เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า ขณะนี้ โรค COVID 19 หรือโรคโคโรน่า กำลังระบาดอย่างรุนแรงแพร่ไปเกือบทั่วโลก ถือเป็น
โรคระบาดร้ายแรงที่สุด รัฐ บาลประกาศให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีโครงการหรือกิจ กรรมที่มีค นอยู่ร่วมกันมากๆ
งดหรือเลื่ อนกิจ กรรมนั้ นออกไปเพื่อป้ องกัน ความเสี่ ยงที่อาจเกิด ขึ้น ซึ่ง ได้รับความร่วมมืออย่า งทั่วถึง แม้ แต่กิจ กรรมสำคั ญ
ระดับประเทศก็มีการเลื่อนออกไปหลายรายการ
กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศแจ้งเตือนว่า โรคนี้จะมีการระบาดอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม 2563 จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้ชีวิต ประจำวันอยู่แต่ในเคหะสถานของตน หลีกเลี่ยงการเข้าไป
ปะปนในบริเวณที่มีผู้คนมากๆ และควรสวมหน้ากากอนามัย
สอ.สค. จึง ประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒ นาบุคลากรและสวัสดิการ เพื่อพิจารณา
เรื่องการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดไว้ 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 21-22 และ 27-28 มีนาคม 2563 มีมติเป็นเอก
ฉันท์ว่า “ให้เลื่อนการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดนี้จะคลี่คลาย” และจะแจ้ง
กำหนดใหม่ให้ทราบในโอกาสต่อไป.
ตามที่ สอ.สค.จัดให้มีของขวัญมอบให้มวลสมาชิกมาทุกปีแต่ละปี
ก็ได้พิจารณาเลือกสรรจัดให้ตามความเหมาะสม เช่น กระเป๋าเดินทาง
ปิ่นโตเก็บความร้อน ช้อนส้อมสแตนเลส เสื้อยืดตราประราชทาน เป็นต้น
ในปีนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ได้ออกสำรวจ
ตลาดของขวัญและประชุมหารือกันแล้วได้ข้อสรุปว่า ของขวัญที่จะมอบให้
กับสมาชิกสอ.สค.(สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ) ซึ่งน่าจะใช้ประโยชน์
ได้อย่างเอนกประสงค์และเหมาะสมตามกำลังงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี คือ ตุ๊กตาผ้าห่ม จึงสั่งผลิตจากโรงงานทำตุ๊กตาในจังหวัดราชบุรี จากราคาหน้า ร้านตัวละ 300 บาท
ต่อรองลงเหลือราคาตัวละ 205 บาท สั่งซื้อให้เพียงพอกับจำนวนสมาชิก ซึ่ง เมื่อโรงงานผลิตได้ค รบจำนวนและส่งมอบเรียบร้อย
แล้ว สอ.สค.จะแจกจ่ายให้กับมวลสมาชิกต่อไป

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์.....ประธาน
นายสรรเสริญ ขวัญดี
นายเชวง กมลโชติ

นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ

นายบุญรอด สาดแฟง นายเกษม เสือสีนวล นางเกษมศรี ราษี.....กรรมการ
นายณรงค์ ผณินทร .....ที่ปรึกษา
นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

สอ.สค.ขอแจ้งให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญทราบโดยทั่ว กันว่า สำหรับสมาชิกบำนาญที่ไม่มีชื่อขอใช้เงินพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในลักษณะจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มโดยมีโครงการรองรับ สอ.สค. จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่ว นตัว ให้เป็นรายบุคคล
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 (ก่อนวันสงกรานต์) จำนวนเงินที่ได้รับเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาชีพและ
คุณภาพชีวิต คือ มีอายุการเป็นสมาชิกสอ.สค.ต่ำกว่า 10 ปี ได้รับท่านละ 1,500 บาท เกินกว่า 10 ปี ได้รับท่านละ 2,000 บาท

