ปี 7 ฉบับที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

โดย...นายวีระพล จันทบุตร

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จ�ำกัด

สวัสดีครับ พี่ เพื่อน น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จ�ำกัด ที่เคารพยิ่ง
จากนโยบายที่ ผ มได้ น� ำ เสนอนโยบายเพื่ อ การแก้ ป ั ญ หาหนี้ สิ น ของสมาชิ ก
ทางคณะกรรมการด�ำเนินการได้เร่งการท�ำงานและได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
สวัสดิการเพือ่ ความมัน่ คง และแก้ไขปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
และดอกเบีย้ เงินกู้ ได้ผา่ นมติทปี่ ระชุมเมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2565 คงจะด�ำเนินการตามประกาศ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จ�ำกัด ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยต้องก�ำหนดเป็น
ขั้นตอน โดยการส�ำรวจจ�ำนวนสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ การเสนอวิธีการ
ความรู้ และแผนการรวมหนีข้ องมวลสมาชิก ผมเชือ่ มัน่ ว่าพี่ เพือ่ น น้องสมาชิก คงได้รบั บริการ
ตามโครงการนี้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามนโยบายที่ผมได้ประกาศไว้

โดย... นายรุง่ โรจน์ ขะมันจา

เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ เดื อ นแห่ ง ความรั ก เดื อ นแห่ ง ความส� ำ คั ญ วั น หนึ่ ง
ของพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา ขณะเดียวกันก็เป็นเดือนในไตรมาสที่ 2
ของปีการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จ�ำกัด ของเรา คณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 62 เข้ามาบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นเดือนที่ 2 ล่าช้าไปเนื่องจากผลกระทบ
จากภาวะโรคติดต่อโควิด 19 จึงเป็นการเร่งด่วน ที่คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62
ต้องเร่งการด�ำเนินงานเพื่อชดเชยให้ทันกับเวลาที่ล่วงผ่านไปถึงกลางไตรมาส 2
ในขณะนี้ ทั้ ง เรื่ อ งของการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ ข องสมาชิ ก ที่ มี กั บ สถาบั น การเงิ น อื่ น
นอกสหกรณ์ฯ การแก้ไขระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน
และเป็นอุปสรรคในการอ�ำนวยประโยชน์สสู่ มาชิกสหกรณ์ฯ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นหน้าที่
ที่คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 62 จะต้องเร่งด�ำเนินการให้ทันกับเวลาที่ล่วงผ่านไป
ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการทุกคนภายใต้การน�ำของท่านประธานวีระพล จันทบุตร
ต่างท�ำหน้าที่ ท�ำงานหนักทุกคน ทุกหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย สมกับที่สมาชิก
ให้ความไว้วางใจคัดเลือกมาท�ำหน้าที่บริหารงานของสหกรณ์ และคณะกรรมการ
ทุกคนตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกที่จะท�ำให้
สหกรณ์เดินหน้าต่อไปตามวิสัยทัศน์ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จ�ำกัด มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่มาตรฐานระดับชาติ” ต่อไปครับ

จำ�นวนสมาชิก
ประจำ�เดือนมกราคม 2565
สมาชิก จำ�นวน (คน)

ทุนดำ�เนินการ สอ.ครูตาก จำ�กัด (31 มกราคม 2565)

6,173,912,163.12 บาท

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

5,427
787

รวม

6,214

โดย... นายรุ่งโรจน์ ขะมันจา

ทุนเรือนหุ้น

2,090,535,040.00

เงินรับฝาก

เงินสำ�รอง

3,434,575,613.29

316,794,342.57

ทุนสะสมฯ

237,819,105.24

เงินกู้ยืม
-

กำ�ไรสะสม

(หลังหักค่าใช้จ่าย)

94,188,062.02

พอถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ เมื่ อ คราวใด ผู ้ ค นก็ นึ ก ถึ ง แต่ เ ดื อ น
แห่งความรักที่ใครหลายคนทั่วโลกก็ให้ความส�ำคัญ ในปี พ.ศ. 2565 นี้
นอกจากจะเป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็ยังเป็นวันตรุษจีนอีกด้วย ซึ่งถือว่า
เป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีความพิเศษสุดๆ ของปีนี้เลยทีเดียว แต่นอกเหนือจาก
2 วันส�ำคัญนี้แล้วยังมีอีกวันพิเศษที่มีความส�ำคัญอีกมากมาย ได้แก่
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 		
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 		
						
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 		
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 		
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 		

โดย
…น า

วันตรุษจีน
วันนักประดิษฐ์
วันเกษตรแห่งชาติ
วันทหารผ่านศึก
วันมะเร็งโลก
วันอาสารักษาดินแดน
วันรักนกเงือก
วันวาไลนไทน์
วันศิลปินแห่งชาติ
วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
วันสหกรณ์แห่งชาติ

