
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือดานหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ 

**************************** 

 เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ระลอกใหม 

สงผลกระทบใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทุกภาคสวนและกระทบตอหนวยงานตนสังกัดของสมาชิกสหกรณ จนอาจ

ทําใหสมาชิกสหกรณฯ บางสวนไมอาจสงหุนและชําระหน้ีใหแกสหกรณไดตามปกติ 

 เพ่ือเปนการแกไขปญหาเดือดรอนของสมาชิกในสภาวะเศรษฐกิจที่กระทบจากการระบาดของ 

โรคโควิด – 19 อาศัยอํานาจตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองมาตรการใหความชวยเหลือดานหนี้สิน 

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563  และประกาศนายทะเบียน เร่ือง การประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   

ลงวันที่ 2 เมษายน 2563  และระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก

สมาชิก พ.ศ. 2562  ขอ 35. วรรคทาย  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด จึงออกประกาศไวดังน้ี 

1.  การถอืหุนของสมาชกิ 

             สมาชิกสหกรณสามารถงดหรือลดการสงเงินคาหุนรายเดือนโดยสมัครใจ ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 

ทั้งน้ีเงินรายไดคงเหลือจากการงดหรือลดการสงเงินคาหุนรายเดือนน้ี สหกรณจะไมนํามาเปนฐานในการกูเงิน

ของสหกรณและไมอนุญาตใหนําเงินคงเหลือไปเปนฐานในการขอกูเงินจากสถาบันการเงินอื่นดวย 

 

      2.  การพักชําระหน้ี (ตนเงินกู) 

   สมาชิกสหกรณฯ สามารถยื่นความจํานงในการขอพักชําระหนี้ (ตนเงินกู) โดยสมัครใจ ระยะเวลาไม

เกิน 3 เดือน โดยใหเลือกพักชําระหน้ี (ตนเงินกู) ไดเพียงหนึ่งสัญญาเทาน้ัน เม่ือครบกําหนดสหกรณฯ จะเรียก

เก็บหนี้ตามสัญญาเดิม 

 

     3.  คุณสมบัติของสมาชิกที่เขารวม 

 3.1 ไมอยูในระหวางการผิดนัดชําระหน้ีตอสหกรณ 

 3.2 ลูกหน้ีชําระหน้ีเงินกูเปนปกติมาไมนอยกวา 2 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอเขารวมโครงการ 

 

    4. ขอตกลงในการขอพักชําระหน้ี 

 4.1 ลูกหน้ีที่ไดรับการอนุมัติใหพักชําระหนี้ (ตนเงินกู) ไมถือวาเปนลูกหน้ีผดินัดชําระหน้ี 

 4.2 ระหวางการพักชําระหน้ี (ตนเงินกู) จะยื่นขอกูเงินกบัสหกรณไมได 

 4.3 ถาลูกหน้ีผดินดัการชําระดอกเบีย้เงินกูใหถือวาการสิ้นสุดการพักชําระหนี้ (ตนเงินกู) และสหกรณ

จะเรียกเก็บตามสัญญาเดมิโดยทันที 

 4.4 สมาชิกสามารถยื่นขอพักหุน ตามขอ (1) และหรือ พักการชําระหนี ้(ตนเงินกู) ตามขอ 2 อยางใด

อยางหน่ึงหรือทัง้สองอยางก็ได 
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     5. ขั้นตอนการขอย่ืนพักชําระ 

 5.1  ดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอพักชําระหน้ีไดที ่www.phsncoop.com 

 5.2  กรอกเอกสารใหเรียบรอย พรอมแนบสําเนาบตัรประชาชนผูกู (พรอมรับรองสําเนาใหเรียบรอย) 

 5.3  สงเอกสารมาที่สหกรณในวันเวลาที่เปดทําการ  หรือผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก  

 E-mail : phsncoop@gmail.com หรือ  Line สหกรณ ID : @phsncoop  สําหรับสมาชิกที่สงเอกสาร

ทางผานทางอิเล็กทรอนิกสตองสงเอกสารฉบับจริงใหสหกรณฯ ภายในวันเวลาที่กําหนด 

 

   6. ระยะเวลาการยื่น 

 

