (ยกเวนงวดสุดทาย) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….……………...........งวด ไปจนกวาจะครบจํานวนเงินท่ีกู พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 6.00 ตอป โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระเปนรายวัน 

          0 ชําระตนเงินกูเทากันทุกงวด งวดละ................………บาท (...................................................................................)  
(ยกเวนงวดสุดทาย) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….……………...........งวด ไปจนกวาจะครบจํานวนเงินท่ีกู พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 6.00 ตอป โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระเปนรายวัน 
 ขอ 3. ในเวลาน้ีผูกูไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง  
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 
 ขอ 4. เม่ือผูกูไดรับเงินกูแลว ผูกูยอมรับผูกพันตามขอบังคับของผูใหกู ดังน้ี 
         4.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินไดรายเดือนของผูกูตามจํานวนเงินงวด
ชําระหน้ีในขอ 2 เพ่ือชําระหน้ีสงใหแกผูใหกูกอนเจาหน้ีรายอ่ืน ๆ 
 

อนุมัติเม่ือวันท่ี…………………………………….... หนวยท่ี........………………… 

(โปรดพลิก) 

รหัสแบบพิมพ 3 เมษายน 2563 
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        4.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในขอบังคับผูใหกู ขอ 18 ใหถือวาเงินกูท่ีขอกูไปจากผูใหกู อันเปนถึงกําหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 
        4.3 ถาผูกูประสงคจะขอลาออก โอน (ยาย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามท่ีแจงไวขางตน ผูกูจะตองแจง
เปนหนังสือใหผูใหกูทราบ และจัดการชําระหน้ีสิน ซ่ึงผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นเสียกอน 
        4.4 หากผูกูลาออก หรือถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ผูกูจะจัดการชําระ
หน้ีสินซ่ึงผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีผูใหกูกําหนด 
        4.5 กรณีตามขอ 4.3 และขอ 4.4 หากผูกูไมจัดการชําระหน้ีสินใหเสร็จสิ้นตามท่ีกลาวมาขางตน ผูกูยินยอมให ผูใหกู
หักเงินคาหุนของผูกูท่ีมีอยูกับผูใหกูชําระหน้ีไดทันที และยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการ 
หรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหแกผูกู หักเงินดังกลาวเพ่ือสงชําระหน้ีตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นเสียกอน 
 ขอ 5. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกผูกูโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกผูกูตามท่ีอยูท่ีทํางานหรือท่ีอยูปจจุบันท่ีผูกูไดแจงไว
ในขางตนของสัญญาน้ี หรือท่ีอยูท่ีผูกูไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือคร้ังหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูกูและผูกูไดรับและทราบ
หนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดของผูใหกูแลวโดยชอบ 
 ขอ 6. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหผูกูชําระหน้ีตามความในสัญญาน้ี ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกู เลือกฟองบังคับคด ีณ ศาลแพง 
กรุงเทพมหานคร ได 
 

 ผูกูเขาใจขอความในหนังสือน้ีโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………………………ผูกู  (ลงชื่อ)……..………………………………………….......ผูพิมพ/ผูเขียน 
 

       (…………..………………………………………….)                              (…………………………………………………...)      
 
 
(ลงชื่อ)……………..……………………………………พยาน  (ลงชื่อ)……...…...…………………………………….....เจาหนาท่ีเทศบาล 
 

       (………………………………………………...) เลขทะเบียนท่ี………………   (………....…………………………………………) 
 
 

หนังสือยินยอมของคูสมรส 
(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูกูมีคูสมรส) 

                                                                                        เขียนท่ี…………………………………………… 
วันท่ี……………………………………………….. 

 
ขาพเจา นาย/นาง……………………………………………….…เปนสามี/ภรรยาของนาย/นาง…………………………………………….......... 

ไดยินยอมใหนาย/นาง………………………………………………กูเงินของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามหนังสือกูขางตนน้ี 
 
 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………........สามี / ภรรยา 
       (..............................................................) 
 
 

      (ลงชื่อ)...................................................................พยาน 
       (..............................................................) 
 
 

      (ลงชื่อ)...................................................................พยาน 
       (..............................................................) 



