
 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ที่  15 /2564 

เรื่อง  มาตรการผ่อนผนัชำระหนี้แก่สมาชกิสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
        ของโรค COVID-19  (ต่อโครงการในระยะที่ 3)  

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

จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งมีการ
ระบาดมาต้ังแต่ช่วงปี 2563 จนถึงปัจจุบันเกิดการระบาดอย่างหนักเป็นระลอกที่ 3 ซึ่งรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 
มีผู ้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทำให้การใช้ชีวิตของประชาชนเป็นไปอย่างอยากลำบาก ภาวะ
เศรษฐกิจยังไม่อาจฟื้นตัวได้โดยง่าย หลายครอบครัวอยู่ในภาวะตกงาน ทำให้ขาดรายได้ สมาชิกบางส่วนที่เคย
มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมรายได้ก็ขาดหาย ในขณะที่หนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายยังมีคงที่ตลอดทุกเดือน 
ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัว คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 
ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์พิจารณาต่อมาตรการ
ผ่อนผันชำระหนี้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระยะที่ 3 โดย
ให้ผ่อนผันชำระหน้ีได้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ดังน้ี  

1. สหกรณ์จะให้การผ่อนผันชำระต้นเงินกู้สามัญทุกประเภท กับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ตามความประสงค์ของสมาชิก ทั้งนี้ ยกเว้นเงินกู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเงินกู้
เพ่ือเหตุฉกุเฉิน คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

  2. สมาชิกที่ขอผ่อนผันชำระต้นเงินกู้สามัญ จะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามปกติเต็มจำนวน
ตามสัญญาเงินกู้น้ันๆ สมาชิกรายใดผิดนัดการส่งดอกเบ้ียให้ถือว่าสิ้นสุดการขอผ่อนผันชำระต้นเงินกู้ 

  3. ในระหว่างผ่อนผันชำระต้นเงินกู้ สมาชิกจะไม่มีสิทธิกู้เงินประเภทใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
สมาชิกจะขอยกเลิกการขอผ่อนผัน หรือครบกำหนดการขอผ่อนผันแล้ว จึงจะสามารถขอกู้เงินได้ตามสิทธิ  
ทั้งน้ี ให้สมาชิกยังคงมีสิทธิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ตามปกติ และกู้เงินตามโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพ
คล่องในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 (โครงการในระยะที่ 3) รวมถึงโครงการเงินกู้สามัญโดยใช้บัญชีเงินฝาก
หลักประกันค้ำประกัน ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศฯ 

  4. สหกรณ์ไม่ยินยอมให้นำสลิปเงินเดือนคงเหลือภายหลังการขอผ่อนผันชำระต้นเงินกู้สามัญ
ทุกประเภทไปใช้ประกอบการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ รวมถึงเงินกู้บำเหน็จตกทอดโดยเด็ดขาด หาก
สหกรณ์ตรวจสอบพบพฤติกรรมดังกล่าว จะดำเนินการเรียกคืนเงินกู้ประเภทที่ขอผ่อนผันทั้งจำนวน  

  5. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันทุกรายตามสัญญาเงินกู้สามัญที่ประสงค์จะขอ  
ผ่อนผันชำระต้นเงินกู้ 

/6. การขอ ... 
 



- 2 - 
 
  6. การขอผ่อนผันชำระต้นเงินกู้สามัญตามมาตรการนี้ ไม่รวมถึงการขอผ่อนผันในกรณีปกติ   
ที่สมาชิกเคยใช้สิทธิไปแล้ว  

  7. สมาชิกที่อยู่ระหว่างการผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์ หากประสงค์จะขอผ่อนผันชำระ       
ต้นเงินกู้สามัญ จะต้องชำระหน้ีคงค้างให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิขอผ่อนผันได้ 

  8. ระยะเวลาย่ืนคำร้อง และมีผลในการผ่อนผันชำระหน้ี 
      8.1) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน สิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 (12 เดือน)  
      8.2) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม แต่ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน กันยายน 2564 - กรกฎาคม 2565 (11 เดือน) 
      8.3) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 สิงหาคม แต่ภายในวันที่ 25 กันยายน 2564  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565  (10 เดือน) 
      8.4) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน แต่ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 - กรกฎาคม 2565 (9 เดือน) 
      8.5) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 ตุลาคม แต่ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน ธันวาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 (8 เดือน) 
      8.6) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2565 (7 เดือน) 
      8.7) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564 แต่ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2565 (6 เดือน) 
      8.8) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 มกราคม แต่ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2565 (5 เดือน) 
      8.9) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ แต่ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2565 (4 เดือน) 
      8.10) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม แต่ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 (3 เดือน) 
      8.11) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที ่26 เมษายน แต่ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 (2 เดือน) 
      8.12) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที ่26 พฤษภาคม แต่ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีเดือนกรกฎาคม 2565  (1 เดือน)  
 
          .- หมายเหตุ : 1.กรณีต้องการผ่อนผันน้อยกว่าจำนวนเดือนท่ีสหกรณ์กำหนด ขอให้ระบุความประสงค์ให้ชัดเจน 
          .- หมายเหตุ : 2.กรณีวันสุดท้ายของการย่ืนคำร้องตรงกับวันหยุดทำการของสหกรณ์ ให้ถือเอาวันทำการแรกถัดจาก
วันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนด 
 

/9.ให้คณะกรรมการ ... 
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  9. ใหค้ณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเช่ือ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม และให้
รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบในการประชุมประจำเดือน 

  10. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรค COVID-19 สหกรณ์อนุญาตให้ผู้กู้นำ
แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันชำระหนี้ ให้ผู้ค้ำประกันตามสัญญาลงนามให้ครบถ้วน แล้วจึงรวบรวมนำส่ง
สหกรณ์ผ่านทางไปรษณีย์ หรือกล่องรับเอกสารด้านหน้าสหกรณ์ โดยของดการจัดส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ 
กรณีมีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม ขอให้ติดต่อผ่านช่องทาง Online ของสหกรณ์ ได้แก่ Line 
: @SPKTC  facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2756-3995 ,                
0-2288-0904  ทั้งนี้ขอให้สมาชิกหลีกเลี่ยงการเดินทางจากที่พักมายังสำนักงานสหกรณ์ เพื่อให้ความร่วมมือ
ในการป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 และเพ่ือความปลอดภัยของสมาชิก รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

  จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.2564 

 
 

   (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 
                                       ประธานกรรมการ 
                        สหกรณอ์อมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด  


