
สารจากประธานกรรมการสารจากประธานกรรมการ
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท  จํากัด  ที่เคารพ
 ตามมติที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วันท่ี 27 มีนาคม 
2559  ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ไดมีมติ  901 เสียง ไมยินยอมให
ไกลเกลีย่จายเงนิ 7,000,000 บาท ใหกบัโจทย  ตามขอเสนอไกลเกล่ีย
ของศาลแรงงาน ภาค 1 จังหวัดสระบุรี ไดเสนอแนะ ใหเรื่องจาย
บําเหน็จรายเดือนเจาหนาที่ และมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด  ดําเนิน
การตอสูอันจะสงผลประโยชนสูงสุดตอสหกรณฯ และในวันที่ 28 
มีนาคม 2559 กระผมในนามประธานกรรมการสหกรณที่ไดรับมอบ
หมาย  ไดนําไปใหการตอศาลแรงงาน ภาค 1 จังหวัดสระบุรีแลว  และ
ทางศาลแรงงาน ภาค 1 ไดรับทราบและนัดพิพากษาในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2559  เวลา  10.00 น. ณ จังหวัดสระบุรี
 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  ศาลแรงงาน ภาค 1  พิพากษา
คด ี ในเรือ่งบาํเหนจ็รายเดอืนเจาหนาที ่ โดยสรปุคอื ฝายโจทยยนิยอม
ตกลงรับเงินครั้งเดียว  7,000,000 บาท  ตามที่ศาลไดกรุณาไกลเกล่ีย 
หากจาํเลยยนิยอมและพพิากษาใหสหกรณออมทรพัยครชูยันาท จาํกดั 
ในฐานะจําเลยไดจายบาํเหน็จรายเดือน  เดอืนละ 55,890 บาท  พรอม
ดอกเบีย้ รอยละ 7.50 ตอป ใหกบัฝาย โจทย  ตัง้แตวนัที ่1 พฤศจกิายน  
2558 เปนตนไป โดยไมวินิจฉัยในเรื่องของบําเหน็จตกทอด 30 เทา 
และจายสวัสดิการคารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร เมื่อเสียชีวิต  
เนื่องจากไมปรากฏในคําฟอง (ความเขาใจงาย ๆ คือ จายบําเหน็จ                   
รายเดือนแตไมตองจายบําเหน็จตกทอด 30 เทา และสวัสดิการ            

คารักษาพยาบาล พรอมทั้งการศึกษาบุตรในกรณีเสียชีวิต )
 ประเด็นสําคัญในเรื่องน้ีคือ สหกรณตองจายตามที่ศาลมีคํา
พพิากษา  คอื บาํเหน็จรายเดือน เดอืนละ 55,890 บาท พรอมดอกเบ้ีย 
รอยละ 7.50 ตอป ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สวนในกรณีจาย
ครัง้เดยีว 7,000,000 บาท ความทีป่รากฏในคําพพิากษาท่ีศาลไดกรณุา
เปดทางในขัน้ฎีกานัน้ ไมสามารถดาํเนนิการได เนือ่งจากไมเปนไปตาม
มติที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่  27 มีนาคม 2559 
รายละเอียดอยูในคลายความสงสัย
 คณะกรรมการอาํนวยการและผูจดัการฯ ได แถลงตอศาลแรงงาน 
ภาค 1 จังหวัดสระบุรี  ในวันที่  18 พฤษภาคม 2559 ตอหนาศาลวา  
สหกรณในฐานะจําเลยมีความประสงคจะสูถึงที่สุด ทั้งนี้สหกรณตอง
ฎีกาเร่ืองน้ีตอศาลฎีกาภายใน 30 วัน และคณะกรรมการไดมีมติ                
ยังไมตองจายบําเหน็จรายเดือน พรอมดอกเบ้ีย รอยละ 7.50 ตอป 
ตามคําพิพากษา เนื่องจากคําพิพากษานี้เปนคําพิพากษาชั้นตนยังไม
ถงึทีส่ดุ  เพราะฉะน้ันกระบวนการช้ันศาล  ตองรอคําพพิากษาถึงทีส่ดุ 
คือคําพิพากษาของศาลฎีกา
 ดวยในเรื่องนี้ ขอทําความเขาใจกับสมาชิกทุกทานวา  ทาง                
คณะกรรมการและผูจัดการฯ จะดําเนินการตามมติที่ประชุมใหญ
วสิามญั และนาํขอเสนอแนะของสมาชกิมา เปนกรอบกาํหนดแนวทาง  
ในการดําเนินการใหสงผลประโยชนสูงสุดตอสหกรณ ครับ

