รายงานความเคลื่อนไหวของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส. พล.)
โดย พิพัฒน์ พุฒตาล
แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก   จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ครั้งที่ 4
ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)
1.สมาชิกยกมา (19 สิงหาคม 2564)
จ�ำนวน 1,367 คน
2.สมาชิกสมัครเข้าใหม่ และคู่สมรส
จ�ำนวน
5    คน
3.สมาชิกถึงแก่ความตาย
จ�ำนวน
7    คน
4.สมาชิกลาออก
จ�ำนวน
-     คน
5.สมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน (3 พฤศจิกายน 2564)
จ�ำนวน 1,365    คน
การจ�ำแนกสมาชิก
1.สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ
จ�ำนวน 1,132    คน
2.สมาชิกที่เป็นคู่สมรสสมาชิกสหกรณ์ ฯ
จ�ำนวน      233    คน
รายงานฐานะการเงินของสมาคมฯ (สคส. พล.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ฝากเงินสงเคราะห์ศพที่เก็บจากสมาชิกล่วงหน้าใน
ชื่อบัญชี “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด และคู่สมรส  เลขที่บัญชี   0 – 10660 ฝากไว้กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  โดยมียอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์  ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น  1,627,400.00   บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หากสมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินรายละ 140,000 บาท

รายงานเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�ำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 โดย... มณี พันธุ์เหล็ก

					

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

13,185  คน
10,328  คน

สมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 จ�ำนวน 11 ราย
1. นางพเยาว์
2. นายไอศูรย์
3. นายว่อน  
4. พ.อ.อ. พล
5. นายธงชัย  
6. นางสาวหวานใจ  
7. นายเทอดพงษ์
8. นางสาวสุรพี ร
9. นายเอนก
10. นางสาวอรนงค์
11. นางสาวสมลักษณ์  

โพยมรัตน์
บุญส่งแท้
ไทรน้อย
งอกอ่อน
เนียมใบ
จูงทรัพย์
มีชา้ ง    
ยิม้ วารี
เรืองเดช
วงค์ปญ
ั ญา
ปรีชา

สังกัด
สังกัด
สังกัด   
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด

ข้าราชการบ�ำนาญส่วนกลาง เขต 1
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. วัดโบสถ์
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. วังทอง
ข้าราชการ สังกัด อาชีวศึกษาพิษณุโลก
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญส่วนกลาง เขต 1
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญส่วนกลาง เขต 1
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. นครไทย
ข้าราชการ สังกัด รอโอนย้ายสหกรณ์
ข้าราชการบ�ำนาญ สามัญศึกษา

( 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 13 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
***แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์***

ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ส่งส�ำเนาค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (พล.) 7/2564 สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจ
การสหกรณ์ และค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (พล.) 8/2564 สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและ
ฐานะการเงินของสหกรณ์ โดยค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์   แก่นมณี ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เป็นผู้
ตรวจการสหกรณ์ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน 2564 รับทราบ และขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

*** ประกาศผลการสรรหากรรมการสหกรณ์ ฯ ประจ�ำปี 2565 (ชุดที่ 62) และประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ
ประจ�ำปี 2565 - 2566 (ชุดที่ 62 และชุดที่ 63) ***
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565 (ชุดที่ 62) และการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
ประจ�ำปี 2565 - 2566 (ชุดที่ 62 และชุดที่ 63) โดยก�ำหนดให้มีการสรรหาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นั้น
บัดนี้ ได้ด�ำเนินการสรรหาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้รับทราบ ดังนี้

1.ผลการสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565 (ชุดที่ 62)
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2.ผลการสรรหาประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565 - 2566 (ชุดที่ 62 และชุดที่ 63)
โดย...ทวีป เคลือบพ่วง