ยสริ เิ ช
ษฐ เย็นชื่น

เหนือสิ่งอื่นใด เราชาวพุทธก็อย่าลืมวันส�ำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ในวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 3
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา
การปฏิบัติติตนส�ำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็ คือ การท�ำบุญตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวาน ไปท�ำบุญฟังเทศน์ที่วัด
ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันน�ำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัด เพื่อชุมนุมกันท�ำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ
พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะน�ำว่า นะโม ๓ จบ จากนั้นกล่าวค�ำ ถวายดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดินเวียนขวา ตลอดเวลา
ให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แล้วน�ำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัดเตรียมไว้ เป็นอันเสร็จพิธี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษพลัส
เงินฝากประจ�ำ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

1.65
2.40
3.10
3.50

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี (เสียภาษี)

ร้อยละ 5.50 ต่อปี

โดย

นาย
สทิ ธ
พิ น

…

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จ�ำกัด
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 (ช่วงที่ 5))

แกน่ เมอื ง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จ�ำกัด และครอบครัว ท�ำให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีพสูง อันเนื่องมาจาก
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น นั้น
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62 มีความห่วงใยต่อสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างยิ่งและได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด ดังนั้น
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว การประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2564 มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพิ่มอีก 6 เดือน ดังนี้
มาตรการที่ 1 ลดการส่งช�ำระเงินค่าหุ้นให้เหลือ 100 บาท/เดือน มาตรการนี้มีก�ำหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565
ถึงเดือนมิถุนายน 2565 ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ในการขอลดค่าหุ้น โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดค�ำร้องขอลดค่าหุ้นได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูตาก จ�ำกัด www.taktcoop1.com หรือติดต่อขอรับค�ำร้องขอลดค่าหุ้นได้ที่กรรมการประจ�ำหน่วยหรือผู้ช่วยเหลืองานประจ�ำหน่วย
และส่งค�ำร้องพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่อกรรมการประจ�ำหน่วย หรือผู้ช่วยเหลืองานประจ�ำหน่วย หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ภายในวันที่ 20
ของเดือน โดยจะมีผล ลดการส่งช�ำระค่าหุ้นในเดือนถัดไป
มาตรการที่ 2 พักช�ำระหนี้เงินต้นในสัญญาเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ โดยก�ำหนดให้สมาชิกพักช�ำระหนี้เงินต้นได้ในช่วงเดือนมกราคม
2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 แต่ต้องช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามปกติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. สมาชิกที่มีความประสงค์ขอพักช�ำระหนี้เงินต้นนั้น ให้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอพักช�ำระหนี้เงินต้น (กรณีพิเศษตามนโยบาย
ของรัฐบาล) ตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค�้ำประกันของแต่ละสัญญา โดยหนังสือขอพักช�ำระหนี้ดังกล่าว
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้นั้นๆ ด้วย
ทั้งนี้ ผู้กู้และผู้ค�้ำประกันต้องลงนามหนังสือขอพักช�ำระหนี้เงินต้นต่อหน้ากรรมการประจ�ำหน่วยหรือผู้ช่วยเหลืองานประจ�ำหน่วย
หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
2. สมาชิกระบุช่วงระยะเวลาในการพักช�ำระหนี้เงินต้นได้เอง แต่ทั้งนี้ไม่ให้เกินเดือนมิถุนายน 2565
3. สมาชิกทีผ่ ดิ นัดการช�ำระหนี้ สมาชิกอยูร่ ะหว่างด�ำเนินคดี และสมาชิกถูกด�ำเนินคดีตามค�ำพิพากษาของศาล ไม่สามารถขอพักช�ำระหนีไ้ ด้
เว้นแต่สมาชิกจะช�ำระหนี้ที่ค้างอยู่กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
4. สมาชิกที่พกั ช�ำระหนี้ต้องช�ำระดอกเบีย้ ปกติรายเดือนเต็มจ�ำนวนตามสัญญาเงินกู้นั้น สมาชิกรายใดผิดนัดการส่งดอกเบี้ย ให้ถอื ว่าสิ้นสุด
การพักช�ำระหนี้
5. สมาชิกที่ขอพักช�ำระหนี้เงินต้น จะไม่ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดหรือขาดส่งเงินงวดช�ำระหนี้ ทั้งนี้ สมาชิกจะไม่มีสิทธิ กู้เงินใดๆ ต่อสหกรณ์ทั้งสิ้น
เว้นแต่ สมาชิกยื่นหนังสือเพื่อขอยกเลิกการพักช�ำระหนี้เงินต้นหรือเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลา การพักช�ำระหนี้เงินต้นแล้ว จึงจะสามารถขอกู้เงินได้
ตามสิทธิ
6. สมาชิกที่ได้รับการพักช�ำระหนี้เงินต้น สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินจากต้นสังกัดตามปกติ และสหกรณ์จะน�ำเงินต้นที่ได้รับการพักช�ำระหนี้
โอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่สมาชิกแนบส�ำเนาสมุดบัญชีธนาคารท้ายหนังสือขอพักช�ำระหนี้เงินต้น ภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ
7. ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ในการขอพักช�ำระหนี้เงินต้นตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดค�ำขอพักช�ำระหนี้
เงินต้นได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จ�ำกัด www.taktcoop1.com หรือติดต่อขอรับค�ำขอพักช�ำระหนี้เงินต้นได้ที่กรรมการประจ�ำหน่วย
หรือผู้ช่วยเหลืองานประจ�ำหน่วย หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และส่งค�ำขอพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่อกรรมการประจ�ำหน่วยหรือผู้ช่วยเหลืองาน
ประจ�ำหน่วย หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ภายในวันที่ 20 ของเดือน โดยจะมีผลในเดือนถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่ง ข้อความในประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในประกาศนี้ ให้ใช้ข้อความในประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
(นายวีระพล จันทบุตร)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จ�ำกัด

