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
ของเชื้อไวรัส COVID -19 ดังนี้
มาตรการที่ ๑ โครงการเงินกูส วัส ดิก ารเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับ ผลการทบจากไวรัส
COVID -19 วงเงินกูรายละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผอนชําระ ๖๐ งวด งวดที่ ๑ – ๑๒ ชําระแต
ดอกเบี้ย งวดที่ ๑๓ – ๖๐ ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ รอยละ ๖.๐๐ ตอป
มาตรการที่ ๒ การพักชําระหนี้สมาชิก และสมาชิกสมทบที่ไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19
ดังนี้
(๑) เงินกูสามัญทุกประเภท
พักชําระหนี้ใหกับสมาชิก และสมาชิกสมทบ โดยการงดเก็บตนเงินกูสามัญเปนระยะ เวลา ๖ เดือน
สมาชิก และสมาชิกสมทบ ตองยื่นคําของดสงตนเงินกูสามัญ
(๒) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท
พัก ชําระหนี้ใหกับสมาชิก และสมาชิก สมทบ โดยการงดเก็บตนเงินกูเ พื่อ เหตุฉุกเฉินเปน
ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เปนตนไป (โดยสมาชิก และสมาชิกสมทบ ไมตองยื่นคําของด
สงตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท)
มาตรการที่ ๓ การงดสงเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิก และสมาชิกสมทบที่ไดรับผลกระทบ
จากไวรัส COVID 19 โดยการงดเก็บเงินคาหุนรายเดือนเปนระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยสมาชิก และสมาชิก
สมทบตองสงคําของดสงเงินคาหุนรายเดือน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสมาชิก และสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในสังกัด
ไดทราบ โดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต สุวรรณศิลป)
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
โทร. ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ และ ๐-๒๒๒๕-๔๐๘๔
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓
www.munsaving.com

มาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19
(ตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
มาตรการที่ ๑ โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจาก
ไวรัสCOVID -19
หลักเกณฑ
(๑) วงเงินกูรายละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
(๒) ระยะเวลาผอนชําระ ๖๐ งวด
- งวดที่ ๑ – ๑๒ ชําระแตดอกเบี้ย
- งวดที่ ๑๓ – ๖๐ ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย
กรณี สมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการนี้ มีอายุราชการคงเหลือนอยกวา ๕ ป จะตองชําระ
ตนเงินพรอมดอกเบี้ยทุกงวด
(๓) หลักประกันเงินกู มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกูซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควร
ค้ําประกันจํานวน ๑ คน (กรณีสมาชิก ผูขอกูเ งินตามโครงการฯไมมีห นี้เงินกูสามัญคงเหลือ ทุก ประเภทกับ
สหกรณและขอกูเงินกูสามัญตามโครงการฯนี้ไมเกินทุนเรือนหุนของผูกู ณ วันที่ยื่นกูไมตองมีผูค้ําประกัน)
(๔) อัตราดอกเบี้ยเงินกูตามโครงการฯ รอยละ ๖.๐๐ ตอป
(๕) เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของสมาชิกผูกูเงินตามโครงการฯตองมีเ งินไดร ายเดือ น
คงเหลือตั้งแต ๒,๐๐๐ บาทขึ้นไป
มาตรการที่ ๒ การพักชําระหนี้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ไดรับผลกระทบ
จากไวรัส COVID -19
หลักเกณฑ
(๑) เงินกูสามัญทุกประเภท พักชําระหนี้ใหกับสมาชิกและสมาชิกสมทบโดยการงดเก็บตนเงินกู
สามัญเปนระยะเวลา ๖ เดือน โดยสหกรณฯ ไดจัดพิมพคําของดสงตนเงินกูสามัญใหสมาชิก และสมาชิกสมทบทุกทาน
หากสมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดประสงคจะของดสงตนเงินกูส ามัญใหลงชื่อ ในคําของดตนเงินกูส ามัญ
(สําหรับเงินกูสามัญ ใชบุคคลค้ําประกัน ตองใหผูค้ําประกันลงลายมือชื่อยินยอมดวย) และสง คืนสหกรณ
สหกรณจะทําการงดเรียกเก็บตนเงินกูสามัญในเดือนถัดไป
(๒) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท พักชําระหนี้ใหกับสมาชิก และสมาชิกสมทบ โดยการงดเก็บ
ตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนระยะเวลา ๖ เดือน (โดยสมาชิก และสมาชิกสมทบ ไมตองยื่นคําของดสงตนเงินกูเพื่อ
เหตุฉุกเฉินทุกประเภท) หากสมาชิก และสมาชิกสมทบทานใดไมมีความประสงคจะงดเก็บตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินให
แจงความประสงคกับตัวแทนสหกรณฯประจําเทศบาลที่ตนเองสังกัดอยู เพื่อเรียกเก็บตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ในงวดตอ ๆ ไป
มาตรการที่ ๓ การงดสงเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิก และสมาชิกสมทบ
ที่ไดรับผลการทบจากไวรัส COVID -19
หลักเกณฑ
งดสงเงินคาหุนรายเดือนเปนระยะเวลา ๑๒ เดือนของสมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยสหกรณฯ
ไดจัดพิมพคําของดสงเงินคาหุนรายเดือนใหสมาชิก และสมาชิกสมทบทุกทาน หากสมาชิกทานใดประสงคจะงดสงเงิน
คาหุนรายเดือนใหลงลายมือชื่อในคําของดสงเงินคาหุนรายเดือน และสงคืนสหกรณ สหกรณจะทําการงดเรียก
เก็บเงินคาหุนรายเดือนในเดือนถัดไป
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รายการเอกสารที่ยื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเ งินกูสามัญ
โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19
ชื่อผูกู...................................................................................................................เลขทะเบียน.........................................
ผูกกู รุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับกอนหลัง และโปรดกาเครื่องหมาย √ ลงในชองตรวจสอบ
ชองตรวจสอบ
เอกสารประกอบการกูเงินของผูกู และผูค้ําประกัน
มี ไมมี
รายการเอกสารที่ยื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูสามัญ (เอกสารฉบับนี)้
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 ชื่อ สกุล ของผูกู (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ - นามสกุล)
5. หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญกรอกขอความใหครบถวน สําหรับ ขอ 1 ใหกรอกขอความเฉพาะ
ชื่อ – นามสกุล และเลขทะเบียนสมาชิกของผูกูเงินที่สมาชิกจะค้ําประกัน เทานั้น
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูค้ําประกัน และสําเนาทะเบียน
บานของผูค้ําประกัน กรณีสมรส ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบานของคูสมรส สําเนาใบหยา (กรณีหยา) สําเนาใบมรณบัตร (กรณีคูสมรสถึงแกกรรม)

7. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ สกุล ของผูค้ําประกัน (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ - นามสกุล)
8. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ของผูกู
9. แบบแสดงรายรับ-รายจาย และเงินไดรายเดือนคงเหลือ (ใชแบบฟอรมของสหกรณเทานั้น)
10. สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับลาสุดของผูกู (รับรองสําเนาถูกตองโดยผูบังคับบัญชา
สําหรับผูกูมีตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ขึ้นไป
ใหรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง)
11. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูกู หนาที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยตองเปนบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เทานั้น (เพื่อใชในการโอนเงินกู
ใหสมาชิก)
หมายเหตุ
1. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูม ีชื่อในเอกสารเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง
2. การลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งหมด จะตองเปนลายมือชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด
3. บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จะตองไมหมดอายุในวันที่รับเงินกู
4. การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลวใหผูกู หรือผูค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับการแกไขนั้น
และหามใชน้ํายาลบคําผิด

-2รับที่……………………………………………
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๑๕.๑๕ น.

เลขที่คําขอกู…….………….……………………

วันที่……………………………………………

วันที่…………………………………………………

คําขอกูเงินกูส ามัญ
โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19
คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่กําหนด
ไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของตนเองโดยถูกตอง
และครบถวนมิฉะนั้นสหกรณออมทรัพยไมรับพิจารณา

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.................................................วันหมดอายุ.............................................
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....................................................
ขาพเจาขอเสนอคําขอกูเงิ นสามัญโครงการเงินกูสวัส ดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 เพื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พิจารณา ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญตามโครงการฯ จํานวน............................………บาท (……………………………..…………………………………)
(จํานวนเงินกูสามัญไมเกิน 150,000 บาท) โดยขอสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน ดังนี้
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 ดังตอไปนี้
2.1 ขาพเจา £ ไมไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น £ เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย.................................จํากัด
2.2 ในเวลานี้ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย
ขอ 3. ขาพเจาขอเสนอสมาชิกค้ําประกัน คือ
ชื่อ…………………………………………….…… อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………ตําแหนง……..………………………
ระดับ…………กอง……………………เทศบาล……………………………จังหวัด…………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท
ขอ 4. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาจะทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 5. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของผูใหกู ทุกประการ