ทัง้ นี   
้ ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั การสรรหาตามประกาศนี  ้ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564  ตามทีส่ หกรณ์ ฯก�ำหนด  หากไม่เข้าร่วมประชุม
จะด�ำเนินการตามระเบียบ ฯ  ว่าด้วยการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก และการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ พ.ศ. 2563 ต่อไป
                 ประกาศ  ณ  วันที  ่ 26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564
นายประกอบ  พูลภิไกร
ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก  จ�ำกัด

***ก�ำหนดการประชุมต่าง ๆ เพือ่ เตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564***
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก  จ�ำกัด  โดยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที  ่ 61  ได้กำ� หนดจัดให้มกี ารประชุมต่าง ๆ เพือ่ เตรียมความพร้อมและ
ท�ำความเข้าใจผูแ้ ทนสมาชิก  ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 ทีจ่ ะมีขนึ้   ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก  จ�ำกัด  ดังนี้
วันที่ 12 ธันวาคม 2564  เวลา  13.00 น.  ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ  ชุดที  ่ 61  เพือ่ พิจารณารับรองงบดุล และงบก�ำไร
ขาดทุนประจ�ำปี 2564  ณ  ห้องประชุมอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก  จ�ำกัด (หลังใหม่)
วันที่ 14 ธันวาคม 2564  เวลา  09.00 น.  ประชุมผูแ้ ทนของผูแ้ ทนสมาชิก 10:1  เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำ
ปี  2564  และการจัดตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2565  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก  จ�ำกัด
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา  08.30  น.  ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564  เพือ่ รับทราบและพิจารณารายงานประจ�ำปี 2564
โดยผูแ้ ทนสมาชิก 20:1  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก  จ�ำกัด
หลังจากการประชุมในวันที  ่ 14  ธันวาคม  2564  เสร็จสิน้   สมาชิกจะทราบว่าในปีการเงิน 2564  จะได้รบั เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืนใน
อัตราและจ�ำนวนเงินเท่าใด  ซึง่ สมาชิกจะได้นำ� เงินตอบแทนทีไ่ ด้รบั เป็นเงินปันผล และเงินเฉลีย่ คืนไปใช้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

***โอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์***
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61    ได้ก�ำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก   จ�ำกัด   ด�ำเนินการโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
ประจ�ำปี 2564  ที่สมาชิกจะได้รับเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ฯ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ไว้
กับสหกรณ์ ฯ  และต้องการให้สมาชิกทุกคนมีเงินฝากออมทรัพย์ไว้ท�ำธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ได้ทุกวันเวลา  และสมาชิกจะได้รับการบริการ
จากสหกรณ์ ฯ ได้หลายช่องทาง   โดยช่องทางแรกสามารถเบิกถอนและฝากเงินไว้กับสหกรณ์ ฯ โดยตรงได้ที่สหกรณ์ในวันเวลาท�ำการปกติ  
หรืออีกช่องทางหนึ่ง จะเบิกถอนทางตู้ เอ.ที.เอ็ม ของธนาคารกรุงไทย  จ�ำกัด (มหาชน) ได้ทุกวันเวลาตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ  
หากสมาชิกสงสัยเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก   จ�ำกัด   สามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังสหกรณ์ ฯ ได้ที่
หมายเลข 055-377477 หรือ 055-303393  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน

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

อยากทราบว่า  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ ฯ
มีการล�ำดับสวัสดิการที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ฯ เพื่อ
ช�ำระหนี้ หรือจ่ายคืนแก่ทายาทอย่างไร
   เมื่ อ สมาชิ ก ถึ ง แก่ ก รรม   ให้ ผู ้ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ เงิ น
สงเคราะห์ ได้แจ้งหนังสือพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
เพือ่ ขอรับเงินสงเคราะห์ศพ  โดยสหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้
ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงิน
สวัสดิการตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
เมื่อสมาชิกเสียชีวิต  และยังมีภาระต้องช�ำระหนี้ในฐานะ
ผู้กู้กับสหกรณ์ให้ด�ำเนินการดังนี้
ล�ำดับที่  1  ให้โอนเงินค่าหุ้น  ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่  2  ให้โอนเงินฝากที่เป็นบัญชีเจ้าตัวช�ำระหนี้
(ถ้าไม่ใช่บัญชีเจ้าตัวให้ยึดตามหลักกฎหมาย)
ล� ำ ดั บ ที่ 3 ให้ โ อนเงิ น ประกั น ชี วิ ต กลุ ่ ม หรื อ เงิ น
สวัสดิการเพือ่ การสงเคราะห์สมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรม ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่   4  ให้โอนเงินประกันชีวิตเพื่อค�้ำประกันสิน
เชื่อ ช�ำระหนี้
เมื่ อ มี เ งิ น เหลื อ จากการหั ก ช� ำ ระหนี้ ใ ห้ กั บ สหกรณ์ ฯ
เรียบร้อยแล้ว  ให้จ่ายคืนเงินสิทธิประโยชน์ที่เหลือให้แก่
ผู้มีสิทธิได้รับ  แต่ถ้ายังมีหนี้คงเหลืออยู่ที่ต้องช�ำระให้กับ
สหกรณ์ฯ   ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการต่างๆ จัดการ
ช�ำระหนี้แทนสมาชิกผู้เสียชีวิต  ดังนี้

ล�ำดับที่   5  ให้รับช�ำระหนี้จากผู้รับผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.พล.)
ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 6  ให้รบั ช�ำระหนีจ้ ากผูร้ บั ผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจครูไทยฯ  (สส.อค.)  ช�ำระหนี้
ล�ำดับที  ่ 7  ให้รบั ช�ำระหนีจ้ ากผูร้ บั ผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจชุมนุมฯ (สส.ชสอ.) ช�ำระหนี้
ล�ำดับที  ่ 8  ให้รบั ช�ำระหนีจ้ ากผูร้ บั ผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจคูส่ มรสฯ (สคส.) ช�ำระหนี้
ล�ำดับที  ่ 9  ให้รบั ช�ำระหนีจ้ ากผูร้ บั ผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจฯภาคเหนือ (สฌอน.) ช�ำระหนี้
ถ้ามีเงินสวัสดิการที่ได้รับคงเหลือ  จากการหักช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ตามล�ำดับแล้ว  ให้จ่ายคืน
เงินส่วนที่เหลือ กับผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ต่อไป
อยากทราบว่าสหกรณ์ ฯ มีการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และ
จัดสรรเป็นอย่างอื่นอะไรบ้าง
สหกรณ์ ฯ เมื่อท�ำการปิดบัญชีทางการเงิน  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปีแล้ว  จะต้อง
จัดสรรก�ำไรเสนอต่อที่ประชุมให้สมาชิกอนุมัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ดังนี้
1. เป็นทุนส�ำรอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
2. เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ไม่เกินร้อยละหนึง่ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
(สามหมื่นบาท)
ก�ำไรที่เหลือจากจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรเป็น
- เงินปันผล  โดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาการถือหุ้น
- เงินเฉลี่ยคืน   ตามส่วนจ�ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยซึ่งสมาชิกได้ช�ำระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดช�ำระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
- เงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่  ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
- ทุนรักษาระดับเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยูใ่ นวันสิน้ ปีนนั้
- ทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
- ทุนสาธารณประโยชน์  ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
- ทุนสวัสดิการ ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
- กองทุนบ�ำเหน็จสมาชิก
- ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น

