
     

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษ�      นายสุพจน์  เมฆสวัสดิ์     รศ.บุญรักษ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ นายบุญเลิศ  ยอดจันทร์
                    นายแสวง  เมฆแสงสี     นางอนุชนันท์  ไทยกรรณ์      นายพิพัฒน์  พุฒตาล
คณะทำ�ง�น    นายสัมพาส  ทรงพุฒิ          นายอัศวิน  นิลเต่า             นายเมธี  ศรีรันต์  
 นายทวีป  เคลือบพ่วง      นายมณี  พันธุ์เหล็ก        นางสาวลาภา  ชงัดเวช

มติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด

ชุดที่  61  ปีการเงิน  2564  ประชุมครั้งที่  10  วันที่  26  สิงหาคม  2564  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564
	 มีจ�ำนวนสมำชิก		ทั้งสิ้น	 	13,123	คน
	 สมำชิกที่เป็นลูกหนี้	 		 8,537	คน		คิดเป็นร้อยละ		65.05		ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมด
	 เป็นสมำชิก		ส.ค.พล.									 	10,294	คน

 ( สมาชกิทีเ่สียชวิีตทกุราย  ทายาทจะได้รบัเงินสวสัดกิารเสยีชวิีตตามระเบยีบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวสัดกิารเพือ่การสงเคราะห์สมาชกิผูถ้งึแก่กรรม 
พ.ศ. 2563 รายละ 400,000 บาท  และหากสมาชกิทีเ่สียชวีติเป็นสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ ฯ กจ็ะได้รบัเงนิจากสมาคม ฯ อกีรายละ 300,000 บาท )

1.	นำยสรุชยั	 ทองสน														สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	อ.	นครไทย
2.	นำยวริตัน์	 สสัดีแพง	 สงักัด			 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	อ.	บำงระก�ำ
3.	นำยอดลุศกัด์ิ	 ขตัเตชำ	 สงักดั	 บ�ำนำญลูกจ้ำง	อ.	พรหมพริำม
4.	นำยชำญชยั	 สร้อยมขุ	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	อ.	วงัทอง
5.	นำงสำวณฐัมีนำ	 ค�ำอินทร์	 สงักดั	 โรงเรยีนบ้ำนหนองไผ่	อ.	พรหมพริำม
6.	นำยนคร	 โพธิท์พิย์	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	อ.	เนนิมะปรำง
7.	นำยสงบ				 จจู้อย	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	อ.	ชำติตระกำร
8.	นำยบญุเรอืง	 นำคย้ิม	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	วัดโบสถ์
9.	นำยบญุสม	 ทัง่มัง่มี	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกดั
10.	นำงวลัย์ปรยีำ	 จนัทร์ธนบุษกร	 สงักดั		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมอืง
11.	นำงมณัฑนำ								 ไกรศรศลิป์									สงักัด		 สพป.	พล.	เขต	3
12.	นำงนรศิรำ	 พ่ึงเพียร	 สงักดั		 โรงเรียนเทศบำลพิรำมอทุศิ	อ.	พรหมพริำม
13.	นำยวโิรจน์	 รำชประดิษฐ์	 สังกดั		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญสำมญัศึกษำ
14.	นำงนภิำรตัน์	 กำญจนโชติ	 สงักดั		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	มหำวิทยำลยัรำชภัฏพบิลูสงครำม
15.	นำยส�ำเรงิ	 นำคผู	้ สงักัด		 มหำวทิยำลยัรำชภัฏพบิลูสงครำม
16.	นำงนติยำ	 ประเสริฐกลุ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญสำมญัศกึษำ
17.	นำยสมคดิ	 วงษ์นุม่						 สังกดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญสำมญัศกึษำ
 

