สารจากประธานกรรมการ
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ที่เคารพ
ตามมติที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 มีนาคม
2559 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ไดมีมติ 901 เสียง ไมยินยอมให
ไกลเกลีย่ จายเงิน 7,000,000 บาท ใหกบั โจทย ตามขอเสนอไกลเกลีย่
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
คดี ในเรือ่ งบําเหน็จรายเดือนเจาหนาที่ โดยสรุปคือ ฝายโจทยยนิ ยอม
ตกลงรับเงินครั้งเดียว 7,000,000 บาท ตามที่ศาลไดกรุณาไกลเกลี่ย
หากจําเลยยินยอมและพิพากษาใหสหกรณออมทรัพยครูชยั นาท จํากัด
ในฐานะจําเลยไดจา ยบําเหน็จรายเดือน เดือนละ 55,890 บาท พรอม
ดอกเบีย้ รอยละ 7.50 ตอป ใหกบั ฝาย โจทย ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน
2558 เปนตนไป โดยไมวินิจฉัยในเรื่องของบําเหน็จตกทอด 30 เทา
และจายสวัสดิการคารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร เมื่อเสียชีวิต
เนื่องจากไมปรากฏในคําฟอง (ความเขาใจงาย ๆ คือ จายบําเหน็จ
รายเดือนแตไมตองจายบําเหน็จตกทอด 30 เทา และสวัสดิการ

คารักษาพยาบาล พรอมทั้งการศึกษาบุตรในกรณีเสียชีวิต )
ประเด็นสําคัญในเรื่องนี้คือ สหกรณตองจายตามที่ศาลมีคํา
พิพากษา คือ บําเหน็จรายเดือน เดือนละ 55,890 บาท พรอมดอกเบีย้
รอยละ 7.50 ตอป ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สวนในกรณีจาย
ครัง้ เดียว 7,000,000 บาท ความทีป่ รากฏในคําพิพากษาทีศ่ าลไดกรุณา
เปดทางในขัน้ ฎีกานัน้ ไมสามารถดําเนินการได เนือ่ งจากไมเปนไปตาม
มติที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2559
รายละเอียดอยูในคลายความสงสัย
คณะกรรมการอํานวยการและผูจ ดั การฯ ได แถลงตอศาลแรงงาน
ภาค 1 จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ตอหนาศาลวา
สหกรณในฐานะจําเลยมีความประสงคจะสูถึงที่สุด ทั้งนี้สหกรณตอง
ฎีกาเรื่องนี้ตอศาลฎีกาภายใน 30 วัน และคณะกรรมการไดมีมติ
ยังไมตองจายบําเหน็จรายเดือน พรอมดอกเบี้ย รอยละ 7.50 ตอป
ตามคําพิพากษา เนื่องจากคําพิพากษานี้เปนคําพิพากษาชั้นตนยังไม
ถึงทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ กระบวนการชัน้ ศาล ตองรอคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ
คือคําพิพากษาของศาลฎีกา
ดวยในเรื่องนี้ ขอทําความเขาใจกับสมาชิกทุกทานวา ทาง
คณะกรรมการและผูจัดการฯ จะดําเนินการตามมติที่ประชุมใหญ
วิสามัญ และนําขอเสนอแนะของสมาชิกมา เปนกรอบกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการใหสงผลประโยชนสูงสุดตอสหกรณ ครับ
ดวยความเคารพ
( นายเรวัตร เอี่ยมรอด )
ประธานกรรมการ
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º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ (Editorial)
สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกทาน พบกันฉบับนี้เปนชวงเปด
ภาคเรียนในปการศึกษาใหม ไดพบการเปลี่ยนแปลงใหมๆ
หลายๆ อยาง ไมวา จะเปนศึกษาธิการจังหวัดใหม หลักสูตรใหม
ลูกศิษยใหม เพื่อนใหม และอะไรๆ ใหมๆ อีกหลายอยาง
สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ของเราก็มีโครงการ
ใหมๆ เพื่อเอื้อประโยชนใหกับมวลสมาชิก หลายๆ โครงการ
เมื่อมีความชัดเจนแลวจะประกาศใหสมาชิกไดรับทราบ อัน
เปนการตามหารอยยิม้ ของสมาชิกใหกลับคืนมา เมือ่ นึกถึงสหกรณ
สวนเรื่องการรักษาประโยชนของสมาชิกที่ทุกทานกําลัง
หวงใยอยูนั้น ขอเรียนวาคณะกรรมการก็มิไดนิ่งนอนใจ ยังคง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนหลักการนิติศาสตรหรือ
รัฐศาสตร และจิตวิทยา ฯลฯ จึงขอเรียนใหสมาชิกไดคลายใจ
เบาใจ และใหความเชื่อมั่นกับสหกรณฯ ของเราตลอดไป
สุดทายนี้ ขออางอิงคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให
สมาชิกทุกทานประสบแตความสุขความเจริญ ดวยจตุรพิธพร
ชัยอันประกอบดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร
สมบัติ ตลอดการตลอดไป
คณะกรรมการฝายศึกษาและประชาสัมพันธ
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จาก ปรีชา กาญจนสมบัติ