 
 
 
 

หนังสือคํ้าประกันสําหรับเงินกูสามัญ 
 

วันท่ี…………………………………………………………… 
 
 ขาพเจา...........................................................เกิดวันท่ี..............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ป 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี................................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง................................................................. ระดับ................... 
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง............................................ £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง...............................................  
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด................................................. บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ เลขท่ี....................... 
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................ออกโดย........................................จังหวัด.........................................  
บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี £-££££-£££££-£££ วันออกบัตร................................................................
วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด................................... ท่ีอยูท่ีทํางาน........................................... 
เลขท่ี..................หมูท่ี.................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย……………….. ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย……………………. 
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทท่ีทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................
ไดทําหนังสือค้ําประกันเงินกูใหไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ตามท่ีสหกรณไดให นาย/นาง/นางสาว..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี................................. 
กูเงิน จํานวน..........................................................บาท (.........................................................................................) ตามหนังสือเงินกูสามัญ  
เลขท่ีสัญญา..................................................... ลงวันท่ี..................................................... และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว 
ขาพเจายินยอมค้ําประกันหน้ีดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีน้ันดวย 
 ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหน้ีดังกลาวตามขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเร่ืองการสงเงินงวดชําระหน้ี อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือเงินกูสามัญน้ันโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพัน
น้ัน ๆ ทุกประการ จนกวาหน้ีสิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว 
 ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจาก
การค้ําประกันรายน้ี จนกวาผูท่ีขาพเจาค้ําประกันไวน้ีจะไดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปน  
ผูค้ําประกันแทนขาพเจา 
 ขอ 4. ในกรณีท่ีขาพเจาตองชําระหน้ีใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายใน
หกสิบวันนับแตวันท่ีผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหน้ีโดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ 
หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหขาพเจา หักเงินดังกลาวเพ่ือชําระหน้ีท้ังสิ้นท่ีขาพเจาจะตองชําระแทน
ผูกูใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 
 ขอ 5. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ สหกรณจะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามท่ีอยูท่ีทํางานหรือท่ีอยูปจจุบัน  
ท่ีขาพเจาไดแจงไวในขางตนของสัญญาน้ี หรือท่ีอยูท่ีขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือคร้ังหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแก
ขาพเจา และขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดของสหกรณแลวโดยชอบ 
 
 

(โปรดพลิก) 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
(ปรับปรุง 5 กรกฎาคม 2561) 
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 ขอ 6. กรณีท่ีผูกูถึงแกความตายและสหกรณฯ มิไดฟองรองบังคับเอาแกทายาท กองมรดก ผูสืบสิทธ์ิ หรือผูรับชวงสิทธิของผูกู 
จนลวงพนระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีผูกูถึงแกความตายแลวก็ตาม ผูค้ําประกันตกลงไมยกเหตุท่ีคดีขาดอายุความมรดกน้ันขึ้นเปนขอตอสู
กับสหกรณฯ และยังคงยินยอมรับผิดชดใชหน้ีจํานวนท่ีผูกูยังคงคางชําระอยูกับสหกรณฯ น้ันตอไปจนครบถวน 
 

ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือน้ีตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงกับท่ีตกลงกัน และขาพเจาขอรับรองวา  
เปน £ โสด £ สมรส £ หมาย จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

                                                                         (ลงชื่อ)………………………………………………………………ผูค้ําประกัน 
 

                                                                               (………………………………………………………………) 
 

                                                                         (ลงชื่อ)..…………………………………………………………..…พยาน 
 

                                                                               (.....……………………………………………….……………) 
 

                                                                         (ลงชื่อ)….....…………………………………………………………ผูพิมพ / เขียน 
 

                                                                               (...…..……………………………………………..…………....…) 
 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
(กรณีผูค้ําประกันมีตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ไมตองมีการรับรอง) 

ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูค้ําประกันจริง และเห็นวาหนังสือค้ําประกันน้ีไดทําขึ้นโดยถูกตองแลว 
 
                                                                         (ลงชื่อ)...……………………………………………………………ผูรับรอง 
 

                                                                               (………………………………………………………………)                 
                                                               ตําแหนง…………………………………………………………….... 

          วันท่ี………………………….....…………………………….....… 
                                                

คํายินยอมของคูสมรส 
(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูค้ําประกันมีคูสมรส) 

 

                                                                                      เขียนท่ี…………………………………………………………… 
                                                                                      วันท่ี……………………………………………………………… 

 

ขาพเจา นาย/นาง...…...………………………………..…เปนสามี/ภรรยาของ นาย/นาง……………………...……………………… 
ไดยินยอมใหนาย/นาง....………………………………………………………………เปนผูค้ําประกันตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
ตามหนังสือค้ําประกันขางตนน้ี 
                                                                      (ลงชื่อ)…………………………………………………………………สามี / ภรรยา 
 

                                                                              (.....………………………………………………………………) 
 

 (ลงชื่อ)…………………………………………………………..……พยาน 
 

                                                                              (..…………………………………………………………………) 
 

(สําหรับเจาหนาที่เทศบาลผูซ่ึงเปนตัวแทนสหกรณฯ กรอก) 
 

  ไดตรวจสอบแลว เห็นวารายการตาง ๆ ครบถวนถูกตอง 
 

                                                                        (ลงชื่อ)...………………………………………………………………เจาหนาท่ีเทศบาล 
                                                                              (..…………………………………………………………………) 
                                                                             วันท่ี………………………………………………………………                                          





 
 
 

 
 

หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินเพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด 
 

 
เขียนท่ี............................................................................ 

