
     

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษ�      นายเกรียงศักดิ์  เนื้อสีจัน     นายแสวง  เมฆแสงสี     รศ.บุญรักษ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
       นายอารุณ  เกตุพุฒ     นางสาวภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน     นายพิพัฒน์  พุฒตาล
คณะทำ�ง�น    นายบุญเลิศ  มากเมือง     นายทวีป  เคลือบพ่วง     นางสาวเพ็ญศรี  กรกชมาศ    
            นางสาวภัค  บริรักษ์สัทธา     นายวินัย  ทาบาง     นางสาวลาภา  ชงัดเวช

ข้อมูลทั่วไปสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
	 มีจ�ำนวนสมำชิก		ทั้งสิ้น	 		 13,318			คน
	 สมำชิกที่เป็นลูกหนี้	 	  8,552			คน
	 สมำชิกที่เป็นลูกหนี้คิดเป็นร้อยละ				64.14		ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมด			
	 เป็นสมำชิก		ส.ค.พล.								   10,412			คน

 ( สมาชิกที่เสียชีวิตทุกราย  ทายาทจะได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 
2563 รายละ 400,000 บาท  และหากสมาชิกที่เสียชีวิตเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ก็จะได้รับเงินจากสมาคม ฯ อีกรายละ 300,000 บาท 

1.	นำงประทนิ	 ป่ินสกลุ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	วงัทอง
2.	นำยปรชีำ	 อิม้แตง	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เนนิมะปรำง
3.	นำยจนัทร์	 พนัธ์เลิศ	 สงักดั					 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เนินมะปรำง
4.	นำยสมพงษ์	 เนยีมเปีย	 สงักดั		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมือง
5.	นำงส�ำรวย	 ครองสมบัต	ิ สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		เทศบำลนครพษิณุโลก
6.	นำยอทุยั	 สทิธศิกัดิ	์ สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		ส�ำนกังำนศกึษำธิกำร	ภำค	17
7.	นำยมงคล	 ณ	ถลำง	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		วิทยำลยัเทคนคิพษิณุโลก
8.	นำงร�ำพรรณ	 เปลีย่นทัศน์	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมือง
9.	นำยพรีะพนัธ์	 พลูทวี	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	วงัทอง
10.	นำงเด่นใจ	 สร้อยมขุ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	วงัทอง
11.	นำงจำรนุนัท์	 สสีงัข์	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง		อ.	เมอืง
12.	นำยเสมอ	 คงรอด	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	พรหมพิรำม
13	นำยเสน่ห์	 สเีหลอืงอ่อน	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	นครไทย
14.	นำงสำวสรุย์ี	 ภกัด์ิประไพ	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญสำมญัศกึษำ
15.	นำยเจรญิ	 เกษสวุรรณ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมือง
16.	นำยทนงศกัด์ิ	 น้อยคง	 สงักดั	 พนกังำนมหำวทิยำลัยเทคโนโลยฯี	ล้ำนนำพษิณุโลก
17.	นำยอมร	 พรหมมฤีทธิ	์ สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		มหำวทิยำลยัรำชภัฏพบิลูสงครำม
18.	นำยผล	 ทองประกอบ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมอืง
19.	นำยสมโภชน์	 เรอืนทอง	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง		อ.	เมือง
20.	นำงกลุณสั	 ศรเีมอืง	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		เทศบำลนครพษิณุโลก
21.	นำงรตันำ	 เมอืงมศีร	ี สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมือง
22.	นำยธงชยั	 วรีะกลุ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	วดัโบสถ์
23.	นำยส�ำเรงิ	 อนิใหญ่	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	นครไทย
24.	นำยผดงุศกัดิ	์ จโิน	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		มหำวทิยำลยัเทคโนโลยฯี	ล้ำนนำพษิณโุลก
25.	นำงจนิตนำ	 กติตสิยำม	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		ส�ำนกังำน	กศน.	จงัหวดัพษิณุโลก
26.	นำยวงศกร	 เจยีมเผ่ำ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		มหำวทิยำลยัรำชภัฏพบิลูสงครำม
27.	นำยนพดล	 จนัทร์กล่ิน	 สงักดั	 บ�ำนำญลกูจ้ำง		อ.	เนนิมะปรำง
28.	นำยวรีะ	 ฉำยศร	ี สังกดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เนนิมะปรำง
29.	นำงสนัธนำ	 วนมงคล	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง		อ.	เมอืง
30.	นำยสรุชยั	 พงศ์เผ่ำพฒันกลุ	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	พรหมพริำม
31.	นำงมำล	ี พรหมพทัิกษ์	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง		อ.	เมอืง
32.	นำงรตันำ	 นรำศร	ี สงักดั	 บ�ำนำญลกูจ้ำง		สพม.	พลอต	พษิณุโลก

สมาชิกเสียชีวิต  ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  -  31  พฤษภาคม  2565  จ�านวน  32  ราย

รายงานเงนิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�าเดือนมนีาคม - พฤษภาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 พร้อมด้วย	 เขตพื้นที่
สหกรณ์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	
จ�ำกัด	 (ชสอ.)	ภำคเหนือ	จัดกำรอบรมหลักสูตร	“ผู้ตรวจสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรและเจ้ำ
หน้ำที่	 4	 ภูมิภำค	 ประจ�ำปี	 2565	 สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย	(สสอค.)	เมื่อวันที่	23	เมษำยน	2565	ณ	หอประชุมนเรศวร	โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยำคม

	 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรและผู ้ตรวจสอบกิจกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 เข้ำร่วมกำรประชุมร่วม
กับคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำจงัหวดัพษิณโุลก	ครัง้ที1่/2565	เมือ่วันที	่31	มนีำคม	2565	
ณ	ห้องประชุมรำชพฤกษ์	สหกรณ์ฯ

นำยเกรยีงศกัด์ิ	เนือ้สีจนั	ประธำนสหกรณ์ฯ	
เข้ำร่วมกำรประชมุชมรมข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
อ�ำเภอวดัโบสถ์	เพือ่ให้ควำมรูจ้ำกสหกรณ์ฯ	
กำรกู้รวมหนี้ธนำคำร	 กำรกู้ฉุกเฉินแบบ
เอทีเอ็มกำรสมัครสมำคมฌำปนกิจสง
เครำะห์ฯต่ำงๆ	ที่เป็นประโยชน์แก่สมำชิก	
โดยประชุมเมื่อวันที่	2	พฤษภำคม	2565

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	 ผู้ตรวจสอบกิจกำร	 และฝ่ำยจัดกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ร่วมสืบสำรประเพณี
รดน�้ำด�ำหัวเนื่องในโอกำสเทศกำลสงกรำนต์	ประจ�ำปี	2565	

กจิกำรขัน้พืน้ฐำน”	เมือ่วนัที	่26	–	27	มนีำคม	2565	ณ	ห้องประชมุรำชพฤกษ์	สหกรณ์ฯ	
โดยมีผู้ที่สนใจเข้ำรับกำรอบรมเป็นจ�ำนวนมำก

มติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด ชุดที่ 62 ประจ�าปี 2565 

ประชมุครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2565  และ  ประชุมครัง้ที ่6 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2565  