เรียนทานผูมีพระคุณทุกทานครับ วารสารฉบับนี้ออก
ลาชาหนอย เหตุเพราะวากําลังรอความชัดเจนในเรือ่ งการปรับปรุง
หนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราชาวสหกรณออมทรัพย
ครูชัยนาท จํากัด โดยมีหลักการสําคัญคือ ใหสมาชิกทุกทานมี
สตางคเหลือไวใชจาย หลังจากชําระหนี้ตาง ๆ แลว ไมนอยกวา
3,000 บาท อาจจะใชวิธีการหลายๆ อยาง มาประยุกตใช เชน
ปรับโครงสรางหนี้รวบรวมหนี้หลายๆ สัญญาเปนสัญญาเดียว
หรือการพักชําระเงินตนบางสวน และตามทีค่ ณะกรรมการกําลัง
พิจารณาดูแลแกปญหาใหสมาชิกที่กูเงินไมได เพราะมีเงินคง
เหลือไมถงึ 1,800 บาท โดยเฉพาะสมาชิกทีม่ รี ายไดนอ ย เนือ่ งจาก
เกษียณออกไปหลายปแลว
ทั้งนี้เพื่อประโยชนแกมวลสมาชิก ดังอุดมการณของสห
กรณฯ “สมาชิกตองมากอน” อดใจรออีกนิดเมือ่ ทุกอยางชัดเจน
และไดขอสรุปแลว จะแจงใหสมาชิกไดรับทราบครับ
สุดทาย ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานนับถือ จงบันดาลให
ทุกทานสุขภาพแข็งแรง อยาเจ็บอยาจน โชคดี รํา่ รวย ตลอดกาล
ตลอดไป
ปรีชา กาญจนสมบัติ
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ในชวงเดือน มีนาคม - พฤษภาคมนี้ เปนชวงเวลาที่ทานสมาชิก
เฝารอคอยและติดตามความกาวหนา และรอผลการดําเนินการเรื่อง
ของบําเหน็จรายเดือนเจาหนาที่ อยางใจจดใจจอ จึงขอสรุปสาระ
สําคัญตามประเด็นคําถามจากสมาชิกสหกรณฯ ดังนี้
ขอสงสัย.....หลังจากการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559
เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2559 คณะกรรมการดําเนินการอะไรไปแลวบาง
คลายสงสัย.....หลังจากทีป่ ระชุมใหญวสิ ามัญ ครัง้ ที่ 1/2559 มี
มติไมรับขอไกลเกลี่ยของศาลที่ใหจายเงิน 7 ลานบาทแกโจทยแลว
เรื่องจบเลยดวยคะแนนเสียง 901 ตอ 0 แลววันรุงขึ้น วันที่ 28 มี
นามคม 2559 คณะกรรมการอํานวยการ ผูจ ดั การ ประธานกรรมการ
ชุดที่ 52 และตัวแทนจากสหกรณจังหวัด ไดนํามติที่ประชุมไปแจง
ตอศาลแรงงานภาค 1 จ.สระบุรี พรอมแถลงขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งศาล
ไดรบั ฟงการแถลงของพยานจําเลย (สหกรณ) และรับเอกสารเพิม่ เติม
โดยกําหนดวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เปนวันไปรับฟงคําพิพากษา
ขอสงสัย.....ศาลแรงงานภาค 1 จ.สระบุรี มีคาํ พิพากษาอยางไร
คลายสงสัย.....ศาลแรงงานภาคที่ 1 จ.สระบุรี มีคาํ พิพากษาใหจาํ เลย
(สหกรณ) จายเงินบําเหน็จรายเดือนใหโจทย (นางสุรยี  เลิศฤทธิขจร)
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เดือนละ 55,890 บาท จนเสียชีวิต และใหจายดอกเบี้ย รอยละ 7.5
ตอป ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 (วันเกษียณ) เปนตนไป จนถึง
วันที่ชําระ
ขอสงสัย.....เมื่อศาลแรงงานภาคที่ 1 จ.สระบุรี พิพากษาให
สหกรณจายเงินบําเหน็จรายเดือนแกโจทยแลว สหกรณจะดําเนิน
การอยางไร และจะจายเมื่อไร
คลายสงสัย.....คณะกรรมการดําเนินการชุดปจจุบนั ไดมมี ติให
สูคดีตอไป โดยจะยื่นฎีกาตอศาล ภายใน 30 วัน จากวันที่ศาลมี คํา
พิพากษา ซึ่งคาดวาจะไดรับเอกสารคําพิพากษาประมาณวันที่ 1
มิถุนายน 2559 สวนเรื่องการจายเงินรายเดือนใหกับโจทย ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป สหกรณ
ยังไมจายเพราะถือวาคดียังไมสิ้นสุด
ขอสงสัย.....การฎีกาจะตองใชเวลาเทาไร
คลายสงสัย.....การฎีกานั้น คงตองใชเวลาพอสมควร อาจจะ
เปน 1 ป หรือ 2 ป ก็ได ขึ้นอยูกับกระบวนการของศาลที่จะกําหนด
ขอสงสัย.....ตอจากนี้ คณะกรรมการชุดปจจุบันจะดําเนินการ
อยางไร

