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สวัสดี..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ากัด
ทุกๆ ท่านครับ
	 	 เนื่องจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2561	 เมื่อวันที่	 26	

มกราคม	2562	ณ	โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์	ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก

โครงการคณะกรรมการพบปะสมาชกิทกุอ�าเภอ	น้ัน	ท�าให้ผมเป็นห่วงเรือ่ง

การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์	 จะไม่ทั่วถึง	 และล่าช้าอาจน�าความ 

เสยีหายมาสูส่หกรณ์เราได้	ผมและคณะกรรมการจึงประชมุและมมีตเิหน็

ชอบให้สหกรณ์จัดท�าวารสารประชาสัมพันธ์	 (ทุกๆ	 ไตรมาส	 คือทุกๆ 

3	เดอืน	ออกคร้ังหนึง่)	เพือ่แจ้งข่าวสารความเคลือ่นไหว	สถานะทางการเงนิ 

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ให้สมาชิกทราบ

ด้วยรักและห่วงใย

(นายธงชัย		พุทธมอญ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด		จ�ากัด

ธงชัย  พุทธมอญ                                                    
ประธานกรรมการ

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ร้อยเอ็ด จ�ากัด

	 สมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ	การแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด	จ�ากัด	แทนต�าแหน่ง

ที่ว่างนั้น	ผมและคณะกรรมการสหกรณ์	ชุดที่	57	ได้ด�าเนินการตามกรอบกฎหมาย	ข้อบังคับเสร็จเรียบร้อย

แล้วด้วยความบริสุทธิ์	เที่ยงธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และมีบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกแล้วคือ	นายจักราช	

โคตะโน	อายุ	58	ปี	(อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด	จ�ากัด)	มีประสบการณ์และเข้าใจ

ระบบสหกรณ์เป็นอย่างดี	ผมหวังว่าสามารถน�าความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงมาสู่สหกรณ์เราได้ครับ

	 ที่สมาชิกเป็นห่วงเรื่องการหาแหล่งเงินกู ้ยืมเพื่อน�ามาให้สมาชิกกู้	 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา 

ความเดือดร้อนของสมาชิกในช่วงเปิดเทอมนั้น	 ในระยะ	 2-3	 เดือนที่ผ่านมามีปัญหาในการหาแหล่งเงินกู ้

เล็กน้อย	 ไม่สามารถให้สมาชิกกู้ยืมได้ทุกคนและ	 ต้องจัดคิวให้สมาชิกขอกู้นั้น	 ขอเรียนว่า	 ปัจจุบันสถานะ

ทางการเงินสหกรณ์เรามีสภาพคล่องตัว	ได้รับความเชื่อถือ	เชื่อมั่น	และความไว้วางใจจากแหล่งทุนสถาบัน

การเงินต่างๆ	ปล่อยเงินกู้ให้สหกรณ์ของเรา	และสามารถบริการให้แก่สมาชิกกู้ยืมได้ตามปกติ	สมาชิกท่าน

ใดมีความจ�าเป็นให้ส่งค�าขอกู้ได้เลยครับ

	 ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข...พบกันใหม่	ฉบับหน้า...	สวัสดี	ครับ...	
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คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 57
ปี 2562

นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ
รองประธานคนที่ 1

นายธงชัย  พุทธมอญ
ประธานกรรมการ

  
นายพงศ์สุวรรณ ขุมหิรัญ

เลขานุการ

  
นางเตือนใจ ศรีหาคลัง

เลขานุการเงินกู้
นางจิราภรณ์ รักษาภายใน

ประธานกรรมการเงินกู้

  
นายสุนทรเทพ มิทราวงศ์

เหรัญญิก

  
นางรุ่งทอง วันภูงา

กรรมการ

นายทองพูล  พลเยี่ยม
รองประธานคนที่ 3

นางกมลทิพย์  กุลกิจ
กรรมการ

นางสมศรี  ถินค�าเชิด
รองประธานคนที่ 2

นางอาจารี จันทร์มหา
รองประธานคนที่ 4
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คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ปี 2562

