แจ้งท�ำสติ๊กเกอร์รถยนต์สมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ที่มีรถยนต์ทุกท่าน  สามารถขอสติ๊กเกอร์ติดหน้ากระจกรถยนต์ได้  โดยน�ำเอกสาร
ส�ำเนาทะเบียนรถยนต์ และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว ไปลงทะเบียนขอรับสติ๊กเกอร์ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ในวัน และเวลา
ท�ำการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   เพื่อประโยชน์ในการดูแล - จัดระเบียบการจอดรถยนต์ของสหกรณ์ฯ  และขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทราบว่า 
สมาชิกท่านใดไม่ติดสติ๊กเกอร์ของสหกรณ์ไว้หน้ากระจกรถยนต์  หากน�ำรถยนต์ไปจอดทิ้งค้างคืนไว้  กรุณาช่วยแจ้งยามรักษาความปลอดภัย
ทราบด้วย   เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกไปจอดรถยนต์ทิ้งค้างคืนไว้ หรือป้องกันการหลบซ่อนการกระท�ำผิดของเหล่ามิจฉาชีพ  
และขอความกรุณาจากสมาชิก  โปรดให้ความร่วมมือจากการแนะน�ำการจอดรถยนต์ของยามรักษาความปลอดภัยประจ�ำจุดด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า   บริเวณที่จอดรถของสหกรณ์ ฯ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อการจอดรถ
เท่านั้น  สหกรณ์ ฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถของผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  และผู้ใช้บริการ
จอดรถไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสหกรณ์ ฯ ได้  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกัน

รายงานเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�ำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 โดย... มณี พันธุ์เหล็ก

					

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มีจ�ำนวนสมาชิก  ทั้งสิ้น
สมาชิกที่เป็นลูกหนี้
เป็นสมาชิก  ส.ค.พล.        

13,123 คน
8,537 คน  คิดเป็นร้อยละ  65.05  ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
10,294 คน

สมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 จ�ำนวน 17 ราย

1. นายสุรชัย
2. นายวิรตั น์
3. นายอดุลศักดิ์
4. นายชาญชัย
5. นางสาวณัฐมีนา
6. นายนคร
7. นายสงบ   
8. นายบุญเรือง
9. นายบุญสม
10. นางวัลย์ปรียา
11. นางมัณฑนา       
12. นางนริศรา
13. นายวิโรจน์
14. นางนิภารัตน์
15. นายส�ำเริง
16. นางนิตยา
17. นายสมคิด

ทองสน              สังกัด
สัสดีแพง
สังกัด  
ขัตเตชา
สังกัด
สร้อยมุข
สังกัด
ค�ำอินทร์
สังกัด
โพธิท์ พิ ย์
สังกัด
จูจอ้ ย
สังกัด
นาคยิม้
สังกัด
ทัง่ มัง่ มี
สังกัด
จันทร์ธนบุษกร สังกัด
ไกรศรศิลป์         สังกัด
พึง่ เพียร
สังกัด
ราชประดิษฐ์
สังกัด
กาญจนโชติ
สังกัด
นาคผู้
สังกัด
ประเสริฐกุล
สังกัด
วงษ์นมุ่      
สังกัด

ข้าราชการบ�ำนาญ อ. นครไทย
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. บางระก�ำ
บ�ำนาญลูกจ้าง อ. พรหมพิราม
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. วังทอง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ. พรหมพิราม
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. เนินมะปราง
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. ชาติตระการ
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. วัดโบสถ์
ข้าราชการบ�ำนาญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. เมือง
สพป. พล. เขต 3
โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทศิ อ. พรหมพิราม
ข้าราชการบ�ำนาญสามัญศึกษา
ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ข้าราชการบ�ำนาญสามัญศึกษา
ข้าราชการบ�ำนาญสามัญศึกษา

( สมาชิกทีเ่ สียชีวติ ทุกราย ทายาทจะได้รบั เงินสวัสดิการเสียชีวติ ตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ การสงเคราะห์สมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรม
พ.ศ. 2563 รายละ 400,000 บาท และหากสมาชิกทีเ่ สียชีวติ เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ก็จะได้รบั เงินจากสมาคม ฯ อีกรายละ 300,000 บาท )