ดวยความเคารพ

( นายเรวัตร  เอี่ยมรอด )
ประธานกรรมการ
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 ในชวงเดือน มีนาคม - พฤษภาคมน้ี เปนชวงเวลาท่ีทานสมาชิก
เฝารอคอยและติดตามความกาวหนา และรอผลการดําเนินการเร่ือง
ของบําเหน็จรายเดือนเจาหนาที่ อยางใจจดใจจอ จึงขอสรุปสาระ
สําคัญตามประเด็นคําถามจากสมาชิกสหกรณฯ  ดังนี้
 ขอสงสัย.....หลังจากการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559  
เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2559 คณะกรรมการดําเนินการอะไรไปแลวบาง
 คลายสงสยั.....หลงัจากท่ีประชุมใหญวสิามญั ครัง้ที ่1/2559  มี
มติไมรับขอไกลเกลี่ยของศาลที่ใหจายเงิน 7 ลานบาทแกโจทยแลว
เรื่องจบเลยดวยคะแนนเสียง 901 ตอ 0  แลววันรุงขึ้น  วันที่ 28 มี
นามคม 2559  คณะกรรมการอาํนวยการ ผูจดัการ ประธานกรรมการ
ชุดท่ี 52  และตัวแทนจากสหกรณจังหวัด  ไดนํามติที่ประชุมไปแจง
ตอศาลแรงงานภาค 1 จ.สระบุรี  พรอมแถลงขอมูลเพิ่มเติม  ซึ่งศาล
ไดรบัฟงการแถลงของพยานจําเลย (สหกรณ) และรบัเอกสารเพ่ิมเตมิ 
โดยกําหนดวันที่ 18  พฤษภาคม 2559  เปนวันไปรับฟงคําพิพากษา
 ขอสงสยั.....ศาลแรงงานภาค 1 จ.สระบุร ีมคีาํพพิากษาอยางไร
คลายสงสยั.....ศาลแรงงานภาคท่ี 1 จ.สระบุร ี มคีาํพพิากษาใหจาํเลย 
(สหกรณ) จายเงนิบาํเหนจ็รายเดอืนใหโจทย (นางสรุยี เลศิฤทธขิจร)  
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 สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกทาน พบกันฉบับนี้เปนชวงเปด                
ภาคเรียนในปการศึกษาใหม  ไดพบการเปล่ียนแปลงใหมๆ                  
หลายๆ อยาง ไมวาจะเปนศึกษาธกิารจังหวดัใหม  หลกัสตูรใหม 
ลูกศิษยใหม เพื่อนใหม และอะไรๆ ใหมๆ อีกหลายอยาง
 สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จาํกัด ของเราก็มีโครงการ
ใหมๆ เพื่อเอ้ือประโยชนใหกับมวลสมาชิก หลายๆ โครงการ               
เมื่อมีความชัดเจนแลวจะประกาศใหสมาชิกไดรับทราบ อัน
เปนการตามหารอยย้ิมของสมาชิกใหกลบัคืนมา เม่ือนกึถงึสหกรณ
 สวนเรื่องการรักษาประโยชนของสมาชิกที่ทุกทานกําลัง
หวงใยอยูนั้น ขอเรียนวาคณะกรรมการก็มิไดนิ่งนอนใจ ยังคง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนหลักการนิติศาสตรหรือ
รัฐศาสตร และจิตวิทยา ฯลฯ จึงขอเรียนใหสมาชิกไดคลายใจ 
เบาใจ และใหความเชื่อมั่นกับสหกรณฯ ของเราตลอดไป
 สุดทายนี้ ขออางอิงคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให
สมาชิกทุกทานประสบแตความสุขความเจริญ ดวยจตุรพิธพร
ชัยอันประกอบดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร
สมบัติ ตลอดการตลอดไป

คณะกรรมการฝายศึกษาและประชาสัมพันธ

º·ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ (Editorial)º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ (Editorial)

 เรียนทานผูมีพระคุณทุกทานครับ วารสารฉบับนี้ออก            
ลาชาหนอย เหตุเพราะวากําลงัรอความชัดเจนในเร่ืองการปรับปรุง
หนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราชาวสหกรณออมทรัพย
ครูชัยนาท จํากัด  โดยมีหลักการสําคัญคือ ใหสมาชิกทุกทานมี
สตางคเหลือไวใชจาย หลังจากชําระหนี้ตาง ๆ แลว ไมนอยกวา 
3,000 บาท  อาจจะใชวิธีการหลายๆ อยาง มาประยุกตใช  เชน  
ปรับโครงสรางหนี้รวบรวมหนี้หลายๆ สัญญาเปนสัญญาเดียว 
หรอืการพักชําระเงินตนบางสวน  และตามท่ีคณะกรรมการกําลัง
พิจารณาดูแลแกปญหาใหสมาชิกที่กูเงินไมได เพราะมีเงินคง
เหลือไมถงึ 1,800 บาท  โดยเฉพาะสมาชิกทีม่รีายไดนอย เนือ่งจาก
เกษียณออกไปหลายปแลว
 ทั้งนี้เพื่อประโยชนแกมวลสมาชิก ดังอุดมการณของสห
กรณฯ “สมาชกิตองมากอน” อดใจรออกีนดิเมือ่ทกุอยางชัดเจน 
และไดขอสรุปแลว จะแจงใหสมาชิกไดรับทราบครับ
 สุดทาย ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานนับถือ จงบันดาลให
ทกุทานสขุภาพแขง็แรง อยาเจบ็อยาจน โชคด ีรํา่รวย ตลอดกาล 
ตลอดไป