และ  ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

	 ตำมข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกดั	หมวด	10	ข้อ	101	ทีป่รกึษำและทีป่รกึษำกติตมิศักดิ	์คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรอำจ
เชิญสมำชิกหรือบุคคลภำยนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเหมำะสมเป็นท่ีปรึกษำไม่เกินห้ำคนและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ได้จ�ำนวน
ตำมทีค่ณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรเหน็สมควร	 เพือ่ให้ค�ำปรกึษำ	 ควำมเหน็	 เสนอแนะในกำรด�ำเนนิงำนของสหกรณ์ฯ	 เพือ่ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ	 โดยให้เป็นไปตำมระเบยีบทีส่หกรณ์ฯ	 ก�ำหนดไว้	 มตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรฯ	 จงึแต่งตัง้ทีป่รกึษำ	
และทีป่รกึษำกติตมิศกัดิ	์ประจ�ำปีกำรเงิน	2565	ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกดั	ดงัต่อไปนี้

**แต่งตัง้ทีป่รกึษา และทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ประจ�าปีการเงนิ 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิณุโลก จ�ากัด** 
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1. ทีป่รกึษาของสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก จ�ากัด
	 1.1	นำยสริุนทร์		มัน่ประสงค์	 ต�ำแหน่ง	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพษิณโุลก	เขต	1	
	 1.2	ดร.ผกำภรณ์		พลำยสงัข์	 ต�ำแหน่ง	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพษิณโุลก	เขต	2	
	 1.3	นำยพยอม		วงษ์พลู	 ต�ำแหน่ง	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพษิณุโลก	เขต	3
	 1.4	นำยสุดเขต		สวยสม	 ต�ำแหน่ง	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำพษิณโุลก	อตุรดติถ์
	 1.5	นำยชำย		มะลลิำ	 ต�ำแหน่ง	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำน	สกสค.	จงัหวัดพษิณโุลก

2. ทีป่รกึษากติตมิศกัดิข์องสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก จ�ากดั
	 2.1	นำยพิศษิฐ์		กจิบญุอนนัต์	 ต�ำแหน่ง	รองผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัพษิณโุลก
	 2.2	นำยวินัย		เงินแจ้ง	 ต�ำแหน่ง	รองอธบิดีอยักำร	ส�ำนกังำนคดปีกครองพษิณโุลก
	 2.3	พ.ต.ท.	ณรงค์		สุขทรพัย์	 ต�ำแหน่ง	ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต	ิและประกอบวชิำชพีทนำยควำม
	 2.4	นำยวิวัฒน์		อ้นน่วม		 ต�ำแหน่ง	ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	อดตีผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพษิณโุลก	เขต	2
	 2.5	นำยสุชน		วิเชยีรสรรค์	 ต�ำแหน่ง	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ	กรงุเทพมหำนคร	เขต	2

ขอแจ้งให้รบัทรำบโดยทัว่กนั

บทวิเคราะห์จากผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย...คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

         การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด
	 องค์กรทัง้ภำครฐัและเอกชนทีเ่ป็นสถำบันกำรเงนิต่ำงๆ	 รวมทัง้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกดั	เป็นองค์กรทีท่�ำธรุกจิด้ำนกำรเงิน	เป็นองค์กร
ท�ำธรุกจิกำรให้สนิเชือ่และรบัฝำกเงนิแก่สมำชกิ	ย่อมต้องเผชญิกบัควำมเสีย่ง
ท่ีอำจเกดิขึน้ได้ต้องให้ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรควำมเสีย่งขององค์กรเป็น
อย่ำงมำกเพรำะควำมเสีย่งอำจเกดิขึน้ได้ตลอดเวลำและมผีลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินแผนงำน	โครงกำรขององค์กรซึง่อำจส่งผลให้เกดิควำมเสยีหำยต่อองค์กร
หรอืส่งผลให้ไม่บรรลเุป้ำหมำยขององค์กรได้	 ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้อำจเกิด
ได้จำกกำรเปลีย่นแปลงดอกเบีย้	กำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่น	กำรทจุรติ	
ควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้จะท�ำให้องค์กรไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมทีก่�ำหนดไว้ดงันัน้
องค์กรต้องระบุปัจจัยควำมเสี่ยงให้ได้เพื่อที่จะได้วิเครำะห์และก�ำหนด
มำตรกำรกำรลดควำมเสีย่งและกำรจัดกำรควำมเสีย่ง	
						กำรจัดกำรควำมเสี่ยง	หมำยถึง	กระบวนกำรที่ใช้ในกำรท�ำให้โอกำส
ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 องค์กรต้องมี
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นโดยวิธีกำรต่ำงๆ	เช่น
	 1.	 กำรยอมรับควำมเสี่ยง	 องค์กรจะยอมรับควำมเสี่ยงเมื่อเห็นว่ำไม่
คุ้มค่ำที่จะควบคุมหรือป้องกันควำมเสี่ยง
	 2.	 กำรลดควำมเสี่ยง	 หรือ	 ควบคุมควำมเสี่ยง	 เป็นกำรปรับ
กระบวนกำรท�ำงำนหรือวำงรูปแบบกำรท�ำงำนใหม่เพื่อลดโอกำสเกิด
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง	 หรือลดผลกระทบของควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี
องค์กรยอมรับได้
	 3.	 กำรกระจำยควำมเสี่ยง	 หรือ	 กำรโอนควำมเสี่ยง	 คือกำรกระจำย
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยงให้ผู้อื่น
	 4.	 กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงเป็นกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระ
ทบสูง	หำกเกิดขึ้นจะเกิดควำมเสียหำยมำก

						กำรจัดกำรควำมเสีย่งแต่ละวธิขีึน้อยูก่บัลกัษณะ	ผลกระทบของควำม
เสีย่งและเป้ำหมำยขององค์กร	 จะเห็นได้ว่ำจำกกำรด�ำเนนิกำรของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 จะพบว่ำมีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณุโลก	จ�ำกัด	ได้หลำยด้ำน	เช่น
1.	ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
2.	ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อ
3.	ควำมเสี่ยงด้ำนผลตอบแทน
4.	ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
5.	ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร
6.	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน
7.	ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง

ในวารสารฉบับนี้จะพูดถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์         
													ควำมเสี่ยงในด้ำนกลยุทธ์หมำยถึงควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่
สหกรณ์ก�ำหนดแผนกลยุทธ์	 แผนกำรด�ำเนินงำนและกำรน�ำไปปฏิบัติไม่
เหมำะสมหรือสอดคล้องกับปัจจัยภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก	
อันส่งผลกระทบต่อรำยได้	 ทุนกำรด�ำเนินงำน	 หรือกำรด�ำรงอยู่ของ
สหกรณ์	 ทั้งนี้สำมำรถพิจำรณำควำมเสี่ยงได้จำกปัจจัยของเหตุกำรณ์ที่มี
โอกำสที่จะเกิดขึ้นร่วมกับผลควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น
							แผนกลยุทธ์	คือ	แผนที่แสดงทิศทำงกำรด�ำเนินงำนและสะท้อนวิสัย
ทัศน์ขององค์กร	แผนกลยุทธ์ที่เหมำะสมจะต้องมีควำมชัดเจน	สอดคล้อง
กับเป้ำหมำย	 ยืดหยุ่น	 และสำมำรถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภำพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้	
							ซึ่งทำงสหกรณ์จะต้องก�ำหนดแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน	เหมำะสม	
ถกูต้องตำมกฎหมำย	ระเบยีบต่ำงๆ	ทีเ่ก่ียวกับสหกรณ์ต้องมคีวำมสอดคล้อง
กับปัจจัยภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก	เช่น	สภำพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน	โดยคณะกรรมกำรต้องมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่และตัดสินใจด้วย
ควำมระมัดระวังบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ได้รับและวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือให้
แน่ใจว่ำแผนกลยุทธ์ที่จัดท�ำมีควำมเป็นไปได้และเหมำะสม
                                                