ที่ปรึกษา
คณะทำ�งาน

นายสุพจน์ เมฆสวัสดิ์
นายแสวง เมฆแสงสี
นายสัมพาส ทรงพุฒิ
นายทวีป เคลือบพ่วง

คณะผู้จัดทำ�

รศ.บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์
นายอัศวิน นิลเต่า
นายมณี พันธุ์เหล็ก

นายบุญเลิศ ยอดจันทร์
นายพิพัฒน์ พุฒตาล
นายเมธี ศรีรันต์
นางสาวลาภา ชงัดเวช

มติคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
ชุดที่ 61 ปีการเงิน 2564 ประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
***การจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�ำปี 2564***
ตามมติการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 พิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2563 เป็นทุนสาธารณประโยชน์เพือ่ การ
ศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�ำปี 2564 เป็นจ�ำนวนเงิน 800,000 บาท โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ก�ำหนดให้สมาชิกสามารถขอรับ
ทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรสมาชิกประจ�ำปี ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี  ในปีการเงิน 2564 นีม้ สี มาชิกขอรับทุน
การศึกษาส�ำหรับบุตรสมาชิกเป็นจ�ำนวนมากนัน้
มติคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 61 ประชุมครัง้ ที่ 10/2564 เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ล้วเป็นไปตาม
ประกาศ ฯ การสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร จึงอนุมตั ใิ ห้มบี ตุ รสมาชิกทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุนการศึกษาเป็นจ�ำนวน 351 ทุน
เป็นเงินทัง้ สิน้ 759,500 บาท โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาแต่ละระดับตามระเบียบ ฯ โดยสหกรณ์ ฯ ได้จดั ท�ำประกาศ ฯ เรือ่ ง การมอบทุน
การศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ประจ�ำปีการศึกษา  2564 เรียบร้อยแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 26 สิงหาคม 2564
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด จึงขอแจ้งให้รบั ทราบทัว่ กัน
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มติคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
ชุดที่ 61 ปีการเงิน 2564 ประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 28 กันยายน 2564
***งดการรับฝากเงินฝากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ (เล่มสีเทา) รายเดือน กรณีสมาชิกที่ประนอมหนี้
หรือปรับโครงสร้างหนี้ หรือสมาชิกที่มีรายการคืนใบเสร็จรายเดือนของสหกรณ์ ฯ***
เดิมสมาชิกสหกรณ์ ฯ ทีม่ กี ารส่งช�ำระเงินรายเดือนกับสหกรณ์ฯ ตามโครงสร้างแบบปกติ จะมีสทิ ธิให้สหกรณ์ ฯ ท�ำการหักเก็บเงินเดือน
ตามรายการใบเสร็จสหกรณ์ ฯ ทุกเดือน ไปยังต้นสังกัดการเงิน เพือ่ น�ำเงินทีห่ กั มาฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ (เล่มสีเทา) ของตนเองได้ นัน้
ปัจจุบันสหกรณ์ ฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักเกณฑ์การค�ำนวณที่สมาชิกต้องมีเงินเดือนคง
เหลือหลังจากหักช�ำระหนี้ 30% ส่งผลให้สมาชิกที่มีภาระหนี้และรายจ่ายที่ค�ำนวณแล้วพบว่าหากสหกรณ์ ฯ ท�ำการหักเก็บรายเดือนเต็มตาม
จ�ำนวนจริงจะท�ำให้มีเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักช�ำระหนี้ไม่ถึง 30% สหกรณ์ ฯ จึงให้สมาชิกสามารถขอรับการประนอมหนี้หรือปรับ
โครงสร้างหนี้ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ
เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การค�ำนวณทีส่ มาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักช�ำระหนี้ 30% แล้วนัน้   
มติคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ให้งดการรับฝากเงินฝากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ
(เล่มสีเทา) รายเดือน กรณีสมาชิกทีป่ ระนอมหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ หรือสมาชิกทีม่ รี ายการคืนใบเสร็จรายเดือนสหกรณ์ ฯ จึงขอแจ้งให้รบั ทราบ

** ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ
และลูกจ้างประจ�ำสหกรณ์ ฯ ต�ำแหน่งพนักงานขับรถยนต์**
มติคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ให้ด�ำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ข้อ 79  
และข้อ 108 (8)  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และลูกจ้างประจ�ำ  พ.ศ. 2563  และมติที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2563 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2564 ส�ำหรับหมวดเงินเดือนละค่าจ้าง ข้อ 1.1 เงินเดือน
เจ้าหน้าที่ประจ�ำ จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ ฯ เพื่อทดแทนอัตราเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุงานตามกรอบโครงสร้าง
ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้เกษียณอายุงาน และทดแทนอัตราลูกจ้างประจ�ำในต�ำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสหกรณ์ ฯ โดยมีรายลเอียดดังนี้

กรณีคสู่ มรสไม่ได้เป็นสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ได้รบั เงินสงเคราะห์เกีย่ วกับการศพ ตามข้อ 4
(1) (2) (3) (4) กึ่งหนึ่ง
โดย...ทวีป เคลือบพ่วง
กรณีคสู่ มรสเป็นสมาชิกทัง้ 2 ฝ่าย ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ถึงแก่กรรม ให้ได้สทิ ธิต์ ามสิทธิข์ อง
สหกรณ์ ฯ จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของ คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย ตามข้อ 4
สมาชิกสหกรณ์ ฯ และคู่สมรส อย่างไรบ้างครับ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ว่าด้วย
บิดา  มารดา  บุตรของสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์มีวิธีช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ
การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของ
สหกรณ์ ฯ ยังไม่มีระเบียบช่วยเหลือบิดา มารดา และบุ ต รของสมาชิ ก กรณี เสี ย ชี วิต
สมาชิก และคู่สมรส พ.ศ. 2563 ให้มีสิทธิได้รับเงิน โดยขณะนีม้ แี ต่คสู่ มรส (ทีม่ ที ะเบียนสมรส) เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ  ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
หากต้องการช่วยเหลือเรื่องดังกล่าว ให้เสนอเรื่องผ่านกรรมการตัวแทนเพื่อสู่กระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ฯ ก�ำหนดเป็นระเบียบถือใช้ต่อไปครับ
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ไม่ถึง 5 ปี
ให้ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ เป็นเงิน   10,000 บาท  
การโอนย้ายสมาชิกสหกรณ์ ฯ ระหว่างจังหวัด  ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ใช้เหมือน
(หนึ่งหมื่นบาท)
(2) เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป กันทุกจังหวัดหรือไม่
การโอนย้ายสมาชิกสหกรณ์ ฯ ระหว่างจังหวัด  ส่วนมากทุกสหกรณ์ ฯ จะมีข้อบังคับและ
แต่ไม่ถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ เป็นเงิน  
ระเบียบใช้เหมือนกัน  แต่รายละเอียดปลีกย่อยของระเบียบจะไม่เหมือนกัน เช่น
15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
- การนับอายุสมาชิก บางสหกรณ์นบั อายุการเป็นสมาชิกต่อไปเลย  บางสหกรณ์เริม่ ต้นนับใหม่  
(3) เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป - สิทธิ์การกู้เงิน  แต่ละสหกรณ์จะให้กู้เงินได้ในวงเงินกู้ที่ไม่เหมือนกัน
แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ เป็นเงิน   - จ�ำนวนการถือหุ้นที่จะต้องใช้สิทธิ์กู้  แต่ละสหกรณ์ฯ ก็ไม่เหมือนกัน
20,000 บาท  (สองหมื่นบาท)
- การจ่ายเงินปันผล เฉลี่ยคืน บางสหกรณ์ฯ หากย้ายไปจะคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืนให้
(4) เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ดังนั้น หากสมาชิกที่จะโอนย้ายไปต่างจังหวัด  ต้องศึกษาข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ฯ
ให้ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ เป็นเงิน   25,000 บาท   ที่จะย้ายไปให้ดีว่าการโอนย้ายจะมีผลกระทบเกี่ยวข้องสวัสดิการการเป็นสมาชิกอย่างไร เพื่อ
ป้องกันการเสียสิทธิประโยชน์จากการโอนย้ายครับ
(สองหมื่นห้าพันบาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

1. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด จ�ำนวน 1 อัตรา
- ก�ำหนดวันรับสมัคร  วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564  ถึงวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  
เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันท�ำการ
- สหกรณ์ ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก จ�ำกัด หรือตรวจสอบดูได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ ฯ  www.phsc.net
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  จะสอบแข่งขันภาค ก.  และภาค ข. ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 และภาค ค. ในวัน
อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ส�ำหรับรายละเอียดสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
- สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูพิษ ณุโลก จ�ำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ผ ่านการสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2564
ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด หรือตรวจสอบดูได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ ฯ  www.phsc.net
2. ลูกจ้างประจ�ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ต�ำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จ�ำนวน 1 อัตรา
- ก�ำหนดวันรับสมัคร  วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564  ถึงวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  
เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันท�ำการ
- สหกรณ์ ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ภายในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
จ�ำกัด หรือตรวจสอบดูได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ ฯ  www.phsc.net
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก  จ�ำกัด  จะสอบแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ส�ำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด หรือตรวจสอบดูได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ ฯ  www.phsc.net
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ ฯ www.phsc.net

ทั้งนี้   สหกรณ์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากที่ก�ำหนดตามความเหมาะสม  หรือเพื่อ
ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้  และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กล่าวข้างต้น  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
เป็นต้นไป  จนกว่าสหกรณ์ ฯ จะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 4.95 บาท ต่อปี
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มุม ประชาสัมพันธ์สหกรณ์
โดย...เมธี  ศรีรันต์  

***จัดโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สู้เศรษฐกิจยุคโควิด - 19” ***
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ก�ำหนดให้มีการจัดโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู    สู้เศรษฐกิจยุคโควิด - 19” เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ซือ้ สินค้าในราคาถูก ประหยัดค่าใช้จา่ ยในครอบครัว โดยมีรายละเอียดการจัดโครงการ ฯ ดังนี้
1. สหกรณ์ ฯ จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทีจ่ ำ� เป็นในชีวติ ประจ�ำวันและใช้สอยในครัวเรือน สินค้ามีความหลากหลาย ทัง้ ยีห่ อ้ และมีราคาทีถ่ กู
กว่าราคาตลาด บริการแก่สมาชิก โดยก�ำหนดประเภทสินค้าและราคาตามสมควร (สินค้าถูกกว่าราคาตลาด 10 – 20 %)
2. โดยมีเงือ่ นไขการสัง่ ซือ้ สินค้า ส�ำหรับสมาชิก 1 ท่าน มี 1 สิทธิ์ ซือ้ ได้ 1 ครัง้ และซือ้ สินค้ารายการละไม่เกิน 6 ชิน้ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 บาท
จนกว่าสินค้าในโครงการจะหมด โดยเรียงล�ำดับจากวันทีส่ หกรณ์ ฯ ได้รบั ใบรายการค�ำสัง่ ซือ้
3. วิธกี ารโดยสหกรณ์ ฯ เปิดรับรายการค�ำสัง่ ซือ้ ล่วงหน้าจากสมาชิก
4. สมาชิกจะเป็นผูค้ ดั เลือกสัง่ ซือ้ รายการสินค้าได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยสามารถคัดเลือกสินค้าได้จากใบรายการสินค้าทีส่ หกรณ์ ฯ
ก�ำหนดตามเงือ่ นไข
5. เริม่ รับรายการค�ำสัง่ ซือ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 - 30 กันยายน 2564 โดยสมาชิกสามารถเลือกปฏิบตั ไิ ด้ ดังนี้
5.1 สมาชิกสามารถเลือกสัง่ ซือ้ สินค้าและส่งมอบใบสัง่ ซือ้ สินค้าผ่านกรรมการสหกรณ์ฯ ประจ�ำหน่วยของตนเอง เพือ่ ให้สหกรณ์ฯ น�ำมาจัดเป็น
ออเดอร์ลว่ งหน้ารอการจ�ำหน่ายให้แก่สมาชิก
5.2 สมาชิกสามารถเลือกสัง่ ซือ้ สินค้าและส่งมอบใบสัง่ ซือ้ สินค้าได้ดว้ ยตนเอง ณ สหกรณ์ ฯ ทัง้ 2 สาขา (สหกรณ์ ฯ สาขาพิษณุโลก และสหกรณ์ ฯ
สาขานครไทย) เพือ่ ให้สหกรณ์ ฯ น�ำมาจัดเป็นออเดอร์ลว่ งหน้ารอการจ�ำหน่ายให้แก่สมาชิก
6. เริม่ การจัดส่งสินค้าให้แก่สมาชิกตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสหกรณ์ ฯ จะแจ้งให้รบั ทราบวันและเวลารับสินค้าและช�ำระเงินค่าสินค้า
ในวันเดียวกันผ่านกรรมการสหกรณ์ ฯ ประจ�ำหน่วยของตนเอง ซึง่ สหกรณ์ ฯ ก�ำหนดสถานทีร่ บั สินค้าตามความเหมาะสมในพืน้ ทีข่ องแต่ละอ�ำเภอ
7. สมาชิกสามารถระบุสถานทีร่ บั สินค้า และช�ำระเงินค่าสินค้าในวันเดียวกันผ่านกรรมการสหกรณ์ ฯ ประจ�ำหน่วยของตนเอง โดยสหกรณ์ ฯ ก�ำหนด
สถานทีต่ ามความเหมาะสมในพืน้ ทีข่ องแต่ละอ�ำเภอ ดังนี้
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แจ้งสมาชิกตรวจสอบการช�ำระหนี้ใบเสร็จประจ�ำเดือน
สหกรณ์ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ  ช่วยกรุณาตรวจสอบการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายตามใบเสร็จของสหกรณ์ในแต่ละเดือนว่า  เงินเดือนของท่าน
หักเงินช�ำระหนี้ใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือนของสหกรณ์ ฯ หรือไม่   หากไม่มีการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายและคืนช�ำระใบเสร็จของสหกรณ์ ฯ  กรุณารีบ
ด�ำเนินการช�ำระเงินให้ทันตามก�ำหนดในใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันช�ำระไว้ (วันสิ้นเดือน)  ซึ่งหากพ้นก�ำหนดแล้ว  ท่านจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินเฉลี่ยคืนที่
ค�ำนวณให้ตลอดทั้งปี  และถ้าสมาชิกต้องการกู้เงินไม่ว่าประเภทใด  ต้องช�ำระเงินที่ค้างอยู่ก่อนและเว้นระยะเวลา  90  วันจึงจะกู้ได้  หากสมาชิกมีเหตุ
ขัดข้องหรือเงินเดือนไม่พอให้หัก ณ ที่จ่าย  สามารถปรึกษาฝ่ายจัดการสหกรณ์ ฯ หรือกรรมการตัวแทนหน่วยของท่าน เพื่อขอด�ำเนินการประนอมหนี้
หรือปรับโครงสร้างหนี้ได้  

		 “สิทธิของสมาชิกที่พึงได้พึงมี ควรรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
สรุปสถานภาพของสหกรณ์ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(1)    จ�ำนวนสมาชิก
(2)    ทุนเรือนหุ้น
(3)    เงินส�ำรอง และอื่น ๆ
(4)    เงินรับฝากจากสมาชิก
(5)    เงินฝากสหกรณ์อื่นและธนาคารต่าง ๆ
(6)    เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ๆ

13,123   คน
7,256,422,880.00 บาท
677,677,131.62 บาท
5,824,601,993.39 บาท
663,664,752.04 บาท
285,000,000.00 บาท