3

วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

.....

¤ÅÒÂ¤ÇÒÁÊ§ÊÑÂ

คลายสงสัย.....คณะกรรมการชุดปจจุบัน โดยการนําของทาน
ประธาน เรวัตร เอี่ยมรอด ไมไดนิ่งเฉย พยายามทําทุกอยางใหเกิด
ประโยชนกับสหกรณมากที่สุด โดยมีการพูดคุยและวางแผนดําเนิน
การไวลวงหนาแลว เพียงแคตองคํานึงถึงขอกฎหมายและตาม
กระบวนการของศาลเปนหลัก บัดนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ตามการประชุมและมีมติดังนี้
1. อนุมตั ใิ หมกี ารฎีกา ภายใน 30 วัน โดยจายคาจางทนายความ
30,000 บาท
2. มีมติไมจายเงินบําเหน็จรายเดือน เดือนละ 55,890 บาท
พรอมดอกเบี้ย รอยละ 7.50 ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จนถึง
วันที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาถึงที่สุด
3. ประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษหลังจากไดคําพิพากษาแลว
เพื่อพิจารณากําหนดแนวทาง รวมกับ ทนายความ ผูประสานงาน
บํานาญ หัวหนาศูนยประสานงานของมัธยมและประถม และผูต รวจ
สอบกิจการสหกรณ
4. ทําความเขาใจกับสมาชิกทางชองทางตาง ๆ
5. มอบผูจ ดั การพูดคุยกับเจาหนาทีอ่ กี 12 คน และใหเจาหนาที่
แสดงสิทธิ์เจตจํานงคในการใชสิทธิ์ เพื่อรับทราบความตองการ แลว
นําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอสงสัย.....ตามที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ให
คณะกรรมการพูดคุยทําขอตกลงกับเจาหนาที่ภายในเดือน เมษายน
2559 นั้น ดําเนินการหรือยัง และผลเปนอยางไร
คลายสงสั ย .....คณะกรรมการเห็ น ควรให ทํ า หลั ง วั น ที่ 18
พฤษภาคม 2559 ที่ศาลมีคําพิพากษาแลว ซึ่งหลังจากนั้นคณะ
กรรมการไดมอบหมายใหผจู ดั การดําเนินการและอยูใ นระหวางรวบรวม
ขอเสนอของเจาหนาที่ เพื่อมาพิจารณาดําเนินการ และหาทางออก
ที่ดีที่สุดตอไป
ขอสงสัย.....จากที่ประชุมใหญวิสามัญ สมาชิกเสนอใหคณะ
กรรมการดําเนินการยืน่ ซองขาวใหกบั เจาหนาที่ กรณีเจาหนาทีย่ นื ยัน
จะใชสิทธิ์เรียกรองบําเหน็จรายเดือนนั้น จะทําไดหรือไม
คลายสงสัย.....การยื่นซองขาวก็คือการใหออกจากการทํางาน
นั่นเอง ถาถามวาทําไดหรือไม ? ก็ขอตอบวา “ทําได” ตามกฎหมาย
ซึ่งก็ตองยึดขอกฎหมายเปนหลัก โดยกอนอื่นใหดูวา ใหออกดวย
เหตุผลใด ถาเปนการใหออกโดยเจาหนาทีไ่ มมคี วามผิด สหกรณตอ ง
จายเงินใหกับเจาหนาที่ ไดแก เงินชดเชยตามอายุการทํางาน เชน
ทํางานครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป จะไดรับเงินชดเชยเทากับคาจาง
อัตราสุดทาย 30 วัน เปนตน และอาจจะตองจายเปนเงินทดแทน
การบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 1 งวด การจายคาจาง หรือ ที่นัก
กฎหมายเรียกวา
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“เงินคาตกใจ” ซึง่ ถามองอยางนัน้ แลวก็ไมนา จะมีผลกับสหกรณ
เทาไรนัก แตในทางกฎหมายคุม ครองแรงงานแลวยังมีอกี สวนหนึง่ ซึง่