  
นายอนัน ลักษณะงาม

กรรมการ

  
นางน�้าทิพย์ นาเมืองรักษ์

เลขานุการศึกษา
และประชาสัมพันธ์

  
นางนิตยา จันทร์ทอง

ประธานกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์

  
นายประจักร์ ธงศรี

กรรมการ

นายธีระ พนมรัมย์
หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสังคม พื้นชมพู
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายไพบูลย์ พันธุ์หนองหว้า
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายบุญสวน ค�าดี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายไกรศักดิ์  ภูศรี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ต�ำแหน่ง

คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร

1 นายธงชัย																							 พุทธมอญ 080-7548372 ประธานกรรมการ

2 นายไชยรัตน์																			 ธรรมประเสริฐ 096-4379499 รองประธานคนที่	1

3 นางสมศร	ี																						 ถินค�าเชิด 081-7697961 รองประธานคนที่	2

4 นายทองพูล																									 พลเยี่ยม 093-3242583 รองประธานคนที่	3

5 นางอาจารี																									 จันทร์มหา		 084-1469637 รองประธานคนที่	4

6 นายสุนทรเทพ																	 มิทราวงศ์ 081-3807283 เหรัญญิก

7 นายพงศ์สุวรรณ																 ขุมหิรัญ 088-5625394 เลขานุการ

คณะกรรมกำรเงินกู้

8 นางจิราภรณ	์																					 รักษาภายใน 081-0516650 ประธานเงินกู้

9 นางกมลทิพย์																								 กุลกิจ 089-6229359 กรรมการ

10 นางรุ่งทอง																									 วันภูงา 084-4287792 กรรมการ

11 นางเตือนใจ																								 ศรีหาคลัง 093-0546775 เลขานุการเงินกู้

คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์

12 นางนิตยา																											 จันทร์ทอง 081-0540511 ประธานศึกษาฯ

13 นายอนันต์																										 ลักษณะงาม 085-3385402 กรรมการ

14 นายประจักร์																								 ธงศรี 081-7085172 กรรมการ

15 นางน�้าทิพย์																								 นาเมืองรักษ์ 093-4409761 เลขานุการศึกษาฯ

คณะผู้ตรวจสอบกิจกำร

1 นายธีระ																												 พนมรัมย์ 083-2488899 ประธานผู้ตรวจสอบ

2 นายไพบูลย	์																								 พันธ์หนองหว้า 091-8643495 ผู้ตรวจสอบกิจการ

3 นายบุญสวน																				 ค�าดี 087-8635523 ผู้ตรวจสอบกิจการ

4 นายสังคม																										 พื้นชมพู 089-8422139 ผู้ตรวจสอบกิจการ

5 นายไกรศักดิ์																										 ภูศรี 086-6882644 ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ำยจัดกำร

1 นายจักราช																							 โคตะโน 081-5450103 ผู้จัดการ

2 นางสุพรรณ																					 ผดุงเวียง 081-9543887 รองผู้จัดการ

หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการชุดที่ 57 , คณะผู้ตรวจสอบกิจการ , ฝ่ายจัดการ
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ประวัติและความเป็นมา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ากัด

	 เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2503	มีข้าราชการครูจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	160	คน	ได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าชื่อทะเบียนสหกรณ์ครูร้อยเอ็ด	 จ�ากัดสินใช้	 โดยที่สหกรณ์จัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการของ

บรรดาข้าราชการคร	ูและข้าราชสงักดักระทรวงศกึษาธกิารของจงัหวดัร้อยเอด็โดยตรง	ทีป่ระชมุจงึได้เสนอ

ชื่อผู้คณะกรรมการชุดแรกจ�านวน	20	คน	โดย	นายน้อม	วนะรมย์	ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน

กรรมการโดยต�าแหน่ง	และมีเจ้าหน้าที่	4	คน	ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดแผนกศึกษา

	 ณ	 วันที่	 4	 สิงหาคม	 2503	 สหกรณ์	 ฯ	 ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนสหกรณ์โดยมีทะเบียน	 เลขที่	