																													นำยศุภณัฐ		จันประตูมอญ
							ประธำนผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด

	 ตำมที	่สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกดั	มกีำรจดัท�ำประกนัชวีติส�ำหรบัสมำชกิไว้	คอื	ประกนัชวีติสนิเชือ่	เพือ่ใช้เป็นหลกัค�ำ้ประกนั
ในกำรกูเ้งนิของสหกรณ์ฯ	โดยกรมธรรม์ประกนัสนิเชือ่นัน้ให้คุม้ครองตัง้แต่วนัที	่1	เมษำยน	ถงึวนัที	่31	มนีำคม	ของทกุปี	นัน้	และบดันี	้ได้ครบ
ก�ำหนดระยะเวลำกรมธรรม์ประกันสนิเชือ่ทีใ่ห้คุม้ครองต้ังแต่วนัที	่ 1	 เมษำยน	2564	มำจนถงึวนัที	่ 31	มนีำคม	2565	แล้ว	และทำงบรษิทัไทย
ประกนัชวิีต	จ�ำกดั	(มหำชน)	ขอเรยีนแจ้งให้รบัทรำบว่ำ	มคีวำมยนิดเีป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะเสนออตัรำเบีย้ประกนัภยัทีจ่ะต่ออำยสุญัญำระหว่ำงวนัที	่1	
เมษำยน	 2565	 ถงึวันที	่ 31	 มนีำคม	 2566	 โดยยนืยนัทีอ่ตัรำค่ำเบีย้ประกนัภยัเป็นไปตำมเดมิ	 คอื	 ทนุประกนั	 100,000	 บำท	 ช�ำระอตัรำเบีย้
ประกนัรำยปี	550	บำท	 ต่อคน	 โดยสมำชกิเดิมไม่ต้องกรอกใบค�ำขอเอำประกนัภยัใหม่	มรีะยะเวลำคุม้ครอง	1	 ปี	สำมำรถต่ออำยไุด้ปีต่อปีโดย
จ�ำนวนเอำประกนัภยัของสมำชกิแต่ละคนขึน้อยูก่บัจ�ำนวนเงนิกู	้ส�ำหรบัสมำชกิผูเ้อำประกนัภยัทีม่อีำยไุม่เกนิ	80	ปีบรบิรูณ์	รบัทนุประกนัสงูสดุ	
1,500,000	บำท	และส�ำหรบัผูเ้อำประกนัทีม่อีำยต้ัุงแต่	81	ปีบรบิรูณ์	รบัทนุประกนัสงูสดุไม่เกนิ	500,000	บำท	
	 มตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรฯ	อนมุติักำรต่ออำยกุรมธรรม์กบับรษิทั	 ไทยประกนัชวีติ	 จ�ำกดั	 (มหำชน)	 ให้เป็นบรษิทัประกนัชวีติทีร่บัผดิ
ชอบคุม้ครองวงเงินประกนัสนิเชือ่ของสหกรณ์ฯ	แก่สมำชกิ	 โดยกรมธรรม์มอีำยสุญัญำตัง้แต่วนัที	่ 1	 เมษำยน	2565	ถงึวนัที	่ 31	มนีำคม	2566	
ก�ำหนดอตัรำค่ำเบีย้ประกนัภยั	คอื	ทนุประกนั	100,000	บำท	ช�ำระอัตรำเบีย้ประกนัรำยปี	550	บำท	ต่อคน
	 หำกสมำชกิรำยใดทีปั่จจุบนัไม่มหีนีเ้งนิกูส้ำมญักบัสหกรณ์ฯ	 แต่เคยกูเ้งนิสำมญัมำก่อนจงึได้ท�ำประกนัเงนิกูแ้ละช�ำระเบีย้ประกนัตดิต่อ
กนัมำตลอดในระยะเวลำหลำยปีทีผ่่ำนมำก่อนวนัที	่1	เมษำยน	2564	นัน้	สำมำรถช�ำระเบีย้ประกนัรำยปีเป็นเงนิสดต่อไปได้	แต่หำกไม่ช�ำระเบีย้
ประกนัเป็นเงินสดได้	 สหกรณ์ฯ	 จะท�ำกำรเรยีกเกบ็เงนิเบีย้ประกนัรำยปีดงักล่ำวไปพร้อมกบัใบเสรจ็สหกรณ์ฯ	 เพือ่หกัเงนิเดอืนของสมำชกิและ
น�ำเงนิทีห่กัมำได้น้ันช�ำระเบ้ียประกนัเงนิกูป้ระจ�ำปี	2565	
	 สมำชกิรำยใดทีเ่คยกูเ้งินสำมญัมำก่อนและมวีงเงินประกนัเงนิกูอ้ยูก่่อนวนัท่ี	1	เมษำยน	2564	แต่ปัจจบัุนไม่มีหนีเ้งนิกู้สำมญักบัสหกรณ์ฯ	
แล้ว	 กจ็ะถือว่ำเป็นผูท้ีต้่องช�ำระเบีย้ประกนั	 หำกท่ำนไม่ประสงค์ท่ีจะต่ออำยกุรมธรรม์ประกนัเงนิกู้ของท่ำนแล้ว	 ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ	 ได้รบัทรำบ
ก่อนล่วงหน้ำทีส่หกรณ์ฯ	จะท�ำกำรเรยีกเก็บเงินเบีย้ประกนัรำยปีไปพร้อมกบัใบเสรจ็สหกรณ์ฯ	เพือ่หกัเงนิเดอืนและท�ำตำมกระบวนกำรต่อไป

ขอแจ้งให้รบัทรำบโดยทัว่กนั

** การต่ออายกุรมธรรม์ (ประกนัสนิเชือ่) ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก จ�ากดั **

	 จำกเดิม	ทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ได้ประกำศฯ	ให้มีบัญชีเงนิรับฝำกประเภทประจ�ำ	(หกัภำษ	ี15%	ของดอกเบีย้ท่ีได้รบั)	
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	3.25	ต่อปี	คิดดอกเบี้ยทุก	12	เดือน	(เมื่อใดที่ฝำกครบ	12	เดือน	สหกรณ์ฯ	จะคิดดอกเบี้ยให้)	ระยะเวลำฝำก	12	เดือน	
โดยให้ฝำกเงินขั้นต�่ำ	1,000	บำท	นั้น	และเนื่องจำกสหกรณ์ฯ	ได้ก�ำหนดระเบียบว่ำด้วยเงินฝำกประจ�ำ	24	เดือน	พ.ศ.2565	ขึ้นถือใช้แล้ว	และ
ได้ด�ำเนินกำรให้สมำชิกสำมำรถเปิดบัญชีเงินฝำกประเภทเงินฝำกประจ�ำ	24	เดือน	นั้น	
	 เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจน	 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรฯ	 จึงพิจำรณำให้	 งดรับฝำกเงินจำกสมำชิกที่ประสงค์เปิด
บัญชีหรือน�ำเงินมำฝำกเพิ่มเข้ำบัญชีเงินฝำกของตนเองที่มีอยู่ในประเภทประจ�ำ	(หักภำษี	15%	ของดอกเบี้ยที่ได้รับ)	ระยะเวลำฝำก	12	เดือน	
และ	หำกเมื่อใดที่บัญชีประเภทประจ�ำ	(หักภำษี	15%	ของดอกเบี้ยที่ได้รับ)	นั้นฝำกครบ	12	เดือนแล้ว	ให้คิดดอกเบี้ยจ่ำยให้แก่สมำชิกและแจ้ง
ให้สมำชิกปิดบัญชีรับเงินต้นคืน

