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
ส�ำหรับสมาชิกที่คืนหรือค้างช�ำระใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือน  หากคืนใบเสร็จประจ�ำเดือนเพราะหักเงิน ณ ที่จ่ายไม่ได้   แม้จะตามไปช�ำระหนี้ตาม
ก�ำหนดทันตามใบเสร็จที่สหกรณ์ ฯ จัดเก็บ  หากต้องการกู้เงินไม่ว่าประเภทใด  ต้องเว้นระยะเวลา  90  วันจึงจะกู้ได้   ซึ่งสมาชิกท่านใดมีเหตุขัดข้อง
หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการหักเงิน ณ ที่จ่ายประการใด  ให้ปรึกษาหรือสอบถามฝ่ายจัดการ หรือกรรมการตัวแทนหน่วยของท่านได้

“สิทธิของสมาชิกที่พึงได้พึงมี ควรรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”

สรุปผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

(1)    จ�ำนวนสมาชิก
13,011 คน
(2)    ทุนเรือนหุ้น
7,224,485,040 บาท
(3)    เงินส�ำรอง และอื่น ๆ
678,701,630 บาท
(4)    เงินรับฝากจากสมาชิก
5,750,792,510 บาท
(5)    เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและธนาคารต่าง ๆ 389,808,860 บาท
(6)    เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ๆ
300,000,000 บาท

(7)    เงินให้กู้อยู่ที่สมาชิก
(8)    ดอกเบี้ยรับ และรับอื่น ๆ
(9)    ดอกเบี้ยจ่าย
(10)  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
(11)  ก�ำไรสะสมโดยประมาณ
(12)  ทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น

13,865,176,120 บาท
422,683,600 บาท
36,385,520 บาท
41,721,470 บาท
344,576,610 บาท
14,331,171,440  บาท

รายงานเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�ำเดือนมิถนุ ายน - กรกฎาคม 2564 โดย... สมบูรณ์ ฐานะวุฒิพงศ์

					

มติคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
ชุดที่ 61 ปีการเงิน 2564 ประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 28 มิถุนายน 2564
**ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ฯ**

ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่ งของเชือ้ ไวรัสโควิด-19  ท�ำให้ภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกยังเกิดการชะลอตัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก
ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ดังนี้

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

13,011 คน
8,515 คน  คิดเป็นร้อยละ  65.44  ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
10,281 คน

สมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564 จ�ำนวน 15 ราย

1. นางผกาทิพย์
2. นางสุมาลี
3. นายวิวฒ
ั น์
4. นางสาวศุภรา
5. นายกฤช
6. นายอดิศกั ดิ์
7. นางเพียรพิณ
8. นายสมศักดิ์
9. นายสมบัติ
10. นางพวงรัตน์
11. นายวิถี
12. นายส�ำเร็จ
13. นายสุพจน์
14. นายเสมอ
15. นายอุดม

สร้อยมุข
พิมพ์ประสานต์
พิพฒ
ั น์ศาสตร์
จนากร
บุญกล้า
ทะนันชัย
ก่อวุฒพิ งศ์
บุญคง
บุญน้อยกุล
สาโพธิ์
เกิดทอง
จันทร์เจริญ
จินนั ทุยา
สันตติอนันต์
แป้นเจริญ

สังกัด
สังกัด  
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด

ข้าราชการครู อ. บางระก�ำ
ข้าราชการครูบำ� นาญ อ. เมือง
ข้าราชการครู อ. เมือง
ข้าราชการครู อ. นครไทย
ข้าราชการครู อ. เมือง
ข้าราชการครู อ. นครไทย
ข้าราชการครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ลูกจ้างประจ�ำ อ. บางระก�ำ
ข้าราชการครูบำ� นาญ  อ. วังทอง
ข้าราชการครูบำ� นาญส่วนกลาง เขต 1
ข้าราชการครู  อ. วังทอง
ข้าราชการครูบำ� นาญ  อ. เมือง
ข้าราชการครูบำ� นาญสามัญศึกษา  
ข้าราชการครูบำ� นาญ  อ. วังทอง
ข้าราชการครูบำ� นาญ  อ. ชาติตระการ

( 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
นายอุดม สายโท
นายทวี แย้มดี

คณะผู้จัดทำ�

รศ.บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์
ดร.เดชณรงค์ รอดซุง
นายสมบูรณ์ ฐานะวุฒิพงศ์