ปรีชา กาญจนสมบัติ

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ
จาก ปรีชา กาญจนสมบัติ

เดือนละ 55,890 บาท  จนเสียชีวิต  และใหจายดอกเบ้ีย รอยละ 7.5 
ตอป ตัง้แตวนัที ่1 พฤศจิกายน 2558  (วนัเกษียณ)  เปนตนไป จนถึง
วันที่ชําระ
 ขอสงสัย.....เมื่อศาลแรงงานภาคที่ 1 จ.สระบุรี พิพากษาให
สหกรณจายเงินบําเหน็จรายเดือนแกโจทยแลว สหกรณจะดําเนิน
การอยางไร  และจะจายเมื่อไร
 คลายสงสยั.....คณะกรรมการดําเนินการชุดปจจุบนั  ไดมมีตใิห
สูคดีตอไป โดยจะยื่นฎีกาตอศาล ภายใน 30 วัน จากวันที่ศาลมี คํา
พิพากษา ซึ่งคาดวาจะไดรับเอกสารคําพิพากษาประมาณวันท่ี 1 
มิถุนายน 2559  สวนเร่ืองการจายเงินรายเดือนใหกับโจทย  ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป สหกรณ
ยังไมจายเพราะถือวาคดียังไมสิ้นสุด
 ขอสงสัย.....การฎีกาจะตองใชเวลาเทาไร
 คลายสงสัย.....การฎีกานั้น คงตองใชเวลาพอสมควร อาจจะ
เปน 1 ป หรือ 2 ป ก็ได  ขึ้นอยูกับกระบวนการของศาลท่ีจะกําหนด
 ขอสงสัย.....ตอจากนี้ คณะกรรมการชุดปจจุบันจะดําเนินการ
อยางไร
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 คลายสงสัย.....คณะกรรมการชุดปจจุบัน  โดยการนําของทาน
ประธาน เรวัตร เอี่ยมรอด  ไมไดนิ่งเฉย พยายามทําทุกอยางใหเกิด
ประโยชนกับสหกรณมากท่ีสุด  โดยมีการพูดคุยและวางแผนดําเนิน
การไวลวงหนาแลว เพียงแคตองคํานึงถึงขอกฎหมายและตาม
กระบวนการของศาลเปนหลัก บัดนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  
ตามการประชุมและมีมติดังนี้
 1. อนมุตัใิหมกีารฎีกา ภายใน 30 วนั  โดยจายคาจางทนายความ 
30,000 บาท
 2. มีมติไมจายเงินบําเหน็จรายเดือน เดือนละ 55,890 บาท 
พรอมดอกเบ้ีย รอยละ 7.50  ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จนถึง
วันที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาถึงที่สุด
 3. ประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษหลังจากไดคําพิพากษาแลว 
เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทาง รวมกับ ทนายความ ผูประสานงาน
บาํนาญ หวัหนาศนูยประสานงานของมธัยมและประถม และผูตรวจ
สอบกิจการสหกรณ
 4. ทําความเขาใจกับสมาชิกทางชองทางตาง ๆ
 5. มอบผูจดัการพูดคยุกบัเจาหนาทีอ่กี 12 คน และใหเจาหนาที่ 
แสดงสิทธิ์เจตจํานงคในการใชสิทธิ์ เพื่อรับทราบความตองการ แลว
นําเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป
 ขอสงสัย.....ตามที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ให         
คณะกรรมการพูดคุยทําขอตกลงกับเจาหนาที่ภายในเดือน เมษายน 
2559 นั้น  ดําเนินการหรือยัง และผลเปนอยางไร
 คลายสงสัย.....คณะกรรมการเห็นควรใหทําหลังวันที่ 18 
พฤษภาคม 2559 ที่ศาลมีคําพิพากษาแลว ซึ่งหลังจากน้ันคณะ
กรรมการไดมอบหมายใหผูจดัการดําเนินการและอยูในระหวางรวบรวม
ขอเสนอของเจาหนาที่ เพื่อมาพิจารณาดําเนินการ และหาทางออก
ที่ดีที่สุดตอไป
 ขอสงสัย.....จากที่ประชุมใหญวิสามัญ สมาชิกเสนอใหคณะ
กรรมการดาํเนนิการยืน่ซองขาวใหกบัเจาหนาที ่กรณีเจาหนาทีย่นืยนั
จะใชสิทธิ์เรียกรองบําเหน็จรายเดือนน้ัน จะทําไดหรือไม
 คลายสงสัย.....การยื่นซองขาวก็คือการใหออกจากการทํางาน
นั่นเอง ถาถามวาทําไดหรือไม ? ก็ขอตอบวา “ทําได”  ตามกฎหมาย
ซึ่งก็ตองยึดขอกฎหมายเปนหลัก โดยกอนอ่ืนใหดูวา ใหออกดวย
เหตผุลใด  ถาเปนการใหออกโดยเจาหนาทีไ่มมคีวามผดิ สหกรณตอง
จายเงินใหกับเจาหนาที่  ไดแก  เงินชดเชยตามอายุการทํางาน เชน 
ทํางานครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป จะไดรับเงินชดเชยเทากับคาจาง
อัตราสุดทาย 30 วัน เปนตน  และอาจจะตองจายเปนเงินทดแทน
การบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 1 งวด การจายคาจาง หรือ ที่นัก
กฎหมายเรียกวา

