
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2559 
     ปี 2559  สหกรณ์ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกทุนกำรศกึษำ
บุตรสมำชิก  ดังนี้ 
     1.  จ ำนวนทุนกำรศึกษำแต่ละระดับ 
          1.1  ช้ัน ป.3  จ ำนวนทุนละ 1,000 บำท 
          1.2  ช้ัน ป.6   จ ำนวนทุนละ 1,200 บำท 
          1.3  ช้ัน ม.3   จ ำนวนทุนละ 1,500 บำท 
          1.4  ช้ัน ม.6/ปวช.3  จ ำนวนทุนละ 2,000 บำท 
          1.5  ปริญญำตรีปีท่ี 4  จ ำนวนทุนละ 3,000 บำท 
     2.  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนกำรศึกษำบุตร 
          2.1  เป็นบุตรของสมำชิกสหกรณ์ฯ  ซึ่งเป็นสมำชิกมำแล้ว
ไม่น้อยกวำ่ 1 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร  โดยให้นับเวลำกำรเป็น
สมำชิกจำกสหกรณ์อืน่ต่อเนือ่งในกรณีท่ีขอโอนสมำชิกภำพมำได ้
          2.2  ไม่เป็นบุตรบุญธรรม 
          2.3  เป็นผู้มีควำมประพฤติด ี
          2.4  เป็นผู้ท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศกึษำท่ีอยู่ในกำร
ควบคุมดูแลของทำงรำชกำรซึ่งไม่สูงกว่ำระดับปริญญำตรี 
          2.5  อำยุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์  นับถึงวนัปิดรับสมัคร 
          2.6  บุตรสมำชิกท่ีศึกษำในกำรจดักำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศกึษำตำมอธัยำศัยไม่สำมำรถขอรับทุนกำรศึกษำบุตรได ้
     3.  ระยะเวลำกำรขอรับทุน 
          ระหว่ำงวันท่ี 15 สิงหำคม – 13 กันยำยน 2559 
     4.  สิทธิกำรขอรับทุนกำรศกึษำบุตร 
          ผู้ขอรับทุนต้องใช้แบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด  โดยใช้สิทธิของ
บิดำหรือมำรดำเพียงคนเดียว 
     5.  หลักฐำนกำรขอรับทุน 
          5.1  เอกสำรประกอบกำรขอรับทุน  ได้แก่  

บรรณาธิการ 
     อีก 2 เดือนเศษก็จะส้ินปีบัญชี 2559  ในวันท่ี 31 ตุลำคม 
2559  ซึ่งท่ี ผ่ำนสหกรณ์ จะจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  
ประมำณสัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤศจิกำยน  แล้วในวันรุ่งข้ึน
สมำชิกก็จะได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน  แต่ส ำหรับในปีบัญชี 
2559 ปีนี้   โอกำสท่ีสหกรณ์จะจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี
ภำยในเดือนพฤศจิกำยนเช่นท่ีผ่ำนมำนั้น  คงเป็นไปได้ยำก  ซึ่ง
อำจจะเป็นเดือนธันวำคม 2559 หรือเดือนมกรำคม 2560  ก็ได้  
เพรำะตำมข้อบังคับผู้สอบบัญชีมีระยะเวลำในกำรตรวจสอบ 150 
วันนับจำกวัน ปิดบัญชี  ซึ่งก็ต้องภำยใน 31 มีนำคม 2560   
     สำเหตุส ำคัญท่ีกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2559  ต้อง
ล่ำช้ำออกไป  ก็เนื่องมำจำกปีนี้เป็นปีบังคับท่ีสหกรณ์ฯ  ของเรำ
ต้องได้รับกำรตรวจจำกผู้สอบบัญชีภำครัฐ  ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีจำก
ภำคเอกชนเช่นปีท่ีผ่ำนมำ  ประกอบกับขณะนี้ผู้สอบบัญชีภำครัฐ
ของชัยนำทมีบุคลำกรเพียง 3 คน  ท่ีต้องรับผิดชอบตรวจสหกรณ์
ในจังหวัดชัยนำททุกแห่ง 
     ดังนั้นในปีบัญชี 2559 นี้  กำรประชุมใหญ่คงต้องช้ำกว่ำท่ีเคย
เป็นมำแน่นอน  ท้ังนี้คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้ผู้จัดกำร
ประสำนกับผู้สอบบัญชี  ให้ตรวจสอบเพื่อจะจัดประชุมใหญ่ให้เร็ว
ท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้  จึงขอให้ท่ำนสมำชิกได้รับทรำบไว้ในเบ้ืองต้น
และท ำใจกับกำรประชุมใหญ่ปีนี้ท่ีต้องล่ำช้ำออกไปบ้ำง 

