
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 

     ฉบับที่  ๒   ประจําเดือน เมษายน - พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 

 
 

 
 
 
 

สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด             
ณ  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2556 

 
 
 
  
 
           1.   ทุนดําเนินงาน      5,196,761,010.57 บาท 
   2.   ทุนเรือนหุ้น      2,308,545,540.00 บาท 
   3.  เงินรับฝาก      1,209,758,204.57 บาท 
   4. เงินให้กู้อยู่ในมือสมาชิก    5,175,596,449.75 บาท 
  แยกเป็น  

4.1 เงินกู้สามัญ     5,036,587,683.85 บาท 
4.2 เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน       94,468,293.65 บาท 

  4.3 เงินกู้พิเศษ          44,540,472.21 บาท 
   5.   เงินสํารอง        222,078,907.48 บาท 
   6.   เงินทุนสะสมอื่นๆ         81,369,918.28 บาท 
   7.   เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น    1,260,000,000.00 บาท 
   8.   รายได้         125,137,495.45 บาท 
   9.   รายจ่าย          47,288,239.85     บาท 
 10.   กําไรสุทธ ิ          77,849,255.60 บาท  

 
 



 
จํานวนสมาชิก 

 ยอดยกมาตน้ปี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555   
สมาชิก    5,219  คน 

    สมาชิกสมทบ      842  คน 
    รวม     6,061  คน 

 ณ วันที่ 30 เมษายน  พ.ศ.2556   
สมาชิก    5,270  คน 

    สมาชิกสมทบ      889  คน 
    รวม     6,159  คน 

   สมาชิกเพิ่มขึ้นจากต้นป ี        98  คน 
สมาชิก  เพิ่มขึ้น  51  คน    

     - เข้าใหม ่ 112  คน 
     -  ลาออก   61  คน 

สมาชิกสมทบ เพิ่มขึ้น  47  คน    
     - เข้าใหม ่   69  คน 
     -  ลาออก   22  คน 
 
  
 
  
 
 
อัตราดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก 
-  เงินให้กู้ประเภทสามัญ     อัตราดอกเบี้ยร้อยละ   6.25  ต่อปี   0.52  ต่อเดือน 
-  เงินให้กู้ประเภทสามัญเพื่อการศึกษา   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ   6.25  ต่อปี   0.52  ต่อเดือน 
-  เงินให้กู้ประเภทฉุกเฉิน     อัตราดอกเบี้ยร้อยละ   6.25  ต่อปี   0.52  ต่อเดือน 
-  เงินให้กู้ประเภทพิเศษ     อัตราดอกเบี้ยร้อยละ   6.25  ต่อปี   0.52 ต่อเดือน 
 

อัตราดอกเบีย้เงินรับฝาก 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์            ร้อยละ  3.50  ต่อปี  0.29  ต่อเดือน 
          (ไม่เสียภาษี) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
- ตามท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ประชุมวนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556  ได้มีมติอนุมัติ

เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ โดยใช้เงินงบขยายกิจการของ
สหกรณ์ฯ ซ่ึงงบที่ต้ังไว้จํานวน  1,577,985.79  บาท  รายละเอียดการดําเนนิงาน ดังแนบ 

- ตามแผนงานโครงการ ประจําปี 2556  สหกรณ์ฯ ได้กําหนดโครงการที่สหกรณ์ฯ ต้อง
ดําเนินการ รวมทั้งหมด  22  โครงการ  คือ 

1. โครงการสร้างทีมงานเข้มแข็ง 
2. โครงการปรบัปรุงแก้ไข  ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ ์
3. โครงการปรบัปรุงอาคารสํานักงานและภูมิทัศน ์
4. โครงการการประเมินคุณภาพงาน 360 องศา 
5. โครงการจัดทําแผนงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปี  2556 
6. โครงการประกันความเสี่ยงของสมาชิก  
7. โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่  
8. โครงการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก 
9. โครงการรณรงค์รับสมาชิกใหม ่
10.   โครงการระดมทนุเรือนหุ้นและเงินฝาก 
11.   โครงการประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน 
12.   โครงการอบรมอาชีพเสริม 
13.   โครงการประชาสัมพันธส์หกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน  จํากัด 
14.   โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพนู จํากัด สัญจรพบปะสมาชิก 
15.   โครงการนนัทนาการเพือ่ชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน 
16.   โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ฯ 
17.   โครงการใหทุ้นการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสมาชิก   
18.   โครงการเชือ่มสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ และองค์กรอื่น 
19.   โครงการการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กบัองค์กรวิชาชีพครู 
20.   โครงการขยายกิจการสหกรณ์    
21.   โครงการสหกรณ์คุณธรรม 
22.   โครงการพฒันารูปแบบการให้บริการด้านการเงินของสหกรณ์ 

