
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือดานหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ 

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

 เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ระลอกใหม 

สงผลกระทบใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทุกภาคสวนและกระทบตอหนวยงานตนสังกัดของสมาชิกสหกรณ จนอาจ

ทําใหสมาชิกสหกรณฯ บางสวนไมอาจสงหุนและชําระหน้ีใหแกสหกรณไดตามปกติ 

 เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของสมาชิกในสภาวะเศรษฐกิจที่กระทบจากการระบาดของ 

โรคโควิด – 19 อาศยัอํานาจตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองมาตรการใหความชวยเหลือดานหน้ีสิน 

ลงวันที ่30 มีนาคม 2563  และประกาศนายทะเบยีน เร่ือง การประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   

ลงวันที ่2 เมษายน 2563  และระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก

สมาชิก พ.ศ. 2562  ขอ 35. วรรคทาย  คณะกรรมการดําเนินการ ชดุที ่40  ในการประชุมคร้ังที่ 5/2564 เม่ือ

วันที่ 8  พฤษภาคม  2564   จึงมีมตเิห็นชอบใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด  ออกประกาศ 

มาตรการใหความชวยเหลือดานหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ คร้ังที ่2 ซึ่งมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การถือหุนของสมาชิก 

           สมาชิกสหกรณสามารถงดหรือลดการสงเงินคาหุนรายเดือนโดยสมัครใจ ระยะเวลาไดไมเกิน 5 เดือน 

(เร่ิมงดไดในงวดแรกเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2564 ) ทั้งนี้เงินรายไดคงเหลือจากการงดหรือลดการสงเงินคา

หุนรายเดือนน้ี สหกรณจะไมนํามาเปนฐานในการกูเงินของสหกรณและไมอนุญาตใหนําเงินคงเหลือไปเปนฐาน

ในการขอกูเงินจากสถาบันการเงินอื่นดวย 

 

      2.  การพักชําระหน้ี (ตนเงินกู) 

 สมาชิกสหกรณฯ สามารถยื่นความจํานงในการขอพักชําระหนี้ (ตนเงินกู) โดยสมัครใจ ระยะเวลาไม

เกิน 5 เดือน (เร่ิมงดไดในงวดแรกเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2564)  โดยใหเลือกพักชําระหนี้ (ตนเงินกู สามัญ, 

สามัญเอนกประสงค,เงินกูพิเศษ) ไดเพียงหน่ึงสัญญาเทาน้ัน และหรืออาจขอพักสงชําระตนเงินกูฉุกเฉินรวม

ดวยก็ได  เม่ือครบกําหนดสหกรณฯ จะเรียกเก็บหนี้ตามสัญญาเดิม 

 

     3.  คุณสมบัติของสมาชิกที่เขารวม 

 3.1 ไมอยูในระหวางการผิดนัดชําระหน้ีตอสหกรณ 

 3.2 ลูกหน้ีชําระหน้ีเงินกูเปนปกติมาไมนอยกวา 2 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอเขารวมโครงการ 

 

 

 

 

 



- 2 - 

  4. ขอตกลงในการขอพักชําระหน้ี 

 4.1 ลูกหน้ีที่ไดรับการอนุมัติใหพักชําระหนี้ (ตนเงินกู สามัญ,สามัญเอนกประสงค,เงินกูพิเศษ,ฉุกเฉิน) 

ไมถือวาเปนลกูหน้ีผดินัดชําระหน้ี 

 4.2 ระหวางการพักชําระหน้ี (ตนเงินกู สามญั,สามัญเอนกประสงค,เงินกูพิเศษ,ฉุกเฉิน) จะยื่นขอกูเงิน

กับสหกรณไมได  ยกเวนในกรณีที่ไมไดพักตนเงินกูฉุกเฉิน อาจไดรับการพิจารณาใหกูเงินฉกุเฉินไดตามเกณฑ 

 4.3 ถาลูกหน้ีผดินดัการชําระดอกเบีย้เงินกูใหถือวาการสิ้นสุดการพักชําระหนี้ (ตนเงินกู สามัญ,สามัญ

เอนกประสงค,เงินกูพิเศษ,ฉุกเฉิน) และสหกรณจะเรียกเกบ็ตามสัญญาเดิมโดยทันที 

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

อยางหน่ึงหรือทัง้สองอยางก็ได 

 4.5 ในระหวางการพักชําระหนี้ยังไมสิ้นสุดลง ลูกหน้ีที่มคีวามประสงคขอกูเงินจากสหกรณยอมทําได 

โดยตองชําระคืนเงินตน ในระหวางที่ไดพักชําระหน้ีใหครบตามจํานวนที่พัก ยอมไดสิทธ์ิในการกู 

