พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระราชพิธกี าญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

“ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามา
ได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทา ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือ
ด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด 63 ถนนยุทธดาเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
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เวลาทาการ : 08.30 น. – 16.30 น. ; ฝาก - ถอน - ชาระหนี้ : 08.30 น. – 15.00 น.

ฉบับมีนาคม 2559

สอ.ครูฉะเชิงเทรา จากัดรับมอบงานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด นายสมควร รุ่งเรือง ประธานกรรมการชมรม
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รับมอบงานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก โดยมีคณะกรรมการตัวแทนสหกรณ์ต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อ
เตรียมจัดงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรือชาระหนี้ด้วยเงินจานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้ นาเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
จากัด ได้ดังนี้ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา 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

เมือ่ ท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้นาสาเนาใบนา
ฝากมายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของ
ใคร โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาปี 2559
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" รัฐและ
ขบวนการสหกรณ์ไทยได้รว่ มจิตใจจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ขึน้ เป็น
ประจาทุกปี เพื่อร่วมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์
เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย" ทรงเป็นกาลัง
สาคัญในการเผยแพร่และจัดตั้งขยายกิจการการสร้างความผาสุกแก่
ประชาชนเพื่อการกินดีอยูด่ ี สานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจัด
งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัดได้เข้าร่วมพิธีดงั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนมีนาคม 2559
1.นายวสันต์ พานิชมาท ได้รับเงินสงเคราะห์ 34,224 บาท

เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี (เกิดปีพ.ศ.2489 เป็นต้นไป) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -29 กรกฎาคม 2559

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,040 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 276,626 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.19 บาท

สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มีนาคม 2559
ไม่มี
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 2,419 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 214,377ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ตอ่ ศพ 2.63 บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2559
รุ่นอายุไม่เกิน 50 ปี (เกิดพ.ศ.2509)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2559
รุ่นอายุไม่เกิน 58 ปี (เกิดพ.ศ.2501 เป็นต้นไป)

สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มีนาคม 2559
ไม่มี

คณะผู้จัดทา
นายบัญชา เกษมสุข

ที่ปรึกษา
กองบรรณาธิการ
นายธงชัย นพฤทธิ์
นายอัฐพล มาลัย
น.ส.พรรณพัชร ม่วงปรีดา
นายวีระ กาญจนสายทอง

นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นายเพทาย อมัตวะตะ
นายสมควร รุ่งเรือง
น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