	 ตำมมตกิำรประชมุใหญ่สำมัญประจ�ำปี	 2563	 พจิำรณำกำรจดัสรรก�ำไรสทุธปิระจ�ำปี	 2563	 เป็นทนุสำธำรณประโยชน์เพือ่กำร
ศึกษำบุตรสมำชกิ	ประจ�ำปี	2564	เป็นจ�ำนวนเงนิ	800,000	บำท	โดยสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณุโลก	จ�ำกดั	ก�ำหนดให้สมำชกิสำมำรถขอรบั
ทนุกำรศกึษำส�ำหรบับตุรสมำชกิประจ�ำปี	ได้ตัง้แต่วนัที	่15	มถินุำยน	ถงึวนัที	่15	กรกฎำคม	ของทกุปี		ในปีกำรเงนิ	2564	นีมี้สมำชกิขอรบัทนุ
กำรศึกษำส�ำหรบับุตรสมำชกิเป็นจ�ำนวนมำกนัน้	
	 มตคิณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรชดุที	่61	ประชมุคร้ังที	่10/2564	เม่ือวนัท่ี	26	สงิหำคม	2564	ได้ตรวจสอบคณุสมบตัแิล้วเป็นไปตำม
ประกำศ	ฯ	กำรสมคัรขอรบัทนุส่งเสริมกำรศกึษำบตุร	จงึอนมุตัใิห้มบีตุรสมำชกิทีไ่ด้รบักำรคัดเลอืกให้ได้รบัทนุกำรศกึษำเป็นจ�ำนวน	351	ทนุ	
เป็นเงนิท้ังสิน้	759,500	บำท	โดยแบ่งเป็นเงนิทนุกำรศึกษำแต่ละระดบัตำมระเบียบ	ฯ	โดยสหกรณ์	ฯ	ได้จดัท�ำประกำศ	ฯ	เรือ่ง	กำรมอบทุน
กำรศึกษำบุตรของสมำชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	 จ�ำกัด	 ประจ�ำปีกำรศึกษำ	 2564	 เรยีบร้อยแล้วต้ังแต่วนัที	่ 26	 สงิหำคม	 2564	
สมำชกิสำมำรถตรวจสอบรำยชือ่ผูไ้ด้รบัทนุกำรศึกษำได้จำกเวบ็ไซต์ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกัด	จงึขอแจ้งให้รบัทรำบทัว่กนั

***การจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2564***

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

รายงานเงนิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)       
ประจ�าเดือนสงิหาคม - กนัยายน  2564 โดย... มณี  พันธุ์เหล็ก          

แจ้งท�าสติ๊กเกอร์รถยนต์สมาชิก
	 สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		ที่มีรถยนต์ทุกท่ำน		สำมำรถขอสติ๊กเกอร์ติดหน้ำกระจกรถยนต์ได้		โดยน�ำเอกสำร
ส�ำเนำทะเบียนรถยนต์	และส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว	ไปลงทะเบียนขอรับสติ๊กเกอร์ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		ในวัน	และเวลำ
ท�ำกำรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 	 	 เพื่อประโยชน์ในกำรดูแล	 -	จัดระเบียบกำรจอดรถยนต์ของสหกรณ์ฯ	 	และขอเรียนแจ้งให้สมำชิกทรำบว่ำ	
สมำชิกท่ำนใดไม่ติดสติ๊กเกอร์ของสหกรณ์ไว้หน้ำกระจกรถยนต์		หำกน�ำรถยนต์ไปจอดทิ้งค้ำงคืนไว้		กรุณำช่วยแจ้งยำมรักษำควำมปลอดภัย
ทรำบด้วย	 	 เพื่อป้องกันบุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่สมำชิกไปจอดรถยนต์ทิ้งค้ำงคืนไว้	 หรือป้องกันกำรหลบซ่อนกำรกระท�ำผิดของเหล่ำมิจฉำชีพ		
และขอควำมกรุณำจำกสมำชิก		โปรดให้ควำมร่วมมือจำกกำรแนะน�ำกำรจอดรถยนต์ของยำมรักษำควำมปลอดภัยประจ�ำจุดด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 	จ�ำกัด	 	ขอแจ้งให้สมำชิกทรำบว่ำ	 	บริเวณที่จอดรถของสหกรณ์	ฯ	 เป็นเพียงกำรให้บริกำรเพื่อกำรจอดรถ
เท่ำนั้น		สหกรณ์	ฯ	ไม่มีส่วนในกำรรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถของผู้ใช้บริกำรไม่ว่ำกรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น		และผู้ใช้บริกำร
จอดรถไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใด	ๆ	จำกสหกรณ์	ฯ	ได้		จึงขอแจ้งประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบโดยทั่วกัน	
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โดย...ทวีป  เคลือบพ่วง  

	 	 สหกรณ์	 ฯ	 จ่ำยเงินสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของ
สมำชิกสหกรณ์	ฯ	และคู่สมรส	อย่ำงไรบ้ำงครับ
	 	 ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกดั	ว่ำด้วย	
กำรใช้ทุนสวัสดิกำร	 เพ่ือสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของ
สมำชิก	 และคู่สมรส	 พ.ศ.	 2563	 ให้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพ		ตำมหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

          (1)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ   ไม่ถึง 5  ปี 
ให้ได้รับเงินสงเครำะห์กำรศพ	 เป็นเงิน	 	 10,000	 บำท		
(หนึ่งหมื่นบำท)

          (2)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  
แต่ไม่ถึง 15  ปี ให้ได้รับเงินสงเครำะห์กำรศพ	เป็นเงิน		
15,000	บำท		(หนึ่งหมื่นห้ำพันบำท)

          (3)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  
แต่ไม่ถึง  25  ปี  ให้ได้รับเงินสงเครำะห์กำรศพ	เป็นเงิน		
20,000	บำท		(สองหมื่นบำท)

