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บรรณาธิการ
อีก 2 เดือ นเศษก็จะสิ้นปีบัญ ชี 2559 ในวันที่ 31 ตุ ลำคม
2559 ซึ่ ง ที่ ผ่ ำ นสหกรณ์ จะจั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ำมั ญ ประจ ำปี
ประมำณสัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤศจิก ำยน แล้วในวันรุ่งขึ้น
สมำชิกก็จะได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน แต่สำหรับในปีบัญ ชี
2559 ปีนี้ โอกำสที่ สหกรณ์ จะจัด ประชุ มใหญ่ สำมัญ ประจำปี
ภำยในเดือ นพฤศจิกำยนเช่นที่ผ่ำนมำนั้น คงเป็นไปได้ยำก ซึ่ง
อำจจะเป็นเดือ นธันวำคม 2559 หรือเดือนมกรำคม 2560 ก็ได้
เพรำะตำมข้อบังคับผู้สอบบัญชีมีระยะเวลำในกำรตรวจสอบ 150
วัน นั บ จำกวั น ปิ ด บั ญ ชี ซึ่ งก็ ต้ อ งภำยใน 31 มี น ำคม 2560
สำเหตุสำคัญ ที่กำรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2559 ต้อ ง
ล่ำช้ำออกไป ก็เ นื่อ งมำจำกปีนี้เป็นปีบังคับที่สหกรณ์ฯ ของเรำ
ต้องได้รับกำรตรวจจำกผู้สอบบัญชีภำครัฐ ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีจำก
ภำคเอกชนเช่นปีที่ผ่ำนมำ ประกอบกับขณะนี้ผู้สอบบัญชีภำครัฐ
ของชัยนำทมีบุคลำกรเพียง 3 คน ที่ต้อ งรับผิดชอบตรวจสหกรณ์
ในจังหวัดชัยนำททุกแห่ง
ดังนั้นในปีบัญชี 2559 นี้ กำรประชุมใหญ่คงต้องช้ำกว่ำที่เคย
เป็ น มำแน่น อน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรได้ มอบหมำยให้ผู้ จัด กำร
ประสำนกับผู้สอบบัญชี ให้ตรวจสอบเพื่อจะจัดประชุมใหญ่ให้เร็ว
ที่สุดเท่ำที่จะทำได้ จึงขอให้ท่ ำนสมำชิกได้รับทรำบไว้ในเบื้อ งต้น
และทำใจกับกำรประชุมใหญ่ปีนี้ที่ต้องล่ำช้ำออกไปบ้ำง
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2559
ปี 2559 สหกรณ์กำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกทุนกำรศึกษำ
บุตรสมำชิก ดังนี้
1. จำนวนทุนกำรศึกษำแต่ละระดับ
1.1 ชั้น ป.3
จำนวนทุนละ 1,000 บำท
1.2 ชั้น ป.6
จำนวนทุนละ 1,200 บำท
1.3 ชั้น ม.3
จำนวนทุนละ 1,500 บำท
1.4 ชั้น ม.6/ปวช.3
จำนวนทุนละ 2,000 บำท
1.5 ปริญญำตรีปีที่ 4
จำนวนทุนละ 3,000 บำท
2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนกำรศึกษำบุตร
2.1 เป็นบุตรของสมำชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นสมำชิกมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยให้นับเวลำกำรเป็น
สมำชิกจำกสหกรณ์อนื่ ต่อเนือ่ งในกรณีที่ขอโอนสมำชิกภำพมำได้
2.2 ไม่เป็นบุตรบุญธรรม
2.3 เป็นผู้มีควำมประพฤติดี
2.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำที่อยู่ในกำร
ควบคุมดูแลของทำงรำชกำรซึ่งไม่สูงกว่ำระดับปริญญำตรี
2.5 อำยุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.6 บุตรสมำชิกที่ศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยไม่สำมำรถขอรับทุนกำรศึกษำบุตรได้
3. ระยะเวลำกำรขอรับทุน
ระหว่ำงวันที่ 15 สิงหำคม – 13 กันยำยน 2559
4. สิทธิกำรขอรับทุนกำรศึกษำบุตร
ผู้ขอรับทุนต้องใช้แบบที่สหกรณ์กำหนด โดยใช้สิทธิของ
บิดำหรือมำรดำเพียงคนเดียว
5. หลักฐำนกำรขอรับทุน
5.1 เอกสำรประกอบกำรขอรับทุน ได้แก่

สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสูติบัตรของผู้รับทุน โดยให้บิดำ หรือ
มำรดำซึ่งเป็นสมำชิกเป็นผู้รับรองสำเนำถูกต้อง
5.2 หนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำที่แสดงว่ำผู้ขอรับทุน
กำลังศึกษำตำมระดับกำรศึกษำที่ขอรับทุนของสถำนศึกษำนั้นจริง
5.3 กรณี บุ ต รสมำชิ ก ที่ เ รี ย นจบหลั ก สู ต รไม่ ต รงกั บ
ระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1 ให้แนบหลักฐำนยืนยันหลักสูตรพร้อ ม
หลักฐำนกำรจบหลักสูตร แต่ทั้งนี้ในระดับนั้นจะได้รับสิทธิ์เพียง
ครั้งเดียวเมื่อจบหลักสูตรเท่ำนั้น
6. กำรรับทุนกำรศึกษำบุตร
สหกรณ์ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับทุนกำรศึกษำในวันที่ 16
กันยำยน 2559 ที่สหกรณ์ฯ ทำง www.chainattsc.com และ
หน่วยงำนต้นสังกัด
ผู้รับทุนไปขอรับทุนได้ที่ กรรมกำรประจำหน่วยระหว่ำง
วันที่ 3 – 21 ตุลำคม 2559

การทาประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจ (@)
ปี 2559
ประกันชีวิตกลุ่มตำมควำมสมัครใจของปี 2558 มีสมำชิกจ่ำย
เบี้ยคนละ 4,600 บำท ได้หมดควำมคุ้มครองวันที่ 28 มิถุนำยน
2559 สหกรณ์จึงได้ประกำศเชิญ ชวนบริษัทต่ำง ๆ ได้เสนอตัวรับ
ทำประกันของปี 2559 ซึ่งจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนำยน
2559 – 28 มิ ถุ น ำยน 2560 โดยมี บ ริษั ท ที่ เ สนอท ำประกั น
จำนวน 4 รำย ดังนี้
ที่
บริษัท
เบี้ยประกัน
1 บริษั ท กรุง ไทย – แอกซ่ ำ ประกั น ชี วิ ต
6,540
จำกัด (มหำชน)
2 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
5,500
3 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จำกัด
5,335
(มหำชน)
4 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
5,200
(มหำชน)
เนื่อ งจำกปีที่ผ่ำนมำ มีสมำชิกเสียชีวิตทั้งสิ้น 33 รำย จำก
ข้อมูลที่ผ่ำนมำจะมีสมำชิกเสียชีวิตอยู่ที่ 20 – 25 รำย มีผลให้เบี้ย
ประกันสูงขึ้น แต่ทั้งนี้คณะกรรมกำรได้ต่อ รองจนถึงที่สุดแล้ ว
เบี้ยประกันในปีนี้จะอยู่ที่ 5,000 บำท ซึ่งสมำชิกสำมำรถเลือ ก
ชำระเป็นเงินสดหรือให้สหกรณ์ทำกำรกู้อัตโนมัติโดยสมำชิก ผ่อ น
ชำระ 10 งวด ๆ ละ 500 บำท พร้อมดอกเบี้ย
เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2559 นำยไม้ จิตรดำ เสียชีวิตขณะ
อำยุ 86 ปี ซึ่งบริษัทไม่ได้ทำประกันต่อให้ เนื่องจำกอำยุเกิน 85
ปี ทั้งนี้ทำยำทจะได้รับเงินค่ำเบี้ยประกัน @ ที่สมำชิกจ่ำยต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2552 – 2558 รวม 28,600 บำท ซึ่งเปรียบเสมือนว่ำ
สมำชิก จ่ ำยเบี้ยประกันของตัว เองไปก่อ น แล้ว จะได้รับ คืนถ้ ำ
เสียชีวิตหลังอำยุ 85 ปี แต่ถ้ำสมำชิก เสียชีวิตระหว่ำงทำประกัน
คือ ภำยในอำยุ 85 ปี จะได้ รับ เงิ น 500,000 บำท แต่ ถ้ ำ
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จะได้รับ 1,000,000 บำท

เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
สมำชิกที่ฝำกเงินออมทรัพย์ทวีทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ มีรำยกำร
ต่อไปนี้
1. เงินฝำกออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ฝำกรำยเดือน 24 เดือน
อัตรำดอกเบี้ย 3.50 บำท
2. เงินฝำกออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 2 ฝำกรำยเดือน 12 เดือน
อัตรำดอกเบี้ย 3.50 บำท
3. เงินฝำกออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 3 ฝำกรำยเดือน 12 เดือน
อัตรำดอกเบี้ย 3.75 บำท
4. เงินฝำกออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 4 ฝำกรำยเดือน 48 เดือน
อัตรำดอกเบี้ย 4.50 บำท
5. เงินฝำกออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 5 ฝำกรำยเดือน 12 เดือน
อัตรำดอกเบี้ย 4.00 บำท
ขณะนี้หลำยบัญชีได้ครบกำหนดกำรฝำกในแต่ละประเภทแล้ว
ซึ่งสหกรณ์จะดำเนินกำรดังนี้
1. สหกรณ์จะปิดบัญชีที่ครบกำหนดด้วยระบบอัตโนมัติ
2. สหกรณ์จะโอนเงินฝำกพร้อมดอกเบี้ยของบัญชีที่ปิดไปเข้ำ
บัญชีออมทรัพย์ (ดอกเบี้ย 2.50 บำท) ของสมำชิกที่ระบุไว้
สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่มีควำมเชื่อมั่น และ
ศรัทธำต่อสหกรณ์ ทั้งนี้ในอนำคตสหกรณ์หวังว่ำคงจะได้รับควำม
เชื่อมั่นและศรัทธำต่อสหกรณ์เหมือนเช่นเคย

คลายความสงสัย
โดย พนม จงอยู่วัฒนา ผู้จัดการ โทร. 08-1036-9909
ในช่ว งเดือนมิถุนำยนจนถึงปัจจุบัน เรื่อ งบำเหน็จรำยเดือ น
เจ้ำหน้ำที่ก็ยังเป็นที่สนใจและติดตำมของสมำชิมำอย่ำงต่อ เนื่อ ง
ดังนั้นคณะกรรมกำรดำเนินกำรจึงได้มอบหมำยให้กระผมได้ชี้แจง
ท ำควำมเข้ำ ใจกั บ สมำชิ ก ทั้ งในแบบกำรจั ด ประชุ ม สมำชิ ก ที่
สหกรณ์ และกำรออกไปพบกับ สมำชิก ในแต่ละจุด ทำให้มีก ำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเฉพำะประเด็นคำถำม
หรือข้อสงสัยจำกสมำชิก ซึ่งจะได้ตอบข้อสงสัย ดังนี้
ข้ อ สงสั ย .....เรื่ อ งบ ำเหน็ จ รำยเดื อ นเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ขณะนี้
ดำเนินกำรไปถึงไหนแล้ว
คลายสงสัย .....สำหรับในส่วนที่เ ป็นคดีฟ้องร้องนั้น สหกรณ์
ได้ดำเนิ นกำร หลังจำกได้รับคำพิพำกษำจำกศำลเมื่อ วันที่ 17
มิถุนำยน 2559 ที่ให้สหกรณ์จ่ำยบำเหน็จรำยเดือน ๆ ละ 55,890
บำท จนกว่ำโจทย์จะถึงแก่กรรมนั้น ดังนี้
- ประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำร เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม
2559 เพื่อหำแนวทำงกำรยื่นฎีกำ
- ประชุมคณะกรรมกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ประสำนงำน
บำนำญและทนำยควำม เมื่อ วันที่ 22 มิถุนำยน 2559 ก ำหนด
ประเด็นในกำรฎีกำ
* สหกรณ์ยื่นฎีกำต่อ ศำลแล้ว เมื่อ วันที่ 1 กรกฎำคม 2559
โดยจ้ำงทนำยควำมในขั้นฎีกำ 30,000 บำท
ข้อสงสัย .....ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งยังไม่เกษียณ สหกรณ์
ดำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง

คลายสงสัย .....เจ้ ำหน้ ำที่ ซึ่ง ยังไม่ เ กษี ย ณและมี สิท ธิ์ ตำม
ระเบียบบำเหน็จรำยเดือ น มี 12 คน โดยนำยชัยรัตน์ บุญ ศิริ
จะเกษียณในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันเงินเดือน 44,540 บำท อำยุงำน 39
ปี ถ้ำรับบำเหน็จครั้งเดียวจะได้รับ 1,737,060 บำท แต่ถ้ำรับ
บำเหน็จรำยเดือนจะได้รับเดือนละ 34,741.20 บำท ส่วนคนอื่น
อีก 11 คน ที่ยังไม่เกษียณ ซึ่งคณะกรรมกำรได้ดำเนินกำรแล้ว
ดังนี้
- มอบผู้จัดกำรเจรจำเจ้ำหน้ำที่เ ป็นรำยบุค คลให้เสนอควำม
ต้องกำร ถึงประธำนโดยตรง
- ประธำนสรุ ป ผลในภำพ รวมของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ แจ้ ง ต่ อ
คณะกรรมกำรทรำบ คือ เจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่ขอรับบำเหน็จเงิน
ก้อนเป็น 2 เท่ำ จำกกำรคิดบำเหน็จตำมระเบียบเดิม
- คณะกรรมกำรมอบให้ ค ณ ะกรรมกำรไปหำแนวทำง
ดำเนินกำรและมอบผู้จั ด กำรเจรจำกั บเจ้ำหน้ำที่ อีก ครั้ง แล้ ว
นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำในเดือนสิงหำคม 2559
คณะกรรมกำรดำเนินกำรในเรื่อ งนี้ม ำอย่ำงต่อ เนื่อ ง หำก
สมำชิก มีข้อ คิดเห็นหรือ แนวทำงที่จะเกิดประโยชน์กับสหกรณ์อัน
จะนำมำซึ่งควำมพึงพอใจของทุก ฝ่ำยได้ ก็ขอให้เสนอผ่ำนทำง
ประธำนหรือกรรมกำร หรือผู้จัดกำรตลอดเวลำ
ข้อสงสั ย .....สมำชิก สมทบจะได้ รับสวัส ดิก ำรของสหกรณ์
ได้ แ ก่ ประกั น อุ บั ติ เ หตุ , สวั ส ดิ ก ำรสงเครำะห์ ส มำชิ ก และ
ครอบครัวสมำชิก , สมำชิกและบุตรที่เจ็บป่วยและสมำชิกประสบ
ภัย หรือไม่
คลายสงสัย.....สำหรับสวัสดิกำรของสมำชิกสมทบขณะนี้ยังไม่
มีนะครับ จะมีได้ในส่วนของกำรได้รับสิทธิ์ในกำรสมัครทำประกัน
ชีวิตกลุ่มตำมควำมสมัครใจ @ เท่ำนั้น
ข้อสงสัย.....ประกันคุ้มครองสินเชื่อ 10 ปี หมำยควำมว่ำ
อย่ำงไร
คลายสงสัย.....ประกันคุ้มครองสินเชื่อ 10 ปี เป็นประกันที่
ทำกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สำหรับสมำชิกที่ขอกู้เพื่อ ชำระ
หนี้สถำบันกำรเงินอื่น ถ้ำสมำชิก เสียชีวิตภำยใน 10 ปี บริษัทจะ
รับผิดชอบหนี้คงเหลือ ณ วันเสียชีวิตให้กับสหกรณ์แทนสมำชิก
แต่ถ้ำครบ 10 ปีแล้วสมำชิกยังมีชีวิตอยู่และหนี้สัญญำนี้ยังไม่หมด
ก็ต้องพิจำรณำทำประกันต่อหรือ หำรูปแบบใหม่ที่จะคุ้มครองหนี้ที่
เหลือ
ข้อสงสัย.....สมำชิกกู้เงินสำมัญ โดยในสัญญำชำระหนี้เดือ น
ละ 10,000 บำท ต่อ มำสมำชิก ขอส่งชำระหนี้เพิ่มเป็นเดือ นละ
15,000 บำท ทำไมจึงต้อ งกลั บไปให้ ผู้ค้ำประกั นเซ็ นยิน ยอม
ทั้ง ๆ ที่ส่งใช้หมดเร็วขึ้น
คลายสงสัย.....กำรที่สมำชิกไม่ว่ำจะส่งชำระหนี้เ พิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจำกที่ ท ำไว้ ในสั ญ ญำ ต้ อ งให้ ผู้ ค้ ำประกั น เซ็ น ยิ น ยอม
เหมือนกัน เนื่องจำกเป็นกำรทำนอกเหนือสัญญำ ถ้ำเกิดมีปัญหำ
ผู้ค้ำประกันอำจจะปฏิเ สธควำมรับผิดชอบได้เ พรำะไม่ทำตำม
สัญญำ ดังนั้นอำจทำให้สมำชิกยุ่งยำกบ้ำง ถือว่ำป้องกันดีกว่ำแก้
นะครับ
ข้อสงสัย.....นำย ก. สมำชิก สหกรณ์ฯ หย่ำกับภรรยำแล้ว
ได้ระบุในหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ของสหกรณ์ให้กับบุตร ซึ่ง

ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และอยู่ในสภำพช่ว ยเหลือ ตัว เองไม่ได้ เมื่อ
สมำชิกเสียชีวิต บุตรจะรับผลประโยชน์ได้หรือไม่
คลายสงสัย.....โดยทั่ว ไปสหกรณ์จะจ่ำยให้กับบุตรที่สมำชิก
ระบุไว้ในหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ แต่ก รณีบุตรยังไม่บรรลุนิติ
ภำวะและมีสภำพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สหกรณ์จะต้องจ่ำยให้กับ
ผู้ อุ ป กำระเลี้ ย งดู บุ ต รคนนั้ น ซึ่ ง ในรำยนี้ ม ำรดำจะขอรั บ
ผลประโยชน์แทนเพรำะเป็นผู้อุปกำระเลี้ยงดูบุตรอยู่ แม้ว่ำจะ
หย่ำกับสมำชิก แล้ว แต่ทั้งนี้มำรดำต้องมีหลัก ฐำนแสดงว่ำเป็ น
ผู้อุปกำระเลี้ยงดูไปยื่นให้สหกรณ์ จึงจะสำมำรถจ่ำยได้
ข้อสงสัย .....สมำชิก บำนำญที่เ คยกู้เ งินสหกรณ์ ได้ แต่พ อ
คณะกรรมกำรกำหนดว่ำต้องมีเ งินได้รำยเดือนเหลือไม่น้อ ยกว่ำ
1,800 บำท ท ำให้ ไม่ สำมำรถกู้ ได้ ทั้ งที่ กู้ เ ท่ ำยอดเดิ ม ท ำให้
เดือดร้อนมำก คณะกรรมกำรจะดูแลช่วยเหลืออย่ำงไร
คลายสงสัย.....ขณะนี้คณะกรรมกำรได้อนุมัติระเบียบว่ำด้ว ย
กำรเสริม สร้ำ งคุ ณ ภำพชี วิต ที่ ดี ให้ กับ สมำชิ ก แล้ว ซึ่ งสมำชิ ก
บำนำญกลุ่มนี้จะได้รับกำรดูแลช่วยเหลือเพียงแต่ขณะนี้รอให้นำย
ทะเบี ยนตอบรับ ทรำบระเบียบให้ส หกรณ์ ก็จ ะน ำมำปฏิ บัติ ได้
ขอให้อดใจรออีกนิดนะครับ
สุดท้ำยนี้ ผมขอขอบคุณ ทุก ข้ อ เสนอแนะทุก ข้อ คิ ดเห็นของ
สมำชิกไว้ ณ โอกำสนี้ กระผมจะตอบให้ครบทุกประเด็นในฉบับ
ต่อไป ผมถือว่ำทุกเสียงสะท้อน คือเสียงสวรรค์ ที่ผมจะพยำยำม
ทำให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์และสมำชิกให้มำกที่สุดครับ