คณะกรรมการฝ่ายศกึษาและประชาสมัพันธ ์

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ฉบบัท่ี 7 ปีท่ี 56  ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2559 

www.chainattsc.com E-Mail : chainattsc@hotmail.com โทร. 0-5641-1067 โทรสาร. 0-5641-4184 
 



ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  หรือสูติบัตรของผู้รับทุน  โดยให้บิดำ  หรือ
มำรดำซึ่งเป็นสมำชิกเป็นผู้รับรองส ำเนำถูกต้อง 
          5.2  หนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำท่ีแสดงว่ำผู้ขอรับทุน
ก ำลังศึกษำตำมระดับกำรศึกษำท่ีขอรับทุนของสถำนศึกษำนั้นจริง 
          5.3  กรณี บุตรสมำชิกท่ี เรียนจบหลัก สูตรไม่ตรงกับ
ระดับช้ันท่ีก ำหนดในข้อ 1  ให้แนบหลักฐำนยืนยันหลักสูตรพร้อม
หลักฐำนกำรจบหลักสูตร  แต่ท้ังนี้ในระดับนั้นจะได้รับสิทธิ์เพียง
คร้ังเดียวเม่ือจบหลักสูตรเท่ำนั้น 
     6.  กำรรับทุนกำรศกึษำบุตร 
          สหกรณ์ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศกึษำในวันท่ี 16 
กันยำยน 2559  ท่ีสหกรณ์ฯ  ทำง www.chainattsc.com  และ
หน่วยงำนตน้สังกัด 
          ผู้รับทุนไปขอรับทุนได้ท่ี  กรรมกำรประจ ำหน่วยระหว่ำง
วันท่ี 3 – 21 ตุลำคม 2559 
 
 
 
การท าประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจ (@)  

ปี 2559 
     ประกันชีวิตกลุ่มตำมควำมสมัครใจของปี 2558  มีสมำชิกจ่ำย
เบ้ียคนละ 4,600 บำท  ได้หมดควำมคุ้มครองวันท่ี 28 มิถุนำยน 
2559  สหกรณ์จึงได้ประกำศเชิญชวนบริษัทต่ำง ๆ ได้เสนอตัวรับ
ท ำประกันของปี 2559 ซึ่งจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันท่ี 29 มิถุนำยน 
2559 – 28 มิถุนำยน 2560  โดยมีบริษัทท่ีเสนอท ำประกัน  
จ ำนวน  4 รำย  ดังนี้ 
ท่ี บริษัท เบี้ยประกัน 
1 บริษัท กรุงไทย – แอกซ่ำ ประกันชีวิต 

จ ำกัด (มหำชน) 
6,540 

2 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 5,500 
3 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จ ำกัด 

(มหำชน) 
5,335 

4 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) 

5,200 

     เนื่องจำกปีท่ีผ่ำนมำ  มีสมำชิกเสียชีวิตท้ังส้ิน 33 รำย  จำก
ข้อมูลท่ีผ่ำนมำจะมีสมำชิกเสียชีวิตอยู่ท่ี 20 – 25 รำย มีผลให้เบ้ีย
ประกันสูงข้ึน  แต่ท้ังนี้คณะกรรมกำรได้ต่อรองจนถึงท่ีสุดแล้ว  
เบ้ียประกันในปีนี้จะอยู่ท่ี 5,000 บำท  ซึ่งสมำชิกสำมำรถเลือก
ช ำระเป็นเงินสดหรือให้สหกรณ์ท ำกำรกู้อัตโนมัติโดยสมำชิกผ่อน
ช ำระ 10 งวด ๆ ละ 500 บำท  พร้อมดอกเบ้ีย 
     เม่ือวันท่ี 4 กรกฎำคม 2559  นำยไม้  จิตรดำ  เสียชีวิตขณะ
อำยุ 86 ปี  ซึ่งบริษัทไม่ได้ท ำประกันต่อให้  เนื่องจำกอำยุเกิน 85 
ปี  ท้ังนี้ทำยำทจะได้รับเงินค่ำเบ้ียประกัน @ ท่ีสมำชิกจ่ำยต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2552 – 2558  รวม 28,600 บำท  ซึ่งเปรียบเสมือนว่ำ
สมำชิกจ่ำยเบ้ียประกันของตัวเองไปก่อน  แล้วจะได้รับคืนถ้ำ
เสียชีวิตหลังอำยุ 85 ปี  แต่ถ้ำสมำชิกเสียชีวิตระหว่ำงท ำประกัน  
คือ  ภำยในอำยุ 85 ปี  จะได้ รับเงิน 500,000 บำท  แต่ถ้ำ
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  จะได้รับ 1,000,000 บำท 
 

เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 
     สมำชิกท่ีฝำกเงินออมทรัพย์ทวีทรัพย์ไวก้ับสหกรณ์  มีรำยกำร
ต่อไปนี ้
     1.  เงินฝำกออมทรัพย์ทวีทรัพย์  ฝำกรำยเดือน 24 เดือน  
อัตรำดอกเบ้ีย 3.50 บำท 
     2.  เงินฝำกออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 2  ฝำกรำยเดอืน 12 เดอืน  
อัตรำดอกเบ้ีย 3.50 บำท 
     3.  เงินฝำกออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 3  ฝำกรำยเดอืน 12 เดอืน  
อัตรำดอกเบ้ีย 3.75 บำท 
     4.  เงินฝำกออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 4  ฝำกรำยเดอืน 48 เดอืน  
อัตรำดอกเบ้ีย 4.50 บำท 
      5.  เงินฝำกออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 5  ฝำกรำยเดอืน 12 เดอืน  
อัตรำดอกเบ้ีย 4.00 บำท 
     ขณะนี้หลำยบัญชีได้ครบก ำหนดกำรฝำกในแต่ละประเภทแล้ว  
ซึ่งสหกรณจ์ะด ำเนนิกำรดังนี ้
     1. สหกรณ์จะปิดบัญชีท่ีครบก ำหนดด้วยระบบอัตโนมัต ิ
     2.  สหกรณ์จะโอนเงินฝำกพร้อมดอกเบ้ียของบัญชีท่ีปิดไปเข้ำ
บัญชีออมทรัพย์  (ดอกเบ้ีย 2.50 บำท)  ของสมำชิกท่ีระบุไว ้
     สหกรณ์ฯ  ขอขอบคณุสมำชิกทุกท่ำนท่ีมีควำมเช่ือม่ัน  และ
ศรัทธำต่อสหกรณ์  ท้ังนี้ในอนำคตสหกรณ์หวังวำ่คงจะได้รับควำม
เช่ือม่ันและศรัทธำตอ่สหกรณเ์หมือนเช่นเคย 
 
