
 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ที่  25 /2565 

เรื่อง  มาตรการผ่อนผนัชำระหนี้แก่สมาชกิสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ 
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ป ี2565 ค่าครองชีพเพิ่มสงูขึน้ 

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

แม้สถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลายลงและอยู่ในระดับที่ภาครัฐควบคุมได้ แต่ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับปัจจุบันที่ประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น สาเหตุจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุน
ราคาสินค้าต่างๆ ทยอยปรับขึ้น และท้ายที่สุดย่อมส่งผลทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ปรับตัวแพงมากขึ้น ทำให้
ผู้บริโภคซื้อของได้ลดลง ส่งผลทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น รวมถึงการที่ภาครัฐพยายามใช้นโยบายการเงินแบบ    
ตึงตัวโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดเงินเฟ้อ ย่อมทำให้ประชาชนที่มีหนี้เงินกู้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จา่ย
ที่มากขึ้นด้วย ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงต่อความสามารถในการชำระหน้ี  

ดังนั ้น เพื ่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก และช่วยให้สมาชิกมีเงิน
คงเหลือในแต่ละเดือนมากขึ้น เพื่อรองรับค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
จำเป็นสำหรับวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งน้ี  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ในการประชุมครั้งที่ 13 /2565 เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 จึงมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์พิจารณาต่อมาตรการผ่อนผันชำระหน้ีแก่สมาชิก ซึ่งมี
เง่ือนไข รายละเอียด ดังน้ี 

1. สหกรณ์จะให้การผ่อนผันชำระต้นเงินกู้สามัญทุกประเภท กับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 
ระยะเวลาไม่เกิน 16 เดือน ตามความประสงค์ของสมาชิก ทั้งน้ี ยกเว้นเงินกู้ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เงินกู้สามัญ
เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการจะ
พิจารณาเป็นรายๆ ไป 

  2. สมาชิกที่ขอผ่อนผันชำระต้นเงินกู้สามัญ จะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามปกติเต็มจำนวน
ตามสัญญาเงินกู้น้ันๆ สมาชิกรายใดผิดนัดการส่งดอกเบ้ียให้ถือว่าสิ้นสุดการขอผ่อนผันชำระต้นเงินกู้ 

  3. ในระหว่างผ่อนผันชำระต้นเงินกู้ สมาชิกจะไม่มีสิทธิกู้เงินประเภทใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
สมาชิกจะขอยกเลิกการขอผ่อนผัน หรือครบกำหนดการขอผ่อนผันแล้ว จึงจะสามารถขอกู้เงินได้ตามสิทธิ  
ทั้งน้ี ให้สมาชิกยังคงมีสิทธิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ตามปกติ และกู้เงินตามโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพ
คล่องในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 (โครงการในระยะที่ 4) ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศฯ 

  4. สหกรณ์ไม่ยินยอมให้นำสลิปเงินเดือนคงเหลือภายหลังการขอผ่อนผันชำระต้นเงินกู้สามัญ
ทุกประเภทไปใช้ประกอบการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ รวมถึงเงินกู้บำเหน็จตกทอดโดยเด็ดขาด หาก
สหกรณ์ตรวจสอบพบพฤติกรรมดังกล่าว จะดำเนินการเรียกคืนเงินกู้ประเภทที่ขอผ่อนผันทั้งจำนวน  
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  5. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันทุกรายตามสัญญาเงินกู้สามัญที่ประสงค์จะขอ  
ผ่อนผันชำระต้นเงินกู้ 

  6. การขอผ่อนผันชำระต้นเงินกู้สามัญตามมาตรการนี้ ไม่รวมถึงการขอผ่อนผันในกรณีปกติ   
ที่สมาชิกเคยใช้สิทธิไปแล้ว  

  7. สมาชิกที่อยู่ระหว่างการผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์ หากประสงค์จะขอผ่อนผันชำระ       
ต้นเงินกู้สามัญ จะต้องชำระหน้ีคงค้างให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิขอผ่อนผันได้ 

