
     

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษ�      นายสุพจน์  เมฆสวัสดิ์     รศ.บุญรักษ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ นายบุญเลิศ  ยอดจันทร์
                    นายแสวง  เมฆแสงสี     นางอนุชนันท์  ไทยกรรณ์      นายพิพัฒน์  พุฒตาล
คณะทำ�ง�น    นายอุดม  สายโท          ดร.เดชณรงค์  รอดซุง น.ส.ภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน  
 นายทวี  แย้มดี      นายสมบูรณ์  ฐานะวุฒิพงศ์        นางสาวลาภา  ชงัดเวช

มติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด

ชุดที่  61  ปีการเงิน  2564  ประชุมครั้งที่  8  วันที่  28  มิถุนายน  2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2564
	 มีจ�ำนวนสมำชิก		ทั้งสิ้น	 	13,011	คน
	 สมำชิกที่เป็นลูกหนี้	 		 8,515	คน		คิดเป็นร้อยละ		65.44		ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมด
	 เป็นสมำชิก		ส.ค.พล.									 	10,281	คน

( สมาชกิทีเ่สยีชวิีตทกุราย  ทายาทจะได้รบัเงนิสวสัดกิารเสียชวีติตามระเบยีบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวัสดกิารเพ่ือการสงเคราะห์สมาชกิผูถ้งึแก่กรรม พ.ศ. 2563 
รายละ 400,000 บาท  และหากสมาชิกทีเ่สียชวีติเป็นสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ ฯ กจ็ะได้รบัเงนิจากสมาคม ฯ อกีรายละ 300,000 บาท )

1.	นำงผกำทพิย์	 สร้อยมขุ	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรคร	ูอ.	บำงระก�ำ
2.	นำงสมุำล	ี พิมพ์ประสำนต์	 สงักัด			 ข้ำรำชกำรครบู�ำนำญ	อ.	เมือง
3.	นำยววิฒัน์	 พพิฒัน์ศำสตร์	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรคร	ูอ.	เมอืง
4.	นำงสำวศภุรำ	 จนำกร	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรคร	ูอ.	นครไทย
5.	นำยกฤช	 บญุกล้ำ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรคร	ูอ.	เมอืง
6.	นำยอดศิกัดิ	์ ทะนนัชยั	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรคร	ูอ.	นครไทย
7.	นำงเพยีรพิณ	 ก่อวฒุพิงศ์	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรคร	ูมหำวิทยำลยัรำชภัฏพบูิลสงครำม
8.	นำยสมศกัดิ	์ บญุคง	 สงักดั	 ลกูจ้ำงประจ�ำ	อ.	บำงระก�ำ
9.	นำยสมบตั	ิ บุญน้อยกลุ	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรครบู�ำนำญ		อ.	วงัทอง
10.	นำงพวงรตัน์	 สำโพธิ	์ สงักัด		 ข้ำรำชกำรครบู�ำนำญส่วนกลำง	เขต	1
11.	นำยวถิ	ี เกดิทอง	 สงักดั		 ข้ำรำชกำรคร	ู	อ.	วงัทอง
12.	นำยส�ำเรจ็	 จนัทร์เจริญ	 สงักัด		 ข้ำรำชกำรครบู�ำนำญ		อ.	เมอืง
13.	นำยสพุจน์	 จนินัทยุำ	 สงักัด		 ข้ำรำชกำรครบู�ำนำญสำมญัศกึษำ		
14.	นำยเสมอ	 สันตตอินนัต์	 สงักัด		 ข้ำรำชกำรครบู�ำนำญ		อ.	วงัทอง
15.	นำยอดุม	 แป้นเจรญิ	 สงักดั		 ข้ำรำชกำรครบู�ำนำญ		อ.	ชำติตระกำร

	 ด้วยสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทีช่ะลอตวัจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนือ่งของเชือ้ไวรสัโควดิ-19		ท�ำให้ภำวะเศรษฐกจิ

ทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกยังเกิดกำรชะลอตัว	เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนและลดภำระค่ำใช้จ่ำยของสมำชิก	

