ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด
เรื อง การรับสมัครเลือกตังเป็ นประธานกรรมการ ประจําปี $%&'
เนืองจากประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ประจําปี 2563 ได้ดาํ รงตําแหน่งครบวาระ
ในวันที 30 พฤศจิกายน 2563 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 56 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหา
สมาชิกเพือเสนอให้ทีประชุมใหญ่เลือกตั4งเป็ นคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
จึงกําหนดรายละเอียดเกียวกับการสมัครรับเลือกตั4งเป็ นประธานกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2564 ดังต่อไปนี4
1. คุณสมบัติผสู ้ มัครรับเลือกตั4งเป็ นประธานกรรมการต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี4
1.1 เป็ นผูท้ ีเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เป็ นอย่างดี
1.2 เป็ นสมาชิกทีผา่ นการสรรหามาตามระเบียบของสหกรณ์ในปี 2564 หรื อเป็ นกรรมการดําเนิ นการทีได้รับ
เลือกตั4งในปี 2563
1.3 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดย
ประมาท หรื อ ความผิดลหุโทษ
1.4 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ฐานทุจริ ต
ต่อหน้าที
1.5 ไม่เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีสุดให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการตาม มาตรา 22 (4)
1.6 ไม่เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที
1.7 เป็ นสมาชิกทีไม่เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี4 ( ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี4ย ) รวมถึงการขยายงวดชําระหนี4
ทีไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลียคืน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (นับถึงวันรับสมัคร)
1.8 ไม่ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าทีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
2. ระยะเวลาการสมัคร ในวันพฤหัสบดีที 26 พฤศจิกายน 2563 ระหว่ างเวลา 09.00 น . ถึง เวลา 16.00 น.
3. วิธีการเลือกตั4ง ปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาสมาชิกเพือเสนอให้ทีประชุมใหญ่เลือกตั4ง
เป็ นคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2557
4. วันเลือกตั4ง ณ วันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
ผูป้ ระสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครตามแบบฟอร์ มทีสหกรณ์กาํ หนด และยืน ใบสมัครต่อผูจ้ ดั การ
ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
หมายเลขประจําตัวผูส้ มัครให้เป็ นไปตามลําดับก่อนหลัง แต่ถา้ มีผสู ้ มัครพร้อมกันหลายคน และไม่อาจตกลงกัน
ได้ให้ใช้วิธีจบั ฉลากระหว่างผูส้ มัครทีมาพร้อมกัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว กัน
ประกาศ ณ วันที GH พฤศจิกายน พ.ศ.2563
(ลงชือ)
( ดร.บรรจบ ไชยสาร )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด

ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
เรื อง กําหนดวันหยุดทําการเป็ นกรณีพ เิ ศษ
**********************
ตามทีคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมือวันที  กันยายน  กําหนดให้เพิม วันหยุดราชการเป็ นกรณีพิเศษ
เพือกระตุน้ เศรษฐกิจจากการท่องเทียวภายในประเทศนั+น ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กาํ หนดให้วนั ศุกร์ที // ธันวาคม
 เป็ นวันหยุดทําการของสถาบันการเงินเป็ นกรณีพิเศษ
ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ชุดที  ในคราวประชุม
ครั+งที //2563 เมือวันที 18 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาแล้ว เพือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีมติกาํ หนดหยุดทําการของสหกรณ์ ฯ ในวันศุกร์ ที (( ธันวาคม 2563
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว กัน
ประกาศ ณ วันที 1A พฤศจิกายน พ.ศ. 256

(ลงชื อ)
(ดร.บรรจบ ไชยสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด

ประกาศ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
เรื อง เปลีย นแปลงอัตราดอกเบีย" เงินรับฝากจากสมาชิก
…………………..
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ชุดที !" ประจําปี 2563
ครั'งที )*/2563 เมือวันที )- พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบนั สถาบันการเงินทัว ไปได้ปรับ
อัตราดอกเบี'ยเงินฝากลดลง ดังนั'น คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติเปลียนแปลงอัตราดอกเบี'ยเงินรับฝากจากสมาชิก
เพือให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี'ยในปัจจุบนั โดยปรับลดลง ดังนี'
- เงินรับฝากประเภทออมทรัพ ย์ จากเดิมร้ อยละ *.+, ต่อปี เป็ นร้ อยละ 3.55 ต่อปี
ทั'งนี' ตั'งแต่วนั ที 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที )- พฤศจิกายน พ.ศ.2563

(ลงชือ)
( ดร.บรรจบ ไชยสาร )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด

ประกาศ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
เรื อง เปลีย นแปลงอัตราดอกเบีย" เงินให้ ก้แู ก่สมาชิก
…………………..
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ชุดที !" ประจําปี 2563
ครั'งที )*/2563 เมือวันที )- พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาเห็นว่า เพือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั
ดังนั'น คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติเปลียนแปลงอัตราดอกเบี'ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิก โดยปรับลดลง ดังนี'
-

ดอกเบีย" เงินกู้ จากเดิมร้ อยละ 7.00 ต่อปี

เป็ นร้ อยละ -../ ต่อปี

ทั'งนี' ตั'งแต่วนั ที 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที )- พฤศจิกายน พ.ศ.2563

(ลงชือ)
( ดร.บรรจบ ไชยสาร )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด

ประกาศ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
เรื อง การลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก
********************************
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ชุดที  ในคราวประชุมครั$งที
&/() เมือวันที +, สิ งหาคม () ได้มีมติช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื$อไวรัสโคโรนา (6+& หรื อ COVID-19 โดยการลดอัตราการถือหุน้ รายเดือนของสมาชิก ให้ถือหุน้ เดือนละ +66 บาท
เป็ นเวลา เดือน คือ เดือนกันยายน – พฤศจิกายน () เว้นแต่ สมาชิกทีถือหุน้ เกินอัตราขั$นตําของระเบียบเดิม
หรื อผูท้ ีแจ้งความจํานงไม่ให้ลดลง นั$น
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ชุดที  ในคราวประชุมครั$งที +(/()
เมือวันที +, พฤศจิกายน () ได้พิจารณาแล้ว เพือเป็ นการช่วยเหลือสมาชิก โดยไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่อง
ทางการเงิน และความมัน คงของสหกรณ์ จึงมีมติขยายเวลามาตรการช่ วยเหลือสมาชิกออกไปอีก โดยการลดอัตรา
การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก ให้ ถือหุ้นเดือนละ -.. บาท เป็ นเวลา 1 เดือน คือ เดือนธันวาคม 3451 กุมภาพันธ์ 3458 เว้นแต่ สมาชิกทีถือหุ้นเกินอัตราขั:นตําของระเบียบเดิม หรื อผู้ทีแจ้ งความจํานงไม่ให้ ลดลง
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว กัน
ประกาศ ณ วันที 1, พฤศจิกายน พ.ศ. 256

ลงชือ
(ดร.บรรจบ ไชยสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด

