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6 รายงานผลการด�าเนินงาน
โดย : ผู้จัดการ

โดย : ประชาสัมพันธ์

 สวัสดีครับพี่น ้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ ฯ  ทุกท่าน พบกัน
อีกเช่นเคยกับวารสารอุดมการณ์สหกรณ์ฉบับที่ 78 
ประจ�าเดือนตุลาคม 2564 ...เข้าสู ่ไตรมาสสุดท้าย
ของปี  2564 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่อยู ่ในช่วง

ขาลง ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  2019               
(โควิด - 19) ก่อนอื่นบรรณาธิการขอรายงานผลการด�าเนินงานภาพรวมของ
สหกรณ์ ที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมั่นคง  แสดง
ให้เห็นด้วยผลการด�าเนินงานประจ�าเดือนสิงหาคม 2564  สอ.สร.รฟท. 
มีทุนด�ำเนินกำรเพ่ิมข้ึนเป็น 3,211.67 ล้ำนบำท และมีก�ำไรสะสมเพ่ิมข้ึนเป็น  

101.91  ล้ำนบำท  ซึ่งรายละเอียดของการด�าเนินงานท่านสมาชิกสามารถ
ดูรายละเอียดผลการด�าเนินงานได้ในวารสารฉบับนี้ได้ครับ...

 ขอแสดงความยินดีกับพนักงานใหม่ของการรถไฟฯ ท่ีได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยพนักงาน
ที่บรรจุตั้งแต่ปี  2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้อยู่ในระบบของกองทุนเงิน
สงเคราะห์ของการรถไฟฯ(รับบ�าเหน็จ – บ�านาญ) ซ่ึงหมายความว่าเมื่อ
เกษียณอายุการท�างานก็จะได้รับเพียงเงินตอบแทนการเกษียณอายุจากการ
รถไฟฯ แต่ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือน(บ�านาญ) หรือเงินสงเคราะห์ครั้ง
เดียว(บ�าเหน็จ) เหมือนพนักงานรุ่นพี่ๆที่บรรจุเข้างานก่อนปี 2563 หาก
ต้องการมีเงินก้อนสุดท้ายไว้ใช้จ่ายในบ้ันปลายของชีวิต ก็ต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพท่ีการรถไฟฯได้จัดตั้งข้ึน...เพื่อให้นายจ้างหัก
เงินสะสมจากค่าจ้างและนายจ้างร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราท่ีก�าหนดส่ง
เข้ากองทุน พร้อมกับเลือกแผนการลงทุนเพื่อให้บริษัทจัดการหลักทรัพย์
ที่บริหารจัดการกองทุน น�าเงินในกองทุนไปลงทุนตามแผนที่เลือกไว้  โดย
สมาชิกกองทุนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนเมื่อมีก�าไร และรับความ

เสี่ยงเมื่อเกิดการขาดทุนไว้เอง ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ตลาดเงินตลาดทุนในขณะนั้นว่าจะเป็นอย่างไร

 เพือ่เป็นการลดความเสีย่งจากการลงทนุในระยะยาว  จงึขอแนะน�า 
เชิญชวนพนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ เข้ามาเป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท. ใน
การเริม่ต้นการออมเงนิในรปูแบบต่างๆทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง และวางแผนทางการ
เงนิในระยะยาว เพือ่ให้มเีงนิเกบ็ให้เพยีงพอใช้จ่ายในอนาคตยามหลงัเกษยีณ
อายุการท�างานอย่างมีความสุข โดยไม่เดือดร้อน ดังค�ากล่าวที่ว่า “ยำมมีก็มำ

ฝำก... ยำมยำกก็มำถอน... ยำมเดือดร้อนก็มำกู้”  ได้ช่วยเหลือตนเองและผู้
อื่นตามหลักการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ ดังนั้น การเป็นสมาชิกและการ
ลงทนุกบัสหกรณ์ จะเป็นแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์กบัพนกังานใหม่ทีไ่ด้รบัการ
บรรจุ ในการวางแผนชีวิตให้กับตัวเองอย่างมีคุณภาพ 
 สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องสมาชิก สอ.สร.รฟท.รักษาสุขภาพ ปลอดภัย
กันทุกคน ใช้ชีวิตแบบ “ New Normal ” เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และลดการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กันนะครับ.....

