พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชดารัส พระราชทานเนือ่ งในวันการศึกษาสัมพันธ์ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒
“ ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่
จะต้องรูจ้ ักอบรมเด็กทัง้ ในด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสานึก
รับผิดชอบในหน้าทีด่ ้วย ”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา 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.(ครูไทย) 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.

ฉบับกันยายน 2559

การสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี 2559

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพต่อสังคมหรือหลักการสหกรณ์ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี 2559 โดยสมาชิกที่
สนใจสามารถ ส่งแบบเสนอผลงานได้ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน
– 19 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จะดาเนินการคัดเลือกตามคุณสมบัติ จานวน
ไม่เกิน 30 คน ประกาศผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจาปี จะได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน
รางวัล 3,000 บาท และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก จะมอบรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
(ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบได้ที่ WWW.CCTSCC.COM หรือติดต่อขอรับได้ที่สานักงาน)
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

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้นาสาเนาใบนาฝาก
มายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของใคร
โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

ด่วน!!! ... สมาชิกที่จะเกษียณอายุในปี 2559 นี้
กรุณาติดต่อขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกออกจากงานประจาที่สานักงานสหกรณ์
หลักฐานที่ขอรับ 1.สาเนาหนังสือคาสั่งที่ออกจากงานประจา(คาสัง่ เกษียณ) 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 3.สาเนาทะเบียนบ้าน
สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการดังกล่าวให้แก่สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี โดยจ่ายตามจานวนปีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์คูณด้วย 500 เช่น เป็น
สมาชิกสหกรณ์ 30 ปี จะได้รับเงิน 30 x 500 = 15,000 บาท
(สมาชิกที่เกษียณก่อนกาหนดจะขอรับสวัสดิการนี้ได้เช่นกัน แต่สหกรณ์จะจ่ายตามจานวนปีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์คูณด้วย 300 หรือถ้ารอให้
อายุครบ 60 ปี แล้วมาติดต่อรับจะคูณด้วย 500 เช่นกัน)

.. มาทาความรู้จัก “ เกาต์ ” กันเถอะ
โรคเกาต์ เกิดจากการที่มีกรดยูริคในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งค่าปกติของระดับกรดยูริคในเลือดจะอยู่ระหว่าง 2.4-7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร กรดยูริค เป็นสาร
ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสลายตัวของสารพิวรีน โดยร่างกายคนเราจะได้สารพิวรีนมาจาก 1) ขบวนการสลายสารพิวรีนในร่างกาย 2) จากอาหารที่รับประทานเข้าไป
โดยเฉพาะอาหารที่มีสารพิวรีนสูง เช่น เครื่องในสัตว์ ผักบางชนิด เป็นต้น
อาการ เริ่มแรกผู้ป่วยมักมีอาการปวด บวม แดง และกดเจ็บบริเวณข้อหลังตืน่ นอนตอนเช้า ตาแหน่งที่พบบ่อยจะเป็นที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้า ข้อเท้า และข้อเข่า
ก่อน ผู้ป่วยอาจมีอาการไข้ร่วมด้วย อาการปวดข้อมักเป็นอยู่ประมาณ 3-5 วัน หากมีอาการรุนแรง ผู้ป่วยจะไม่สามารถขยับและเคลื่อนไหวข้อนั้นได้ ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคเกาต์มานาน และไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะเกิดผลึกของเกลือยูเรตสะสมในบริเวณข้อ เกิดเป็นก้อนที่เรียกว่า “โทฟัส” ที่จะค่อยๆ ทาลายข้อ ทาให้เกิดความ
พิการตามมาได้ นอกจากนี้อาจเกิดการสะสมที่อวัยวะอื่น เช่น ที่ผิวหนัง หรือหากสะสมที่ไตจะทาให้เกิดนิว่ ในไตหรือเกิดไตวายเรื้อรังได้ เป็นต้น
ปริมาณพิวรีนในอาหาร เนื่องจากกรดยูริคจะมาจากการเผาผลาญ สาวพิวรีน ดังนั้นผู้ป่วยโรคเกาต์ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิวรีนสูง
1. อาหารที่มีสารพิวรีนน้อย (0-50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 100 กรัม) : ผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถรับประทานได้ตามปกติ เช่น ผักและผลไม้ นมและผลิตภัณฑ์จาก
นม ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา และธัญพืชต่างๆ
2. อาหารที่มีสารพิวรีนปานกลาง (50-150 มิลลิกรัมต่ออาหาร 100 กรัม) : ผูป้ ่วยโรคเกาต์ควรจากัดปริมาณในการรับประทาน เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ปลา
กะพงแดง ปู ปลาหมึก ใบขี้เหล็ก ถั่วลิสง สะตอ ข้าวโอ๊ต ผักโขม เมล็ดถั่วลันเตา และหน่อไม้
3. อาหารที่มีสารพิวรีนมาก (150มิลลิกรัมขึ้นไปต่ออาหาร 100 กรัม) : ผู้ป่วยโรคเกาต์ควรหลีกเลี่ยง เช่น หัวใจไก่ ตับไก่ กึ๋นไก่ เซ่งจี้หมู ตับหมู มันสมองวัว
ตับอ่อน เนื้อไก่ เนื้อเป็ด ห่าน ไข่ปลา ปลาดุก ปลาอินทรีย์ ปลาไส้ตัน ปลาซาร์ดีน กุ้งชีแฮ หอย น้าต้มกระดูก น้าสกัดเนื้อ น้าซุปต่างๆ ซุปก้อน ยีสต์ เห็ด กระถิน ชะอม
กะปิ ถั่วดา ถั่วแดง และถัว่ เหลือง (ขอขอบคุณที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/32751)