แจ้งท�ำสติ๊กเกอร์รถยนต์สมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก   จ�ำกัด   ที่มีรถยนต์ทุกท่าน   สามารถขอสติ๊กเกอร์ติดหน้ากระจกรถยนต์ได้   โดยน�ำเอกสารส�ำเนา
ทะเบียนรถยนต์ และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว ไปลงทะเบียนขอรับสติ๊กเกอร์ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ในวัน และเวลาท�ำการได้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป    เพื่อประโยชน์ในการดูแล - จัดระเบียบการจอดรถยนต์ของสหกรณ์ฯ   และขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทราบว่า  สมาชิกท่านใดไม่ติด
สติ๊กเกอร์ของสหกรณ์ไว้หน้ากระจกรถยนต์  หากน�ำรถยนต์ไปจอดทิ้งค้างคืนไว้  กรุณาช่วยแจ้งยามรักษาความปลอดภัยทราบด้วย  เพื่อป้องกันบุคคล
ภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกไปจอดรถยนต์ทิ้งค้างคืนไว้ หรือป้องกันการหลบซ่อนการกระท�ำผิดของเหล่ามิจฉาชีพ  และขอความกรุณาจากสมาชิก  โปรดให้
ความร่วมมือจากการแนะน�ำการจอดรถยนต์ของยามรักษาความปลอดภัยประจ�ำจุดด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า   บริเวณที่จอดรถของสหกรณ์ ฯ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อการจอดรถ
เท่านั้น  สหกรณ์ ฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถของผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  และผู้ใช้บริการจอดรถไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสหกรณ์ ฯ ได้  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกัน

สรุปสถานภาพของสหกรณ์ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(1)    จ�ำนวนสมาชิก
(2)    ทุนเรือนหุ้น
(3)    เงินส�ำรอง และอื่น ๆ
(4)    เงินรับฝากจากสมาชิก
(5)    เงินฝากสหกรณ์อื่นและธนาคารต่าง ๆ
(6)    เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ๆ

13,185 คน
7,282,569,450.00 บาท
657,478,068.79 บาท
5,975,753,702.19 บาท
978,103,290.63 บาท
275,000,000.00 บาท

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

13,839,350,907.25 บาท
724,968,940.39 บาท
173,898,093.82 บาท
80,850,205.54 บาท
470,220,641.03 บาท
14,579,576,212.76 บาท
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มุม ประชาสัมพันธ์สหกรณ์
โดย...เมธี  ศรีรันต์  

ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด รับทราบ
เนือ่ งจากมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด สอบถามเข้ามายังสหกรณ์ฯ ว่าเกิดความสับสนข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ชอ่ งทาง
Facebook ในชือ่ สหกรณ์ ฯ ทีส่ อื่ สารข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกนัน้
สหกรณ์ฯ ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทแี่ จ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกในช่องทาง Facebook  ใช้ชอื่ “สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด” เพียงชือ่ เดียวเท่านัน้ โดยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทีท่ ำ� การประชาสัมพันธ์ลงผ่าน Facebook ของสหกรณ์ ฯ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้รบั การ
รับรองจากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ฯ แล้ว
หากสมาชิกมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงด้วยตนเอง ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ทัง้ สาขาส�ำนักงาน
ใหญ่พษิ ณุโลก และสาขาอ�ำเภอนครไทย หรือสอบถามทางโทรศัพท์ทหี่ มายเลข 055-303393 , 055-377477 (ส�ำนักงานใหญ่พษิ ณุโลก) และ 055-388393
(สาขาอ�ำเภอนครไทย)  ทุกวันในเวลาท�ำการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

“ต่อจากหน้า 2”
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*** การช�ำระเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณ์ ฯ ,
สมาคมฌาปนกิจฯ ครูไทย , สมาคมฌาปนกิจฯ คู่สมรส และสมาคมฌาปนกิจ ฯ ภาคเหนือ***
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก   จ�ำกัด ทีส่ มัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.) , สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมครูไทย (สสอค.) , สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและคู่สมรส (สคส.พล.) และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) ซึ่งสามารถตรวจสอบตนเองได้ว่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ฯ ใดบ้างโดยมี
รายละเอียดอยู่ในใบเสร็จสหกรณ์ ฯ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ และสมาชิกจะต้องช�ำระเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า  โดยให้หักจาก
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ซึ่งมีสมาชิกบางรายหักเงินไม่ได้ หรือบางรายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับไม่เพียงพอให้หัก
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61  ได้ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากทุก ๆ ปีที่ผ่านมา และเกรงว่าสมาชิกจะเสียสิทธิ์ในการรับเงิน
สวัสดิการของสมาคม ฯ ดังกล่าวที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก จึงก�ำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ด�ำเนินการเก็บเงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าดังนี้
1.ให้หักจากเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกจะได้รับ (กรณีเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนเพียงพอให้หัก) หรือ
2.ให้ช�ำระเป็นเงินสดได้ที่สหกรณ์ ฯ หรือ
3.หากช�ำระไม่ได้ตามข้อ 1 และข้อ 2  ยินยอมให้เพิ่มเป็นหนี้สามัญโดยมีหนังสือยินยอมจากผู้ค�้ำประกันให้เพิ่มหนี้สามัญได้ (ติดต่อเจ้า
หน้าที่สมาคม ฯ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด)
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