นายบุญเลิศ ยอดจันทร์
นายพิพัฒน์ พุฒตาล
น.ส.ภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขัน
นางสาวลาภา ชงัดเวช

ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่ งของเชือ้ ไวรัสโควิด-19  ท�ำให้ภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกยังเกิดการชะลอตัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประชุมครัง้ ที่ 8 เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2564 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู  ้ ดังนี้
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ทั้งนี้   สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากที่ก�ำหนด
ตามความเหมาะสม  หรือเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้  และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ที่กล่าวข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน  2564  เป็นต้นไป  จนกว่าสหกรณ์ ฯ จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

**ก�ำหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์**
ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีมติให้จัดการอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ทางภาคส่วนราชการผู้รับผิดชอบในการควบคุมโรคจึงได้ก�ำหนดมาตรการหากต้องมี
การจัดกิจกรรมต่าง ฯ ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ให้สามารถด�ำเนินการได้ โดยต้องไม่เกิน 50 คน ดังนั้น มติที่ประชุม ฯ
จึงก�ำหนดการจัดอบรมเป็น 2 รุน่ (รุน่ ละไม่เกิน 50 คน) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด
ดังนี้
		- รุน่ ที่ 1 ก�ำหนดการจัดอบรมในวันเสาร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 (2วัน)
สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม รวมถึงคณะกรรมการด�ำเนินการพร้อมฝ่ายจัดการ เป็นจ�ำนวน
ทั้งหมด 50 คน
- รุ่นที่ 2 ก�ำหนดการจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 (2วัน)
สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และผู้สนใจจากสหกรณ์อื่น รวมถึงคณะกรรมการด�ำเนินการ
พร้อมฝ่ายจัดการ เป็นจ�ำนวนทั้งหมด 50 คน

โดย...ทวี แย้มดี

กรณีย้ายมาจากต่างจังหวัด แล้วเคยเป็นสมาชิก
สหกรณ์ครูที่จังหวัดเดิม ไม่มีหนี้ มีแต่ค่าหุ้นการโอนค่า
หุน้ มาพร้อมการเป็นสมาชิกใหม่ทพี่ ษิ ณุโลก  สิทธิประโยชน์
ต่างกันหรือไม่ เพราะมีบางท่านบอกว่าถ้าโอนมาจะนับ
เวลาเป็นสมาชิกต่อจากเดิมเลย
ถูกต้องแล้วครับ หากสมาชิกโอนย้ายสิทธิมาอยู่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด อายุการเป็น
สมาชิกก็จะนับต่อเนื่องจากสหกรณ์เดิมที่โอนย้ายมา 
ส�ำหรับสวัสดิการต่าง ๆ ก็จะได้สทิ ธิต์ ามเงือ่ นไขของแต่ละ
สวัสดิการตามที่ก�ำหนดไว้ครับ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ สังกัดข้าราชการบ�ำนาญ  
หากจะกูเ้ งินสามัญต้องมีความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาหรือไม่  
ถ้ามีแล้วต้องให้ใครเซ็นรับรองในใบค�ำขอกู้เงิน

การกูเ้ งินสามัญของข้าราชการบ�ำนาญ  คณะกรรมการมีมติให้ผจู้ ดั การสหกรณ์ ฯ หรือรอง
ผู้จัดการสหกรณ์ ฯ เป็นผู้ลงนามความเห็นของผู้บังคับบัญชาได้เลยครับ
บิดา มารดา บุตรของสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์ ฯ มีวิธีช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
สหกรณ์ ฯ ยังไม่มีการก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือบิดา  มารดา  และบุตรของ
สมาชิกกรณีเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้มีแต่คู่สมรสสมาชิกเท่านั้นที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบของ
สหกรณ์ ฯ โดยให้ได้รบั เงินช่วยเหลือกึง่ หนึง่ ของสิทธิทสี่ มาชิกจะได้รบั หากต้องการให้มกี ารช่วยเหลือ
ในเรื่องดังกล่าว ต้องน�ำ เสนอเรื่องผ่านกรรมการตัวแทนเพื่ อ สู ่ ก ระบวนการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ ฯ ก�ำหนดถือใช้เป็นระเบียบ ฯ ต่อไปครับ
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นข้าราชการครู   สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบเพื่อซื้อหุ้น
และฝากเงินได้หรือไม่  
ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ นั้น ต้องมีความเชื่องโยง
กับสมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ อย่างถูกต้อง  นัน่ หมายถึง  ต้องเป็นคูส่ มรสทีม่ ที ะเบียนสมรสกับ
สมาชิกสหกรณ์ฯ  หรือเป็นบิดา/มารดาของสมาชิกสหกรณ์  หรือเป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ
เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ เพื่อซื้อหุ้นและฝากเงินได้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

มติคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
ชุดที่ 61 ปีการเงิน 2564 ประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
**ส�ำรวจสมาชิก ฯ ซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุติดบ้าน***
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายส�ำหรับใช้เป็นค่าของขวัญตรวจเยี่ยม
สมาชิกซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุติดบ้าน ที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และการ
สรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ประจ�ำปี  2564 ของสหกรณ์ ฯ ได้นั้น
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประชุมครัง้ ที่ 9 เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีมติให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ ฯ ส�ำรวจสมาชิกผู้ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเองได้ในกรณีที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
หรือผู้สูงอายุติดบ้าน ให้ได้ข้อมูลรายชื่อและจ�ำนวน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มนี้สามารถมีสิทธิรับเงินค่าของขวัญตรวจเยี่ยม
จากสหกรณ์ ฯ ทดแทนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเหมาจ่ายส�ำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยก�ำหนดให้ท�ำการส�ำรวจ
ข้อมูลจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ทัง้ นี  
้ สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขและ/หรืออัตราดอกเบีย้ เงินรับฝากทีก่ ำ� หนดตามความเหมาะสม  
หรือเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้   และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กล่าวข้างต้น   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  จนกว่าสหกรณ์ ฯ จะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี
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มุมสหกรณ์ สมาชิกควรทราบ
โดย...ภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด รับทราบ

เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด สอบถามเข้ามายังสหกรณ์ฯ ว่าเกิดความสับสน
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ช่องทาง Facebook ในชื่อสหกรณ์ ฯ ที่สื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกนั้น
สหกรณ์ฯ ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่แจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก
ในช่องทาง Facebook  ใช้ชอ่ื “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด” เพียงชือ่ เดียวเท่านัน้ โดยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่ท�ำการประชาสัมพันธ์ลงผ่าน Facebook ของสหกรณ์ ฯ เป็นข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ฯ แล้ว
หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงด้วยตนเอง ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู พิ ษ ณุ โ ลก จ� ำ กั ด ทั้ ง สาขาส� ำ นั ก งานใหญ่ พิ ษ ณุ โ ลก และสาขาอ� ำ เภอนครไทย หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์
ที่หมายเลข 055-303393 , 055-377477 (ส�ำนักงานใหญ่พิษณุโลก) และ 055-388393 (สาขาอ�ำเภอนครไทย)
ได้ทุกวันในเวลาท�ำการ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์
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
หมายเลขมือถือ 086 – 4465276
หมายเลขมือถือ 088 – 2781644
หมายเลขโทรสาร  055 -  303393
หมายเลขโทรสาร 055 -  377477

ฝ่ายนิติกร
ส�ำนักงานสาขานครไทย
สมาคมฌาปนกิจ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบัญชี – ฝ่ายการเงิน

บัญชีเงินฝากสหกรณ์

สมาชิกทีต่ อ้ งการโอนเงินท�ำธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ ฯ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ”
ตามธนาคารต่าง ๆ ได้ดงั นี้
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

		

เวลาเปิดท�ำการ จันทร์ – ศุกร์

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
การรับ  -  จ่ายเงิน
  

เวลา  08.00 น.  -  17.00 น.
เวลา  08.30 น.  -  15.30 น.

