
คําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
มาตรการชวยเหลือสมาชิกในสภาพเศรษฐกิจถดถอย 

และวิกฤตจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
------------------------------ 

 

  
             ตามสภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีสภาพถดถอย และวิกฤตสถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 
มีการแพรกระจายในวงกวาง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยธุรกิจกาซ ปตท. จํากัด ชุดที่ 37 ในคราวประชุมครั้งที่ 3 
เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2564 ไดกําหนดมาตรการเพ่ือชวยเหลือสมาชิก 2 มาตรการ เปนระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง
เดือนธันวาคม 2564 โดยครอบคลุมเงินกูทั้ง 4 ประเภท ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยธุรกิจกาซ ปตท. จํากัด ขอเรียนช้ีแจง
วัตถุประสงคและรายละเอียดเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
ขอ 1 มาตรการชวยเหลือมีสองมาตรการ  สมาชิกขอรับความชวยเหลือไดทั้งสองมาตรการ 
มาตรการท่ี 1 งดชําระเงินคาหุนรายเดือน 11 เดือน (ตามความสมัครใจ) 
              วัตถุประสงคที่กําหนดมาตรการขอน้ี เพ่ือชวยเหลือสมาชิกทุกทานใหมีเงินเดือนเหลือเพ่ิมมากขึ้น เพราะไมตองชําระคา
หุนรายเดิอน  คณะกรรมการดําเนินการ ไดประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 มีมติเปนเอกฉันท ใหชวยเหลือสมาชิกตาม
ความในขอบังคับ ของสหกรณ ฯ ขอที่ 8 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน ประกอบกับใหยกเวนการการปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ ฯ 
วาดวยหุน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ขอ 4 กําหนดใหสมาชิกสงคาหุนรายเดือนตั้งแตแรกเขาเปนสมาชิกอยางนอย 500.00 บาท (หารอย
บาทถวน)  เปนเวลา 11 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนธันวาคม 2564 
              โดยปรัชญา อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการจะตองสนับสนุนสงเสริมสมาชิกใหมี
การออมทรัพยอยางสมํ่าเสมอ โดยที่การออมเงินกับสหกรณมี 2 กรณีคือ การออมภาคสมัครใจ คือเงินฝากออมทรัพยตาง ๆ และการ
ออมภาคบังคับ คือชําระเงินทุนเรือนหุนเปนรายเดือน สมาชิกที่ไมมีหน้ีหรือ    มีหน้ีกับสหกรณจะตองมีการออมหุนควบคูกันไปดวย
เสมอ เพ่ือความม่ันคงของสมาชิกในระยะยาว  แตเม่ือเกิดสภาพเศรษฐกิจถดถอย และสถานการณวิกฤติเชนกรณีการระบาดของโรคโค
วิด 19 ในครั้งน้ี สมาชิกอาจมีความจําเปนตองจับจายใชสอยในชีวิตประจําวันมากขึ้น สหกรณจึงกําหนดมาตรการชวยสมาชิกดวยการ
ชะลอการออมภาคบังคับตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณไปกอนเปนการช่ัวคราว ใหสมาชิกสามารถงดการชําระเงินคาหุน  เพ่ือให
สมาชิกไดมีเงินเดือนคงเหลือไปจับจายใชสอยในยามที่จําเปนตามสถานการณปจจุบันไดมากขึ้น 
              หากสมาชิกทานใดไมเดือดรอนครอบครัวมิไดมีรายไดลดลงจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย และวิกฤตการแพรระบาดของ
โรคโควิด 19 ก็ใหคงการสงเงินชําระเงินคาหุนรายเดือนในอัตราเดิม เพ่ือประโยชนในการไดรับเงินปนผลและการออม เพ่ือสรางฐานะ
ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่ยืนใหกับสมาชิกและครอบครัวในระยะยาวสืบตอไป 
  