ที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	ชุดที่	61	ประชุมครั้งที่	8	เมื่อวันที่	28	มิถุนำยน	2564	มีมติให้ปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้		ดังนี้

**ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ฯ**

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

รายงานเงนิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)       
ประจ�าเดือนมิถนุายน - กรกฎาคม 2564 โดย... สมบูรณ์  ฐานะวุฒิพงศ์

	 ด้วยสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทีช่ะลอตวัจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนือ่งของเชือ้ไวรสัโควดิ-19		ท�ำให้ภำวะเศรษฐกจิ

ทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกยังเกิดกำรชะลอตัว	เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนและลดภำระค่ำใช้จ่ำยของสมำชิก	

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร	ชุดท่ี	61	ประชุมครัง้ท่ี	8	เม่ือวนัท่ี	28	มิถนุำยน	2564	มีมตใิห้ปรับลดอตัรำดอกเบีย้เงนิกู	้	ดังนี้

	 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
	 ส�ำหรับสมำชิกที่คืนหรือค้ำงช�ำระใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือน	 	หำกคืนใบเสร็จประจ�ำเดือนเพรำะหักเงิน	ณ	ที่จ่ำยไม่ได้	 	แม้จะตำมไปช�ำระหนี้ตำม
ก�ำหนดทันตำมใบเสร็จที่สหกรณ์	ฯ	จัดเก็บ		หำกต้องกำรกู้เงินไม่ว่ำประเภทใด		ต้องเว้นระยะเวลำ		90		วันจึงจะกู้ได้		ซึ่งสมำชิกท่ำนใดมีเหตุขัดข้อง
หรือมีปัญหำเกี่ยวกับกำรหักเงิน	ณ	ที่จ่ำยประกำรใด		ให้ปรึกษำหรือสอบถำมฝ่ำยจัดกำร	หรือกรรมกำรตัวแทนหน่วยของท่ำนได้
 “สิทธิของสมาชิกที่พึงได้พึงมี  ควรรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”

แจ้งสมาชิกตรวจสอบการช�าระหนี้ใบเสร็จประจ�าเดือน  

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

(7)				เงินให้กู้อยู่ที่สมำชิก	
(8)				ดอกเบี้ยรับ	และรับอื่น	ๆ
(9)				ดอกเบี้ยจ่ำย	
(10)		ค่ำใช้จ่ำยต่ำง	ๆ	
(11)		ก�ำไรสะสมโดยประมำณ	
(12)		ทุนด�ำเนินงำนทั้งสิ้น

สรปุผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์  สิน้สดุ  ณ  วนัที ่ 30  มถินุายน  2564     
13,011

7,224,485,040
678,701,630

5,750,792,510
389,808,860
300,000,000

13,865,176,120
	422,683,600

36,385,520
41,721,470

344,576,610
14,331,171,440		

คน	
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
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โดย...ทวี  แย้มดี   

	 	 กรณีย้ำยมำจำกต่ำงจังหวัด	 แล้วเคยเป็นสมำชิก
สหกรณ์ครูท่ีจังหวัดเดิม	 ไม่มีหน้ี	 มีแต่ค่ำหุ้นกำรโอนค่ำ
หุ้นมำพร้อมกำรเป็นสมำชิกใหม่ท่ีพษิณโุลก		สทิธปิระโยชน์
ต่ำงกันหรือไม่	 เพรำะมีบำงท่ำนบอกว่ำถ้ำโอนมำจะนับ
เวลำเป็นสมำชิกต่อจำกเดิมเลย
	 	 ถูกต้องแล้วครับ	 หำกสมำชิกโอนย้ำยสิทธิมำอยู่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 อำยุกำรเป็น
สมำชิกก็จะนับต่อเนื่องจำกสหกรณ์เดิมที่โอนย้ำยมำ	
ส�ำหรบัสวสัดกิำรต่ำง	ๆ 	กจ็ะได้สทิธิต์ำมเงือ่นไขของแต่ละ
สวัสดิกำรตำมที่ก�ำหนดไว้ครับ

