หลักเกณฑการกูเงินฉุกเฉินกรณีพิเศษยามวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19
ตามมาตรการในการชวยเหลือดูแลสมาชิกยามวิกฤตโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19
-------------------------ระยะเวลาการกู

4 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

วงเงินกู

สูงสุด 50,000.00 บาท
(สมาชิกแตละรายจะไดวงเงินกู เทาไหรนั้น จะตองเปนไปตามเงื่อนไขการใหเงินกู)

อัตราดอกเบี้ย

4.75 ตอป

การสงคืนเงินกู

สมาชิกสามารถเลือกการชำระคืนเงินกูไดดังนี้
1. ชำระเฉพาะดอกเบี้ย
2. หรือผอนชำระคืนเงินตน พรอมดอกเบี้ย (สามารถระบุไดตามความประสงค)
3. เงินตนชำระคืนเมื่อกูเงินสามัญ
กำหนดไวดังนี้
1. สมาชิกที่หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอย
กวารอยละ 30 แตหากมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมถึงรอยละ 30 และไมนอยกวารอยละ 15
จะตองทำหนังสือยินยอมใหสหกรณ หักเก็บคางวดประจำเดือนสวนที่เกินจากรอยละ 30
ผานบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยและตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีรับโอนเงินเดือน
2. สมาชิกที่หนวยงานสังกัดอื่นๆ ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวารอยละ 15

หลักประกันเงินกู
เงื่อนไขการใหเงินกู

การรับเงินกู

ถือวันที่โอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทยของสมาชิกผูกูเปนวันรับเงินกู

คุณสมบัติของผูขอกู

1. ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
2. ตองหักเงินคางวดสหกรณ ณ ที่จายตนสังกัดเงินเดือน
3. ตองไมเปนผูที่อยูระหวาง
3.1 การดำเนินคดีของสหกรณ
3.2 ศาลพิทักษทรัพย

สมาชิกขอพักหุน พักชำระเงินตน

สามารถใชสิทธิ์กูเงินฉุกเฉินประเภทนี้ได

การยื่นกูและหลักฐานประกอบคำขอกู
สมาชิกผูประสงคขอกู ขอใหทานดำเนินการดังนี้
1. ดาวนโหลดคำขอกู ทางเวปไซตสหกรณฯ http://www.nts-coop.com หรือ Facebook สหกรณฯ
(ใหใชกระดาษแผนเดียว โดยใหพิมพฟอรม หนา – หลัง)
2. กรอกขอมูลในคำขอกู ตามแบบตัวอยาง ที่แนบพรอมกับขอ 1.
3. จำนวนเงินที่ขอกู ยังไมตองกรอก เนื่องจาก เมื่อเจาหนาที่ไดรับคำขอกูแลวจะตองคำนวณสิทธิ์การกู
ใหเปนไปตามระเบียบฯ
4. ในการกรอกคำขอกู ตองใหมีพยานเซ็นรับทราบ 1 คน (ตามแบบฟอรม) พยานตองเปนสมาชิกสหกรณ
หลักฐานประกอบคำขอกู
1. สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการหรือสำเนาบัตรสมาชิกสหกรณ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (หนาที่มีชื่อและเลขที่บัญชี และจะตองเปนบัญชีเงิน
ฝากของผูกูเทานั้น) พรอมลงชื่อรับรอง สำเนาถูกตอง
3. สลิปเงินเดือนเดือนลาสุดจะตองมีการรับรองความถูกตองจากผูบังคับบัญชา
และหรือหนวยงานใดที่พิมพสลิปเงินเดือนออนไลนได ผูกูสามารถรับรองไดดวยตนเอง
สำหรับสมาชิกสังกัดหนวยงานการศึกษาเอกชนนอกจากสลิปเงินเดือนเดือนลาสุดแลว จะตอง
แนบหลักฐานการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห3% ประกอบดวย (ใหศึกษาธิการจังหวัดหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายรับรอง)
ชองทางการสงคำขอกู (เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง ลดการแพรระบาดของไวรัสโควิด – 19)
สงทางไปรษณีย
ฝากกรรมการ
ฝากตัวแทนสหกรณฯประจำหนวย
หรือมายื่นดวยตนเอง
การพิจารณาคำขอกู

เมื่อสหกรณไดรับเอกสารการขอกูแลว จะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ หากถูกตองก็จะ
ดำเนินการโอนเงินกูเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหทานภายใน 3 วัน

การแจงผลการขอกู
ขอควรระวัง

Website Facebook Line ของสหกรณ

สถานที่จัดสงเอกสาร

กรุณาตรวจสอบการกรอกขอมูลในคำขอกูใหครบถวน ตามที่กำหนด
เอกสารประกอบการกูจะตองครบถวนและตองมีการลงนามรับรองทุกฉบับตามที่ไดกำหนด
ไว บัตรจะตองไมหมดอายุ เบอรโทรศัพท จะตองชัดเจน และสามารถติดตอไดและควรมี
เบอรโทรศัพทสำรองไวดวย
ที่อยู่ผสู้ ่ง

..................
..................

