พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อ
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รู้จัก สวัสดิการเพื่อสมาชิก “สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญ”
สวัสดิการเพื่อสมาชิก ประเภทนี้ เรียกว่า “สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญ”
สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญ เมือ่ เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ตามระเบียบ ดังนี้
ถ้าเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
1 -3 วัน ได้รับเงินสวัสดิการ
1,000 บาท
ถ้าเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
4 -7 วัน ได้รับเงินสวัสดิการ
2,000 บาท
ถ้าเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
8 -11 วัน ได้รับเงินสวัสดิการ
3,000 บาท
ถ้าเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
12 -15 วัน ได้รับเงินสวัสดิการ
4,000 บาท
ถ้าเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
16 วันขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการ
5,000 บาท
หลักฐานทีข่ อรับสวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญ
ใบรับรองแพทย์ หรือ หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล ต้องระบุวันเข้ารับการรักษา และวันออกจากโรงพยาบาล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้ขอรับสวัสดิการ (ผู้ปว่ ย)
หากมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับแทน ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจด้วย
**สวัสดิการนี้ 1 ปีใช้สิทธิเ์ บิกได้ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากวันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

รู้หรือไม่!! สมาชิกที่ผิดนัดชาระหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ข้อ 25.(2) สมาชิกที่ผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ในปีใดมิให้
ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น
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

การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ชว่ ยเตรียมความพร้อมและนาชีวติ ไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการ
ออม และการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วยั เด็ก เพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน เมื่อเข้าสู่วัยทางานก็จาเป็ นต้องรู้วิธกี ารวางแผนการ
จัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม เมื่อมีครอบครัวก็จาเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนใน
ครอบครัว ทาให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิง่ เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความสาคัญมากขึ้น แม้ กระทั่งเมื่อ
เกษียณอายุ ก็ยงั ต้องวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวัยที่มีรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การ
รักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มกี ารวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปัญหาได้
ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน
1.ประเมินฐานะการเงิน สิ่งที่สะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบุคคลไม่ใช่ สินทรัพย์ที่มีอยู่ แต่เป็น “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งสามารถ
ประเมินได้โดยการจัดทาบัญชีสนิ ทรัพย์และหนี้สินแล้วนามาคานวณ ดังนี้

นอกจากนี้ ควรจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจาวัน ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมทางการเงินของตนเองอย่างชัดเจนขึ้น เพราะทั้งรายได้และ
ค่าใช้จา่ ยแต่ละรายการจะถูกแจกแจงออกมา ทาให้เราตระหนักได้ว่าค่าใช้จ่ายประเภทใดสูงเกินไป หรือไม่มีความจาเป็น หรือสามารถตัด
ออกได้ รวมทั้งทราบว่ารายได้ทางใดน้อยเกินไป หรือสามารถหาทางเพิม่ ได้อีก ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น
2.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ควรมีการตัง้ เป้าหมายและกาหนดเวลาที่จะพิชติ เป้าหมายให้ชัดเจน รวมถึงมีการจัดลาดับความสาคัญของ
เป้าหมายให้สอดคล้องกับความสามารถทางการเงินในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น หากในขณะนี้เรามีรายได้น้อยหรือภาระทางการเงินมาก ก็อาจ
เลื่อนเป้าหมายที่ไม่สาคัญออกไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สาคัญหรือเร่งด่วนก่อน ควรนา “สิ่งที่จาเป็นต้องมี” มากาหนดเป็นเป้าหมายก่อน
“สิ่งที่อยากได้” โดยเป้าหมายที่ดี ต้องเป็นไปตามหลัก SMART คือ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้

