
                           อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

    ออมทรัพย์                                    3   %         ต่อปี 

    ออมทรัพย์พิเศษ                           4.25 %        ต่อปี 

                                  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  

    เงินกู้สามัญและฉุกเฉิน                         7 %            ต่อปี 

      สวัสดีสมาชิก สอ.บน.5 ทุกคนครับ เดอืนนีค้งมีหลายคน 

ยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับ   ส าหรับผู้ทีล่าออกจาก กบข.แล้วได้ 

รับเงินชดเชยคืนมา ก็ถือเปน็โบนัสพิเศษก้อนหนึง่ทีไ่ด้รับเงิน 

เพ่ิม และจะมีโบนัสส าหรับทุกคนก็คือเงินปันผลประจ าปีที่จะจ่าย 

ได้ภายในเดอืนพฤศจิกายนนี้ ได้รับเงนิกนัแล้วก็อย่ามัวหลงดีใจ 

เอาไปใช้จนหมดนะครับ   ทางที่ดคีวรเก็บออมไว้ใช้ในยาม 

ฉุกเฉินหรือน าไปเพ่ิมมูลค่าใหเ้กิดประโยชน์มากที่สุด 
แต่ถ้ายังไม่มโีครงการอะไรอยู่ในใจ วิธีที่ดหีนทางหนึ่งก็คอื 

การออม โดยการน ามาฝากออมทรัพย์พิเศษกับ สอ.ที่ได้ยืดเวลา 

การเพ่ิมหุ้นเปน็กรณีพิเศษใหก้ับสมาชิกไปอีก 3 เดอืน จนถึงวันที่ 

30 ธ.ค.58 โดยเพ่ิมหุ้นได้สูงุดถึง 100,000.-บาท จงึขอเชิญชวน 

ผู้ที่มีเงนิก้อน น าเงินมาฝากกับ สอ.เพ่ือความมั่นคงของท่านใน 

อนาคตต่อไปครับ 

       ในส่วนคณะกรรมการ สอ.มีความตั้งใจที่จะดูแลสวัสดิการ 

ของสมาชิกทุกท่านให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดซ่ึงตอนนี้ก็ได้ 

แก้ไขระเบยีบ สอ.เพ่ือให้การช่วยเหลือสมาชิกของ สอ.ส าหรับ 

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินตอ่ สอ.ในฐานะผูค้้ าประกัน จะรับ 

ผิดชอบสูงสุดคนละไม่เกนิ 200,000.-บาท และส าหรับสมาชิก 

ทุกท่านที่กูไ้ม่ตองหักเงนิเข้ากองทนุช่วยเหลือผู้ค้ าประกันอีกต่อ 

ไป โดย สอ.จะใช้วิธีหักจากเงินก าไรประจ าปีเข้ามาเป็นกองทุน 

ส าหรับผู้ค้ าประกันแทน และจะช าระหนี้แทนผู้ค้ าประกันสูงสุด 

200,000.-บาท ส าหรับรายละเอียดอื่น ๆ สอบถามได้จาก สอ. 

ก็หวังว่าคงจะช่วยลดความกังวลใหก้ับผู้ที่ค้ าประกันเพ่ือนสมาชิก 

ด้วยกันไดบ้้างนะครับ 

       เกดิแกเ่จ็บตายเปน็อนิจจังที่ทกุคนหนไีม่พ้น แต่สามารถ 

ชะลอได้โดยการไมป่ระมาทในการใช้ชีวิต  รักษาสุขภาพ 

ทานอาหารที่มีประโยชน์  หมั่นออกก าลงักายอย่างสม่ าเสมอ  

รู้จักปล่อยวางกบัปญัหาต่าง ๆ  ที่เข้ามาในชีวิต ดงัค ากล่าวที่ว่า 

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องท าเอง  กห็วังว่าสมาชิก สอ. 

ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพและเอาใจใส่กับตนเองมากขึ้น มีความ 

สุขตามอัตภาพ  

                 

                                          สวัสดีครับ 

     แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ  

  

 

           ฉบับนี้สมาชิกมีปัญหาถามมาให้ตอบอีกแล้วค่ะ 
Q :ผม พ.อ.อ.นักรบ ฯ มีเร่ืองสอบถามหน่อยครับ ผมมาสมัคร 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 6 ธ.ค.57 ผมมีสิทธิ์ได้รับเงนิ 

สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพไหมครับ 

A :ต้องถามก่อนว่า ในวันที่สมัครอายุเท่าไรค่ะ ระเบยีบว่าด้วย 

การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส 

พ.ศ.2557 สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 

ตามระเบียบนี้ ต้องเปน็ผู้ที่มีอายไุม่เกนิ 55 ปบีริบูรณ์ ในวันที ่ 

ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้มผีลบังคบัใช้ตั้งแต่ 27 มี.ค.57  

ส่วนของ พ.อ.อ.นักรบ ฯ ถ้าอายุเกินจะไม่มีสิทธิ์ในการ 

รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพค่ะแต่จะมีสิทธิ์ในฐานะสมาชิก

ทั่วไปค่ะ  

คือ 1.ได้รับปันผล-เฉลี่ยคนื  

     2.มีสิทธิ์ได้เปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พิเศษ        

     3.ได้กูเ้งนิทั้งสามัญและฉุกเฉิน       

     4.ได้รับการจับรางวัลในวันประชุมใหญ ่

     5.ได้ค่ารักษาพยาบาล 500 บาท/คร้ัง/ป ี

     6.และยังสามารถค้ าประกันสมาชิกท่านอื่นด้วยอีกค่ะ 

Q: ผมย้ายมารับราชการที่กองบิน 5 และจะโอนสมาชิกสหกรณ์ 

จากที่เดิมมาเป็นที่สหกรณ์ฯ กองบิน 5 จะนบัเวลาตอ่เนื่อง  

การเป็นสมาชิกหรือไม่ครับ 

A : ไม่ต่อเนื่องค่ะ การนับเวลาการเป็นสมาชิกให้นบัเวลาเฉพาะ 

ที่เปน็สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบนิ 5 เท่านั้น  

Q: ผมขอกู้เงนิสามัญกับสหกรณ์ฯ ผมโดนหักเงินกองทุนช่วย 

เหลือผู้ค้ าประกันไว้ ถ้าหนี้ผมหมดทางสหกรณ์จะคนืเงนิผม 

ไหมครับ 

A: ไม่คนืนะคะ เพราะว่าผู้กู้ได้ท าหนังสือบริจาคไว้เพ่ือ 

ช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน กรณีทีผู่้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ให้กับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ค่ะ  

                                      แล้วพบกันใหม่ฉบบัหน้านะคะ      

   

 

               ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาล   

1.ร.ต.สมศักด์ิ    สิทธิกุล        จ านวน      500.1.ร.ต.สมศักด์ิ    สิทธิกุล        จ านวน      500.1.ร.ต.สมศักด์ิ    สิทธิกุล        จ านวน      500.---บาทบาทบาท   

2.นางสุวลีย์   ศิลปี                 จ านวน      500.2.นางสุวลีย์   ศิลปี                 จ านวน      500.2.นางสุวลีย์   ศิลปี                 จ านวน      500.---บาทบาทบาท   

3.จ.ต.มณี   กลิ่นหอม            จ านวน      500.3.จ.ต.มณี   กลิ่นหอม            จ านวน      500.3.จ.ต.มณี   กลิ่นหอม            จ านวน      500.---บาทบาทบาท   

         

         ทุนสาธารณประโยชน์ทุนสาธารณประโยชน์ทุนสาธารณประโยชน์   

1.บริจาคซื้อน้ าด่ืม                 จ านวน      3,000.1.บริจาคซื้อน้ าด่ืม                 จ านวน      3,000.1.บริจาคซื้อน้ าด่ืม                 จ านวน      3,000.---บาทบาทบาท   

2.สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย ผบ.ทอ..2.สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย ผบ.ทอ..2.สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย ผบ.ทอ..   