เจาหนาทีส่ ามารถฟองรองจากสหกรณได คือ “คาเสียโอกาส” เนือ่ งจาก
ใหออกโดยไมมีความผิด ซึ่งเจาหนาที่จะคํานวณรายไดที่ควรไดรับ
จนถึงวันเกษียณอายุการทํางานพรอมดอกเบีย้ คงตองคิดใหรอบครอบ
และศึกษากฎหมายพรอมทั้งผูรู เพราะเปนเรื่องละเอียดออน
ขอสงสัย.....สมาชิกบํานาญอายุ 70 ปขึ้นไป ไดกูเงินครั้งแรก
เดือน มกราคม 2559 กูพัฒนาชีวิตครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2559
ไมยนื่ กูเ งินสามัญ ปรากฏวาคณะกรรมการไมอนุมตั ิ จึงมีขอ สงสัยดังนี้
1. สมาชิกที่กูเงินแลวหลังจากหักชําระหนี้แลวตองมีเงินเดือน
เหลือ 1,800 บาทนั้น คณะกรรมการไปขุดมาจากหลุมไหน
2. ถาสหกรณจะอนุมัติใหกูโดยมีเงินเหลือไมถึง 1,800 บาทนั้น
ผิดคําสั่งของ คสช. ใชหรือไม
คลายสงสัย.....ผมพยายามลงคําถามของทานสมาชิกใหสมบูรณ
ที่สุด และขอเรียนทานสมาชิกใหเขาใจกอนวา การที่คณะกรรมการ
มีมติใหกูแลวตองมีเงินคงเหลือ 1,800 บาทขึ้นไปนั้น มีจุดประสงค
สําคัญคือ การสงเสริมใหสมาชิกมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ไมตอ งถูกทวงถาม
เมือ่ เงินไมพอสําหรับชําระหนี้ เนือ่ งจากการคิดดอกเบีย้ นัน้ จะคิดเปน
รายวัน บางเดือนมี 29 วัน ก็จะมีเงินเหลือมาก แตบางเดือนบางชวง
เชน ปใหมที่มีวันหยุดยาว เดือนธันวาคม ก็จะเก็บนอย 28 หรือ
29 วัน เทานั้น สวนเดือนมกราคม จะเก็บเพิ่มขึ้นเปน 31 ถึง
33 วัน เปนตน ประกอบกับคณะกรรมการประสงคจะใหสมาชิกมี
เงินไวใชจายระหวางเดือนอีกทางหนึ่งดวย ทั้งนี้ตามนโยบายของ
หนวยงานที่เกี่ยวของจะกําหนดใหสมาชิกที่มีเงินเหลือเดือนละ
20-30% แตในสวนของสหกรณเรานัน้ รูป ญ
 หาเปนอยางดี จึงกําหนด
ไวเพียง 1,800 บาท
สวนประเด็นที่ 2 นั้น คสช. ไมเคยมีคําสั่งมาใหสหกรณปฏิบัติ
จึงถือวาไมผดิ คําสัง่ นะครับ เพราะเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งของสหกรณเราเอง
ซึ่งตองเรียนวา ถาทานลองไปเปรียบเทียบกับสหกรณออมทรัพยครู
อื่นๆ จะพบวา เขากําหนดใหเหลือมากกวาของเรา รวมทั้งงวดการ
สงชําระหนี้ก็นอยกวาของเรา คณะกรรมการพยายามดูแลทุกอยาง
เพื่อสมาชิกอยูแลว และขอรับขอสงสัยของทานไวพิจารณา ทั้งนี้ผม
เองไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหดูแลในเรื่องนี้ โดยเฉพาะ
สมาชิกบํานาญ ซึง่ จะเสนอระเบียบใหคณะกรรมการพิจารณาในเดือน
มิถุนายนนี้ เนื่องจากระเบียบหรือมติของคณะกรรมการนั้นใชกับ
สมาชิกทุกคน เมือ่ มีปญ
 หาหรือขอคิดเห็นจากสมาชิก คณะกรรมการ
จะนํามาหารือและดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
พนม จงอยูวัฒนา ผูจัดการ
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ประเภทเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ครูชัยนาท (สฌ.สช) ดําเนินการทํากูอัตโนมัติ
สําหรับสมาชิกที่มิไดมาชําระเงินคาสงเคราะหลวงหนา
และคาบํารุงรายป สมาชิกคงสภาพ ประจําป 2559

