
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จํากดั 

เรือง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกนัวิกฤตการณ์จากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  หรือโรคโควิด  

(Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19)) 

 

        ตามทีไดม้ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งทีทวัราชอาณาจกัร  ตงัแต่วนัที    มีนาคม  

2563  กรณีการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา    หรือโรคโควิด    และคาํสังคณะกรรมการโรคติดต่อ

จงัหวดัชลบุรี  เรือง  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกนัวิกฤตการณ์จากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา    หรือโรค

โควิด  (Coronavirus Disease 2019( COVID-19)) ในเขตทอ้งทีจงัหวดัชลบุรี  ลงวนัที    เมษายน พ.ศ.   

นนั 

 เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ในพนืที 

จงัหวดัชลบุรียงัตรวจพบการติดเชือเพิมขนึอย่างต่อเนือง ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูชลบุรี จาํกดั  จึงกาํหนดมาตรการการควบคุมป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคฯ  โดยใหย้กเลิกประกาศสหกรณ์ 

ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จาํกดั   เรือง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกนัวิกฤตการณ์จากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  

หรือโรคโควิด   (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19))  ลงวนัที  ธนัวาคม  พ.ศ.   และใหใ้ชป้ระกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จาํกดั  เรืองมาตรการเร่งด่วนในการป้องกนัวกิฤตการณ์จากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 

 หรือโรคโควิด   (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19))   ลงวนัที    เมษายน  พ.ศ.    แทน โดยมี

มาตรการ ดงันี 

 มาตรการ    กรณีทีจังหวัดยังไม่มีคําสังหรือประกาศ “ปิดพนืที”  (ลอ็คดาวน์) ให้ดําเนินการ ดังน ี

1. จาํกดัจาํนวนสมาชิกทีมาใชบ้ริการในแต่ละวนั โดยเนน้ใหบ้ริการสมาชิกทีมีการนดัหมาย

ล่วงหนา้ 

2. สมาชิกโทรปรึกษาและขอรับบริการล่วงหนา้ โดยติดต่อนดัหมายผา่นช่องทาง ดงันี 

2.1 นดัหมายทางโทรศพัท ์(ในเวลาปฏิบติังานของสหกรณ์) 

- บริการดา้นสินเชือ ติดต่อเบอร์ - ,   -  ,  061-1152500 , 

- ,  - ,  -   และ  -  

- บริการดา้นการเงิน ติดต่อเบอร์ 085-1411780, 099-6269968 

- บริการดา้นสมาคมฌาปนกิจฯ กอง , กอง , กอง  และกอง    

      ติดต่อเบอร์ –  

- บริการดา้นสมาคมครูไทยฯ และสมาคมชุมนุมฯ  ติดต่อเบอร์ 098-8493759 

- บริการดา้นอืน ๆ  ติดต่อเบอร์ -  –  



 

2.2 นดัหมายทาง Social Media 

Line id : @kruchoncoop 

Inbox Facebook : สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จาํกดั 

2.3 สมาชิกตามขอ้ .  และขอ้ .  สามารถตรวจสอบการนดัหมายผา่นทาง 

ระบบ I – Member ของสหกรณ์ 

3. สหกรณ์ฯ ใหบ้ริการเฉพาะสมาชิกทีทาํการนดัหมายล่วงหนา้เท่านนั 

4. งดธุรกรรมเงินสด โดยสมาชิกสามารถโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย  

ชือบญัชี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จาํกดั  สาขาสามแยกอ่างศิลา   

เลขทีบัญชี  376 – 0 – 33289 – 7 สําหรับการเบิกถอนเงินฝาก ทาํธุรกรรม ตงัแต่เวลา 

.  - .  น. สหกรณ์จะทาํการโอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกเท่านนั 

5. หากมีการเปลียนแปลงมาตรการทีกาํหนดสหกรณ์จะดาํเนินการแจง้ให้สมาชิกรับทราบ

ต่อไป 

มาตรการที     กรณีทีจังหวัดมีคําสังหรือประกาศ “ปิดพืนที”  (ล็อคดาวน์) หรือมีกรณีเหตุวิกฤตอัน