เรียน

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด
626 สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 80000

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
คำเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่
กำหนดไวในแบบคำขอกูนี้ ดวยลายมือของตนเอง
โดยถูกตองและครบถวน มิ ฉะนั้น สหกรณ ฯ อาจ
ไมรับพิจารณา

หนังสือกู……….................……………
วันที่..…….................………………….

คำขอกูและหนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(กรณีพิเศษยามวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด 19)
โรงเรียนออมทรัพย
เขียนที่….............………..........…………....................
5
พฤษภาคม
2563
วันที่….............เดื
อน………....…....…….พ.ศ…….....………
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด
99999
นางสาวใจจริง จริงใจ
ขาพเจา………..………………...............................…...............…….สมาชิ
กเลขทะเบียน….…………...............รั
บราชการหรือทำงาน
ออมทรัพย
ครูผชู้ ่วย งกัดโรงเรียน….….....................….....……อำเภอ………….....…..…..................จั
เมือง
ประจำในตำแหนง……....................สั
งหวัดนครศรีธรรมราช
063-0785963 รับเงินไดรายเดือน….......……...……บาท
16,350
เบอรโทรศัพท...............................ได
ขอเสนอคำขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษยามวิกฤติ
โรคระบาดไวรัสโควิด 19) ดังตอไปนี้
ไมตองกรอก คำนวณใหตามสิทธิ์

ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณฯ จำนวน…………..............…...…..…บาท (………….........……………..…................................)
โดยจะนำไปใชเพื่อบรรเทาความเดือดรอน เนื่องจากไดรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19
ขอ 2. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินกูคืน ดังนี้
ไมตองกรอก
ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน ตั้งแตเดือน............................................เป
นตนไป
กรุ ณาเลือก
ระบุตามที่ตองการ อมดอกเบี้ย ตั้งแตเดือน............................................เป
ไมตองกรอก
ชำระเงินตนเดือนละ..................................พร
นตนไป

ขอ 3. เมื่อขาพเจาไดรับเงินกูแลว ขาพเจายอมรับผูกพันตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณฯ ดังนี้
3.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาทีผ่ ูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาที่ไดรบั มอบหมายจากสหกรณฯ หักเงิน
ไดรายเดือนของขาพเจาตามจำนวนงวดชำระหนี้ เพื่อสงตอสหกรณฯ
3.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในระเบียบและขอบังคับของสหกรณฯ ใหเงินกูที่ขอกูไปจากสหกรณฯ เปนอัน
ถึงกำหนดสงคืนโดยสิน้ เชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาทีต่ กลงไว
3.3 ถาประสงคจะขอลาออกหรือยายจากราชการ หรืองานประจำตามขอบังคับของสหกรณฯ จะแจงเปนหนังสือให
สหกรณฯ ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึ่งมีอยูตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอน ถาขาพเจาไมจัดการชำระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาว
ขางตน เมื่อขาพเจาไดลงชื่อรับเงินเดือน คาจาง เงินสะสม บำเหน็จ บำนาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทาง
ราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจาง จะจายเงินใหแกขาพเจา ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินดังกลาว หักเงินชำระ
หนี้พรอมดวยดอกเบี้ยสงชำระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
3.4 หากขาพเจาไดกูเงินสามัญจากสหกรณฯ ขาพเจายินยอมนำเงินดังกลาวมาชำระหนี้ตามสัญญานี้ในสวนทีค่ างชำระ
ทั้งหมด

ใจจริง
..................................................................ผู
กู

.......
.............................. พยาน(สมาชิกสหกรณ)
นายมั่นคง มีสิทธิ์
(.................................................................)
ใจจริง
.................................................................ผู
กูและผูเขียน
นางสาวใจจริง จริงใจ
(.................................................................)

(2)

(สำหรับเจาหนาที่สหกรณ)
ขอชี้แจงอื่น ๆ ………………….............................................................................................................................................
………………….............................................................................................................................................
เห็นควร  อนุมัติ

ไมไมตออนุงกรอก
มัติ

……………….........………… เจาหนาที่ผปู ฏิบัติ
....…/……..….....…./..…….
เห็นควร  อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

……………….........………… ประธาน/ผูจัดการ/ผูท ี่
ไดรับมอบหมาย
....…/……..….....…./..…….

