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 สารจากประธานกรรมการ 
เรียน  เพื่อน  พี่นอ้งสมาชิก สอ.ครูชยันาท จ ากดัที่เคารพ 

     ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไดใ้ชสิ้ทธิ  และปฏิบติัหนา้ที่เป็น
อยา่งดียิง่ในการประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2558  และท าให้การ
ประชุมใหญส่ามญั  ด  าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย  และเป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์ ระเบียบ  ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  อาจมีบางส่ิง
บางอยา่งออกมาไม่ค่อยเต็มรูปแบบและขาดประสิทธิภาพ กต็อ้ง
กราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  และขอความกรุณาไดท้  าความเขา้ใจในความ
ตั้งใจ  ความมุ่งมัน่ของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ  ขอนอ้มรับ
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ  มาด าเนินการจดัการใหส่้งผลดีต่อการ
ประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2559 
     ในรอบปีบญัชี 2559  น้ีขอความมัน่ใจของมวลสมาชิกวา่  กระผม
ในฐานะประธานกรรมการ  คณะกรรมการชุดที่ 56  และฝ่ายจดัการ
จะด าเนินการสานงานเกา่สร้างงานใหมใ่นการด าเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  ไปดว้ยความมัน่คง  สร้าง 
คุณภาพชีวติที่ดีให้กบัสมาชิก  และบริหารความเส่ียงให้เกดิ 

ประโยชนต่์อสหกรณ์  โดยลงลึกในการสร้างความเขา้ใจในการออม  
การเขา้ถึงการจดัการการเงินของสมาชิก  การสร้างมาตรฐานของ
สหกรณ์ให้เกดิการยอมรับ  และเช่ือมัน่ในกจิการของสหกรณ์ต่อ 
องคก์รท่ีเก ีย่วขอ้ง  และที่ส าคญัการอ านวยความสะดวกและเสน่ห์
ในการบริการของฝ่ายจดัการ 
     ในการน้ีตอ้งท าความเขา้ใจกบัสมาชิกท่ีส าคญั ๆ 2 เร่ืองดว้ยกนั  
คือ  ตามที่คณะกรรมการไดม้ีมติให้คู่สมรสไดล้งลายมือช่ือใน
สัญญาเงินกูแ้ละสัญญาค ้าประกนั  คงสืบเน่ืองมาจากกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ ฉบบัท่ี 20 และกฎหมายติดตามหน้ีสิน  ตาม
พระราชบญัญติัทวงหน้ี  พ.ศ. 2558  ท่ีออกมาใหม่  โดยส่งผลต่อ 
การบริหารความเส่ียงของสหกรณ์  จึงตอ้งใหคู่้สมรสลงนามยนิยอม
ดว้ย  นบัตั้งแต่ 150 วนันบัจากมีมติ  นัน่หมายถึง วนัท่ี 1 เมษายน 
2559 เป็นตน้ไป  ทางฝ่ายจดัการตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการ  ทั้งน้ีอยากท าความเขา้ใจเพิม่เติมวา่  การลงนาม
ยนิยอม  ไม่จ าเป็นตอ้งมาลงนามที่สหกรณ์  แต่ตอ้งลงนามโดยเจา้ตวั
จริง  ถา้ไม่จริงจะมีผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  
และอีกเร่ืองหน่ึงในรอบปีบญัชี 2559  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
จ ากดั  ของเราจะไดรั้บการตรวจสอบบญัชีโดยส านกังานตรวจสอบ
บญัชีของภาครัฐ  ฉะนั้นการประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2559   
คงตอ้งชา้กวา่การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปีที่ผา่นมา  เพราะ
การตรวจสอบบญัชีจากภาครัฐ  มีขอ้จ ากดัหลายประการ  แต่กต็อ้ง
ด าเนินการภายใตข้อ้บงัคบั  ซ่ึงหมายถึง 150 วนั หลงัจากปิดบญัชีคือ
ไม่เกนิส้ินเดือนมีนาคม 2559  แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น  ทางคณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการพยายามประสานงานทุกหน่วยงาน   
ที่จะใหม้ีการประชุมใหญ่สามญัให้ไวทีสุ่ด  เพื่อประโยชนต่์อมวล
สมาชิก 
     ในโอกาสอนัเป็นอุดมมงคล  ศภุฤกษดิ์ถีข้ึนปีใหม่  2559  ในนาม
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย  โปรดอ านวยอวยพรให้ทุกท่านและ
ครอบครัวจงประสพกบัความสุข  ความเจริญ  นึกคิดส่ิงใดสมความ
มุ่งมาดปรารถนาจงทุกประการครับ 
                                         ดว้ยความเคารพ 
 