(โปรดพลิก)

-2ขอ 6. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่ขาพเจา
ไดแจงไวในขางตนของหนังสือนี้ หรือที่อยูที่ขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกขาพเจา และ
ขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดโดยชอบแลว
ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว และขอรับรองวาขอความขางตนเปนขอมูลปจจุบัน และเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………………...…………ผูขอกู
(…………………………………………………………………..)

บันทึกการรับรองผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาระดับกอง
(ถาผูขอกูเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ขึ้นไปใหรับรองตัวเอง)

ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ดังนี้
(1) £ รับรอง £ ไมรับรอง วาผูขอกูไมถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย ถูกรองกลาวโทษ หรือมีพฤติการณ ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ
หรืองานประจํา
(2) £ รับรอง £ ไมรับรอง วาหากผูขอกูไดรับอนุมัติใหกู ผูขอกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอสําหรับชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด
(3) ขอรับรองวาผูขอกูมีสถานภาพทางครอบครัว £ โสด £ สมรส £ หมาย
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผูบังคับบัญชา
(...…………………………………………………………………)
ตําแหนง…………………………………………………………………

(รายการตอไปนี้เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรอกเอง)
รายการ

ผูกู

1. ชื่อ
2. ติดการค้ําประกัน

ผูค้ําประกัน

………………………………………………………………………
1. …..………………..…................................................
2. …………………………………………..………………........
3. ...........................................................................
3. ตนเงินกูสามัญคงเหลือ จํานวน……………………………………..………….…..บาท
4. การผิดนัดสงเงินงวด £ เคย £ ไมเคย
5. การขาดสงเงินคาหุน £ เคย £ ไมเคย

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

เห็นควรอนุมัติวงเงินกู
จํานวน…………………………..……………บาท …………………งวด กรรมการเงินกูอนุมัติใหกูเงินสามัญได จํานวน……………………บาท
การชําระคืนตนเงินกูงวดละ………………………………….…บาท ในการประชุมครั้งที…่ ……..………/………..………………
การชําระคืนตนเงินกูง วดสุดทาย…………………………...…บาท วันที่…………………………………………………....…………
(ลงชื่อ)........………………………………………………….…เจาหนาที่สินเชื่อ
(.............………………………………………………………)
วันที่…………………………………………………………….............
(ลงชื่อ)……………………………………..................…หัวหนางานสินเชื่อ
(............…………………………………………………………………)
วันที่………………………………………………...................

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

รหัสแบบพิมพ 3 เมษายน 2563

อนุมัติเมื่อวันที…่ …………………………………....

หนวยที.่ .......…………………

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

หนังสือเงินกูสามัญโครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19
เลขที่สัญญา…………………….…………………
วันที…่ …………………………………………....
ขาพเจา...........................................................เกิดวันที.่ .............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ป
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง................................................................. ระดับ...................
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง............................................ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด....................................
กอง..................................................สํานัก...........................................เทศบาล......................................จังหวัด......................................
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที.่ .............................................วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................
ออกโดย...............................จังหวัด.............................บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ £-££££-£££££-£££
วันออกบัตร...............................................วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด...................................
ที่อยูที่ทํางาน เลขที.่ ............หมูที่................ถนน..................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย… …………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่......................หมูท.ี่ ............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย… ………………….
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทที่ทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูก”ู ไดทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” เพื่อเปน
หลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูกไู ดกูเงินกูสามัญและไดรับเงินกูสามัญจากผูใหกู จํานวน..………………………………………………………………....………บาท
(………..………………………………………………………………..……………………………) ไปถูกตองแลว กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู
ถือวาผูกไู ดรับเงินครบถวนในวันที่ผูใหกโู อนเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู
ขอ 2. ผูก ูสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูต ามขอ 1 เปนงวดรายเดือนทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน

0 งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 12 ชําระดอกเบี้ยจากตนเงินกูคางชําระเปนรายวัน
งวดที่ 13 ถึงงวดที่ 60 ชําระตนเงินกูเทากันทุกงวด งวดละ............................บาท (..............................................)
(ยกเวนงวดสุดทาย) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….……………...........งวด ไปจนกวาจะครบจํานวนเงินที่กู พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 6.00 ตอป โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระเปนรายวัน

0 ชําระตนเงินกูเทากันทุกงวด งวดละ................………บาท (...................................................................................)
(ยกเวนงวดสุดทาย) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….……………...........งวด ไปจนกวาจะครบจํานวนเงินที่กู พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 6.00 ตอป โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระเปนรายวัน
ขอ 3. ในเวลานีผ้ ูกไู มอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย
ขอ 4. เมื่อผูกไู ดรับเงินกูแลว ผูกยู อมรับผูกพันตามขอบังคับของผูใหกู ดังนี้
4.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินไดรายเดือนของผูกตู ามจํานวนเงินงวด
ชําระหนี้ในขอ 2 เพื่อชําระหนี้สงใหแกผูใหกกู อนเจาหนี้รายอื่น ๆ
(โปรดพลิก)

-24.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในขอบังคับผูใหกู ขอ 18 ใหถือวาเงินกูที่ขอกูไปจากผูใหกู อันเปนถึงกําหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
4.3 ถาผูกปู ระสงคจะขอลาออก โอน (ยาย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามที่แจงไวขางตน ผูกูจะตองแจง
เปนหนังสือใหผูใหกทู ราบ และจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งผูกมู ีอยูตอผูใหกใู หเสร็จสิ้นเสียกอน
4.4 หากผูกลู าออก หรือถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ผูกูจะจัดการชําระ
หนี้สินซึ่งผูกมู ีอยูตอผูใหกใู หเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีผ่ ูใหกกู ําหนด
4.5 กรณีตามขอ 4.3 และขอ 4.4 หากผูกไู มจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวมาขางตน ผูกูยินยอมให ผูใหกู
หักเงินคาหุนของผูกทู ี่มีอยูกับผูใหกชู ําระหนี้ไดทันที และยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการ
หรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหแกผูกู หักเงินดังกลาวเพื่อสงชําระหนี้ตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ขอ 5. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกผูกูโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกผูกตู ามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่ผูกูไดแจงไว
ในขางตนของสัญญานี้ หรือที่อยูที่ผูกูไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูกูและผูกูไดรับและทราบ
หนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของผูใหกูแลวโดยชอบ
ขอ 6. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหผูกชู ําระหนี้ตามความในสัญญานี้ ผูกตู กลงยินยอมใหผูใหกู เลือกฟองบังคับคดี ณ ศาลแพง
กรุงเทพมหานคร ได
ผูกูเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)………………………………………………………ผูกู
(…………..………………………………………….)
(ลงชื่อ)……………..……………………………………พยาน

(ลงชื่อ)……..………………………………………….......ผูพิมพ/ผูเขียน
(…………………………………………………...)
(ลงชื่อ)……...…...…………………………………….....เจาหนาที่เทศบาล

(………………………………………………...) เลขทะเบียนที…่ …………… (………....…………………………………………)
หนังสือยินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส)
เขียนที…่ …………………………………………
วันที…่ ……………………………………………..
ขาพเจา นาย/นาง……………………………………………….…เปนสามี/ภรรยาของนาย/นาง……………………………………………..........
ไดยินยอมใหนาย/นาง………………………………………………กูเงินของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามหนังสือกูขางตนนี้
(ลงชื่อ)……………………………………………………........สามี / ภรรยา
(..............................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................พยาน
(..............................................................)