นางสาวใจจริง จริงใจ
ขาพเจา...............................................................................................
 บัตรสมาชิกสหกรณฯ  บัตรประจำตัวขาราชการ

20.ธค.2568 ไดรับเงินกู จำนวน..............................................บาท
2555-5555
ไมตองกรอก
เลขที่ ……………........................…….....….
วันหมดอายุ…….....…………….....……....
ไมตองกรอก
ไมตองกรอก
(.....................................................................................)
เปนการถูกตองแลว ณ วันที่.....................................
ใหสหกรณโอนเขาบัญชี
999-0-99999-0
เงินฝากของขาพเจา ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ………………....................………...…

ใจจริง
………………....................…………...…ผู
รับเงิน
………………....................…………...…เจาหนาที่การเงิน

หลักฐานประกอบคำขอกู
1. สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ หรือ บัตรสมาชิกสหกรณฯ ของผูกู
2. สลิปเงินเดือนของผูกู (ลาสุด)
3. สำเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผูกู
ฉุกเฉินโควิด 19

สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด
เลขที่รับ ................................./.........................
วันที่ ………………………………………………………….
เวลา ..................................................................

หนังสือกู……….................……………
วันที่..…….................………………….

คำขอกูและหนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(กรณีพิเศษยามวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด - 19)
เขียนที่….............………..........…………....................
วันที่….............เดือน………....…....…….พ.ศ…….....………

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด
ขาพเจา………..………………...............................…...............…….สมาชิกเลขทะเบียน….…………...............รับราชการหรือทำงาน
ประจำในตำแหนง……....................สังกัดโรงเรียน….….....................….....……อำเภอ………….....…..…..................จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอรโทรศัพท...............................ไดรับเงินไดรายเดือน….......……...……บาท ขอเสนอคำขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษยามวิกฤติ
โรคระบาดไวรัสโควิด - 19) ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณฯ จำนวน…………..............…...…..…บาท (………….........……………..…................................)
โดยจะนำไปใชเพื่อบรรเทาความเดือดรอน เนื่องจากไดรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด - 19
ขอ 2. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินกูคืน ดังนี้
ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน ตั้งแตเดือน............................................เปนตนไป
ชำระเงินตนเดือนละ..................................พรอมดอกเบี้ย ตั้งแตเดือน............................................เปนตนไป
ขอ 3. เมื่อขาพเจาไดรับเงินกูแลว ขาพเจายอมรับผูกพันตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณฯ ดังนี้
3.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาทีผ่ ูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาที่ไดรบั มอบหมายจากสหกรณฯ หักเงิน
ไดรายเดือนของขาพเจาตามจำนวนงวดชำระหนี้ เพื่อสงตอสหกรณฯ
3.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในระเบียบและขอบังคับของสหกรณฯ ใหเงินกูที่ขอกูไปจากสหกรณฯ เปนอัน
ถึงกำหนดสงคืนโดยสิน้ เชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาทีต่ กลงไว
3.3 ถาประสงคจะขอลาออกหรือยายจากราชการ หรืองานประจำตามขอบังคับของสหกรณฯ จะแจงเปนหนังสือให
สหกรณฯ ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึ่งมีอยูตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอน ถาขาพเจาไมจัดการชำระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาว
ขางตน เมื่อขาพเจาไดลงชื่อรับเงินเดือน คาจาง เงินสะสม บำเหน็จ บำนาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทาง
ราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจาง จะจายเงินใหแกขาพเจา ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินดังกลาว หักเงินชำระ
หนี้พรอมดวยดอกเบี้ยสงชำระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
3.4 หากขาพเจาไดกูเงินสามัญจากสหกรณฯ ขาพเจายินยอมนำเงินดังกลาวมาชำระหนี้ตามสัญญานี้ในสวนทีค่ างชำระ
ทั้งหมด
คำเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่
กำหนดไวในแบบคำขอกูนี้ ดวยลายมือของตนเอง
โดยถูกตองและครบถวน มิ ฉะนั้น สหกรณ ฯ อาจ
ไมรับพิจารณา

.................................................................. ผูกู
.................................................................. พยาน(สมาชิกสหกรณ)
(.................................................................)
................................................................. ผูกูและผูเขียน
(.................................................................)

(2)

(สำหรับเจาหนาที่สหกรณ)
ขอชี้แจงอื่น ๆ ………………….............................................................................................................................................
………………….............................................................................................................................................
เห็นควร  อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

……………….........………… เจาหนาที่ผปู ฏิบัติ
....…/……..….....…./..…….
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

……………….........………… ประธาน/ผูจัดการ/ผูท ี่ไดรบั มอบหมาย
....…/……..….....…./..…….

ขาพเจา...............................................................................................  บัตรสมาชิกสหกรณฯ  บัตรประจำตัวขาราชการ
เลขที่ ……………........................…….....…. วันหมดอายุ…….....…………….....…….... ไดรับเงินกู จำนวน..............................................บาท
(.....................................................................................) เปนการถูกตองแลว ณ วันที่..................................... ใหสหกรณโอนเขาบัญชี
เงินฝากของขาพเจา ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ………………....................………...…
………………....................…………...…ผูรับเงิน
………………....................…………...…เจาหนาที่การเงิน

หลักฐานประกอบคำขอกู
1. สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ หรือ บัตรสมาชิกสหกรณฯ ของผูกู
2. สลิปเงินเดือนของผูกู (ลาสุด)
3. สำเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผูกู
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