 “เงนิคาตกใจ” ซึง่ถามองอยางนัน้แลวกไ็มนาจะมผีลกบัสหกรณ
เทาไรนัก แตในทางกฎหมายคุมครองแรงงานแลวยงัมอีกีสวนหนึง่ซึง่
เจาหนาทีส่ามารถฟองรองจากสหกรณได คอื “คาเสียโอกาส” เนือ่งจาก
ใหออกโดยไมมีความผิด ซึ่งเจาหนาที่จะคํานวณรายไดที่ควรไดรับ
จนถึงวนัเกษียณอายุการทํางานพรอมดอกเบ้ีย คงตองคิดใหรอบครอบ
และศึกษากฎหมายพรอมทั้งผูรู เพราะเปนเรื่องละเอียดออน
 ขอสงสัย.....สมาชิกบํานาญอายุ 70 ปขึ้นไป  ไดกูเงินครั้งแรก
เดือน มกราคม 2559  กูพัฒนาชีวิตคร้ังที่  2 เดือนพฤษภาคม 2559  
ไมยืน่กูเงินสามัญ ปรากฏวาคณะกรรมการไมอนุมตั ิจงึมีขอสงสัยดังน้ี
 1. สมาชิกที่กูเงินแลวหลังจากหักชําระหน้ีแลวตองมีเงินเดือน
เหลือ 1,800 บาทนั้น คณะกรรมการไปขุดมาจากหลุมไหน
 2. ถาสหกรณจะอนุมัติใหกูโดยมีเงินเหลือไมถึง 1,800 บาทนั้น 
ผิดคําสั่งของ คสช. ใชหรือไม
 คลายสงสัย.....ผมพยายามลงคาํถามของทานสมาชกิใหสมบรูณ
ที่สุด และขอเรียนทานสมาชิกใหเขาใจกอนวา  การท่ีคณะกรรมการ
มีมติใหกูแลวตองมีเงินคงเหลือ 1,800 บาทขึ้นไปน้ัน  มีจุดประสงค
สาํคญัคอื การสงเสรมิใหสมาชกิมีคณุภาพชวีติทีด่ ีไมตองถกูทวงถาม
เม่ือเงินไมพอสาํหรับชาํระหนี ้เน่ืองจากการคดิดอกเบีย้นัน้จะคดิเปน
รายวัน บางเดือนมี 29 วัน ก็จะมีเงินเหลือมาก แตบางเดือนบางชวง  
เชน ปใหมที่มีวันหยุดยาว เดือนธันวาคม ก็จะเก็บนอย 28 หรือ               
29 วัน เทาน้ัน สวนเดือนมกราคม จะเก็บเพ่ิมขึ้นเปน 31 ถึง                 
33 วัน เปนตน  ประกอบกับคณะกรรมการประสงคจะใหสมาชิกมี
เงินไวใชจายระหวางเดือนอีกทางหนึ่งดวย ทั้งนี้ตามนโยบายของ      
หนวยงานท่ีเก่ียวของจะกําหนดใหสมาชิกท่ีมีเงินเหลือเดือนละ               
20-30% แตในสวนของสหกรณเราน้ัน รูปญหาเปนอยางดี จงึกาํหนด
ไวเพียง 1,800 บาท
 สวนประเด็นที่ 2 นั้น คสช. ไมเคยมีคําสั่งมาใหสหกรณปฏิบัติ
จงึถอืวาไมผดิคําสัง่นะครับ เพราะเร่ืองน้ีเปนเร่ืองของสหกรณเราเอง 
ซึ่งตองเรียนวา ถาทานลองไปเปรียบเทียบกับสหกรณออมทรัพยครู
อื่นๆ จะพบวา เขากําหนดใหเหลือมากกวาของเรา รวมทั้งงวดการ
สงชําระหน้ีก็นอยกวาของเรา คณะกรรมการพยายามดูแลทุกอยาง
เพื่อสมาชิกอยูแลว และขอรับขอสงสัยของทานไวพิจารณา ทั้งนี้ผม
เองไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหดูแลในเรื่องน้ี โดยเฉพาะ
สมาชกิบาํนาญ ซึง่จะเสนอระเบยีบใหคณะกรรมการพจิารณาในเดอืน 
มิถุนายนนี้ เนื่องจากระเบียบหรือมติของคณะกรรมการนั้นใชกับ
สมาชิกทกุคน เม่ือมีปญหาหรอืขอคิดเหน็จากสมาชิก คณะกรรมการ
จะนํามาหารือและดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป

พนม  จงอยูวัฒนา  ผูจัดการ
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ขอมูลเปรียบเทียบฐานะการเงินของสหกรณ 

ประเภท 

 ปบัญชี 

ทุนภายใน 

รวม 

ทุนภายนอก อัตราสวน 

ทุนเรอืนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสม กําไรสุทธิ 
สํารอง
บําเหน็จ 

เงินรับฝาก เงินกูยืม 
ทุนภายใน : 
ทุนภายนอก 

พ.ย.-58 228,553,470 168,191,538 1,278,776 10,652,359 8,045,240 962,767,319 3,379,488,703 1,683,000,000 2.01 : 1 
ธ.ค.-58 2,250,791,070 168,191,538 1,222,176 25,794,298 8,045,240 947,349,355 3,401,393,678 1,585,000,000 2.15 : 1 
ม.ค.-59 2,264,645,530 168,191,538 1,189,176 36,563,097 8,045,240 971,635,047 3,450,269,629 1,683,000,000 2.05 : 1 
ก.พ.-59 2,279,528,070 168,191,538 1,123,876 53,934,877 8,045,240 983,204,413 3,494,028,016 1,658,500,000 2.11 : 1 
มี.ค.-59 2,292,229,630 168,191,538 1,062,276 70,223,553 8,045,240 974,739,683 3,514,491,921 1,654,000,000 2.12 : 1 
เม.ย.-59 2,296,848,370 168,191,538 1,039,876 78,776,828 8,045,240 959,678,025 3,512,579,878 1,649,500,000 2.13 : 1 

- พฤษภาคม 2559  ถึง  ตุลาคม 2559 - 
รวมป 
2559 

2,296,848,370 168,191,538 1,039,876 78,776,828 8,045,240 959,678,025 3,512,579,878 1,649,500,000 2.13 : 1 

2558 2,195,803,480 155,144,569 468,776 135,099,688 8,045,240 965,616,912 3,460,178,665 1,585,000,000 2.18 : 1 
2557 1,985,266,200 142,736,190 480,446 118,957,181 7,070,100 863,384,995 3,117,895,113 1,434,977,466 2.17 : 1 
2556 1,809,509,990 131,683,112 712,313 108,993,857 6,346,930 800,977,703 2,858,223,906 1,398,999,339 2.04 : 1 
2555 1,647,196,020 121,269,765 615,203 100,340,304 5,655,730 782,427,083 2,657,504,106 988,989,109 2.69 : 1 

          

สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากดั  ขอมลู ณ วันที ่ 26 พฤษภาคม  2559 

ประเภท จํานวน รอยละ หุน 
เงินฝาก สมาชิกกูเงินสหกรณ 

ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ จํานวนราย รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
สามัญ 4,501 90.71 1,980,826,310.00 141,409,542.81 627,936,673.92 3,739 99.79 5,116,301,901.90 99.96 

สมทบ 461 9.29 320,829,700.00 19,904,612.07 158,336,180.78 8 0.21 2,246,684.25 0.04 

รวม 4,962 100 2,301,656,010.00 161,314,154.88 786,272,854.70 3,747 100.00 5,118,548,586.15 100.00 

ประเภทเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

ประเภท อัตราดอกเบี้ย 

-  ออมทรัพย รอยละ  2.50 
-  ออมทรัพยพิเศษ รอยละ  2.75 
-  ออมทรัพยสหกรณโรงเรียนมิ่งมงคล รอยละ  3.00 

ประเภทการกูเงินและอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
ประเภท วงเงินสูงสุด จํานวนงวด หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย 

- เงินกูสามัญ 2,500,000 300 คนค้ําประกัน 3 คน 

รอยละ 5.75 

ทุกสัญญาเงินกู 

- เงินกูฉุกเฉิน 2 เทาของเงินเดือน 20 - 
- เงินกูฉุกเฉิน ATM 50,000 100 - 
- เงินกูพิเศษ 3,500,000 360 หลักทรัพย 
- เงินกูพัฒนาชีวิต 300,000 150 คนค้ําประกัน 1 คน 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 
ครูชัยนาท (สฌ.สช) ดาํเนินการทํากูอัตโนมัต ิ

