
 

        สายดวนสหกรณ 

     สรุปผลการดําเนินงานป 2553   

  

หน่ึงปผานไปอยางรวดเร็ว เหตุการณตาง ๆ เมื่อปท่ีแลว 
ยังคงอยูในความทรงจํา ของทุกคน กระผมและคณะกรรมการดําเนินการ 
ตลอดจนเจาหนาท่ีทุกคน ขอยืนยันวา พวกเราจะยังคงมุงมั่น ต้ังใจ บริหาร 
บริการ กิจการของสหกรณใหเจริญกาวหนา มั่งค่ัง มั่นคง ดวยความเสียสละ  
เพื่อประโยชนสูงสุดของพี่นองสมาชิกยิ่งข้ึนและในวาระโอกาสเร่ิมตนปใหม 
น้ี กระผมขออวยพรใหทุกทานมีความสุขกาย สุขใจ ปรารถนาส่ิงใด 
ในทางท่ีควร ก็ขอใหสมปรารถนาทุกประการ ตลอดป 2554 น้ีนะครับ 

                                                    สวัสดีครับ  
                                             ผจก.สอ.บน.5 

 
 

           น.อ.สรวิชญ   สุรกุล 

ประธานกลาวเปดการประชุม 

คณะกรรมการพรอม จะแจกรางวัลแลวครับ 

    วาระผานแลวยกมือหนอย 
โชคดีจัง ปาแมว! 

      หิวแลว!  หาชื่อใครคะ

จายทุนสงเคราะหศพใหทายาท พ.อ.อ.ปรีชา ฯ 

สินทรัพย 174,261,330.25 

หน้ีสิน  61,668,725.16 

ทุน  104,618,085.45 

รายได 11,021,664.54 

คาใชจาย 3,047,144.90 

กําไรสุทธิ 7,974,519.64 

  ปนผล      6.25 % 
   เฉลี่ยคืน   8% 

คณะกรรมการดําเนินการประจําป 2554 

น.อ.อาจณรงค    ตันสุวรรณรัตน      ประธานกรรมการ 
น.อ.สรวิชญ   สุรกุล                     รองประธานกรรมการ 
น.อ.ตากเพชร   พินพันธุ                รองประธานกรรมการ 
น.อ.กิตติพงษ   แกวภา                 รองประธานกรรมการ 
น.ท.วิสันต    พจนบรรดิษฐ            กรรมการ   (ฝูง 501) 
น.ท.วทัญู   เกษณียบุตร             กรรมการ  ( ผชย.) 
น.ท.วิฑูรย    บุญมา                     กรรมการ  (งป. นิรภัย,ผกบ.ผขว.) 
น.ต.วิรัช   จันทรกระจาง                กรรมการและเลขานุการ (ผชอ.กทน.) 
น.ต.ปุณณรัตน   จงรักษ                กรรมการ   (พัน.อย.) 
น.ต.พรหมกมล   พูลเกษ               กรรมการ   (รอย ทสห.) 
น.ต.หญิงพัชมณ   จาดเทียน          กรรมการ   (รพ. ผนบ. ผกร.) 
ร.ท.เฉลิมชัย     นุมนาค                กรรมการ   (ผสก.,ผกง.,จัดหา) 
ร.ท.สมพล    อัมพวา                    กรรมการ   (ผขส.) 
ร.ต.จําเนียร      ขวัญพราย             กรรมการ   (ผสอ.) 
พ.อ.อ.นรินทร   สุทธคํา                กรรมการ   (ผกพ.,ฝพธ.,ผธก.,ฝทสส.) 
 

