
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ากัด 
ที่   11/2563 

เร่ือง การให้เงินกู้เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
อาศยัอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จ ากดั  วา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้             

เงินกู้   พ.ศ. 2558   ประกอบมตคิณะกรรมการด าเนินการ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 5/2563  เม่ือวนัท่ี 20  พฤษภาคม  2563  
จงึก าหนดหลกัเกณฑ์การกู้ เงินไว้ดงันี ้

 
ข้อ 1   ช่ือโครงการ “เงินกู้ เพ่ือฝ่าวิกฤตโควิด-19” 
ข้อ 2   เป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ากดั มาแล้วไมน้่อยกวา่  12  เดือน  และมีทนุเรือน

หุ้นไม่น้อยกว่า 50,000 บาท หากไม่ถึงให้ซือ้หุ้นเพิ่มโดยหกัจากเงินกู้  และมีความประสงค์ในการย่ืนค าขอกู้ เพ่ือเยียวยา
สมาชิกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 2019(COVID - 19) 

ข้อ 3 วงเงินกู้ ยืมสงูสดุไมเ่กิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยย่ืนค าขอกู้ ได้ดงันี ้
 3.1   วงเงินท่ีย่ืนค าขอกู้จ านวน   50,000 บาท ให้สง่ช าระงวดละ    450 บาทตอ่เดือน 
 3.2   วงเงินท่ีย่ืนค าขอกู้จ านวน     100,000 บาท ให้สง่ช าระงวดละ    900 บาทตอ่เดือน 
 3.3   วงเงินท่ีย่ืนค าขอกู้จ านวน     150,000 บาท ให้สง่ช าระงวดละ 1,350 บาทตอ่เดือน 
 3.4   วงเงินท่ีย่ืนค าขอกู้จ านวน     200,000 บาท ให้สง่ช าระงวดละ 1,800 บาทตอ่เดือน 
ข้อ 4  งวดช าระไมเ่กิน 180 งวด   โดยช าระต้นเงินและดอกเบีย้  เป็นงวดรายเดือนเทา่ๆกนั   พร้อมดอกเบีย้                              

ในอตัราร้อยละ 6.00 บาทตอ่ปี   และหรือตามประกาศอตัราดอกเบีย้ของสหกรณ์    
ข้อ 5   การก าหนดอายสุ าหรับการช าระหนีโ้ครงการนี ้ให้ก าหนดดงันี ้
 5.1   ผู้กู้ ท่ีเป็นข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ ลกูจ้างประจ า ต้องช าระหนีใ้ห้แล้วเสร็จภายในอาย ุ 75  ปี 
 5.2   ผู้กู้ ท่ีเป็นพนกังานราชการ ครูโรงเรียนเอกชน ต้องช าระหนีใ้ห้แล้วเสร็จภายในอาย ุ 60  ปี 
ข้อ 6 เงินเดือนคงเหลือสทุธิไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ไมร่วมเงินเส่ียงภยัพืน้ท่ีพิเศษ 
ข้อ 7 สมาชิกผิดนดัช าระหนีไ้มว่่าในฐานะผู้กู้    ผู้ค า้ประกนั หรือหกั ณ ท่ีจา่ยไมไ่ด้  หรือมีหมายศาลอายดัสิทธิ                            

เรียกร้อง เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน ไมมี่สิทธ์ิย่ืนกู้ตามโครงการนี ้เว้นแต ่สมาชิกได้รับอนมุตัใิห้กู้ เงินได้ 
ข้อ 8 การท าสญัญาเงินกู้ เพ่ือฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้ปฏิบตัดิงันี ้

 8.1  ท าหนงัสือสญัญากู้และหนงัสือค า้ประกนัตามแบบของสหกรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน               

อยา่งละ 1 ชดุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง ดงัตอ่ไปนี ้  



 

8.1.1 ส าเนาบตัรข้าราชการหรือส าเนาบตัรสมาชิกสหกรณ์ของผู้กู้ และผู้ค า้ประกนั 

8.1.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั  

8.1.3  ส าเนาใบรับรองการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) เดือนล่าสดุของผู้กู้    