 คลายความสงสัย 

โดย  พนม จงอยู่วัฒนา ผู้จัดการ  โทร. 08-1036-9909 
     ในช่วงเดือนมิถุนำยนจนถึงปัจจุบัน  เร่ืองบ ำเหน็จรำยเดือน
เจ้ำหน้ำท่ีก็ยังเป็นท่ีสนใจและติดตำมของสมำชิมำอย่ำงต่อเนื่อง  
ดังนั้นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจึงได้มอบหมำยให้กระผมได้ช้ีแจง
ท ำควำมเข้ำใจกับสมำชิกท้ังในแบบกำรจัดประชุมสมำชิกท่ี
สหกรณ์และกำรออกไปพบกับสมำชิกในแต่ละจุด  ท ำให้มีกำร
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน  โดยเฉพำะประเด็นค ำถำม
หรือข้อสงสัยจำกสมำชิก  ซึ่งจะได้ตอบข้อสงสัย  ดังนี้ 
     ข้อสงสัย. ....เร่ืองบ ำเหน็จรำยเดือนเจ้ำหน้ ำท่ี  ขณะนี้
ด ำเนินกำรไปถึงไหนแล้ว 
     คลายสงสัย.....ส ำหรับในส่วนท่ีเป็นคดีฟ้องร้องนั้น  สหกรณ์
ได้ด ำเนินกำร  หลังจำกได้รับค ำพิพำกษำจำกศำลเม่ือวันท่ี 17 
มิถุนำยน 2559  ท่ีให้สหกรณ์จ่ำยบ ำเหน็จรำยเดือน ๆ  ละ 55,890  
บำท  จนกว่ำโจทย์จะถึงแก่กรรมนั้น  ดังนี้ 
     -  ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  เม่ือวันท่ี 19 พฤษภำคม 
2559  เพื่อหำแนวทำงกำรย่ืนฎีกำ 
     -  ประชุมคณะกรรมกำร  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้ประสำนงำน
บ ำนำญและทนำยควำม  เม่ือวันท่ี 22 มิถุนำยน 2559  ก ำหนด
ประเด็นในกำรฎีกำ   
     * สหกรณ์ย่ืนฎีกำต่อศำลแล้ว  เม่ือวันท่ี 1 กรกฎำคม 2559  
โดยจ้ำงทนำยควำมในข้ันฎีกำ 30,000 บำท 
     ข้อสงสัย.....ในส่วนของเจ้ำหน้ำท่ี  ซึ่งยังไม่เกษียณ  สหกรณ์
ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     คลายสงสัย.....เจ้ำหน้ำท่ีซึ่งยังไม่เกษียณและมีสิทธิ์ตำม
ระเบียบบ ำเหน็จรำยเดือน  มี 12 คน  โดยนำยชัยรัตน์  บุญศิริ  
จะเกษียณในปีนี้  ซึ่งปัจจุบันเงินเดือน  44,540 บำท  อำยุงำน 39 
ปี  ถ้ำรับบ ำเหน็จคร้ังเดียวจะได้รับ 1,737,060 บำท  แต่ถ้ำรับ
บ ำเหน็จรำยเดือนจะได้รับเดือนละ 34,741.20 บำท  ส่วนคนอื่น
อีก 11 คน  ท่ียังไม่เกษียณ  ซึ่งคณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรแล้ว  
ดังนี้ 
     - มอบผู้จัดกำรเจรจำเจ้ำหน้ำท่ีเป็นรำยบุคคลให้เสนอควำม
ต้องกำร  ถึงประธำนโดยตรง 
     -  ประธำนสรุปผลในภำพรวมของเจ้ ำหน้ ำท่ี   แจ้ งต่อ
คณะกรรมกำรทรำบ  คือ  เจ้ำหน้ำท่ีส่วนใหญ่ขอรับบ ำเหน็จเงิน
ก้อนเป็น 2 เท่ำ  จำกกำรคิดบ ำเหน็จตำมระเบียบเดิม 
     -  คณะกรรมกำรมอบให้คณ ะกรรมกำรไปหำแนวทำง
ด ำเนินกำรและมอบผู้จัดกำรเจรจำกับเจ้ำหน้ำท่ีอีกคร้ัง  แล้ว
น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำในเดือนสิงหำคม 2559 
     คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนี้มำอย่ำงต่อเนื่อง  หำก
สมำชิกมีข้อคิดเห็นหรือแนวทำงท่ีจะเกิดประโยชน์กับสหกรณ์อัน
จะน ำมำซึ่งควำมพึงพอใจของทุกฝ่ำยได้  ก็ขอให้เสนอผ่ำนทำง
ประธำนหรือกรรมกำร  หรือผู้จัดกำรตลอดเวลำ 
     ข้อสงสัย.....สมำชิกสมทบจะได้ รับสวัสดิกำรของสหกรณ์  
ได้แก่  ประกันอุบัติเหตุ ,  สวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิกและ
ครอบครัวสมำชิก,  สมำชิกและบุตรท่ีเจ็บป่วยและสมำชิกประสบ
ภัย  หรือไม่ 
     คลายสงสัย.....ส ำหรับสวัสดิกำรของสมำชิกสมทบขณะนี้ยังไม่
มีนะครับ  จะมีได้ในส่วนของกำรได้รับสิทธิ์ในกำรสมัครท ำประกัน
ชีวิตกลุ่มตำมควำมสมัครใจ @ เท่ำนั้น 
     ข้อสงสัย.....ประกันคุ้มครองสินเช่ือ  10 ปี  หมำยควำมว่ำ
อย่ำงไร 
     คลายสงสัย.....ประกันคุ้มครองสินเช่ือ 10 ปี  เป็นประกันท่ี
ท ำกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ส ำหรับสมำชิกท่ีขอกู้เพื่อช ำระ
หนี้สถำบันกำรเงินอื่น  ถ้ำสมำชิกเสียชีวิตภำยใน 10 ปี  บริษัทจะ
รับผิดชอบหนี้คงเหลือ ณ วันเสียชีวิตให้กับสหกรณ์แทนสมำชิก  
แต่ถ้ำครบ 10 ปีแล้วสมำชิกยังมีชีวิตอยู่และหนี้สัญญำนี้ยังไม่หมด  
ก็ต้องพิจำรณำท ำประกันต่อหรือหำรูปแบบใหม่ท่ีจะคุ้มครองหนี้ท่ี
เหลือ 
     ข้อสงสัย.....สมำชิกกู้เงินสำมัญ  โดยในสัญญำช ำระหนี้เดือน
ละ 10,000 บำท  ต่อมำสมำชิกขอส่งช ำระหนี้เพิ่มเป็นเดือนละ 
15,000 บำท  ท ำไมจึงต้องกลับไปให้ผู้ค้ ำประกันเซ็นยินยอม    
ท้ัง ๆ  ท่ีส่งใช้หมดเร็วข้ึน 
     คลายสงสัย.....กำรท่ีสมำชิกไม่ว่ำจะส่งช ำระหนี้เพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงจำกท่ีท ำไว้ในสัญญำ  ต้องให้ผู้ค้ ำประกันเซ็นยินยอม
เหมือนกัน  เนื่องจำกเป็นกำรท ำนอกเหนือสัญญำ  ถ้ำเกิดมีปัญหำ
ผู้ค้ ำประกันอำจจะปฏิเสธควำมรับผิดชอบได้เพรำะไม่ท ำตำม
สัญญำ  ดังนั้นอำจท ำให้สมำชิกยุ่งยำกบ้ำง  ถือว่ำป้องกันดีกว่ำแก้
นะครับ
     ข้อสงสัย.....นำย ก.  สมำชิกสหกรณ์ฯ หย่ำกับภรรยำแล้ว  
ได้ระบุในหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ของสหกรณ์ให้กับบุตร  ซึ่ง            

ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  และอยู่ในสภำพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  เม่ือ
สมำชิกเสียชีวิต  บุตรจะรับผลประโยชน์ได้หรือไม่ 
     คลายสงสัย.....โดยท่ัวไปสหกรณ์จะจ่ำยให้กับบุตรท่ีสมำชิก
ระบุไว้ในหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์  แต่กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติ
ภำวะและมีสภำพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  สหกรณ์จะต้องจ่ำยให้กับ
ผู้อุปกำระ เล้ียงดู บุตรคนนั้ น   ซึ่ งในรำยนี้ มำรดำจะขอ รับ
ผลประโยชน์แทนเพรำะเป็นผู้อุปกำระเล้ียงดูบุตรอยู่  แม้ว่ำจะ
หย่ำกับสมำชิกแล้ว  แต่ท้ังนี้มำรดำต้องมีหลักฐำนแสดงว่ำเป็น     
ผู้อุปกำระเล้ียงดูไปย่ืนให้สหกรณ์  จึงจะสำมำรถจ่ำยได้
     ข้อสงสัย.....สมำชิกบ ำนำญท่ีเคยกู้เงินสหกรณ์ได้  แต่พอ
คณะกรรมกำรก ำหนดว่ำต้องมีเงินได้รำยเดือนเหลือไม่น้อยกว่ำ 
1,800 บำท  ท ำให้ไม่สำมำรถกู้ ได้ ท้ังท่ีกู้ เท่ำยอดเดิม  ท ำให้
เดือดร้อนมำก  คณะกรรมกำรจะดูแลช่วยเหลืออย่ำงไร 
     คลายสงสัย.....ขณะนี้คณะกรรมกำรได้อนุมัติระเบียบว่ำด้วย
กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีให้กับสมำชิกแล้ว  ซึ่งสมำชิก
บ ำนำญกลุ่มนี้จะได้รับกำรดูแลช่วยเหลือเพียงแต่ขณะนี้รอให้นำย
ทะเบียนตอบรับทรำบระเบียบให้สหกรณ์ก็จะน ำมำปฏิบัติได้  
ขอให้อดใจรออีกนิดนะครับ 
     สุดท้ำยนี้ผมขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะทุกข้อคิดเห็นของ
สมำชิกไว้ ณ  โอกำสนี้  กระผมจะตอบให้ครบทุกประเด็นในฉบับ
ต่อไป  ผมถือว่ำทุกเสียงสะท้อน  คือเสียงสวรรค์  ท่ีผมจะพยำยำม
ท ำให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์และสมำชิกให้มำกท่ีสุดครับ