ขอแจ้งให้รับทรำบโดยทั่วกัน

** งดรบัฝากเงนิเข้าบญัชเีงนิรบัฝากประเภทประจ�า (หกัภาษ ี15% ของดอกเบ้ียทีไ่ด้รบั) ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน **

	 แจ้งผลกำรประชุมคณะกรรมกำรสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด	และคู่สมรส	(สคส.พล.)	ครั้งที่	2	ประจ�ำปี	
2565	เมื่อวันที่	6	มิถุนำยน	2565
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก ( ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 )
	 1.	สมำชิกยกมำ	(	2	กุมภำพันธ์	2565	)	 	 	 จ�ำนวน		1,382	 คน
	 2.	สมำชิกสมัครเข้ำใหม่	และคู่สมรส	 	 	 จ�ำนวน	 	 156	 คน
	 3.	สมำชิกถึงแก่ควำมตำย		 	 	 จ�ำนวน	 	 	 10	 คน
	 4.	สมำชิกลำออก	 	 	 	 จ�ำนวน								-		คน
	 5.	สมำชิกคงเหลือ	ณ	ปัจจุบัน	(	6	มิถุนำยน	2565	)	 	 จ�ำนวน   1,528	 คน
การจ�าแนกสมาชิก
	 1.	สมำชิกที่เป็นสมำชิกสหกรณ์	ฯ	 	 	 จ�ำนวน    1,285	 คน
	 2.	สมำชิกที่เป็นคู่สมรสสมำชิกสหกรณ์	ฯ	 	 	 จ�ำนวน				 243	 คน
รายงานฐานะการเงินของสมาคมฯ (สคส. พล.)
	 สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	 จ�ำกดั	 และคูส่มรส	 (สคส.พล.)	 ฝำกเงนิสงเครำะห์ศพท่ีเกบ็จำกสมำชกิล่วงหน้ำในชือ่บญัช	ี
“สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สมำชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครพิูษณโุลก		จ�ำกัด	และคูส่มรส	เลขท่ีบญัช	ี0-10660	ฝำกไว้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณุโลก	จ�ำกัด	
โดยมยีอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย์	ณ	วนัที	่5	มถินุำยน	2565	เป็นเงนิทัง้สิน้	2,111,769.11	บำท	(สองล้ำนหนึง่แสนหนึง่หมืน่หนึง่พนัเจ็ดร้อยหกสบิเก้ำ
บำทสบิเอด็สตำงค์)	หำกสมำชกิสมำคมฯ	เสียชวีติ	ต้ังแต่วนัที	่6	มถินุำยน	2565	เวลำ	11.00	น.	เป็นต้นไป	ทำยำทจะได้รบัเงนิรำยละ	150,000	บำท

โดย   พิพัฒน์  พุฒตาล     

รายงานความเคลื่อนไหวของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ากัด และคู่สมรส (สคส. พล.)    
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“ต่อจากหน้า 2”  

สาระน่ารู้
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ากัด

	 วำรสำรฉบบันี	้เป็นสำระน่ำรูต่้อเนือ่งจำกฉบับทีแ่ล้ว	เมือ่เรำรูค้วำมเป็นมำ
ของสหกรณ์สำกลและประเทศไทยแล้ว	 ฉบับนี้ขอน�ำเสนอควำมเป็นมำ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ครับ	
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 จัดตั้งขึ้นโดยข้ำรำชกำรครู
กระทรวงศกึษำธกิำรจังหวดัพษิณโุลก	โดยกำรน�ำของนำยเจรญิ		ฐวทิยศกัดิ	์
ซึ่งเป็นศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก	 ในขณะนั้น	 และเป็นประธำนคนแรก	
และมีนำยประจิม	 มีผดุง	 เป็นผู้จัดกำรคนแรก	 จดทะเบียนเมื่อวันที่	 14	
ธันวำคม	พ.ศ.	2503	ใช้ชื่อว่ำ	“สหกรณ์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัดสินใช้”	โดยใช้
สถำนทีบ่ำงส่วนของส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั	ชัน้	3	ศำลำกลำง	(หลังเก่ำ)	
เป็นที่ท�ำกำร	 โดยมีคณะกรรมกำรด�ำกำร	 15	 คน	 และใช้บุคลำกรของ
ศึกษำธิกำรจังหวัด	2	คนเป็นเจ้ำหน้ำท่ี	ซ่ึงต่อมำในปี	พ.ศ.	2512	
ได้เปลีย่นชือ่เป็น	“สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกัด”	ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมำ
	 ในปี	พ.ศ.	2513	ได้เช่ำที่ดินของกรมศำสนำ	สร้ำงส�ำนักงำน	2	ขั้น	
ซึง่สมยัน้ันต้องใช้ลกูคดิ	 ค�ำนวณและกำรท�ำบญัชีบนัทกึเอกสำรต่ำงๆ	 ด้วยมอื	
กำรด�ำเนินกำรของสหกรณ์ประสพควำมผลส�ำเร็จไปด้วยดี	เจริญก้ำวหน้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง	ในปี	พ.ศ.	2536	ได้ซื้อที่ดินจ�ำนวน	5	ไร่	83	ตำรำงวำ	ในงบ
ประมำณ	5,200,000	บำท	(ห้ำล้ำนสองแสนบำทถ้วน)	
	 ในปี	 พ.ศ.	 2539	 นำยองอำจ	 สุขแสงสุวรรณ	 ประธำนกรรมกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ได้ก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำน	3	ชั้น
แห่งใหม่บนพื้นที่ดินดังกล่ำว	ด้วยงบประมำณ	16,500,000	บำท	(สิบหก
ล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)	 โดยตัวอำคำรแยกเป็น	 2	 ส่วน	 ส่วนแรกเป็น
ส�ำนักงำน	ส่วนที่	2	เป็นห้องประชุมขนำดใหญ่		
	 ในปี	พ.ศ.	2550	ได้ซ้ือทีด่นิ	จ�ำนวน	9	ไร่	77.9	ตำรำงวำ	ในงบประมำณ	
20,247,850	 บำท	 ใช้เป็นลำนอเนกประสงค์บริกำรสมำชิก	 ส่วนรำชกำร	
และชุมชน	เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่ำง	ๆ
	 ในปี	พ.ศ.	2555	โดย	ดร.บญุรกัษ์		ยอดเพชร	ได้ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงอำคำร
ส�ำนักงำนหลงัใหม่เพ่ิมขึน้อกี	 1	 หลงั	 สร้ำงเสรจ็เม่ือ	 พ.ศ.	 2556	 ด้วยงบ
ประมำณ	11,775,000	บำท	(สบิเอด็ล้ำนเจด็แสนเจด็หมืน่ห้ำพนับำทถ้วน)	
ต่อมำได้ด�ำเนินกำรจัดตั้งส�ำนักงำนสำขำอ�ำเภอนครไทยในปี	พ.ศ.	2556
	โดยใช้พืน้ทีโ่รงเรียนนครไทยพทิยำคม	เพือ่บรกิำรสมำชกิทีอ่ยูอ่�ำเภอห่ำงไกล	