ประเภท

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.50
รอยละ 2.75
รอยละ 3.00

- ออมทรัพย
- ออมทรัพยพิเศษ
- ออมทรัพยสหกรณโรงเรียนมิ่งมงคล

ประเภทการกูเงินและอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ประเภท
- เงินกูสามัญ
- เงินกูฉุกเฉิน
- เงินกูฉุกเฉิน ATM
- เงินกูพิเศษ
- เงินกูพัฒนาชีวิต

วงเงินสูงสุด
2,500,000
2 เทาของเงินเดือน
50,000
3,500,000
300,000

จํานวนงวด
300
20
100
360
150

หลักประกัน
คนค้ําประกัน 3 คน
หลักทรัพย
คนค้ําประกัน 1 คน

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.75
ทุกสัญญาเงินกู

ขอมูลเปรียบเทียบฐานะการเงินของสหกรณ
ทุนภายใน

ทุนภายนอก

อัตราสวน
ทุนภายใน :
ทุนภายนอก

ประเภท
ปบัญชี

ทุนเรือนหุน

ทุนสํารอง

ทุนสะสม

กําไรสุทธิ

สํารอง
บําเหน็จ

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

รวม

เงินรับฝาก

เงินกูยืม

- พฤษภาคม 2559 ถึง ตุลาคม 2559 รวมป
2559
2558

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

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 จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ประเภท จํานวน

รอยละ

หุน

เงินฝาก
ออมทรัพย

ออมทรัพยพิเศษ

สมาชิกกูเงินสหกรณ
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
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โครงการนีเ้ ปนโครงการทีส่ หกรณออมทรัพยไดรว มกับ
ทางชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ตั้งแต
ป.... เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ นําแนวพระราชดําริมาปฏิบตั ใิ หเกิดประโยชน
ในการสงเสริมการออมอยางเปนรูปธรรม และเพือ่ ใหโรงเรียน
และนักเรียนทีเ่ ขารวมโครงการมีสว นรวมในการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา
ทัง้ นีโ้ ครงการไดใหความสําคัญในเรือ่ งของการออม รวม
ทัง้ การสงเสริมใหโรงเรียน นักเรียนไดเขามามีสว นรวมในการบู
รณาการดานการออมโดยการใหโรงเรียนรับฝากเงินจากสมาชิก
ทีเ่ ปนนักเรียนในทุก ๆ วัน และรวบรวมเขานําฝากไวกบั สหกรณ
ออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีอัตราผล
ตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยจํานวนรอยละ 3 ตอป นอกจาก
นัน้ ผูบ ริการครูผรู บั ผิดชอบ และนักเรียนจะไดรบั การคัดเลือก
เขารวมกิจกรรมของสหกรณ เชน การศึกษาดูงาน หรือการรับ
เงิน หรือสิง่ ของสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนอีกสวนหนึง่ ซึง่

ขณะนี้มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการแลว ดังนี้
1. โรงเรียนวัดสองคบทายเมืองอนุสรณ
2. โรงเรียนวัดแหลมหวา
3. โรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห)
4. โรงเรียนวัดฝาง
5. โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
6. โรงเรียนเทศบาลบานกลวย
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะสงเสริมการออมตาม
โครงการนีใ้ หมากขึน้ เพือ่ รองรับ พ.ร.บ.สหกรณทจี่ ะมีการแกไข
ใหม ซึง่ มีแนวโนมสูงมาก ทีจ่ ะเปดโครงการใหนกั เรียนเขาเปน
สมาชิกของสหกรณได ทัง้ นีน้ อกจากสรางนิสยั การออมตัง้ แต
เด็กไดมีเงินสะสมไวใชประโยชนเมื่อจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน
แลว ยังจะเปนการสรางความเติมโตของธุรกิจของสหกรณได
มั่นคงยิ่งขึ้น
สหกรณจงึ ขอเชิญชวนโรงเรียนเขารวมโครงการ โดยจะ
ประชุมผูบ ริหารสถานศึกษาทุกทาน ในวันศุกรที่ 10 มิถนุ ายน
2559 ที่หองประชุม ชั้น 3 ของสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท
จํากัด
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(μÑé§áμ‹ 1 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 58 – »˜¨¨ØºÑ¹)

สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ขอแสดงความเสียใจสําหรับครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตในรอบป บัญชี 2559
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – ปจจุบัน รวมทั้งสิ้น 24 ราย ดังนี้
1. นางรัตนา
พูลวงศ
13. นายบุญมาก
จุฑานนท
2. นายฤทธิรงค
ชูจําปา
14. นายสาธิต
ผองชนะ
3. นายจํานง
อยูสม
15. นายล็อต
แพเขียว
4. นางธีรวัฒน
สงพูล
16. นางปวีณา
ภูเพชร
5. นางพรหมแปลง
มวงเงิน
17. นายสมคิด
ออนอินทร
6. นายธีรกุล
ชัยสรรค
18. นายอํานาจ
วันทอง
7. นางถาวร
ตันศิริ
19. นายเชิญ
จันทรเอี่ยม
8. นายวิทยา
แกวเวียงเดช
20. นางวัชราภรณ
แยมนุม
9. นายสุทธิชัย
สายสวรรค
21. นายชูชาติ
อุนพานิช
10. นายถวิล
กันเผือก
22. นายวิชัย
เรืองทัพ
11. นางขจร
มากุล
23. นายหนูแดง
ไหตะคุ
12. นายวิเชียร
บุญงาม
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ÿĞćđîćìąđïĊ÷îïšćîðøąìĆï “đÿĊ÷ßĊüĉê”

ÿĞćđîćïĆêøðøąßćßî×ĂÜñĎđš ÿĊ÷ßĊüĉê

ÿĞćđîćïĆêøðøąßćßîĒúąÿĞćđîćìąđïĊ÷îïšćî
×ĂÜñĎšøïĆ ñúðøąē÷ßîŤ

ÿĞćđîćöøèąïĆêø

ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøđÿĊ÷ßĊüĉê

ÿĞćđîćĔïđðúĊ÷ę îßČęĂ (ëšćöĊ)

ĔïßĆèÿĎêøóúĉÖýóìĆĚÜ 2 Āîšć
éšćîĀîšć ĒúąéšćîĀúĆÜ

ïĆîìċÖðøąÝĞćüĆî×ĂÜêĞćøüÝ
(ÖøèĊĂčïĆêĉđĀêč)

เมื่อสมาชิกเสียชีวิตผูรับผลประโยชนตามที่สมาชิกระบุไว 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 จํานวนที่ไดเปนสมาชิก = ? )
- คาพวงหรีดและสวดพระอภิธรรมศพ 1,500 บาท
หมายเหตุ : รายการที่ 3, 4, 5 และ 6 จายเฉพาะสมาชิกที่สมัครเขารวมเทานั้น โดยสมาชิกจายเงินเอง
เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทตองเตรียมเอกสารไปติดตอกับสหกรณ ดังนี้

ÿüĆÿéĉÖćøÿĀÖøèŤ

3

3

3

3

3

3

-

-

ðøąÖĆîßĊüĉêÖúčŠö @

3

3

3

3

3

3

3

3

ÿöćÙöáćðîÖĉÝ ÿÿĂÙ. Đ

3

3

3

3

3

3

-

-

ÿöćÙöáćðîÖĉÝ ÿÿ.ßÿĂ. $

3

3

3

3

3

3

-

-

ÿöćÙöáćðîÖĉÝ ÿá.ÿß. #

3

3

3

3

3

3

-

-

ÿüĆÿéĉÖćøÿÜđÙøćąĀŤÙøĂïÙøĆü

1

1

1

1

1

1

-

-

đĂÖÿćøñĎšìĊęêšĂÜđêøĊ÷ö
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»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ¡ÅØ‹ÁμÒÁ¤ÇÒÁÊÁÑ¤Ãã¨ @ »‚ 2559
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ประกันชีวิตกลุมตามความ
สมัครใจ @ จะครบกําหนดความคุมครอง ดังนั้น สหกรณจึง
ตองทําประกันชีวิตใหเพื่อคงสภาพสมาชิกตอ ในป 59 โดย
จะมีผลคุม ครองตัง้ แตวนั ที่ 29 มิถนุ ายน 2559 – 28 มิถนุ ายน
2560 สําหรับเบีย้ ประกันนัน้ ขณะนีอ้ ยูใ นระหวางหาบริษทั มา
รับทําประกัน ซึ่งอาจจะเทาเดิมหรือสูงขึ้นกวาป 2558 ซึ่ง
จายเบี้ยประกันคนละ 4,600 บาทตอป คุมครองการเสียชีวิต
500,000 บาท ถาเปนอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
จากขอมูลปนี้ สมาชิกที่ทํา @ เสียชีวิตจนถึงขณะนี้
จํานวน 29 ราย (ยังอยูอีก 28 วัน จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน
2559) บริษัทจายเงินประกัน 29 ราย เปนเงิน 15,500,000
บาท ขณะที่รับเบี้ยประกันจากสหกรณคนละ 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 ทั้งนี้สมาชิกมีชองทางการจายเบี้ยประกัน 2 ชองทาง