นายเรวตัร  เอี่ยมรอด 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั 
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 คลายความสงสัย 
โดย  พนม  จงอยู่วฒันา  ผูจ้ดัการ  โทร. 081-0369909 

     ฉบบัน้ีเป็นฉบบัปฐมฤกษข์องปี 2559  และเป็นปีท่ี 56 ของ
สหกรณ์ฯ  ท่ีมีการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง  ท  าให้มีฐานะมัน่คงเป็นท่ี
ยอมรับของสมาชิกและวงการสถาบนัการเงินต่าง ๆ  แต่ทั้งน้ีกย็งัมี
ปัญหาและขอ้สงสยัของสมาชิกไปยงัสหกรณ์อยูเ่สมอ  ซ่ึงอาจจะ
เป็นประเด็นปัญหาเฉพาะตวัของสมาชิก  แต่กจ็ะเป็นประโยชนใ์น
ภาพรวมของการบริหารกจิการสหกรณ์  จึงขอตอบขอ้สงสัยใหท้่าน
สมาชิกทราบเป็นระยะๆ 
ข้อสงสัย  สมาชิกท่ีถูกส านกังานบงัคบัคดีสั่งอายดัเงินปันผลและ
เฉล่ียคืนนั้น  สหกรณ์จะช่วยสมาชิกอยา่งไร  ไม่ตอ้งส่งเงินให้
ส านกังานบงัคบัคดีไดห้รือ ไม่  เน่ืองจากสมาชิกเดือนร้อน 
คลายสงสัย  การมีหนงัสือสั่งอายดัเงินของสมาชิกนั้นเป็นไปตาม
กฎหมาย  สหกรณ์ไม่สามารถปฏิเสธได ้ ถา้สหกรณ์ไม่ส่งให้กจ็ะผิด
กฎหมายทนัที  ดงันั้น  ถา้สหกรณ์ ไดรั้บหนงัสือแจง้จากส านกังาน
บงัคบัคดีแลว้  สหกรณ์กต็อ้งด าเนินการทนัทีหลงัจากไดรั้บหนงัสือ
แจง้แลว้  แต่ถา้มาหลงัวนัประชุมใหญ่สหกรณ์จะจ่ายให ้
ข้อสงสัย  สหกรณ์ท าไมตอ้งบงัคบัใหส้มาชิกท าประกนัชีวติหรือ
สมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกจิทั้ง สสอค.,  สส.ชสอ.  และ 
สฌ.สช.  เพราะสมาชิกตอ้งจ่ายเงินเพิ่มมากข้ึน 
คลายสงสัย  การท าประกนัชีวติ  หรือการเป็นสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกจิต่าง ๆ นั้น  เป็นการมองถึงประโยชนก์บัตวัสมาชิกและของ
สหกรณ์  ซ่ึงในส่วนของสมาชิกนั้นจะช่วยให้สมาชิกมหีลกัประกนั  
ให้กบัครอบครัวภายหลงัจากเสียชีวติ  ส่วนของสหกรณ์เองกจ็ะมี
หลกัประกนัให้เกดิความมัน่คงในกรณีสมาชิกท่ีมหีน้ีเงินกูก้บั
สหกรณ์  ไม่เดือดร้อนผูค้  ้าประกนัและคนในครอบครัว  โดยมี
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
     -  สมาชิกกูเ้งิน 600,000 บาทข้ึนไป  ตอ้งท า สสอค. (฿)  หรือ 
สส.ชสอ. ($)  ตวัใดตวัหน่ึง  และตอ้งท า สฌ.สช. (#)  
     -  สมาชิกกูเ้งิน 1,000,000 บาทข้ึนไป  ตอ้งท าประกนัชีวติกลุ่ม 
(@) 
     -  สมาชิกท่ีกูเ้งิน 1,500,000 บาทข้ึนไป  ตอ้งท าทั้ง สสอค. (฿)  
และ สส.ชสอ. ($)   
     ส าหรับสมาชิกท่ีคิดวา่ตอ้งจ่ายเงินในการท า  @ ฿ $ หรือ #  นั้น
ท าใหม้ีภาระมาก  เอาไวร้อท าตอนอายมุาก ๆ  น่าจะดีกวา่นั้น  คง
ตอ้งคิดใหม่ท  าใหมบ่า้ง  เพราะชีวติคนเรานั้นไม่แน่นอน  และถา้คิด 
ค านวณแลว้  น่าจะเป็นการลงทุนที่คุม้ค่า  เช่น  เราจ่ายประกนัตวั @  
ปีละ 4,600 บาท  ถา้ 10 ปีจะจ่ายเงิน 46,000 บาท  ถา้ 20 ปี จะจ่ายเงิน 
92,000 บาท  ถา้เราเสียชีวติเราจะไดรั้บเงิน 500,000 บาท  หรือกรณี 

