พระบรมราโชวาท 14 กรกฎาคม 2537
“ ..เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ทุกคนชอบที่จะทาความคิดความเห็นให้สอดคล้องกัน ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไข
ด้วยเหตุและผลตามความเป็นจริงบนพืน้ ฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขได้อย่างเทีย่ งตรง
ถูกต้อง เหมาะสม...”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด 63 ถนนยุทธดาเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
http://www.cctscc.com e-mail : cctscc@hotmail.com โทร. 0-3851-1214 ,08-9744-8566 , 08-7601-2229 โทรสาร. 0-3881-4332
เวลาทาการ : 08.30 น. – 16.30 น. ; ฝาก - ถอน - ชาระหนี้ : 08.30 น. – 15.00 น.

ฉบับมกราคม 2557

ผอ.ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผอ. สพม. 6 และ นางจงกล ลิ่มสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ฉะเชิงเทรา ให้เกียรติมอบรางวัลแก่สมาชิกสหกรณ์ทมี่ ีผลงานดีเด่น ประจาปี 2556 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556
เมื่อวันทีการประชุ
่ 22 ธันวาคม
ณ โรงแรมแกรนด์
อยัลทพลาซ่
ฉะเชิ2556
งเทราณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า นั้นผู้แทนสมาชิกได้มีมติเป็นเอกฉันท์
มใหญ่ส2555
ามัญประจํ
าปี 2556 ในวันรเสาร์
ี่ 21 ธันาวาคม
เลือกผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ทําหน้าที่คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 59 โดยให้ความไว้วางใจเลือกนายประสาน อู่วิเชียร ให้ดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการเลือกกันเองให้ นายบัญชา เกษมสุข เป็นรองประธานคนที่ 1 นายประชัน สุทธิศักดิ์ เป็นรองประธานคนที่ 2 นายเรวัตร
ขาทอง เป็นรองประธานคนที่ 3 นายธวัช อู่วิเชียร เป็นกรรมการและเหรัญญิก นายชุมพล เปี่ยมศรี เป็นกรรมการและเลขานุการ นายพรเลิศ
พฤกษประมูล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายพัสตร์สัณห์ ตันวัฒนะ กรรมการ นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ นายบุญยิ่ง
อยู่สุข กรรมการ นายสิงหา บุญปลั่ง กรรมการ นายมานิต คงเจริญ กรรมการ นางกัญญา สละชั่ว กรรมการ นายธงชัย เทียนชัยสุธารัตน์
กรรมการ นายศุภชัย เฑียรกุล กรรมการ คณะอนุกรรมการ 15 คน ดังนี้ นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย นายพรชัย ประเสริฐสรรค์ นายวรพล
สังขะวิไล นางประภา เทียนขาว นายประเสริฐ แจ้งตระกูล นายวินัย แถบทอง นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์ นางวัฒนา เกษรจันทร์
นายสาย นพเทาว์ นายปัญญา เจริญวัฒนะ นายวิบูลย์ วัฒนศฤงฆาร นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์ นายพิชัย บุญเพ็ง นายรุจน์ ไชยฤทธิ์
นายไพศาล ไวยกิจจา คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ นายสมมาตร ภักดีบาเพ็ญ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นายจารุ เจริญสุวรรณ
รองประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นายมานิต บุญพิทักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ นางเยาวรัตน์ เพาะพืช เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
น.ส.ปรินดา บุญรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรือชําระหนี้ด้วยเงินจํานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้นําเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
จํากัด ได้ดังนี้ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จํากัด” ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารธนชาต สาขาฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่บัญชี
229-1-08232-9
055240186035
388-2-83920-9
283-0-327033

เมือ่ ท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้นําสําเนาใบนํา
ฝากมายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของ
ใคร โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

