
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายขา่ว 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูมุพร จ ากดั 

ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 4 ประจ าเดือนเมษายน 2564 

ทีมงานศึกษาและประชาสมัพนัธ ์: รายงาน 

 

 

 

 สอ.ครูชุมพร จำกัด ประกาศมาตรการช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกและครอบครัว ที ่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค             

โควิด-19 ระลอกใหม่ จำนวน 4 มาตรการ คือ 

 1. มาตรการพักชำระหนี้เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ โดยให้สมาชิกพักชำระหนี้เงินต้นสำหรับเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ปรับ

โครงสร้างหนี้ โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2564 สมาชิกที่พักชำระหนี้จะไม่มีสิทธิกู้เงิน

ประเภทอื่น หากประสงค์จะกู้เงิน ต้องยกเลิกการพักชำระหนี้ก่อน ตามที่ได้ประกาศให้ทราบ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 มีสมาชิกใช้บริการ

พักชำระหนี้ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม อนุมัติ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 177 ราย เป็นเงิน 2,054,444.11 บาท 

 2. มาตรการจัดเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบำนาญ และบำเหน็จรายเดือน ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขในการกู้เงิน โดยสมาชิกที่กู้เงินได้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ในการ

หักชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยและหุ้น ทุกรายการต้องมีเงินบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือนคงเหลือหลังจากหักดอกเบี้ ยรวมทั้งเงินอื่น ๆ ของ

สมาชิกรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 บาท  ต่อปี ชำระคืนไม่เกิน 240 งวด 

ชำระเสร็จสิ้นภายในอายุ 80 ปี ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบำนาญ และบำเหน็จราย

เดือน พ.ศ. 2564 ตามที่ได้ประกาศให้ทราบ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 สมาชิกใช้บริการยอด ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จำนวน 111 

สัญญา เป็นเงิน 10,580,000 บาท 

 3. มาตรการจัดเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการจากเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สมาชิกที่กู้เงินได้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นครู

หรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษที่ส่วนราชการจ่ายให้พร้อมกับเงินเดือน 

สมาชิกผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้โดยวิธีการหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการเพื่อสวัสดิการจากเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเ ศษของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2564 ตามที่ได้ประกาศให้ทราบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 สมาชิกใช้บริการยอด ณ วันที่ 

11 พฤษภาคม 2564 จำนวน 46 สัญญา เป็นเงิน 18,972,000 บาท 

 4. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีการตั้งจุดคัดกรอง/จุดรับ-ส่งเอกสาร/ปรับเวลาใน

การเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. และเวลาทำธุรกรรมทางการเงินในเวลา 09.00 – 15.00 น. ตามที่ได้ประกาศให้ทราบ เมื่อ

วันที่ 21 เมษายน 2564 

 
 

 

  

  

 
 

มาตรการ 
ช่วยเหลือสมาชิก 

http://www.ctscc.or.th/uploads/contents/20210416133637.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำกองบรรณาธิการ 
     1. นายวีระศักดิ์    อินทร์กลับ     ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์        2. นายคะนอง            พรหมสุวรรณ   กรรมการ    3. นายสุรพล     ท้อสุวรรณ     กรรมการ 

     4. นายดำ          แพนุ้ย           กรรมการ           5. นายนุกูล               พาหุนนท์        กรรมการและเลขานุการ   6. นายเรืองชัย   จิตรภิรมย์      ท่ีปรึกษา 

     7. นางสุมาลี       ธรรมวุฒิ       ผู้จัดการ           8. นางสาวชนันภรณ์    ครรชิต           เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สอ.ครูชุมพร จำกัด 
ประเภท อัตราดอกเบี้ย/ปี 

➢ เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.50 
➢ เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) ร้อยละ 5.50 
➢ เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับ

บำนาญ และบำเหน็จรายเดือน 
ร้อยละ 5.50 

➢ เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการจากเงินวิทยฐานะ หรือเงิน
ประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา 

ร้อยละ 5.50 

➢ เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสินค้า ร้อยละ 5.25 
➢ เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการชำระค่าเบี้ยประกัน ร้อยละ 3.50 
➢ เงินกู้พิเศษ (แบบใช้หลักทรัพย์) ร้อยละ 5.50 
➢ เงินกู้พิเศษ (ทุนเรือนหุน้หรือเงินฝาก) ร้อยละ 5.25 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.ครชูุมพร จำกัด 
ประเภท อัตราดอกเบี้ย/ปี 

➢ เงินฝากออมทรัพย ์ ร้อยละ 1.75 
➢ เงินฝากออมทรัพยโ์ครงการมีเงินล้าน คราถึงกาลเกษียณ ร้อยละ 1.75 
➢ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.55 
➢ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก ร้อยละ 2.55 
➢ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการออมทรัพย์ออมความด ี ร้อยละ 2.55 
➢ เงินฝากประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.75 
➢ เงินฝากประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75 
➢ เงินฝากประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00 

 

 

 