 บทบรรณาธิการ (Editorial) 
     คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ชุดที่ 56  
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ทุกท่าน  
ให้ความส าคญัต่อการจดัท าวารสารประชาสมัพนัธด์ว้ยการให้
ขอ้เสนอแนะในการพฒันารูปแบบและการให้ขอ้มูลขา่วสาร 
จากสหกรณ์ถึงสมาชิก ในปีพุทธศกัราช 2559 จะเป็นปีที่สหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ของเรามีความเจริญรุ่งเรือง เป็นสหกรณ์
ออมทรัพยช์ั้นน าและเป็นแบบอยา่งแกส่หกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นๆ 
ต่อไป  
     การที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ของเราจะมีความมัน่คง 
กา้วหนา้สู่มาตรฐานของสหกรณ์ออมทรัพยช์ั้นน าไดน้ั้น สมาชิก 
ทุกท่านตอ้งมส่ีวนร่วมเป็นเจา้ของสหกรณ์ดว้ยการรณรงคร์ะดมหุ้น 
และเงินฝากให้มากข้ึน รวมทั้งมีวนิยัทางการเงินดว้ยการนอ้มน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบติัเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ
ท่ีดีข้ึน 

     คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ชุดที่ 56 
      นายสัมฤทธ์ิ  รงคท์อง ประธานกรรมการ 
      นายจ าเนียร  ดิษสระ กรรมการ 
      นายปรีชา  กาญจนสมบติั กรรมการ 
      นางปวณีา  บวัภิบาล กรรมการ 
      นายวทิยา  ชูช่ืน  กรรมการและเลขานุการ 
 

สหกรณ์เปิดรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์  โดยเปิดรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
วิชาเอกสาขาคอมพิวเตอร์  เปิดรับสมัครวันที่  3-9 ก.พ.59  ก าหนด
สอบวันที่ 24 -–25 ก.พ.58 ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ 
 
      