รอบที่ ยื่นเอกสารระหวางวนัที ่
งดหรือลดสงคาหุน 

และหรือพักชําระหน้ีงวด 
 
1 
2 
3 
 

วันที่        15 - 25 ก.พ. 64 
วันที่  26 ก.พ. – 25 ม.ีค. 64 
วันที่  26 มี.ค.– 25 เม.ย. 64 

      1  มี.ค. – 31 พ.ค. 64 
      1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 
      1 พ.ค. –  31 ก.ค. 64 

 
 
ทั้งน้ีใหมีผลตั้งแตวันที่  15  เดอืน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564       
 

                     จึงประกาศใหสมาชิกสหกรณทราบโดยทั่วกัน 
 

 

                         ประกาศ  ณ  วันที ่ 14  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ.  2564 
 
 
 

         (ดร.ธานี  กอบุญ) 
                 ประธานกรรมการ 
                                                 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
 



สหกรณออมทรพัยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
หนังสือขอ งดหรือลดสงเงนิคาหุนรายเดือน และหรอืขอพักชําระหนี(้ตนเงินกู)  โดยสมัครใจ 

ตามมาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
*********************************** 

                                                                     เขียนที่............................................................................     
วันที่............เดือน............................พ.ศ.  2564 

 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
           

          ตามที่ ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................................................................ สมาชิกเลขที่………….............…………… 
สังกัดหนวยงาน...........................................................................อําเภอ..........................................จังหวัด............................................  
มีความประสงคงดหรือลดสงเงินคาหุนรายเดือน และหรือขอพักชําระหน้ี (ตนเงินกู)  โดยสมัครใจ ระยะเวลาไมเกิน  3  เดือน 

โดยสมาชิกสามารถแจงความจํานงดังน้ี 
 

รอบท่ี ยื่นเอกสารระหวางวันท่ี งดหรือลดสงคาหุน และหรือ พักชําระหน้ีงวด 
1 
2 
3 

วันที่        15 - 25 ก.พ. 64 
วันที่  26 ก.พ. – 25 มี.ค. 64 
วันที่  26 มี.ค. – 25 เม.ย. 64 

        1  มี.ค.  – 31 พ.ค. 64 
        1  เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 
        1  พ.ค.  – 31 ก.ค. 64 

 

1.  มีความประสงคของด หรือขอลดสงเงินคาหุนรายเดือน 
                                   ของดการสงคาหุนรายเดือน ต้ังแตเดือน.........................ถึงเดือน......................พ.ศ. 2564 
                          ขอลดการสงคาหุนรายเดือน เดิมสงเงนิคาหุนรายเดือน ๆ ละ ............บาท ขอลดลงเปนเดือนละ.............บาท 
                          ต้ังแตเดือน.........................ถึง  เดือน......................พ.ศ. 2564 

           ทั้งน้ีเงินรายไดคงเหลือจากการงดหรอืลดการสงคาหุนรายเดือน สหกรณจะไมนํามาคํานวณเปนฐานในการกูเงนิของ      
สหกรณ และไมอนุญาตใหนําเงินคงเหลือไปเปนฐานในการขอกูเงินจากสถาบันการเงินอื่นดวย 
2.  และ หรือ มีความประสงค ขอพักชําระหน้ี (ตนเงินกู) ไดเพียง 1 สัญญา และตองชําระหน้ีมาแลวไมนอยกวา 2 งวด 
    ในประเภทสัญญา ดังน้ี 
 เงินกูพเิศษ   ต้ังแตเดือน.........................ถึง เดือน......................พ.ศ. 2564 
 เงินกูสามัญ   ต้ังแตเดือน.........................ถึง เดือน......................พ.ศ. 2564 
 เงินกูสามัญเอนกประสงค  ต้ังแตเดือน.........................ถึง เดือน......................พ.ศ. 2564 
 เงินกูฉุกเฉิน / ฉุกเฉิน ATM  ต้ังแตเดือน.........................ถึง เดือน......................พ.ศ. 2564 
    กรอกเอกสารใหเรียบรอย พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนผูกู (พรอมรบัรองสําเนาใหเรียบรอย) 
 

                                                                               ลงช่ือ.................................................... 
                       (....................................................) 

   ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ 

            อนุมัติ 

            ไมอนุมัติ เพราะ........................................................................................................................................ 

  ลงช่ือ..................................................................... 
         (..................................................................) 
  ตําแหนง................................................................. 

 