ฝายจัดการ 

น.อ.สรวิชญ     สุรกุล                     ผูจัดการ 
น.ต.กนก      ชํานิศาสตร                 รองผูจัดการ 
ร.ต.หญิงชนิฏฐกามาศ    ทรงภูมิ       ผูชวยผูจัดการ 
พ.อ.อ.ชวัรวิทย    ปานดํา                เจาหนาทีธุรการ 
จ.อ.หญิงวันดี    สะสี                      เจาหนาท่ีบัญช ี
จ.อ.หญิงรัตนา     สีเหลือง              เจาหนาท่ีการเงิน 
น.ส.นาฏยา   พิการัตน                    เจาหนาท่ีประจําหนวย 
นางขนิษฐา    ศรีมณี                      เจาหนาท่ีประจําหนวย 
 

จายทุนสงเคราะหศพใหทายาท พ.อ.อ.ชาติ  พึ่งลาภ 

ขอแสดงความเสียใจตอการสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรักของทานกับสมาชิกของเราชาว สอ. 

Q : ผมยายไปรับราชการที่สังกัดอื่น มีสิทธิ์กูไดไหมครับ 
A : สมาชิกที่โอนหรือยายสังกัดรับราชการ ไมมีสิทธิ์กูคะ 
     แตจะมีสิทธิ์ไดรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืน ตามปกต ิ
 
Q : พนักงานราชการกูไดเทาไรครับ 
A : กูไดไมเกินสองเทาของทุนเรือนหุน ระยะเวลาสงคืน 
     ไมเกิน 48 งวด (ตามระยะเวลาสัญญาจาง)     
     แตทั้งนี้วงเงินตองไมเกิน 150,000.บาท หลักประกัน 
     ตองมีบุคคลค้ําประกันไมนอยกวาสองคน    
     โดยตองมีสมาชิกที่เปนขาราชการหรือลูกจางประจํา 
     ค้ําประกันดวยอยางนอย 1 คน,พนักงานราชการ 1 คน  
 
Q : ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยคิดยังไงครับ 
A : ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย สหกรณจะคํานวณ 
     และจายดอกเบี้ยใหทุกรอบ 6 เดือนของปบัญชี   
     (31มี.ค.,30 ก.ย.) คํานวณเปนรายวันตามยอดเงิน 
     คงเหลือ ถาสมาชิกถอนเงินฝากออกจากบัญชี 
     กอนถึงเวลาที่กําหนดไว สหกรณจะไมจายดอกเบี้ย 
     สําหรับเงินฝากจํานวนที่ไดถอนออกไปจากบัญชี 
     ตลอดชวงระยะเวลาสําหรับการจายดอกเบี้ย 
     ในคร้ังนั้น ๆ  
 
Q : สมาชิกที่เสียชีวิต สอ.ใหอะไรบาง 
A : -  ไดใหเงินทุนสงเคราะหศพ ฯ ตามหลักเกณฑ  
     -  ผอนผันการชําระหนี้ใหตามระยะเวลาอันสมควร 
     -  คิดดอกเบี้ยเงินกูที่เหลือใหอัตรารอยละ 1 ตอป 
  
                                                  
                                         พบกันใหมฉบับหนาคะ 



   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 

ออมทรัพย               3   %         ตอป 
ออมทรัพยพิเศษ     4.5 %         ตอป 
   
                       อัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 
เงินกูทุกประเภท      7 %           ตอป 