3.จัดทาแผนทางการเงิน ควรมีการจัดทาแผนการบริหารเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เราจะใช้จ่ายเงินอย่างไร หารายได้เพิม่ เติมจากแหล่ง
ไหน หรือนาไปลงทุนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยต้องจัดสรรระยะเวลาของแผนให้สมั พันธ์กับรายได้และภาระทางการเงิน
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ และไม่กดดันตัวเองจนเกินไป
4.ดาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด สิ่งที่สาคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นและมีวินยั เพราะหากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและต่อเนื่อง ก็ยากทีจ่ ะ
บรรลุเป้าหมายได้

5.ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์ ควรหมั่นตรวจสอบอย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือนว่า ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ หรือไม่หากไม่ก็ต้องหาสาเหตุว่า เกิดจากตัวเราหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทาให้ไม่เป็นไปตามแผน แล้วปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป หากทาเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะทาให้เกิดวินัยทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินอย่างแน่นอน
เคล็ดลับเพือ่ ความมัน่ คงทางการเงิน
ควรวางแผนการใช้จา่ ยให้เหมาะสมกับรายรับ โดยพิจารณาว่าค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็นมีอะไรบ้าง แล้วกันรายรับส่วนหนึ่งไว้สาหรับเงินออมและ
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็นก่อน หากพบว่ารายรับไม่เพียงพอก็ควรหาทางลดรายจ่ายหรือเพิม่ รายได้
ควรเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอน
 มีเงินออมเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่ครอบคลุมรายจ่ายประจาอย่างน้อย 6 เดือน
 ตรวจสอบสวัสดิการและประกันสุขภาพที่มีอยูว่ ่าครอบคลุมแค่ไหน หากไม่เพียงพอ การทาประกันสุขภาพเพิ่มเติมก็อาจเป็นอีกทางเลือก
หนึ่ง
 พิจารณาเรื่องความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต ก่อนตัดสินใจกูย้ ืมเงินทุกครัง้
 อาจหาแหล่งรายได้เสริมหรือนาสินทรัพย์ที่มีไปลงทุนให้งอกเงยขึ้น
หากรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องใช้เงินจานวนมาก ควรวางแผนเก็บเงินเตรียมไว้แต่เนิ่น ๆ บริหารเงินออมให้งอกเงย เช่น ฝากธนาคาร ซื้อ
พันธบัตร ซื้อประกันสะสมทรัพย์ ซื้อกองทุนรวม ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องศึกษาและทาความเข้าใจรูปแบบการออม ความเสี่ยง รวมทัง้ ติดตามข่าวภาวะ
เศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย หากใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้
อย่างมีวินยั จัดเก็บใบเสร็จเพื่อตรวจสอบและจ่ายเงินให้ตรงตามกาหนด เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยโดยไม่จาเป็น
การก่อหนี้ไม่ใช่สิ่งที่นา่ กลัวหากมีการบริหารจัดการที่ดี และเลือกก่อหนี้ที่มีประโยชน์ เช่น การกู้ซื้อบ้านหรือกู้เพื่อประกอบอาชีพ
อย่างไรก็ตาม ควรประเมินความสามารถในการชาระคืนก่อน โดยภาระการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้ทุกประเภทในแต่ละเดือน
รวมกัน ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน หากมีหนี้สินเกินตัว ก็ต้องพยายามปลดหนี้ดว้ ยการประหยัด ทยอยผ่อนชาระ โดยเฉพาะหนี้
นอกระบบและหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง ที่สาคัญไม่ควรก่อหนี้เพิ่ม หากไม่สามารถชาระคืนได้ ก็ควรหารือกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกัน
(ขอขอบคุณที่มา : https://www.1213.or.th/th/moneymgt/finplan/Pages/planningsteps.aspx ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย)