 ผลการประกวดนวตักรรม 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง 

     สหกรณ์ฯ  ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 จากการประกวด
นวตักรรมของชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลาง ปี 2558   
ดว้ยนวตักรรม Magic Mirror   ซ่ึงสาระส าคญั  คือ  การยกระดบั 
การให้บริการของเจา้หนา้ทีส่หกรณ์  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
สมาชิก  โดยเป็นการมส่ีวนร่วมในการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในรูปแบบ
ต่าง ๆ กบัสหกรณ์แลว้น าไปปรับปรุงและพฒันาการบริหารกจิการ
สหกรณ์ให้ดียิง่ข้ึน 
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เสียชีวติจากอุบติัเหตุ  เราจะไดรั้บ 1,000,000 บาท  ซ่ึงถือวา่เป็นการ
ลงทุนที่คุม้เกนิคุม้แน่นอน 
ข้อสงสัย  การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหนา้ของ สฌ.สช. ($)  ท  าไม
ตอ้งเพิ่มจาก 1,000 บาท  เป็น 1,500 บาท  ต่อปี 
คลายสงสัย  ตอนแรกเร่ิมของการตั้ง สฌ.สช.  นั้น  สมาชิกตอ้ง
จ่ายเงินค่าสงเคราะหศ์พล่วงหนา้ 3,000 บาท  ซ่ึงต่อมา
คณะกรรมการเห็นวา่จะเป็นภาระกบัสมาชิกมากเกนิไป  และ
ตอ้งการให้ สฌ.สช.  โตข้ึน  มีสมาชิกมากข้ึน  จึงลดมาเกบ็เพียง 
1,000 บาท  แต่ปีที่ผ่านมามีสมาชิกเสียชีวติ 11 ราย  มากกวา่ที่เกบ็
ไว ้1,000 บาท  (จ่ายศพละ 100 บาท)  คณะกรรมการจึงเห็นควรให้
เกบ็เพิ่มเป็น 1,500 บาท 
     เงินสงเคราะห์ศพล่วงหนา้นั้น  ไม่ไดเ้กบ็ปีละ 1,500 บาท  แต่จะ
เรียกเกบ็เพิ่มตามจ านวนท่ีจ่ายจริงในแต่ละปีท่ีสมาชิกเสียชีวติ   
เช่นปีน่ีเกบ็ 1,500 บาท  ปรากฏวา่มสีมาชิกเสียชีวติ 9 คน  ปีต่อไป 
กจ็ะเรียกเกบ็เพียง 900 บาทเท่านั้น  เพิ่มเติมเต็มให้ได ้1,500 บาท  
ในแต่ละปี   
ข้อสงสัย  ท าไมสหกรณ์จึงก  าหนดให้คู่สมรสลงนามในค ายนิยอม
ในสัญญาเงินกูแ้ละสัญญาค ้าประกนัทั้งของผูกู้แ้ละผูค้  ้า  เพราะ 
ถา้ไม่ตอ้งลงนามกส็ะดวกดีอยูแ่ลว้ 
คลายสงสัย  ตามหลกักฎหมายแลว้  การทีส่มาชิกไปกูเ้งินซ่ึง 
คู่สมรสไม่ตอ้งรับทราบหรือให้ค  ายนิยอมได ้ แต่ในทางปฏิบติั
สหกรณ์หลายแห่งประสบปัญหาเวลาฟ้องร้อง  จนถึงขั้นบงัคบัคดี
ให้มีการชดใชห้น้ีสิน  เช่น  ยดึบา้นหรือทรัพยสิ์นไปขายทอดตลาด
แลว้  คู่สมรสที่ไมล่งนามยนิยอม  จะสู้คดีดว้ยเหตุสินสมรส  ท าให้
สหกรณ์จะไดเ้งินมาเพียงคร่ึงหน่ึง  ซ่ึงถา้ไม่พอกบัหน้ีท่ีมีอยูภ่าระก็
จะตกไปถึงผูค้  ้าประกนั  ดงันั้นเพื่อความมัน่คงของสหกรณ์และ
แกปั้ญหาการรับภาระหน้ีของสมาชิก  โดยเฉพาะผูค้  ้าประกนั  
สหกรณ์จึงก  าหนดให้มีการลงนามยนิยอมของคู่สมรสตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน 2559  เป็นตน้ไป 
ข้อสงสัย  สมาชิกโอนเงินไปใหส้หกรณ์แลว้  แต่ท าไมสหกรณ์ยงั
ตอ้งทวงถามสมาชิกอกี 
คลายสงสัย  กรณีสมาชิกโอนเงินเขา้บญัชีสหกรณ์แลว้  สมาชิกตอ้ง
แจง้ให้สมาชิกทราบทุกคร้ังวา่โอนเงินไปเมื่อไร  จ านวนเท่าไร  
และเป็นเงินค่าอะไร  ซ่ึงเคยเกดิกรณีที่สมาชิกโอนเงินมา 20,000 
บาท  ในวนัเดียวกนั 3 คน  บญัชีสหกรณ์จะปรากฏการโอนเงินมา  
3 รายๆ ละ 20,000 บาท  ซ่ึงสหกรณ์ไม่สามารถรู้ไดว้า่เป็นของใคร  
ซ่ึงสมาชิกอาจจะโอนมาช าระหน้ี  แต่สหกรณ์ไมส่ามารถน ามา
ช าระหน้ีให้ไดจ้นกวา่จะรู้วา่เป็นของใคร  ซ่ึงท่ีผ่านมาสหกรณ์
ตรวจสอบจากยอดหน้ีของสมาชิก  หรือสาขาธนาคารแต่ละอ าเภอ 