	 	 เป็นสมำชิกสหกรณ์	 ฯ	 สังกัดข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		
หำกจะกูเ้งนิสำมญัต้องมคีวำมเหน็ของผูบ้งัคบับญัชำหรอืไม่		
ถ้ำมีแล้วต้องให้ใครเซ็นรับรองในใบค�ำขอกู้เงิน

	 	 กำรกูเ้งินสำมญัของข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		คณะกรรมกำรมมีตใิห้ผูจ้ดักำรสหกรณ์	ฯ	หรอืรอง
ผู้จัดกำรสหกรณ์	ฯ	เป็นผู้ลงนำมควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำได้เลยครับ	

	 	 บิดำ	มำรดำ	บุตรของสมำชิกเสียชีวิต	สหกรณ์	ฯ	มีวิธีช่วยเหลืออย่ำงไรบ้ำง
	 	 สหกรณ์	ฯ	ยังไม่มีกำรก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบิดำ		มำรดำ		และบุตรของ
สมำชิกกรณีเสียชีวิต	ซึ่งขณะนี้มีแต่คู่สมรสสมำชิกเท่ำนั้นที่ได้รับกำรช่วยเหลือตำมระเบียบของ
สหกรณ์	ฯ	โดยให้ได้รบัเงนิช่วยเหลอืกึง่หนึง่ของสทิธทิีส่มำชิกจะได้รบั	หำกต้องกำรให้มกีำรช่วยเหลอื
ในเรื่องดังกล่ำว	ต้องน�ำเสนอเรื่องผ่ำนกรรมกำรตัวแทนเพื่อสู ่กระบวนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร	ฯ	ก�ำหนดถือใช้เป็นระเบียบ	ฯ	ต่อไปครับ

	 	 บุคคลภำยนอกท่ีไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรครู	 	 สำมำรถสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบเพ่ือซื้อหุ้น
และฝำกเงินได้หรือไม่		
	 	 ผู้ที่มีควำมประสงค์ที่จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบของสหกรณ์ฯ	นั้น	ต้องมีควำมเชื่องโยง
กบัสมำชกิสำมญัของสหกรณ์ฯ	อย่ำงถกูต้อง		นัน่หมำยถงึ		ต้องเป็นคูส่มรสทีม่ทีะเบยีนสมรสกบั
สมำชิกสหกรณ์ฯ		หรือเป็นบิดำ/มำรดำของสมำชิกสหกรณ์		หรือเป็นบุตรของสมำชิกสหกรณ์ฯ	
เท่ำนั้น	ถึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบของสหกรณ์ฯ	เพื่อซื้อหุ้นและฝำกเงินได้

	 ทั้งนี้	 	สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตรำดอกเบี้ยเงินรับฝำกที่ก�ำหนด

ตำมควำมเหมำะสม		หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจกำรเงินในแต่ละขณะได้		และอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก

ที่กล่ำวข้ำงต้น	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1		กันยำยน		2564		เป็นต้นไป		จนกว่ำสหกรณ์	ฯ	จะมีประกำศเปลี่ยนแปลง		

จึงขอแจ้งให้ทรำบโดยทั่วกัน

มติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด

ชุดที่  61  ปีการเงิน  2564  ประชุมครั้งที่  9  วันที่  29  กรกฎาคม  2564      

	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	ชุดที่	61	ประชุมครั้งที่	8	เมื่อวันที่	28	มิถุนำยน	2564	มีมติให้จัดกำรอบรม

หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์	 แต่เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกยังได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด	 -	 19	 ทำงภำคส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบในกำรควบคุมโรคจึงได้ก�ำหนดมำตรกำรหำกต้องมี

กำรจัดกิจกรรมต่ำง	ฯ	ที่มีกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม	ให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้	โดยต้องไม่เกิน	50	คน	ดังนั้น	มติที่ประชุม	ฯ	