โดยให้ผู้บงัคบับญัชาลงช่ือรับรอง   

8.1.4  ส าเนาหน้าสมดุบญัชีธนาคารกรุงไทยหรือส าเนาหน้าสมดุบญัชีเงินฝากสหกรณ์ 

  8.2   ผู้กู้และผู้ค า้ประกนัท่ีมีคูส่มรส ต้องให้คูส่มรสลงลายมือช่ือยินยอมให้กู้ เงินและหรือค า้ประกนั 
ตามแบบของสหกรณ์ 
  8.3    เม่ือผู้กู้ท าหนงัสือสญัญากู้และได้ลงลายมือช่ือเรียบร้อยแล้ว ให้มอบหนงัสือสญัญากู้  
พร้อมหนงัสือค า้ประกนัไว้กบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เพ่ือให้คณะกรรมการอนมุตัแิละสหกรณ์จะโอนเงินกู้ เข้าบญัชี 
ท่ีสมาชิกระบ ุโดยบญัชีต้องเป็นช่ือของผู้กู้ เทา่นัน้ 

ข้อ 9   หลกัประกนัเงินกู้  ต้องมีบคุคลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ากดั และเป็น

ข้าราชการค า้ประกนัเงินกู้  จ านวน 1 คน ซึง่สมาชิกสามญัท่ีเป็นข้าราชการสามารถใช้สิทธิค า้ประกนัเงินกู้ตามโครงการนี ้

ได้เพียง 1 สญัญาเทา่นัน้  โดยผู้ค า้ประกนัมิต้องมาลงลายมือช่ือตอ่หน้าเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ (บคุคลท่ีค า้ประกนัเงินกู้สามญั 

และเงินกู้สามญัสวสัดิการของผู้กู้แล้ว สามารถค า้ประกนัได้)  

ข้อ 10   ผู้กู้จะต้องท าประกนัสินเช่ือเตม็วงเงิน 200,000 บาท (กรณีหลกัประกนัไมเ่พียงพอ) 

ข้อ 11  สมาชิกท่ีปฏิบตัริาชการในต าแหนง่พนกังานราชการ  หรือสงักดัโรงเรียนเอกชน  สามารถกู้ เงินเกินสิทธ์ิ 

ได้ตามประกาศฉบบันีเ้ป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ 12   ขัน้ตอนการด าเนินการรับค าขอกู้และพิจารณาอนมุตัิ 

 12.1   ย่ืนค าขอกู้ระหวา่งวนัท่ี 1-10  มิถนุายน  2563    พิจารณาอนมุตัเิงินกู้วนัท่ี 12  มิถนุายน  2563 
 12.2   ย่ืนค าขอกู้ระหวา่งวนัท่ี 11-18  มิถนุายน  2563  พิจารณาอนมุตัเิงินกู้วนัท่ี 22  มิถนุายน  2563 
 12.3   ย่ืนค าขอกู้ระหวา่งวนัท่ี 19-30  มิถนุายน  2563  พิจารณาอนมุตัเิงินกู้วนัท่ี 1-2  กรกฎาคม  2563 
ทัง้นีใ้ห้ย่ืนค าขอกู้ ในวนัและเวลาท าการของสหกรณ์ฯเทา่นัน้ 

    ข้อ 13    การกรอกรายละเอียดและการลงช่ือรับรองในค าขอกู้  หนงัสือสญัญากู้และหนงัสือค า้ประกนัตามแบบ
ของสหกรณ์ฯให้กรอกด้วยปากกาหมกึสีน า้เงินเทา่นัน้ 

ข้อ 14   สมาชิกสามารถรับเอกสารค าขอกู้ เพ่ือฝ่าวิกฤตโควิด-19  ได้  2  ช่องทาง  ดงันี ้
   14.1 รับด้วยตนเองท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ากดั ในวนัและเวลาท าการ 
   14.2 ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.pntsc.com 

 

http://www.pntsc.com/


 

 
 
ข้อ 15   สหกรณ์ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมพ่ิจารณาค าขอกู้ฯ กรณีท่ีเอกสารของทา่นไมถ่กูต้องครบถ้วน 
  

ประกาศ  ณ วนัท่ี    25  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 

 

(นายภคัวฒัน์   พงษ์เดชวฒันาพร) 

ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ ากดั 

 


