เวลาเปิดท�ำการ จันทร์ – ศุกร์

		

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
การรับ  -  จ่ายเงิน
  

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

รายงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ สมาชิกและคู่สมรส (สคส.พล.)
โดย พิพัฒน์ พุฒตาล
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) เริ่มก่อตั้งและด�ำเนินงานมา  เมื่อปี พ.ศ. 2557  
จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 7 ปี  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  สมาคม ฯ มีจ�ำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,371 คน  โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิตตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ รายละ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
และเงินสงเคราะห์ศพนี้ทายาทผู้รับผลประโยชน์สามารถใช้ช�ำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด ได้   ปัจจุบันมีเงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าของสมาคมฯ จากสมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น 1,380,762.34 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)  
ท่านใดที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส. พล.)  สามารถ
สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด  หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  055-377477 ได้ใน
วันและเวลาท�ำการ

รายงานเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�ำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 โดย... สมบูรณ์ ฐานะวุฒิพงศ์

					

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

12,993 คน
  8,462 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.13  ของสมาชิกทั้งหมด
  10,255 คน

สมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 จ�ำนวน 15 ราย

1. นายวิทยา
2. นางสังวาลย์
3. นายบัณฑิต
4. นางสาวรุง่ สุรยี ์
5. นางนารีกลุ
6. นางสาวอุไร
7. นายวีรศักดิ์
8. นายบรรหยัด
9. นายยุทธพงษ์
10. นายรัญชิฏาณ์
11. นางสาววนิภา
12. นางแสงจันทร์
13. นายประสิทธิ์
14. นายเกษม
15. นายชาญยุทธ

แดงแสงทอง
บุญแท้
เรืองศรี
บุญรักษ์
บุญแทน
เลิศลักษมี
มากเมือง
อินสุวรรณ
กาญจนะโกมล
แพ่งอ�ำ่
เมืองพระฝาง
เสารอง
อรุณรัตนานนท์
แสนสุขไสย
จาดเมือง

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

ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญส่วนกลาง เขต 1
ข้าราชการบ�ำนาญ  หน่วยหักเก็บผ่านธนาคารกรุงไทย
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญส่วนกลาง เขต 1
ข้าราชการบ�ำนาญส่วนกลาง เขต 1
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. บางระก�ำ
ข้าราชการ  สพม. เขต 39  อ. เมือง
ข้าราชการ สพป. พล. เขต 2  อ. วังทอง
ข้าราชการ สพป. พล. เขต 3  อ. นครไทย
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. นครไทย
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. บางระก�ำ
ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
บ�ำนาญลูกจ้าง  อ. บางกระทุม่
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. บางระก�ำ

สมาชิกทีเ่ สียชีวติ ทุกราย ทายาทจะได้รบั เงินสวัสดิการเสียชีวติ ตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ การสงเคราะห์สมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรม พ.ศ. 2563
รายละ 400,000 บาท และหากสมาชิกที่เสียชีวิตเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ก็จะได้รับเงินจากสมาคม ฯ อีกรายละ 300,000 บาท )

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
คณะทำ�งาน

นายสุพจน์ เมฆสวัสดิ์
นายแสวง เมฆแสงสี
นายอุดม สายโท
นายทวี แย้มดี

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

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

มติคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
		 ชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
*** ปรับเปลี่ยนสถานที่การบริการสมาชิกของฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์ ฯ ***
ปัจจุบันนี้สหกรณ์ ฯ ได้ปรับเปลี่ยนสถานที่ของฝ่ายสินเชื่อเพื่อให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในช่วงนี้ได้เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดขยายวงกว้างและมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
สหกรณ์ ฯ จึงมีการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ คือ ให้สมาชิกเข้าใช้บริการภายในอาคารส�ำนักงานครั้งละ
ไม่เกิน 30 คน โดยขอความร่วมมือสมาชิกหากท�ำธุรกรรมทางการเงินเสร็จสิ้นแล้วให้เดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยทันที และของดการให้บริการ
ด้านเครื่องดื่ม (กาแฟ โอวันติน และน�้ำหวาน) แก่สมาชิกจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
จะคลี่คลาย

*** นายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ***
ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2562 มาตรา 89/2 (1) และ
มาตรา  105 วรรคสาม ได้ก�ำหนดให้มีการออกกฎกระทรวงการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ก�ำหนดให้สหกรณ์แบ่งเป็นสองขนาด คือ สหกรณ์ขนาดใหญ่และสหกรณ์ขนาดเล็ก และกฎกระทรวงการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ได้มีผลบังคับใช้แล้วนั้น
นายทะเบียนสหกรณ์ขอแจ้งว่า  ได้ออกประกาศให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ (สหกรณ์ซึ่งมีขนาด
สินทรัพย์ตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป) โดยขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

*** ศูนย์ประสานงานการรับสมัครสมาชิก สส.สท. ***
ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2564 เป็นสมาคมที่รับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกกลุ่มวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นต่อการช่วยสงเคราะห์สมาชิกที่สูงอายุ ซึ่งไม่สามารถ
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขบวนการออมทรัพย์ไทย 7 กลุม่ วิชาชีพ เพือ่ สร้างสวัสดิการให้กบั คนสหกรณ์ คณะกรรมการผูก้ อ่ ตัง้
ได้มีมติให้ประกาศรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 แล้วนั้น
เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ที่มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก สส.สท.
ซึ่งศูนย์ประสานงานนั้นมีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกับศูนย์ประสานงานของ สส.ชสอ. และ สสอค. ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว มติที่ประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก   จ�ำกัด ชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มอบให้สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ ฯ เป็นศูนย์ประสานงานแทนสหกรณ์ ฯ เพื่อท�ำการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ ฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก สส.สท. และ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกสมาคม ฯ ได้รับทราบต่อไป

*** ชะลอการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ โครงการตรวจสุขภาพสมาชิก ***
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ขอแจ้งชะลอการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ โครงการตรวจ
สุขภาพสมาชิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วอีกระลอก
หนึ่ง และหากสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อใด สหกรณ์ ฯ จะแจ้งให้รับทราบต่อไป  จึงขอแจ้งเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

7

2
*** ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพักช�ำระหนี้เงินต้นของเงินกู้สามัญ ***
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประชุมครัง้ ที่ 3/2564 เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2564   ได้มมี าตรการช่วยเหลือสมาชิก
โดยเปิดโครงการพักช�ำระหนีเ้ งินต้นของเงินกูส้ ามัญให้กบั สมาชิก โดยก�ำหนดให้ยนื่ เอกสารได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564
รวมระยะเวลาการพักช�ำระหนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 นั้น
เนือ่ งจากปัจจุบนั ยังมีสมาชิกทีส่ นใจจะเข้าร่วมโครงการอีกเป็นจ�ำนวนมาก  มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประชุมครัง้ ที่
6/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จึงให้ขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพักช�ำระหนี้เงินต้นของเงินกู้สามัญออกไปอีกโดยเริ่ม
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และมีระยะเวลาการพักช�ำระหนีต้ งั้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564
(ระยะเวลา 4 เดือน) จึงขอแจ้งเพื่อสมาชิกโปรดรับทราบ

มติคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
ชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
*** โครงการสวัสดิการโควิด - 19 ***
ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรอบสอง ท�ำให้ส่งผลกระทบสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็น
อย่างมาก มีผลท�ำให้สินค้าอุปโภคและบริโภคมีราคาที่สูงขึ้น คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และหามาตรการ
แนวทางให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้รับผลกระทบภัยพิบัติในครั้งนี้
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ข้อ 79 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด�ำเนินการ และมติที่
ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่      27 พฤษภาคม 2564 ได้จัดโครงการสวัสดิการโควิด - 19 โดยให้
เงินกู้แก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบ วงเงินกู้     ไม่เกิน  100,000 บาท   ได้ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2564  ถึงวันที่ 31  สิงหาคม  2564  โดย
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้สวัสดิการโควิด - 19  ดังนี้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯที่มีอายุเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
2. ก�ำหนดยื่นค�ำขอกู้  ได้ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2564  ถึงวันที่ 31  สิงหาคม  2564
3. การรับเงินกู้ สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ
        บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ โดยท่านจะต้องน�ำสมุดคู่ฝากและบัตรประชาชนมาแสดงในวันยื่นค�ำขอกู้
** เริ่มอนุมัติจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 **
4. วงเงินกู้  ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.25 ต่อปี ส่งช�ำระไม่เกิน 100 งวด
5. ผู้ค�้ำประกันเงินกู้ จ�ำนวน  1  คน
6. สมาชิกขอกู้ เงินเดือนหลังจากหักเงินทุกประเภทต้องเหลือไม่ต�่ำกว่า 30 % ของเงินเดือน
7. ต้องยื่นสลิปเงินเดือน  เดือนมกราคม 2564  และเดือนล่าสุดประกอบการพิจารณาทุกครั้งที่ขอกู้เงิน
8. สหกรณ์ให้เงินกู้ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก โดยกู้ได้เพียง 1 ครั้งต่อคน
9. กรณีสมาชิกคืนหรือค้างช�ำระใบเสร็จ ต้องเว้น 90 วันจึงจะยื่นขอกู้ได้
10. สมาชิกที่กู้สามัญใหม่  ต้องส่งไปแล้ว  1  งวด
11. สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้  หรือประนอมหนี้  ต้องส่งเงินต้นสามัญไม่น้อยกว่า  2,000 บาท
หากมีข้อสงสัยประการใด  สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  055-303393 ในวันและเวลาท�ำการ

*** แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�ำปี 2564 ***
มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 7  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำปี 2564 เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก และการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ พ.ศ. 2563  
โดยคณะกรรมการด�ำเนินการได้สรรหาและเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�ำปี 2564 ประกอบด้วย
1. นายประกอบ พูลภิไกร
ต�ำแหน่ง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
2. นายประดุง คงสวัสดิ์
ต�ำแหน่ง  กรรมการการเลือกตั้ง
3. นายกฤษณะ ทองยิ่ง
ต�ำแหน่ง  กรรมการการเลือกตั้ง
4. นายสรณพงศ์ ใยดี
ต�ำแหน่ง  กรรมการการเลือกตั้ง
5. นายวิญญู
ดวงมณี
ต�ำแหน่ง  กรรมการการเลือกตั้ง

โดย...ทวี แย้มดี

หากประสงค์จะงดส่งค่าหุน้ รายเดือน เพือ่ จะเพิม่ ส่ง
เงินต้นช�ำระหนี้ให้มากขึ้น มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขหรือไม่
อย่างไร  
สมาชิกที่ต้องการงดส่งค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ตามข้อ
บังคับของสหกรณ์ ฯ ข้อ  8  ก�ำหนดไว้ว่า  สมาชิกที่ได้
ช�ำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า   สองร้อยสี่สิบเดือน หรือเป็น
จ�ำนวนเงินไม่น้อยกว่าสามแสนบาท  และไม่มีหนี้สินอยู่
ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือผูค้ ำ�้ ประกัน  จะงดช�ำระค่าหุน้
รายเดือนหรือลดจ�ำนวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้  โดย
แจ้งความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ  
และหากมีความประสงค์จะเพิม่ ส่งเงินต้นช�ำระหนีใ้ ห้มาก
ขึ้น สามารถให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ค�ำนวณการส่งช�ำระ
เพิ่ม โดยค�ำนวณตามเกณฑ์แล้วมีเงินเหลือสุทธิหลักจาก
การหักช�ำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30
เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกสหกรณ์
ฯ และ คู่สมรส มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
ศพของสมาชิก และ คู่สมรส ประจ�ำปี 2563 ส�ำหรับเงิน
ค่าสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก และคู่สมรส  
กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม   ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพ  ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ   ไม่ถึง 5  ปี ให้ได้รับเงิน
สงเคราะห์การศพ เป็นเงิน  10,000 บาท  (หนึง่ หมืน่ บาท)
(2)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง
15  ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ เป็นเงิน  15,000
บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
(3)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ตัง้ แต่ 15 ปีขนึ้ ไป  แต่ไม่ถงึ   
25  ปี  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ เป็นเงิน  20,000
บาท  (สองหมื่นบาท)

