สวัสดีสมาชิก สอ.บน.5 ทุกคนครับ เดือนนีค
้ งมีหลายคน
ยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับ สาหรับผู้ทล
ี่ าออกจาก กบข.แล้วได้
รับเงินชดเชยคืนมา ก็ถือเป็นโบนัสพิเศษก้อนหนึง่ ทีไ่ ด้รับเงิน
เพิ่ม และจะมีโบนัสสาหรับทุกคนก็คือเงินปันผลประจาปีที่จะจ่าย
ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้รับเงินกันแล้วก็อย่ามัวหลงดีใจ
เอาไปใช้จนหมดนะครับ ทางที่ดค
ี วรเก็บออมไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉินหรือนาไปเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สด
ุ
แต่ถ้ายังไม่มโี ครงการอะไรอยู่ในใจ วิธีที่ดห
ี นทางหนึ่งก็คอ
ื
การออม โดยการนามาฝากออมทรัพย์พิเศษกับ สอ.ที่ได้ยืดเวลา
การเพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษให้กับสมาชิกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่
30 ธ.ค.58 โดยเพิ่มหุ้นได้สูงุดถึง 100,000.-บาท จึงขอเชิญชวน
ผู้ที่มีเงินก้อน นาเงินมาฝากกับ สอ.เพื่อความมั่นคงของท่านใน
อนาคตต่อไปครับ
ในส่วนคณะกรรมการ สอ.มีความตั้งใจที่จะดูแลสวัสดิการ
ของสมาชิกทุกท่านให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดซึง่ ตอนนี้ก็ได้
แก้ไขระเบียบ สอ.เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกของ สอ.สาหรับ
ผู้ที่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินต่อ สอ.ในฐานะผูค
้ ้าประกัน จะรับ
ผิดชอบสูงสุดคนละไม่เกิน 200,000.-บาท และสาหรับสมาชิก
ทุกท่านที่กไู้ ม่ตองหักเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันอีกต่อ
ไป โดย สอ.จะใช้วิธีหักจากเงินกาไรประจาปีเข้ามาเป็นกองทุน
สาหรับผู้ค้าประกันแทน และจะชาระหนี้แทนผู้ค้าประกันสูงสุด
200,000.-บาท สาหรับรายละเอียดอื่น ๆ สอบถามได้จาก สอ.
ก็หวังว่าคงจะช่วยลดความกังวลให้กับผู้ที่ค้าประกันเพื่อนสมาชิก
ด้วยกันได้บ้างนะครับ
เกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังที่ทก
ุ คนหนีไม่พ้น แต่สามารถ
ชะลอได้โดยการไม่ประมาทในการใช้ชีวิต รักษาสุขภาพ
ทานอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
รู้จักปล่อยวางกับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ดังคากล่าวที่ว่า
สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทาเอง ก็หวังว่าสมาชิก สอ.
ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพและเอาใจใส่กับตนเองมากขึ้น มีความ
สุขตามอัตภาพ
สวัสดีครับ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

สาหรับสมาชิกใหม่
เข้ามาขอรหัสผ่านเข้า
ไปดูข้อมูลส่วนตัว
ได้ที่ สอ. ตามวันเวลา
ราชการนะคะ

ค่ารักษาพยาบาล
1.ร.ต.สมศักดิ์ สิทธิกุล
2.นางสุวลีย์ ศิลปี
3.จ.ต.มณี กลิ่นหอม

จานวน
จานวน
จานวน

500.
500.--บาท
500.
500.--บาท
500.
500.--บาท

ทุนสาธารณประโยชน์
1.บริจาคซื้อน้าดื่ม
จานวน
3,000.
3,000.--บาท
2.สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย ผบ.ทอ..
จานวน 10,000.-บาท
3.สนับสนุนการสร้างอุทยานราชภักดิ์
3,000.-บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์