ปัจจุบันนี้ โทรศัพท์มือถืออาจทำให้ท่านต้องถูกปรับหรือติดคุกได้โดยไม่คาดฝัน!...เชื่อหรือไม่? เคยกดไลค์! กดแชร์! แคปเจอร์
หน้ าแชทไปโพสต์ ลงเฟสบุ๊ค ส์! หรื อ ไม่ ? เคย...แต่ยั งไม่ เ คยติด คุ ก ใช่ ไหม?....นำข้ อ มู ลเท็ จ ปลอม บิ ด เบื อ น ลามก เข้าสู่ ระบบ
คอมพิวเตอร์, หรือเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลที่กล่าวมานี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และถ้าหากข้อความที่โพสต์นั้น เป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่น จะถูกดำเนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา รับโทษหนักกว่า
หมิ่นประมาทธรรมดาอีก ด้วย คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ... แม้กฎหมายรัฐธรรมนูญจะให้
สิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้จริงอยู่...แต่การโพสต์ ไลค์ แชร์ แคปเจอร์ แชทในไลน์ หรือ เฟสบุ๊คโดยฝ่าฝืนบทบัญ ญัติของ
กฎหมายดังกล่าวมา...ย่อมได้รับผลร้ายแน่นอนครับ...จึงพึงระมัดระวังให้มากก่อนตัดสินใจ กด! ...นะครับ
ตามที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2562 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิการ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 ซึ่งข้อ 7(5)แห่งระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้สรุปได้ว่า “ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ข้าราชการที่จ่ายเงินชำระหนี้เงินกู้นั้น จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30”
โดยให้ดำเนินการให้เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ผลจากคำพิพากษาดังกล่าว : เมื่อ ครบกำหนด 180 วัน นับจากวันที่ 26 กันยายน 2562 คือ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563
เป็นต้นไป หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่ว ประเทศ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธยมศึกษา(สพม.) เป็นต้น จะไม่สามารถหัก เงินเดือ นของสมาชิก สหกรณ์ฯ ที่มีเงินเหลือ น้อยกว่าร้อ ยละ 30 เพื่อ ชำระหนี้
ให้กับสหกรณ์ฯได้อีกแล้ว ต้องโอนเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกสถานเดียว ความเดือดร้อนย่อมเกิดกับสหกรณ์และสมาชิกที่อยู่
ในข่ายที่ถูกบังคับด้วยคำพิพากษาอย่างแน่นอน กล่าวคือ สหกรณ์จะไม่ได้รับการหักชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกจากหน่วยหักเหมือนก่อ น
สมาชิกจะต้องนำเงินสดไปชำระตามสัญ ญาเงินกู้เองที่สหกรณ์ ซึ่งเสี่ยงกับการผิดเงื่อ นไขการส่งเงินชำระหนี้(ผู้ค้ำประกันก็จะพลอย
เดือดร้อนไปด้วย) ถ้าผิดเงื่อนไขครบองค์ประกอบของการเป็นสมาชิก ผลที่ตามมาคืออาจถูกถอดออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ อาจถูก
ฟ้องร้องให้ชำระหนี้ ถ้าไม่สามารถใช้หนี้ได้อ าจถูกฟ้องล้มละลาย ถ้าการฟ้อ งล้มละลายถึงที่สุดกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ก็อาจถูกทาง
ราชการดำเนินการทางวินัยให้อ อกจากราชการเนื่อ งจากมีคุณสมบัติของการเป็นข้าราชการไม่ครบถ้วน(ข้าราชการต้อ งไม่เ ป็นบุคคล
ล้มละลาย).....เดือดร้อ นแน่นอน....เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว สอ.สค. กับธนาคารกรุงไทย จึงร่วมมือ กันแก้ปัญ หาให้กับ
สมาชิกสอ.สค.ที่ตกอยู่ในภาวะดังกล่าว โดยธนาคารกรุงไทย จะเปิดบริการหักบัญชีอัตโนมัติจากรายย่อยให้กับ สอ.สค. เพื่อหักเงินชำระ
หนี้เฉพาะรายที่ สพป. หรือ สพม.ไม่อาจหักเงินชำระหนี้ไว้ให้ได้ โดยลูกค้ารายย่อย(สมาชิกสหกรณ์ฯ)ดังกล่าว ต้องลงนามในใบยินยอม
หักบัญ ชี ซึ่งธนาคารคิด ค่าธรรมเนียมจากลูก ค้ารายย่อยรายการละ 8 บาท(ค่าธรรมเนียมปกติ : ในเขต 10 บาท/รายการ นอกเขต 20
บาท/รายการ) ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการแล้ว จะสามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นได้
สำหรับสมาชิกที่มีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30 และลงนามในใบยินยอมหักบัญชีไว้จะไม่ถูกหักเงินค่าธรรมเนียม 8 บาทแต่
อย่างใด เนื่องจากต้นสังกัดได้หักจ่ายไว้ตามปกติแล้ว
ขั้นตอนต่อ ไป...สอ.สค.และธนาคารกรุงไทย จะเชิญสมาชิก กลุ่มดังกล่าวมาทำความเข้าใจ และลงนามในใบยินยอมหัก บัญ ชี
หรือ สอ.สค.อาจเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกทราบโดยออกประชุมสัญจรถึงหน่วยงานของสมาชิกเองก็ได้

