พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504

“การดาเนิ นชี วิตโดยใช้วิชาการอย่างเดี ยวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้
รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผูท้ ี ม่ ี ความรู้ดีแต่ขาดความยัง้ คิ ด
นาความรู้ไปใช้ในทางมิ ชอบ ก็เท่ากับเป็ นบุคคลที เ่ ป็ นภัยแก่สงั คมของมนุษย์ ”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฉะเชิงเทรา จากัด 63 ถนนยุทธดาเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
http://www.cctscc.com e-mail : cctscc@hotmail.com โทร เงินกู้ 0-3851-1214 ,08-9744-8566 ธุรการ 08-7601-2229

ฌสอ.ฉช.(ฌาปนกิจ) 09-4494-6827 สสอค.(ครู ไทย) 09-4494-6829-30 สส.ชสอ.(ชุมนุม) 09-4494-6828 โทรสาร. 0-3881-4332
เวลาทาการ : 08.30 น. – 16.30 น. ; ฝาก - ถอน - ชาระหนี้ : 08.30 น. – 15.00 น.

ฉบับตุลาคม 2558

ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 60 ครัง้ ที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ได้ มีมติกาหนดปฎิทินเกี่ยวกับ
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 โดยผู้แทนสมาชิกไว้ ดงั นี ้ วันประชุมใหญ่สามัญประจาปี คือ
วันเสาร์ ท่ ี 26 ธันวาคม 2558
สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี คือ
โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่ า
ถ.ศุขประยูร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
กาหนดการจ่ายเงินปั นผลเฉลี่ยคืน
วันที่ 28 ธันวาคม 2558
การจ่ ายเงินปั นผลเฉลี่ยคืน
จะจ่ ายโดยโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ของสมาชิกที่เคยแจ้ งไว้
เมื่อปี ก่ อนหรือแจ้ งเปลี่ยนแปลงในปี
นี ้ (บัญชีเงินฝากของสหกรณ์
ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน บัญชีเงินฝากธนาคารเสียค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบของธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงไทย
เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท เป็ นต้ น ซึง่ สมาชิกเป็ นผู้จา่ ยเอง)
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรื อชาระหนี ้ด้ วยเงินจานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้ วยตนเอง ให้ นาเงินโอนเข้ าบัญชีของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ฉะเชิงเทรา
จากัด ได้ ดงั นี ้ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฉะเชิงเทรา จากัด” ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารธนชาต สาขาฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาฉะเชิงเทรา

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

เมื่อท่านโอนเงินแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ นาสาเนาใบนา
ฝากมายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไป หากท่านไม่แจ้ ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็ นเงินของ
ใคร โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

เนื่องจากผู้แทนสมาชิกประจาปี 2558 จะครบวาระ ดังนันคณะกรรมการด
้
าเนินการจึงกาหนดให้ มกี ารเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิก
ประจาปี 2559 ตาม ปฏิทินดังนี ้
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิก วันที่ 30 กันยายน 2558
2. ถอนชื่อ เพิ่มชื่อผู้มีสทิ ธิเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกภายใน 15 ตุลาคม 2558
3. รับสมัครผู้แทนสมาชิก วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2558 สถานที่ ณ หน่วยงานของผู้สมัคร ยกเว้ น ข้ าราชการบานาญ สังกัด สพป.ฉช.
เขต 1 และ ข้ าราชการบานาญ สังกัดสพม.6 รับสมัคร และเลือกตัง้ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด /ข้ าราชการบานาญ
สังกัด สพป.ฉช.เขต 2 รับสมัครและเลือกตัง้ ณ สพป.ฉช.เขต 2
4. เลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สถานที่ ณ หน่วยงานของผู้สมัครหรื อหน่วยงานที่รับสมัคร
5. คณะกรรมการเลือกตังประจ
้
าหน่วยรายงานผลการเลือกตังต่
้ อสหกรณ์ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
6. ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
วิธีการเลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิก ให้ กาหนด ดังนี ้
1. สหกรณ์แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการเลือกตัง้
2. ให้ มีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกโดยวิธีลบั หรื อเปิ ดเผย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการเลือกตัง้
3. สมาชิกหนึง่ คนมีสทิ ธิออกเสียงได้ ไม่เกินจานวนผู้แทนสมาชิกของหน่วยงานนัน้
4. กรณีผลการเลือกตังมี
้ คะแนนเท่ากันให้ ใช้ วิธีจบั ฉลาก สาหรับผู้ที่ได้ คะแนนเท่ากันเพื่อให้ ได้ ผ้ แู ทนสมาชิกเท่าจานวนที่กาหนดใน
หน่วยงานนัน้ ๆ
5. หากจานวนผู้สมัครมีจานวนเท่ากับจานวนผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานใด ก็ไม่ต้องมีการลงคะแนนในหน่วยงานนัน้ และให้ ผ้ สู มัคร
นันเป็
้ นผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานนัน้
6. หากจานวนผู้สมัครมีจานวนน้ อยกว่าจานวนผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานใดก็ไม่ต้องมีการลงคะแนนในหน่วยงานนัน้ และให้ ผ้ สู มัคร
นันเป็
้ นผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานนัน้ พร้ อมทังให้
้ คณะกรรมการดาเนินการเลือกตังเสนอชื
้
่อสมาชิกในหน่วยงานนันเป็
้ นผู้แทนสมาชิกให้ ครบ
ตามจานวน
7. ให้ คณะกรรมการดาเนินการเลือกตังรายงานผลการเลื
้
อกตังผู
้ ้ แทนสมาชิก ให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบภายใน 3 วัน
หลังจากวันเลือกตัง้