(4)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ เป็นเงิน  25,000
บาท  (สองหมื่นห้าพันบาท)
กรณีคู่สมรสไม่ได้เป็นสมาชิกถึงแก่กรรม  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกีย่ วกับการศพ ตามข้อ 4 (1)
(2) (3) (4)  กึง่ หนึง่
กรณีคสู่ มรสเป็นสมาชิกทัง้ 2 ฝ่าย  ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ถึงแก่กรรม  ให้ได้สทิ ธิต์ ามสิทธิข์ องคูส่ มรส
ทั้ง  2  ฝ่าย ตามข้อ  4
สมาชิกบ�ำนาญอยากทราบว่า   สวัสดิการของสหกรณ์ ฯ หลังจากสมาชิกเสียชีวิตแล้ว  
ทายาทจะได้รับมีอะไรบ้าง จะได้แจ้งให้ทายาทได้รับรู้ไว้
สวัสดิการที่สมาชิกเสียชีวิต แล้วจะได้รับ  คือ
- เงินสวัสดิการเสียชีวิต 400,000 บาท
(ตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ การสงเคราะห์สมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรม พ.ศ.2561)
				 - เงินช่วยท�ำศพสมาชิก และคู่สมรส ไม่เกิน 25,000 บาท
(สหกรณ์ ฯ จ่ายให้สมาชิกทุกรายตามระเบียบ ฯ  ส่วนคู่สมรสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้สิทธิ์กึ่งหนึ่ง
ของสมาชิก)
				 - เงินประกันสินเชื่อเงินกู้ (ตามความสมัครใจ) วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท
(สมาชิกต้องจ่ายค่าเบีย้ ประกันเอง  ตามความสมัครใจในวงเงินทุนประกันทีเ่ ลือก  อายุกรมธรรม์
ปีต่อปี  สามารถน�ำไปค�้ำประกันเงินกู้สามัญได้)
				 - เงินสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ฯ 300,000 บาท
(ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ฯ และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วง
หน้าเองเป็นรายปี  หากไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ ฯ จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)
				 -เงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมครูไทย 600,000 บาท
(ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมครูไทย ฯ และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเองเป็นรายปี  หากไม่ได้
เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจชุมนุมครูไทย จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)
				 -เงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย 600,000 บาท
(ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชุมนุม ฯ และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเองเป็นรายปี  หากไม่ได้
เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)
				 - เงินสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และคูส่ มรส 140,000 บาท
(ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และคู่สมรส และจ่ายเงิน
สงเคราะห์ลว่ งหน้าเองเป็นรายปี  หากไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ ฯ จะไม่ได้รบั เงินส่วนนี)้
				 -เงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ 600,000 บาท
(ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ฯ และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเองเป็นรายปี   หากไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)

6

ภาพ
บอกเล่าข่าวสั้น...

โดย...ภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน

จัดมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด  มีการท�ำความสะอาดอาคาร
ส�ำนักงานและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ฯ ทั้ง 2 อาคาร จนกว่า
สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 จะหมดไป
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

3
“ต่อจากหน้า 2”
6. นายเนตร
ใจเร็ว
ต�ำแหน่ง  กรรมการการเลือกตั้ง
7. นายเฉลิม
ยอดสุวรรณ์
ต�ำแหน่ง  กรรมการการเลือกตั้ง
8. นายอาดูล
อ�่ำปลอด
ต�ำแหน่ง  กรรมการการเลือกตั้ง
9. นายเกษม
สารมโน
ต�ำแหน่ง  กรรมการการเลือกตั้ง
10. นายสุวัฒน์ สายยืด
ต�ำแหน่ง  กรรมการการเลือกตั้ง
11. นายเยี่ยม
วรอินทร์
ต�ำแหน่ง  กรรมการการเลือกตั้ง
12. นายจรูญ
สุขไชยพร
ต�ำแหน่ง  กรรมการการเลือกตั้ง
13. นายพิพัฒน์ พุฒตาล
ต�ำแหน่ง  กรรมการและเลขานุการการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ 12 แห่งระเบียบ ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ
พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ ฯ ว่าด้วย ค่าพาหนะและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2563 และ
ระเบียบ ฯ ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ส�ำหรับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ฯ พ.ศ. 2563 และพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่
นับแต่วนั ทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติเลือกตัง้ กรรมการ และ/หรือประธานกรรมการสหกรณ์เสร็จสิน้ แล้วด้วยความเรียบร้อย บรรลุวตั ถุประสงค์ มีความโปร่งใส
สุจริตและเที่ยงธรรม จึงขอแจ้งเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