          (4)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
ให้ได้รับเงินสงเครำะห์กำรศพ	 เป็นเงิน	 	 25,000	 บำท		
(สองหมื่นห้ำพันบำท)

 กรณคู่ีสมรสไม่ได้เป็นสมาชิกถงึแก่กรรม  ให้ได้รบัเงินสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพ ตามข้อ 4 
(1) (2) (3) (4)  กึ่งหนึ่ง
 กรณีคู่สมรสเป็นสมาชกิท้ัง 2 ฝ่าย  ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ถงึแก่กรรม  ให้ได้สทิธิต์ามสทิธิข์อง
คู่สมรสทั้ง  2  ฝ่าย ตามข้อ  4

	 	 บิดำ		มำรดำ		บุตรของสมำชิกเสียชีวิต	สหกรณ์มีวิธีช่วยเหลืออย่ำงไรบ้ำงคะ
	 	 สหกรณ์	ฯ	ยังไม่มีระเบียบช่วยเหลือบิดำ	มำรดำ	และบุตรของสมำชิกกรณีเสียชีวิต	
โดยขณะนีม้แีต่คูส่มรส	(ท่ีมทีะเบยีนสมรส)	เท่ำนัน้ทีไ่ด้รบักำรช่วยเหลอืตำมระเบยีบของสหกรณ์	ฯ	
หำกต้องกำรช่วยเหลือเรื่องดังกล่ำว	 ให้เสนอเรื่องผ่ำนกรรมกำรตัวแทนเพื่อสู่กระบวนกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำร	ฯ	ก�ำหนดเป็นระเบียบถือใช้ต่อไปครับ

	 	 กำรโอนย้ำยสมำชกิสหกรณ์	ฯ	ระหว่ำงจงัหวดั		ข้อบงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์ใช้เหมอืน
กันทุกจังหวัดหรือไม่
	 	 กำรโอนย้ำยสมำชิกสหกรณ์	ฯ	ระหว่ำงจังหวัด		ส่วนมำกทุกสหกรณ์	ฯ	จะมีข้อบังคับและ
ระเบียบใช้เหมือนกัน		แต่รำยละเอียดปลีกย่อยของระเบียบจะไม่เหมือนกัน	เช่น	
-	 กำรนบัอำยสุมำชกิ	บำงสหกรณ์นบัอำยกุำรเป็นสมำชกิต่อไปเลย		บำงสหกรณ์เริม่ต้นนบัใหม่		
-	 สิทธิ์กำรกู้เงิน		แต่ละสหกรณ์จะให้กู้เงินได้ในวงเงินกู้ที่ไม่เหมือนกัน
-	 จ�ำนวนกำรถือหุ้นที่จะต้องใช้สิทธิ์กู้		แต่ละสหกรณ์ฯ	ก็ไม่เหมือนกัน
-	 กำรจ่ำยเงินปันผล	เฉลี่ยคืน	บำงสหกรณ์ฯ	หำกย้ำยไปจะคิดเงินปันผล	เฉลี่ยคืนให้
ดังนั้น	หำกสมำชิกที่จะโอนย้ำยไปต่ำงจังหวัด		ต้องศึกษำข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์	ฯ	
ท่ีจะย้ำยไปให้ดีว่ำกำรโอนย้ำยจะมีผลกระทบเกี่ยวข้องสวัสดิกำรกำรเป็นสมำชิกอย่ำงไร	 เพ่ือ
ป้องกันกำรเสียสิทธิประโยชน์จำกกำรโอนย้ำยครับ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

	 ทั้งนี้	 	สหกรณ์	ฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตรำดอกเบี้ยเงินรับฝำกที่ก�ำหนดตำมควำมเหมำะสม		หรือเพื่อ
ให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจกำรเงินในแต่ละขณะได้		และอัตรำดอกเบ้ียเงินฝำกท่ีกล่ำวข้ำงต้น		มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  2564  
เป็นต้นไป		จนกว่ำสหกรณ์	ฯ	จะมีประกำศกำรเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  4.95  บาท  ต่อปี

มติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด

ชุดที่  61  ปีการเงิน  2564  ประชุมครั้งที่  11  วันที่  28  กันยายน  2564  

	 เดมิสมำชกิสหกรณ์	ฯ	ทีม่กีำรส่งช�ำระเงนิรำยเดือนกบัสหกรณ์ฯ	ตำมโครงสร้ำงแบบปกต	ิจะมสีทิธใิห้สหกรณ์	ฯ	ท�ำกำรหกัเกบ็เงนิเดือน
ตำมรำยกำรใบเสรจ็สหกรณ์	ฯ	ทกุเดือน	ไปยงัต้นสงักัดกำรเงิน	เพือ่น�ำเงนิท่ีหักมำฝำกเข้ำบัญชีออมทรพัย์สหกรณ์ฯ	(เล่มสเีทำ)	ของตนเองได้	นัน้
	 ปัจจุบันสหกรณ์	 ฯ	 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร	 โดยมีหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณที่สมำชิกต้องมีเงินเดือนคง
เหลือหลังจำกหักช�ำระหนี้	 30%	 ส่งผลให้สมำชิกที่มีภำระหนี้และรำยจ่ำยที่ค�ำนวณแล้วพบว่ำหำกสหกรณ์	 ฯ	 ท�ำกำรหักเก็บรำยเดือนเต็มตำม
จ�ำนวนจริงจะท�ำให้มีเงินเดือนคงเหลือหลังจำกหักช�ำระหนี้ไม่ถึง	 30%	 สหกรณ์	 ฯ	 จึงให้สมำชิกสำมำรถขอรับกำรประนอมหนี้หรือปรับ
โครงสร้ำงหนี้ได้	โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์	ฯ	
	 เพือ่ให้เกดิควำมถูกต้อง	รัดกุม	และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรค�ำนวณท่ีสมำชิกต้องมเีงินเดอืนคงเหลอืหลงัจำกหกัช�ำระหนี	้30%	แล้วนัน้		
มติคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่	61	ประชุมครั้งที่	11/2564	เมื่อวันที่	28	กันยำยน	2564	ให้งดกำรรับฝำกเงินฝำกบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ	
(เล่มสเีทำ)	รำยเดอืน	กรณสีมำชกิทีป่ระนอมหนี	้หรอืปรบัโครงสร้ำงหนี	้หรอืสมำชกิทีม่รีำยกำรคนืใบเสรจ็รำยเดอืนสหกรณ์	ฯ	จงึขอแจ้งให้รับทรำบ

***งดการรับฝากเงินฝากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ (เล่มสีเทา) รายเดือน กรณีสมาชิกที่ประนอมหนี้ 

หรือปรับโครงสร้างหนี้ หรือสมาชิกที่มีรายการคืนใบเสร็จรายเดือนของสหกรณ์ ฯ***

	 มติคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่	61	ประชุมครั้งที่	11/2564	เมื่อวันที่	28	กันยำยน	2564	ให้ด�ำเนินกำรรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ		โดยอำศัยอ�ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		ข้อ	79		
และข้อ	108	(8)		และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่ฯ	และลูกจ้ำงประจ�ำ		พ.ศ.	2563		และมติที่ประชุมใหญ่
สำมัญประจ�ำปี	2563	เรื่องพิจำรณำอนุมัติแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	2564	ส�ำหรับหมวดเงินเดือนละค่ำจ้ำง	ข้อ	1.1	เงินเดือน
เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำ	จ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ตำมระเบียบ	ฯ	เพื่อทดแทนอัตรำเจ้ำหน้ำที่ที่เกษียณอำยุงำนตำมกรอบโครงสร้ำง
ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ได้เกษียณอำยุงำน	และทดแทนอัตรำลูกจ้ำงประจ�ำในต�ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ของสหกรณ์	ฯ	โดยมีรำยลเอียดดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด  จ�านวน 1 อัตรา
	 	 -	ก�ำหนดวันรับสมัคร		วันพุธที่	27	ตุลำคม	2564		ถึงวันศุกร์ที่	29	ตุลำคม	2564		
เวลำ	09.00	น.	ถึง	15.00	น.	ทุกวันท�ำกำร
	 	 -	สหกรณ์	ฯ	จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบแข่งขัน	ภำยในวันจันทร์ที่	8	พฤศจิกำยน	2564	ณ	ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	หรือตรวจสอบดูได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์	ฯ		www.phsc.net
	 	 -	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		จะสอบแข่งขันภำค	ก.		และภำค	ข.	ในวันเสำร์ที่	20	พฤศจิกำยน	2564	และภำค	ค.	ในวัน
อำทิตย์ที่	21	พฤศจิกำยน	2564	ส�ำหรับรำยละเอียดสถำนที่สอบจะแจ้งให้ทรำบในวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
	 	 -	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	จะประกำศรำยช่ือผู ้ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน	ภำยในวันอังคำรท่ี	23	พฤศจิกำยน	2564	
ณ	ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	หรือตรวจสอบดูได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์	ฯ		www.phsc.net

 2. ลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด  ต�าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จ�านวน 1 อัตรา
	 	 -	ก�ำหนดวันรับสมัคร		วันพุธที่	27	ตุลำคม	2564		ถึงวันศุกร์ที่	29	ตุลำคม	2564		
เวลำ	09.00	น.	ถึง	15.00	น.	ทุกวันท�ำกำร
	 	 -	สหกรณ์	ฯ	จะประกำศรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติ	ภำยในวันอังคำรที่	2	พฤศจิกำยน	2564	ณ	ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	
จ�ำกัด	หรือตรวจสอบดูได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์	ฯ		www.phsc.net
	 	 -	สหกรณ์ออมทรพัย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		จะสอบแข่งขันในวันพฤหสับดีท่ี	4	พฤศจกิำยน	2564	ณ	สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกัด	
	 	 -	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน	ภำยในวันศุกร์ที่	5	พฤศจิกำยน	2564	ณ	ส�ำนักงำน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	หรือตรวจสอบดูได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์	ฯ		www.phsc.net