มุมข่าว

สมาชิกที่เสียชีวิต
1.นายวสันต์ พาน
2.นายประดิษฐ์ บ
จา

เ

นายกรัฐมนตรีเปิดงาน ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ประจาปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย จานวน 26 รางวัล
ประกอบด้วย 1) รางวัลนักสหกรณ์สหกรณ์แห่งชาติ จานวน 1 รางวัล (นางสาวพีรรัตน์
อังกุรรัต) 2) รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค จานวน 16 รางวัล และ3) รางวัลกลุ่มเกษตรกร
ดีเด่นระดับภาค จานวน 9 รางวัล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนา
เศรษฐกิจไทย สร้างสังคมไทยมั่นคง โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูร
สิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ 7 ประเภท ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ ผู้นา
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
สาหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทยอย่างต่อเนื่องทั้งปี 2559 เพื่อเป็นการราลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยที่ทรงริเริ่มลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จากัดสินเชื่อขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกจากการ
รวมตัวของสมาชิกเพียง 16 คน และทุนดาเนินงานเพียง 30,080 บาท ได้ขยายและเติบโตมาเป็นลาดับจนถึงปัจจุบันสหกรณ์ในประเทศไทยได้แบ่งประเภทสหกรณ์
ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นคิ ม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พร้อมกันนี้
ยังเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น ตลอดจนย้าให้คนไทยเห็นถึงคุณค่าและบทบาทของขบวนการสหกรณ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งมาตลอด 100 ปี ที่ผา่ นมาอีกด้วย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สหกรณ์กับการพัฒนาประเทศ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทยตอนหนึ่ง โดยกล่าวในนาม
รัฐบาลขอบคุณผูบ้ ริหาร คณะกรรมการผู้นาสหกรณ์ และสมาชิกที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดีในการเป็นกลไกสาคัญและพลังในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศในช่วงระยะเวลาผ่านมา ทั้งนี้การบริหารกิจการสหกรณ์วันนี้จะเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาและปฏิรูประบบสหกรณ์ทั้งหมดให้มีความ
เข้มแข็งในอนาคต โดยประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันด้วยความอดทนและมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับระบบสหกรณ์ทั้งหมด 7 ประเภท ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนเรื่องของประชารัฐเพื่อให้ประชาชนพัฒนาและมี
ความเข้มแข็งด้วยตนเองตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและมีธรรมาภิบาล
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สหกรณ์ต้องเป็นสมาคมที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ได้ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของทั้งเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค ผูบ้ ริหาร มีการ
แบ่งปันผลกาไรในระบบประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สมาชิกทุกคนมีเสียงเท่ากัน ขณะเดียวกันการดาเนินงานของสหกรณ์ก็ไม่ได้มุ่งเน้นผลกาไรหรือผล
ประกอบการเพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นภาคธุรกิจ แต่มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนเป็นสาคัญ ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานเจริญเติบโตและขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าได้
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดาเนินกิจการจานวนทั้งสิ้น 8,230 แห่ง แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรประมาณ 4,466 แห่ง
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 554 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,496 แห่ง สหกรณ์นิคม 96 แห่ง สหกรณ์บริการ 1,267 แห่ง สหกรณ์ประมง 109 แห่ง และสหกรณ์รา้ นค้า 242
แห่ง อย่างไรก็ตามแม้จากการประเมินการดาเนินกิจการของสหกรณ์ทั้งหมดพบว่าบางแห่งมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งให้กับสหกรณ์อื่นได้ แต่ ยังมีสหกรณ์
บางส่วนที่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ ต้องให้การช่วยเหลือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารกิจการให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมถึงข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ที่มีโอกาสในเรือ่ งของการทุจริต เพราะสหกรณ์บางส่วนยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
การจัดทาบัญชี แผนงานโครงการ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องดาเนินการให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยเร็ว โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์
เพื่อวางแนวทางในการพัฒนายกระดับศักยภาพของสหกรณ์ ซึ่งสามารถดาเนินการจัดชั้นได้ 4 ระดับ ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้มากกว่าร้อยละ 70 และมีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจในระดับมาตรฐานขึน้ ไป และมีระดับการ
ควบคุมภายในดีถึงดีมาก มีจานวน 2,252 สหกรณ์ ชั้นที่ 2 เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ระหว่างร้อยละ 60 - 70 และมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินธุรกิจและระดับการควบคุมภายในอยู่ในระดับพอใช้ มีจานวน 4,102 สหกรณ์ ชั้นที่ 3 เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ตากว่
่ าร้อยละ
60 และมีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจอยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีข้อบกพร่องซึ่งยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ มีจานวน 788 สหกรณ์ ชั้นที่ 4 เป็นสหกรณ์ที่นายทะเบียน
สั่งเลิกกิจการแล้วอยู่ในระหว่างการชาระบัญชี มีจานวน 1,088 แห่ง