*** ก�ำหนดการสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ***
มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 7  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ก�ำหนดการ
แจกทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรสมาชิกประจ�ำปี 2564 ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2563
ก�ำหนดการสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ดังนี้
1.  ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 1,500 บาท/ปี
2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนละ 2,000 บาท/ปี
3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.
ทุนละ 2,500 บาท/ปี
4.  ระดับอนุปริญญา ปวส. หรืออุดมศึกษา
ทุนละ 3,000 บาท/ปี
โดยผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.  ต้องเป็นบุตรของสมาชิกให้สหกรณ์นี้  แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม
2   มีความประพฤติเรียบร้อย
3.  เป็นผู้ที่สามารถจะศึกษาได้ส�ำเร็จตามชั้นการศึกษา
4.  สมาชิกที่จะขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตรของตนเองต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
สมาชิกท่านใดสนใจ โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด   หรือเข้าดูได้ที่
www.phsc.net  ได้ตั้งแต่วันที่ 15  มิถุนายน  2564  ถึงวันที่ 15  กรกฎาคม 2564
ในการสมัครขอรับทุน ต้องแนบเอกสารการแสดงความเป็นบุตรสมาชิก (บุตรบุญธรรมไม่สามารถขอรับทุนนี้ได้) พร้อมผลการเรียนในปีการ
ศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ส่งได้ที่กรรมการตัวแทนประจ�ำหน่วยของท่าน หรือส่งที่ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด โดยตรงได้ในเวลาท�ำการ
ส�ำหรับค�ำรับรองผู้บังคับบัญชาของสมาชิกผู้ขอรับทุนให้ผู้บริหารโรงเรียน หรือกรรมการสหกรณ์ฯ ประจ�ำหน่วย หรือรอง ผอ.เขต หรือ ผอ.เขต รับรองได้
ส�ำหรับการรับทุนการศึกษานั้น คณะกรรมการด�ำเนินการจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะจ่ายโดยวิธีใด ซึ่งจะแจ้งให้กรรมการตัวแทนประจ�ำหน่วย และผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาทราบในเว็บไซต์ของสหกรณ์  www.phsc.net  หรือประกาศไว้ที่ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  
จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

แจ้งท�ำสติ๊กเกอร์รถยนต์สมาชิก

ทั้งนี้  สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากที่ก�ำหนดตามความเหมาะสม  หรือเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้  และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีก่ ล่าวข้างต้น  มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าสหกรณ์ ฯ จะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี

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
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มุมสนทนา

มุมสนทนาฉบับนี้   ผมขอพูดคุยสนทนากับเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับมติต่าง ๆ ที่คณะกรรมการด�ำเนิน
การชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564 ได้มีมติไว้  เนื่องจากในช่วง 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์เกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า  หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ขน้ึ อีกครัง้ มีการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิค 19
ขยายเป็นวงกว้างและมีระดับความรุนแรงพอสมควร ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม เป็นอย่างมาก
โดย...อุดม สายโท
ท�ำให้สมาชิกเกิดความกังวลและสูญเสียความเชื่อมั่น ต้องระมัดระวังต่อการใช้จ่าย รวมถึงการซื้อสินค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันท�ำให้มีรายจ่ายที่สูงขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตาม
ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันที่มีค่า
ครองชีพสูงขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564 จึงได้มีมติที่ประชุมเพื่อออกมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระ
ทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564 ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
สามารถขอผ่อนผันการช�ำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน 6 งวด  โดยยื่นเอกสารในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564 ระยะเวลาพักช�ำระหนี้ ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564 ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
สมาชิกสามารถกู้เงินปันผลได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินปันผลที่ได้รับในปี 2563 (ไม่รวมเงินเฉลี่ยคืน) หลังจากหักเงินสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์แล้ว แต่ไม่เกินจ�ำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยยื่นค�ำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564 และจะได้รับเงิน
กู้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 - 2 กันยายน 2564 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้กู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พิจารณาทุกวันพุธ
3. มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564 ประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครสมาชิกให้สามารถขอผ่อนผันการช�ำระหนีเ้ งินต้นได้ไม่เกิน 4 งวด (รอบ 2)  โดยยืน่ เอกสารในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - 8 พฤษภาคม
2564 ระยะเวลาพักช�ำระหนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 - กันยายน 2564
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564 ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ได้จดั โครงการสวัสดิการโควิด - 19 โดยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก วงเงินกูไ้ ม่เกิน 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน) ส่งช�ำระไม่เกิน 100 งวด โดยเริม่ โครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564 และเริ่มอนุมัติจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 3 กันยายน 2564
จึงขอให้แจ้งสมาชิกทราบโดยทั่วกัน