นานาสาระ 
โดย  ปรีชา  กาญจนสมบัติ 

     เรียนท่ำนผู้มีพระคุณทุกท่ำนครับ ตำมท่ีฉบับท่ีผ่ำนมำได้เรียน
ไว้ว่ำ  “โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตฯ” ท่ีมีเป้ำหมำยให้สมำชิกท่ี
เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถบริหำรเงินได้รำยเดือนให้พอเพียงในกำร
ช ำระหนี้  และมีเงินได้รำยเดือนเหลือใช้พอสมควรในกำรด ำเนิน
ชีวิตท่ีดี 

ขณะนี้โครงกำรฯ ได้ประกำศใช้เป็นระเบียบของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกัด “ว่ำด้วยกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีให้กับ
สมำชิก พ.ศ.2529” เรียบร้อยแล้วครับท่ำน ซึ่งหลักกำรเป็นไป
ตำมท่ีได้เคยเรียนให้ท่ำนผู้มีพระคุณทุกท่ำนได้ทรำบ ด้วยเหตุผล
ท่ีว่ำ เป็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับสมำชิก รวมท้ังเป็นกำร
พัฒนำคุณภำพหนี้ของสหกรณ์ ลดภำระหนี้ เผ่ือสงสัยว่ำจะสูญ
ของสหกรณ์ ลดกำรฟ้องร้องด ำเนินคดีกับสมำชิก ฯลฯ 

จึงขอเรียนให้สมำชิกท่ำนใดท่ีมีควำมประสงค์ และอยู่ในข่ำย
ท่ีจะเข้ำร่วมโครงกำรนี้ได้ ให้มำติดต่อกับสหกรณ์ได้เลยครับ

หวังว่ำโครงกำรนี้  คงเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท ำให้สมำชิกมอง
สหกรณ์ด้วยรอยย้ิมมำกข้ึน สมกับอุดมกำรณ์ของสหกรณ์ท่ีว่ำ 
     “อยู่บนช่วยดึง อยู่ล่ำงช่วยดัน เสมอกันช่วยประคอง” พำกัน
ไปด้วยกันครับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
โครงการส่งเสริมการออมของนักเรียน 

(เงินฝากสหกรณ์โรงเรียนมิ่งมงคล) 

โครงกำรนี้เป็นโครงกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ร่วมกับทำงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด  ตั้งแต่  ปี . . . เนื่อง
ในวโรกำสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงเจริญพระชนมำยุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเลข : 056-411-067  หมายเลข : 056-414-184 
  หมายเลข : 056-411-412  หมายเลขภายใน ดังน้ี 

11  ฝ่ายธุรการ  2 , 13  ฝ่ายสินเชื่อ 
14  ฝ่ายคอมพิวเตอร ์     33  ฝ่ายการเงิน 
17  แฟกซ์ FAX             18  ผู้จัดการ 

  หมายเลขมือถือ : 099-270-0983    LiNE iD : chainattsc1 
  หมายเลขมือถือ : 099-270-0439    LiNE iD : chainattsc2 
   

 
 

 

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน LiNE 
ท่านจะได้รับข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 
และไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป 
            แอดเราได้ท่ี @exn3511i 

ผู้ส่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกัด 
 248 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต ำบลบ้ำนกล้วย 
 อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท 17000   

ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค.ชัยนาท 
     1. รำยละเอียดสมำชิก  เดือนมิถุนำยน 2559 