 

 วันท่ี...............เดือน.................................................พ.ศ. ................... 
 

  ขาพเจา................................................................................... อายุ.................ป  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................. 
หมูท่ี.................ตรอก/ซอย...................................................ถนน....................................................ตําบล........................................ 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................รับราชการตําแหนง................................................ 
สังกัด...........................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด.................................................... 
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขทะเบียนท่ี............................มีความประสงคใหหนวยงานหักเงิน 
ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  
  จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  ดังนี ้
  ขอ  1.  ยินยอมใหหนวยงานหัก  เงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  เงินบําเหน็จ  เงินอื่นใด  ท่ีถึงกําหนดจายแกขาพเจา 
เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
แจงหนวยงานโดยฉับพลัน 
  ขอ  2.  ยินยอมใหหนวยงานหัก  เงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  เงินบําเหน็จ  เงินอื่นใด  ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล  จํากัด  กอนเปนอันดับแรก  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2553  มาตรา  8 
  ขอ  3.  ขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมดหรือบางสวน  เวนแตจะไดรบัคํายินยอมเปนหนังสือ
จากสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  
 

  หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง  ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ท้ังหมดแลว  ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
          ลงชื่อ......................................................ผูใหคํายินยอม 
             (............................................................) 
 
 

          ลงชื่อ.......................................................พยาน 
             (............................................................) 
      เจาหนาท่ีเทศบาลผูซึ่งเปนตัวแทนสหกรณฯ 
 
 

          ลงชื่อ.......................................................พยาน 
             (............................................................) 
    ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนากองคลัง/ผูจัดการสถานธนานุบาล 
 
หมายเหต ุ ในกรณีผูใหคํายินยอมดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ใหปลัดเทศบาลเปนพยาน 

 

เลขทะเบียนสมาชิก...................... 



1 
 

1 
 

คําถาม คําตอบ 
มาตรการชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 

(ต้ังแตวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
 
 
1. มาตรการชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 มีมาตรการอะไรบาง 

คําตอบ 
มาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรสั COVID -19 มี 3 มาตรการ คือ 
มาตรการท่ี ๑ โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลอืสมาชิกที่ไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19 
มาตรการท่ี ๒ การพักชําระหน้ีสมาชิก และสมาชิกสมทบที่ไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19  
มาตรการท่ี ๓ การงดสงเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 

 
2. โครงการเงินกูสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 มีหลักเกณฑการกู
อยางไรบาง 

คําตอบ 
หลักเกณฑ 

 (๑) วงเงินกูรายละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) 
 (๒) ระยะเวลาผอนชําระ ๖๐ งวด 
  - งวดที ่๑ – ๑๒     ชําระแตดอกเบี้ย 

- งวดที ่๑๓ – ๖๐  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย 
      กรณี สมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการน้ี มีอายุราชการคงเหลือนอยกวา ๕ ป จะตองชําระตนเงิน

พรอมดอกเบี้ยทุกงวด 
(๓) หลักประกันเงินกู มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกูซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรคํ้า

ประกันจํานวน ๑ คน  
     หากสมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการฯ ไมมีหน้ีเงินกูสามัญคงเหลือทุกประเภทกับสหกรณและขอกู

เงินกูสามัญตามโครงการฯ น้ีไมเกินทุนเรือนหุนของผูกู ณ วันที่ย่ืนกู ไมตองมีผูคํ้าประกัน 
(๔) อัตราดอกเบี้ยเงินกูตามโครงการฯ รอยละ ๖.๐๐ ตอป 

 (๕) เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของสมาชิกผูกูเงินตามโครงการฯตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ
ต้ังแต ๒,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
 
3. การกูเงินตามโครงการเงินกูสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 มี
การตรวจสอบขอมูลเครดิตหรือไม 

คําตอบ 
สมาชิกที่ย่ืนกูเงินตามโครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส  

COVID -19 ไมตองสงรายงานขอมูลเครดิตใหสหกรณ  
ในการคํานวณเกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของสมาชิกผูกูเงินตามโครงการฯ วา มีเงินไดรายเดือน