ที่สมาชิกโอนได ้ แต่ที่เป็นปัญหามากท าใหส้หกรณ์ไม่สามารถ
ตรวจสอบไดเ้ลย  คือ  กรณีบุตรของสมาชิกโอนมาจากกรุงเทพเพื่อ
ช าระหน้ีใหส้มาชิก  กจ็ะท าให้ท่านถูกทวงถามหรือถูกข้ึนบญัชีเป็น
ผูผ้ิดนดัช าระหน้ีได ้
ข้อสงสัย  สหกรณ์มีนโยบายจะเพิ่มยอดวงเงินกูห้รือไม่  รวมทั้งการ
ให้กูส้วสัดิการประเภทต่าง ๆ ดว้ย 
คลายสงสัย  ถา้วเิคราะห์สถานภาพของสหกรณ์และสมาชิกใน
ปัจจุบนัแลว้  สหกรณ์คงไม่มีการเพิ่มยอดกู ้ เช่น  กูส้ามญัจาก 
2,500,000 บาท  เป็น 3,000,000  บาท  หรือ ฉ.ฉ.ATM  จาก 50,000 
บาท  เป็น 100,000 บาท  เน่ืองจากองคป์ระกอบต่าง ๆ ยงัไม่
เอื้ออ  านวย  โดยเฉพาะก  าลงัส่งช าระหน้ีของสมาชิกท่ีจะท าให้
สมาชิกเดือดร้อนภายหลงัเกษียณอายรุาชการไปแลว้  และจะส่งผล
กระทบกบัสหกรณ์ในภาพรวมดว้ย 
ข้อสงสัย  สมาชิกท่ีสมคัรใหม่  แลว้ยงัไม่มีการช าระเงินค่าหุ้นงวด
แรกให้กบัสหกรณ์  จะไปเปิดบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์ไดห้รือไม่ 
คลายสงสัย  กรณีน้ีเป็นกรณีจริงท่ีเกดิข้ึนเมื่อเดือนมกราคม 2559  
โดยคณะกรรมการมีมติรับสมาชิกเมื่อวนัที่ 13 มกราคม 2559  ซ่ึง
เงินค่าหุ้นงวดแรกจะเกบ็จากตน้สังกดัวนัที่ 31 มกราคม 2559  แต่
สมาชิกมาติดต่อขอเปิดบญัชีกบัสหกรณ์ในวนัที่ 15 มกราคม 2559  
ซ่ึงตามหลกัการแลว้  สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อมีการส่งค่าหุ้นงวด
แรกแลว้เท่านั้น  แต่ทั้งน้ีสหกรณ์จะดูแลสมาชิกในกรณีท่ี
คณะกรรมการมมีติรับเป็นสมาชิกแลว้  สหกรณ์กจ็ะใหส้มาชิกไป
เปิดบญัชีเงินฝากไดถ้า้สหกรณ์ออกเลขทะเบียนให้สมาชิกแลว้  
ดงันั้นกระผมจึงขออภยัท่านสมาชิกดว้ยท่ีท าให้ท่านเสียเวลา  และ
เสียอารมณ์ 
     ทา้ยน้ีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ขอ้คิด  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  
กระผมจะน าทุกประเด็นมาตอบขอ้สงสัยของสมาชิก  เพราะกระผม
เช่ือมัน่วา่ท่ีท่านแจง้มานั้น  คือความหวงัดีกบัสหกรณ์  เราจะท างาน
ร่วมกนัอยา่งกลัยาณมิตร  เพื่อใหส้หกรณ์มัน่คงและสมาชิกพึงพอใจ
มากท่ีสุดครับ 