รายการ จ านวน
สมาชกิ/คน 

จ านวนเงิน 
รายศพ/บาท 

จ านวนเงิน
สงเคราะห์/บาท 

ช.พ.ค. 5,085 603 946,003 
ช.พ.ส. 2,973 202 331,387 

     2.  สมำชิก ช.พ.ค ถึงแก่กรรม ในเดอืนท่ีผ่ำนมำ ถึงวันท่ี  12  
กรกฎำคม 2559  มีจ ำนวน  3  รำย  คอื 
          2.1  นำยเพิ่ม  ย้ิมกรุง  บ ำนำญ อ.มโนรมย์  จ.ชัยนำท   
          2.2  นำยอัศศิริ  สีมะพริก  ครู  รร.รำชประชำนุเครำะห์ 
46  อ.เมืองชัยนำท  จ.ชัยนำท 
          2.3  นำยไม้  จิตรดำ  บ ำนำญ อ.หันคำ  จ.ชัยนำท   
     3.  สมำชิก ช.พ.ส ถึงแก่กรรม  จ ำนวน 1 รำย คอื 
          3.1  นำยสุนันท์  ทองห่อ  คู่สมรสนำงประจ ำ  ทองห่อ  
บ ำนำญ อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท  

การหักเงิน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 
(กรณีสมาชกิไม่มีต้นสังกัดให้หัก) 

          ส ำนักงำน สกสค.  จังหวัดชัยนำท  ขอแจ้งให้สมำชิก 
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ท่ีมีควำมประสงค์ให้หักเงินสงเครำะห์รำยศพ
ผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทยทรำบว่ำ ส ำนกังำนจะหักเงินสงเครำะห์
รำยศพ ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2559  (งวดท่ี 7/2559) ช.พ.ค. 
จ ำนวน 502 บำท ช.พ.ส. 299 บำท  ในวันท่ี 26 กรกฎำคม 2559 
จึงขอให้ท่ำนน ำเงินฝำกเข้ำบัญชีธนำคำร ท่ีท่ำนแจ้งตอ่ส ำนักงำน
ให้เพียงพอต่อกำรหักเงินสงเครำะห์รำยศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 
ด้วย  ขอขอบคณุมำ ณ โอกำสนี้ท่ีให้ควำมร่วมมือด้วยด ี
เว็บไซต์ สนง.สกสค.จังหวัดชัยนำท  : www.otep-cnt.go.th 
Facebook  :  Otep chainat 
E-mail  :  sk_chainat@otep.moe.go.th 
 
 
 
 
สมำชิกสำมำรถช ำระเงินผ่ำนธนำคำรโดยโอนเงินเข้ำบัญชีสหกรณ ์
ออมทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกัด (บัญชีออมทรัพย์)  ธนาคารกรุงไทย   
สาขาชัยนาท  เลขท่ีบัญชี  106-1-20455-3  หรือบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกัด (บัญชีออมทรัพย์)ธนาคารออมสิน  
สาขาชัยนาท  เลขท่ีบัญชี  050290698450  กรุณำแจ้งกำรโอน
เงินถึงสหกรณ์พร้อมระบุช่ือ – สกุลและเลขทะเบียนสมำชิกให้
ชัดเจนในวันท่ีช ำระเงิน 

สัมฤทธ์ิ  รงค์ทอง  ประธานกรรมการ 
จ าเนียร  ดิษสระ  ปรีชา  กาญจนสมบัติ  ปวีณา  บัวภิบาล กรรมการ 

วิทยา ชูช่ืน  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการ  ท่ีปรึกษา   

 

เปิดรับสมัคร 

สมาคม สมาชิกที่รบั อาย ุ วันรับ
สมัคร 

เงินสงเคราะห์
ศพล่วงหน้า   

ค่าสมคัร  และ 
ค่าบ ารุงรายป ี

สสอค. 
(฿) 

สมำชิกสำมัญและ
สมำชิกสมทบ  
(คู่สมรส/บุตร/บิดำ
มำรดำ สสอค.) 

ไม่เกิน 
50 ป ี

วันที่ 1 
ม.ค. – 31 

ธ.ค.59 

4,860 

สมำชิกสำมัญ  (กรณี 
กู้เงินเกนิ 600,000 
บำท) 

ไม่เกิน 
60 ป ี

สส.ชสอ. 
($) 

สมำชิกสำมัญ 
และสมำชิกสมทบ  
(คู่สมรส สส.ชสอ.) 

ไม่เกิน
58 ปี 

วันที่ 1 -31 
ส.ค. 59 

4,840 

สฌ.สช. 
(#) 

สมำชิกสำมัญ และ 
คู่สมรส สฌ.สช. 

ไม่เกิน
60 ปี 

ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป 

1,650 

หมายเหตุ  ทุกสมำคมต้องใช้ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐเท่ำนัน้ 