เพื่อให้การบริหารสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดีทจี่ ะร่วมกันสร้างสรรค์สหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า โดยให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ อนุกรรมการประจําหน่วย ได้มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันที่จะพัฒนาสหกรณ์ โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการชุดที่ 59 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 จึงแต่งตัง้ บุคคลเป็นคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วยบุคคล ต่อไปนี้
1. นายประสาน อู่วิเชียร
เป็นประธานกรรมการอํานวยการ
2. นายบัญชา เกษมสุข
เป็นรองประธานกรรมการอํานวยการ
3. นายประชัน สุทธิศักดิ์
เป็นรองประธานกรรมการอํานวยการ
4. นายเรวัตร ขําทอง
เป็นรองประธานกรรมการอํานวยการ
5. นายธวัช อู่วิเชียร
เป็นกรรมการอํานวยการ/เหรัญญิก
6. นายชุมพล เปี่ยมศรี
เป็นกรรมการอํานวยการ/เลขานุการ
7. นายพรเลิศ พฤกษประมูล
เป็นกรรมการอํานวยการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการอํานวยการ มีอาํ นาจหน้าที่เป็นผู้ดาํ เนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 70 ให้ดาํ เนินการไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการเงินกู้ และติดตามหนี้ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1. นายประสาน อู่วิเชียร
เป็นประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เทียนชัยสุธารัตน์
เป็นกรรมการ
3. นายพรเลิศ พฤกษประมูล
เป็นกรรมการ
4. นายบุญยิง่ อยู่สุข
เป็นกรรมการ
5. นายบัญชา เกษมสุข
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินจิ ฉัยอนุมัตกิ ารให้เงินกู้แก่สมาชิก
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งสหกรณ์ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 72 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1. นายชุมพล เปี่ยมศรี
เป็นประธานกรรมการ
2. นายพัสตร์สัณห์ ตันวัฒนะ
เป็นกรรมการ
3. นายสิงหา บุญปลั่ง
เป็นกรรมการ
4. นายประชัน สุทธิศักดิ์
เป็นกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา เป็นกรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนินกิจการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 74
คณะกรรมการว่าด้วยระเบียบ และข้อบังคับ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1. นายพัสตร์สัณห์ ตันวัฒนะ
เป็นประธานกรรมการ
2. นางกัญญา สละชัว่
เป็นรองประธานกรรมการ
3. นายสาย นพเทาว์
เป็นกรรมการ
4. นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์
เป็นกรรมการ
5. นายปัญญา เจริญวัฒนะ
เป็นกรรมการ
6. นายพรชัย ประเสริฐสรรค์
เป็นกรรมการ

7. นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
เป็นกรรมการ
8. นายพิชัย บุญเพ็ง
เป็นกรรมการ
9. นายไพศาล ไวยกิจจา
เป็นกรรมการ
10. นายมานิต คงเจริญ
เป็นกรรมการ
11.นายรุจน์ ไชยฤทธิ์
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
12.นายศุภชัย เฑียรกุล
เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการว่าด้วยระเบียบ และข้อบังคับ มีอาํ นาจหน้าที่กาํ หนดร่าง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบต่าง ๆ และข้อบังคับให้เป็นไป
ตามข้อกําหนด มติ ของสหกรณ์และสอดคล้องกับกฎหมาย เสนอแนะต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
คณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1. นายธงชัย เทียนชัยสุธารัตน์
เป็นประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ กิตทิ รัพย์กาญจนา เป็นรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ แจ้งตระกูล
เป็นกรรมการ
4. นายวินัย แถบทอง
เป็นกรรมการ
5. นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์
เป็นกรรมการ
6. นางวัฒนา เกษรจันทร์
เป็นกรรมการ
7. นายวรพล สังขะวิไล
เป็นกรรมการ
8. นายปัญญา เจริญวัฒนะ
เป็นกรรมการ
9. นายวิบูลย์ วัฒนศฤงฆาร
เป็นกรรมการ
10. นายรุจน์ ไชยฤทธิ์
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
11. นางประภา เทียนขาว
เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการสวัสดิการ มีอาํ นาจหน้าทีจ่ ัดทําส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก คณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตามความเหมาะสม เสนอแนะต่อคณะกรรมการพิจารณา

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายประสาน อู่วิเชียร
หัวหน้ากองบรรณาธิการ นายชุมพล เปี่ยมศรี
กองบรรณาธิการ นายพัสตร์สัณห์ ตันวัฒนะ
นายสิงหา บุญปลั่ง นายประชัน สุทธิศักดิ์
นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา นายสมควร รุ่งเรือง
นายวีระ กาญจนสายทอง น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตประจําเดือน มกราคม 2557
1.นายวิชา รุ่งเรือง ได้รับเงินสงเคราะห์ 193,844 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทั้งหมด 4,244 คน ณ วันที่ 14 มค.2557