	 ในปี	พ.ศ.	2560	โดย	ดร.เสกสรรค์		ทองศรี	ประธำนคณะกรรมำกำรสหกรณ์ฯ	
ในขณะนั้น	ได้จัดซื้อที่ดิน	จ�ำนวน	1	ไร่	37.80	ตำรำงวำ	ที่อ�ำเภอนครไทย	
จ�ำนวน	 4,934,600	 บำท	 (สี่ล้ำนเก้ำแสนสำมหมื่นสี่พันหกร้อยบำทถ้วน)	
และได้ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนกังำนสำขำนครไทยข้ึนในปี	พ.ศ.	 2561	
และก่อสร้ำงเสร็จปี	พ.ศ.	2562	จำกกำรพฒันำกิจกำรและกำรบรหิำรจัดกำร
ตำมหลกัธรรมำภิบำล	กำรบรหิำรทีด่ขีองประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ด�ำเนินกำรสืบสำนต่อๆ	กันมำ	ท�ำให้กิจกำรของสหกรณ์เจริญก้ำวหน้ำและ
มคีวำมมัน่คงเป็นทีไ่ว้วำงใจของสมำชกิ	ปัจจุบนัมสีมำชิกจ�ำนวน	13,286	คน	
มีทุนเรือนหุ ้น	7,283,663,995.00	บำท	เงินฝำก	6,570851.66	บำท	
เงินให้กู้อยู่ที่สมำชิก	 14,234,746,905.47	 บำท	 และมีทุนด�ำเนินงำน	
15,164,258,453.24	บำท	ล้ำน	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	เมษำยน	พ.ศ.	2565
	 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ	ตั้งอยู่เลขที่	137	หมู่ที่	8	ถนนธรรมบูชำ	ต�ำบลหัวรอ	
อ�ำเภอเมืองเมือง	 จังหวัดพิษณุโลก	 มีอำคำรสถำนที่เพียงพอต่อกำรบริกำร
แก่สมำชิกโดยจัดบริเวณสะอำด	 ร่มรื่น	 สวยงำม	 กำรบริหำรจัดกำรด้วย
ระบบทีท่นัสมยั	บรกิำรรวดเรว็	เจ้ำหน้ำทีบ่รกิำรด้วยกลัยำณมติรเป็นกนัเอง
แด่สมำชิกอย่ำงเสมอภำค	เห็นสมำชิกเป็นบุคคลส�ำคัญของสหกรณ์ฯ	
สร้ำงควำมประทับใจให้แก่สมำชิกเป็นอย่ำงยิ่ง	 ด้วยกำรบริหำรจัดกำรมี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลอย่ำงเหมำะสมที่เป็นสถำบันกำรเงินท่ีทรง
คุณค่ำ	 ตำมค�ำขวัญที่ว่ำ	“ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ สมาชิกร่วม
บริหาร กิจการมั่นคง”   
	 จำกอดตีจนถงึปัจจบัุน	กำรบรหิำรกจิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	
จ�ำกดั	 เป็นสหกรณ์ที่สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีแก่สมำชิกด้วยกำรส่งเสริม
กำรออม	ด้วยกำรบริหำรกำรจัดกำรจำกคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจำกชุดที่	
1	 จนถึงคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	 ชุดที่	 62	 ท�ำให้ได้รับรำงวัลแห่งควำม
ภำคภูมิใจ	มำกมำย	 เช่น	รำงวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับชำติในปี	พ.ศ.	2524	 ,	
สหกรณ์ระดับดีเด่น	สหกรณ์ต้นแบบกิจกรรม	5	ส	ในปี	พ.ศ.	2549	และได้
รบัรำงวลัสหกรณ์ดเีด่นจำกสนันบิำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในปี	 พ.ศ.	 2559	
รวมระยะเวลำด�ำเนินกำรถึงปัจจุบัน	รวม	61	ปี			
	 ปัจจุบันมีนำยเกรียงศักดิ์	 	 เนื้อสีจัน	 เป็นประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร	
และมี	นำยพิพัฒน์	พุฒตำล	เป็นผู้จัดกำร	พร้อมด้วยคณะกรรมกำรด�ำเนิน
กำรชุดที่	62	ร่วมบริหำรด้วย	วิสัยทัศน์ : ความสุขของสมาชิกต้องมาก่อน  
ลดขั้นตอนบริการ  สมาชิกร่วมบริหาร  กิจการมั่นคง		ภำยใต้กำรบริหำร
จดักำรตำมระบบธรรมำภิบำล	กำรบรหิำรท่ีด	ี	โปร่งใส	สำมำรถตรวจสอบได้

สำระน่ำรู้	จำก	นำยบุญเลิศ		มำกเมือง
ประธำนฝ่ำยศึกษำและประชำสัมพันธ์

โดย...คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
	 มตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกดั	ชดุที	่62	ประชมุครัง้ที	่7		เมือ่วนัท่ี	30	พฤษภำคม	2565	ก�ำหนดกำร
แจกทนุกำรศกึษำส�ำหรบับุตรสมำชกิประจ�ำปี	2565	ตำมระเบยีบของสหกรณ์ออมทรพัย์ครูพษิณโุลก	จ�ำกัด	ว่ำด้วยทนุกำรศึกษำบตุรของสมำชกิ	พ.ศ.	2565	
ก�ำหนดกำรสมคัรขอรบัทนุกำรศกึษำบตุรสมำชกิ	ดงันี้
	 1.		ระดบัอนบุำล	1-3	 	 ไม่เกนิทนุละ	 500	 บำท
	 2.	ระดบัประถมศกึษำปีที	่1-3	 	 ไม่เกินทนุละ	 600	 บำท
	 3.	ระดบัประถมศกึษำปีที	่4-6	 	 ไม่เกินทนุละ	 700	 บำท
	 4.		ระดบัมธัยมศกึษำตอนต้นปีที	่1-3	 	 ไม่เกนิทนุละ	 800	 บำท
	 5.		ระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำยปีที	่4-6	หรอื	ปวช.	 ไม่เกนิทนุละ	 900	 บำท
	 6.		ระดบัอนปุรญิญำ	หรอื	ปวส.	 	 ไม่เกนิทนุละ	 1,100	 บำท
	 7.		ระดบัปรญิญำตร	ี 	 ไม่เกนิทนุละ	 1,300	 บำท