42/10955	มีชื่อว่า	“สหกรณ์ครูร้อยเอ็ด	จ�ากัด”	มีจ�านวนสมาชิก	483	คน	มีทุนด�าเนินงาน	15,380	บาท	

เมื่อสิ้นปีมีสมาชิกทั้งสิ้น	1,270	คน	มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น	117,370	บาท	มีก�าไร	5,063.34	บาท	

 

1.	 จ�านวนสมาชิก		 14,770	 คน

	 1.1	 สมาชิกสามัญ	 14,476	 คน	

	 1.2	 สมาชิกสมทบ	 294	 คน

2.	 ทุนเรือนหุ้น	 8,542,363,010	 บาท

	 สมาชิกถือหุ้นเฉลี่ยคนละ	 578,360	 บาท

3.	 ทุนส�ารอง	ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบและอื่น	 2,372,932,949.59	 บาท	

4.	 เงินรับฝาก	 4,029,107,676.44	 บาท

	 4.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก		 2,768,925,200.24	 บาท

	 4.2	 เงินฝากออมทรัพย์		 789,660,703.46	 บาท

	 4.3	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		 1,934,121,942.55	 บาท

	 4.4	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษนิติบุคคล		 1,260,182,476.20	 บาท

	 4.5	 เงินฝากประจ�า		 45,142,554.23	 บาท

5.	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น	 13,654,154,908.81	 บาท

	 (ถัวเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	5.50	%	ต่อปี)

6.	 เงินกู้คงเหลืออยู่กับสมาชิก	 28,644,458,462.77	 บาท

7.	 ประมาณการก�าไร	 176,247,569.76	 บาท

8.	 ทุนด�าเนินการ	 28,887,294,972.22	 บาท

สถานภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จ�ากัด
ณ วันที่  31  มีนาคม  2562
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เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจ�าปี 2561
อัตราเงินปันผล:		6.05%

อัตราเงินเฉลี่ยคืน	:	10.75	%

สิทธิของสมำชิกมีดังนี้

									1)		เข้าประชุมใหญ่	เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

									2)	เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

									3)	เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรการด�าเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์																					

									4)	ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

									5)	สิทธิอื่น	ๆ	ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์

หน้ำที่ของสมำชิก มีดังนี้

								1)	ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์

							2)	เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

							3)	ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์	เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

							4)	สอดส่งดูแลกิจการของสหกรณ์

							5)	ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด	 จ�ากัด	 เปิดบริการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ 
3	ประเภท	คือ
 1. เงินฝำกออมทรัพย์ เปิดบัญชีไม่ต�่ากว่า	100	บาทอัตราดอกเบี้ย	3%	ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ย	ปีละ	1	ครั้ง	
ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	ได้รับยกเว้นภาษี
 2. เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีขั้นต�่า	 100,000	 บาท	 อัตราดอกเบี้ย	 4%	 จ่ายดอกเบี้ย 
ทุก	 3	 เดือน	 (ค�านวณดอกเบี้ยรายวัน)	 ถอนได้เดือนละ	 1	 ครั้ง	 หากเดือนใดถอนมากว่าหน่ึงครั้งจะคิด 
ค่าธรรมเนียมร้อยละ	2	ของเงินที่ถอนแต่ไม่ต�่ากว่า	200	บาทต่อครั้ง	และถ้าจ�านวนเงินฝากคงเหลือ	ต�่ากว่า	
100,000	บาท	สหกรณ์จะไม่ค�านวณดอกเบี้ยให้	
 3. เงินฝำกประจ�ำ เปิดบัญชีขั้นต�่า	500	บาท	อัตราดอกเบี้ย	4.50%	ต่อปี	หักภาษี	15%
	 	 (ผู้ฝากเงินสามารถขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยจากสหกรณ์เพื่อไปลดหย่อนภาษี)	

1.	 การรับฝากเงินสด
2.	 การรับฝากเช็ค		
3.	 การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

	 เมื่อโอนเงินฝากเข้าบัญชีดังกล่าวแล้ว	 	 โปรดแจ้งสหกรณ์ท่ีฝ่ายการเงินก่อนเวลา	 15.00	 น. 
ภายในวันเดียวกัน			เพื่อที่จะได้น�าฝากเข้าบัญชีต่อไป	

สหกรณ์บริกำรรับฝำก-ถอน เวลำ 8.30 น. - 15.30  น.

