ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด
เรื อง มาตรการช่ วยเหลือสมาชิก และการให้ บริการ ช่ วงทีมกี ารแพร่ ระบาดของเชื(อไวรัสโคโรน่ า ,-./
**********************
ตามทีสถานการณ์ปัจจุบนั มีการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า $%&' และมีแนวโน้มแพร่ กระจายในวงกว้าง
เพือความต่อเนืองของการให้บริ การสมาชิก โดยจะไม่ปิดสํานักงานสหกรณ์ หรื อหยุดทําการแต่อย่างใด คณะกรรมการดําเนินการชุดที 01 ในคราวประชุมครังที 2/$201 เมือวันที &' เมษายน $201 จึงได้กาํ หนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก
และการให้บริ การ ช่วงทีมีการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า $%&' ดังนี
1. ลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก ให้ถือหุน้ เดือนละ &%% บาท เป็ นเวลา 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม สิ งหาคม $201 เว้นแต่ สมาชิกทีถือหุน้ เกินอัตราขันตําของระเบียบเดิมหรื อผูท้ ีแจ้งความจํานงไม่ให้ลดลง
และสมาชิกทีอายุการเป็ นสมาชิกไม่ครบ & ปี หรื อส่งค่าหุน้ ไม่ครบ &$ งวด ให้ส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน
2. จัดสวัสดิการช่ วยเหลือสมาชิกทีต ิดเชื(อไวรัสโคโรน่ า ,-./ ระหว่างวันที $% เมษายน – =% มิถุนายน $201
จะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ =%,%%% บาท จ่ายครังเดียว (ตามแบบฟร์อมของสหกรณ์ฯ กําหนด)
3. ด้านการให้ บริการ
3.1 ด้านการบริการฝากเงิน - ถอนเงิน
- ฝาก - ถอน ผ่านระบบ KTB CO-OP บัตร ATM ธนาคารกรุ งไทย ได้ตลอด $1 ชัว โมง ไม่มีวนั หยุด
- ฝาก ถอน เงินสด ในวันทําการของสหกรณ์ ปรับเวลาใหม่เป็ น -9.:- น. - .;.-- น.
3.2 ด้านการบริการเงินกู้
- กูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉิน (ก.) ผ่านระบบ KTB CO-OP บัตร ATM ธนาคารกรุ งไทย ได้ตลอด $1 ชัว โมง
- กูส้ ามัญไม่เกิน '% % ของหุ ้น (กูห้ ุน้ ) ส่งคําขอกูด้ ว้ ยตนเอง หรื อผ่านกรรมการ โดยระบุให้โอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ หรื อธนาคารกรุ งไทย
- กูเ้ งินสามัญ / พิเศษ ส่งคําขอกูผ้ า่ นเว็บไซต์
- การตรวจสัญญากูส้ ามัญ / พิเศษ ระหว่างวันที $% - =% เมษายน $201 ส่งตรวจสัญญาเงินกูผ้ า่ น
กรรมการประจําเขต หรื อมาด้วยตนเอง จับบัตรคิวรอเรี ยกตรวจสัญญาตามลําดับ
3.3 การตรวจสอบข้อมูลส่ วนตัวของสมาชิก
- ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ทีเว็บไซต์สหกรณ์
- การสอบถามทัว ไปได้ทีกระดานข่าวในหน้าเว็บไซต์สหกรณ์
3.4 ด้านสวัสดิการ และการบริการอืนๆ สมาชิกสามารถรับบริการได้ตามปกติ
3.5 งดหรื อเลือนการจัดประชุมสัมมนาสมาชิก และกิจกรรมวันครู ออกไปก่อน จนกว่าจะมีคําสังจังหวัดศรีสะเกษ ยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื(อไวรัสโคโรน่ า ,-./
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3.6 ด้านการเตรียมความพร้ อมด้านบริหารจัดการ
- หากมีเจ้าหน้าทีสัมผัสใกล้ชิดผูป้ ่ วย ให้ตรวจเชือและทําการกักตัวเองในทีพกั ทันที ในระยะเวลาตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
- จัดให้มีเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานทดแทน ซึงเป็ นเจ้าหน้าทีไม่เกียวข้องสัมผัสเชือ เข้าปฏิบตั ิหน้าทีแทน
- จัดการพ่นฆ่าเชือ อย่างน้อยอาทิตย์ละ & ครัง
- ของดการให้บริ การ กาแฟ โอวัลติน เพือป้องกันความเสี ยงจากการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน
ทังนี เพือความปลอดภัยของสมาชิกเป็ นสําคัญ รวมทังเป็ นการให้ความร่ วมมือภาครัฐ และจะกลับมาบริ การ
ตามปกติเมือสถานการณ์เริ มคลีคลายลง สหกรณ์ฯ ขอเป็ นกําลังใจให้กบั ทุกท่าน เพือเราจะได้กา้ วข้ามเหตุการณ์วิกฤติ
ครังนีไปด้วยกัน
ดูรายละเอียดเพิม เติมได้ทีเว็บไชต์สหกรณ์WWW.SSKTCO-OP.COM หรื อ ไลน์ Coop-Sisaket
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว กัน
ประกาศ ณ วันที &' เมษายน พ.ศ. 2561

(ลงชือ)
(นายธีรนันท์ คําคาวี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด

ที...................................................................................
วันที...........เดือน................................พ.ศ...................
เรื อง ขอรับสวัสดิการช่วยเหลือกรณี ติดเชือไวรัสโคโรน่า $%&'
เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
สิ งทีส่งมาด้วย 1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
=. หนังสื อรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลทีเข้ารับการรักษา
1. สําเนาเลขทีบญั ชีธนาคารกรุ งไทย
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ฉบับ
ฉบับ
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ด้วยข้าพเจ้า ...................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน........................
สังกัด ......................................................................................อําเภอ....................................................จังหวัดศรี สะเกษ
โทรศัพท์............................................ ทีอยูป่ ัจจุบนั .........................................................เลขที ...............หมู่ที..............
ถนน................................................... ตําบล........................................................อําเภอ.................................................
จังหวัด......................................... มีความประสงค์ขอรับสวัสดิการช่วยเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
เนืองจากติดเชือไวรัสโคโรน่า $%&' ซึงเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล.......................................................................
อําเภอ................................................. จังหวัด.....................................................ระหว่างวันที.......................................
...............................................ถึงวันที.........................................................................(รายละเอียดตามสิ งทีส่งมาด้วย $)
และปัจจุบนั ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็ นจริ ง และปัจจุบนั ได้รักษาหายแล้ว
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา

(ลงชือ)
ผูข้ อรับความช่วยเหลือ
(...............................................................)
(ลงชือ)
พยาน
(...............................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน...........................อําเภอ................................