โดยผูม้สีทิธไิด้รบัทนุ	ต้องมคีณุสมบตั	ิดงัต่อไปนี้	
	 1.		ต้องเป็นบตุรของสมำชกิให้สหกรณ์นี	้	แต่ไม่รวมบตุรบญุธรรม	
	 2			มคีวำมประพฤตเิรยีบร้อย
	 3.		เป็นผูท้ีก่�ำลงัศกึษำและมโีอกำสศกึษำจบหลกัสูตรทีก่�ำลงัศกึษำ
	 4.		สมำชกิทีจ่ะขอรบัทนุกำรศกึษำให้แก่บตุรของตนเอง	บตุรต้องไม่เป็นผูท้ีม่อีำชพีแล้วหรือมเีงนิได้รำยเดอืนเป็นของตนเอง	และมอีำยไุม่เกิน	25	ปี
	 5.	กำรให้ทนุกำรศกึษำ	ไม่เกนิคณะกรรมกำรสหกรณ์จะพจิำรณำก�ำหนดให้เป็นปีๆ	ไป	ส�ำหรบัสมำชกิหนึง่คน	มสีทิธขิอทนุกำรศกึษำให้บตุรได้	1	คน	แต่
ต้องไม่ซ�ำ้กบัคูส่มรส
	 สมำชกิท่ำนใดสนใจ	 โปรดตดิต่อขอทรำบรำยละเอยีด	 และขอรบัใบสมคัรและสมคัรได้ทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 	 หรือเข้ำดไูด้ท่ี	
www.phsc.net		ได้ตัง้แต่วนัที ่15  มถินุายน  2565  ถงึวนัที ่15  กรกฎาคม 2565
	 ในกำรสมคัรขอรบัทนุ	ต้องแนบเอกสำรกำรแสดงควำมเป็นบุตรสมำชกิ	(บตุรบญุธรรมไม่สำมำรถขอรบัทนุนีไ้ด้)	พร้อมผลกำรเรียนในปีกำรศกึษำ	
2564	ทีผ่่ำนมำ	ส่งได้ทีก่รรมกำรตวัแทนประจ�ำหน่วยของท่ำน	หรอืส่งทีส่�ำนกังำนสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกัด	โดยตรงได้ในเวลำท�ำกำร	ส�ำหรับ
ค�ำรบัรองผูบ้งัคบับญัชำของสมำชกิผูข้อรบัทนุให้ผูบ้รหิำรโรงเรยีน	หรอืกรรมกำรสหกรณ์ฯ	ประจ�ำหน่วย	หรอืรอง	ผอ.เขต	หรือ	ผอ.เขต	รับรองได้	
	 ส�ำหรับกำรรับทุนกำรศึกษำนั้น	คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจะพิจำรณำอีกครั้งว่ำจะจ่ำยโดยวิธีใด	ซึ่งจะแจ้งให้กรรมกำรตัวแทนประจ�ำหน่วย	
และผูไ้ด้รบัทนุกำรศกึษำทรำบในเวบ็ไซต์ของสหกรณ์		www.phsc.net		หรอืประกำศไว้ทีส่�ำนกังำนสหกรณ์ออมทรพัย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		
 

จงึประกำศให้ผูท่ี้สนใจได้รับทรำบโดยท่ัวกัน

** ก�าหนดการสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก **

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

สหกรณ์ ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิก
ในวันเสาร์แรกของทุกเดือน

โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30 น. - 12.00 น.

	 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 จัดเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนำดใหญ่	 มีจ�ำนวนสมำชิกมำกถึง	 13,318	 คน	 (ณ	 31	 พฤษภำคม	
2565)	 ท�ำให้เกิดเป็นสังคมที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไป	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำรงชีวิต	 ด้ำนครอบครัว	 และควำมต้องกำรต่ำง	 ๆ	 ที่สมำชิกมีควำม
ประสงค์ท่ีจะให้สหกรณ์ช่วยเหลือดูแล	ท่ีประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นควรปฏิบัติได้ตำมข้อบังคับสหกรณ์	คือ	สมำชิกสำมำรถ
ท�ำหนังสือพินัยกรรม	 (ตำมแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด)	 เพื่อตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ใน
สหกรณ์ไว้ใช้เป็นหลักฐำนเมื่อตนถึงแก่กรรม	 โดยต้องมอบพินัยกรรมนี้ให้สหกรณ์ถือไว้	 แต่หำกไม่มีกำรท�ำหนังสือพินัยกรรมของสหกรณ์ไว้ล่วงหน้ำ	 ก็ให้
บุคคลผู้ที่ได้น�ำหลักฐำนมำแสดงต่อคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรถือว่ำเป็นทำยำทผู้มีสิทธิได้รับเงิน	 โดยหลักฐำนที่น�ำมำแสดงนั้น	 คือ	 ค�ำสั่งศำลตั้งผู้จัดกำร
มรดกของสมำชิกผู้ถึงแก่ควำมตำย	และหำกเมื่อใดที่สมำชิกถึงแก่ควำมตำยแล้วนั้น	สหกรณ์จะด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นจ�ำนวนหนี้
ที่สมำชิกมีพันธะอยู่กับสหกรณ์	รวมถึงเงินค่ำหุ้น	เงินรับฝำก	เงินสวัสดิกำรเพื่อกำรสงเครำะห์สมำชิกที่ถึงแก่กรรมตำมระเบียบต่ำง	ๆ	และเงินสงเครำะห์
ในแต่สมำคมฌำปนกจิ	ฯ	ทีส่มำชกิได้สมคัรใจท�ำไว้	โดยสหกรณ์จะด�ำเนนิกำรช�ำระหนีท้ีส่มำชกิมอียูใ่ห้แก่สหกรณ์จนแล้วเสร็จ	และจึงให้จ่ำยคืนเงินต่ำง	ๆ	
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับต่อไป

**ให้สมาชกิตัง้ผู้รบัโอนประโยชน์ซึง่ตนมอียูใ่นสหกรณ์ ฯ ได้  โดยท�าเป็น
หนังสือพินัยกรรมของสหกรณ์ ฯ ส�าหรับกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม**

	 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 

โดย   พิพัฒน์  พุฒตาล     
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	 มิตรแท้เพื่อนครูฉบับนี้คณะกรรมกำรฝ่ำยเงินกู้ขอพูดคุยกับสมำชิกในเร่ือง

