พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
“....การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้
จาเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ
มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน
ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติ
สุขของส่วนรวมด้วย..”

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.

ฉบับเมษายน 2560

สอ.ครูฉะเชิงเทรา จากัด คว้ารางวัลศูนย์ประสานงานสส.ชสอ.ดีเด่นประจาปี 2559

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด เป็นผู้แทนเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติ
คุณศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ดีเด่นประจาปี 2559 เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าสอ.ครูฉะเชิงเทรา จากัด เป็นศูนย์ประสานงานที่มีการ
ปฎิบัติงานและการดาเนินงานที่ดีเป็นไปตามรูปแบบ เป้าหมายและนโยบายของสมาคม
รู้หรือไม่!! การทาธุรกรรมการเงิน ฝาก – ถอนเงิน – ชาระหนี้ ต้องมาติดต่อที่สหกรณ์ก่อนเวลา 15.00 น.ของทุกวันทาการ
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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด(ฌสอ.ฉช) และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด(ฌฝสอ.ฉช.)จัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดดอนทอง โดยมีนายฉัตรชัย กระสารติ์กุล นักบริหารงานทั่วไป ตัวแทนจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้
สมาคม ฌสอ.ฉช.เลือกคณะกรรมการแทนตาแหน่งที่ลาออก และสมาคมฌฝสอ.ฉช.เลือกคณะกรรมการใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสองสมาคมประมาณ 400 ราย

ประธานกรรมการสอ.ครูฉะเชิงเทรา จากัดได้รบั การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการ สสอค.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้ดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการ
อานวยการ คณะกรรมการตามโครงสร้าง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจบัญชี ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560
ทั้งนี้ นายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการ สอ.ครูฉะเชิงเทรา จากัด ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการ และนายสมควร รุ่งเรือง
ผู้จัดการได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน สาหรับปีบัญชี 2560-2561

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือน เมษายน 2560
1.นางเบญจวรรณ เทพกุญชร ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,071 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 264,017 ราย อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.29 บาท

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน เมษายน 2560
1. นางบัวทอง จันทรศรี ได้รับเงินสงเคราะห์ 197,156 บาท
2.นางเบญจวรรณ เทพกุญชร ได้รับเงินสงเคราะห์ 197,110 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทั้งหมด 4,285 ราย
ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือนเมษายน 2560 ไม่มี
จานวนสมาชิก ฌฝสอ.ฉช.ทั้งหมด 1,156 ราย ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือน เมษายน 2560
1.นางเบญจวรรณ เทพกุญชร ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,562 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 245,759 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.45 บาท

คณะผู้จัดทา
นายบัญชา เกษมสุข

ที่ปรึกษา
กองบรรณาธิการ
นายเพทาย อมัตวะตะ
นายอัฐพล มาลัย
นายนิวัตร สมคา
นายวีระ กาญจนสายทอง

นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นายกมล อิ่มสาราญ
นายสมควร รุ่งเรือง
น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมและคู่สมรส
สมาชิกทีม่ ีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการนี้ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจากคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิ
รับเข้าเป็นสมาชิกทุกกรณี และได้ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นรายเดือน แล้ว สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกหรือคู่สมรสเมื่อ
ถึงแก่กรรม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ก.เป็นสมาชิกไม่เกิน 15 ปี เมื่อถึงแก่กรรมได้รับ 30,000 บาท
ข.เป็นสมาชิกมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เมื่อถึงแก่กรรมได้รับเงินเท่ากับจานวนปีที่
เป็นสมาชิกคูณด้วย 2,000 บาท ถ้าคู่สมรสถึงแก่กรรมจะได้รับเงินเท่ากับจานวนปีที่เป็น
สมาชิกคูณด้วย 1,000 บาท ขั้นต่า 15,000 บาท
ค.สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการ จานวนร้อยละ 50 ของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกที่มี
อยู่ในวันทีถ่ ึงแก่กรรม ทั้งนีต้ ้องไม่น้อยกว่า 30,000 บาทและไม่เกิน 200,000 บาท (แสดง
ว่ามีหุ้นอยู่เท่าไหร่ สหกรณ์จ่ายเพิ่มให้อีกร้อยละ 50 ของหุ้นทีม่ ี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท)
ง.สหกรณ์จ่ายเพิ่มให้อีก 100,000 บาท (ข้อนี้เฉพาะสมาชิกถึงแก่กรรม ถ้า
คู่สมรสถึงแก่กรรมจะไม่ได้รับสิทธิ์ข้อนี)้
เงินสวัสดิการที่พึงได้นี้ จะต้องชาระหนี้ทั้งปวงที่สมาชิกได้ก่อหนี้ผกู พันไว้
กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน สวัสดิการส่วนทีเ่ หลือจากการชาระหนี้ สหกรณ์จะ
จ่ายเงินสวัสดิการในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ที่มีชื่อระบุเป็นผู้รับโอนประโยชน์ ตามที่
สมาชิกได้ทาหนังสือแต่งตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับสหกรณ์ แต่ถา้ สมาชิกไม่ได้ระบุ
ผู้รับโอนประโยชน์ จะจ่ายให้แก่บคุ คลตามลาดับ ดังนี้ 1.คู่สมรส 2.บุตร 3.บิดา
มารดา 4.ผู้อุปการะ ตราบใดที่บุคคลตามลาดับต้นยังมีชวี ิตอยูย่ อ่ มมีสิทธิรับเงิน
สวัสดิการนี้ตามลาดับ บุคคลที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการนี้
เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ ยื่นเรื่องขอรับภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกาหนดถือ
สละสิทธิการรับเงินตามสวัสดิการนี้