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนกันยายน 2559 ไม่มี
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กันยายน 2559

1.นายทนงศักดิ์ เข็มจรูญ ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
2.นายครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,069 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 254,012 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ตอ่ ศพ 2.35 บาท

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กันยายน 2559

1.นายครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,604 บาท
จานวนสมาชิก ฌสฉ.ฉช .ทั้งหมด 4,277 ราย
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กันยายน 2559
1.นายทนงศักดิ์ เข็มจรูญ
ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
2.นายครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์
ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท

จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 2,551 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 236,034 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.55 บาท
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

เมื่อถึงวันที่เกษียณ หาเงิน จากไหนมาใช้กัน ?
เราเคยมองภาพเราในอนาคตกันบ้างหรือเปล่า ว่าเมื่อถึงวันทีเ่ รา ไม่ทางานแล้ว หรือวันเกษียณอายุนั่นแหละ เราจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้กับ
บ้าง ถ้าเรายังไงไม่เคยนึกถึงภาพนั้นบทความนี้มีข้อมูลมาฝาก เพือ่ ที่เราจะได้ใช้วางแผน
ให้กับตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะได้เป็นผู้เกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงินที่ภาครัฐจ่ายให้กับคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทุกคน ซึ่ง
เรียกว่า “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยจะจ่ายตามช่วงอายุ คือ 60-69 ปี ได้รับเดือนละ 600
บาท อายุ 70-79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับเดือนละ 1,000 บาท เห็นตัวเลขคงเดากันได้ไม่ยากว่าเราจะมีเงิน
พอใช้ในแต่ละเดือนหรือเปล่า หากเราอยู่ในวัยชรากันแล้ว
กองทุนประกันสังคม มักจะเป็นเงินกองทุนที่ถูกลืมกันว่าเราสามารถรับเงินจากกองทุนประกันสังคมไว้ใช้ยามเกษียณอายุได้ ซึง่ กองทุนประ
สังคมนั้นเราในฐานะทีเ่ ป็นลูกจ้างไม่วา่ จะเป็นลูกจ้างของบริษัทเล็ก หรือบริษัทใหญ่ จะต้องมี “ประกันสังคม” กันทุกคน เพราะมีกฎหมาย
กาหนดไว้ แต่คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแค่ว่าประกันสังคมมีประโยชน์แค่สามารถใช้บริการรักษาพยาบาลฟรีเวลาเจ็บป่วยเท่านั้น แต่เราจะไม่
ค่อยรู้กันว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่ายไปรวมกับส่วนที่นายจ้างสมทบในแต่ละเดือนแล้ว จะแบ่งส่วนหนึ่งออกไปเป็นเงินออมเพื่อวัยเกษียณ ซึง่
เมื่อเราอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เราก็มีสิทธิเลือกรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากกองทุนประกันสังคมได้ 2 แบบ คือ บานาญ หรือ
บาเหน็จ ซึง่ เมื่อคิดตามเงื่อนไขของประกันสังคมแล้วเราจะได้รับเงินโดยประมาณสี่พันกว่าบาทต่อเดือน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่จัดตัง้ ขึ้นด้วยความใจดีของนายจ้างที่ตงั้ กองทุนนี้ขึ้นมา เพือ่ ให้เป็นเงินออมสาหรับลูกจ้างไว้ใช้ในยามที่