ศุภวาระ  ดิถี  ข้ึนปีใหม ่
อวยพรให้  สุขด ารง  จงสุขขี 

ท่านประสพ  พบพาน  การงานดี 
ชีวติมี  สุขสมหวงั  ดงัใจปอง 

 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 

ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั 
 
 
      



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จ ากดั 
248  หมู่  5  ถนนพหลโยธิน  ต าบลบา้นกลว้ย 
อ าเภอเมอืงชยันาท  จงัหวดัชยันาท  17000 

 

คณะกรรมการด าเนินการ  ท่ีปรึกษา   
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดท่ี 56  

สัมฤทธ์ิ  รงค์ทอง, นายจ าเนียร  ดิษสระ,  นายปรีชา  กาญจนสมบัติ,   
นางปวีณา  บัวภิบาล, วิทยา ชูช่ืน  กรรมการ 

 การลงนามยินยอมของคู่สมรส 
     ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559  เป็นตน้ไป  ทั้งผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
ทุกคนท่ีท าสญัญาเงินกูห้รือสัญญาค ้าประกนั  จะตอ้งให้ “คู่สมรส”  
ลงนามยนิยอม  จึงจะถือวา่สมบูรณ์และรับเงินได ้
 
      

     1. รายละเอียดสมาชิก  เดือนธนัวาคม  2558 

รายการ 
จ านวน

สมาชิก/คน 
จ านวนเงิน 
รายศพ/บาท 

จ านวนเงิน
สงเคราะห์/บาท 

ช.พ.ค. 5,124 531 951,907 
ช.พ.ส. 3,005 249 383,163 

     2.  สมาชิก ช.พ.ค ถึงแกก่รรม ในเดือนที่ผา่นมา ถึงวนัที ่ 8  
มกราคม 2559  มีจ  านวน  4  ราย  คือ 
          2.1  นางกนกวรรณ  เกน้ิม  สมาชิก ช.พ.ค.สังกดัเกบ็นอก  
อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท  สาเหตุการตายไม่ทราบสาเหตุการตาย 
          2.2  นางสายหยด  สีดา  สมาชิก ช.พ.ค.สังกดัเกบ็นอก อ.เมือง
ชยันาท จ.ชยันาท  สาเหตุการตาย  เส้นเลือดในสมองตีบ  
          2.3  นางนภา  จนัทรา  สมาชิก ช.พ.ค.ฝากหัก สนง.สพป.
ชยันาท อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท  สาเหตุการตาย  กรวยไตอกัเสบ
ภาวะติดเช้ือ 
          2.4  นายวทิยา  แกว้เวยีงเดช สมาชิก ช.พ.ค.หักผ่านบญัชี
ธนาคาร อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท  สาเหตุการตาย  เน้ืองอก 
ในกระเพาะ 
     3.  สมาชิก ช.พ.ส ถึงแกก่รรม  จ านวน 4 ราย คือ 
          3.1  นางโฉมยงค ์ อยูโ่ต  คู่สมรสนายชาญ  อยูโ่ต  บ  านาญ  
อ.หันคา จ.ชยันาท  สาเหตุการตาย  ติดเช้ือในกระแสเลือด 
          3.2  นายวทิยา  แกว้เวยีงเดช สมาชิก ช.พ.ค.หักผ่านบญัชี
ธนาคาร อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท  สาเหตุการตาย  เน้ืองอก 
ในกระเพาะ 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค.ชัยนาท 
 

 

 
 