(7)    เงินให้กู้อยู่ที่สมาชิก
(8)    ดอกเบี้ยรับ , รับอื่น ๆ
(9)    ดอกเบี้ยจ่ายต่าง ๆ
(10)  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
(11)  ก�ำไรสะสมโดยประมาณ
(12)  ทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น

บัญชีเงินฝากสหกรณ์

13,839,350,907.25 บาท
606,972,368.60 บาท
47,369,687.11 บาท
57,236,185.32 บาท
502,366,496.17 บาท
14,579,576,212.76 บาท

สมาชิกทีต่ อ้ งการโอนเงินท�ำธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ ฯ  สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก  จ�ำกัด ”  
ตามธนาคารต่าง ๆ  ได้ดังนี้
1.  ธนาคารกรุงไทย   
สาขาพิษณุโลก      บัญชีออมทรัพย์    เลขที่  601-1-01950-1
2.  ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสิงหวัฒน์
บัญชีออมทรัพย์    เลขที่  535-0-08686-3
4.  ธนาคารออมสิน
สาขานางพญา
บัญชีออมทรัพย์    เลขที่  052-0-30007-612
หากสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณา FAX ใบน�ำฝาก (ใบโอน) พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะติดต่อท�ำธุรกรรม
การเงินกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 303393 หรือ 055 – 377477
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มุมสนทนา

			

มุมสนทนาฉบับนี้   ผมขอเรียนแจ้งให้สมาชิกได้ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ
มอบเงินกองทุนบ�ำเหน็จให้แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการในปี 2564  ที่มีจ�ำนวน
โดย...สัมพาส ทรงพุฒิ
สมาชิกผู้เกษียณทั้งสิ้น  377 คน โดยสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนบ�ำเหน็จ
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ จะได้รับเงินจากสหกรณ์ ฯ โดยคิดค�ำนวณตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการใช้เงินกองทุน
บ�ำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2563  ดังนี้
1. สมาชิกที่ครบเกษียณอายุราชการ หรือ สมาชิกที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
ก่อนก�ำหนด ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ คือ
- เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ จ�ำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท)
- เป็นสมาชิกติดต่อกันเกิน 10 ปี ในส่วนที่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นในอัตราปีละ 600 บาท (หก
ร้อยบาท) ทั้งนี้ รวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
2. การนับเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับจ�ำนวนปีเต็ม เศษของเดือนไม่นับ
โดยในปี 2564 มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ�ำ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ�ำกัด ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้

สาระ
น่ารูโดย....
้ อัศวิน

สาระน่ารู้ฉบับนี้   ผมขอเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับล�ำดับการหักช�ำระ
หนี้จากเงินสวัสดิการของสมาชิกเสียชีวิตแจ้งให้สมาชิกทราบ เพื่อจะได้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจว่าสหกรณ์ ฯ ก�ำหนดล�ำดับเป็นไปอย่างไรบ้าง ก็ขอเริ่มต้น
นิลเต่า เลยนะครับ
จากปัญหาที่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต   เกิดความไม่เข้าใจถึงการจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของสมาชิกที่เสียชีวิต   ท�ำให้เกิดการขัดแย้งกัน
ระหว่างทายาทที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนั้น   สหกรณ์ ฯ จึงก�ำหนดให้จ่ายเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต   ซึ่งหากสมาชิกผู้เสียชีวิตมีหนี้ต่อ
สหกรณ์ ฯ จะต้องน�ำเงินสวัสดิการต่าง ๆ ช�ำระหนี้ตามล�ำดับดังนี้
ล�ำดับที่ 1   ให้โอนเงินค่าหุ้นช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 2   ให้โอนเงินฝากช�ำระหนี้ กรณีเป็นบัญชีของสมาชิกที่เสียชีวิตเอง แต่ถ้าไม่ใช่ของสมาชิกที่เสียชีวิตให้ยึดหลักกฎหมาย
ล�ำดับที่ 3   ให้โอนเงินประกันชีวิตกลุ่ม หรือเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 4   ให้โอนเงินประกันชีวิตเพื่อค�้ำประกันสินเชื่อ (สมาชิกจ่ายเบี้ย) ช�ำระหนี้
เมื่อมีเงินเหลือจากการหักช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ ฯ เรียบร้อยแล้ว ให้จ่ายคืนเงินสิทธิประโยชน์ที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ แต่ถ้ายังมีหนี้คงเหลืออยู่
ที่ต้องช�ำระให้กับสหกรณ์ ฯ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จัดการช�ำระหนี้แทนสมาชิกผู้เสียชีวิต ดังนี้
ล�ำดับที่ 5   ให้รับช�ำระหนี้จากผู้รับผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก (ก.ส.ส.เดิม) ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 6   ให้รับช�ำระหนี้จากผู้รับผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ครูไทย ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 7   ให้รับช�ำระหนี้จากผู้รับผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ชุมนุมสหกรณ์ ฯ ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 8   ให้รับช�ำระหนี้จากผู้รับผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ สมาชิกและคู่สมรส ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 9   ให้รับช�ำระหนี้จากผู้รับผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ภาคเหนือ ช�ำระหนี้
ถ้ามีเงินสวัสดิการทีไ่ ด้รบั คงเหลือ จากการหักช�ำระหนีใ้ ห้กบั สหกรณ์ ฯ ตามล�ำดับแล้ว ให้จา่ ยคืนเงินในส่วนทีเ่ หลือกับผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ผลประโยชน์ตอ่ ไป
เป็นไงบ้างครับ   สมาชิกอ่านแล้วคงได้รับความรู้   และอย่าลืมท�ำความเข้าใจกับล�ำดับการหักช�ำระหนี้จากเงินสวัสดิการของสมาชิกเสียชีวิต   
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการและเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย   สหกรณ์ ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์
สาระน่ารู้ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านครับ

พบกันใหม่ฉบับหน้า...

สวัสดีครับ..

เวลาเปิดท�ำการ จันทร์ – ศุกร์

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
การรับ  -  จ่ายเงิน   

เวลา  08.00 น.  -  17.00 น.
เวลา  08.30 น.  -  15.00 น.

สหกรณ์ ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิกในวันเสาร์แรกของทุกเดือน
โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30 น. - 12.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์

เงินกองทุนบ�ำเหน็จผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  จะท�ำการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีเทา) ของสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการทุกรายตามจ�ำนวนเงินที่ได้รับตามระเบียบ ฯ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564  และสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการสามารถขอถอนเงินฝากออมทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2564 เป็นต้นไป  หากตรวจสอบยอดเงินแล้วพบข้อผิดพลาด  สามารถทักท้วงและตรวจสอบจ�ำนวนเงินที่ได้รับ
ตามจ�ำนวนปีการเป็นสมาชิกได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด ในวันและเวลาท�ำการครับ
แล้วพบกันใหม่ครับ..

หมายเลข  055 -  377477 (เบอร์ตรง)ฝ่ายบัญชี – ฝ่ายการเงิน
หมายเลข  055 -  303393 (เบอร์ตรง)ฝ่ายธุรการ
หมายเลขมือถือ 086 – 4465284 ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้ – เงินกู้ฉุกเฉิน
หมายเลขมือถือ 086 – 4465278 ฝ่ายเงินฝาก – ฝ่ายช�ำระหนี้พิเศษ
หมายเลขมือถือ 088 – 2904460 ฝ่ายการเงิน – ฝ่ายบัญชี
หมายเลขมือถือ 088 – 2788494 ฝ่ายประมวลผลคอมพิวเตอร์
หมายเลขมือถือ 081 – 5564351 ฝ่ายนิติกร
หมายเลขมือถือ 086 – 4465276 ส�ำนักงานสาขานครไทย
หมายเลขมือถือ 088 – 2781644 สมาคมฌาปนกิจ
หมายเลขโทรสาร 055 -  303393 ฝ่ายธุรการ
หมายเลขโทรสาร 055 -  377477 ฝ่ายบัญชี – ฝ่ายการเงิน