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว
สมาชิกทีม่ ีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการนี้ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
จานวนปีที่เป็นสมาชิก
ได้รับเงินสวัสดิการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 -10 ปี
40,000 บาท
เป็นสมาชิกมากกว่า 10 -20 ปี
60,000 บาท
เป็นสมาชิกมากกว่า 20 -30 ปี
80,000 บาท
เป็นสมาชิกมากกว่า 30 -40 ปี
90,000 บาท
เป็นสมาชิกมากกว่า 40 ปีขนึ้ ไป
100,000 บาท
ถ้าสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบตั ิเหตุ สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้เพิ่มอีกร้อยละ 25 ของจานวนเงินที่มีสิทธิ์ได้รับ และถ้าสมาชิก
ประสบเหตุ จนทาให้เสียดวงตา หรือ ขา หรือแขน 1 ข้าง สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการนี้เท่ากับครึ่งหนึ่งของสิทธิ์ที่ได้รับ และถ้าสมาชิกประสบ
เหตุ จนทาให้เสียดวงตา หรือ ขา หรือแขน ทั้งสองข้าง สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการนีต้ ามสิทธิ์ที่ได้รับ

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

7,626
4,880
2,329,637,230.00
198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,777,564.93
6,375,013.00
2,862,005,107.47
5,512,004,406.92
58,200,883.91

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,814
4,968
2,491,389,030.00

217,308,485.58
8,060,700.00
5,253,200.00
1,365,836.93
6,475,013.00
3,224,030,925.02
6,062,205,948.47

59,500,431.14

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
2
43

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
14,000.00
89,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
รวมเงินกู้ทุกประเภท 773 ราย อนุมัติกู้ 301,839,700.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 95,396,787.75 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สถา
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คู
ณ
ครึ
่
ง
หนึ
ง
่
ของหุ
น
้
ไม่
ชื่อสมาชิก
ชื่อผู้เสียชีวิต
นภา
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
จ
านวนปี
ท
่
ี
เกิน 200,000 (ข้อ 9)
จานวนปีที่
พ เป็นสมาชิก
(ข้อ 10)
เป็นสมาชิก
เป็นสมาชิก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
41,000.00
นายพรชัย จันทรศรี นางบัวทอง จันทรศรี คูส่ มรส
สิทธิสมาชิก
2,000คูณ
จานวนปีที่

นางอุบลรัตน์ พรหเมศ ณ อยุธยา

นายธนัท พรหเมศ ณ อยุธยา คูส่ มรส

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

41,000.00

-

15,000.00

-

-

-

-

15,000.00

นายสันติ แสนสอาด นายสันติ แสนสอาด

ตนเอง

82,000.00

-

155,500.00

100,000.00

100,000.00

-

437,500.00

นางละมัย แสนสอาด นายสันติ แสนสอาด

คูส่ มรส

-

43,000.00

-

-

-

-

43,000.00

นางเบญจวรรณ เทพกุญชร นางเบญจวรรณ เทพกุญชร ตนเอง

66,000.00

-

147,400.00

100,000.00

90,000.00

-

403,400.00

-

18,000.00

-

-

-

-

18,000.00

นายวิรัช เทพกุญชร นางเบญจวรรณ เทพกุญชร
นางนฤมล ชื้นเย็นดี นายสมเกียรติ ชื้นเย็นดี
นายจรัญ เสงี่ยม
นายจรัญ เสงี่ยม
นางสมศรี เสงี่ยม นายจรัญ เสงีย่ ม

คูส่ มรส

25,000.00

คูส่ มรส

ตนเอง

64,000.00

-

200,000.00

100,000.00

90,000.00

-

454,000.00

คูส่ มรส

-

49,000.00

-

-

-

-

49,000.00

212,000.00

191,000.00

502,900.00

300,000.00

280,000.00

-

1,460,900.00