เมื่อเข้าสู่ปีใหม่ ก็ถือเป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ทดี่ ีๆสําหรับชีวิตของใครหลายคน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีที่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็น
ว่าเรามีความหวังที่จะทําให้ชีวติ ของเราดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมจะมุง่ เดินไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จและอยากจะพบความสุขความสมหวังใน
อนาคตอันใกล้นี้ แต่อย่าลืมว่าวันคืนในชีวิตของคนเราผ่านพ้นไปรวดเร็วยิง่ นัก เผลอแป๊บๆเดี๋ยวก็จะหมดไปอีกปีหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นการจะ
ปรับเปลี่ยนให้ชวี ิตของตนเองดีขนึ้ จึงเป็นสิ่งทีต่ ้องรีบทําทันทีอย่ามัวรีรอ เริ่มจากสิง่ ที่ทําได้ไม่ยากก่อน ดังเช่นแนวทางตามนี้ คื อ
1. จัดเวลาชีวติ ให้สมดุล แท้จริงแล้วคนเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากัน แต่กม็ ีคนมากมายทีม่ ีปญ
ั หาในการจัดระบบเวลาในชีวติ จึงทําให้
หลายคนต้องประสบกับปัญหาความยุ่งยากมากมาย ดังนั้น เราจึงควรจัดสรรการใช้เวลาให้สมดุล ทั้งในด้านครอบครัว การงาน สังคมและ
เวลาส่วนตัว บางคนให้เวลากับการงานมากเกินไปจนทําให้ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ส่งผลให้หลายครอบครัวมีปัญหาเกิดความแตกแยก บางคน
ก็ใช้ชีวติ นอกบ้านในการสังสรรค์งานสังคมมากเกินไปจนทําให้เสียการเสียงาน บางคนทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งอื่นรอบตัวหมดจนไม่เหลือเวลา
ส่วนตัวที่จะได้พักสงบ เพราะฉะนั้นเราควรจัดระบบการแบ่งเวลาให้สมดุลและมีคุณค่า เพื่อที่ชีวติ ของเราจะได้ราบรื่น ประสบความสําเร็จและ
แน่นอนว่าเราจะมีความสุขในชีวติ มากขึ้น
2. ทิ้งพฤติกรรมแย่ๆ ลองมองย้อนกลับไปว่าในปีเก่าที่ผ่านมาเรามีพฤติกรรมแย่ๆอะไรบ้างที่ส่งผลร้ายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เช่น กินเหล้า
สูบบุหรี่ ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ไม่ดูแลครอบครัว ไม่ใส่ใจการงาน ไม่ซื่อสัตย์ สร้างแต่ปัญหา เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นนิสัย
ที่ต้องกําจัดออกไปจากชีวิตโดยเร็วที่สุด เพราะเป็นพฤติกรรมที่มแี ต่จะส่งผลเสียหายทัง้ ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขภาพของเราและของผู้อื่น
เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทําให้คนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวของเราต้องเป็นทุกข์ใจเพราะความเป็นห่วงเรา เพราะฉะนั้นเราจึงควรเลิก
พฤติกรรมที่แย่ๆเสีย เพื่อจะทําให้เราเป็นคนใหม่ทมี่ ีชวี ิตที่สะอาดขึน้ ทั้งใจและกาย
3. มีจิตสาธารณะ คือการมีจติ สํานึกเพื่อส่วนรวม สังคมไทยทุกวันนี้กลายเป็นสังคมที่คนคิดเห็นแต่ประโยชน์ของตนเองมากขึ้นๆ จึงทําให้
สังคมขาดการพัฒนา เพราะคนในสังคมมองปัญหาว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง ทําให้สังคมเสื่อมทรามลง ซึ่งแท้จริงแล้วคนเราเกิดมาไม่ควรมีชีวิต
อยู่เพื่อตนเองอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรทําประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย การมีจิตสาธารณะสามารถแสดงออกได้ดว้ ยเรื่องใกล้ๆตัว อย่างการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นถนนและในแม่นา้ํ ลําคลอง การดูแลสาธารณะสมบัติ นอกจากนี้ เมื่อมีเวลาว่างหรือวันหยุดสุด
สัปดาห์ เราอาจสลับไปใช้เวลาในการบําเพ็ญประโยชน์ เช่น ไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง ไปเยีย่ มเด็กๆที่สถานสงเคราะห์ ไปสอนหนังสือ
เด็กหรือเอาของไปแจกคนที่อยู่ในถิ่นที่เดือดร้อนห่างไกลความเจริญ สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงการมีจติ สาธารณะ เป็นการทําประโยชน์
เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่เมื่อเราได้ทําแล้วจะก่อให้เกิดความสุขใจ ความภาคภูมใิ จและเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของเรามากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
4. ดาเนินชีวติ ในทางที่ดีงาม การเลือกใช้ชวี ิตในทางที่ดีนั้นเป็นการทําให้ชวี ิตมีคุณค่า ซึ่งการดําเนินชีวติ ในทางที่ดี ได้แก่
- คิดดี คือ คิดแต่สงิ่ ที่ถูกต้อง ไม่คิดร้าย มีความคิดที่สุขุมรอบคอบ คิดมุ่งจะสร้างสรรค์สิ่งทีด่ ีมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ไม่มองโลกในแง่
ร้ายจนตนเองและคนรอบข้างอึดอัดไม่มีความสุข
- พูดดี คือ การพูดจาสุภาพ รู้จักกาลเทศะ พูดให้เกียรติผู้อื่น พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ ซึ่งตรงข้ามกับการพูดดีกค็ ือ พูดเพื่อทําลาย พูดหยาบคาย
พูดเสียดสี พูดดูถูก พูดใส่ความ พูดโกหก พูดให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย ถ้าในปีที่ผ่านมาเราเคยเป็นคนที่พูดจาไม่ดี ก็ให้ปรับเปลี่ยนตนเองเสีย
ใหม่เถอะ เพราะการพูดดีเป็นการสร้างมิตร ในขณะที่การพูดจาร้ายๆนั้นมีแต่จะสร้างศัตรูและทําให้เราเสียหาย
- ทําดี เมื่อคิดดีแล้ว พูดดีแล้ว เราต้องแสดงออกทางการกระทําทีด่ ีด้วย ทั้งการหยิบยื่นความเมตตา ช่วยเหลือคนอื่น เสียสละเพื่อคนอื่นและ
สังคมเท่าที่เรามีโอกาสและสามารถทําได้ตามศักยภาพ จําไว้ว่าการทําดีนั้นเป็นการสร้างพรให้ตนเองอีกทั้งเป็นการแบ่งปันพรไปสู้ผู้อื่นอี กด้วย
ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ 2556
รายการ
ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2556
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,000
4,550
1,832,971,340.00
147,308,851.83
3,660,700.00
3,220,000.00
1,234,649.93
7,554,388.00
1,961,098,989.20
4,414,942,789.67
6,455,217.77