ส่งผลกระทบต่อสมาชิก เจ้าหน้าทีสหกรณ์ และประชาชนโดยไม่สามารถควบคุมได้ให้ดําเนินการ ดังน ี

1. การให้บริการด้านสินเชือ  

สหกรณ์จะใหบ้ริการดา้นสินเชือตามมาตรการที   

2. การให้บริการด้านเงินฝากเพือให้สมาชิกเบิกถอนเงินได้ โดยปฏิบติั ดงันี 

        .  การฝากเงิน  และการชําระหนี 

สมาชิกสามารถฝากเงินและชาํระหนีได ้ ตงัแต่เวลา  .  น. ถึง .  น. เพอืให้สอดคลอ้งกบัเวลา

ทาํการของธนาคาร  โดยสมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  จํากดั    สาขาสามแยกอ่างศิลา    

เลขทบีัญชี   –  –  –     ชือบัญชี “  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากดั  ” 

       2.2   การถอนเงินฝาก   

. .   สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเบิกถอนเงินจากเวป็ไซตส์หกรณ์ 

www.chtsc.com โดยกรอกแบบฟอร์มแลว้ถ่ายรูปเอกสาร ส่งมาช่องทาง Social Media Lind ID : kruchoncoop 

(มี @ นาํหนา้) ใชเ้อกสารดงัต่อไปนี 

-สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ระบุ 

 “ ใช้สําหรับถอนเงินกบัสหกรณ์  จํานวน....................บาท เท่านนั” 

-สาํเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากสหกรณ์ หรือ แคปหนา้จอ I-Member เมนู-สถานะเงินฝากที

แสดงบญัชีเงินฝากของสมาชิก  เพอืเป็นการยนืยนัตวัตน 

-สาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกเท่านนั 

 



. .   สมาชิกสามารถจดัส่งเอกสารทางไปรษณียม์ายงัสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูชลบุรี จาํกดั เลขที  /   ม.   ถ.สุขุมวิท  ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี   ใชเ้อกสารดงัต่อไปนี 

-สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ระบุ  

“  ใช้สําหรับถอนเงินกบัสหกรณ์  จํานวน................บาท เท่านนั  ” 

-สมุดบญัชีเงินฝากสหกรณ์ 

-สาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกเท่านนั 

เมือสหกรณ์ยืนยันตัวตนของสมาชิกและทําการตรวจสอบลายมือชือถอนเงินทีสมาชิกให้ไว้

กบัสหกรณ์ถูกต้องแล้วนนั สหกรณ์จะทําการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 

มาตรการที   กรณีพบผู้ติดเชือทีมาใช้บริการ หรือเจ้าหน้าทีในสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี 

จํากดั ให้ดําเนินการ ดังน ี

1. ปิดสาํนกังาน อยา่งนอ้ย  วนั เพอืทาํความสะอาดฆา่เชือภายในสาํนกังานทงัหมด 

2. ผูติ้ดเชือตอ้งปฏิบติัตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

3. เจา้หน้าทีผูส้ัมผสัใกลชิ้ดกบัผูติ้ดเชือทีมีความเสียงสูงตอ้งกกัตวั  วนั เพือดูอาการ และ

ทาํการตรวจหาเชือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

4. เจ้าหน้าทีผูส้ัมผสักับผูติ้ดเชือทีมีความเสียงตาํให้เฝ้าสังเกตอาการหาก เป็นไข ้ไอแห้ง 

อ่อนเพลีย  เจ็บคอ ทอ้งเสีย ปวดศรีษะ หายใจลาํบาก สูญเสียความสามารถในการดมกลิน 

และรับรส ใหพ้บแพทยท์นัที เพอืตรวจหาเชือ 

5. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จาํกดั จะปฏิบติัตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อ

จงัหวดัชลบุรี โดยเคร่งครัด 

 

ประกาศ   ณ  วนัที     เมษายน  พ.ศ.  

 

 

 

              (นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

              ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จาํกดั 

 

 

 