มาตรการท่ี 2 พักชําระหนี้เงนิตนหรือการขยายเวลาสงเงินงวดชําระหน้ี 11 เดือน (ตามความสมัครใจ) 
              วัตถุประสงค ที่กําหนดมาตรการขอน้ี เพ่ือชวยเหลือสมาชิกทุกทานใหมีเงินเดือนเหลือเพ่ิมมากขึ้น โดยสหกรณให
สมาชิกยื่นคําขอพักชําระเงินตนหรือการขยายเวลาสงเงินงวดชําระหน้ีไมเกิน 11 เดือนตามความสมัครใจ มาตรการขอ 2 น้ีไมไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือทานสมาชิกและครอบครัวที่มีรายไดจากเงินเดือนหรือคาจางประจําเพียงอยางเดียวแตอยางใด เน่ืองจากตน
สังกัดบริษัทในกลุม ปตท. ยังจายเงินเดือนเต็มเหมือนเดิม มาตรการขอ 2 น้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่มี
รายไดของครอบครัวที่มาจากแหลงรายไดหลายทาง และรายไดทางอื่น ๆ น้ัน ไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและวิกฤต
การแพรระบาดของโรคโควิด 19 



                     การพักการชําระเงินตนหรือการขยายเวลาชําระหน้ีจะชวยเหลือเยียวยาใหแกสมาชิกและครอบครัว ในสภาพ
เศรษฐกิจถดถอย และวิกฤตการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหมีเงินเดือนเหลือเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือนําไปจับจายใชสอยในยามจําเปน
มากขึ้น แตการพักชําระเงินตนหรือการขยายเวลาชําระหน้ีเงินตน 11 เดือน มีผลอีกดานกับสมาชิกคือทําใหงวดการชําระหน้ีที่ทําสัญญา
ไวกับสหกรณขยายระยะเวลายืดออกไป ตามระเบียบสหกรณ ฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

ประเภทเงินกู งวดการชําระเงินตน  
ตามระเบียบฯ การใหเงินกู 

มาตรการพักชําระเงินตน/ 
ขยายเวลาชําระหน้ี 

ลงลายมือช่ือใหความยินยอม 

1. ฉุกเฉิน ไมเกิน 12 งวดเดือน ไมเกิน  12+11 งวดเดอืน ไมตอง 
2. สามัญ    
2.1 สามัญเพ่ือการทั่วไป 
ใชมูลคาหุนคํ้าประกัน 

ไมเกิน 180 งวดเดอืน ไมเกิน 180+11 งวดเดอืน ไมตอง 

2.2 สามัญเพ่ือการทั่วไป 
ใชสมาชิกคํ้าประกัน 

ไมเกิน 180 งวดเดอืน ไมเกิน 180+11 งวดเดอืน ผูคํ้าประกันตองลงลายมือช่ือ 

2.3 สามัญเพ่ินยานพาหนะ ไมเกิน 96 งวดเดือน ไมเกิน 96+11 งวดเดือน ผูคํ้าประกันตองลงลายมือช่ือ 
2.4 เงินกู 35 ป Refinance ไมเกิน 180 งวดเดอืน ไมเกิน 180+11 งวดเดอืน ผูคํ้าประกันตองลงลายมือช่ือ 
3. โครงการ ไมเกิน 60 งวดเดอืน ไมเกิน  60+11 งวดเดอืน ผูคํ้าประกันตองลงลายมือช่ือ 
4. พิเศษ    
 4.1 เพ่ือการเคหะสงเคราะห ไมเกิน 360 งวดเดือน ไมเกิน 360+11 งวดเดือน คูสมรสตองลงลายมือช่ือ 
 4.2 พิเศษเพ่ือการอื่นใด ไมเกิน 360 งวดเดือน ไมเกิน 360+11 งวดเดือน คูสมรสตองลงลายมือช่ือ 