ขณะนี้ สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการไปแล้ว คือ โครงการที่ 3, 7, 8, 17  ส่วนที่เหลืออยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปรายละเอียดการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานและภูมิทัศน์ 
พัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ 

ยอดเงินทุนขยายกิจการ  ณ 30 เมษายน 2556   คงเหลือ 1,577,985.79  บาท 
 

รายการ อนุมัติงบ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ดําเนนิการ 
ไปแล้ว 

ยังไม่ได้
ดําเนนิการ

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

1.  สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสํานักงานสหกรณ์ฯ  350,000    
    - เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารสํานักงาน      
    - ปรับปรุงโรงรถจักรยานยนต์      
    - ปรับปรุงระบบห้องน้ําที่สร้างใหม่ (กลิน่) ต่อกันสาดหลังคา  
      ห้องน้ําด้านหลัง และราวกั้นห้องน้ําด้านหลัง 

    

    - ติดต้ังรางรินน้ําหลังคาศาลาอเนกประสงค์     
 2 . ติดต้ังประตูระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ประตูเข้า – ออก  อาคาร 

     สํานักงาน ช้ัน 1 และ ช้ัน 2 
120,000   

3. ตกแต่งสวนบริเวณสนามหญ้า และสวนหย่อม     
4. จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต + เครื่องชั่งน้ําหนัก 18,700    
5. จัดซื้อเครื่องถ่ายวีดีโอ 24,990    

 6. จัดซื้อเครื่องบัตรคิว 192,500   
 7. ซื้อตู้เอกสารรางให้ฝ่ายการเงิน/ บัญชี และประมวลผล 260,000   
 8. ปรับเสริมโต๊ะห้องห้องประชุม 3 ห้อง 107,000   

9. ป้ายประชาสัมพันธ์     
10. โต๊ะพับ 29,960    
11. แท๊ปเล็ต สําหรับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ใช้ในการประชุม     

  
รวมงบประมาณ 1,103,150    

 
หมายเหต ุ :  1.  ยอดงบประมาณคงเหลือ  =  1,577,985.79  -  1,103,150    =  474,835.79  บาท 

                           2.  รายการที่ 3 และ 9  ยังไม่ได้ดําเนินการ    
 

 

 

 

 

 



 

มติจากการประชุมประจําเดือน พฤษภาคม 2556 

 จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47  ครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันที่  23  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2556   ที่ผ่านมา มสีาระสําคัญแจ้งสมาชิกทราบดังนี้  
 1.  อนุมัติใหกู้้สามัญ  จํานวน   61   ราย  เป็นเงิน 43,311,807.25 บาท 
 2.  จ่ายเงินกูส้ามัญในเดือนเมษายน  2556 จาํนวน 123 ราย เป็นเงิน 125,505,551.34 บาท  
หักชําระหนีค้งค้าง, ซ้ือหุ้น, สมัครสวัสดิการ, ทําประกันชีวิต สุทธิจ่าย  44,558,035.95  บาท 
 3.  จ่ายเงินกูส้ามัญกระแสรายวัน  จํานวน  2  ราย  เป็นเงิน  4,270,000.00 บาท  หักซ้ือหุ้น 
ชําระหนี้  คงเหลือเงินรอเบิก  541,237.25 บาท  
 4.  จ่ายเงินกูฉุ้กเฉินปกติและฉุกเฉินกระแสรายวัน  เป็นเงิน  4,324,221.00 บาท 
 5.  รับสมาชิกเข้าใหม่  จาํนวน 16 ราย แยกเป็น สมาชิกปกติ 7 ราย สมาชิกสมทบ 9 ราย 
 6.  อนุมัติรับโอนสมาชิกที่ย้ายมา 3 ราย 
 7.  อนุมัติสมาชิกเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน  28 ราย 
 8.  อนุมัติสมาชิกเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้รายเดือน จํานวน 8  ราย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่าลืม? 
 ยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษาบตุรสมาชิก ประจําปี 2556 
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 นี้  
       ให้ทุนแต่ละระดับ  จํานวน  8   ระดับ  ดังนี้ 
  1.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยูใ่นชั้นอนุบาลสูงสุด      
  2.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       
  3.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       
  4.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยูใ่นชั้นมัธยมศกึษาปีที่  3           
  5.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยูใ่นชั้นมัธยมศกึษาปีที่  6           
          6.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยูใ่นระดับ  ปวช. ปีที่ 3       
          7.  บุตรสมาชกิที่เรียนอยูใ่นระดับ  ปวส. ปีที่ 2       
          8.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยูใ่นระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย      
 