สําหรบัสมาชิกท่ีมิไดมาชําระเงินคาสงเคราะหลวงหนา 
และคาบํารุงรายป สมาชิกคงสภาพ ประจาํป 2559 
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â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍÍÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ (à§Ô¹½Ò¡ÊË¡Ã³ �âÃ§àÃÕÂ¹ÁÔè§Á§¤Å)
 โครงการนีเ้ปนโครงการทีส่หกรณออมทรพัยไดรวมกบั                
ทางชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ตั้งแต 
ป....   เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมี
วตัถปุระสงคเพ่ือนําแนวพระราชดาํรมิาปฏบิตัใิหเกดิประโยชน
ในการสงเสรมิการออมอยางเปนรปูธรรม และเพือ่ใหโรงเรยีน
และนกัเรยีนทีเ่ขารวมโครงการมีสวนรวมในการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ  60 พรรษา
 ทัง้นีโ้ครงการไดใหความสําคัญในเร่ืองของการออม รวม
ทัง้การสงเสริมใหโรงเรียน นกัเรียนไดเขามามีสวนรวมในการบู
รณาการดานการออมโดยการใหโรงเรยีนรบัฝากเงนิจากสมาชกิ
ทีเ่ปนนกัเรยีนในทกุ ๆ  วนั และรวบรวมเขานาํฝากไวกบัสหกรณ
ออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีอัตราผล
ตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียจํานวนรอยละ 3 ตอป นอกจาก
นัน้ผูบรกิารครูผูรบัผดิชอบ และนกัเรียนจะไดรบัการคัดเลือก
เขารวมกจิกรรมของสหกรณ เชน การศกึษาดงูาน หรอืการรบั
เงนิ หรอืสิง่ของสนับสนนุกจิกรรมของนักเรยีนอกีสวนหนึง่ ซึง่

 สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด  ขอแสดงความเสียใจสําหรับครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตในรอบป  บัญชี 2559 
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – ปจจุบัน รวมทั้งสิ้น 24 ราย  ดังนี้

1.  นางรัตนา พูลวงศ
2.  นายฤทธิรงค ชูจําปา
3.  นายจํานง อยูสม
4.  นางธีรวัฒน สงพูล
5.  นางพรหมแปลง มวงเงิน
6.  นายธีรกุล ชัยสรรค
7.  นางถาวร ตันศิริ
8.  นายวิทยา แกวเวียงเดช
9.  นายสุทธิชัย สายสวรรค
10. นายถวิล กันเผือก
11. นางขจร มากุล
12. นายวิเชียร บุญงาม

ขณะนี้มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการแลว ดังนี้
 1. โรงเรียนวัดสองคบทายเมืองอนุสรณ
 2. โรงเรียนวัดแหลมหวา
 3. โรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห)
 4. โรงเรียนวัดฝาง
 5. โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
 6. โรงเรียนเทศบาลบานกลวย
 คณะกรรมการมีนโยบายที่จะสงเสริมการออมตาม
โครงการนีใ้หมากขึน้เพือ่รองรบั พ.ร.บ.สหกรณทีจ่ะมกีารแกไข
ใหม ซึง่มแีนวโนมสงูมาก ทีจ่ะเปดโครงการใหนกัเรยีนเขาเปน
สมาชิกของสหกรณได  ทัง้น้ีนอกจากสรางนสิยัการออมต้ังแต
เด็กไดมีเงินสะสมไวใชประโยชนเมื่อจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน
แลว  ยงัจะเปนการสรางความเตมิโตของธรุกจิของสหกรณได
มั่นคงยิ่งขึ้น
 สหกรณจงึขอเชญิชวนโรงเรยีนเขารวมโครงการ โดยจะ
ประชมุผูบรหิารสถานศกึษาทกุทาน ในวนัศกุรที ่10 มถินุายน 
2559 ที่หองประชุม ชั้น 3 ของสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท 
จํากัด

ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙªÑÂ¹Ò· í̈Ò¡Ñ´ àÊÕÂªÕÇÔμã¹ÃÍº»‚ºÑÞªÕ 2559
(μÑé§áμ‹ 1 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 58 – »̃¨¨ØºÑ¹)

13. นายบุญมาก จุฑานนท
14. นายสาธิต ผองชนะ
15. นายล็อต แพเขียว
16. นางปวีณา ภูเพชร
17. นายสมคิด ออนอินทร
18. นายอํานาจ วันทอง
19. นายเชิญ จันทรเอี่ยม
20. นางวัชราภรณ แยมนุม
21. นายชูชาติ อุนพานิช
22. นายวิชัย เรืองทัพ
23. นายหนูแดง ไหตะคุ