คงเหลือต้ังแต ๒,๐๐๐ บาทข้ึนไปหรือไม  จะใชขอมูลจากฐานขอมูลเดิมของสมาชิกแตละทาน 
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4. สมาชิกแตละราย สามารถคํ้าประกันสมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการเงินกูสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิก
ท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 ไดก่ีราย 
 

คําตอบ 
สมาชิกแตละราย สามารถคํ้าประกันสมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือ

สมาชิกที่ไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19 ไดหน่ึงรายเทาน้ัน 
 
5.   ทําไมสมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการน้ี ถามีอายุราชการคงเหลือนอยกวา ๕ ป จะตองชําระตนเงิน
พรอมดอกเบ้ียทุกงวด 

คําตอบ 
เพื่อใหสมาชิกมีภาระในการชําระหน้ีตอเดือนนอยลง และหมดหน้ีตามโครงการน้ีเมื่อเกษียณอายุ

ราชการ 
 
6. สมาชิกท่ีโอนยายไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ 
ไดหรือไม  

คําตอบ 
 สมาชิกที่โอนยายไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สามารถเขารวมโครงการเงินกู

สวัสดิการ ฯ น้ีได  และสามารถคํ้าประกันสมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการเงินกูสวัสดิการฯ น้ี ไดหน่ึงรายเทาน้ัน 
 
7. สมาชิกท่ีเปนสมาชิกสหกรณอ่ืน สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ไดหรือไม  

คําตอบ 
 สมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณอื่น สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ได โดยเงินกูหุนของตนเอง
คงเหลือ(ถามี) รวมกับเงินกูโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ น้ี จะตองไมเกินเงินคาหุนของสมาชิกผูขอกูเงิน 
 
8. สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ไดหรือไม 

คําตอบ 
 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ได โดยเงินกูหุนของตนเอง
คงเหลือ(ถามี) รวมกับเงินกูโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ น้ี จะตองไมเกินเงินคาหุนของสมาชิกผูขอกูเงิน 
 
9. สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูประเภทตาง  ๆ คงเหลืออยูสามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ไดหรือไม 

คําตอบ 
 สมาชิกที่มีหน้ีเงินกูประเภทตาง  ๆ คงเหลืออยูสามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ได 
 
10. สมาชิกท่ีถูกอายัด เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินคาหุน สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ได
หรือไม 

คําตอบ 
 สมาชิกที่ถูกอายัด เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินคาหุน ไมสามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ได 
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11. สมาชิกท่ีกูเงินตามโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ น้ี ตองการใหสหกรณ ฯ หักกลบลบหน้ีกับสัญญาเงินกูอ่ืน
ของสมาชิกผูขอกูเงินไดหรือไม 

คําตอบ 
เงินกูตามโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ น้ี  ไมมีการหักกลบลบหน้ีกับสัญญาเงินกูอื่นของสมาชิกผูขอกูเงิน 

   
12.   การพักชําระหน้ีสมาชิก และสมาชิกสมทบท่ีไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19 เปนอยางไร 

คําตอบ 
 ก.  การพักชําระหน้ีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินทุกประเภท พักชําระหน้ีใหกับสมาชิก และสมาชิกสมทบ  

 สหกรณ ฯ จะงดเก็บตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนระยะเวลา ๖ เดือน ต้ังแตเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เปนตนไป 
โดยอัตโนมัติสมาชิก และสมาชิกสมทบ ไมตองดําเนินการอะไรทั้งสิ้น 

หากสมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดไมมีความประสงคจะงดเก็บตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณจะมี
แบบฟอรมใหแจงความประสงคกับตัวแทนสหกรณฯประจําเทศบาลที่ตนเองสังกัดอยู  

เมื่อตัวแทนสหกรณสงแบบกลับมาที่สหกรณ  สหกรณก็จะเรียกเก็บตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิก
ราย ๆ น้ัน ตอไปตามเดิม 

ข. การพักชําระหน้ีเงินกูสามัญทุกประเภท พักชําระหน้ีใหกับสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
สหกรณ ฯ จะงดเก็บตนเงินกูสามัญเปนระยะเวลา ๖ เดือน โดยสหกรณฯ ไดจัดพิมพคําของดสงตนเงินกู

สามัญใหสมาชิก และสมาชิกสมทบใหสมาชิกแตละรายโดยมีรายละเอียดครบถวน และจะจัดสงใหแตละเทศบาล
ภายในเดือนเมษายน 2563  

สมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดประสงคจะของดสงตนเงินกูสามัญใหลงลายมือช่ือในคําของดตนเงินกู
สามัญที่สหกรณฯ ไดจัดสงไปให (สําหรับเงินกูสามัญใชบุคคลคํ้าประกัน ตองใหผูคํ้าประกันลงลายมือช่ือในคํา
ขอฯ ดวย)  

ตัวแทนสหกรณประจําเทศบาลแตละแหงจะรวบรวมและนําสงคืนสหกรณ สหกรณจะทําการงดเรียก
เก็บตนเงินกูสามัญในเดือนถัดไป 

สมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดไมประสงคจะของดสงตนเงินกูสามัญไมตองลงลายมือช่ือในคําของด
ตนเงินกูสามัญที่สหกรณฯ ไดจัดสงไปให  
   
13. ทําไมการพักชําระหน้ีเงินกูสามัญทุกประเภท สหกรณไมดําเนินการโดยอัตโนมัติเหมือนการพักชําระหน้ี
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินทุกประเภท 

คําตอบ 
สหกรณไมสามารถดําเนินพักชําระหน้ีเงินกูสามัญทุกประเภท ไดโดยอัตโนมัติเหมือนการพักชําระหน้ีเงินกู

เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท เพราะตามกฎหมายการพักชําระหน้ีเงินกูสามัญ ตองใหผูคํ้าประกันยินยอมกอน 
 
14. สมาชิกท่ีโอนยายไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  สมาชิกท่ีเปนสมาชิกสหกรณอ่ืน สมาชิก
ท่ีถูกอายัด เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินคาหุน สามารถพักชําระหน้ีเงินกูสามัญทุกประเภท ไดหรือไม 

คําตอบ  
สมาชิกที่โอนยายไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกที่

ถูกอายัด เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน สามารถพักชําระหน้ีเงินกูสามัญทุกประเภท ได 
 



4 
 

4 
 

15. สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณ สามารถการพักชําระหน้ีเงินกูตามมาตรการชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับ
ผลกระทบจากไวรัส COVID -19 ไดหรือไม 

         คําตอบ 
 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณฯ ไมสามารถพักชําระหน้ีเงินกูตามมาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับ
ผลกระทบจากไวรัส COVID -19 ได 
          แตสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณสามารถย่ืนเรื่อง ขอลด  สงตนเงินกูสามัญไดตามปกติ           
 
16. สมาชิกท่ีมีสัญญารับภาระหน้ีในฐานะผูคํ้าประกัน สามารถพักชําระหน้ีสัญญารับภาระหน้ีในฐานะผูคํ้า
ประกัน ไดหรือไม 

         คําตอบ 
 สมาชิกที่มีสัญญารับภาระหน้ีในฐานะผูคํ้าประกัน ไมสามารถพักชําระหน้ีสัญญารับภาระหน้ีในฐานะ 
ผูคํ้าประกันได  
 
17. ในระหวางท่ีสมาชิกพักชําระหน้ีเงินกูมาตรการชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส  
COVID -19 สหกรณฯ จะนับจํานวนงวดใหเพ่ือใชสิทธิในการกูหักกลบลบหน้ีหรือไม 

         คําตอบ 
 ในระหวางที่สมาชิกพักชําระหน้ีเงินกูมาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส  
COVID -19 สหกรณฯ จะนับจํานวนงวดใหเสมือนสมาชิกชําระหน้ีตามปกติ 

 
18. การงดสงเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิก และสมาชิกสมทบท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 
เปนอยางไร 

คําตอบ 
การงดสงเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิก และสมาชิกสมทบ สหกรณ ฯ จะงดเรียกเก็บเงินคาหุนราย

เดือนของสมาชิก และสมาชิกสมทบเปนระยะเวลา 12 เดือน  โดยสหกรณฯ ไดจัดพิมพคําของดสงเงินคาหุนให
สมาชิก และสมาชิกสมทบแตละรายโดยมีรายละเอียดครบถวน และจะจัดสงใหแตละเทศบาลภายในเดือนเมษายน 
2563  

สมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดประสงคจะของดสงเงินคาหุนใหลงลายมือช่ือใน คําของดสงเงินคาหุน
ไดจัดสงไปให   

ตัวแทนสหกรณประจําเทศบาลแตละแหงจะรวบรวมและนําสงคืนสหกรณ สหกรณจะทําการงดเรียก
เก็บเงินคาหุนในเดือนถัดไป 

สมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดไมประสงคจะของดสงเงินคาหุนไมตองลงลายมือช่ือในคําของดสงเงิน
คาหุน ที่สหกรณฯ ไดจัดสงไปให  และสหกรณ ฯ จะเรียกเก็บเงินคาหุนของสมาชิกรายน้ันตามปกติตอไป 
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