นานาสาระ
โดย ปรีชา กาญจนสมบัติ
เรียนท่ำนผู้มีพระคุณ ทุกท่ำนครับ ตำมที่ฉบับที่ผ่ำนมำได้เรียน
ไว้ว่ำ “โครงกำรพัฒนำคุณ ภำพชีวิตฯ” ที่มีเป้ำหมำยให้สมำชิก ที่
เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถบริหำรเงินได้รำยเดือนให้พอเพียงในกำร
ชำระหนี้ และมีเงินได้รำยเดือ นเหลือใช้พอสมควรในกำรดำเนิน
ชีวิตที่ดี
ขณะนี้โครงกำรฯ ได้ประกำศใช้เป็นระเบียบของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด “ว่ำด้ว ยกำรสร้ำงคุณ ภำพชีวิตที่ดีให้กับ
สมำชิก พ.ศ.2529” เรียบร้อ ยแล้วครับท่ำน ซึ่งหลัก กำรเป็นไป
ตำมที่ได้เคยเรียนให้ท่ำนผู้มีพระคุณทุกท่ำนได้ทรำบ ด้วยเหตุผล
ที่ว่ำ เป็นกำรพั ฒนำคุณ ภำพชีวิตให้กับ สมำชิก รวมทั้งเป็น กำร
พัฒ นำคุณ ภำพหนี้ของสหกรณ์ ลดภำระหนี้ เผื่อ สงสัยว่ำจะสูญ
ของสหกรณ์ ลดกำรฟ้องร้องดำเนินคดีกับสมำชิก ฯลฯ
จึงขอเรียนให้สมำชิกท่ำนใดที่มีควำมประสงค์ และอยู่ในข่ำย
ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรนี้ได้ ให้มำติดต่อกับสหกรณ์ได้เลยครับ
หวังว่ ำโครงกำรนี้ คงเป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ จะท ำให้ สมำชิก มอง
สหกรณ์ด้วยรอยยิ้มมำกขึ้น สมกับอุดมกำรณ์ของสหกรณ์ที่ว่ำ
“อยู่บนช่ว ยดึง อยู่ล่ำงช่ว ยดัน เสมอกันช่วยประคอง” พำกัน
ไปด้วยกันครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค.ชัยนาท

เปิดรับสมัคร

โครงการส่
งเสริยมดสมำชิ
การออมของนั
ยน2559
1. รำยละเอี
ก เดือนมิถกุนเรี
ำยน
(เงิจานวนเงิ
นฝากสหกรณ์
โรงเรี
ยนมิ่งมงคล)
จานวน
จานวนเงิน
น
สมาคม
สมาชิกที่รบั
รายการ