     ส านกังาน สกสค. จงัหวดัชยันาท ขอแจง้ให้สมาชิก ช.พ.ค.  
และ ช.พ.ส. ที่มีความประสงคใ์ห้หกัเงินสงเคราะห์รายศพผา่นบญัชี
ธนาคารกรุงไทยทราบวา่ ส านกังานจะหักเงินสงเคราะหร์ายศพ  
ประจ าเดือน มกราคม 2559 (งวดที่ 1/2559)  ช.พ.ค. จ านวน 501 
บาท ช.พ.ส. 232 บาท  ในวนัที่ 26 มกราคม 2559 จึงขอให้ท่านน า
เงินฝากเขา้บญัชีธนาคาร ที่ท่านแจง้ต่อส านกังานให้เพียงพอต่อการ
หักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ดว้ย  ขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสน้ีท่ีให้ความร่วมมือดว้ยดี 
 
 

การหักเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 
(กรณีสมาชิกไม่มีต้นสังกัดให้หัก) 

 

ระเบียงบ านาญ 
โดย  นายปรีชา  กาญจนสมบตัิ 

     สวสัดีครับท่านสมาชิกผูม้พีระคุณทุกท่านครับ  คอลมันน้ี์เปิดข้ึน
ใหมใ่นฉบบัน้ี  เพื่อเพิ่มช่องทางติดต่อส่ือสารระหวา่งสมาชิกกบั
สหกรณ์  อีกทางหน่ึงที่จะเป็นการส่ือสารสองทาง  จากสมาชิกถึง
สหกรณ์และสหกรณ์ถงึสมาชิก  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงความ
คิดเห็น  เสนอแนะแนวทางในการให้บริการของสหกรณ์  ใหม้ี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชนสู์งสุดแกส่มาชิก  ตลอดจนแจง้
ข่าวสารความเคลือ่นไหวต่าง ๆ ให้สมาชิกไดท้ราบ 
     โดยด าริของท่านประธานกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพนัธ ์ 
ที่เห็นวา่การติดต่อระหวา่งสหกรณ์กบัสมาชิกโดยเฉพาะที่เป็น
ขา้ราชการบ านาญ  อนัมีจ  านวนเกอืบ 1,600 ท่าน  และเพิ่มข้ึนทุกปี   
ทุกท่านเป็นผูท้ี่มีความรู้ ความสามารถมปีระสบการณ์  อนัเป็น
ประโยชนต่์อสหกรณ์ฯ เป็นอยา่งยิง่  แต่โอกาสจะติดต่อส่ือสาร  
โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นสู่สหกรณ์เป็นไปไดย้าก 
     ในการประชุมสามญัที่ผ่านมา  พบวา่  การอภิปรายของสมาชิกได้
ให้ขอ้เสนอแนะขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่  และในหลาย
ความคิดเห็นนั้น  มีจ  านวนไม่นอ้ยไดจ้ากสมาชิกบ านาญ  เพื่อ
ประโยชนสู์งสุดของสมาชิกและสหกรณ์  จึงอยากให้ท่านไดใ้ช้
คอลมันน้ี์  เสนอแนะแนวทางความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน ์ เพื่อให้
สหกรณ์ของเรา  กา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง  แข็งแรงและตรงใจให้
ประโยชนแ์กส่มาชิกทุกคนมากท่ีสุด  หวงัวา่คงไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยความรู้ความปรารถนาดีครับท่าน 
     การเปิดคอลมันน้ี์เปิดในวโรกาสอนัเป็นมงคลอยา่งยิง่  คือช่วงปี
ใหม่  จึงขอใชโ้อกาสน้ี  อา้งอิงคุณพระศรีรัตนตรัย  ตลอดจนส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย  ตลอดจนบารมีของหลวงพอ่ธรรมจกัร  หลวง
ปู่ ศุขและคุณงามความดีทีท่่านไดก้ระท ามา  จงดลบนัดาลให้ท่านคิด
ส่ิงใดสมความตั้งใจทุกประการ  ร ่ารวยเงินทอง  ยศศกัด์ิ  มีคนรัก
มากมาย  ท  าส่ิงใดส าเร็จลุล่วงราบร่ืน  อายยุนืปลอดโรค  ปลอดภยั  
ทุกท่านทุกคนครับ 
 
 