สหกรณ์ ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิกในวันเสาร์แรกของทุกเดือน
โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30 น. - 12.00 น.
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มุมสนทนา

มุมสนทนาฉบับนี้  ผมขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโควิด - 19 ที่มีอยู่ขณะนี้มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ทุกท่านควรดูแลป้องกัน
ตนเองให้ดี และขณะนี้สหกรณ์ ฯ ได้ด�ำเนินกิจการประจ�ำปี 2564 มาแล้วประมาณ 6 เดือน
โดย...อุดม สายโท
(ครึ่งปีแรก) โดยตามปกตินั้น คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ฯ จะต้องจัดการประชุมผู้
แทนสมาชิกสหกรณ์ ฯ ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 555 คน เพื่อท�ำการแถลงผลการด�ำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกให้แก่ผู้แทน ฯ ได้รับ
ทราบ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบัน ทางภาคส่วนราชการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมโรคได้ก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันโรคครั้งนี้ไว้ว่า  หากต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ฯ ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ให้สามารถด�ำเนินการได้โดยต้องไม่เกินจ�ำนวน
50 คน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ฯ ชุดที่ 61 จึงมีมติให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โควิด - 19
และติดตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลกอย่างใกล้ชิด ควรเฝ้าดูสถานการณ์และต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. จังหวัด
พิษณุโลกอย่างเคร่งครัด หากสถานการณ์มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นเมื่อใด สหกรณ์ฯ จะเตรียมด�ำเนินการจัดการประชุมต่อไป

จึงขอให้แจ้งสมาชิกทราบโดยทั่วกัน
แล้วพบกันใหม่ครับ..

แจ้งท�ำสติ๊กเกอร์รถยนต์สมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ที่มีรถยนต์ทุกท่าน  สามารถขอสติ๊กเกอร์ติดหน้ากระจกรถยนต์ได้  โดยน�ำ
เอกสารส�ำเนาทะเบียนรถยนต์ และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว ไปลงทะเบียนขอรับสติ๊กเกอร์ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด  
ในวัน และเวลาท�ำการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   เพื่อประโยชน์ในการดูแล - จัดระเบียบการจอดรถยนต์ของสหกรณ์ฯ  และขอเรียน
แจ้งให้สมาชิกทราบว่า สมาชิกท่านใดไม่ตดิ สติก๊ เกอร์ของสหกรณ์ไว้หน้ากระจกรถยนต์  หากน�ำรถยนต์ไปจอดทิง้ ค้างคืนไว้  กรุณาช่วยแจ้ง
ยามรักษาความปลอดภัยทราบด้วย  เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกไปจอดรถยนต์ทิ้งค้างคืนไว้ หรือป้องกันการหลบซ่อน
การกระท�ำผิดของเหล่ามิจฉาชีพ   และขอความกรุณาจากสมาชิก โปรดให้ความร่วมมือจากการแนะน�ำการจอดรถยนต์ของยาม
รักษาความปลอดภัยประจ�ำจุดด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า  บริเวณที่จอดรถของสหกรณ์ ฯ เป็นเพียงการให้บริการ
เพือ่ การจอดรถเท่านัน้   สหกรณ์ ฯ ไม่มสี ว่ นในการรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ เกีย่ วกับรถของผูใ้ ช้บริการไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้   
และผูใ้ ช้บริการจอดรถไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสหกรณ์ ฯ ได้  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยทัว่ กัน    
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สาระ
น่ารูโดย...เดชณรงค์
้

สาระน่ารู้ฉบับนี้   ผมขอพูดถึงเรื่องการหักเงินค่าหุ้น
รายเดือน โดยข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วย
รอดซุง หุน้ และการแจ้งยอดเงินจ�ำนวนหุน้ พ.ศ.2563 ก�ำหนดไว้ดงั นี้
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ข้อ 6  ก�ำหนดว่า  “ การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้อง
ช�ำระค่าหุน้ เป็นรายเดือนตัง้ แต่เดือนแรกทีเ่ ข้าเป็นสมาชิก  ตามอัตราส่วนของจ�ำนวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ ”
เงินได้รายเดือน  หมายถึง “ เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำ  และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำ  ซึ่ง
สมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบ�ำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจาก
ทางราชการด้วย ”
และตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยหุ้นและการแจ้งยอดเงินจ�ำนวนหุ้น  พ.ศ. 2563 ก�ำหนดให้สมาชิกถือหุ้น
ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก  ตามอัตราส่วนของจ�ำนวนเงินได้รายเดือนของตนดังนี้
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2. สมาชิกข้าราชการบ�ำนาญ ต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าอัตราที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 6
และระเบียบฯ ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าอัตราที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 6 และระเบียบฯ
ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

3. ส�ำหรับสมาชิกเดิมที่ประสงค์ปรับลดการส่งเงินค่าหุ้น ให้ปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ดังนี้

พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ

สวัสดีครับ..