                    การที่สมาชิกขอพักชําระเงินตนหรือการขอขยายระยะเวลาการสงเงินงวดชําระหน้ี ไมไดเปนการยกหน้ีใหสมาชิก 
ซ่ึงเปนการแสดงเจตนาโดยบริสุทธ์ิใจของสมาชิกเพ่ือขอรองใหสหกรณบรรเทาความเดือดรอน ในสภาพเศรษฐกิจถดถอยและภาวะ
วิกฤตจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ไมไดเปนการแปลงหน้ีใหม ไมไดกระทบตอนิติกรรมสัญญากูยืมเงินฉบับเดิมที่ทําไวไมได
ทําใหสํญญากูยืมเงิฉบับเดิมสูญเสียหรือถูกยกเลิก หรือถูกระงับไปโดยผลของกฎหมาย การขอพักชําระเงินตนหรือการขยายระยะเวลา
การสงเงินงวดชําระหน้ีจึงตองใหผูคํ้าประกันในสัญญากูยืมเงินที่ใชสมาชิกคํ้าประกัน ลงลายมือช่ือใหความยินยอม หรือคูสมรสของผู
กูยืมเงิน หรือผูมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนนิติกรรมจํานองเปนหลักประกันการชําระหน้ีในสัญญากูยืมเงินพิเศษ 
             สัญญากูยืมเงินทีไ่มตองมีการลงลายมือช่ือใหความยินยอม ไดแก เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญเพ่ือการทัว่ไปที่ใชมูลคาหุน
สะสมเปนหลักประกันการชําระหน้ี  
             สัญญากูยืมเงินที่ตองมีการลงลายมือช่ือใหความยินยอม ไดแกเงินกูสามัญทั่วไปที่มีสมาชิกคํ้าประกัน เงินกูสามัญเพ่ือ
ยานพาหนะที่มีสมาชิกคํ้าประกัน เงินกูโครงการที่มีสมาชิกเปนผูคํ้าประกัน เงินกู 35 ป Refinance ที่มสมาชิกคํ้าประกัน เงินกูพิเศษเพ่ือ
การ เคหะสงเคราะหที่ ผู กู มี คูสมรส เ งินกู พิ เศษเ พ่ือการอื่นใดที่ นําอ สังหาริมทรัพยของคู สมรสมาใช เปนหลักประ กัน  
             กรณีน้ีอาจยุงยากมากหากผูที่จะตองลายมือชื่อใหความยินยอม ไมไดทํางานที่สํานักงานเดียวกัน ไมไดอยูใกลกัน 
ประกอบกับสถานการณวิกฤตโควิด 19 ยังไมคล่ีคลาย สหกรณอนุโลมใหสมาชิกใชวิธี Scan คํารองขอรับความชวยเหลือทั้งสอง
มาตรการ สงมาใหสหกรณทาง E-mail กอน แลวจึงสงตนฉบับมาใหสหกรณภายหลัง  
 
 
 
 



ขอ 2 ระยะเวลาในการขอรับความชวยเหลือ มีกําหนด 11 เดือน 
             สมาชิกที่จะขอรับความชวยเหลือจะตองเขียนคํารองในแบบฟอรม F-สอ.ธก.-0033 ประกาศใชครั้งที่ 2 วันที่ 20 
มกราคม 2564 ซ่ึงสมาชิกสามารถ Down Load ไดที่ Website ของสหกรณ แลวสงแบบฟอรมมาใหสหกรณในสถานการณวิกฤต
การแพรระบาดที่สหกรณยังมีมาตรการเวนระยะหางเพ่ือการควบคุมการแพรระบาดของเช้ือโรคโควิด19 เม่ือสมาชิกกรอกรายการ
สมบูรณตามความตองการแลว นําสงมาที่สหกรณไดหลายชองทาง เชน จะสงตนฉบับมาทางรถนําสาร(Courier)  หรือสงตนฉบับมา
ทางบริษัทไปรษณียไทย บริษัทเอกชนที่รับสงเอกสารหรือ สงสําเนามาโดยการ Scan สงมาทาง E-Mail : pttngbs@pttplc.com 
หรือ pttngbs@gmail.com 
                                               ระยะเวลาขอรับความชวยเหลือ 11 เดือน 

มาตรการ สงแบบฟอรมคํารองขอรับการชวยเหลือ ระยะเวลาไดรับการชวยเหลือ 
การงดชําระเงินคาหุน ภายในเดือน ม.ค. 2564 งดชําระเงินหุน ก.พ. – ธ.ค. 2564 

