ตามที่องค์การอนามัยโลก(World Health Organization : WHO) และรัฐบาลไทย ประกาศให้ COVID 19 เป็น โรคระบาด
ร้ายแรง ตามที่ทราบโดยทั่วกันซึ่งปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลก สอ.สค.เห็นว่าเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งของ
สมาชิกสหกรณ์ ฯด้วย จึงได้จัดระบบคัดกรอง เพื่อให้บริการแก่มวลสมาชิกตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563 โดยจัดให้มีเครื่องวัดไข้แบบ
ทันสมัยและเจลล้างมื อบริการแก่สมาชิกที่ไปสหกรณ์ฯ พร้อมมีคำแนะนำกรณีมีอาการที่น่าสงสัยว่าจะติดเชื้อของโรคนี้ นอกจากนั้นยัง
จัดระบบรักษาความปลอดภัย โดยกำหนดให้ทุกคนที่เข้าสำนักงาน สอ.สค. ต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านขั้นตอนการคัดกรองโดยไม่มี
การยกเว้นให้แก่ผู้ใด โดยเปิดทางเข้าออกสำหรับผู้เข้าสำนักงานให้เหลือเพียงช่องทางเดียว เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ไปทำธุรกรรม และคน
อื่นๆที่ไปสำนักงาน สอ.สค. จึงต้องผ่านการกลั่นกรองทุกคน จากเจ้าหน้าที่เวรที่ทำหน้าที่อย่างเคร่งครัด ผู้มีภารกิจต้องเข้าสำนักงานจะถูก
ขอวัดไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ให้ฆ่าเชื้ อโรคที่มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และถ้าผู้ใดไม่สวมหน้ากากอนามัย สอ.สค.ก็จะแจกให้คนละหนึ่ง
อัน เสร็จแล้วจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงานหรือทำธุรกรรมได้ ทำให้มั่นใจได้ว่า สมาชิกที่ไป สอ.สค.ทุกท่านจะได้รับบริการตรวจสอบ
ว่า ท่านมีความปลอดภัยจากโรคร้ายแรงนี้

เนื่องจาก(ร่าง)กฎกระทรวง “(4)การให้กู้และการให้สินเชื่อ”ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและมีแนวโน้มว่าจะประกาศใช้ในเร็ว
วันนี้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีเงินได้รายเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของสมาชิกผู้ขอกู้ และจำนวนงวดที่ต้องชำระหนี้เงินกู้ประเภท
ต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลทำให้สมาชิกได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ฯในวงเงินที่น้อยลงกว่าเดิม เรื่องนี้ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ได้กำหนด

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์.....ประธาน

นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ

นายสรรเสริญ ขวัญดี นายบุญรอด สาดแฟง นายเกษม เสือสีนวล นางเกษมศรี ราษี.....กรรมการ
นายเชวง กมลโชติ

นายณรงค์ ผณินทร .....ที่ปรึกษา

นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

วิธีการตั้งรับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมวลสมาชิกให้มากที่สุด โดยในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้เห็น ชอบ
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ สอ.สค.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โด ย
เปลี่ ย นแปลงจำนวนเท่ าของเงิน เดื อนที่ ใช้ขอกู้เงินกู้ส ามัญ ให้ม ากขึ้น กว่าเดิ ม เพื่ อให้ ส มาชิ กได้ รับ เงิน กู้ไม่ น้ อยไปกว่าเดิ ม โดยมี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยสรุปดังนี้
(1)กู้สามัญ พิจารณาจากค่าหุ้นหรือเงินฝากเป็นหลักค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม้เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นหรือเงินในบัญชีเงินฝาก
(2) กู้สามัญ กู้ได้ในวงเงิน 30 เท่าของอัตราเงินเดือนสำหรับผู้มีอายุการเป็นสมาชิก 6-24 เดือน / 35 เท่าของอัตราเงินเดือน
สำหรับผู้มีอายุการเป็นสมาชิกมากกว่า 24-60 เดือน / 50 เท่าของอัตราเงินเดือนสำหรับผู้มีอายุการเป็นสมาชิกมากกว่า 60-120 เดือน
/ 55 เท่าของอัตราเงินเดือนสำหรับผู้มีอายุการเป็นสมาชิกมากกว่า 120-180 เดือน / 60 เท่าของ อัตราเงินเดือนสำหรับผู้มีอายุการ
เป็นสมาชิกมากกว่า 180 เดือนขึ้นไป
ทั้งนี้ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสมุทรสาครลงนามรับทราบแล้ว
คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมวาระพิเศษเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความ
เดือดรอนจากวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 สรุปได้ 6 เป็นมาตรการ ดังนี้
1. ลดเงินชำระค่าหุ้นรายเดือนตามระดับเงินเดือนให้เป็น ต่ำสุด 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
2 .ให้กู้เงินประเภทเงินกู้สามัญโดยได้รับเงินในจำนวนที่ไม่ น้อยกว่าที่ได้รับก่อนมีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางโดยเพิ่ม
จำนวนเท่าของเงินเดือนที่ใช้เป็นสิทธิ์สำหรับการกู้เงิน ตามระยะเวลาของการเป็นสมาชิกสหกรณ์
3. ลดดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 6 ต่อปี ให้เป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี
4. พักเงินต้นของเงินกู้ประเภทสามัญ และเงินกู้สามัญรวมหนี้ ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2563
5. ให้กู้ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ประเภทเงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อสินค้าได้รายละ 20,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน
2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563
6. งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเป็นเวลา 3 เดือน
ระยะเวลาดำเนินการ
1. มาตรการที่ 1,2,3 ตั้งแต่วันที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. มาตรการที่ 4,5,6 เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 ได้ทบทวนและพิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามที่
สมาชิกจำนวนหนึ่งขอให้ทบทวนการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ที่มีประกาศ สอ.สค.เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ลดจาก
ร้อยละ 3.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.75 ต่อปี ด้วย
เนื่องจาก สอ.สค.เป็นสถาบันการเงิน คณะกรรมการจึงพิจารณาความเป็นไปของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝากจาก
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระแสการเงินตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ของสถาบันธนาคาร และของ
สถาบันการเงินประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์ด้วยกัน ซึ่งพบว่า ในปีนี้คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน(กนช) มีมติ ลดอัตราดอกเบี้ ย
นโยบายลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเอกฉันท์ให้ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี จาก 1.25% ต่อปีเป็น
1.00% ต่อปี ล่าสุดลดเหลือ 0.75% ต่อปีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพราะเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มหดตัวลงอย่างรุนแรงและ
ต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบ ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยประเมินว่า การปรับลดดอกเบี้ยดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องให้
อัตราดอกเบี้ยของตลาดเงินและอัตราเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวตามลงไปด้วย ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์
ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว 5 แห่ง และลดดอกเบี้ยเงินฝากตามมาด้วย ล่าสุด...อัตราเงินฝากแบบธรรมดาของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ประจำ
วันที่ 3 เมษายน 2563 ลดลงอยู่ที่ 0.125% - 0.625% ต่อปีเท่านั้น ขณะที่สถาบันการเงินกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ยังมีดอกเบี้ยเงินฝากที่
2.20%ต่อปี - 3.75% ต่อปี