3 %

ออมทรัพย์พิเศษ

4.25 %

ต่อปี
ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญและฉุกเฉิน

7%

ต่อปี

ฉบับนี้สมาชิกมีปัญหาถามมาให้ตอบอีกแล้วค่ะ
Q :ผม พ.อ.อ.นักรบ ฯ มีเรื่องสอบถามหน่อยครับ ผมมาสมัคร
เป็นสมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 6 ธ.ค.57 ผมมีสิทธิ์ได้รบ
ั เงิน
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพไหมครับ
A :ต้องถามก่อนว่า ในวันที่สมัครอายุเท่าไรค่ะ ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส
พ.ศ.2557 สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
ตามระเบียบนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ในวันที่
ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้มผ
ี ลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 มี.ค.57
ส่วนของ พ.อ.อ.นักรบ ฯ ถ้าอายุเกินจะไม่มีสิทธิ์ในการ
รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพค่ะแต่จะมีสิทธิ์ในฐานะสมาชิก
ทั่วไปค่ะ
คือ 1.ได้รับปันผล-เฉลี่ยคืน
2.มีสิทธิ์ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.ได้กเู้ งินทั้งสามัญและฉุกเฉิน
4.ได้รับการจับรางวัลในวันประชุมใหญ่
5.ได้ค่ารักษาพยาบาล 500 บาท/ครั้ง/ปี
6.และยังสามารถค้าประกันสมาชิกท่านอื่นด้วยอีกค่ะ
Q: ผมย้ายมารับราชการที่กองบิน 5 และจะโอนสมาชิกสหกรณ์
จากที่เดิมมาเป็นที่สหกรณ์ฯ กองบิน 5 จะนับเวลาต่อเนื่อง
การเป็นสมาชิกหรือไม่ครับ
A : ไม่ต่อเนื่องค่ะ การนับเวลาการเป็นสมาชิกให้นบ
ั เวลาเฉพาะ
ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 เท่านั้น
Q: ผมขอกู้เงินสามัญกับสหกรณ์ฯ ผมโดนหักเงินกองทุนช่วย
เหลือผู้ค้าประกันไว้ ถ้าหนี้ผมหมดทางสหกรณ์จะคืนเงินผม
ไหมครับ
A: ไม่คน
ื นะคะ เพราะว่าผู้กู้ได้ทาหนังสือบริจาคไว้เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ค้าประกัน กรณีทผ
ี่ ู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้ให้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ค่ะ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.)โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสาราญ
เป็นประธานในการประชุมงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย มีหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทน
จากการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด
ผู้แทนจากชุมนุมร้านแห่งประเทศไทย จากัด ผูแ
้ ทนจาก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย
จากัด และผูแ
้ ทนจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน
แห่งประเทศไทย จากัด โดยคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
ได้รายงานผลของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผลดังนี้
- ผลการคัดเลือกคาขวัญ 100 ปี สหกรณ์ไทย
1.รางวัลชนะเลิศ “100 ปี ร้อยดวงใจ พัฒนาสหกรณ์ไทย
ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”เป็นของ น.ส.กมลรส ปาสารีบุตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ บจก.อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย) จากัด
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนา
เศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง”เป็นของ
น.ส.ศิริธร รืน
่ รส สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา
จากัด
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2“100 ปี สหกรณ์ไทย ก้าวไกล
ทั่วทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นของ นายจรัล สายจันทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา จากัด
4.รางวัลชมเชย “100 ปี สหกรณ์ก้าวไกล เศรฐกิจไทยก้าว
หน้า พัฒนาสังคมยั่งยืน” เป็นของ น.ส.ศรีประภา
กลางประพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.
-ผลการคัดเลือกเรียงความ 100 ปี สหกรณ์ไทย
1.รางวัลที่ 1 เป็นผลงานของ นายณัฐวุฒิ นิ่มน้อย
นิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานของ นายวทัญญู สังข์อ่อน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จากัด
3.รางวัลรองชนะเลิศผลงานของ นางอวยพร คุณาพงษ์กิติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จากัด
ที่มา Co-op News ฉบับที่ 307 16—31 ส.ค.58

เนื่องจากทางสหกรณ์ ทาการเปิดซื้อหุ้นเพิ่ม
พิเศษ มีสมาชิกสนใจกันอย่างต่อเนื่องจึง
ได้ขยายเวลาการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีก เป็นรอบที่ 3
ซึ่งระยะเวลาและจานวนการเปิดซื้อหุ้นที่ผ่านมามี
ดังนี้
ครั้งที่ 1 เปิดซื้อตั้งแต่ 1 พ.ย.57—30 พ.ย.57
จานวนคนละ 50,000.-บาท มีจานวน
36 ราย เป็นเงิน 1,667,200.-บาท
ครั้งที่ 2 เปิดซื้อตั้งแต่ 1 เม.ย.58—30 มิ.ย.58
จานวนคนละ 50,000.- บาท จานวน
7 คน เป็นเงิน 415,400.-บาท
ครั้งที่ 3 เปิดซื้อตั้งแต่ 1 ก.ค.58—30 ก.ย.58
จานวนคนละ 50,000.-บาท จานวน
เป็นเงิน 520,000.-บาท