คุณประโยชน์สาคัญของการเก็บออม
การเก็บออม ไม่ว่าจะออมมากหรือออมน้อย ขึ้นชื่อว่าเงินออมแล้วก็ดีทั้งนั้น เพียงแต่ว่า
หากเราจะออมอย่างจริง ๆ จัง ๆ ก็ต้องมีเป้าหมายของการออมและมีการวางแผนการออมด้วย
เพื่อเอาไว้เป็นทางเดินให้เรารู้ว่าเราจะเก็บออมไปเพื่ออะไร คุณประโยชน์ของการออมนั้นมี
มากมายหลายประการ ความสาคัญและประโยชน์ของการออม 5 ประการคือ
1.เป็นการสร้างเสริมความมีวินัยทางด้านการเงินให้กับตนเอง การเก็บออม เป็นการสร้าง
วินัยที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะเมื่อเรามีเป้าหมายและวางแผนการออมแล้ว เราก็ต้องมีความสม่าเสมอใน
การเก็บเงิน เช่นเราวางแผนไว้ว่าจะออมเดือนละ 2,000 บาท เราก็ต้องมีวินัยเก็บออมให้ได้ทุก
เดือน ไม่ใช่ว่าเดือนนี้ออมได้ แต่เว้นไปอีกสองเดือนค่อยเก็บใหม่ แบบนี้ก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการออมได้ ดังนั้น การออมเงินจึ งเป็นการสร้าง
วินัยให้กับตัวเราไปในตัวครับ
2.มีเงินสารองไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือต้องออกจากงานกะทันหันจะดีแค่ไหนหากล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์ แต่หากล้วงกระเป๋าแล้วพบ
แต่ความว่างเปล่าก็คงเป็นน่าเศร้าไม่น้อย การออมเงินจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ในช่วงที่เรายังมีแรงมีงานประจาทาอยู่ ต้องรู้จักแบ่ งปันรายได้ที่ได้รับทุก
เดือนเอาไว้เป็นเงินออม เบื้องต้นให้เก็บอย่างน้อย 10% ของเงินเดือน เอาไปใส่ไว้ในบัญชีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน และจานวนเงินที่ควรเก็บให้ได้อย่างน้อยก็
ประมาณ 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจาของเรา สมมุติว่าเราใช้จ่ายเงินเดือนละ 20,000 บาท เราก็ควรมีส่วนของเงินออมเผื่อฉุกเฉินไว้ประมาณ
60,000-120,000 บาท คือ 3 และ 6 เดือนนั่นเอง ในกรณีที่เราต้องตกงานกะทันหัน เราก็จะมีเงินทุนสารองไว้ใช้จ่ายในระหว่างการหางานใหม่ได้อีก 3-6
เดือนเพราะฉะนั้น การเก็บออมเผื่อภาวะฉุกเฉินของชีวิตจึงเป็นสิ่งจาเป็นอันดับต้น ๆ ที่ต้องมีสาหรับคนทางานอย่างเราทุกคน
3.มีเงินไว้สาหรับการลงทุนสร้างอาชีพที่เราชอบในอนาคต ข้อนี้เป็นข้อดีสาหรับคนที่ต้องการเป็นนายตัวเอง หรืออยากจะมีกิจการธุรกิจเป็นของ
ตัวเอง การเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายในการลงทุนธุรกิจ ที่เราได้เก็บออมไว้แล้วนั้น จะสามารถทาให้เราออกมาสร้างตัวสร้างธุรกิจของตนเองได้เร็วกว่า
คนที่ไม่มีเงินออม เพราะเรามีเงินทุนสารองจากการอดออมเอาไว้แล้วนั่นเอง
4.มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ การเป็นคนแก่ชราที่ยากจนและยังต้องทางานงก ๆ อาศัยเงินเลี้ยงดูจากรัฐบาลหรือการหยิบยื่นของลูกหลาน เป็น
เรื่องน่ากลัวอย่างยิ่งของคนที่ไม่มีการวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณ หากต้องการเป็นคนชราที่ร่ารวยและใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณค่า ก็ต้องวาง
แผนการออมสาหรับอนาคตไว้เสียตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ เพราะเงื่อนไขของเวลาจะทาให้เป้าหมายการออมสาเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น
5.เงินออมสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ พื้นฐานของความมั่งคั่งร่ารวย คือการเก็บออม เมื่อเราสามารถเก็บออมเงินได้จานวนหนึ่ง เรา
สามารถเอาเงินออมไปต่อยอดให้ออกดอกออกผลได้ด้วยการลงทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทาธุรกิจ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในตราสารการเงิน
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าของเงินออมให้มากขึ้นและสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ในที่สุด
การเก็บออม เป็นพื้นฐานของการสร้างชีวิตและเป็นรากฐานของการสร้างความมั่งคั่งร่ารวย และมีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อการสร้างชีวิต
ให้มั่นคงและปลอดภัยในอนาคต
(ขอขอบคุณข้อมูล ที่มา : http://www.cash2life.com
ขอขอบคุณภาพประกอบ ที่มา : http://www.thisbusylife.com/2012/08/31/a-little-bit-of-education-could-help-your-kids-save-a-lot/)