เลขที่บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ำกัด
ที่สมำชิกสำมำรถโอนเงินเข้ำฝำกได้มีดังนี้

ธนำคำร เลขที่บัญชี

กรุงไทย		สาขาร้อยเอ็ด 411-6-01488-5

กรุงเทพ			สาขาร้อยเอ็ด 536-3-00029-9

กรุงศรี			สาขาร้อยเอ็ด 102-0-00893-2

สมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ สามารถฝากเงินกับสหกรณ์

วิธีน�าเงินไปฝากกับสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ำกัด
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การบริการเงินกู้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

	 บริการเงินกู้		3		ประเภท	ได้แก่		เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน		เงินกู้สามัญ	และ	เงินกู้พิเศษ

	 ต้องมีอายุการเป็นสมาชิก		3		เดือนขึ้นไป		มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	15%	กู้ฉุกเฉินปกติ	ได้ไม่
เกินคนละ		200,000	บาท		และต้องช�าระให้แล้วเสรจ็		24		งวด		ในกรณเีป็นสมาชกิใหม่	ตัง้แต่เดอืนเมษายน	
2562	เป็นต้นไป	ช�าระให้แล้วเสร็จ	12	งวด

ขั้นตอนในกำรยื่นกู้เงินกู้ฉุกเฉิน

ยื่นค�ำขอกู้พร้อมเอกสำรต่อเจ้ำหน้ำที่เงินกู้ฉุกเฉิน
พร้อมด้วยบัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรข้ำรำชกำร

รอรับเอกสำรกำรอนุมัติจ่ำยจำกเจ้ำหน้ำที่เงินกู้

รับเอกสำรจำกเจ้ำหน้ำที่เงินกู้แล้วเซ็นชื่อรับเงินน�ำไปยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

                         ประเภท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ/ปี

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมี 2 ประเภท คือ

				1.1	ฉุกเฉินปกติ

				1.2	ฉุกเฉินเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์

 6.50%

2.เงินกู้สำมัญมี 4 ประเภท คือ

			2.1		เงินกู้หุ้น

			2.2	เงินกู้สามัญปกติ

			2.3	เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

			2.4	เงินกู้เพื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ

3. เงินกู้พิเศษมี 2  ประเภท คือ

			3.1	เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

			3.2	เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ	

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ำกัด
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	 สมาชิกที่กู้เงินต้องมีเงินเดือนคงเหลือ		15%		หลังจากบันทึกรายการหัก	ณ	ที่จ่ายแล้ว			
	 	 -				ต้องเป็นสมาชิก	6	เดือนขึ้นไป			
	 	 -				กู้ได้ไม่เกิน		1,200,000	บาท		(มีทุนเรือนหุ้น		25%		ของวงเงินกู้)
	 	 -				ช�าระให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน		120		งวด

สมาชิกที่กู้เงินต้องมีเงินเดือนคงเหลือ	15%	หลังจากบันทึกรายการหัก	ณ	ที่จ่ายแล้ว	
	 -	 กู้ได้ไม่เกิน	4,500,000บาท	(ต้องมีหุ้น	22%	ของวงเงินกู้)
	 -	 สามารถมาท�าสัญญาเงินกู้ในวันเสาร์แรกของทุกเดือน	ตั้งแต่เวลา	08.30-15.00	น.
	 -	 เป็นสมาชิก	1	ปีขึ้นไป	จึงจะสามารถกู้ได้
กำรค�้ำประกัน กรณีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ
	 -	 ขอกู้ไม่เกิน	1,500,000	บาท	ต้องค�้าประกัน	2	คน
			 -	 ขอกู้เกิน	1,500,000	บาท	แต่ไม่เกิน	2,500,000	บาท	ต้องค�้าประกัน	3	คน
			 -	 ขอกู้เกิน	2,500,000	บาท	ต้องมีคนค�้าประกัน	4	คน
												*	สมาชิกที่กู้เงินกู้พิเศษไปแล้วต้องเว้นช่วงระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า	12	เดือน	