และปัจจุบันพบว่า สถาบันการเงินภาคสหกรณ์ครูทั่วประเทศตื่นตัวแล้ว มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเกือบทั่วประเทศ
โดยดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษส่วนใหญ่ อยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี - ร้อยละ 2.75 ต่อปี ส่วนน้อยอยู่ที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี - ร้อยละ
3.75 ต่อปี และมีแนวโน้มว่า จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั้งประเภทเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษลงอีก
ถ้าพิ จารณาเป็น รายภาคจะพบว่า ภาคเหนื อ ,ภากลาง,ภาคใต้ ได้มีการปรับ ลดอั ตราดอกเบี้ยเงินฝากแล้ ว ยังเหลือภาค
ตะวันตก ยังมิได้ปรับลด แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการปรับลดเหมือนภาคอื่นๆ
ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการของ สอ.สค. จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราเงินฝากออมทรัพย์ และ
ออมทรัพย์พิเศษลงประเภทละ 50 สตางค์ ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เดิมร้อยละ 2.50 บาทต่อปี ลดลงเหลือ ร้อยละ 2.00
บาทต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเดิมร้อยละ 3.25 บาทต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 2.75 บาทต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งนี้ เป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ หากใน
อนาคตถ้าสภาพเศรษฐกิจปรับตัวไปในทางบวก ก็จะมีการพิจารณาปรับเพิ่ม อาจเท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิมก็ได้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.) ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกทั่วประเทศมากกว่า 300,000
คน และมีความมั่นคงสูง ประกาศยกเว้นเงินบริจาคในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ในโอกาสพิเศษครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งสมาคม
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายเพียง 4,880 บาท(ค่าสมัคร 40 บาท ค่าบำรุง 40 บาท และเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า 4,800 บาท) ผู้มีสิทธิ์สมัคร ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีเท่านั้น(เป็นผู้เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2508 เป็นต้นไป) ท่านที่สนใจรีบติดต่อที่”คุณ
โบว์” สอ.สค.ด่วน...
ตามปกติ ในการสมัครเป็นสมาชิก สสอค. นอกจากจ่าย 4,880 บาทแล้ว ยังจะต้องจ่ายเงินบริจาคตามอัตราชั้นอายุอีกด้วย จึง
จะเป็นสมาชิกได้ ซึ่งถ้าสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ เป็นเงิน 600,000- บาท
หมายเหตุ : สำหรับปี 2564 สสอค.จะรับสมัครสมาชิกสำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 50 ปีเท่านั้น

ข่าวฌาปนกิจสงเคราะห์
จำนวนสมาชิก ค่าสงเคราะห์
ทั้งประเทศ
ศพรายละ
(คน)
(บาท)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร (สสสค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด (สส.ชสอ.)
- ประกันชีวติ กลุ่ม

สมาชิกชำระค่า
สงเคราะห์ศพ

เงินสงเคราะห์ จำนวนสมาชิก
ศพ
ของ สอ.สค.
(บาท)
(คน)

-

100

เสียชีวิต 1 ราย
ชำระ 100 บาท

380,000

3,800

290,900

2.007

เสียชีวิต 410 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

2,035

281,800

2.10

เสียชีวิต 202 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,157

-

-

1,425 บาท/ปี

500,000

4,019
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
930/25 ถนนสรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-423015,034-820144, 034-820192,099-2875754
Line id : stscoop
http://www.stscoop.com

เรียน