สมาชิก/คน

รายศพ/บาท

อายุ

สงเคราะห์/บาท

โครงกำรนี
้เป็นโครงกำรที603
่สหกรณ์ออมทรัพ946,003
ย์ได้ร่วมกับทำงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ช.พ.ค.
5,085
สสอค. สมำชิกสำมัญและ
ไม่เกิน
ในวโรกำสที
ส
่
มเด็
จ
พระเทพรั
ต
นรำชสุ
ด
ำฯ
สยำมบรมรำชกุ
ม
ำรี
ท
รงเจริ
ญ
พระชนมำยุ
(฿)
สมำชิ
ก
สมทบ
50 ปี
ช.พ.ส.
2,973
202
331,387
2. สมำชิก ช.พ.ค ถึงแก่กรรม ในเดือนที่ผ่ำนมำ ถึงวันที่ 12
กรกฎำคม 2559 มีจำนวน 3 รำย คือ
2.1 นำยเพิ่ม ยิ้มกรุง บำนำญ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนำท
2.2 นำยอัศศิริ สีมะพริก ครู รร.รำชประชำนุเครำะห์
46 อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท
2.3 นำยไม้ จิตรดำ บำนำญ อ.หันคำ จ.ชัยนำท
3. สมำชิก ช.พ.ส ถึงแก่กรรม จำนวน 1 รำย คือ
3.1 นำยสุนันท์ ทองห่อ คู่สมรสนำงประจำ ทองห่อ
บำนำญ อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท
การหักเงิน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
(กรณีสมาชิกไม่มีต้นสังกัดให้หัก)
สำนักงำน สกสค. จังหวัดชัยนำท ขอแจ้งให้สมำชิก
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่มีควำมประสงค์ให้หักเงินสงเครำะห์รำยศพ
ผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทยทรำบว่ำ สำนักงำนจะหักเงินสงเครำะห์
รำยศพ ประจำเดือน กรกฎำคม 2559 (งวดที่ 7/2559) ช.พ.ค.
จำนวน 502 บำท ช.พ.ส. 299 บำท ในวันที่ 26 กรกฎำคม 2559
จึงขอให้ท่ำนนำเงินฝำกเข้ำบัญชีธนำคำร ที่ท่ำนแจ้งต่อสำนักงำน
ให้เพียงพอต่อกำรหักเงินสงเครำะห์รำยศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
ด้วย ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี
เว็บไซต์ สนง.สกสค.จังหวัดชัยนำท : www.otep-cnt.go.th
Facebook
: Otep chainat
E-mail
: sk_chainat@otep.moe.go.th
สมำชิกสำมำรถชำระเงินผ่ำนธนำคำรโดยโอนเงินเข้ำบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด (บัญชีออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย
สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี 106-1-20455-3 หรือบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด (บัญชีออมทรัพย์)ธนาคารออมสิน
สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี 050290698450 กรุณำแจ้งกำรโอน
เงินถึงสหกรณ์พร้อมระบุชอื่ – สกุลและเลขทะเบียนสมำชิกให้
ชัดเจนในวันที่ชำระเงิน

ผู้ส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด
248 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้ำนกล้วย
อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท 17000

(คู่สมรส/บุตร/บิดำ
มำรดำ สสอค.)

สส.ชสอ.
($)
สฌ.สช.
(#)

สมำชิกสำมัญ (กรณี
กู้เงินเกิน 600,000
บำท)
สมำชิกสำมัญ
และสมำชิกสมทบ
(คู่สมรส สส.ชสอ.)
สมำชิกสำมัญ และ
คู่สมรส สฌ.สช.

เงิน สงเคราะห์
ศพล่วงหน้า
ค่าสมัคร และ
ค่าบปีารุง.รายปี
จำกัด ตั้งแต่
. . เนื่อง
วันที่ 1
4,860
ม.ค. – 31
ธ.ค.59
วัน รับ
สมัคร

ไม่เกิน
60 ปี
ไม่เกิน
58 ปี

วันที่ 1 -31
ส.ค. 59

4,840

ไม่เกิน
60 ปี

ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

1,650

หมายเหตุ ทุกสมำคมต้องใช้ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐเท่ำนัน้

หมายเลข : 056-411-067
หมายเลข : 056-414-184
หมายเลข : 056-411-412
หมายเลขภายใน ดังนี้
11 ฝ่ายธุรการ
2 , 13 ฝ่ายสินเชื่อ
14 ฝ่ายคอมพิวเตอร์
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
แอดเราได้ที่ @exn3511i

สั มฤทธิ์ รงค์ ทอง ประธานกรรมการ
จาเนี ยร ดิษสระ ปรีชา กาญจนสมบัติ ปวีณา บัวภิบาล กรรมการ
วิทยา ชู ชื่น กรรมการและเลขานุ การ
คณะกรรมการดาเนิ นการ ที่ปรึกษา

