
ค ำชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 

มำตรกำรช่วยเหลือสมำชิกในสภำพเศรษฐกิจถดถอย 

และวิกฤตจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

------------------------------ 
 

  

              ตามสภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีสภาพถดถอย และวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

มีการแพร่กระจายในวงกว้าง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากัด ชุดที่ 36 ในคราวประชุมครั้งที่ 5 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ได้ก าหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 2 มาตรการ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน พฤษภาคม 

มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 โดยครอบคลุมเงินกู้ทั้ง 4 ประเภท ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากัด ขอเรียน

ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเพิ่มเติม  ดังนี ้

ข้อ 1 มำตรกำรช่วยเหลือมีสองมำตรกำร  สมำชิกขอรับควำมช่วยเหลือไดท้ั้งสองมำตรกำร 

มำตรกำรที่ 1 งดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือน 3 เดือน (ตำมควำมสมคัรใจ) 

              วัตถุประสงค์ที่ก าหนดมาตรการข้อนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านให้มีเงินเดือนเหลือเพิ่มมากขึ้น เพราะไม่ต้องช าระค่า

หุ้นรายเดิอน  คณะกรรมการด าเนินการ ได้ประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 21 เมษายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ช่วยเหลือสมาชิกตามความ

ในข้อบังคับ ของสหกรณ์ ฯ ข้อที่ 8 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน ประกอบกับให้ยกเว้นการการปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่า

ด้วยหุ้น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ก าหนดให้สมาชิกส่งค่าหุ้นรายเดอืนตั้งแตแ่รกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อย 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท

ถ้วน)  เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 

              โดยปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการจะต้องสนับสนุนส่งเสริมสมาชิกให้มี

การออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ โดยที่การออมเงินกับสหกรณ์มี 2 กรณีคือ การออมภาคสมัครใจ คือเงินฝากออมทรัพย์ต่าง ๆ และการ

ออมภาคบังคับ คือช าระเงินทุนเรือนหุ้นเป็นรายเดือน สมาชิกที่ไม่มีหนี้หรือ    มีหนี้กับสหกรณ์จะต้องมีการออมหุ้นควบคู่กันไปด้วย

เสมอ เพื่อความมั่นคงของสมาชิกในระยะยาว  แต่เมื่อเกิดสภาพเศรษฐกิจถดถอย และสถานการณ์วิกฤติเช่นกรณีการระบาดของโรคโค

วิด 19 ในครั้งนี้ สมาชิกอาจมีความจ าเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันมากขึ้น สหกรณ์จึงก าหนดมาตรการช่วยสมาชิกด้วยการ

ชะลอการออมภาคบังคับตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ไปก่อนเป็นการชั่วคราว ให้สมาชิกสามารถงดการช าระเงินค่าหุ้น  เพื่อให้

สมาชิกได้มีเงินเดือนคงเหลือไปจับจ่ายใช้สอยในยามที่จ าเป็นตามสถานการณ์ปัจจุบันได้มากขึ้น 

              หากสมาชิกท่านใดไม่เดือดร้อนครอบครัวมิได้มีรายได้ลดลงจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย และวิกฤตการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ก็ให้คงการส่งเงินช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราเดิม เพื่อประโยชน์ในการได้รับเงินปันผลและการออม เพื่อสร้างฐานะ

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ยืนให้กับสมาชิกและครอบครัวในระยะยาวสืบต่อไป 

  

มำตรกำรที่ 2 พักช ำระหนี้เงนิตน้หรือกำรขยำยเวลำส่งเงินงวดช ำระหนี้ 3 เดือน (ตำมควำมสมัครใจ) 

              วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดมาตรการข้อนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านให้มีเงินเดือนเหลือ เพิ่มมากขึ้น โดยสหกรณ์ให้

สมาชิกยื่นค าขอพักช าระเงินต้นหรือการขยายเวลาส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่เกิน 3 เดือนตามความสมัครใจ มาตรการข้อ 2 นี้ไม่ได้มี

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือท่านสมาชิกและครอบครัวที่มีรายได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าเพียงอย่างเดียวแต่อย่างใด เนื่องจากต้น

สังกัดบริษัทในกลุ่ม ปตท. ยังจ่ายเงินเดือนเต็มเหมือนเดิม มาตรการข้อ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่มี

รายได้ของครอบครัวที่มาจากแหล่งรายได้หลายทาง และรายได้ทางอื่น ๆ นั้น ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและวิกฤต

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 



                     การพักการช าระเงินต้นหรือการขยายเวลาช าระหนี้จะช่วยเหลือเยียวยาให้แก่สมาชิกและครอบครัว ในสภาพ

เศรษฐกิจถดถอย และวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้มีเงินเดือนเหลือเพิ่มมากขึ้น เพื่อน าไปจับจ่ายใช้สอยในยามจ าเป็น