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558
(ปรับปรุง 5 กรกฎาคม 2561)

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ
วันที…่ …………………………………………………………
ขาพเจา...........................................................เกิดวันที.่ .............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ป
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง................................................................. ระดับ...................
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง............................................ £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง...............................................
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด................................................. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่.......................
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................ออกโดย........................................จังหวัด.........................................
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ £-££££-£££££-£££ วันออกบัตร................................................................
วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด................................... ที่อยูที่ทํางาน...........................................
เลขที.่ .................หมูที่.................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย… …………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่......................หมูท.ี่ ............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย… ………………….
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทที่ทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................
ไดทําหนังสือค้ําประกันเงินกูใ หไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให นาย/นาง/นางสาว..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ................................
กูเงิน จํานวน..........................................................บาท (.........................................................................................) ตามหนังสือเงินกูสามัญ
เลขที่สัญญา..................................................... ลงวันที.่ .................................................... และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว
ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพัน
นั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจาก
การค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปน
ผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูก ู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ
หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ทั้งสิ้นที่ขาพเจาจะตองชําระแทน
ผูกูใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
ขอ 5. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ สหกรณจะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบัน
ที่ขาพเจาไดแจงไวในขางตนของสัญญานี้ หรือที่อยูที่ขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแก
ขาพเจา และขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของสหกรณแลวโดยชอบ
(โปรดพลิก)

-2ขอ 6. กรณีที่ผูกูถึงแกความตายและสหกรณฯ มิไดฟองรองบังคับเอาแกทายาท กองมรดก ผูสืบสิทธิ์ หรือผูรับชวงสิทธิของผูกู
จนลวงพนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ผูกูถึงแกความตายแลวก็ตาม ผูค้ําประกันตกลงไมยกเหตุที่คดีขาดอายุความมรดกนั้นขึ้นเปนขอตอสู
กับสหกรณฯ และยังคงยินยอมรับผิดชดใชหนี้จํานวนที่ผูกูยังคงคางชําระอยูกับสหกรณฯ นั้นตอไปจนครบถวน
ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือนี้ตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงกับที่ตกลงกัน และขาพเจาขอรับรองวา
เปน £ โสด £ สมรส £ หมาย จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)………………………………………………………………ผูค้ําประกัน
(………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)..…………………………………………………………..…พยาน
(.....……………………………………………….……………)
(ลงชื่อ)….....…………………………………………………………ผูพิมพ / เขียน
(...…..……………………………………………..…………....…)
คํารับรองของผูบังคับบัญชา
(กรณีผูค้ําประกันมีตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ไมตองมีการรับรอง)
ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูค้ําประกันจริง และเห็นวาหนังสือค้ําประกันนี้ไดทําขึ้นโดยถูกตองแลว

(ลงชื่อ)...……………………………………………………………ผูรับรอง
(………………………………………………………………)
ตําแหนง……………………………………………………………....
วันที่………………………….....…………………………….....…
คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที…่ …………………………………………………………
วันที่………………………………………………………………
ขาพเจา นาย/นาง...…...………………………………..…เปนสามี/ภรรยาของ นาย/นาง……………………...………………………
ไดยินยอมใหนาย/นาง....………………………………………………………………เปนผูค้ําประกันตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ตามหนังสือค้ําประกันขางตนนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………สามี / ภรรยา
(.....………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………………………..……พยาน
(..…………………………………………………………………)
(สําหรับเจาหนาที่เทศบาลผูซึ่งเปนตัวแทนสหกรณฯ กรอก)
ไดตรวจสอบแลว เห็นวารายการตาง ๆ ครบถวนถูกตอง
(ลงชื่อ)...………………………………………………………………เจาหนาที่เทศบาล
(..…………………………………………………………………)
วันที…่ ……………………………………………………………

เลขทะเบียนสมาชิก......................
หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินเพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เขียนที.่ ...........................................................................
วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. ...................
ขาพเจา................................................................................... อายุ.................ป ปจจุบันอยูบานเลขที่.................
หมูท.ี่ ................ตรอก/ซอย...................................................ถนน....................................................ตําบล........................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................รับราชการตําแหนง................................................
สังกัด...........................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด....................................................
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขทะเบียนที.่ ...........................มีความประสงคใหหนวยงานหักเงิน
ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหหนวยงานหัก เงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกขาพเจา
เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
แจงหนวยงานโดยฉับพลัน
ขอ 2. ยินยอมใหหนวยงานหัก เงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินอื่นใด ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด กอนเปนอันดับแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรบั คํายินยอมเปนหนังสือ
จากสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................ผูใหคํายินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(............................................................)
เจาหนาที่เทศบาลผูซึ่งเปนตัวแทนสหกรณฯ
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(............................................................)
ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนากองคลัง/ผูจัดการสถานธนานุบาล
หมายเหตุ ในกรณีผูใหคํายินยอมดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ใหปลัดเทศบาลเปนพยาน

1
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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