ยื่นค�ำขอกู้พร้อมเอกสำร (ตำมที่ระบุไว้ในค�ำขอกู้) ต่อเจ้ำหน้ำที่เงินกู้

สมำชิกตรวจสอบสิทธิ์ (ใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน)

เซ็นต์สัญญำเงินกู้, สัญญำค�้ำประกัน (ผู้กู้, ผู้ค�้ำประกัน, คู่สมรสผู้กู้และคู่สมรสผู้ค�้ำประกัน)

เจ้ำหน้ำที่ออกงบหน้ำจ่ำยเงิน

สมำชิกน�ำงบหน้ำไปยื่นรับเงินที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

ขั้นตอนกำรกู้เงินกู้สำมัญ

2. เงินกู้สามัญ

3.  เงินกู้พิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ำกัด
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ขั้นตอนในการยื่นกู้เงินกู้พิเศษ

 โต๊ะที่ 1		นางกัลยารัตน์		พวงล�าภู			เบอร์โทรศัพท์	086-2296650		รับผิดชอบ
สังกัด	เขต	14	,อ�าเภอปทุมรัตต์	,		อ�าเภอพนมไพร	และ	อ�าเภอหนองฮี		
 โต๊ะที่ 2 	นางสาวสุชีรา		โคตะชัย		เบอร์โทรศัพท์	098-5865365			
รับผิดชอบ		อ�าเภอโพนทอง	,	อ�าเภอสุวรรณภูมิ,		และ		อ�าเภอโพนทราย	
 โต๊ะที่ 3 นายชาตรี		สุขรัตน์		เบอร์โทรศัพท์	081-9741809				
รับผิดชอบอ�าเภอเสลภูมิ	,		อ�าเภออาจสามารถ		,	อ�าเภอเมยวดี		และ	อ�าเภอหนองพอก		
 โต๊ะที่ 4 		น.ส.สรณ์สิริรดา	เจริญทรัพยทวี			เบอร์โทรศัพท์					089-8613233				
รับผิดชอบอ�าเภอจตุรฯ	,		อ�าเภอเมืองสรวง	,		อ�าเภอเกษตรวิสัย		,	อ�าเภอโพธิ์ชัย		และ	อ�าเภอเชียงขวัญ
 โต๊ะที่ 5  	นางธัลยภัสสร์		คุณุ					เบอร์โทร			081-3202762			รับผิดชอบอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด,
อ�าเภอธวัชบุรี,			อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	,			อ�าเภอจังหาร			และ	อ�าเภอศรีสมเด็จ																																																															

ยื่นค�ำขอกู้และเอกสำรพร้อมรำยละเอียดกำรรับ-จ่ำยเงินเดือนต่อเจ้ำหน้ำที่เงินกู้พิเศษ

เจ้ำหน้ำที่ค�ำนวณสิทธิกำรกู้

ท�ำสัญญำเงินกู้

เจ้ำหน้ำที่พิมพ์นิติกรรม

จดจ�ำนองเสร็จน�ำเอกสำรจำกที่ส�ำนักงำนที่ดินยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่เงินกู้พิเศษ 
เพื่อท�ำงบหน้ำจ่ำยเงิน (ต้องท�ำให้แล้วเสร็จในวันเดียวกัน)

