ประกาศสหกรณ์ออมทรั พย์ ครูชลบุรี จํากัด
เรื อง

มาตรการเร่ งด่ วนในการป้ องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา
(Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19))

หรื อโรคโควิด

ตามทีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นในทุกเขตท้องทีทัวราชอาณาจักร ตังแต่วนั ที มีนาคม
2563 กรณีการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา
หรื อโรคโควิด และคําสังคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดชลบุรี เรื อง มาตรการเร่ งด่วนในการป้ องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
หรื อโรค
โควิด (Coronavirus Disease 2019( COVID-19)) ในเขตท้องทีจังหวัดชลบุรี ลงวันที เมษายน พ.ศ.
นัน
เนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ในพืนที
จังหวัดชลบุรียงั ตรวจพบการติดเชือเพิมขึนอย่างต่อเนื อง ซึ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชลบุรี จํากัด จึงกําหนดมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคฯ โดยให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด เรื อง มาตรการเร่ งด่วนในการป้ องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
หรื อโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19)) ลงวันที ธันวาคม พ.ศ.
และให้ใช้ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด เรื องมาตรการเร่ งด่วนในการป้ องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
หรื อโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19)) ลงวันที เมษายน พ.ศ.
แทน โดยมี
มาตรการ ดังนี
มาตรการ กรณีทจัี งหวัดยังไม่ มีคําสั งหรื อประกาศ “ปิ ดพืนที” (ล็อคดาวน์ ) ให้ ดําเนินการ ดังนี
1. จํากัดจํานวนสมาชิกทีมาใช้บริ การในแต่ละวัน โดยเน้นให้บริ การสมาชิกทีมีการนัดหมาย
ล่วงหน้า
2. สมาชิกโทรปรึ กษาและขอรับบริ การล่วงหน้า โดยติดต่อนัดหมายผ่านช่องทาง ดังนี
2.1 นัดหมายทางโทรศัพท์ (ในเวลาปฏิบตั ิงานของสหกรณ์)
- บริ การด้านสิ นเชือ ติดต่อเบอร์ ,
, 061-1152500 ,
, , และ - บริ การด้านการเงิน ติดต่อเบอร์ 085-1411780, 099-6269968
- บริ การด้านสมาคมฌาปนกิจฯ กอง , กอง , กอง และกอง
ติดต่อเบอร์ –
- บริ การด้านสมาคมครู ไทยฯ และสมาคมชุมนุมฯ ติดต่อเบอร์ 098-8493759
- บริ การด้านอืน ๆ ติดต่อเบอร์ –

2.2 นัดหมายทาง Social Media
Line id : @kruchoncoop
Inbox Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด
2.3 สมาชิกตามข้อ . และข้อ . สามารถตรวจสอบการนัดหมายผ่านทาง
ระบบ I – Member ของสหกรณ์
3. สหกรณ์ฯ ให้บริ การเฉพาะสมาชิกทีทําการนัดหมายล่วงหน้าเท่านัน
4. งดธุรกรรมเงินสด โดยสมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย
ชือบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด สาขาสามแยกอ่างศิลา
เลขที บัญชี 376 – 0 – 33289 – 7 สํ าหรั บ การเบิ ก ถอนเงิ น ฝาก ทําธุ รกรรม ตังแต่ เ วลา
. - . น. สหกรณ์จะทําการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทยของสมาชิกเท่านัน
5. หากมีการเปลียนแปลงมาตรการทีกําหนดสหกรณ์จะดําเนิ นการแจ้งให้สมาชิกรับทราบ
ต่อไป
มาตรการที กรณีทีจังหวัดมีคําสั งหรื อประกาศ “ปิ ดพืนที” (ล็อคดาวน์ ) หรื อมีกรณีเหตุวิกฤตอัน
ส่ งผลกระทบต่อสมาชิก เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ และประชาชนโดยไม่ สามารถควบคุมได้ ให้ ดําเนินการ ดังนี
1. การให้บริการด้านสินเชื อ
สหกรณ์จะให้บริ การด้านสิ นเชือตามมาตรการที
2. การให้บริการด้านเงินฝากเพือให้ สมาชิกเบิกถอนเงินได้ โดยปฏิบตั ิ ดังนี
. การฝากเงิน และการชําระหนี
สมาชิกสามารถฝากเงินและชําระหนีได้ ตังแต่เวลา . น. ถึง . น. เพือให้สอดคล้องกับเวลา
ทําการของธนาคาร โดยสมาชิกสามารถโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาสามแยกอ่างศิลา
เลขทีบัญชี
– –
– ชื อบัญชี “ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู ชลบุรี จํากัด ”
2.2 การถอนเงินฝาก
. . สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเบิกถอนเงินจากเว็ปไซต์สหกรณ์
www.chtsc.com โดยกรอกแบบฟอร์มแล้วถ่ายรู ปเอกสาร ส่ งมาช่องทาง Social Media Lind ID : kruchoncoop
(มี @ นําหน้า) ใช้เอกสารดังต่อไปนี
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ระบุ
“ ใช้ สําหรับถอนเงินกับสหกรณ์ จํานวน....................บาท เท่านัน”
-สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ หรื อ แคปหน้าจอ I-Member เมนู-สถานะเงินฝากที
แสดงบัญชีเงินฝากของสมาชิก เพือเป็ นการยืนยันตัวตน
-สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทยของสมาชิกเท่านัน

ครู ชลบุรี จํากัด เลขที

. . สมาชิกสามารถจัดส่ งเอกสารทางไปรษณี ยม์ ายังสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
/ ม. ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ใช้เอกสารดังต่อไปนี
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ระบุ
“ ใช้ สําหรับถอนเงินกับสหกรณ์ จํานวน................บาท เท่ านัน ”
-สมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์
-สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทยของสมาชิกเท่านัน

เมือสหกรณ์ ยืนยันตัวตนของสมาชิกและทําการตรวจสอบลายมือชื อถอนเงินทีสมาชิกให้ ไว้
กับสหกรณ์ถูกต้ องแล้ วนัน สหกรณ์ จะทําการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารกรุงไทย
มาตรการที กรณีพบผู้ติดเชื อทีมาใช้ บริการ หรื อเจ้ าหน้าทีในสํานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ชลบุรี
จํากัด ให้ ดําเนินการ ดังนี
1. ปิ ดสํานักงาน อย่างน้อย วัน เพือทําความสะอาดฆ่าเชือภายในสํานักงานทังหมด
2. ผูต้ ิดเชือต้องปฏิบตั ิตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข
3. เจ้าหน้าทีผูส้ ัมผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชือทีมีความเสี ยงสู งต้องกักตัว วัน เพือดูอาการ และ
ทําการตรวจหาเชือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. เจ้าหน้าที ผูส้ ั มผัสกับผูต้ ิดเชื อทีมีความเสี ยงตําให้เฝ้าสังเกตอาการหาก เป็ นไข้ ไอแห้ง
อ่อนเพลีย เจ็บคอ ท้องเสี ย ปวดศรี ษะ หายใจลําบาก สู ญเสี ยความสามารถในการดมกลิน
และรับรส ให้พบแพทย์ทนั ที เพือตรวจหาเชือ
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด จะปฏิบตั ิตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติ ดต่อ
จังหวัดชลบุรี โดยเคร่ งครัด
ประกาศ ณ วันที

เมษายน พ.ศ.

(นายสุ เทพ ชิตยวงษ์)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด