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีครับ

สราวุธ  สราญวงศ์ : บรรณาธิการ

คุณสราวุธ  สราญวงศ์
: บรรณาธิการ

ร่วมกันสร้ำงชีวิตอยู่ดีมีสุข

วางแผนการออมอย่างไร?

ให้โดนใจ. . .ยามเกษียณ

คือ ม่ังมี. . .และมั่งค่ัง ตามวิถีสหกรณ์

รายชื่อสมาชิกได้รับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก

ประจ�าปี 2564
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เรื่องจากปก

โดย :  โชติกา บุญรังศรี

 ในสถานการณ์ช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิแบบนีท้ีอ่ยูใ่นช่วง

ขาลงเอามากๆ หากมาชวนคุยเรื่องการออม “เราอาจจะโดน

เพื่อนถีบออกมาได้. . .” ว่าพูดจาไม่รู้จักกาลเทศะ !! เพราะ

สถานการณ์แบบนี้รายได้หาย งานหด!! อดเบี้ยเลี้ยง อด OT   

 “เงนิจะกนิในแต่ละเดอืนฉนัยงัก็ไม่มี” จะเอาท่ีไหน

มาออม!!

 “งานไม่ท�า. . .”  จะเอาที่ไหนมาออม!!

 วันก่อนมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆสมาชิกสหกรณ์

ที่เพิ่งมาสมัครสมาชิกใหม่หลาคน รวมทั้งลูกจ้างที่ได้รับการ

บรรจุเป็นพนกังานอย่างเตม็ตัวเต็มรปูแบบมาเปิดบญัชเีงินฝาก

กับสหกรณ์ตามฐานะทางรายได้ของตนเอง และมีความสนใจ

เหน็ถงึประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรพัย์ สอ.สร.รฟท. อย่างน่า

ชืน่ชมทเีดียว  กเ็ลยถอืโอกาสท�าความเข้าใจเรือ่งประโยชน์ของ

สหกรณ์กบัการวางแผนการออมเพือ่รองรบัอนาคตและกช็วีติ

ของตัวเองให้ฟังกัน ว่า “วิถีชีวิตของคนสหกรณ์. .จะต้องเริ่ม

ต้นอย่างไร?”

 ในเบือ้งต้นชี้ใหเ้ห็นถึงคุณค่ำของ “เงิน” ที่ได้มากับวัย

ท�างานในก้าวแรกๆ. . .อย่าตกใจ ดีใจ. . .แล้วเร่งรีบในการใช้

อย่างขาดการวางแผนและไม่เห็นคุณค่าต้องออมให้เป็นทันที                 

จัดระบบการใช้จ่ายให้ได้โดยเฉพาะในช่วงที่ยังหนุ่มสาว ไม่มี

ภาระมากมาย ใช้สหกรณ์เป็นแหล่งทุนให้ได้ เป็นสมาชิกแล้ว

ซื้อหุ้น (ส่งค่าหุ้น) ต่อเดือนตามอัตราที่ก�าหนดของเงินเดือน

หรือมากกว่าที่ก�าหนดก็ได้ นี่ก็คือการเริ่มต้นในการออมเงิน 

และฝากเงินให้เป็นนิสัยตามก�าลังโดยอาจจะตั้งเป้าว่า “จะ

ออมเดือนละเท่าไร” ก็จัดสรรไว้และทุกเดือนเงินก้อนนี้สิ้นปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท. เขาจะมเีงนิตอบแทนให้ในรปู

ของเงนิปันผล ซ่ึงทกุคนจะได้รบัเท่าเทยีมกนัตามเปอร์เซน็ต์ที่

สหกรณ์ก�าหนด เช่น น้องๆสมาชกิที่เขา้ท�างานใหม่ๆ เงนิเดือน

ระหว่าง 24,000 - 25,540 บาท การถอืหุน้ตามก�าหนดจะอยู่

ที่ 1,100 บาท สหกรณ์จะหักไว้ทุกเดือน เมื่อครบ 1 ปี สมาชิก

ก็จะมีเงินออมในรูปของทุนเรือนหุ้นทันที 13,200 บาท เห็น

ตัวเลขปุ๊บก็อนุญาตให้ตกใจได้เลย!!

 “โห. . ฉันจะมเีงนิเกบ็แล้ว” และถ้าสามารถหกัเงนิ

เดือนเข้าบัญชีเงินฝากได้อีกเดือนละ 1,000 บาท 1 ปี ก็เก็บ

ได้ถึง 12,000 บาท คราวนี้ก็นอนยิ้มได้ว่าชีวิตฉันมีเงินรองรับ

เล็กๆแล้ว

 ในปีต่อๆมาสมมติว่าอายุการเป็นสมาชิกเราเพิ่มข้ึน 

พร้อมๆกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปี สิ่งที่เราจะได้คือมูลค่าของ

หุ้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเงินค่าหุ้นที่เก็บได้ในปีแรกๆ 13,200 

บาท ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

 ตัวอย่างเช่น

อ่านต่อหน้า 5

ปีที่ เงินเดือน
หักค่ำหุ้นรำยเดือน

(หุ้นละ 10 บำท)
สิ้นปีมีเงินเก็บ

ปีที่ 1 24,000 - 25,540 110 หุ้น = 1,100 บำท 13,200 บำท/ปี

ปีที่ 2 26,370 - 28,080
120 หุ้น = 1,200 บำท 

หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 14,000 บำท/ปี

ปีที่ 3 28,980 - 29,920
130 หุ้น = 1,300 บำท

หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 15,600 บำท/ปี

ปีที่ 4 30,890 - 31,900
140 หุ้น = 1,400 บำท

หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 16,800 บำท/ปี 

ปีที่ 5 32,930 - 34,040
150 หุ้น = 1,500 บำท

หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 18,000 บำท/ปี

5 ปี เราก็จะมีเงินเก็บในรูปของหุ้น = 78,000 บาท

วางแผนการออมอย่างไร ?
ให้โดนใจ. . .ยามเกษียณ

คือ มั่งมี. . .และมั่งคั่ง ตามวิถีสหกรณ์
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คุณภิญโญ เรือนเพ็ชร
: ประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท.

สวัสดีครับสมาชิก สอ.สร.รฟท. ทุกท่าน อุดมการณ์
สหกรณ์ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ต้องขอแสดงมุทิตา
จิตกับสมาชิกของ สอ.สร.รฟท. และพนักงานการรถไฟฯ
ทุกท่าน ที่ท่านได้อุทิศตนท�างานเพื่อการรถไฟฯมาอย่าง
ยาวนานท�าให ้กิจการรถไฟยังด�าเนินกิจการบริการ
ประชาชนทุกสาขาอาชีพที่มาใช้บริการรถไฟจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกิจการรถไฟ ในวาระที่ท่านได้
เกษียณอายุจากการรถไฟจึงขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง 
มีความสุขตามที่ได้ตั้งใจไว้ ส�าหรับสมาชิกของสหกรณ์หลัง
จากเกษียณอายุแล้ว สามารถเป็นสมาชิกของสหกรณ์นับ
อายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง รบัสวสัดกิารต่างๆของสหกรณ์
ทัง้ 11 สวัสดกิาร สวสัดิการของสหกรณ์ท�าให้สมาชกิมีชวีติ
ทีม่ัน่คง ตลอดอายกุารเป็นสมาชกิ สอ.สร.รฟท. 