จงึก�ำหนดกำรจดัอบรมเป็น	2	รุ่น	(รุ่นละไม่เกนิ	50	คน)	ณ	ห้องประชมุรำชพฤกษ์	สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกัด	

ดังนี้

  - รุน่ที ่1  ก�าหนดการจัดอบรมในวันเสาร์ที ่10 กรกฎาคม 2564 และวนัอาทติย์ที ่12 กรกฎาคม 2564 (2วนั)

	 สมำชิกสหกรณ์ฯ	ผู้ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม	รวมถึงคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรพร้อมฝ่ำยจัดกำร	 เป็นจ�ำนวน

ทั้งหมด	50	คน

 - รุ่นที่ 2  ก�าหนดการจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 (2วัน)

	 สมำชิกสหกรณ์ฯ	 ผู้ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม	 และผู้สนใจจำกสหกรณ์อื่น	 รวมถึงคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

พร้อมฝ่ำยจัดกำร	เป็นจ�ำนวนทั้งหมด	50	คน

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

**ก�าหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์**

	 ตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	 2563	 ได้อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยส�ำหรับใช้เป็นค่ำของขวัญตรวจเยี่ยม

สมำชิกซึ่งเป็นผู้พิกำร	ผู้ป่วยติดเตียง	หรือผู้สูงอำยุติดบ้ำน	ที่ไม่สำมำรถมำใช้สิทธิในกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก	และกำร

สรรหำกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ประจ�ำปี		2564	ของสหกรณ์	ฯ	ได้นั้น	

	 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	ชดุท่ี	61	ประชมุครัง้ที	่9	เม่ือวนัที	่29	กรกฎำคม	2564	มีมตใิห้คณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำรสหกรณ์	 ฯ	 ส�ำรวจสมำชิกผู้ไม่สำมำรถมำใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเองได้ในกรณีที่เป็นผู้พิกำร	 ผู้ป่วยติดเตียง	

หรือผู้สูงอำยุติดบ้ำน	 ให้ได้ข้อมูลรำยชื่อและจ�ำนวน	 เพื่อให้สมำชิกกลุ่มนี้สำมำรถมีสิทธิรับเงินค่ำของขวัญตรวจเยี่ยม

จำกสหกรณ์	 ฯ	 ทดแทนค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำพำหนะเหมำจ่ำยส�ำหรับผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งได้	 โดยก�ำหนดให้ท�ำกำรส�ำรวจ

ข้อมูลจนถึงวันที่	31	สิงหำคม	2564	

**ส�ารวจสมาชิก ฯ ซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุติดบ้าน***

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

	 ทัง้นี	้ 	 สหกรณ์ฯ	 ขอสงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและ/หรอือตัรำดอกเบีย้เงนิรบัฝำกทีก่�ำหนดตำมควำมเหมำะสม		
หรือเพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจกำรเงินในแต่ละขณะได้	 	 และอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกที่กล่ำวข้ำงต้น	 	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน  2563  เป็นต้นไป		จนกว่ำสหกรณ์	ฯ	จะมีประกำศกำรเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.25  บาท  ต่อปี
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มมุสหกรณ ์สมาชิกควรทราบ
โดย...ภัทรินทร์		ปทุมชำติแสนขัน

บัญชีเงินฝากสหกรณ์
 สมาชกิท่ีต้องการโอนเงนิท�าธรุกรรมการเงนิกับสหกรณ์ ฯ  สามารถโอนเงนิเข้าบญัช ี“ สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก  จ�ากดั ”  
ตามธนาคารต่าง ๆ  ได้ดงันี้
	 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

   
	 มุมสนทนำฉบับนี้		ผมขอแจ้งให้สมำชิกได้รับทรำบว่ำ	จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคไวรัสโควิด	 -	 19	 ที่มีอยู่ขณะนี้มีควำมรุนแรงเป็นอย่ำงมำก	 ทุกท่ำนควรดูแลป้องกัน
ตนเองให้ดี	และขณะนี้สหกรณ์	ฯ	ได้ด�ำเนินกิจกำรประจ�ำปี	2564	มำแล้วประมำณ	6	เดือน	
(ครึ่งปีแรก)	 โดยตำมปกตินั้น	 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์	 ฯ	 จะต้องจัดกำรประชุมผู้