     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   

รอบที ่ ยื่นเอกสารระหวางวนัที ่
งดหรือลดสงคาหุน 

และหรอืพักชําระหน้ีงวด 

1 วันที่     12   -    25 พ.ค. 64 
1 มิ.ย. – 31 ต.ค. 64 
1 ก.ค. – 30 พ.ย. 64 
1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 64 

2 วันที่  26 พ.ค. -  30 มิ.ย. 64 
1 ก.ค. – 30 พ.ย. 64 
1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 64 

 
 

ทั้งน้ีใหมีผลตั้งแตวันที่  12  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564       
 

                     จึงประกาศใหสมาชิกสหกรณทราบโดยทั่วกัน 
 

                         ประกาศ  ณ  วันที ่ 8  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2564 
  
          
                                                                                   (ดร.ธานี  กอบุญ) 
                 ประธานกรรมการ 
                                                 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 



สหกรณออมทรพัยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
หนังสือขอ งดหรือลดสงเงนิคาหุนรายเดือน และหรอืขอพักชําระหนี(้ตนเงินกู)  โดยสมัครใจ 

ตามมาตรการเยยีวยาสมาชกิสหกรณที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
*********************************** 

                                                                     เขยีนที่............................................................................     
วันที่............เดือน............................พ.ศ.  2564 

 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
           
          ตามที่ ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................................................................ สมาชิกเลขที่………….............…………… 
สังกัดหนวยงาน...........................................................................อําเภอ..........................................จังหวัด............................................  
มีความประสงคงดหรือลดสงเงินคาหุนรายเดือน และหรือขอพักชําระหน้ี (ตนเงินกู)  โดยสมัครใจ ระยะเวลาไมเกิน  5  เดือน 
โดยสมาชิกสามารถแจงความจํานงดังน้ี  (กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองสี่เหลี่ยม  เพื่อเลือกชวงระยะเวลาในงดหรือลดสงคาหุนและหรือพัก
ชําระหน้ีงวด) 

รอบที ่ ย่ืนเอกสารระหวางวันที ่
งดหรือลดสงคาหุน 

และหรือพักชําระหนี้งวด 

1 วันที่     12   -   25 พ.ค. 64 
1 มิ.ย. – 31 ต.ค. 64 
1 ก.ค. – 30 พ.ย. 64 
1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 64 

2 วันที่  26 พ.ค. - 30 มิ.ย. 64 
1 ก.ค. – 30 พ.ย. 64 
1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 64 

 

1.  มีความประสงคของด หรือขอลดสงเงินคาหุนรายเดือน 
                          ของดการสงคาหุนรายเดือน ตั้งแตเดือน.........................ถึงเดือน......................พ.ศ. 2564 
                          ขอลดการสงคาหุนรายเดือน เดิมสงเงินคาหุนรายเดือน ๆ ละ ............บาท ขอลดลงเปนเดือนละ.............บาท 
                          ตั้งแตเดือน.........................ถึง  เดือน......................พ.ศ. 2564 
           ทั้งน้ีเงินรายไดคงเหลือจากการงดหรือลดการสงคาหุนรายเดือน สหกรณจะไมนํามาคํานวณเปนฐานในการกูเงินของ      สหกรณ และไม
อนุญาตใหนําเงินคงเหลือไปเปนฐานในการขอกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนดวย 
2.  และ หรือ มีความประสงค ขอพักชําระหนี้ (ตนเงินกู) ไดเพียง 1 สัญญา และหรืออาจขอพักสงตนเงินกูฉุกเฉิน รวมดวยก็ไดตองชําระหนี้
มาแลวไมนอยกวา 2 งวด 
    ในประเภทสัญญา ดังนี ้
 เงินกูพิเศษ  ตั้งแตเดือน.........................ถึง เดือน......................พ.ศ. 2564 
 เงินกูสามัญ  ตั้งแตเดือน.........................ถึง เดือน......................พ.ศ. 2564 
 เงินกูสามัญเอนกประสงค  ตั้งแตเดือน.........................ถึง เดือน......................พ.ศ. 2564 
 และหรือเงินกูฉุกเฉิน / ฉุกเฉิน ATM ตั้งแตเดือน.........................ถึง เดือน......................พ.ศ. 2564 
    กรอกเอกสารใหเรียบรอย พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนผูกู (พรอมรับรองสําเนาใหเรียบรอย) 
 

                                                                               ลงชื่อ........................................................ 
               (........................................................) 

   ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ 
          อนุมัต ิ ไมอนุมัติ เพราะ......................................................................................................................... 

 

  ลงชื่อ..................................................................... 
         (..................................................................) 
  ตําแหนง................................................................. 

 