สมาชิกท่ียื่นรบัทุน  ต้องเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  หรือ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ครั้งสุดท้ายท่ีผ่านมา 

 



 

 
 
1.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การหักเงินเดือนบํานาญข้าราชการเพื่อชําระหนี้เงินกู้ 
    ใหแ้ก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ข้อ 7. ขา้ราชการที่ประสงค์จะให้ส่วนราชการ 
    หักเงินเดือนหรือเงินบําเหน็จบํานาญ เพื่อชําระหนี้เงินกู้มีสิทธ์ิที่จะเลือกใช้สวัสดิการภายใน ส่วนราชการ 
    หรือสหกรณ์ได้ตามความประสงค์ แต่ทัง้นี้การจะให้สว่นราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อชําระหนี้เงินกู้นั้น 
    จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังหักชําระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(5) ร้อยละ 30 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556   เป็นต้นไป  
2.  เหตุผลการขอยื่นกู้กรณีพิเศษ  

2.1  เหตุผลการขอยื่นกู้ (ต้องมีองค์ประกอบ เอกสารหลักฐานที่ยืนยันได้ตามสภาพความเป็นจริง) 
       2.1.1 กรณีอุบัติเหตุ (พร้อมหลักฐาน) 
       2.1.2 การเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เบิกไม่ได้เกินสิทธ์ิเบิกตรง(พร้อมหลักฐาน) 
       2.1.3 ถกูฟ้องศาลทุกกรณี (พร้อมหลกัฐาน) 
       2.1.4 นาํชําระหนี้สถาบันการเงิน (สหกรณ์เป็นผู้ดําเนินการเอง) 
       2.1.5 ความจําเป็นเร่งด่วนและอาจก่อให้เกิดอันตราย(เป็นกรณี ๆ ไป) 
2.2 กรณีสมาชกิกู้เงินบําเหน็จค้ําประกันไปแล้วจะถูกลดวงเงินกู้ลง 100,000 บาท 
2.3 เงินกู้ที่สมาชิกกู้เกินสิทธ์ิได้ ไม่เกิน 500,000 บาท 
2.4 สมาชิกย่ืนกู้ฉุกเฉินเงินเดือนคงเหลือ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 10-15   
2.5 สมาชิกย่ืนกู้สามัญเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

3.   เอกสารขอ้มูลประกอบการยื่นกู้ของสมาชิก  หากเจา้หน้าที่ตรวจพบว่ามีการปรับเปลี่ยนแก้ไข    
     ไม่ตรงกับความจริง หรือต้นฉบับ  คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณาให้กู้ 
4. สมาชิกที่มีความเสี่ยงต้องทําประกันความเสี่ยงเป็นรายบุคคล อย่างน้อย 5 ปี 
5. สมาชิกที่มีความเสี่ยงไม่ถึง 100,000 บาท  ไม่ต้องทําประกันความเสี่ยง 
6. สมาชิกที่ย่ืนขอกู้ต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ  คือ 

6.1 ลงนามยินยอมให้สหกรณ์ฯ ตรวจสอบสลิปเงินเดือนจากหน่วยงานได้ 
6.2 รายงานการเป็นหนี้สถาบันการเงินอื่นให้สหกรณ์ทราบทกุครั้ง 

7. เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องนําข้อมูลการส่งชําระหนี้สถานบันการเงินอื่นของสมาชิกที่กู้มาคํานวณ    สทิธ์การ
กู้ทุกครั้ง 

8. กรณีเงินสวัสดิการ จากการสมัครเป็นสมาชกิสมาคม  2 สมาคมของ สสอค. และ สส.ชสอ.  ขอใหส้มาชิก
ระบุผู้รับผลประโยชน์ขอให้สมาชิกมอบให้ทายาทโดยตรง   และทําความเข้าใจกับทายาทเงินที่ได้รับขอให้
นําชําระหนี้สหกรณ์ก่อน 

 
ปัญหาที่พบในการพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชกิ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประชุม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556  ได้มีตแิก้ไข  คือ  

เอกสารประกอบการขอกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาํพูน จํากัด   สมาชิกที่    
ปลอมแปลงเอกสาร  หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบพบภายหลัง  
สหกรณ์จะแจ้งการเงินและรายงานผูบ้ังคับบญัชาต้นสังกัด  และให้งดกู้เงินทุกประเภท 

 
          



 
 

 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ได้กําหนดโครงการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการดําเนินการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้แทนสมาชิก  และฝ่ายจัดการ  ได้ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา จํากัด   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จาํกัด   และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์  จํากัด  ในชว่งวันที่ 3 และ 10 
พฤษภาคม 2556 จากการศึกษาดูงาน  ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการบริหารงานระหว่างสหกรณ์
ด้วยกัน สรุปได้ว่าในด้านการบริหารกจ็ะคล้ายๆ กนั มีการบริการด้านการให้เงินกู้  การรับเงินฝาก  และ
การให้สวัสดิการ  และในส่วนใดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จาํกัด ไม่มี จะได้พัฒนาเพิ่มขึ้น เช่นในด้าน
สวัสดิการต่างๆ ทุกสหกรณ์จะให้สวัสดิการเหมือนๆ กัน แต่จะให้มากหรอืน้อยเท่านั้นเอง  การให้
สวัสดิการแกส่มาชิกไม่ยากอยู่ที่กําลังทรัพยข์องสหกรณ์นั้นๆ การให้ทุกอยา่งเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์  
และใช้เงินของสมาชิกเอง  การได้รบัมาทุกอย่างเป็นรายได้ ของสหกรณ์ฯ เป็นเงินของสมาชิกเหมือนกัน  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด โดยคณะกรรมการดําเนินการ อยูร่ะหว่างการพิจารณาให้สวัสดิการแก่
สมาชิกเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้คุ้มกับหนี้ ทาํอย่างไรทําให้สมาชิกผู้กู้   สมาชิกผู้ค้ําประกัน  และทายาทไม่
เดือดร้อนเมื่อสมาชิกมีอันเป็นไป  ให้ได้รับสวัสดิการคุ้มกบัหนี้ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ที่สําคัญคือ
สหกรณ์ไม่ต้องให้สมาชิกทําประกันชีวติกับบริษัทประกัน   
 การบริหารสหกรณ์ยากมาก ๆ    กรณีให้สวัสดิการฟรีแก่สมาชกิสหกรณ์   โดยไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
และทําให้ไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของสมาชิกคือ  เงินปันผลและเฉลี่ยคืน  คิดยากและต้องคิดนาน คิดให้
รอบคอบ  การให้สวัสดิการเพิ่มแก่สมาชิกก็ต้องใช้เงินของสมาชิกเอง  เงินนั้นมาจากไหน  มี 2 ทาง คอื 1. 
สหกรณ์ต้ังเป็นงบประมาณ รายจ่ายประจําปี    หรือ  2. สหกรณ์ขอจัดสรรเงินมาจากกาํไรสุทธิประจําปี
ของทุกปี  เมื่อมีรายจ่ายเพิ่ม รายได้ของสมาชิกก็ต้องลดลง   ส่งผลถึงอัตราเงินปันผล – เฉลี่ยคืนลดลงได้ 
เมื่อส้ินปีงบประมาณ  กรณีที่สหกรณ์เพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิก สมาชิกต้องยอมรับการได้รับเงินปันผล –
เฉลี่ยคืนลดลง   ค่าใช้จ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืนประมาณการใช้จ่าย อัตราเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 0.25 สตางค ์ 
ให้เงินประมาณ 6,000,000 บาท   ถ้าสหกรณ์ต้ังงบประมาณ  หรือ จัดสรรเงินจากกําไรสุทธิ   ไว้
ประมาณ  21,000,000 บาท  เท่ากับจ่ายอัตราเงินปันผลลด 0.875 บาท  สหกรณ์ประมาณค่าใช้จา่ยให้
สมาชิกถึงแก่กรรม 35 ศพ   จ่ายศพละ 600,000 บาท    สมาชิกคิดว่าสหกรณ์ควรจะพัฒนาในรูปแบบใด   
ที่ดีกว่านี้เสนอข้อความคิดเห็นมาได้  เพราะสหกรณ์ถือว่าสมาชิกเป็นผู้มีส่วนร่วม  และคณะกรรมการ
นําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และสร้างเป็นสวัสดิการเพิ่มให้ต่อไป 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