6 วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

 เม่ือสมาชิกเสียชีวิตผูรับผลประโยชนตามท่ีสมาชิกระบุไว หรือทายาทตามกฎหมายกรณีสมาชิกไมไดระบุผูรับ                     
ผลประโยชน จะไดรับเงินจากสหกรณ  ดังนี้
 1. ทุนเรือนหุนของสมาชิก
 2. เงินฝากของสมาชิก
 3. เงินประกันกลุมตามความสมัครใจ @ (ถาสมัคร)   500,000  บาท  ( อุบัติเหตุ  1,000,000 บาท )
 4. เงินสมาคม  สสอค. ฿ (ถาสมัคร)  ไดรบั  600,000  หักคาใชจาย 4%  เหลือ  576,000  บาท
 5. เงินสมาคม  สส.ชสอ. ฿ (ถาสมัคร)  ไดรับ  600,000  หักคาใชจาย 4%  เหลือ  576,000  บาท
 6. เงินสมาคม  สฌ.สช. $ (ถาสมัคร)  ประมาณ  200,000  บาท  ( ตามจํานวนสมาชิก ณ วันที่เสียชีวิต )
 7. เงินประกันอุบัติเหตุ  200,000  บาท  ( เฉพาะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ )
 8. เงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
  -  เงินสงเคราะหศพ  100,000  บาท
  -  เงินคาจัดการงานศพ  50,000  บาท
  -  เงินชดเชยตามอายุการเปนสมาชิก  ( ปละ  2,000  บาท  x  จํานวนท่ีไดเปนสมาชิก = ? )
  -  คาพวงหรีดและสวดพระอภิธรรมศพ  1,500  บาท
หมายเหตุ  :  รายการที่ 3, 4, 5 และ 6  จายเฉพาะสมาชิกที่สมัครเขารวมเทาน้ัน  โดยสมาชิกจายเงินเอง
เมื่อสมาชิกเสียชีวิต  ทายาทตองเตรียมเอกสารไปติดตอกับสหกรณ  ดังนี้
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7วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

 วันที่ 28 มิถุนายน 2559  ประกันชีวิตกลุมตามความ
สมัครใจ @ จะครบกําหนดความคุมครอง ดังนั้น สหกรณจึง
ตองทําประกันชีวิตใหเพื่อคงสภาพสมาชิกตอ ในป 59  โดย
จะมผีลคุมครองตัง้แตวนัที ่29 มถินุายน 2559 – 28 มถินุายน 
2560 สาํหรับเบ้ียประกันนัน้ ขณะน้ีอยูในระหวางหาบริษทัมา
รับทําประกัน  ซึ่งอาจจะเทาเดมิหรือสูงขึ้นกวาป 2558  ซึ่ง
จายเบี้ยประกันคนละ 4,600 บาทตอป  คุมครองการเสียชีวิต  
500,000 บาท  ถาเปนอุบัติเหตุ  1,000,000 บาท
 จากขอมูลปนี้ สมาชิกท่ีทํา @ เสียชีวิตจนถึงขณะน้ี 
จํานวน 29 ราย  (ยังอยูอีก 28 วัน จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 
2559)  บริษัทจายเงินประกัน  29 ราย เปนเงิน 15,500,000 
บาท ขณะท่ีรับเบ้ียประกันจากสหกรณคนละ 4,600 บาท  
จํานวน 3,116 คน เปนเงิน 14,333,600 บาท ดังนั้น ในป 
2558 บริษัทขาดทุนแลว 1,166,400 บาท
 การทําประกันชีวิตกลุมตามความสมัครใจ เมื่อทราบ
ยอดของเบี้ยประกันป 2559 แลว สหกรณจะแจงใหสมาชิก
ทราบ ทั้งน้ีสมาชิกมีชองทางการจายเบี้ยประกัน 2 ชองทาง

คือ  จายเงินสดท้ังจํานวนครั้งเดียวภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2559 หรอื ถาสมาชิกไมแจงใหสหกรณทราบ สหกรณจะทาํการ
กูอัตโนมัติโดยสงชําระ 10 งวด เพื่อรักษาสิทธิ์ของสมาชิก
 การทําประกันชีวิตกลุมตามความสมัครใจ @ เปนการ
ลงทนุทีคุ่มคาของสมาชิก  โดยคดิเบือ้งตน  ถาสมาชกิจายเบ้ีย
ประกันปละ 5,000 บาท  10 ป  ก็เทากับ  50,000 บาท               
20 ป  ก็เทากับ  100,000 บาท  เมื่อเสียชีวิตจะไดรับความ
คุมครอง  500,000 บาท  ซึง่คุมเกนิคุม และถอืเปนหลกัประกนั
ใหกับสมาชิกและครอบครัวไดเปนอยางดี
 การทําประกันชีวิตกลุ มตามความสมัครใจ @ นั้น             
สมาชิกตองจายเบ้ียประกันรายปเอง  แตถาอายุเกนิ 85 ปแลว            
บริษทัจะไมรบัทําประกันตอ  ทัง้นีส้หกรณจะดแูลทานสมาชิก
ตอไป  เมื่อสมาชิกที่ทําประกันชีวิตกลุมตามความสมัครใจ @  
อยางตอเน่ืองจนอายุครบ  85 ป  แลวเสียชวีติ สหกรณจะจาย
เปนเงินสวัสดิการคืนใหตามเบี้ยประกันตามจํานวนท่ีทาน
สมาชิกจายไวอยางตอเนื่อง แตรวมแลวจะตองไมเกิน            
100,000 บาท
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ขอมูลการทําประกันชีวิตและสมาคมฌาปนกิจตามความสมัครใจของสมาชิก

ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃâ´ÂâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ̈ íÒ¡Ñ́   (ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â�)
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 106–1–20455–3