กำรกู้เงินจำกสหกรณ์ดังนี้ครับ

เป็นครูกู้ได้อย่างชาญฉลาด

	 เพื่อให้สมำชิกเข้ำใจง่ำยในรูปแบบอย่ำงย่อ	 จึงขอน้อมน�ำแนวทำงพระรำชด�ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำกล่ำวแจ้งแถลงไขให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้รับรู้กระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินเพื่อน�ำไปสู่กำรเป็นสหกรณ์ท่ีโปร่งใสและมีควำมน่ำเช่ือถือและขอน�ำเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
แก่มวลสมำชิกเพื่อจะได้รับทรำบถึงกำรกู้เงินในรูปแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ของเรำนั้นมีบริกำรแก่สมำชิก
	 ตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต	เรำคงอยู่อย่ำงระมัดระวัง	รัฐบำลประมำณกำรเศรษฐกิจโดยมีมูลค่ำ	GDP	ปี	2565	นี้	
=	17,102,100	ล้ำนบำท	และจะเพ่ิมขึ้นในปี	2566	=	17,905,900	ล้ำนบำท	อัตรำเงินเฟ้อ	1.2-2.2%	หนี้สำธำรณะคงค้ำง	9,951,962.7	ล้ำนบำท	
(ที่มำ	:	งบประมำณฉบับประชำชน	ปี2566	ส�ำนักงบประมำณ	ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี)	ส่วนของเรำจุดเล็กๆ	จุดหนึ่ง	พูดถึงกำรกู้เงินไม่เข้ำตำจนจริงๆ		คงไม่มี
ใครอยำกกู้	กำรจะกู้เงินแต่ละคร้ังต้องคิดแล้วคิดอีก	ในชีวิตคงไม่มีใครอยำกเป็นหนี้ถ้ำไม่จ�ำเป็น	แต่ถ้ำจะกู้ก็คงต้องเลือกแนวทำงกำรกู้ที่ดีที่สุด	สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูของเรำจึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่สมำชิกจะเลือกใช้บริกำร	 โดยเหตุผลที่ครูเลือกกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินหรือสหกรณ์เรำนั่นคือดอกเบี้ยเงินกู้
ถูกกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น	 และสหกรณ์เป็นของเรำซึ่งมีหุ้นส่วนอยู่ทุกคน	 ดอกผลก�ำไรนั้นสำมำรถคืนให้แก่สมำชิกได้ในรูปแบบต่ำงๆ	 มำกมำย	 เช่นมี
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิก	นอกจำกนั้นยังมีสวัสดิกำรอื่นๆ	อีกมำกมำย	เช่น	ของขวัญหลังวันเกษียณอำยุรำชกำร	กำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่
บุตรของสมำชิก	 กำรมอบทุนเพื่อช่วยเหลือเมื่อได้รับอุบัติภัยต่ำงๆ	 มีเงินฌำปนกิจเมื่อสมำชิกเสียชีวิต	 ฯลฯ	 เรำจึงต้องด�ำรงชีวิตอย่ำงชำญฉลำด	 โดยยึด
แนวทำงพระรำชด�ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 3	 ห่วง	 2	 เงื่อนไขมำประยุกต์ใช้	 คือ	 มีควำมพอประมำณ	 	 มีเหตุผล	 และมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
เงื่อนไขควำมรู้คู่คุณธรรม			
รูปแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด เรามีบริการให้แก่สมาชิก 
	 1.	กู้ฉุกเฉินแบบปกติ	ให้กู้ได้	2	เท่ำของเงินเดือน	แต่ไม่เกิน	120,000	บำท
	 2.	กู้ฉุกเฉินแบบ	ATM	ให้กู้ได้	5	เท่ำของเงินเดือน	แต่ไม่เกิน	250,000	บำท	มีคนค�้ำประกัน	1	คน
	 3.	กู้สำมัญ	โดยเป็นสมำชิก	6	เดือนขึ้นไป	ให้กู้ได้	60	เท่ำของเงินเดือน	แต่ไม่เกิน	3	ล้ำนบำท	และ
	 			กู้เงินเกินกว่ำเงินค่ำหุ้น	500,000	บำท	:	คนค�้ำ	1	คน	/	ลูกจ้ำงประจ�ำ	100,000	บำท	:	คนค�้ำ	1	คน
	 4.	กู้เงินค่ำหุ้นตนเองโดยไม่ต้องใช้คนค�้ำประกัน	โดยกู้ได้	90%	ของเงินค่ำหุ้นที่ตนเองมีอยู่
	 5.	กู้พิเศษ	มีดังนี้
	 	 	 5.1	เพื่อกำรเคหะสงเครำะห์
	 	 	 5.2	เพื่อส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
	 	 	 5.3	เพื่อกำรกู้รวมหนี้จำกสถำบันกำรเงิน
	 	 	 5.4	เพื่อส่งเสริมสวัสดิกำรสมำชิก
	 6.	กู้โครงกำรพิเศษตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร	เช่น	กู้โครงกำรช่วยเหลือสมำชิกช่วงวิกฤตโรคระบำดติดเชื้อโควิด	19	,	กำรกู้เงินปันผล	

รำยละเอียดอื่นๆ	หำกสงสัยสำมำรถติดต่อสอบถำมคณะกรรมกำรฯ	และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ	ได้นะครับ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			สวัสดีครับ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ดร.วิรัช		พำนซ้ำย		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธำนกรรมกำรฝ่ำยเงินกู้	และคณะฯ

   
โดย		นำยเกรียงศักดิ์		เนื้อสีจัน

ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	

ชุดที่	62	ประจ�ำปี	2565

การบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกสหกรณ์โดยรวม
วิสัยทัศน์การบริหาร
            ความสุขของสมาชิกต้องมาก่อน  ลดขั้นตอนการบริการ
            สมาชิกร่วมบริหาร                        กิจการสหกรณ์ต้องมั่นคง
									กำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์เพื่อประโยชน์สุขของสมำชิกสหกรณ์โดยรวม	จึงกระท�ำบนพื้นฐำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักวิชำกำรสหกรณ์อย่ำง
ลึกซึ้งและรอบด้ำน	 เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย	 เกิดควำมสมดุล	 ในกำรตัดสินใจของสมำชิกสหกรณ์ทั้งมวล	 โดยมีผู้แทนสมำชิกท�ำกำรแทน
และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรร่วมกันบริหำร	โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
 ในระบบสหกรณ์มีองค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้
	 	 1.	สมำชิกสหกรณ์ทุกคนเป็นเจ้ำของสหกรณ์
	 	 2.	ปรัชญำของกำรสหกรณ์	คือ	ช่วยเหลือตนเอง	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	
	 	 3.	สหกรณ์ตั้งขึ้นโดยสมำชิกสหกรณ์รวมกันด้วยควำมสมัครใจ	
	 	 4.	สมำชิกสหกรณ์ผู้ใช้บริกำรเงินฝำก	รับดอกเบี้ยจำกเงินฝำกเป็นค่ำตอบแทน
	 	 5.	สมำชิกผู้ใช้บริกำรเงินกู้	จ่ำยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์
	 	 6.	สมำชิกสหกรณ์ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเจ้ำของสหกรณ์	ได้รับเงินปันผลตำมสัดส่วนก�ำไรและหุ้น
	 	 7.	สมำชิกผู้ใช้บริกำรเงินกู้	รับเงินเฉลี่ยคืนตำมสัดส่วนของดอกเบี้ย
	 	 8.	สมำชิกผู้เป็นเจ้ำของได้รับสวัสดิกำรตำมสถำนะของแต่ละคน
	 	 9.	พนักงำนสหกรณ์มีหน้ำที่ให้บริกำรแก่สมำชิก	ได้รับเงินค่ำตอบแทน	ค่ำจ้ำงเพื่อด�ำรงชีพ
          ความสขุของสมาชิกต้องมาก่อน		สมำชกิส่วนใหญ่มคีวำมต้องกำรเงนิเพือ่น�ำไปสร้ำงครอบครวัให้มคีวำมมัน่คงและด�ำรงชพีได้อย่ำงมเีกียรตสิม
ศกัด์ิศร	ีกำรกู้เงนิได้ง่ำยจงึเป็นควำมต้องกำรของสมำชกิท่ีเดอืดร้อน	ดงันัน้จงึปรบัเปลีย่นวธิแีละระบบกำรกู้เงนิให้ง่ำยขึน้แต่ผูกู้ต้้องมหีลกัประกนัควำมเสีย่ง
และควำมมัน่คง	มำกกว่ำเงนิกูท้กุสญัญำในสหกรณ์และจ่ำยคนืน้อย	หมำยถงึ	ส่งเงนิค่ำหุ้นอย่ำงต�ำ่	100	บำท	และเงนิต้นใช้หนีค้นืตำมระเบยีบ