แล้วพบกันใหม่ครับ..

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�ำหรับสมาชิกทีค่ นื หรือค้างช�ำระใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือน  หากคืนใบเสร็จประจ�ำเดือนเพราะหักเงิน ณ ทีจ่ า่ ยไม่ได้  แม้จะตามไปช�ำระหนีต้ ามก�ำหนด
ทันตามใบเสร็จที่สหกรณ์ ฯ จัดเก็บ  หากต้องการกู้เงินไม่ว่าประเภทใด  ต้องเว้นระยะเวลา  90  วันจึงจะกู้ได้   ซึ่งสมาชิกท่านใดมีเหตุขัดข้องหรือมี
ปัญหาเกี่ยวกับการหักเงิน ณ ที่จ่ายประการใด  ให้ปรึกษาหรือสอบถามฝ่ายจัดการ หรือกรรมการตัวแทนหน่วยของท่านได้

		 “สิทธิของสมาชิกที่พึงได้พึงมี ควรรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
บัญชีเงินฝากสหกรณ์

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
3.  ธนาคารออมสิน
สาขานางพญา
บัญชีออมทรัพย์    เลขที่  052-0-30007-612
หากสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณา FAX ใบน�ำฝาก (ใบโอน) พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะติดต่อท�ำธุรกรรม
การเงินกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 303393 หรือ 055 – 377477

		

สาระ
น่ารูโดย...เดชณรงค์
้

รอดซุง

ฉบับนีผ้ มขอเสนอสาระน่ารูเ้ กีย่ วกับ “การจัดล�ำดับสวัสดิการต่าง ๆ
ของสหกรณ์ ฯ ส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
จ�ำกัด” ซึ่งเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้รับรู้รับทราบ ดังนี้
1. กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สามารถใช้สวัสดิการต่าง ๆ ช�ำระหนี้
เงินกู้ของสมาชิกกับสหกรณ์ ฯ ได้
2. กรณีสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมไม่มีหนี้กับสหกรณ์ฯ ก็สามารถ
จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ คืนให้แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์ได้
ในการจัดล�ำดับสวัสดิการต่าง ๆ นั้น ได้จัดตามล�ำดับ ดังนี้
เมือ่ สมาชิกถึงแก่กรรม และยังมีภาระต้องช�ำระหนีใ้ นฐานะ
ผู้กู้กับสหกรณ์ ฯ ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
ล�ำดับที่ 1 ให้โอนเงินค่าหุ้น  ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 2 ให้โอนเงินฝากที่เป็นบัญชีเจ้าตัวช�ำระหนี้ ถ้าไม่ใช่
บัญชีเจ้าตัวให้ยึดตามหลักกฎหมาย
ล�ำดับที่ 3 ให้โอนเงินประกันชีวิตกลุ่ม หรือเงินสวัสดิการเพื่อ
การสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 4 ให้โอนเงินประกันชีวติ เพือ่ ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ช�ำระหนี้