ขณะนี้รัฐบาลได้สั่งการให้มีการตรวจสอบระบบสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ซึ่งมีทั้งที่เป็นสหกรณ์ที่ดแี ละไม่ดี จึงต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งระบบ ทั้งนี้ การดาเนินการ
ทุกอย่างจะต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วย โดยได้มีการสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาเนินการแล้ว และได้มีการจัดทาแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 2560 ซึ่งมีมาตรการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ดังนี้ สหกรณ์ชั้นที่
1 จะต้องมีสหกรณ์เพิ่มขึ้นจากจานวน 2,252 สหกรณ์ เป็นจานวนทั้งสิ้น 4,629 สหกรณ์ ชั้นที่ 2 จากเดิมมีอยู่จานวน 4,102 สหกรณ์ จะต้องให้เหลือ จานวน 2,173
สหกรณ์ ชั้นที่ 3จากเดิมมีอยู่ จานวน 788 สหกรณ์ ให้เหลือ จานวน 340 สหกรณ์ และชั้นที่ 4 นายทะเบียนสั่งเลิกกิจการและอยู่ในระหว่างการชาระบัญชี มีจานวน
1,088 แห่ง นั้น จะต้องไม่มีสหกรณ์อยู่ในชั้นนี้อีกต่อไป
อีกทั้ง รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุนระบบสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน ด้วยกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน โดย
สหกรณ์สามารถเป็นโซ่กลางในการสื่อสารความต้องการของประชาชนในพื้นที่มายังรัฐบาล และส่งผ่านการสนับสนุนของภาครัฐสู่ประชาชนในพื้นที่ ทาให้ประชาชน
ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งพารัฐตลอดเวลา โดยมีเอกชนเป็นส่วนช่วยให้การขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน สหกรณ์มีความเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของสมาชิกจะทาให้
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอให้ทุกคนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
เป็นแนวทางปฏิบัตแิ ละปรับใช้ในเรื่องของการลงทุนโดยไม่หวังผลกาไรมากจนเกินไป ต้องมีเหตุมีผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้ความรู้คคู่ ุณธรรม ซึ่ง
หากบริหารจัดการสหกรณ์ให้เข้มแข็งจะทาให้มีงบประมาณที่เพียงพอสามารถพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ได้ ตลอดจนมีความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจในอนาคตอีกด้วย (ขอขอบคุณทีม่ าและภาพประกอบ : http://www.thaigov.go.th/index.php/government-th1/item/100484)

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิน้ เดือน กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2558 และ 2559
รายการ
กุมภาพั นธ์ 2558
กุมภาพั นธ์ 2559
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,454
4,943
2,166,970,730.00

179,892,149.03
6,560,700.00
3,848,800.00
1,453,969.93
6,075,013.00
2,516,791,721.32
5,017,163,781.01

40,447,870.05

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,596
4,867
2,316,344,070.00

198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,974,709.93
6,375,013.00
2,855,292,037.48
5,474,144,942.65

39,965,109.98

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ฝากออมทรัพย์ ATM
2.50
ฝากออมทรัพย์
2.75
ฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.25
ฝากออมทรัพย์ 24 เดือน
4.25
ฝากประจา
3.50
เงินกู้ทุกประเภท
6.00

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญสมาชิก

จานวนราย
4
41

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
30,000.00
91,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
รวมเงินกู้ทุกประเภท 664 ราย อนุมัติกู้ 246,339,280.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 90,998,576.25 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สถา
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คู
ณ
จ
านวนปี
ท
่
ี
ครึ
่
ง
หนึ
ง
่
ของหุ
น
้
ไม่
ชื่อสมาชิก
ชื่อผู้เสียชีวิต
นภา
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
พ เป็นสมาชิก จานวนปีที่ เกิน 200,000 (ข้อ 9) (ข้อ 10) เป็นสมาชิก จานวนปีที่
เป็นสมาชิก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
นายวสันต์ พานิชมาท นายวสันต์ พานิชมาท ตนเอง 50,000.00
111,150.00 100,000.00 80,000.00
สิทธิสมาชิก
2,000คูณ

นางพรรณี พานิชมาท นายวสันต์ พานิชมาท

คูส่ มรส

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

341,150.00

-

18,000.00

-

-

-

-

18,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00

18,000.00

111,150.00

100,000.00

80,000.00

-

359,150.00