                                            จ านวน     10,000.-บาท 

3.สนับสนุนการสร้างอุทยานราชภักด์ิ       3,000.-บาท 

 

ส าหรับสมาชิกใหม่ 

เข้ามาขอรหัสผ่านเข้า 

ไปดูข้อมูลส่วนตัว 

ได้ที่ สอ. ตามวันเวลา 

ราชการนะคะ  



 

    

 
 

        เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ท่ีผ่านมา สันนิบาต 

สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.)โดยมี ดร.ก๊ก  ดอนส าราญ 

เป็นประธานในการประชุมงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย มีหน่วย 

งานท่ีเกี่ยวข้องเขา้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรม 

ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทน 

จากการชุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด  

ผู้แทนจากชุมนุมร้านแห่งประเทศไทย จ ากดั ผูแ้ทนจาก 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย 

จ ากัด และผูแ้ทนจากชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเนยีน 

แห่งประเทศไทย จ ากัด โดยคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ 

ได้รายงานผลของกิจกรรมตา่ง ๆ ได้ผลดังนี้  

- ผลการคดัเลือกค าขวัญ 100 ปี สหกรณ์ไทย 

1.รางวัลชนะเลิศ “100 ปี ร้อยดวงใจ พัฒนาสหกรณ์ไทย 

  ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”เป็นของ น.ส.กมลรส  ปาสารีบุตร 
สหกรณ์ออมทรัพย์ บจก.อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากัด 

2.รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 “100 ปี สหกรณไ์ทย พัฒนา 

   เศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง”เปน็ของ  

   น.ส.ศิริธร  รืน่รส สหกรณ์ออมทรพัย์ครูพระนครศรีอยุธยา 

   จ ากัด 

3.รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2“100 ปี สหกรณ์ไทย ก้าวไกล 

  ท่ัวทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

  เป็นของ นายจรัล  สายจนัทร์ สหกรณ์ออมทรพัย์ครู 

  พระนครศรีอยธุยา จ ากัด 

4.รางวัลชมเชย “100 ปี สหกรณ์ก้าวไกล เศรฐกิจไทยก้าว 

   หน้า พัฒนาสังคมยั่งยืน” เป็นของ น.ส.ศรีประภา    

   กลางประพนัธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. 

-ผลการคัดเลือกเรียงความ 100 ปี สหกรณ์ไทย 

1.รางวัลท่ี 1 เป็นผลงานของ  นายณฐัวุฒิ   นิ่มน้อย  

   นิสิตช้ันปีท่ี 5 ภาควิชาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชา 

   ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2.รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานของ  นายวทัญญู  สังข์อ่อน 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแกว้ จ ากดั 

3.รางวัลรองชนะเลิศผลงานของ นางอวยพร  คณุาพงษ์กิต ิ

   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จ ากัด 

             ท่ีมา Co-op News ฉบับท่ี 307 16—31 ส.ค.58 

             เนื่องจากทางสหกรณ ์ท าการเปิดซ้ือหุ้นเพิ่ม 

พิเศษ  มีสมาชิกสนใจกันอยา่งต่อเนื่องจึง 

ได้ขยายเวลาการซ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก  เปน็รอบที่ 3 

ซ่ึงระยะเวลาและจ านวนการเปิดซ้ือหุ้นที่ผ่านมามี
ดังนี้ 

คร้ังที่ 1  เปิดซ้ือต้ังแต่ 1 พ.ย.57—30 พ.ย.57 

              จ านวนคนละ 50,000.-บาท มีจ านวน      

              36 ราย  เป็นเงิน  1,667,200.-บาท 

คร้ังที่ 2  เปิดซ้ือต้ังแต่  1 เม.ย.58—30 มิ.ย.58 

              จ านวนคนละ 50,000.- บาท จ านวน 

              7 คน เป็นเงิน 415,400.-บาท 

คร้ังที่ 3  เปิดซ้ือต้ังแต่  1 ก.ค.58—30 ก.ย.58 

              จ านวนคนละ 50,000.-บาท จ านวน 

              เปน็เงิน 520,000.-บาท 

    