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ ฯ  www.phsc.net

** ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ 

และลูกจ้างประจ�าสหกรณ์ ฯ ต�าแหน่งพนักงานขับรถยนต์**  
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มมุ ประชาสัมพันธ์สหกรณ์  
โดย...เมธี		ศรีรันต์		

 สหกรณ์ขอแจ้งให้สมำชิกทุกท่ำนทรำบ		ช่วยกรุณำตรวจสอบกำรหักเงินเดือน	ณ	ที่จ่ำยตำมใบเสร็จของสหกรณ์ในแต่ละเดือนว่ำ		เงินเดือนของท่ำน
หักเงินช�ำระหนี้ใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือนของสหกรณ์	ฯ	หรือไม่	 	หำกไม่มีกำรหักเงินเดือน	ณ	ที่จ่ำยและคืนช�ำระใบเสร็จของสหกรณ์	ฯ	 	กรุณำรีบ
ด�ำเนินกำรช�ำระเงินให้ทันตำมก�ำหนดในใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันช�ำระไว้	(วันสิ้นเดือน)		ซึ่งหำกพ้นก�ำหนดแล้ว		ท่ำนจะเสียสิทธิ์ในกำรรับเงินเฉลี่ยคืนที่
ค�ำนวณให้ตลอดทั้งปี		และถ้ำสมำชิกต้องกำรกู้เงินไม่ว่ำประเภทใด		ต้องช�ำระเงินที่ค้ำงอยู่ก่อนและเว้นระยะเวลำ		90		วันจึงจะกู้ได้		หำกสมำชิกมีเหตุ
ขัดข้องหรือเงินเดือนไม่พอให้หัก	ณ	ที่จ่ำย		สำมำรถปรึกษำฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์	ฯ	หรือกรรมกำรตัวแทนหน่วยของท่ำน	เพื่อขอด�ำเนินกำรประนอมหนี้	
หรือปรับโครงสร้ำงหนี้ได้		

  “สิทธิของสมาชิกที่พึงได้พึงมี  ควรรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”

แจ้งสมาชิกตรวจสอบการช�าระหนี้ใบเสร็จประจ�าเดือน 

***จัดโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  สู้เศรษฐกิจยุคโควิด - 19” ***

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ก�ำหนดให้มีกำรจัดโครงกำร	“สหกรณ์ออมทรัพย์ครู				สู้เศรษฐกิจยุคโควิด	-	19”	เพื่อช่วยเหลือสมำชิก	

ซือ้สนิค้ำในรำคำถกู	ประหยดัค่ำใช้จ่ำยในครอบครวั	โดยมรีำยละเอยีดกำรจดัโครงกำร	ฯ	ดงันี้

	 1.	สหกรณ์	ฯ	จ�ำหน่ำยสนิค้ำอปุโภคและบรโิภคทีจ่�ำเป็นในชีวติประจ�ำวนัและใช้สอยในครวัเรอืน	สินค้ำมคีวำมหลำกหลำย	ทัง้ยีห้่อ	และมรีำคำท่ีถกู

กว่ำรำคำตลำด	บริกำรแก่สมำชกิ	โดยก�ำหนดประเภทสนิค้ำและรำคำตำมสมควร	(สินค้ำถกูกว่ำรำคำตลำด	10	–	20	%)

	 2.	โดยมเีงือ่นไขกำรสัง่ซือ้สินค้ำ	ส�ำหรบัสมาชกิ 1 ท่าน ม ี1 สทิธ์ิ  ซือ้ได้ 1 คร้ัง และซือ้สนิค้ารายการละไม่เกนิ 6 ชิน้ วงเงนิรวมไม่เกนิ 2,000 บาท 

จนกว่าสนิค้าในโครงการจะหมด โดยเรยีงล�าดบัจากวนัทีส่หกรณ์ ฯ ได้รบัใบรายการค�าสัง่ซือ้

	 3.	วธิกีำรโดยสหกรณ์	ฯ	เปิดรบัรำยกำรค�ำสัง่ซือ้ล่วงหน้ำจำกสมำชิก

	 4.	 สมำชกิจะเป็นผูค้ดัเลอืกส่ังซือ้รำยกำรสนิค้ำได้ตำมควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล	 โดยสำมำรถคัดเลือกสินค้ำได้จำกใบรำยกำรสินค้ำทีส่หกรณ์	 ฯ	