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ
ชื่อสมาชิก

ชื่อผู้เสียชีวิต

นายวิชา รุ่งเรือง
นางผุสดี รุ่งเรือง

นายวิชา รุ่งเรือง
นายวิชา รุ่งเรือง
นางภัคชนัญ พุฒสุวรรณ นายสุวิทย์ พุฒสุวรรณ
นางถวิล คงบาเพ็ญ นางถวิล คงบาเพ็ญ

สถาน
ภาพ

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,223
4,809
1,981,843,160.00
163,091,955.73
5,660,700.00
3,820,000.00
1,515,904.93
6,024,388.00
2,131,349,836.14
4,758,992,995.17
7,054,468.25

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ฝากออมทรัพย์
2.75 ต่อปี
ฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
3.25 ต่อปี
ฝากออมทรัพย์ 24 เดือน
4.25 ต่อปี
(เฉพาะบัญชีที่เปิดตั้งแต่
1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป)

ฝากประจา
3.50 ต่อปี
เงินกู้ทก
ุ ประเภท
6.00 ต่อปี

ตั้งแต่ 1 กันยายน 2554

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

หมายเหตุ

อุบัติเหตุ
สิทธิสมาชิก
เสียชีวิตจ่าย
คู่สมรสสมาชิก
จ่ายเงิน
2,000คูณ
สิทธิสมาชิก ครึ่งหนึง่
จ่าย 25%
1,000คูณ
สวัสดิการตาม ตามจานวน
จานวนปีที่
ของหุ้น ไม่เกิน
(รวมรับทั้งสิ้น)
ของ
จานวนปีทเี่ ป็น
ระเบียบ (ข้อ
ปีที่เป็น
เป็นสมาชิก
200,000 (ข้อ 9)
จานวนปีที่
สมาชิก (ข้อ 8)
10)
สมาชิก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก

ตนเอง

68,000.00

-

112,350.00

100,000.00

90,000.00

คูส่ มรส

-

31,000.00

-

-

-

-

31,000.00

คูส่ มรส

-

35,000.00

-

-

-

-

35,000.00

58,000.00

-

50,500.00

100,000.00

80,000.00

-

288,500.00

นายวิทย์พงศ์ รุจิกรพิรพัฒน์ นายวิทย์พงศ์ รุจิกรพิรพัฒน์

ตนเอง
ตนเอง

40,000.00

-

198,600.00

100,000.00

60,000.00

-

398,600.00

นางทิพย์เมธาพร รุจิกรพิรพัฒน์ นายวิทย์พงศ์ รุจิกรพิรพัฒน์

คูส่ มรส

-

15,000.00

-

-

-

-

15,000.00

นางฐจิตต์ นุม่ เจริญ นางฐจิตต์ นุม่ เจริญ ตนเอง

108,000.00

-

162,300.00

100,000.00

100,000.00

-

470,300.00

274,000.00

81,000.00

523,750.00 400,000.00 330,000.00

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญสมาชิก

จานวนราย
5
41

เงินช่วยเหลือ
39,500.00
94,000.00

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556
รวมเงินกู้ทุกประเภท 682 ราย อนุมัติกู้ 226,349,914.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 78,394,891.25 บาท

370,350.00

- 1,608,750.00