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เงินกู้พิเศษ
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 1. เงินสงเครำะห์ศพสมำชิกสหกรณ์ กรณีถึงแก่กรรมได้รับสูงสุดไม่เกิน	120,000	บาท	ต่อราย
 2. เงินสงเครำะห์ศพคู่สมรสหรือบุตรของสมำชิก	กรณีถึงแก่กรรมได้รับสูงสุดเกิน	10,000	บาทต่อราย
 3. เงินกองทุนบ�ำเหน็จสมำชิก จ่ายทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี	ให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
ที่อายุครบ	60	ปี	ในปีนั้น	ๆ 	และสมาชิกที่ถึงแก่กรรมก่อนเกษียณอายุราชการ	โดยใช้เกณฑ์การค�านวณจาก
อายุการเป็นสมาชิกคิดให้ร้อยละ	70	และค�านวณจากหุ้นคิดให้ร้อยละ	30
 4. เงินอำยุวัฒนะสมำชิก จ่ายให้สมาชิกที่อายุครบ	 65ปี,70ปี	 ,	 75ปี	 ,	 80ปี	 ,	 85,ปี	 90	 ปี	 ,	 95ปี 
ได้รับทุกๆ	 อายุเพิ่มขึ้น	 5	 ปี	 (เริ่มใช้ระเบียบนี้เมื่อวันที่	 1	 มกราคม	 2554)	 ใช้เกณฑ์ค�านวณจากอายุการ 
เป็นสมาชิก
 5. เงินสุขสันต์วันเกิด	 สมาชิกมีสิทธิได้รับทุกคนๆ	 ละ	 3,000	 บาท	 ทั้งน้ีต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า	1	ปี
 6. ทุนกำรศึกษำ สหกรณ์จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก	2	แบบดังนี้
	 	 6.1	แบบรายปี	ทุนละ	1,000	บาท	มอบให้แก่สมาชิกที่มีบุตรที่ก�าลังศึกษาอยู่ระดับอนุบาล	1	ถึง
ระดับปริญญาตรี	สมาชิกทุกคนมีสิทธิขอทุนโดยกรอกค�าขอตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก�าหนด
	 	 6.2	ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง	มอบให้บุตรสมาชิกที่ก�าลังศึกษาอยู่	3	ระดับดังนี้
 	 	 6.2.1	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่	4	(เริ่มจาก	ม.5	–	ม.	6	)	จะได้รับภาคเรียนละ	1,500	บาท	
	 	 	 6.2.2	ระดับอาชีวศึกษา	(เริ่มจาก	ป.ว.ช.	2	–	3)	จะได้รับภาคเรียนละ	2,000	บาท
	 	 	 6.2.3	ระดับอุดมศึกษา	(เริ่มจาก	ป.ว.ส.	2	ป.ตรีปี	2–	6)	จะได้รับภาคเรียนละ	3,000	บาท
 ทนุต่อเนือ่งทัง้ 3 ระดบั จะได้รบัจนจบหลักสูตรท่ีขอทุน สหกรณ์ขอสงวนสทิธใินกำรอนมุตัทุินแบบ
ต่อเนื่อง หำกบุตรของสมำชิกผู้นั้นได้รับทุนแบบต่อเนื่องแล้วจะอนุมัติให้รับอีกระดับหนึ่งไม่ได้

เอกสำรใช้ประกอบกำร รับเงินสวัสดิกำร (กรณีถึงแก่กรรม) 
เอกสำรของผู้ถึงแก่กรรม
	 ๑.	ส�าเนาใบมรณบัตร						๒.ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับจ�าหน่ายตาย				๓.		ส�าเนาบัตรประชาชน
เอกสำรของผู้รับผู้ประโยชน์
	 ๑.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	/	ส�าเนาบัตรข้าราชการ	(พร้อมบัตรจริง)	
	 ๒.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน
	 ๓.	ส�าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ	–	สกุล(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)																				

สมำชิกที่ประสงค์ขอทุนกำรศึกษำให้บุตร สำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
www.rets101.com หรือติดต่อขอใบสมัครได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสวัสดิกำรสมำชิก 

สวัสดิการสมาชิก
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สวัสดิการที่จ่ายโดยวิธีเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์
(ชื่อบัญชีสมาชิกที่มีสิทธิรับเงิน)