ภายในเดือน ก.พ. 2564 งดชําระเงินหุน มี.ค. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน มี.ค. 2564 งดชําระเงินหุน เม.ย. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน เม.ย. 2564 งดชําระเงินหุน พ.ค. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน พ.ค. 2564 งดชําระเงินหุน มิ.ย. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน มิ.ย. 2564 งดชําระเงินหุน ก.ค. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน ก.ค. 2564 งดชําระเงินหุน ส.ค. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน ส.ค. 2564 งดชําระเงินหุน ก.ย. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน ก.ย. 2564 งดชําระเงินหุน ต.ค. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน ต.ค. 2564 งดชําระเงินหุน พ.ย. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน พ.ย. 2564 งดชําระเงินหุน ธ.ค. 2564 

การพักชําระตนเงิน/การขยายเวลาชําระหน้ี ภายในเดือน ม.ค. 2564 งดชําระเงินตน ก.พ. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน ก.พ. 2564 งดชําระเงินตน มี.ค. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน มี.ค. 2564 งดชําระเงินตน เม.ย. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน เม.ย. 2564 งดชําระเงินตน พ.ค. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน พ.ค. 2564 งดชําระเงินตน มิ.ย. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน มิ.ย. 2564 งดชําระเงินตน ก.ค. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน ก.ค. 2564 งดชําระเงินตน ส.ค. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน ส.ค. 2564 งดชําระเงินตน ก.ย. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน ก.ย. 2564 งดชําระเงินตน ต.ค. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน ต.ค. 2564 งดชําระเงินตน พ.ย. – ธ.ค. 2564 
ภายในเดือน พ.ย. 2564 งดชําระเงินตน ธ.ค. 2564 

 
 
 
 
 



ขอ 3 มาตรการขอรับความชวยเหลือครอบคลุมเงินกู ทั้ง 4 ประเภท 
              สมาชิกที่มีสัญญากูยมืเงินกับสหกรณทั้ง 4 ประเภท คือ  
ประเภทสัญญากูยืมเงิน ประเภทสัญญายอย 
1.เงินกูฉุกเฉิน             - 
2.เงินกูสามัญ 2.1 เงินกูสามัญเพ่ือการทัว่ไปใชมูลคาหุนสะสมคํ้าประกัน 
 2.2 เงินกูสามัญเพ่ือการทั่วไปใชสมาชิกคํ้าประกัน 
 2.3 เงินกูสามัญเพ่ือการทัว่ไปใชสมาชิกคํ้าประกัน 
 2.4 เงินกู 35 ป Refinance ใชสมาชิกคํ้าประกัน 
3. เงินกูโครงการ - 
4. เงินกูพิเศษ 3.1 เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 
 3.2 เงินกูพิเศษเพ่ือการอื่นใด 

            สรุปสมาชิกขอรับการชวยเหลือไดตามสูตร 2 : 11 : 4 
: 2 สองมาตรการ คือ การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  การพักชําระตนเงิน หรือการขยายเวลาการชําระหน้ี 
: 11 เดือน คือ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนธันวาคม 2564 
: 4 ประเภทเงินกู คือ เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ เงินกูโครงการ เงินกูพิเศษ 
           สมาชิกทุกทานที่มีความประสงคยื่นขอรับการชวยเหลือไดทุกคน คูสมรสที่เปนสมาชิกก็ขอรับการชวยเหลือไดทั้งสองคน  
ไมตองสงเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา อยางไรก็ตาม แมวาสถานการณที่เกิดขึ้นในขณะน้ีอาจสงผลกระทบตอสมาชิก  
และครอบครัว สหกรณออมทรัพยธุรกิจกาซ ปตท. จํากัด ขอยืนยันวาจะดําเนินการตามวัตถุประสงคของสหกรณในการชวยเหลือ
ตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันของหมูมวลสมาชิก ไมวาจะเกิดสถานการณที่ยากลําบากเพียงใด สหกรณขอเปนกําลังใจใหกับ 
ทุกทาน เพ่ือเราจะไดกาวขามเหตุการณวิกฤติครั้งน้ีไปดวยกัน 
                                                                                              20 มกราคม พ.ศ. 2564 
                                                         คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยออมทรัพยธุรกิจกาซ ปตท. จํากัด 


