
 

ด่วนท่ีสุด  
 
ที่ สอ. ศก./ว. 8  / 2565              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ ากัด 
                 เลขที่   6    หมู่ที่   9    ต าบลหนองครก 
                 อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   
      

                                                                                         3    ธันวาคม    2564 
 

เร่ือง     ปิดส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จ ากัด  เป็นการชั่วคราว  
 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จ ากัด ทุกท่าน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ ากัด  เร่ือง ปิดส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ ากัด 
                         เป็นการชั่วคราว เน่ืองจากบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จ านวน 1  ฉบับ 

 

             ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ ากัด   ได้รับรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม  2564 ว่ามีนักศึกษา- 
ฝึกงานฝ่ายบัญชีได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  จ านวน  1 ราย   เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 
และป้องกันมิให้เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   แพร่กระจายเป็นวงกว้าง นั้น 
                       สหกรณ์ฯ   เป็นสถาบันการเงินซึ่งให้บริการแก่สมาชิกเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน     มีความเสี่ยงต่อการ- 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับ ข้อ 62  ที่ประชุมคณะกรรมการ-
ด าเนินการ    พิเศษคร้ังที่ 10/2564   เมื่อวันที่   3   ธันวาคม 2564  จึงมีมตใิห้ประกาศปิดส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู- 
ศรีสะเกษ  จ ากัด  ชั่วคราว  ระหว่างวันท่ี  7 –9   ธันวาคม  2564   ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

  

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 ( นายธีรนันท์      ค าคาวี ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จ ากัด 
 
 

ฝ่ายธุรการ   061-0290923 
 
 

 



 
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จ ากัด 

เร่ือง  ปิดส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ ากัด ช่ัวคราว 
      เนื่องจากบุคลากรติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

********************** 
  เน่ืองด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม  2564 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ ากัด ได้รับรายงานว่า
มีนักศึกษาฝึกงานฝ่ายบัญชีได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา  2019   (COVID-19)   จ านวน   1  ราย   ดังนั้น  เพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เชื้อโรคโควิด-19 แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทางสหกรณ์ฯ จึงจ าเป็นต้องปิดส านักงาน
ชั่วคราว   และขอแจ้งแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
               1.    ปิดส านักงานชั่วคราว  ระหว่างวันท่ี 7 –9  ธันวาคม  2564  งดให้บรกิารสมาชิก  งดธุรกรรมเงินสด โดย
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ยังคงปฏบิัติงาน  และให้บริการสมาชิกผ่านช่องทางอ่ืน  ดังน้ี 
      1.1   ด้านการบริการฝากเงิน  -  ถอนเงิน  

- ฝาก - ถอน  ผ่านระบบ KTB CO-OP   บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย ได้ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด 
- กรณสีมาชิกที่ยังไม่สมัคร KTB CO-OP  สามารถสมัครผา่นไลน์ โทร.สอบถามฝ่ายเทคโนโลยี  
- กรณีถอนด้วยตนเอง ให้ส่งใบถอนเงินกับสมุดเงินฝาก ในกล่องรับหน้าส านักงานสหกรณ์ฯ  

โดยสหกรณ์ฯ  จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
      1.2   ด้านการบริการเงินกู้ 

- กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ก.)  ผ่านระบบ KTB CO-OP  บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย ได้ตลอด 24  ชั่วโมง  
- กู้สามัญไม่เกิน 90 %  ของหุ้น (กู้หุ้น) ,เงินกู้ (ศ.)  และเงินกู้ฉุกเฉิน (ก.) ส่งค าขอกู้ด้วยตนเอง ในกล่อง

รับหน้าส านักงานสหกรณ์ฯ หรือผ่านกรรมการ โดยสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 
- ส่งค ากู้เงินสามัญ / พิเศษ   ส่งค าขอกู้ผ่านเว็บไซต์ หรือกรรมการประจ าเขต 
1.3  การช าระหนี้กรณีพิเศษ โดยผ่านระบบกรุงไทย NEXT   หรือผ่านตู้ ATM  โอนเข้าบัญชีนาคารกรุงไทย              

 เลขที่ 343-009374-0 แล้ว โทรแจ้งสหกรณ์ 098-0976151, 098-0973089  LINE  แจ้งฝ่ายลูกหนี้พิเศษ 
1.4  การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก  
- ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ 
- การสอบถามทั่วไปได้ที่กระดานข่าวในหน้าเว็บไซต์สหกรณ์ 
- ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงิน และปริ้นใบเสร็จผ่านเว็บไซต์ 

 

               2.   ด้านการบรหิารจัดการ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
                     2.1  หากมีเจ้าหน้าที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ตรวจเชื้อและท าการกักตัวเองในที่พักทันที ในระยะเวลาตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
                     2.2  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อ เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน 

2.3   จัดการพ่นฆ่าเชื้อ   อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
 



- 2 - 
 

 

              3.   ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ 
 

ล าดับที ่ งานท่ีรับผิดชอบ เบอร์โทรฝ่าย 

1.  ฝ่ายธุรการ งานธุรการ รับสมาชิกเข้าใหม่ รับค าร้องค าขอต่างๆ /
อาคารสถานที่ /จัดเก็บเอกสาร 

061-0290923 

2. ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก งานสวัสดิการสมาชิก /คบส. /สสอค. / สส.ชสอ. 085-0243765 
3. ฝ่ายบัญชี  งานบัญชีสหกรณ์  
4. ฝ่ายลูกหนี้พิเศษ งานเร่งรัดติดตามหนี้ /บ านาญ /ลูกหนี้ต่างจังหวัด 098-0976151, 

098-0973089 
5. ฝ่ายสอบทานความถูกต้อง งานเรียกเก็บเงินประจ าเดือน /สรุปหุ้นหนี้ /รับค าร้อง

ขอสิทธิพึงมีพึงได้ /สอบถามยอดค้างช าระประจ าเดือน 
061-0290913 
061-0290914 

6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเงินกู้  ฉ. /ศ. บันทึกรายการฝาก-ถอน   084-5129990 
084-5129991 

7. ฝ่ายการเงิน งานรับ- จ่ายเงิน  ฝากเงิน  -  ถอนเงิน ทุกประเภท 061-0290915 
8. ฝ่ายเงินกู้ กู้หุ้น / กู้สามัญ / กู้พิเศษ  / เปลี่ยนแปลงค้ าประกัน 081-2651549 

  
                               ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นเอกสารใส่กล่องรับเอกสารที่เตรียมไว้ หน้าส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู-ศรี
สะเกษ จ ากัด หรือจัดส่งเอกสารผ่านกรรมการประจ าเขต หรือ E-mail  ssktco-op@hotmail.com    เพื่อความปลอดภัยของ
สมาชิกเป็นส าคัญ รวมทั้งเป็นการให้ความร่วมมือภาครัฐ สหกรณฯ์ ขอเป็นก าลังใจให้กับทุกท่าน เพื่อเราจะได้ก้าวข้าม
เหตกุารณ์วิกฤติคร้ังนี้ไปด้วยกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไชต์สหกรณ์WWW.SSKTCO-OP.COM  หรือ ไลน์ Coop-
Sisaket 
 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                         ประกาศ  ณ   วันที่   3   ธันวาคม  พ.ศ. 2564   
 
               

 
      (ลงชื่อ) 
                                                                                            (นายธีรนันท์    ค าคาวี) 
                                                                                                ประธานกรรมการ 
                                                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ ากัด 
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