คือ จายเงินสดทั้งจํานวนครั้งเดียวภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 หรือ ถาสมาชิกไมแจงใหสหกรณทราบ สหกรณจะทําการ
กูอัตโนมัติโดยสงชําระ 10 งวด เพื่อรักษาสิทธิ์ของสมาชิก
การทําประกันชีวิตกลุมตามความสมัครใจ @ เปนการ
ลงทุนทีค่ มุ คาของสมาชิก โดยคิดเบือ้ งตน ถาสมาชิกจายเบีย้
ประกันปละ 5,000 บาท 10 ป ก็เทากับ 50,000 บาท
20 ป ก็เทากับ 100,000 บาท เมื่อเสียชีวิตจะไดรับความ
คุม ครอง 500,000 บาท ซึง่ คุม เกินคุม และถือเปนหลักประกัน
ใหกับสมาชิกและครอบครัวไดเปนอยางดี
การทํ า ประกั น ชี วิ ต กลุ  ม ตามความสมั ค รใจ @ นั้ น
สมาชิกตองจายเบีย้ ประกันรายปเอง แตถา อายุเกิน 85 ปแลว
บริษทั จะไมรบั ทําประกันตอ ทัง้ นีส้ หกรณจะดูแลทานสมาชิก
ตอไป เมื่อสมาชิกที่ทําประกันชีวิตกลุมตามความสมัครใจ @
อยางตอเนือ่ งจนอายุครบ 85 ป แลวเสียชีวติ สหกรณจะจาย
เปนเงินสวัสดิการคืนใหตามเบี้ยประกันตามจํานวนที่ทาน
สมาชิ ก จ า ยไว อ ย า งต อ เนื่ อ ง แต ร วมแล ว จะต อ งไม เ กิ น
100,000 บาท

öĎúÖćøìĞ
ćðøąÖĆ
ĒúąÿöćÙöáćðîÖĉÝจêćöÙüćöÿöĆ
ÙøĔÝ×ĂÜÿöćßĉ
Ö ก
ขอมู×šลĂการทํ
าประกั
นชีîวßĊิตüĉêและสมาคมฌาปนกิ
ตามความสมั
ครใจของสมาชิ
ðøąđõì

đÜĉîÿÜđÙøćąĀŤýó
úŠ
ÿĆâúĆÖþèŤ üÜĀîšćìĊęÿöćßĉÖ
êšĂÜÝŠć÷ ðŘ 58

ÖćøÝŠć÷đÜĉîðŘ 2559
øą÷ąđüúć
ÙčšöÙøĂÜ

ÝĞćîüî

øą÷ąđüúć
õć÷Ĕî
15 Ö.Ù. 59
õć÷Ĕî
15 ö.Ù. 59
õć÷Ĕî
15 ö.Ù. 59

ÿöćÙöáćðîÖĉÝêćöÙüćöÿöĆÙøĔÝ×ĂÜÿöćßĉÖ

@

4,600

ëċÜ 28 öĉ.÷. 59

øĂ÷ĂéÝćÖ
ïøĉþĆìðøąÖĆî

ÿöćÙöáćðîÖĉÝÿÜđÙøćąĀŤÿöćßĉÖßčöîčöÿĀÖøèŤ
ĂĂöìøĆó÷ŤÙøĎĕì÷ (ÿÿĂÙ.)
ÿöćÙöáćðîÖĉÝđÙøćąĀŤÿĀÖøèŤÿöćßĉÖ×ĂÜßčöîčö
ÿĀÖøèŤĂĂöìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ (ÿÿ.ßÿĂ.)

Đ

4,860

ëċÜ 31 í.Ù. 59

4,830

$

4,840

ëċÜ 31 í.Ù. 59

4,820

#

1,500
* ÙŠćïĞćøčÜÿöćÙö
ðŘúą 50 ïćì

ëċÜ 31 í.Ù. 59

1,500

ÿöćÙöáćðîÖĉÝÿÜđÙøćąĀŤÿöćßĉÖÿĀÖøèŤ
ĂĂöìøĆó÷ŤÙøĎßĆ÷îćì (ÿá.ÿß.)