มุมสนทนา 
โดย...อุดม  สายโท

แทนสมำชิกสหกรณ์	ฯ	ประจ�ำปี	2564	จ�ำนวน	555	คน	เพื่อท�ำกำรแถลงผลกำรด�ำเนินงำนในรอบ	6	เดือนแรกให้แก่ผู้แทน	ฯ	ได้รับ
ทรำบ	แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด	–	19	ในปัจจุบัน	ทำงภำคส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในกำรควบคุมโรคได้ก�ำหนดมำตรกำร
ป้องกันโรคครั้งนี้ไว้ว่ำ	 หำกต้องมีกำรจัดกิจกรรมต่ำง	 ฯ	 ที่มีกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม	 ให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้โดยต้องไม่เกินจ�ำนวน	
50	คน	ดังนั้น	ที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์	ฯ	ชุดที่	61	จึงมีมติให้ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์โควิด	-	19	
และติดตำมมำตรกำรของจังหวัดพิษณุโลกอย่ำงใกล้ชิด	 ควรเฝ้ำดูสถำนกำรณ์และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรของ	 ศบค.	 จังหวัด
พิษณุโลกอย่ำงเคร่งครัด	หำกสถำนกำรณ์มีแนวโน้มในทำงที่ดีขึ้นเมื่อใด	สหกรณ์ฯ	จะเตรียมด�ำเนินกำรจัดกำรประชุมต่อไป

                                                                         จึงขอให้แจ้งสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

แล้วพบกันใหม่ครับ..

แจ้งท�าสติ๊กเกอร์รถยนต์สมาชิก
	 สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		ที่มีรถยนต์ทุกท่ำน		สำมำรถขอสติ๊กเกอร์ติดหน้ำกระจกรถยนต์ได้		โดยน�ำ
เอกสำรส�ำเนำทะเบียนรถยนต์	 และส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว	 ไปลงทะเบียนขอรับสติ๊กเกอร์ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด		
ในวัน	และเวลำท�ำกำรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป			เพื่อประโยชน์ในกำรดูแล	-	จัดระเบียบกำรจอดรถยนต์ของสหกรณ์ฯ		และขอเรียน
แจ้งให้สมำชกิทรำบว่ำ	สมำชกิท่ำนใดไม่ตดิสติก๊เกอร์ของสหกรณ์ไว้หน้ำกระจกรถยนต์		หำกน�ำรถยนต์ไปจอดทิง้ค้ำงคนืไว้		กรณุำช่วยแจ้ง
ยำมรักษำควำมปลอดภัยทรำบด้วย		เพื่อป้องกันบุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่สมำชิกไปจอดรถยนต์ทิ้งค้ำงคืนไว้	หรือป้องกันกำรหลบซ่อน
กำรกระท�ำผิดของเหล่ำมิจฉำชีพ	 	 และขอควำมกรุณำจำกสมำชิก	 โปรดให้ควำมร่วมมือจำกกำรแนะน�ำกำรจอดรถยนต์ของยำม
รักษำควำมปลอดภัยประจ�ำจุดด้วย
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		ขอแจ้งให้สมำชิกทรำบว่ำ		บริเวณที่จอดรถของสหกรณ์	ฯ	เป็นเพียงกำรให้บริกำร
เพือ่กำรจอดรถเท่ำนัน้		สหกรณ์	ฯ	ไม่มส่ีวนในกำรรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้เกีย่วกบัรถของผูใ้ช้บรกิำรไม่ว่ำกรณใีด	ๆ	ทัง้สิน้		
และผู้ใช้บรกิำรจอดรถไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใด	ๆ	จำกสหกรณ์	ฯ	ได้		จึงขอแจ้งประชำสัมพนัธ์ให้ผู้ใช้บรกิำรทรำบโดยทัว่กนั				