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้ก ำหนดระเบียบ
สอ.สค.ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2563 โดยยกเลิก ระเบียบ สอ.สค.ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561 และระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ ที่ขัดหรือแย้งทั้งหมด
ให้ใช้ระเบียบใหม่นี้แทน คือ

เงินได้รายเดือน
ไม่เกิน

9,000 บาท

เกินกว่า

9,000 บาท

เกินกว่า

ถือหุ้นรายเดือน(หุ้นละสิบบาท)
20

หุ้น

(200 บาท)

ถึง 12,000 บาท

30

หุ้น

(300 บาท)

12,000 บาท

ถึง 15,000 บาท

40

หุ้น

(400 บาท)

เกินกว่า

15,000 บาท

ถึง 18,000 บาท

50

หุ้น

(500 บาท)

เกินกว่า

18,000 บาท

ถึง 21,000 บาท

80

หุ้น

(800 บาท)

เกินกว่า

21,000 บาท

ถึง 25,000 บาท

100

หุ้น

(1,000 บาท)

เกินกว่า

25,000 บาท

ถึง 30,000 บาท

120

หุ้น

(1,200 บาท)

เกินกว่า

30,000 บาท

ถึง 35,000 บาท

150

หุ้น

(1,500 บาท)

เกินกว่า

35,000 บาท ขึ้นไป

200

หุ้น

(2,000 บาท)

หมายเหตุ :

1) ผู้ชำระค่าหุ้นรายเดือนเกินอัตราที่กำหนด หากประสงค์จะชำระตามเดิม ให้ชำระต่อไปได้ตามประสงค์
แต่หากต้องการชำระตามอัตราใหม่นี้ ให้ทำหนังสือถึง สอ.สค.
2) สมาชิกเข้าใหม่ ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราใหม่นี้เท่านั้น
3) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวฌาปนกิจสงเคราะห์
จำนวนสมาชิก ค่าสงเคราะห์
ทั้งประเทศ
ศพรายละ
(คน)
(บาท)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร (สสสค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด (สส.ชสอ.)
- ประกันชีวติ กลุ่ม

-

100

290,900

2.007

281,800

2.10

-

-

สมาชิกชำระค่า
สงเคราะห์ศพ
เสียชีวิต 1 ราย
ชำระ 100 บาท
เสียชีวิต 410 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

เงินสงเคราะห์ จำนวนสมาชิก
ศพ
ของ สอ.สค.
(บาท)
(คน)
380,000

3,800

600,000

2,035

เสียชีวิต 202 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,157

1,425 บาท/ปี

500,000

4,019

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
930/25 ถนนสรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-423015,034-820144, 034-820192,099-2875754
Line id : stscoop
http://www.stscoop.com

เรียน