Āöć÷đĀêč

ëšćÿöćßĉÖĕöŠĕéšÝŠć÷
đÜĉîêćöÖĞćĀîé
ÿĀÖøèŤÝąìĞćÖćøÖĎš
ĂĆêēîöĆêĉÿŠÜßĞćøą 10 Üüé
đóČęĂøĆÖþćÿĉìíĉĝ×ĂÜÿöćßĉÖ
* ÝĞćîüîđÜĉîđøĊ÷ÖđÖĘïĂćÝ
õć÷Ĕî
ĕöŠđìŠćÖĆî ×ċĚîĂ÷ĎÖŠ Ćï
15 ö.Ù. 59 øą÷ąđüúćìĊęÿöĆÙøĔîðŘĒøÖ

ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃâ´ÂâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙªÂÑ ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´ (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¡Ã³¾ÃŒÍÁÃÐºØ ª×èÍ – ¹ÒÁÊ¡ØÅ áÅÐàÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡ãËŒªÑ´à¨¹
ã¹ÇÑ¹·ÕèâÍ¹à§Ô¹ÁÒªíÒÃÐ·ÕèÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´

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

Ö.ó.

öĊ.Ù.

đö.þ.

-

-

-

-

เรียกเก็บเดิม

ĔîðŘ 2558 ÿöćßĉÖđÿĊ÷ßĊüĉêøüö 11 øć÷
ó.Ù. öĉ.÷. Ö.Ù. ÿ.Ù.
Ö.÷.

ê.Ù.

ó.÷.

í.Ù.

øüö

1 øć÷
(100)

3 øć÷
(300)

1 øć÷
(100)

4 øć÷
(400)

11 øć÷
(1,100)

-

-

เรียกเก็บใหมป 2559

คา
คา
คา
คา
กลุมที่ ระยะเวลา
สมัครสมาชิก สงเคราะห บํารุง สงเคราะห บํารุงราย
ศพ
รายป
ศพ
ป
1. สมัครตั้งแตแรก
เดือน ก.ค. ป 2557
2. สมัครตั้งแต
เดือน มี.ค. ป 2558
3. สมัครตั้งแต
เดือน ก.พ. ป 2559

3,000

50

-

50

1,000

50

1,600

50

1,000

50

-

-

â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊË¡Ã³á¡‹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

¼ÙŒÊ‹§ ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´

248 ËÁÙ‹ 5 ¶¹¹¾ËÅâÂ¸Ô¹ μíÒºÅºŒÒ¹¡ÅŒÇÂ
ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ªÑÂ¹Ò· ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò· 17000

¡ÃØ³ÒÊ‹§

1 øć÷
(100)

1 øć÷
(100)

กลุมที่ 1 จายเงินสงเคราะหศพ 11 ราย 1,100 บาท ยังมีเงิน
สงเคราะหศพคงเหลือเหลือ 1,900 บาท จึงไมเรียกเก็บเพิม่ (ยกเวน
คาบํารุงรายปที่ตองจาย 50 บาท หรือจายตลอดชีพ 500 บาท)
กลุม ที่ 2 จายจํานวนสมาชิกเสียชีวติ ณ วันทีส่ มัครเขาเปนสมาชิก
เชน ถาสมัคร 1 พ.ค. 58 จะจาย 11 ราย เปนเงิน 1,100 บาท
แตถาสมัคร เดือน ธ.ค. 58 จะจาย 4 ราย เปนเงิน 400 บาท
ดังนัน้ สมาชิกตองจายคาสงเคราะหศพเพิม่ เติม 15 ศพ ไมเทากัน
กลุมที่ 3 ยังไมเรียกเก็บ เนื่องจากรอเรียกเก็บเมื่อสิ้นป 2559
หมายเหตุ : สมาชิกสามารถเลือกจายคาบํารุงตลอดป
ในครั้งเดียว 500 บาท หรือ จะจายรายป ปละ 50 บาท ก็ได

ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·ÊË¡Ã³Ï

ËÁÒÂàÅ¢ 056 - 411067
ËÁÒÂàÅ¢ 056-411412
ËÁÒÂàÅ¢ 056 – 414184
μÔ´μ‹ÍËÁÒÂàÅ¢ÀÒÂã¹ ´Ñ§¹Õé
11 ½†ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ
12, 13 ½†ÒÂÊÔ¹àª×Í
è
14 ½†ÒÂ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
33 ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
17 FAX
18 ¼Ù¨
Œ ´
Ñ ¡ÒÃ
ËÁÒÂàÅ¢Á×Í¶×Í : 099-270-0983
Line ID : chainattsc1
ËÁÒÂàÅ¢Á×Í¶×Í : 099-270-0439
Line ID : chainattsc2

@ LINE OFFICIAL

ระบบขาวประชาสัมพันธผาน LINE
ทานจะไดรบั ขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว
และไมพลาดขอมูลขาวสารอีกตอไป
NEW! แอดเราไดที่ @exn3511i

หมายเหตุ : เปนระบบประชาสัมพันธจะไมสนทนาขอความแชทครับ