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกควรทราบ
จ�ำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร โดยให้กู้ได้จ�ำนวน
หนึ่งร้อยเท่าของเงินเดือนรวมกับทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ และต้องมีทุนเรือนหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของวงเงินกู้ โดย
…น า
ยสมพ
งษ์ ฟั่นสาย
สิทธิการกู้สามัญ
เป็นสมาชิก 1 - 20 เดือน
กู้ได้ไม่เกิน หนึ่งล้านหกแสนบาท
เป็นสมาชิก 21 - 40 เดือน
กู้ได้ไม่เกิน หนึ่งล้านเก้าแสนบาท
เป็นสมาชิก 41 - 60 เดือน
กู้ได้ไม่เกิน สองล้านสองแสนบาท
เป็นสมาชิก 61 - 80 เดือน
กู้ได้ไม่เกิน สองล้านห้าแสนบาท
เป็นสมาชิก 81 - 100 เดือน
กู้ได้ไม่เกิน สองล้านแปดแสนบาท
เป็นสมาชิก 101 เดือน ขึ้นไป
กู้ได้ไม่เกิน สามล้านบาท
ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญ (กู้หุ้น) โดยมีทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ภายในจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ เก้าสิบห้าของทุนเรือนหุ้นทั้งหมด
ที่ช�ำระแล้วเป็นหลักประกัน
หลักเกณฑ์การค�้ำประกันเงินกู้สามัญ ใช้บุคคลค�ำ้ ประกัน ดังนี้
วงเงินกู้ไม่เกิน
300,000 บาท				 ใช้บุคคลค�้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
วงเงินกู้เกิน
300,000 บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 800,000 บาท ใช้บุคคลค�้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
วงเงินกู้เกิน
800,000 บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท ใช้บุคคลค�้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
วงเงินกู้เกิน
1,200,000 บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท ใช้บุคคลค�้ำประกันอย่างน้อย 4 คน
วงเงินกู้เกิน
1,600,000 บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้บุคคลค�้ำประกันอย่างน้อย 5 คน
วงเงินกู้เกิน
2,000,000 บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ใช้บุคคลค�้ำประกันอย่างน้อย 6 คน
วงเงินกู้เกิน
2,500,000 บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ใช้บุคคลค�้ำประกันอย่างน้อย 7 คน
ผู้ค�้ำประกันทุกคนต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค�้ำประกันเต็มวงเงินที่ผู้กู้มีสิทธิ
การเรียกบุคคลค�้ำประกันเพิ่ มอยู่ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการเงินกู้
สมาชิกคนหนึ่งๆ จะเป็นผู้ค�้ำประกันผู้กู้สามัญ และรวมสัญญาอื่นได้ไม่เกิน 7 สัญญา แต่จะต้องไม่ค�้ำประกันผู้กู้ รายเดียว สองสัญญา เว้นแต่
การกู้สามัญโครงการพิเศษ ข้อ 27(5) การกู้เงินสวัสดิการเพื่อความมั่นคง ข้อ 27(7) เงินกู้ทุนสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิก เงินกู้สามัญ
เพื่อสวัสดิการครบรอบ 60 ปี (สก.) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
เมื่อผู้ค�้ำประกันเสียชีวิต หรือออกจากสหกรณ์ โดยเหตุอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค�้ำประกัน
ต่อไปได้ ผู้กู้จะต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค�้ำประกันแทนคนเดิม ให้เสร็จสิ้นภายใน สามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
การที่ผู้ค�้ำประกันพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้น หลุดพ้นจากการค�้ำประกัน จนกว่าผู้กู้จะได้จัด
ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค�้ำประกันแทน
สมาชิกที่เป็นคู่สมรส ไม่มีสิทธิค�้ำประกันซึ่งกันและกัน และไม่มีสิทธิค�้ำประกันบุคคลผู้กู้คนเดียวกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จ�ำกัด
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