มุมข่ าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวติ ได้ รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนตุลาคม 2558

1.นายพฤหัส เปรี่ ยมพิมาย ได้ รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
2.นายวิรัตพล ฉัตรมงคลได้ รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,065 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทัง้ หมด 272,851 ราย
อัตราค่ าสงเคราะห์ ต่อศพ 2.22 บาท

มุมข่ าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้ รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนตุลาคม 2558
1. นายวิรัตพล ฉัตรมงคล ได้ รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,490 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทัง้ หมด 223,920 ราย
อัตราค่ าสงเคราะห์ ต่อศพ 2.70 บาท

เมื่อท่านตัดสินใจลาออกจาก กบข.(UNDO) โดยกลับไปขอรับบาเหน็จบานาญตามพ.ร.บ.บาเหน็จบานาญพ.ศ.2494 นัน่
แสดงว่าท่านตัดสินใจทิ ้งเงินก้ อนกลับไปรับเงินรายเดือนที่มากกว่า(เพิ่มขึ ้น) ดังนันจะไม่
้
มีผ้ ใู ดที่คอยเก็บเงินสะสมให้ ทา่ น
ท่านจะต้ องเก็บออมและสะสมเองโดยการสร้ างวินยั ทางการเงินด้ วยตัวของท่าน ท่านจึงจะมีเงินก้ อนใหญ่ในภายภาคหน้ า
ถ้ าท่านมัน่ ใจในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ซึ่งท่านมีสว่ นเป็ นเจ้ าของ โดยเก็บเงินออมสะสมรายเดือนไว้ กับ
สหกรณ์ ท่านก็จะมีเงินก้ อนใหญ่ได้ จานวนหนึง่ เหมือนกัน
ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 : ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ(อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ3.25 ต่อปี )โดยไม่ถอนภายในระยะเวลาที่กาหนด

ระยะเวลา
5 ปี

10 ปี

15 ปี

ฝากเดือนละ
1,000

66,230.93

142,954.90

233,196.86

10,000

662,309.35

1,429,549.03

2,331,968.63

ตารางที่ 2 : ถือหุ้นโดยรับเงินปั นผลแล้ วซื ้อหุ้นต่อ (อัตราเงินปั นผลร้ อยละ 5.5 ต่อปี )

ระยะเวลา
5 ปี

10 ปี

15 ปี

ฝากหุ้นเดือนละ
1,000

69,968.33

160,107.18

277,915.06

10,000

699,683.32

1,601,071.84

2,779,150.59

ท่านเลือกเก็บออมสะสมได้ ตามกาลังความสามารถความต้ องการในอนาคตว่าท่านต้ องการมีเงินสักเท่าไรในเวลากี่ปี
ตัวอย่างเช่น ท่านต้ องการมีเงิน 1,500,000 บาทใช้ เวลา 10 ปี ท่านก็ควรเก็บออมสะสมเดือนละ 10,000 บาทหรื อท่าน
ต้ องการมีเงินก้ อนประมาณ 5 ล้ าน ใช้ เวลา 15 ปี ท่านก็ควรสะสมหุ้นเดือนละ 20,000 บาทเป็ นต้ น วิธีการฝากเงินหรื อ
สะสมหุ้นไว้ กบั สหกรณ์สามารถทาได้ 3 วิธี
1.ใช้ เงินสด
2.โอนเงินเข้ าบัญชีของสหกรณ์โดยระบบธนาคาร

3.ยินยอมให้ หกั เงินเดือน ณ ที่จา่ ย
ซึง่ วิธีที่ 3 จะสะดวกที่สดุ โดยท่านไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าพาหนะเดินทางมายังสหกรณ์ทกุ เดือน วันใดผ่านมาก็นาสมุดเงิน
ฝากมาปรับครัง้ หนึง่ ก็สามารถทาได้

“เชิญฝากออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์ เดือนละ
5,000 บาท เป็ นเวลา 15 ปี คุณจะมีเงิน
ประมาณ 1,160,000 บาท นะคะ”

คณะผูจ้ ดั ทา
ทีป่ รึกษา
นายประสาน อู่วเิ ชียร
หัวหน้ากองบรรณาธิการ นายชุมพล เปี่ ยมศรี
กองบรรณาธิการ นายณัฐพงษ์ กิตทิ รัพย์กาญจนา
นายสิงหา บุญปลั ่ง นายรุจน์ ไชยฤทธิ ์
นางเยาวรัตน์ เพาะพืช นายสมควร รุง่ เรือง
นายวีระ กาญจนสายทอง น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

มุมข่ าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้ รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน ตุลาคม 2558
1.นายพฤหัส เปรี่ ยมพิมาย ได้ รับเงินสงเคราะห์ 195,776
บาท
2.นายวิรัตพล ฉัตรมงคล ได้ รับเงินสงเคราะห์ 195,730 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทัง้ หมด 4,255 ราย
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ
ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 และ 2558
รายการ
กันยายน 2557
กันยายน 2558
จํานวนสมาชิกทั้งหมด
จํานวนสมาชิกผูกูถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว
ทุนสํารองของสหกรณ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสะสมไวเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ
ทุนสาธารณประโยชน
เงินรับฝากประจําทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพยทุกประเภท
ทุนดําเนินการทั้งหมด
กําไรสุทธิ

7,373
4,961
2,099,564,360.00

163,091,955.73
5,660,700.00
3,745,100.00
503,269.93
5,824,388.00
2,379,726,145.24
5,073,142,403.26

138,103,244.53

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,501
4,941
2,247,863,230.00

179,892,149.03
6,560,700.00
3,763,200.00
866,639.93
6,075,013.00
2,472,670,443.58
5,146,619,036.67

152,740,249.77

อัตราดอกเบี้ย

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ฝากออมทรัพย ATM
2.50 ตอป
ฝากออมทรัพย
2.75 ตอป
ฝากออมทรัพยพเิ ศษ
3.25 ตอป
ฝากออมทรัพย 24 เดือน
4.25 ตอป
ฝากประจํา
3.50 ตอป
เงินกูทก
ุ ประเภท
6.00 ตอป

รายงานการจายเงินสวัสดิการอื่นๆ
จํานวนราย
197
42

รายการ
เงินทุนฯ เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจํา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบํารุงขวัญสมาชิก

สหกรณใหบริการสมาชิก
ทําพ.ร.บ.รถยนต ราคาถูก

เงินชวยเหลือ
2,583,000.00
104,000.00

รถเกง
รถกระบะ
รถตู , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการใหกูแกสมาชิกประจําเดือน กันยายน พ.ศ.2558
รวมเงินกูทุกประเภท 564 ราย อนุมัติกู 231,068,399.50 บาท คงเหลือจายจริง 72,308,205.75 บาท

รายงานการจายเงินสวัสดิการ
ชื่อสมาชิก

นางสุดา แจมจรัส

ชื่อผูเสียชีวิต

สถา
นภา
พ

นายสงศักด แจมจรัส

คูสมรส

เพื่อสมาชิกหรือคูสมรสสมาชิกเสียชีวิต
คูสมรส

สงเคราะหสมาชิกและครอบครัว

อุบัติเหตุ
เสียชีวิต
สมาชิก
สิทธิสมาชิก
จาย 25%
จายตาม
1,000คูณ
ครึ่งหนึ่งของหุน ไม
ของ
ตามระเบียบ จํานวนปที่
จํ
า
นวนป
ท
่
ี
เปนสมาชิก
เกิน 200,000 (ขอ 9)
จํานวนปที่
(ขอ 10)
เปนสมาชิก
เปนสมาชิก
(ขอ 7)
เปนสมาชิก
(ข
อ
8)
52,000.00
-

สิทธิสมาชิก
2,000คูณ
จํานวนปที่

จายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณรวม
จายทั้งสิ้น

52,000.00

นางจันทรเพ็ญ จารุเหติ นางจันทรเพ็ญ จารุเหติ ตนเอง

68,000.00

-

158,750.00

100,000.00

90,000.00

-

416,750.00

นายวันชัย ยอดเจริญ นายวันชัย ยอดเจริญ

80,000.00

-

200,000.00

100,000.00

90,000.00

-

470,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

148,000.00

52,000.00

358,750.00

200,000.00

180,000.00

-

938,750.00

ตนเอง