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด รับทราบ
	 เนื่องจำกมีสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 สอบถำมเข้ำมำยังสหกรณ์ฯ	 ว่ำเกิดควำมสับสน
ข้อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำง	Facebook	ในชื่อสหกรณ์	ฯ	ที่สื่อสำรข้อมูลประชำสัมพันธ์ไปยังสมำชิกนั้น
	 สหกรณ์ฯ	ขอแจ้งให้สมำชิกทรำบว่ำ	ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่แจ้งข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์แก่สมำชิก
ในช่องทำง	Facebook		ใช้ชือ่	“สหกรณ์ออมทรัพย์ครพูษิณุโลก จ�ากดั”	เพยีงชือ่เดยีวเท่ำนัน้	โดยข้อมูลข่ำวสำรต่ำง	ๆ	
ที่ท�ำกำรประชำสัมพันธ์ลงผ่ำน	Facebook	ของสหกรณ์	ฯ	เป็นข้อมูลที่ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
สหกรณ์	ฯ	แล้ว	
	 หำกสมำชิกมีข้อสงสัยประกำรใด	สำมำรถสอบถำมข้อมูลโดยตรงด้วยตนเอง	ณ	ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ทั้งสำขำส�ำนักงำนใหญ่พิษณุโลก	และสำขำอ�ำเภอนครไทย	หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์
ท่ีหมำยเลข	055-303393	,	055-377477	(ส�ำนักงำนใหญ่พิษณุโลก)	และ	055-388393	(สำขำอ�ำเภอนครไทย)	
ได้ทุกวันในเวลำท�ำกำร	

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	

เวลาเปิดท�าการ จันทร์ – ศุกร์
   กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่			 	 เวลำ		08.00	น.		-		17.00	น.
	 	 	 กำรรับ		-		จ่ำยเงิน		 			 	 เวลำ		08.30	น.		-		15.30	น.

สหกรณ์ ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิกในวนัเสาร์แรกของทุกเดอืน

โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30 น. - 12.00 น.
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สาระ

   น่ารู้
โดย...เดชณรงค์  รอดซุง

	 สำระน่ำรู้ฉบับนี้	 	 ผมขอพูดถึงเรื่องกำรหักเงินค่ำหุ้น

รำยเดือน	 โดยข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์	 ฯ	 ว่ำด้วย

หุน้และกำรแจ้งยอดเงนิจ�ำนวนหุน้	พ.ศ.2563	ก�ำหนดไว้ดังนี้	

	 ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		ข้อ	6		ก�ำหนดว่ำ	“	กำรถือหุ้น		สมำชิกทุกคนต้อง

ช�ำระค่ำหุน้เป็นรำยเดอืนตัง้แต่เดอืนแรกทีเ่ข้ำเป็นสมำชิก		ตำมอัตรำส่วนของจ�ำนวนเงนิได้รำยเดอืนของตน		ตำมทีก่�ำหนดไว้

ในระเบยีบของสหกรณ์	”

	 เงินได้รำยเดือน		หมำยถึง	“	เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ�ำ		และเงินที่จ่ำยควบกับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ�ำ		ซึ่ง

สมำชิกได้รับจำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด		และหมำยถึงบ�ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนำญ		ซึ่งสมำชิกได้รับจำก

ทำงรำชกำรด้วย	”

	 และตำมระเบียบของสหกรณ์	ฯ	ว่ำด้วยหุ้นและกำรแจ้งยอดเงินจ�ำนวนหุ้น		พ.ศ.	2563	ก�ำหนดให้สมำชิกถือหุ้น

ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ำเป็นสมำชิก		ตำมอัตรำส่วนของจ�ำนวนเงินได้รำยเดือนของตนดังนี้

 2. สมาชิกข้าราชการบ�านาญ ต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 6 

และระเบียบฯ ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 6 และระเบียบฯ 

ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

 3. ส�าหรับสมาชิกเดิมที่ประสงค์ปรับลดการส่งเงินค่าหุ้น ให้ปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือน  ดังนี้

พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ
สวัสดีครับ..