ก�ำหนดตำมเงือ่นไข	

	 5.	เร่ิมรบัรำยกำรค�ำสัง่ซ้ือตัง้แต่วนัที	่15	-	30	กนัยำยน	2564	โดยสมำชิกสำมำรถเลือกปฏิบตัไิด้	ดงันี้

	 	 5.1	สมำชกิสำมำรถเลอืกสัง่ซือ้สนิค้ำและส่งมอบใบสัง่ซือ้สนิค้ำผ่ำนกรรมกำรสหกรณ์ฯ	ประจ�ำหน่วยของตนเอง	เพือ่ให้สหกรณ์ฯ	น�ำมำจดัเป็น

	 	 ออเดอร์ล่วงหน้ำรอกำรจ�ำหน่ำยให้แก่สมำชกิ

	 	 5.2	สมำชกิสำมำรถเลอืกสัง่ซือ้สนิค้ำและส่งมอบใบส่ังซือ้สนิค้ำได้ด้วยตนเอง	ณ	สหกรณ์	ฯ	ทัง้	2	สำขำ	(สหกรณ์	ฯ	สำขำพษิณโุลก	และสหกรณ์	ฯ		

	 	 สำขำนครไทย)	เพือ่ให้สหกรณ์	ฯ	น�ำมำจดัเป็นออเดอร์ล่วงหน้ำรอกำรจ�ำหน่ำยให้แก่สมำชิก

	 6.	เร่ิมกำรจดัส่งสนิค้ำให้แก่สมำชกิตัง้แต่วนัท่ี	1	ตลุำคม	2564	เป็นต้นไป	โดยสหกรณ์	ฯ	จะแจ้งให้รบัทรำบวนัและเวลำรับสินค้ำและช�ำระเงินค่ำสนิค้ำ

ในวนัเดยีวกนัผ่ำนกรรมกำรสหกรณ์	ฯ	ประจ�ำหน่วยของตนเอง	ซึง่สหกรณ์	ฯ	ก�ำหนดสถำนทีร่บัสินค้ำตำมควำมเหมำะสมในพืน้ทีข่องแต่ละอ�ำเภอ	

	 7.	สมำชกิสำมำรถระบสุถำนทีรั่บสนิค้ำ	และช�ำระเงนิค่ำสนิค้ำในวนัเดียวกนัผ่ำนกรรมกำรสหกรณ์	ฯ	ประจ�ำหน่วยของตนเอง	โดยสหกรณ์	ฯ	ก�ำหนด

สถำนทีต่ำมควำมเหมำะสมในพ้ืนทีข่องแต่ละอ�ำเภอ	ดงันี้

(1)				จ�ำนวนสมำชิก
(2)				ทุนเรือนหุ้น
(3)				เงินส�ำรอง	และอื่น	ๆ
(4)				เงินรับฝำกจำกสมำชิก
(5)				เงินฝำกสหกรณ์อื่นและธนำคำรต่ำง	ๆ
(6)				เงินกู้จำกสถำบันกำรเงินอื่น	ๆ

(7)				เงินให้กู้อยู่ที่สมำชิก
(8)				ดอกเบี้ยรับ	,	รับอื่น	ๆ
(9)				ดอกเบี้ยจ่ำยต่ำง	ๆ
(10)		ค่ำใช้จ่ำยต่ำง	ๆ
(11)		ก�ำไรสะสมโดยประมำณ
(12)		ทุนด�ำเนินงำนทั้งสิ้น

สรปุสถานภาพของสหกรณ์  ส้ินสุด  ณ  วนัที ่ 30  กนัยายน  2564
13,123		

7,256,422,880.00
677,677,131.62

5,824,601,993.39
663,664,752.04
285,000,000.00

13,839,350,907.25
606,972,368.60
47,369,687.11
57,236,185.32

502,366,496.17
14,579,576,212.76

คน	
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์
	 สมำชกิทีต้่องกำรโอนเงนิท�ำธรุกรรมกำรเงนิกบัสหกรณ์	ฯ		สำมำรถโอนเงนิเข้ำบญัช	ี“	สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก		จ�ำกัด	”		
ตำมธนำคำรต่ำง	ๆ		ได้ดังนี้
	 1.		ธนำคำรกรุงไทย				 สำขำพิษณุโลก						 บัญชีออมทรัพย์				เลขที่		601-1-01950-1
	 2.		ธนำคำรกรุงเทพ	 สำขำสิงหวัฒน์		 บัญชีออมทรัพย์				เลขที่		535-0-08686-3
	 4.		ธนำคำรออมสิน	 สำขำนำงพญำ	 	 บัญชีออมทรัพย์				เลขที่		052-0-30007-612 
 หากสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว  กรุณา FAX  ใบน�าฝาก (ใบโอน)  พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะติดต่อท�าธุรกรรม
การเงินกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ   ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  055 – 303393 หรือ 055 – 377477
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สาระ