เมือ่ มีเงินเหลือจากการหักช�ำระหนีใ้ ห้กบั สหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว
ให้ จ ่ า ยคื น เงิ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ เ หลื อ ให้ แ ก่ ผู ้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
แต่ถา้ ยังมีหนีค้ งเหลืออยูท่ ตี่ อ้ งช�ำระให้กบั สหกรณ์ฯ ให้ผมู้ สี ทิ ธิ
ได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จัดการช�ำระหนี้แทนสมาชิกผู้ถึง
แก่กรรม ดังนี้
ล�ำดับที่ 5 ให้รับช�ำระหนี้จากผู้รับผลประโยชน์ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.พล.) ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 6 ให้รับช�ำระหนี้จากผู้รับผลประโยชน์ของสมาคม
ฌาปนกิจครูไทยฯ  (สส.อค.)  ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 7 ให้รับช�ำระหนี้จากผู้รับผลประโยชน์ของสมาคม
ฌาปนกิจชุมนุมฯ (สส.ชสอ.) ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 8 ให้รับช�ำระหนี้จากผู้รับผลประโยชน์ของสมาคม
ฌาปนกิจคู่สมรสฯ (สคส.) ช�ำระหนี้
ล�ำดับที่ 9 ให้รับช�ำระหนี้จากผู้รับผลประโยชน์ของสมาคม
ฌาปนกิจฯภาคเหนือ (สฌอน.) ช�ำระหนี้
ถ้ามีเงินสวัสดิการที่ได้รับคงเหลือจากการช�ำระหนี้ให้กับ
สหกรณ์ ฯ ตามล�ำดับแล้ว ให้จ่ายคืนเงินส่วนที่เหลือกับผู้มี
สิทธิได้รับผลประโยชน์ต่อไป
แล้วพบกันใหม่นะครับ

สวัสดีครับ..

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด รับทราบ

เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด สอบถามเข้ามายังสหกรณ์ฯ ว่าเกิดความสับสนข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ช่องทาง Facebook ในชื่อสหกรณ์ ฯ ที่สื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกนั้น
สหกรณ์ฯ ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่แจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกในช่องทาง Facebook  ใช้ชื่อ
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด” เพียงชื่อเดียวเท่านั้น โดยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ท�ำการประชาสัมพันธ์ลงผ่าน Facebook ของสหกรณ์ ฯ
เป็นข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ฯ แล้ว
หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงด้วยตนเอง ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ทั้งสาขา
ส�ำนักงานใหญ่พิษณุโลก และสาขาอ�ำเภอนครไทย หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 055-303393 , 055-377477 (ส�ำนักงานใหญ่พิษณุโลก) และ
055-388393 (สาขาอ�ำเภอนครไทย) ได้ทุกวันในเวลาท�ำการ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์

หมายเลข  055 -  377477 (เบอร์ตรง) ฝ่ายการเงิน
หมายเลข  055 -  303393 (เบอร์ตรง) ฝ่ายธุรการ
หมายเลขมือถือ 086 – 4465284
ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้ – เงินกู้ฉุกเฉิน
หมายเลขมือถือ 088 – 2788502
ฝ่ายบัญชี
หมายเลขมือถือ 086 – 4465278
ฝ่ายธุรการ
หมายเลขมือถือ 088 – 2904460
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรสาร

088 – 2788494
081 – 5564351
086 – 4465276
088 – 2781644
055 -  303393
055 -  377477

ฝ่ายประมวลผลคอมพิวเตอร์
ฝ่ายนิติกร
ส�ำนักงานสาขานครไทย
สมาคมฌาปนกิจ ฯ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายการเงิน

สรุปผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(1)    จ�ำนวนสมาชิก
12,993   คน
(2)    ทุนเรือนหุ้น
7,209,419,960   บาท
(3)    เงินส�ำรอง และอื่น ๆ
657,449,570   บาท
(4)    เงินรับฝากจากสมาชิก
5,654,116,790 บาท
(5)    เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและธนาคารต่าง ๆ 232,357,450 บาท
(6)    เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ๆ
249,999,800 บาท

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

13,727,758,510 คน
300,805,880 บาท
16,451,440 บาท
23,209,590 บาท
261,144,850 บาท
14,094,071,750 บาท