เงินสุขสันต์วันเกิด
												ณ	วันครบรอบเดือนเกิดสหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกคนละ	3,000	บาท	โอนในวันท�าการแรก
ของเดือน	หากสมาชิกรายใดไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	สหกรณ์จะเปิดบัญชีให้โดยอัตโนมัติ	(สมาชิก
สามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์การเงิน)	

เงินสวัสดิกำรอำยุวัฒนะ
												ณ	วันครบรอบเดือนเกิดที่สมาชิกอายุครบ	65	ปี	,	70	ปี	75	ปี	80	ปี	85	ปี	90	ปี	95	ปี 
100	 ปี	 ทุกอายุเพิ่มขึ้น	 5	 ปี	 	 โดยสหกรณ์จะอนุมัติยอดเงินจัดสรรแล้วเฉลี่ยให้แก่สมาชิกตามจ�านวน 
ปีที่เป็นสมาชิก			และจ่ายโดยวิธีโอนวันท�าแรกของเดือน	

 เงินสมำชิกสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก และครอบครัวสมำชิก ( ส.ค.ส.)
	 	 	 	 	 	 	 	 	สมาชิกสหกรณ์ที่สมัครสมาชิก	ส.ค.ส.	ตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป	ที่อายุครบ	60	ปีบริบูรณ์สหกรณ์ 
จะจ่ายเงิน	 50,000	 บาท	 โดยโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ครบรอบวันเกิดหากวันครบรอบวันเกิดตรงกับ 
วันหยุดท�าการ	สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีในวันท�าการถัดไป				

เงินทุนรำยปี
	 	 	 	 	 	 	 	 	 สมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนรายปี	 	 เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายฝ่ายสวัสดิการ 
จึงจะโอนเงินเข้าบัญชีให้สมาชิก

เงินสวัสดิกำรบ�ำเหน็จสมำชิก
	 	 	 	 	 	 	 	 	 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ	 สหกรณ์จะค�านวณเงินบ�าเหน็จให้แก่สมาชิกและจะโอนเงิน 
เข้าบัญชีในวันท�าการแรกของเดือนพฤศจิกายน
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	 เพือ่ให้เกดิความม่ันคงของสมาชิก	สหกรณ์เปิดให้สมาชกิกลุม่ทีมี่ภาระผกูพนัอยูกั่บสหกรณ์
ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะท�าประกันชีวิตสามารถท�าประกันชีวิตได้	 ซึ่งในปี	 2562	 สหกรณ์ 
ท�าสญัญาบรษิทั	เอฟดับบลิวดี	ประกนัชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ในปีน้ีกลุม่สมาชกิทีช่�าระเบีย้ประกัน
จากเงนิปันผล	,	เงนิกูฉ้กุเฉนิ(ฌป.)	และ	เงนิสด	สหกรณ์ได้น�าเงนิส่งให้บรษัิทเมือ่วันที	่31	มกราคม	
2562	 	และสมาชิกดังกล่าวข้างต้นจะได้รับความคุ้มครองจากวันที่	 1	กุมภาพันธ์	 2562	–	31	
มกราคม	2563	(เบี้ยประกันแสนละ	640	บาท	ไม่สำมำรถน�ำไปลดหย่อนภำษี) 
	 ส่วนสมาชิกท่านใด	 ได้รับหนังสือแจ้งให้ช�าระเบี้ยประกันยังไม่มาช�าระ	 สมาชิกสามารถ 
น�าเงินสดมาช�าระได้	หรือสมาชิกท่านใดที่มีภาระผูกพันกับสหกรณ์	หากมีความประสงค์ที่จะท�า
ประกันชีวิตสมาชิกสามารถไปกรอกแบบฟอร์มการเอาประกัน	ณ	ส�านักงานสหกรณ์ฯ	ได้ทุกวัน
ท�าการ	 แต่สมาชิกจะมีเงื่อนระยะเวลำกำรคุ้มครองเมื่อพ้น 180 วัน การช�าระเบ้ียประกัน 
ต้องช�าระด้วยเงินสด

การท�าประกันชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสุพรรณ  ผดุงเวียง   โทร.081-9543887
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