   น่ารู
โ้ดย.... อัศวิน  นิลเต่า

	 สำระน่ำรู้ฉบับนี้	 	ผมขอเสนอควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับล�ำดับกำรหักช�ำระ
หนี้จำกเงินสวัสดิกำรของสมำชิกเสียชีวิตแจ้งให้สมำชิกทรำบ	 เพ่ือจะได้เกิด
ควำมรู้	ควำมเข้ำใจว่ำสหกรณ์	ฯ	ก�ำหนดล�ำดับเป็นไปอย่ำงไรบ้ำง	ก็ขอเริ่มต้น
เลยนะครับ

	 จำกปัญหำท่ีทำยำทของสมำชิกท่ีเสียชีวิต	 	 เกิดควำมไม่เข้ำใจถึงกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรต่ำง	 ๆ	 ของสมำชิกที่เสียชีวิต	 	 ท�ำให้เกิดกำรขัดแย้งกัน
ระหว่ำงทำยำทที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรนั้น	 	 สหกรณ์	 ฯ	 จึงก�ำหนดให้จ่ำยเงินสวัสดิกำรแก่ทำยำทสมำชิกที่เสียชีวิต	 	 ซึ่งหำกสมำชิกผู้เสียชีวิตมีหนี้ต่อ
สหกรณ์	ฯ	จะต้องน�ำเงินสวัสดิกำรต่ำง	ๆ	ช�ำระหนี้ตำมล�ำดับดังนี้
 ล�าดับที่ 1			ให้โอนเงินค่ำหุ้นช�ำระหนี้
 ล�าดับที่ 2			ให้โอนเงินฝำกช�ำระหนี้	กรณีเป็นบัญชีของสมำชิกที่เสียชีวิตเอง	แต่ถ้ำไม่ใช่ของสมำชิกที่เสียชีวิตให้ยึดหลักกฎหมำย
 ล�าดับที่ 3			ให้โอนเงินประกันชีวิตกลุ่ม	หรือเงินสวัสดิกำรเพื่อกำรสงเครำะห์สมำชิกผู้ถึงแก่กรรม	ช�ำระหนี้
 ล�าดับที่ 4			ให้โอนเงินประกันชีวิตเพื่อค�้ำประกันสินเชื่อ	(สมำชิกจ่ำยเบี้ย)	ช�ำระหนี้	

	 เมื่อมีเงินเหลือจำกกำรหักช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์	ฯ	เรียบร้อยแล้ว	ให้จ่ำยคืนเงินสิทธิประโยชน์ที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ	แต่ถ้ำยังมีหนี้คงเหลืออยู่
ที่ต้องช�ำระให้กับสหกรณ์	ฯ	ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรต่ำง	ๆ	จัดกำรช�ำระหนี้แทนสมำชิกผู้เสียชีวิต	ดังนี้

 ล�าดับที่ 5			ให้รับช�ำระหนี้จำกผู้รับผลประโยชน์ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิก	(ก.ส.ส.เดิม)	ช�ำระหนี้
 ล�าดับที่ 6			ให้รับช�ำระหนี้จำกผู้รับผลประโยชน์ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์	ฯ	ครูไทย	ช�ำระหนี้
 ล�าดับที่ 7			ให้รับช�ำระหนี้จำกผู้รับผลประโยชน์ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์	ฯ	ชุมนุมสหกรณ์	ฯ	ช�ำระหนี้
 ล�าดับที่ 8			ให้รับช�ำระหนี้จำกผู้รับผลประโยชน์ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์	ฯ	สมำชิกและคู่สมรส	ช�ำระหนี้
 ล�าดับที่ 9			ให้รับช�ำระหนี้จำกผู้รับผลประโยชน์ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์	ฯ	ภำคเหนือ	ช�ำระหนี้

	 ถ้ำมีเงนิสวสัดกิำรทีไ่ด้รบัคงเหลอื	จำกกำรหกัช�ำระหนีใ้ห้กบัสหกรณ์	ฯ	ตำมล�ำดบัแล้ว	ให้จ่ำยคนืเงนิในส่วนทีเ่หลือกบัผูม้สีทิธไิด้รบัผลประโยชน์ต่อไป
	 เป็นไงบ้ำงครับ	 	 สมำชิกอ่ำนแล้วคงได้รับควำมรู้	 	 และอย่ำลืมท�ำควำมเข้ำใจกับล�ำดับกำรหักช�ำระหนี้จำกเงินสวัสดิกำรของสมำชิกเสียชีวิต			
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรขัดแย้งกันระหว่ำงทำยำทที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิกำรและเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกันทุกฝ่ำย	 	 สหกรณ์	 ฯ	 จึงขอประชำสัมพันธ์
สำระน่ำรู้ให้แก่สมำชิกได้รับทรำบ	ผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะมีประโยชน์กับทุกท่ำนครับ

พบกันใหม่ฉบับหน้า...
สวัสดีครับ..