  8. ระยะเวลาย่ืนคำร้อง และมีผลในการผ่อนผันชำระหน้ี 
      8.1) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน สิงหาคม 2565 - พฤศจิกายน 2566 (16 เดือน)  
 

      8.2) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณฯ์ ต้ังแต่วันที ่26 กรกฎาคม 2565 แต่ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน กันยายน 2565 - พฤศจิกายน 2566 (15 เดือน) 
 

      8.3) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 แต่ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – พฤศจิกายน 2566 (14 เดือน) 
 

      8.4) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 แต่ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565  
   เริ่มผอ่นผนัชำระหน้ีระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2565 - พฤศจิกายน 2566 (13 เดือน) 
 

      8.5) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณฯ์ ต้ังแต่วันที ่26 ตุลาคม 2565 แต่ภายในวันที ่25 พฤศจกิายน 2565  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 - พฤศจิกายน 2566 (12 เดือน) 
 

      8.6) ย่ืนคำรอ้งถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 แต่ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 (11 เดือน) 
 

      8.7) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 แต่ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - พฤศจิกายน 2566 (10 เดือน) 
 

      8.8) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณฯ์ ต้ังแต่วันที ่26 มกราคม 2566 แต่ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน มีนาคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 (9 เดือน) 
 

      8.9) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณฯ์ ต้ังแต่วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน เมษายน 2566 - พฤศจิกายน 2566 (8 เดือน) 
 

      8.10) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที ่26 มีนาคม 2566 แต่ภายในวันที ่25 เมษายน 2566  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน พฤษภาคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 (7 เดือน) 
 

      8.11) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 แต่ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน มิถุนายน 2566 - พฤศจิกายน 2566 (6 เดือน) 
 

      8.12) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 แต่ภายในวันที่ 25 มถิุนายน 2566  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน กรกฎาคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 (5 เดือน) 
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      8.13) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 แต่ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน สิงหาคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 (4 เดือน) 
 

      8.14) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 แต่ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน กันยายน 2566 - พฤศจิกายน 2566 (3 เดือน) 
 

      8.15) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2566 แต่ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 (2 เดือน) 
 

      8.16) ย่ืนคำร้องถึงสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 แต่ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566  
   เริ่มผ่อนผันชำระหน้ีเดือน พฤศจิกายน 2566 (1 เดือน) 
 
          .- หมายเหตุ : 1.กรณีต้องการผ่อนผันน้อยกว่าจำนวนเดือนท่ีสหกรณ์กำหนด ขอให้ระบุความประสงค์ให้ชัดเจน 
          .- หมายเหตุ : 2.กรณีวันสุดท้ายของการย่ืนคำร้องตรงกับวันหยุดทำการของสหกรณ์ ให้ถือเอาวันทำการแรกถัดจาก
วันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนด 
 

  9. ใหค้ณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเช่ือ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม และให้
รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบในการประชุมประจำเดือน 

  10. เพื ่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก และลดความเสี ่ยงในการแพร่ระบาด        
โรค COVID-19 สหกรณ์อนุญาตให้ผู้กู ้นำแบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันชำระหนี้ ให้ผู้ค้ำประกันตามสัญญา      
ลงนามให้ครบถ้วน แล้วจึงรวบรวมนำส่งสหกรณ์ผ่านทางไปรษณีย์ หรือกล่องรับเอกสารด้านหน้าสหกรณ์ หรือ
นำส่งโดยตรงที่สำนักงานสหกรณ์  กรณีมีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อผ่าน
ช่องทาง Online ของสหกรณ์ ได้แก่ Line : @SPKTC  facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
จำกัด หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2756-3995 , 0-2288-0904  หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สำนักงาน
สหกรณ์ (สำนักงานใหญ่) และศูนย์บริการสหกรณ์ (ใกล้โลตัส ซิต้ีพาร์ค บางพลี) 

  จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 

        (นายวรพจน์  สิงหราช) 
                                       ประธานกรรมการ 
                        สหกรณอ์อมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด  
 
 
 
 
 