ËÃ×ÍºÑÞªÕ ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ  0–5029069845–0
¡ÃØ³Òá¨Œ§¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¶Ö§ÊË¡Ã³�¾ÃŒÍÁÃÐºØ ª×èÍ – ¹ÒÁÊ¡ØÅ áÅÐàÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡ãËŒªÑ´à¨¹

ã¹ÇÑ¹·ÕèâÍ¹à§Ô¹ÁÒªíÒÃÐ·ÕèÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙªÑÂ¹Ò· í̈Ò¡Ñ´



การเรียกเก็บเงินของสมาชิก (สฌ.สช.)
 ตามที่ สฌ.สช. ครบรอบปบัญชี เมื่อ 31 ธันวาคม 58 สฌ.สช. จึงตองเรียกเก็บเงินจากสมาชิก ตามขอมูลการสมัครใน
แตละกลุม ดังนี้

¼ÙŒÊ‹§ ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´
 248 ËÁÙ‹ 5 ¶¹¹¾ËÅâÂ Ô̧¹ μíÒºÅºŒÒ¹¡ÅŒÇÂ
 ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ªÑÂ¹Ò· ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò· 17000

¡ÃØ³ÒÊ‹§

ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�ÊË¡Ã³�Ï
ËÁÒÂàÅ¢  056 - 411067         ËÁÒÂàÅ¢  056-411412  
ËÁÒÂàÅ¢  056 – 414184        μỐ μ‹ÍËÁÒÂàÅ¢ÀÒÂã¹   Ñ́§¹Õé 
     11 ½†ÒÂ Ø̧Ã¡ÒÃ  12, 13  ½†ÒÂÊÔ¹àª×èÍ
     14 ½†ÒÂ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�        33 ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
     17 FAX         18 ¼ÙŒ̈ Ñ́ ¡ÒÃ      
ËÁÒÂàÅ¢Á×Í¶×Í : 099-270-0983 Line ID  :  chainattsc1 
ËÁÒÂàÅ¢Á×Í¶×Í : 099-270-0439    Line ID  :  chainattsc2 
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เรียกเก็บเดิม

กลุมที่ ระยะเวลา
สมัครสมาชิก

1. สมัครต้ังแตแรก
 เดอืน ก.ค. ป 2557
2. สมัครตั้งแต
 เดอืน ม.ีค. ป 2558
3. สมัครตั้งแต
 เดอืน ก.พ. ป 2559

 3,000 50 - 50
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เรียกเก็บใหมป 2559 กลุมที่ 1 จายเงินสงเคราะหศพ 11 ราย 1,100 บาท ยังมีเงิน
สงเคราะหศพคงเหลอืเหลอื 1,900 บาท จงึไมเรยีกเกบ็เพิม่ (ยกเวน
คาบํารุงรายปที่ตองจาย 50 บาท หรือจายตลอดชีพ 500 บาท)
กลุมที ่2  จายจาํนวนสมาชกิเสยีชวีติ ณ วนัท่ีสมคัรเขาเปนสมาชกิ 
เชน ถาสมัคร 1 พ.ค. 58 จะจาย 11 ราย เปนเงิน 1,100 บาท 
แตถาสมัคร เดือน ธ.ค. 58 จะจาย 4 ราย เปนเงิน 400 บาท               
ดงันัน้สมาชกิตองจายคาสงเคราะหศพเพิม่เตมิ 15 ศพ ไมเทากนั
กลุมที่ 3  ยังไมเรียกเก็บ เนื่องจากรอเรียกเก็บเม่ือสิ้นป 2559
หมายเหตุ : สมาชิกสามารถเลือกจายคาบํารุงตลอดป 
ในครั้งเดียว 500 บาท หรือ จะจายรายป ปละ 50 บาท ก็ได

@ LINE OFFICIAL

หมายเหตุ : เปนระบบประชาสัมพนัธจะไมสนทนาขอความแชทครับ

 

 
ระบบขาวประชาสัมพันธผาน LINE
ทานจะไดรบัขอมลูไดสะดวกรวดเร็ว
และไมพลาดขอมลูขาวสารอกีตอไป
            แอดเราไดที่ @exn3511iNEW!

â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊË¡Ã³�á¡‹¼ÙŒ¹íÒÊÁÒªÔ¡â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊË¡Ã³�á¡‹¼ÙŒ¹íÒÊÁÒªÔ¡
เปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัด
เนื้อหาสาระ -  สาระควรรูของสมาชิก
 -  โครงการสงเสริมการออมของนักเรียน
 -  สถานการณของสหกรณ
ระยะเวลา วันศุกรที่  10 มิถุนายน 2559
ในเวลา  13.00 น. – 16.00 น.
สถานที่ หองประชุมชั้น 3

สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
แจงความประสงคเขารับการประชุมไดที่
คณะกรรมการตัวแทนของหนวยงาน หรือ
ณ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

โทร. 056-411-412 ตอ 11 หรือโทร. 099-270-0983
ภายในวันจันทรที่ 6 มิถุนายน 2559


