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คําถาม คําตอบ
มาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19
(ตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
1. มาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 มีมาตรการอะไรบาง
คําตอบ
มาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 มี 3 มาตรการ คือ
มาตรการที่ ๑ โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19
มาตรการที่ ๒ การพักชําระหนี้สมาชิก และสมาชิกสมทบที่ไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19
มาตรการที่ ๓ การงดสงเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
2. โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 มีหลักเกณฑการกู
อยางไรบาง
คําตอบ
หลักเกณฑ
(๑) วงเงินกูรายละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
(๒) ระยะเวลาผอนชําระ ๖๐ งวด
- งวดที่ ๑ – ๑๒ ชําระแตดอกเบี้ย
- งวดที่ ๑๓ – ๖๐ ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย
กรณี สมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการนี้ มีอายุราชการคงเหลือนอยกวา ๕ ป จะตองชําระตนเงิน
พรอมดอกเบี้ยทุกงวด
(๓) หลัก ประกันเงินกู มีส มาชิก ที่มิไดเ ปนคูสมรสของผูกูซึ่ง คณะอนุกรรมการเงินกูเ ห็นสมควรค้ํา
ประกันจํานวน ๑ คน
หากสมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการฯ ไมมีหนี้เงินกูสามัญคงเหลือทุกประเภทกับสหกรณและขอกู
เงินกูสามัญตามโครงการฯ นี้ไมเกินทุนเรือนหุนของผูกู ณ วันที่ยื่นกู ไมตองมีผูค้ําประกัน
(๔) อัตราดอกเบี้ยเงินกูตามโครงการฯ รอยละ ๖.๐๐ ตอป
(๕) เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของสมาชิกผูกูเงินตามโครงการฯตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ
ตั้งแต ๒,๐๐๐ บาทขึ้นไป
3. การกูเงินตามโครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 มี
การตรวจสอบขอมูลเครดิตหรือไม
คําตอบ
สมาชิกที่ยื่นกูเงินตามโครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส
COVID -19 ไมตองสงรายงานขอมูลเครดิตใหสหกรณ
ในการคํานวณเกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของสมาชิกผูกูเงินตามโครงการฯ วา มีเงินไดรายเดือน
คงเหลือตั้งแต ๒,๐๐๐ บาทขึ้นไปหรือไม จะใชขอมูลจากฐานขอมูลเดิมของสมาชิกแตละทาน
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4. สมาชิกแตละราย สามารถค้ําประกันสมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก
ที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 ไดกี่ราย
คําตอบ
สมาชิกแตล ะราย สามารถค้ําประกันสมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการเงินกูส วัส ดิก ารเพื่อชวยเหลือ
สมาชิกที่ไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19 ไดหนึ่งรายเทานั้น
5. ทําไมสมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการนี้ ถามีอายุราชการคงเหลือนอยกวา ๕ ป จะตองชําระตนเงิน
พรอมดอกเบี้ยทุกงวด
คําตอบ
เพื่อใหสมาชิกมีภาระในการชําระหนี้ตอเดือนนอยลง และหมดหนี้ตามโครงการนี้เมื่อเกษียณอายุ
ราชการ
6. สมาชิกที่โอนยายไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ
ไดหรือไม
คําตอบ
สมาชิกที่โอนยายไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สามารถเขารวมโครงการเงินกู
สวัสดิการ ฯ นี้ได และสามารถค้ําประกันสมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการเงินกูสวัสดิการฯ นี้ ไดหนึ่งรายเทานั้น
7. สมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณอื่น สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ไดหรือไม
คําตอบ
สมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณอื่น สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ได โดยเงินกูหุนของตนเอง
คงเหลือ(ถามี) รวมกับเงินกูโ ครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ นี้ จะตองไมเกินเงินคาหุนของสมาชิกผูขอกูเงิน
8. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ไดหรือไม
คําตอบ
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ได โดยเงินกูหุนของตนเอง
คงเหลือ(ถามี) รวมกับเงินกูโ ครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ นี้ จะตองไมเกินเงินคาหุนของสมาชิกผูขอกูเงิน
9. สมาชิกที่มีหนี้เงินกูประเภทตาง ๆ คงเหลืออยูสามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ไดหรือไม
คําตอบ
สมาชิกที่มีหนี้เงินกูประเภทตาง ๆ คงเหลืออยูสามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ได
10. สมาชิกที่ถูกอายัด เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินคาหุน สามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ได
หรือไม
คําตอบ
สมาชิกที่ถูกอายัด เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินคาหุน ไมสามารถเขารวมโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ ได
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11. สมาชิกที่กูเงินตามโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ นี้ ตองการใหสหกรณ ฯ หักกลบลบหนี้กับสัญญาเงินกูอื่น
ของสมาชิกผูขอกูเงินไดหรือไม
คําตอบ