ไม่ได้ทางานกับบริษัทแล้วหรือในยามทีเ่ กษียณอายุ เพราะกองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ไม่ได้มกี ฎหมายบังคับว่านายจ้างทุกรายจะต้องมีให้กับ
ลูกจ้าง แต่ถา้ เป็นหน่วยงานราชการบางหน่วยงานก็มีกองทุนแบบนี้เหมือนกัน แต่จะเรียกว่ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ โดยทั้งสอง
กองทุนจะมีวิธกี ารจัดสรรเงินกับลูกจ้างคล้ายๆ กัน อาจจะต่างกันที่สัดส่วนการหักเงินของลูกจ้าง และการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง ซึ่ง
โดยมากแล้วจะหักเงินจากลูกจ้างทุกเดือน เดือนละ 2-15% ของเงินเดือน และนายจ้างก็จะจ่ายสมทบด้วยอัตราสูงสุดตามแต่นโยบายของแต่
ละบริษัท แต่ส่วนใหญ่เงินสมทบที่บริษัทจะจ่ายให้ก็จะประมาณ 10-15% ของเงินเดือนของเรา ซึง่ เงินส่วนนี้ยงิ่ อยู่นานเราก็จะได้จานวนเงินที่
มากพอสมควร เพราะมีบางคนทีไ่ ด้รับเงินเป็นหลักล้านบาทก็มี
กองทุนรวมเพื่อการสารองเลีย้ งชีพ (RMF) เป็นกองทุนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยทาให้คนในวัยทางานมีวินยั ในการออมระยะยาว เพื่อเอาไว้
เป็นรายได้หลักเกษียณเพิม่ ขึ้นนอกเหนือจากเงินที่จะได้รับจากรัฐบาลและนายจ้างของตนเอง โดยนาสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีมาเป็น
แรงจูงใจในการเริ่มออมและออมแบบจริงจัง ดังนั้นในแผนการออมเพื่อการเกษียณของเรา เราก็น่าจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการสารอง
เลี้ยงชีพ (RMF) ด้วยอีกหนึง่ ทาง เพราะนอกจากจะบังคับให้เราได้ออมเงินตามแผนของเราแล้ว สิ่งที่ได้ตามมาอีกอย่าง คือ สิทธิทจี่ ะได้
ลดหย่อนภาษีอีกต่อนั่นเอง โดยจานวนเงินที่ได้รับเมื่ออายุ 55 ปี ขึ้นไปแล้วนั้นก็จะขึ้นอยูก่ ับจานวนเงินที่เราลงทุนไปเองในแต่ละครั้ง รวมกับ
นโยบายของกองทุนทีเ่ ราเลือกลงทุน เพราะถ้าเราลงทุนไว้มากเงินที่จะได้รับยามเกษียณก็มากตามด้วย
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อาจจะไม่ได้เป็นการออมเพื่อการเกษียณอายุโดยตรงเลยซะทีเดียว เพียงแต่การทาประกันชีวติ แบบสะสม
ทรัพย์เป็นการออมระยะยาว ที่เรามักจะได้รับการเชิญชวนก็จะอยูท่ ี่ประมาณ 10-15 ปี ซึ่งอาจจะให้ผลตอบแทนไม่มากเท่าไร เมื่อเทียบกับ
การลงทุนหรือการออมแบบอื่นๆ แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้เรามีเงินออมได้ตามเป้าหมายเหมือนกัน เพราะเราจะต้องจ่ายค่าเบีย้ ประกันภัยทุก
เดือนจนกว่าจะครบจานวนปีตามกรมธรรม์ทเี่ ราซื้อ อีกทั้งยังนาเงินส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้อีกต่างหาก
ประกันชีวิตแบบบานาญ ออกมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราสามารถมีเงินใช้ในยามเกษียณจริงๆ เป็นประกันแบบระยะยาว คือ เราต้อง
จ่ายค่าเบี้ยประกันอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเหมือนกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แต่จะต่างกันที่การจ่ายเงินคืน โดยประกันชีวติ สะสม
ทรัพย์จ่ายคืนเมื่อครบกาหนอายุตามกรมธรรม์ แต่ประกันชีวติ แบบบานาญนี้จะจ่ายเงินคืนให้เรา เมื่อมีอายุ 55 หรือ 60 ปี ขึ้นไปแล้วเท่านั้น
และจะทยอยจ่ายเป็นงวดๆ เพื่อให้เรามีเงินใช้ในแต่ละเดือนนั่นเอง
เห็นหรือไม่ว่าเงินทีเ่ ราจะมีใช้ในยามเกษียณอายุหรือในวัยชรานั้น ส่วนมากเราจะต้องเริ่มวางแผนซะตั้งแต่วันนี้ ว่าอยากมีเงินใช้มากน้อยแค่
ไหน จะได้เริ่มต้นแบ่งเงินไปออม เพราะเงินที่เราได้รับที่แน่นอนจากรัฐบาลและกองทุนประกันสังคมน่าจะไม่พอใช้ในแต่ละเดือนแน่ๆ
(ขอขอบคุณทีม่ า ข้อมูลและภาพ : https://moneyhub.in.th/article/retirement-money/)