ตามท่ีสมาชิกสหกรณ์ได้ทําประกันชีวิต กับ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด เมื่อกู้เงินกับสหกรณ์และมีความเสี่ยง
กรมธรรม์ได้สิน้สุดปีต่อปี  ปี 2555  สิ้นสดุเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556  สหกรณ์ได้แจ้งให้สมาชิกต่อกรมธรรม์ทั้งหมดมี
จํานวน 1,054 ราย และได้ทําหนังสือแจ้งให้สมาชิกนําเงินมาชําระหนี้ค่าเบี้ยประกัน ทั้งหมด โดยได้ส่งยอดหักไปหัก 
ณ.ที่จ่ายจากต้นสังกัด  และมีสมาชิกนําเงินสดมาชําระเองที่สํานักงานสหกรณ์  สหกรณ์ได้แจ้งยอดเบี้ยประกันจากที่
บริษัทแจ้งมา  ทําประกัน 100,000 บาท ต่อเบี้ยประกัน 800  บาท  ปรับขึ้นจากเดิม 600 เป็น 800 บาท  และ
สหกรณ์ได้ทําหนังสือต่อรองเบี้ยประกัน  ขณะนี้ทาง บริษัท สหประกันชวิีต แจ้งหนังสือยืนยันสุทธิลดให้  จากเพิ่ม 800 
บาท เหลือ เป็น 700  บาท   ฉะนั้นทางสหกรณ์จะคนืเงินเบี้ยประกันให้สมาชิก ทนุประกัน 100,000 บาท ต่อเบี้ย 
100 บาท   และจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์  หากสมาชิกท่านใดไม่มีบัญชีเงิน
ฝากที่สหกรณ ์  จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย  ภายในวันที ่ 30 มิถุนายน  2556 นี้  และ
กรมธรรม์มีกําหนดระยะเวลา  1  ปี  เริ่มคุม้ครอง 1 มิถุนายน  2556  สิน้สุดกรมธรรม ์ 31 พฤษภาคม  2557  

 สมาชิกท่านใดที่มีความเสี่ยงและยนืยันไม่ต่อกรมธรรม์ กรุณาทําหนังสือแจ้งให้สหกรณท์ราบด้วย คงเหลืออีก
จํานวน 23 ราย สมาชิกไม่ส่งเงินค่าประกันชีวิตถือว่าท่านยกเลิกการทําประกัน  และท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ  ทั้งสิ้น
ต่อ บริษัท สหประกัน  จํากัด  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นผู้ค้ําประกันและทายาทเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
 
 

 
 