เงินกูตามโครงการเงินกูสวัสดิการ ฯ นี้ ไมมีการหักกลบลบหนี้กับสัญญาเงินกูอื่นของสมาชิกผูขอกูเงิน
12. การพักชําระหนี้สมาชิก และสมาชิกสมทบที่ไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19 เปนอยางไร
คําตอบ
ก. การพักชําระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท พักชําระหนี้ใหกับสมาชิก และสมาชิกสมทบ
สหกรณ ฯ จะงดเก็บตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เปนตนไป
โดยอัตโนมัติสมาชิก และสมาชิกสมทบ ไมตองดําเนินการอะไรทั้งสิ้น
หากสมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดไมมีความประสงคจะงดเก็บตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณจะมี
แบบฟอรมใหแจงความประสงคกับตัวแทนสหกรณฯประจําเทศบาลที่ตนเองสังกัดอยู
เมื่อตัวแทนสหกรณสงแบบกลับมาที่สหกรณ สหกรณก็จะเรียกเก็บตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิก
ราย ๆ นั้น ตอไปตามเดิม
ข. การพักชําระหนี้เงินกูสามัญทุกประเภท พักชําระหนี้ใหกับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
สหกรณ ฯ จะงดเก็บตนเงินกูสามัญเปนระยะเวลา ๖ เดือน โดยสหกรณฯ ไดจัดพิมพคําของดสงตนเงินกู
สามัญใหสมาชิก และสมาชิกสมทบใหสมาชิกแตละรายโดยมีรายละเอียดครบถวน และจะจัดสงใหแตละเทศบาล
ภายในเดือนเมษายน 2563
สมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดประสงคจะของดสงตนเงินกูสามัญใหลงลายมือชื่อในคําของดตนเงินกู
สามัญที่สหกรณฯ ไดจัดสงไปให (สําหรับเงินกูสามัญใชบุคคลค้ําประกัน ตองใหผูค้ําประกันลงลายมือชื่อในคํา
ขอฯ ดวย)
ตัวแทนสหกรณประจําเทศบาลแตละแหงจะรวบรวมและนําสงคืนสหกรณ สหกรณจะทําการงดเรียก
เก็บตนเงินกูสามัญในเดือนถัดไป
สมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดไมประสงคจะของดสงตนเงินกูสามัญไมตองลงลายมือชื่อในคําของด
ตนเงินกูสามัญที่สหกรณฯ ไดจัดสงไปให
13. ทําไมการพักชําระหนี้เงินกูสามัญทุกประเภท สหกรณไมดําเนินการโดยอัตโนมัติเหมือนการพักชําระหนี้
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท
คําตอบ
สหกรณไมสามารถดําเนินพักชําระหนี้เงินกูสามัญทุกประเภท ไดโดยอัตโนมัติเหมือนการพักชําระหนี้เงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท เพราะตามกฎหมายการพักชําระหนี้เงินกูสามัญ ตองใหผูค้ําประกันยินยอมกอน
14. สมาชิกที่โอนยายไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิก
ที่ถูกอายัด เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินคาหุน สามารถพักชําระหนี้เงินกูสามัญทุกประเภท ไดหรือไม
คําตอบ
สมาชิกที่โอนยายไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกที่
ถูกอายัด เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน สามารถพักชําระหนี้เงินกูสามัญทุกประเภท ได
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15. สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ สามารถการพักชําระหนีเ้ งินกูต ามมาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับ
ผลกระทบจากไวรัส COVID -19 ไดหรือไม
คําตอบ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณฯ ไมสามารถพักชําระหนีเ้ งินกูต ามมาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับ
ผลกระทบจากไวรัส COVID -19 ได
แตสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณสามารถยื่นเรื่อง ขอลด สงตนเงินกูสามัญไดตามปกติ
16. สมาชิกที่มีสัญญารับภาระหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน สามารถพักชําระหนีส้ ัญญารับภาระหนี้ในฐานะผูค้ํา
ประกัน ไดหรือไม
คําตอบ
สมาชิกที่มีสัญญารับภาระหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน ไมสามารถพักชําระหนีส้ ัญญารับภาระหนี้ในฐานะ
ผูค้ําประกันได
17. ในระหวางที่สมาชิกพักชําระหนีเ้ งินกูมาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส
COVID -19 สหกรณฯ จะนับจํานวนงวดใหเพื่อใชสิทธิในการกูหักกลบลบหนี้หรือไม
คําตอบ
ในระหวางที่สมาชิกพักชําระหนี้เงินกูม าตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส
COVID -19 สหกรณฯ จะนับจํานวนงวดใหเสมือนสมาชิกชําระหนี้ตามปกติ
18. การงดสงเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิก และสมาชิกสมทบที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19
เปนอยางไร
คําตอบ
การงดสงเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิก และสมาชิกสมทบ สหกรณ ฯ จะงดเรียกเก็บเงินคาหุนราย
เดือนของสมาชิก และสมาชิกสมทบเปนระยะเวลา 12 เดือน โดยสหกรณฯ ไดจัดพิมพคําของดสงเงินคาหุนให
สมาชิก และสมาชิกสมทบแตละรายโดยมีรายละเอียดครบถวน และจะจัดสงใหแตละเทศบาลภายในเดือนเมษายน
2563
สมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดประสงคจะของดสงเงินคาหุนใหลงลายมือชื่อใน คําของดสงเงินคาหุน
ไดจัดสงไปให
ตัวแทนสหกรณประจําเทศบาลแตละแหงจะรวบรวมและนําสงคืนสหกรณ สหกรณจะทําการงดเรียก
เก็บเงินคาหุนในเดือนถัดไป
สมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดไมประสงคจะของดสงเงินคาหุนไมตองลงลายมือชื่อในคําของดสงเงิน
คาหุน ที่สหกรณฯ ไดจัดสงไปให และสหกรณ ฯ จะเรียกเก็บเงินคาหุนของสมาชิกรายนั้นตามปกติตอไป
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