มากขึ้น แต่การพักช าระเงินต้นหรือการขยายเวลาช าระหนี้เงินต้น 3 เดือน มีผลอีกด้านกับสมาชิกคือท าให้งวดการช าระหนี้ที่ท าสัญญา

ไว้ กับสหกรณ์ขยายระยะ เวลายืดออกไป ตามระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่ าด้ วยการให้ เงิน กู้แ ก่สมาชิก พ.ศ. 2558 ดั งนี้   
 

ประเภทเงินกู้ งวดการช าระเงินต้น  

ตามระเบียบฯ การให้เงินกู้ 

มาตรการพักช าระเงินต้น/ 

ขยายเวลาช าระหนี ้

ลงลายมือชือ่ให้ความยินยอม 

1. ฉุกเฉิน ไม่เกิน 12 งวดเดือน ไม่เกิน 12+3 งวดเดือน ไม่ต้อง 

2. สามัญ    

2.1 สามัญเพื่อการทั่วไป 

ใช้มูลค่าหุ้นค้ าประกัน 

ไม่เกิน 180 งวดเดอืน ไม่เกิน 180+3 งวดเดือน ไม่ต้อง 

2.2 สามัญเพื่อการทั่วไป 

ใช้สมาชิกค้ าประกัน 

ไม่เกิน 180 งวดเดอืน ไม่เกิน 180+3 งวดเดือน ผู้ค้ าประกันต้องลงลายมือชื่อ 

2.3 สามัญเพิ่นยานพาหนะ ไม่เกิน 96 งวดเดือน ไม่เกิน 96+3 งวดเดอืน ผู้ค้ าประกันต้องลงลายมือชื่อ 

2.4 เงินกู้ 35 ปี Refinance ไม่เกิน 180 งวดเดอืน ไม่เกิน 180+3 งวดเดือน ผู้ค้ าประกันต้องลงลายมือชื่อ 

3. โครงการ ไม่เกิน 60 งวดเดอืน ไม่เกิน 60+3 งวดเดือน ผู้ค้ าประกันต้องลงลายมือชื่อ 

4. พิเศษ    

 4.1 เพื่อการเคหะสงเคราะห ์ ไม่เกิน 360 งวดเดือน ไม่เกิน 360+3 งวดเดือน คู่สมรสต้องลงลายมอืชื่อ 

 4.2 พิเศษเพื่อการอื่นใด ไม่เกิน 360 งวดเดือน ไม่เกิน 360+3 งวดเดือน คู่สมรสต้องลงลายมอืชื่อ 

 

                    การที่สมาชิกขอพักช าระเงินต้นหรือการขอขยายระยะเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ได้เป็นการยกหนี้ให้สมาชิก 

ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาโดยบริสุทธิ์ใจของสมาชิกเพื่อขอร้องให้สหกรณ์บรรเทาความเดือดร้อน ในสภาพเศรษฐกิจถดถอยและภาวะ

วิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ได้เป็นการแปลงหนี้ใหม่ ไม่ได้กระทบต่อนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงินฉบับเดิมที่ท าไว้ไม่ได้

ท าให้ส ญญากู้ยืมเงิฉบับเดิมสูญเสียหรือถูกยกเลิก หรือถูกระงับไปโดยผลของกฎหมาย การขอพักช าระเงินต้นหรือการขยายระยะเวลา

การส่งเงินงวดช าระหนี้จึงต้องให้ผู้ค้ าประกันในสัญญากู้ยืมเงินที่ใช้สมาชิกค้ าประกัน ลงลายมือชื่อให้ความยินยอม หรือคู่สมรสของผู้

กู้ยืมเงิน หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนนิติกรรมจ านองเป็นหลักประกันการช าระหนี้ในสัญญากู้ยืมเงินพิเศษ 

             สัญญำกู้ยืมเงินที่ไม่ตอ้งมีกำรลงลำยมือชือ่ให้ควำมยินยอม ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญเพื่อการทัว่ไปที่ใช้มูลค่าหุ้น

สะสมเป็นหลักประกันการช าระหนี้  

             สัญญำกู้ยืมเงินที่ต้องมีกำรลงลำยมือชื่อให้ควำมยินยอม ได้แก่เงินกู้สามัญทั่วไปที่มีสมาชิกค้ าประกัน เงินกู้สามัญเพื่อ

ยานพาหนะที่มีสมาชิกค้ าประกัน เงินกู้โครงการที่มีสมาชิกเป็นผู้ค้ าประกัน เงินกู้ 35 ปี Refinance ที่มสมาชิกค้ าประกัน เงินกู้พิเศษเพื่อ

การ เคหะสงเคราะห์ที่ ผู้ กู้มีคู สมรส เงิน กู้พิ เศษเพื่ อการอื่นใดที่น าอสั งหาริมทรัพย์ของคู่ สมรสมาใช้ เ ป็นหลักประ กัน  

             กรณีนี้อาจยุ่งยากมากหากผู้ที่จะต้องลายมือชื่อให้ความยินยอม ไม่ได้ท างานที่ส านักงานเดียวกัน ไม่ได้อยู่ใกล้กัน 

ประกอบกับสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย สหกรณ์อนุโลมให้สมาชิกใช้วิธี Scan ค าร้องขอรับความช่วยเหลือทั้งสอง

มาตรการ ส่งมาให้สหกรณ์ทาง E-mail ก่อน แล้วจึงส่งต้นฉบับมาให้สหกรณ์ภายหลัง  

 

 

 



ข้อ 2 ระยะเวลำในกำรขอรับควำมชว่ยเหลือ มีก ำหนด 3 เดอืน 

             สมาชิกที่จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องเขียนค าร้องในแบบฟอร์ม F-สอ.ธก.-0033 ซึ่งสมาชิกสามารถ Down Load 

ได้ที่ Website ของสหกรณ์ แล้วส่งแบบฟอร์มมาให้สหกรณ์ในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดที่สหกรณ์ยังมีมาตรการเว้นระยะห่าง

เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19 เมื่อสมาชิกกรอกรายการสมบูรณ์ตามความต้องการแล้ว น าส่งมาที่สหกรณ์ได้หลาย

ช่องทาง เช่น จะส่งต้นฉบับมาทางรถน าสาร(Courier)  หรือส่งต้นฉบับมาทางบริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทเอกชนที่รับส่งเอกสารหรือ 

ส่ ง ส า เ น า ม า โ ด ย ก า ร  Scan ส่ ง ม า ท า ง  E-Mail : pttngbs@pttplc.com ห รื อ  pttngbs@gmail.com 

                                               ระยะเวลำขอรับควำมช่วยเหลือ 3 เดือน 

มำตรกำร ส่งแบบฟอร์มค ำร้องขอรับกำรช่วยเหลือ ระยะเวลำได้รับกำรช่วยเหลือ 

การงดช าระเงินคา่หุ้น ภายในเดือน เม.ย. 2563 งดช าระเงินหุ้น พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 2563 

ภายในเดือน พ.ค. 2563 งดช าระเงินหุ้น มิ.ย. ก.ค. 2563 

ภายในเดือน มิ.ย. 2563 งดช าระเงินหุ้น ก.ค. 2563 

การพักช าระต้นเงิน/การขยายเวลาช าระหนี้ ภายในเดือน เม.ย. 2563  พักช าระเงินต้น พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 2563 

ภายในเดือน พ.ค. 2563  พักช าระเงินหุ้น มิ.ย. ก.ค. 2563 

ภายในเดือน มิ.ย. 2563 พักช าระเงินหุ้น ก.ค. 2563 

 

ข้อ 3 มำตรกำรขอรับควำมช่วยเหลอืครอบคลุมเงินกู้ ทั้ง 4 ประเภท 

              สมาชิกที่มีสัญญากู้ยมืเงินกับสหกรณ์ทั้ง 4 ประเภท คอื  

ประเภทสัญญากู้ยืมเงิน ประเภทสัญญาย่อย 

1.เงินกู้ฉุกเฉิน              - 

2.เงินกู้สามัญ 2.1 เงินกู้สามัญเพื่อการทัว่ไปใช้มูลค่าหุ้นสะสมค้ าประกัน 

 2.2 เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไปใช้สมาชิกค้ าประกัน 

 2.3 เงินกู้สามัญเพื่อการทัว่ไปใช้สมาชิกค้ าประกัน 

 2.4 เงินกู้ 35 ปี Refinance ใช้สมาชิกค้ าประกัน 

3. เงินกู้โครงการ - 

4. เงินกู้พิเศษ 3.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

 3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นใด 

            สรุปสมาชิกขอรับการชว่ยเหลือได้ตามสูตร 2 : 3 : 4  

: 2 สองมาตรการ คือ การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  การพักช าระต้นเงิน หรือการขยายเวลาการช าระหนี้ 

: 3 เดือน คอื พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 2563 

: 4 ประเภทเงินกู้ คือ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้โครงการ เงินกู้พิเศษ   

           สมาชิกทุกทา่นที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการช่วยเหลอืไดทุ้กคน คู่สมรสที่เป็นสมาชิกก็ขอรับการชว่ยเหลือได้ทั้งสองคน ไม่

ต้องส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา อยา่งไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อสมาชิก และ

ครอบครัว สหกรณ์ออมทรัพย์ธรุกิจก๊าซ ปตท. จ ากัด ขอยืนยันว่าจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณใ์นการช่วยเหลือตนเอง

และช่วยเหลอืซึ่งกันและกันของหมู่มวลสมาชิก ไม่ว่าจะเกิดสถานการณท์ี่ยากล าบากเพียงใด สหกรณ์ขอเป็นก าลังใจให้กับทุกท่าน เพื่อ

เราจะได้ก้าวขา้มเหตุการณว์ิกฤติครัง้นี้ไปด้วยกัน 

                                                                                              22 เมษายน พ.ศ. 2563 
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