ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ที่ 13 /2564
เรื่อง สรุป 7 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 (ต่อโครงการในระยะที่ 3)
.............................................
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจ แม้
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้กลับมาขับเคลื่อนได้
อีกครั้งหนึ่ง แต่ผลกระทบที่มีต่อรายได้ของประชาชนอาจยังต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกระยะ ประกอบกับปัจจุบัน
เกิดการระบาดใหม่เป็นระลอกที่ 3 ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าระลอกที่ 1 และ 2 แม้สหกรณ์จะได้ออกมาตรการ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 แล้ว แต่มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจะเริ่ม
ทยอยครบกำหนดตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือน มิ.ย.2564 ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอที่จะช่วยให้สมาชิกสามารถผ่านช่วงภาวะ
วิกฤตินี้ไปได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัวที่อาจได้ รับ
ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ในการประชุมครั้งที่
14/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จึงมีมติให้สหกรณ์พิจารณาต่อโครงการมาตรการ รวมถึงการเพิ่ม
มาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกต่อไปอีกในระยะที่ 3 ดังนี้
มาตรการที่ 1 สมาชิกสามารถของดการส่งค่าหุ้นรายเดือน เป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน
12 เดือน (เริ่มงดได้ในงวดเดือนสิงหาคม 2564 – กรกฎาคม 2565) กำหนดให้สมาชิกยื่นความประสงค์ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 27 มิถุนายน 2565 โดย Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด www.spktcoop.com และจัดส่งเอกสารผ่านช่องทาง Online ของ
สหกรณ์ เ ท่ า นั ้ น ได้ แ ก่ Line : @SPKTC facebook : สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส มุ ท รปราการ email :
spktc10270@hotmail.com รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำกัด ที่ 14 /2564 เรื่อง มาตรการงดการส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ต่อโครงการในระยะที่ 3)
มาตรการที่ 2 สมาชิกสามารถขอผ่อนผันชำระต้นเงินกู้สามัญทุกประเภท เป็นเวลาไม่เกิน
12 เดือน (เริ่มผ่อนผันได้ในงวดเดือนสิงหาคม 2564 – กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำ
ประกันตามสัญญา (ยกเว้นเงินกู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการจะ
พิจารณาเป็นรายๆ ไป) กำหนดให้สมาชิกยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 27 มิถุนายน
2565 โดยมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่ 15/2564
เรื่อง มาตรการผ่อนผันชำระหนี้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
(ต่อโครงการในระยะที่ 3)
/มาตรการที่ 3...

-2มาตรการที่ 3 การให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงภาวะวิกฤต (เงินกู้ Covid เฟส 3)
ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท (ทั้งผู้กู้รายเดิม และผู้กู้รายใหม่) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.50 ต่อปี
(ไม่จ่ายเฉลี่ยคืน) ผ่อนชำระคืนไม่เกิน 120 งวด (ค่างวดผ่อนชำระต้นเงินรวมดอกเบี้ย เดือนละประมาณ 3,200 บาท)
กำหนดให้สมาชิกยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 29 กรกฎาคม 2565 โดยสามารถส่งคำขอกู้เงินพร้อม
เอกสารผ่านช่องทาง Online ของสหกรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติในเบื้องต้น เมื่อได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะจัดส่งสัญญากู้เงิน ให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันลงนาม โดยไม่ต้องเดินทางมาลงนามที่สหกรณ์
ซึ ่งสมาชิกสามารถจัดส่ งเอกสารฉบับจริงผ่ านช่องทางไปรษณีย์ หรื อกล่องรับเอกสารด้านหน้าสหกรณ์
รายละเอียดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่ 16/2564
เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 (ต่อโครงการในระยะที่ 3)
มาตรการที่ 4 การให้สินเชื่อโดยใช้บัญชีงินฝากหลักประกันค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 90%
ของเงินฝากหลักประกันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (เฉพาะเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ
เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ (บัญชีขึ้นต้นด้วย 00127..) หรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้
รวมหนี้ (บัญชีขึ้นต้นด้วย 00128..) เท่านั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.50 ต่อปี (ไม่จ่ายเฉลี่ยคืน) ผ่อน
ชำระคืนไม่เกิน 132 งวด (งวดที่ 1-12 ชำระคืนเฉพาะดอกเบี้ย งวดที่ 13 เป็นต้นไป ชำระคืนต้นเงินรวม
ดอกเบี้ย) กำหนดให้สมาชิกยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 29 กรกฎาคม 2565 โดยสามารถส่งคำขอ
กู้เงินพร้อมเอกสารผ่านช่องทาง Online ของสหกรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติในเบื้องต้น เมื่อได้รับการอนุมัติเงินกู้
แล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะจัดส่งสัญญากู้เงินให้ผู้กู้ลงนาม โดยไม่ต้องเดินทางมาลงนามที่สหกรณ์ ซึ่งสมาชิก
สามารถจัดส่งเอกสารฉบับจริงผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรือกล่องรับเอกสารด้านหน้าสหกรณ์ รายละเอียด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่ 17/2564 เรื่อง โครงการ
เงินกู้สามัญโดยใช้บัญชีเงินฝากหลักประกันค้ำประกัน
มาตรการที่ 5 ให้สวัสดิการแก่สมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เมื่อตรวจพบเชื้อ COVID-19 และมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล สหกรณ์จะมอบเงินจำนวน 5,000 บาทต่อราย โดยใช้จ่ายเงินจากทุน
สวัสดิการของสหกรณ์ ทั้งนี้สมาชิกมีสิทธิขอรับสวัสดิการนี้ได้ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น โดย
สหกรณ์จะพิจารณาจากวันที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 เป็นเกณฑ์
มาตรการที่ 6 ให้สวัสดิการแก่สมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เมื่อตรวจพบการแพ้วัคซีน COVID-19
และมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล สหกรณ์จะมอบเงินจำนวน 5,000 บาทต่อราย โดยใช้จ่ายเงินจาก
ทุนสวัสดิการของสหกรณ์ ทั้งนี้สมาชิกมีสิทธิขอรับสวัสดิการนี้ได้ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น โดย
สหกรณ์จะพิจารณาจากวันที่ตรวจพบการแพ้วัคซีน COVID-19 ตามใบรับรองแพทย์เป็นเกณฑ์
/มาตรการที่ 7...

-3มาตรการที่ 7 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ และเงินกู้ฉุกเฉิน ลงร้อยละ 0.25 ตามประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่ 18/2564 (จากร้อยละ 5.50 ลดลงเหลือร้อยละ 5.25) เริ่มมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

(นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