แนวทางการด�าเนินการ
	 1.	กำรยื่นสัญญำเงินกู้	สมำชิกผู้ยื่นขอกู้เงินสัญญำกำรกู้ฉุกเฉินแบบปกติ	,	ขอกู้เงินสัญญำกำรกู้ศึกษำบุตร	,	ขอกู้เงินสัญญำกำรกู้เพื่อกำรศึกษำ
ตนเอง	 จะสำมำรถได้รับเงินกู้ที่เคำน์เตอร์ได้ทันทีเมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน	 หรือ	 จะเป็นกำรขอกู้เงินสัญญำกำรกู้
ฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ	(ATM)	หรือกำรขอกู้เงินสัญญำสำมัญที่สมำชิกจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน	ให้สมำชิกยื่นค�ำขอกู้ในช่วงภำคเช้ำและ
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรอนุมัติเงินกู้ประจ�ำวันพิจำรณำอนุมัติสัญญำค�ำขอกู้ในช่วงภำคบ่ำย	 และสรุปจ่ำยเงินกู้ให้แก่สมำชิกโดยใช้วิธีกำรโอนเงินกู้
เข้ำบัญชีของสมำชิกผู้กู้ก่อนเวลำ	17.00	น.
	 2.	กำรกู้เงินปันผลประจ�ำปี	 2565	สหกรณ์ฯ	 เปิดให้กู้เงินในช่วงระยะเวลำสั้นๆ	และต้องช�ำระคืนเมื่อกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติหรือกู้สำมัญได้	 และจะ
เปิดให้กู้เงินปันผลในครั้งถัดไปในช่วงประมำณเดือนกันยำยน	2565
	 3.	กำรกู้เงินฉุกเฉินแบบอัตโนมัตินั้นเป็นสัญญำอัตโนมัติ	สมำชิกจะต้องส่งช�ำระคืนเงินต้นขั้นต�่ำ	100	บำทพร้อมดอกเบี้ย
	 4.	กำรกู้เงินสำมัญโดยกู้เท่ำวงเงินกู้เดิม	ใช้คนค�้ำประกันคนเดิม	ให้ใช้แบบบันทึกเพิ่มเติมเพียงฉบับเดียว
	 5.	กำรขอกู้รวมหนี้จำกธนำคำรออมสินและหรือธนำคำรกรุงไทย	จะอนุมัติให้กู้พิเศษทุกสัญญำโดยมีวงเงินกู้รวมแล้วต้องไม่เกิน	4	ล้ำนบำทและ
รวมทุกสัญญำที่มีในสหกรณ์แล้วต้องไม่เกิน	7ล้ำนบำท
	 6.	ในกำรจ่ำยคืนเงินต้นรำยเดือนจ�ำนวนน้อย	สหกรณ์จึงก�ำหนดรูปแบบให้มีกำรหักเงินแบบธนำคำร	(เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย	ส่งแบบเท่ำกันทุก
เดือน	 ยกเว้นเดือนสุดท้ำย)	 น�ำมำใช้ในกำรเก็บเงินกู้จำกสมำชิก	 ซึ่งจะช่วยให้สมำชิกที่เดือดร้อนสำมำรถมีเงินเพียงพอในกำรช�ำระหนี้	 และเหลือใช้ใน
กำรด�ำรงชีพ	 ส่วนท่ำนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินหรือมีเงินเหลือมำก	 สหกรณ์ยังให้เลือกใช้แบบเดิม	 (เงินต้นเท่ำกันทุกเดือนพร้อมดอกเบี้ย)	 ซึ่งเป็นแบบที่
สหกรณ์ใช้อยู่เดิมต่อไปได้
   	 							(โปรดติดตำมต่อในฉบับหน้ำ)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์  
หมำยเลข		055 -  377477  (เบอร์ตรง)	ฝ่ำยกำรเงิน	

หมำยเลข		055 -  303393 (เบอร์ตรง)	ฝ่ำยธุรกำร	

หมำยเลขมือถือ	 086 – 4465284	 ฝ่ำยสินเชื่อเงินกู้	–	เงินกู้ฉุกเฉิน

หมำยเลขมือถือ	 086 – 4465278	 ฝ่ำยเงินฝำก	–	ฝ่ำยช�ำระหนี้พิเศษ

หมำยเลขมือถือ	 088 – 2904460	 ฝ่ำยบัญชี

หมำยเลขมือถือ	 088 – 2788494	 ฝ่ำยประมวลผลคอมพิวเตอร์

หมำยเลขมือถือ	 081 – 5564351	 ฝ่ำยนิติกร

หมำยเลขมือถือ	 086 – 4465276	 ส�ำนักงำนสำขำนครไทย

หมำยเลขมือถือ	 088 – 2781644	 สมำคมฌำปนกิจ	

หมำยเลขโทรสำร		ฝ่ำยธุรกำร		 055 -  303393 

หมำยเลขโทรสำร	 ฝ่ำยกำรเงิน	 055 -  377477 

สารจากสหกรณ์
โดย...คณะกรรมการฝ่ายอำานวยการ

มิตรแท้เพ่ือนครู   
โดย...คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ 

สรุปสถานภาพของสหกรณ์  สิ้นสุด  
ณ  วันที่  31 พฤษภาคม  2565 

จ�ำนวนสมำชิกทั้งสิ้น		 	 	 คน																			
(1)				ทุนเรือนหุ้น		 	 	 	 บำท
(2)				เงินส�ำรอง	และอื่น	ๆ	 	 	 บำท
(3)				เงินรับฝำกจำกสมำชิก	 	 	 บำท
(4)				เงินฝำกสหกรณ์อื่นและธนำคำรต่ำง	ๆ		 	 บำท
(5)				เงินกู้จำกสถำบันกำรเงินอื่น	ๆ	 	 บำท
(6)				เงินให้กู้อยู่ที่สมำชิก	 	 	 บำท
(7)				ดอกเบี้ยรับ	และรับอื่น	ๆ	 	 บำท
(8)				ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืม	และเงินรับฝำก		 	 บำท
(9)				ค่ำใช้จ่ำยต่ำง	ๆ	 	 	 บำท
(10)		ก�ำไรสะสมโดยประมำณ	 	 บำท
(11)		ทุนด�ำเนินงำนทั้งสิ้น	 	 	 บำท

13,318
7,296,974,350.00

727,496,605.65
6,593,795,177.54
1,063,182,402.84

391,660,000.00
14,300,137,655.56

347,900,598.26
86,841,576.34
45,242,379.08

215,816,642.84
15,354,731,851.96

บัญชีเงินฝากสหกรณ์
สมาชิกท่ีต้องการโอนเงนิท�าธรุกรรมการเงนิกับสหกรณ์ ฯ  สามารถโอนเงนิเข้าบญัช ี“ สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก  จ�ากดั ”  ตามธนาคารต่าง ๆ  ได้ดังนี้
	 1.		ธนำคำรกรุงไทย				 สำขำพิษณุโลก						 บัญชีออมทรัพย์				เลขที่		601-1-01950-1
	 2.		ธนำคำรกรุงเทพ	 สำขำสิงหวัฒน์	 	 บัญชีออมทรัพย์				เลขที่		535-0-08686-3
	 3.		ธนำคำรออมสิน	 สำขำนำงพญำ	 	 บัญชีออมทรัพย์				เลขที่		052-0-30007-612 
 หากสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว  กรุณา FAX  ใบน�าฝาก (ใบโอน)  พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะติดต่อท�าธุรกรรมการเงินกับเจ้า
หน้าที่สหกรณ์ ฯ   ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  055 – 303393 หรือ 055 – 377477