   ทานตองเตรียมพรอมอยางไร...เมื่อทานทําเรื่องขอกูเงินสามัญ 
   เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดของสัญญา  และไดรับการ 
   อนุมัติเงินกูอยางรวดเร็ว  
        1. สัญญากูตองกรอกรายละเอียดใหครบถวน    
            ทั้งในสวนของผูกูและผูคํ้าประกัน 
        2. ตรวจสอบสําเนาบัตรผูกู ผูคํ้าประกันวาเอกสารแนบครบ 
            หรือไมโดยเรียงเอกสารตามลําดับเริ่มจากผูกู 
            และผูคํ้าประกันตามลําดับจะไดสะดวกในการตรวจสอบ 
            เบื้องตน ตรวจดูลายมือชื่อวาเซ็นตครบหรือไม  
            และการเซ็นตลายมือน้ัน ชื่อตรงกันระหวางสําเนาบัตร 
            กับเอกสารหรือไม 
        3. ตรวจสอบวาสําเนาบัตรน้ัน ๆ หมดอายุหรือไม     
            และถายเอกสารสําเนาบัตรตาง ๆ ชัดเจนครบถวน 
        4.  การเขียนขอความผิดพลาด สิ่งตองหามคือ การแกไข 
            บางสวน โดยใชลิควิคเปเปอร เพราะอยางตัวเลข  
            ตัวหนังสือ ถาเขียนผิด ตองเขียนใหมทั้งแถวพรอม 
             เซ็นตชื่อกํากับดวยปากกาสีเดียวกับที่เขียนสัญญา              
        5.  คําขอกูเงินสามัญ ตองใชแบบฟอรมที่ทางสหกรณ 
            จัดทําข้ึนเทาน้ัน 
         6. สมาชิกที่เปล่ียนชื่อ—สกุล เปล่ียนลายเซ็นต    
             ตองแจงการเปล่ียนแปลงลายมือชื่อมาที่          
             สหกรณดวยเพื่อเปนการอัพเดทลายมือชื่อ 
             และยังเปนการไมใหเพื่อน หรือใคร ๆ มาแอบอาง 
             สิทธิสวนบุคคลของเราได 
         7. คําขอกูเงิน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ทานตองกรอก 
             เบอรโทรศัพทมือถือผูกู ผูคํ้าประกันทุกคน    
             เพราะเจาหนาที่จะตองตรวจสอบดวยและจะมีการ 
             โทรติดตอกลับ เพื่อเปนการยืนยันทั้งเรื่องกู 
             และคํ้าประกัน 
        8.  ตัวเลขในการเขียนสัญญาใหเขียนเปนเลขอารบิคเทาน้ัน               

 
                                           
                                         พลังแหงกุศโลบาย                  
 
ที่มา : เอกสารการฝกอบรม สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
 
(1) ย้ิมแยมนํา 
การยิ้ม เปนพลังที่ยิ่งใหญและทรงพลานุภาพมากกวา 
ที่หลายคนจะคาดคิด การยิ้ม โดยเฉพาะการยิ้มกวาง 
เปนเคร่ืองหมายที่แสดงถึงความเปนผูนํา แสดงถึง 
ความมั่นใจในตนเองแสดงถึงความสงบรมเย็นในจิตใจ 
(2) จําช่ือได 
เดล คารเนกี้ เคยกลาวไววา “ช่ือของบุคคลใดก็ตาม 
สําหรับบุคคลนั้นแลว มันคือสําเนียงที่หวานที่สุด 
และไพเราะที่สุดในภาษามนุษย” ดังนั้น จงจําช่ือผูอื่น 
และเรียกช่ือผูอื่นใหไดถูกตอง 
(3) ใหการยอมรับ 
จงยอมรับความแตกตางของคน จงแสดงจุดรวม 
สงวนจุดดาง 
(4) จับจิตใจเขา 
รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา จงพูดและทําใหสอดคลอง 
กับจิตใจและหรืออารมณของอีกฝายหนึ่ง 
(5) เราหมั่นยกยอง 
ตองรูจักยกยองชมเชยสรรเสริญผูอื่น และตองเปน 
การยกยองโดยสุจริตใจในเร่ืองที่เปนจริง 
(6) สอดสองเอาใจใส 
การรูจักดูแลเอาใจใสแมในส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ ตอผูอื่น 
ถือเปนเสนหที่ละเอียดออน ที่ทําใหผูอื่นประทับใจได 
(7) มีนํ้าใจเกื้อกูล 
การลงไมลงมือชวยเหลือผูอื่นอยางเปนรูปธรรม 
ยอมเปนเคร่ืองพิสูจนถึงความเปนมิตรแท ที่ 
“มีสุขรวมเสพยมีภัยรวมตาน” 
พลังแหง 

การใชจายโดยประหยัดน้ัน 

จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเอง

และครอบครัว ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา 

การประหยัดดังกลาวน้ี 

จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูประหยัดเทาน้ัน 

ยังจะเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย                                          

                           
                            พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาส 
                                   วันข้ึนปใหม 31 ธันวาคม 2502 

 


