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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 
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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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