   
มุมสนทนำฉบับนี้	 	 ผมขอเรียนแจ้งให้สมำชิกได้ทรำบควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกำร
มอบเงินกองทุนบ�ำเหน็จให้แก่สมำชิกผู้เกษียณอำยุรำชกำรในปี	2564		ที่มีจ�ำนวน
สมำชิกผู้เกษียณท้ังสิ้น	 	377	คน	โดยสมำชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนบ�ำเหน็จ

มุมสนทนา 
โดย...สัมพาส  ทรงพุฒิ

สมำชิกที่เกษียณอำยุรำชกำร	 จะได้รับเงินจำกสหกรณ์	 ฯ	 โดยคิดค�ำนวณตำมระเบียบ	 ฯ	 ว่ำด้วยกำรใช้เงินกองทุน
บ�ำเหน็จสมำชิก	พ.ศ.	2563		ดังนี้
1. สมาชิกที่ครบเกษียณอายุราชการ  หรือ  สมาชิกที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
ก่อนก�าหนด ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  คือ
	 -	เป็นสมำชิกติดต่อกันไม่เกิน	10	ปี	ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ	จ�ำนวน	5,000	บำท	(ห้ำพันบำท)
	 -	เป็นสมำชิกติดต่อกันเกิน	10	ปี	ในส่วนที่เกิน	10	ปี	ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นในอัตรำปีละ	600	บำท	(หก
ร้อยบำท)	ทั้งนี้	รวมกันแล้วไม่เกิน	20,000	บำท	(สองหมื่นบำท)
2. การนับเวลาการเป็นสมาชิก  ให้นับจ�านวนปีเต็ม  เศษของเดือนไม่นับ
โดยในปี	 2564	 มีข้ำรำชกำรครู	 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 และลูกจ้ำงประจ�ำ	 ซึ่งเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก	จ�ำกัด	ที่เกษียณอำยุรำชกำร	ดังนี้	

	 เงินกองทุนบ�ำเหน็จผู้เกษียณอำยุรำชกำร	ปี	2564		สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		จะท�ำกำรโอนเงิน
เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์	(เล่มสีเทำ)	ของสมำชิกผู้เกษียณอำยุรำชกำรทุกรำยตำมจ�ำนวนเงินที่ได้รับตำมระเบียบ	ฯ	
ในวันที่	1	ตุลำคม	2564		และสมำชิกผู้เกษียณอำยุรำชกำรสำมำรถขอถอนเงินฝำกออมทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่	1	ตุลำคม	
2564	เป็นต้นไป		หำกตรวจสอบยอดเงินแล้วพบข้อผิดพลำด		สำมำรถทักท้วงและตรวจสอบจ�ำนวนเงินที่ได้รับ
ตำมจ�ำนวนปีกำรเป็นสมำชิกได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด	ในวันและเวลำท�ำกำรครับ

                                                                      แล้วพบกันใหม่ครับ..

เวลาเปิดท�าการ จันทร์ – ศุกร์
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่			 เวลำ		08.00	น.		-		17.00	น.
กำรรับ		-		จ่ำยเงิน	 	 			 เวลำ		08.30	น.		-		15.00	น.

สหกรณ์ ฯ เปิดให้บรกิารแก่สมาชกิในวนัเสาร์แรกของทุกเดอืน

โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30 น. - 12.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์  
หมำยเลข		055	-		377477		 (เบอร์ตรง)ฝ่ำยบัญชี	–	ฝ่ำยกำรเงิน	

หมำยเลข		055	-		303393	 (เบอร์ตรง)ฝ่ำยธุรกำร	

หมำยเลขมือถือ	 086	–	4465284	 ฝ่ำยสินเชื่อเงินกู้	–	เงินกู้ฉุกเฉิน

หมำยเลขมือถือ	 086	–	4465278	 ฝ่ำยเงินฝำก	–	ฝ่ำยช�ำระหนี้พิเศษ

หมำยเลขมือถือ	 088	–	2904460	 ฝ่ำยกำรเงิน	–	ฝ่ำยบัญชี

หมำยเลขมือถือ	 088	–	2788494	 ฝ่ำยประมวลผลคอมพิวเตอร์

หมำยเลขมือถือ	 081	–	5564351	 ฝ่ำยนิติกร

หมำยเลขมือถือ	 086	–	4465276	 ส�ำนักงำนสำขำนครไทย

หมำยเลขมือถือ	 088	–	2781644	 สมำคมฌำปนกิจ	

หมำยเลขโทรสำร		055	-		303393		 ฝ่ำยธุรกำร	 	

หมำยเลขโทรสำร	 055	-		377477	 ฝ่ำยบัญชี	–	ฝ่ำยกำรเงิน	