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”

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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มุมสนทนา

			

มุมสนทนาฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายทีผ่ มจะได้พดู คุยสนทนากับสมาชิก   เพราะสหกรณ์ ฯ ปิด
บัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และเตรียมการประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564  
หลังจากนั้นคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62 ประจ�ำปีการเงิน 2565 ก็จะเข้ามาท�ำหน้าที่บริหาร
โดย...สัมพาส ทรงพุฒิ
งานสหกรณ์ ฯ แทนชุดปัจจุบัน  ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ขอชี้แจงสมาชิกถึงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ที่ทุกคนต้องเฝ้าระมัดระวังตนเองให้มากที่สุดเพื่อป้องกัน
การได้รับเชื้อโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นั้นได้ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของทุก
คนอย่างเป็นที่รู้กันแล้วนั้น ยังส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ด้วยเช่นกัน
เนื่องจากทางภาคส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมและดูแลสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้มีมาตรการให้
ปฏิบัติโดยยังไม่สามารถให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ   ที่ต้องมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนเป็นจ�ำนวนมากเกินกว่า  200 คนได้นั้น ก็ส่งอาจผลถึง
ก�ำหนดการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 ที่คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ได้วางแผนงานจัดการประชุมใหญ่ไว้ในวันที่ 25
ธันวาคม 2564 โดยต้องมีผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ฯ ประจ�ำปี 2565 จ�ำนวน 569 คน เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุมใหญ่ต่าง ๆ
นั้น ซึ่งทางคณะกรรมการด�ำเนินการต้องด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือเพื่อขออนุญาตจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 โดยให้มีผู้เข้าร่วม
ประชุมเกินกว่า  200 คน โดยขอให้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 พิษณุโลก หรือ ศบค.
พิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้จัดการประชุมดังกล่าวแล้วนั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ขอแจ้งให้สมาชิกรับทราบเพิ่มเติมว่า  ในปีการเงิน 2564 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ระลอกใหม่ คณะกรรมการได้พยายามให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ และอีกประการหนึ่ง ภายหลังจากที่ ศบค.พิษณุโลกได้มี
มาตรการผ่อนคลายในด้านต่าง ๆ ในการป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว  สหกรณ์ ฯ จึงได้เริ่มด�ำเนินการจัดโครงการต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วยดังราย
ละเอียดต่อไปนี้    
1. จัดให้มีโครงการพักช�ำระต้นเงินกู้สามัญจ�ำนวน 6 งวด ระยะเวลาพักช�ำระหนี้เริ่มตั้งแต่เมษายน 2564 ถึง กันยายน 2564
2. จัดให้มีโครงการกู้เงินปันผลประจ�ำปี 2564 โดยสมาชิกสามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกินจ�ำนวนร้อยละ 80 ของเงินปันผลที่ได้รับในปี
2563 (ไม่รวมเงินเฉลี่ยคืน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 - 2 กันยายน 2564
3. จัดให้มีโครงการสวัสดิการโควิด-19 ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่งช�ำระไม่เกิน 100 งวด เริ่มกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31
สิงหาคม 2564
4. จัดให้มีโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู   สู้เศรษฐกิจยุคโควิด - 19” จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน
และใช้สอยในครัวเรือน สินค้ามีความหลากหลาย ทั้งยี่ห้อ และมีราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด บริการแก่สมาชิกโดยก�ำหนดประเภทสินค้าและ
ราคาตามสมควร (สินค้าถูกกว่าราคาตลาด 10 - 20%) โดยเริ่มจัดโครงการ ฯ วันที่ 15 - 30 กันยายน 2564
5. จัดโครงการพัฒนาอุดมการณ์ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ (5.1) จ�ำนวนเงิน  1,000,000 บาท มอบหมาย
ให้กรรมการประจ�ำหน่วยเป็นผู้ด�ำเนินการ โดยจัดพัฒนาอุดมการณ์ผู้แทนสมาชิกและศึกษาดูงานภายในประเทศให้แก่ผู้แทนสมาชิก จ�ำนวน
570 คน รายหัวละ 1,500 บาท  จัดแบ่งเป็นกลุ่มสังกัดต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มใหญ่ประกอบด้วย  สพป. พล. เขต 1, เขต 2, เขต 3, สพม. เขต 39,
บ�ำนาญ, เทศบาล, ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม, หน่วยย่อยอื่น และส�ำหรับการสัมมนาศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่าย
จัดการ ซึ่งกรรมการตัวแทนหน่วยได้ด�ำเนินการจัดพัฒนาอุดมการณ์สมาชิกพร้อมกับศึกษาดูงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์โครงการ ฯ และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ ประจ�ำปี 2564 (5.3) จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท  โดยสหกรณ์ ฯ ด�ำเนิน
การจัดหาวิทยากรและควบคุมการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ให้สมาชิกมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ และ
ให้สมาชิกน�ำความรู้ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
7. จัดโครงการจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่สมาชิก ประจ�ำปี 2564 (5.4) จ�ำนวนเงิน 1,000,000 บาท  จากสมาชิกผู้เกษียณอายุ
ราชการที่ตั้งงบประมาณไว้   400 คน ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 คณะกรรมการจึงมีมติที่ประชุม ฯ
ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการประจ�ำปี 2564 โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานร่วม
กับแต่ละพื้นที่อ�ำเภอที่จัดงานแสดงมุทิตาจิต ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง และค่าของที่ระลึกจ�ำนวน
1,000 บาทส�ำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการประจ�ำปี 2564 ทุกท่าน  โดยคณะกรรมการได้ร่วมด�ำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอ
ขอบคุณสมาชิก  คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 61  ประจ�ำปี 2564  ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสหกรณ์ ฯ เป็น
อย่างดี  และเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2564 และต้อนรับปีใหม่ 2565  ผมและทีมงานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ขอ
อ�ำนวยอวยพรให้สมาชิกทุกท่าน  จงประสบความสุข  ความส�ำเร็จ  ตามที่คิดที่หวัง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
แล้วพบกันใหม่ครับ..
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สาระน่ารู้ฉบับส่งท้ายปีเก่า  ปี 2564 และต้อนรับปีใหม่  ปี 2565  ซึ่ง
เป็นฉบับสุดท้ายของปีการเงิน 2564   ที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  ชุดที่ 61 ใกล้สิ้นสุดการบริหารงาน  ผมใน
นิลเต่า ฐานะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ก็ขอแจ้งให้สมาชิกรับทราบ
ถึงเงินสวัสดิการของสหกรณ์ ฯ ว่ามีอะไรบ้าง การหักเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพแต่ละสมาคม ฯ หรือแต่ละประเภท มีอย่างไรและหักเท่าไหร่ หักเดือน
ไหนบ้าง โดยได้หาข้อมูลจากฝ่ายจัดการและขอน�ำตอบค�ำถามผ่านสาระน่ารู้ฉบับนี้นะครับ
สวัสดิการที่สมาชิกเสียชีวิต แล้วจะได้รับ คือ
            -  เงินสวัสดิการที่สหกรณ์ ฯ จ่ายให้แก่สมาชิกทุกราย  หากสมาชิกเสียชีวิต  ทายาทสมาชิกจะได้รับเงิน  400,000  บาท  
            - เงินช่วยท�ำศพสมาชิก และคู่สมรส ทายาทจะได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิตเพื่อจัดการศพ ไม่เกิน 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอายุการเป็น