1. ปี 2536    รางวัล  สหกรณ์ดีเด่น ประจําเขตที่ 5 จากงานวันสหกรณ์แห่งชาติภาคเหนือ 
2. ปี 2536    รางวัล  สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. ปี 2546  รางวัล  สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4. ปี 2549  รางวัล  สหกรณ์ต้นแบบ จากกรมส่งเสริมสหกรณ ์
5. ปี 2553  รางวัล  สหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมดีเด่น ในช่วงเดือนแห่งการออม    
                            จาํนวน 64 ล้านบาท  ประจําปี 2553 
6. ปี 2555   รางวัล  รายงานกิจการประจําปี  ระดับดีมาก จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
                            แห่งประเทศไทย จํากัด 
7. ปี 2555   รางวัล  สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่  ระดับดีมาก จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
                            แห่งประเทศไทย จํากัด 
8.  ปี 2555   รางวัล  สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี 
                            การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์  CQA ประปี 2555 
                            (หมวด 1 การนําองค์กร  และ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) 
 
 (รางวัล ลําดบัที่  6 , 7 , 8  สหกรณ์เดินทางไปรบัในวันเสาร์ที ่8 มิถุนายน พ.ศ.2556   

ในวันประชมุใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  ณ ห้องรอยัล จูบลิี่ บอลรูม 
อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี) 
 

 



รายงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครลูําพนู จํากัด 
ประจําเดือนเมษายน  2556 

 
 

1.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครลูําพูน จํากัด (สฌ.ลพ.) 
     ยอดรวมสมาชิกสมาคมฯ 1. สมาชิกกรณีปกติ  จํานวน     3,658   คน 
   2. สมาชิกกรณีสมทบ จํานวน        2978   คน 
      รวม      3,956   คน 

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาคมฯ หลังหักค่าดําเนินการ  รายละไม่ต่ํากว่า  145,581.00  บาท 
 
2.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)     

รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี รับถึง 15 มิถุนายน 2556  (ผู้ที่เกิดหลังจาก 1 ม.ค. 2496 เป็นต้นไป)  

 ยอดรวมสมาชิกสมาคมฯ 1. สมาชิกท่ัวประเทศ  จํานวน 244,268  คน 
  2.  สมาชิกของศูนย์ประสานงาน จํานวน     3,546  คน 

  กรณีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทของสมาชิกท่ีเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาคมฯ (ก่อนหักค่าดําเนินการ)    
     รายละไม่ต่ํากว่า 600,000 บาท (ศพละ 2.60 บาท) 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ  ณ  30  เมษายน  2556 
 

ที่ รอบที่สมัคร เงินสงเคราะห์คงเหลือ 
1 คงสภาพปี 54 (1/55) 1,554.00 
2 คงสภาพปี 55 (2/55) 2,104.00 
3 คงสภาพปี 56 2,196.30 
4 1/2556 2,196.30 
5 2/2556 2,668.80 
6 3/2556 3,012.00 
7 4/2556 3,526.80 

 

3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี  รับถึง 30 มิถุนายน 2556  (ผู้ที่เกิดหลังจาก 1 ม.ค. 2496 เป็นต้นไป)  

 ยอดรวมสมาชิกสมาคมฯ 1. สมาชิกท่ัวประเทศ  จํานวน 195,241  คน (ณ 31 มีนาคม 2556) 
    2.  สมาชิกของศูนย์ประสานงาน จํานวน    2,322  คน 

  กรณีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทของสมาชิกท่ีเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาคมฯ  (ก่อนหักค่าดําเนินการ)    
      รายละไม่ต่ํากว่า 600,000 บาท (ศพละ 3.20 บาท) 

  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ
ที่ รอบที่สมัคร เงินสงเคราะห์คงเหลือ 
1 1/25554 – 1/2555 2,293.10 
2 2 - 3/2555 2,595.20 
3 1/2555 2,940.80 

 
 



 
 
ขอแก้ไขข้อความในจดหมายข่าว ฉบับท่ี 2 ประจําเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2556 
หน้าสุดท้าย รายงานสมาคมฯ   

3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 650 ปี รบัถึง 30 มิถุนายน 2556 (ผู้ที่เกิดหลังจาก 1 ม.ค. 2496 เป็นต้นไป)  

 ยอดรวมสมาชิกสมาคมฯ 1. สมาชิกท่ัวประเทศ  จํานวน 195,241  คน (ณ 31 มีนาคม 2556) 
    2.  สมาชิกของศูนย์ประสานงาน จํานวน    2,322  คน 
 
ขอแก้ไขเป็น 
 

รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