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

7,497
4,928
2,234,921,840.00
179,892,149.03
6,560,700.00
3,773,900.00
933,399.93
6,075,013.00
2,497,741,301.48
5,103,423,857.40
136,131,293.24

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,751
4,891
2,398,510,680.00

198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,319,376.93
6,375,013.00
2,972,989,094.34
5,773,960,669.77

142,023,755.95

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
3
50

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
34,000.00
94,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
รวมเงินกู้ทุกประเภท 517 ราย อนุมัติกู้ 178,385,800.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 61,601,594.25 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ
ชื่อสมาชิก

ชื่อผู้เสียชีวิต

นางชุลี บุญเอี่ยม นายชอบ บุญเอี่ยม
นางบังอร สถิตย์กุล นายไพฑูรย์ สถิตย์กลุ

สถา
นภา
พ
คูส่ มรส

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คูณ
จานวนปีที่
ครึ่งหนึง่ ของหุน้ ไม่
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
จานวนปีที่ เกิน 200,000 (ข้อ 9)
เป็นสมาชิก
จานวนปีที่
(ข้อ 10)
เป็นสมาชิก
เป็
น
สมาชิ
ก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
30,000.00
-

สิทธิสมาชิก
2,000คูณ

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

30,000.00

คูส่ มรส

-

38,000.00

-

-

-

-

38,000.00

นายทนงศักดิ์ เข็มจรูญ นายทนงศักดิ์ เข็มจรูญ ตนเอง

112,000.00

-

162,050.00

100,000.00

100,000.00

-

474,050.00

นายวิฑิต สุขมานันท์ นายวิฑิต สุขมานันท์

ตนเอง

100,000.00

-

131,750.00

100,000.00

100,000.00

-

431,750.00

น.ส.ดลใจ ถาวรวงศ์ นายวสันต์ ตันเจริญ
น.ส.ศศิธร กิมอื้อ น.ส.ศศิธร กิมอื้อ

คูส่ มรส

-

20,000.00

-

-

-

-

20,000.00

ตนเอง

30,000.00

-

30,000.00

100,000.00

40,000.00

-

200,000.00

นายครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ นายครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ ตนเอง

92,000.00

-

149,200.00

100,000.00

100,000.00

-

441,200.00

-

28,000.00

-

-

-

-

28,000.00

334,000.00

116,000.00

473,000.00

400,000.00

340,000.00

-

1,663,000.00

นางอรุณนี ภิรมย์รักษ์ นายครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์

คูส่ มรส