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560
จานวนสมาชิก ฌฝสอ.ฉช.ทั้งหมด 1,111 ราย
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ไม่มี
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,074 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 259,873 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.35 บาท

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560
1.นายวณิชย์ อาฒยะพันธุ์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,560 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 236,034 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.55 บาท

อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.19 บาท
คณะผู้จัดทำ
นำยบัญชำ เกษมสุข

ที่ปรึกษำ
กองบรรณำธิกำร
นำยเพทำย อมัตวะตะ
นำยอัฐพล มำลัย
นำยนิวัตร สมคำ
นำยวีระ กำญจนสำยทอง

นำยพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นำยกมล อิ่มสำรำญ
นำยสมควร รุ่งเรือง
น.ส.สนธยำ ต.วัฒนผล

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มกราคม 2560
1. นายวณิชย์ อาฒยะพันธุ์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,972 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทั้งหมด 4,284 ราย
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิน้ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 และ 2560
รายการ
มกราคม 2559
มกราคม 2560
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,533
4,875
2,305,334,200.00
198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,998,409.93
6,375,013.00
2,807,899,112.93
5,420,271,935.81
25,328,195.38

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,783
4,938
2,467,280,930.00

217,308,485.58
8,060,700.00
5,253,200.00
1,578,046.93
6,475,013.00
3,163,196,545.90
5,964,125,495.71

26,409,525.87

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญสมาชิก

จานวนราย
2
28

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
18,000.00
56,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน มกราคม พ.ศ.2560
รวมเงินกู้ทุกประเภท 773 ราย อนุมัติกู้ 226,889,290.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 75,217,034.25 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คูณ
จานวนปีที่
ครึ่งหนึง่ ของหุน้ ไม่
ชื่อสมาชิก
ชื่อผู้เสียชีวิต
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
จานวนปีที่ เกิน 200,000 (ข้อ 9)
เป็นสมาชิก
จานวนปีที่
(ข้อ 10)
เป็นสมาชิก
เป็
น
สมาชิ
ก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
นายวณิชย์ อาฒยะพันธุ์ นายวณิชย์ อาฒยะพันธุ์ ตนเอง
48,000.00
147,000.00 100,000.00
80,000.00
-

สถา
นภา
พ

สิทธิสมาชิก
2,000คูณ

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

375,000.00

นางฐาปนี เพชรพระประเสริฐ นางฐาปนี เพชรพระประเสริฐ

ตนเอง

34,000.00

-

200,000.00

100,000.00

60,000.00

-

394,000.00

นายสมภพ เพชรพระประเสริฐ นางฐาปนี เพชรพระประเสริฐ

คูส่ มรส

-

19,000.00

-

-

-

-

19,000.00

นางสมจิต รัตนกาญจน์ นายบรรเทิง รัตนกาญจน์

คูส่ มรส

-

30,000.00

-

-

-

-

30,000.00

-

-

-

-

-

-

-

82,000.00

49,000.00

347,000.00

200,000.00

140,000.00

-

818,000.00