สมาชิก)  แต่หากคู่สมรสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเสียชีวิต  สมาชิกจะได้สิทธิ์กึ่งหนึ่งของสมาชิก
- เงินสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด (ส.ค.พล.)  หากสมาชิกเสียชีวิต  ทายาทจะได้รับเงิน
จ�ำนวน  300,000  บาท (จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีจากสมาชิกคงสภาพ หากเงินสงเคราะห์ศพหักจ่ายสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วเหลือไม่ถึง 3,000 บาท
ให้เก็บเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าเพิ่มให้เต็มวงเงิน 3,000 บาทในทุกปี และหากไม่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ นี้จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)
- เงินสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และคู่สมรส (สคส.พล.)  หากสมาชิกเสียชีวิต  ทายาทจะได้รับเงินจ�ำนวน   140,000  
บาท  (จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า   2,000 บาท  หากเงินสงเคราะห์ศพหักจ่ายสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วเหลือไม่ถึง 1,000 บาท ให้เก็บเงินสงเคราะห์ศพล่วง
หน้าเพิ่มให้เต็มวงเงิน 2,000 บาท  หากไม่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ นี้จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)
- เงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมครูไทย (สสอค.)  หากสมาชิกเสียชีวิต  ทายาทจะได้รับเงินจ�ำนวน  600,000  บาท (ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมครูไทย ฯ และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเองเป็นรายปี หรือให้หักจากเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน หรือให้เพิ่มในสัญญาเงินกู้สามัญ  
หากไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจชุมนุมครูไทย จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)
- เงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)   หากสมาชิกเสียชีวิต   ทายาทจะได้รับเงินจ�ำนวน
600,000  บาท (ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชุมนุม ฯ และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเองเป็นรายปี  หรือให้หักจากเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน หรือให้เพิ่มใน
สัญญาเงินกู้สามัญ  หากไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)
- เงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)   หากสมาชิกเสียชีวิต   ทายาทจะได้รับเงินจ�ำนวน
600,000  บาท (ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมภาคเหนือ ฯ และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเองเป็นรายปี  หรือให้หักจากเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน หรือให้เพิ่ม
ในสัญญาเงินกู้สามัญ  หากไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)
- เงินประกันชีวิต (ตามความสมัครใจ) หากสมาชิกเสียชีวิต  ทายาทจะได้รับเงินจ�ำนวนวงเงินไม่เกิน  1,500,000  บาท  (สมาชิกจ่ายค่าเบี้ย
ประกันเอง ตามวงเงินคุ้มครองสินเชื่อที่สมาชิกกู้ไป จะหักเบี้ยประกันโดยเพิ่มวงเงินกู้สามัญ หรือสมาชิกจะช�ำระเงินสดเองก็ได้   อายุกรมธรรม์ปีต่อปี  
สามารถค�้ำประกันเงินกู้สามัญได้)
ส�ำหรับการแจ้งว่าสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ฯ ใดบ้าง  ทางสหกรณ์ ฯ จะแจ้งไว้ในใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือนทุกเดือน  ส่วนใบเสร็จรับเงิน
ของข้าราชการบ�ำนาญ  ฝ่ายจัดการได้ด�ำเนินการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  โดยให้แจ้งข้อมูลแก่สมาชิกข้าราชการบ�ำนาญทราบในใบเสร็จรับเงินทุกเดือนด้วย
สวัสดีครับ...

สาระ
น่ารูโดย....
้ อัศวิน

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

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