 ส�าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. มเีร่ืองแจ้งให้
สมาชกิสหกรณ์ทราบ การปรบัเกณฑ์เงินคงเหลอืสทุธ ิ30% 
จากเงนิเดอืน หลงัจาก พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับที ่3 พ.ศ. 2562 
บงัคับใช้ ตัง้แต่วนัที ่19 พ.ค. 2562 ในมาตรา 89/2 “ก�าหนด
ให้ การด�าเนนิงานและก�ากับดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์และ
สหกรณ์เครดติยูเนีย่นในเรือ่งดงัต่อไปนีใ้ห้เป็นไปตามหลกั
เกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดในกฎกระทรวง ทัง้นี้ 
อาจก�าหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้” 
และร่างกฎกระทรวงที่จะออกมาบังคับใช้กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกมีหลัก
ส�าคัญคือ “การพิจารณาให้เงินกู ้แก่สมาชิก จะต้อง

พิจารณาจากความสามารถในการช�าระหนี้ของผู ้กู ้

โดยไม ่ค�านึงถึงสัดส ่วนหนี้ สินรายเดือนต ่อรายได ้

รายเดือนไม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสัญญา” มี
ความหมายคอื หลังจากสมาชิกสหกรณ์กู้เงินจากสหกรณ์
และช�าระหนีร้ายเดอืนแล้วต้องมเีงินเหลอืสทุธขิองเงินเดือน
ไม่น้อยกว่า 30% ของเงนิเดือน จึงเป็นทีม่าของสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนต้องท�าตามกฎหมายและ
กฎกระทรวงทีอ่อกมาบงัคับใช้

 สอ.สร.รฟท. เป็นสหกรณ์ออมทรพัย์จึงต้องปฏบิติั
ตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่จะออกมาบังคับใช้เช่น

เดยีวกนั ในปัจจบัุนสมาชิกของ สอ.สร.ฟท. เมือ่กู้เงนิจาก
สหกรณ์และช�าระหนีร้ายเดือน ช�าระค่าทุนเรือนหุน้และหน้ี
สนิอืน่ๆแล้ว สมาชิกจะมียอดเงินเหลือสุทธิจากเงินเดือน
เฉลีย่แล้วประมาณ 18% เศษ ดงันัน้ทางสหกรณ์จึงจะปรบั
ยอดเหลือสุทธิหลังจากสมาชิกมาใช้บริการกู ้เงินจาก
สหกรณ์แล้วเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเฉลี่ยประมาณไม่น้อยกว่า 
5% ในช่วงท่ีมกีารปูนบ�าเหนจ็ประจ�าปีของแต่ละปี (ปูน
บ�าเหนจ็ประจ�าปี 1 ข้ัน ประมาณ 6.5% ของเงนิเดือน) แต่
ค่อยๆทยอยปรับเงินเหลือสุทธิจากเงินเดือนเพิ่มข้ึนใน 
ช่วงท่ีมกีารปูนบ�าเหนจ็ จนกว่าเงนิเดอืนเหลอืสทุธจิะถึง 
30% อาจจะใช้เวลาในการปรบัเงนิเหลือสทุธจิากเงนิเดอืน
เป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี เพือ่ท่ีจะให้สมาชิกของ สอ.สร.รฟท. 
มผีลกระทบน้อยท่ีสดุ หลงัจากกฎกระทรวงกรณเีงนิเหลอื
สทุธจิากเงนิเดอืนเหลอืไม่น้อยกว่า 30% ออกมาบังคบัใช้ 
ทางสหกรณ์จะออกเป็นประกาศของสหกรณ์ให้สมาชิกได้
รบัทราบโดยท่ัวกันอกีครัง้หนึง่

พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั
สวสัดีครบั

คุยกับประธาน
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(ต่อจากหน้า 3)

 จะเหน็ว่าในเวลา 5 ปี เรามเีงนิออมในหุน้ 78,000 

บาท (เก็บออมแค่พันกว่าบาทต่อเดือน) สิ้นปีหลังประชุม

ใหญ่สามัญสหกรณ์ ก็จะได้รับเงินตอบแทนที่เรียกว่า 

“เงนิปันผล” ซึง่จะสงูกว่าเงินฝากในทกุๆปี (ขึน้อยูก่บัผลการ

ด�าเนินงาน) มองไปไกลอีก 5 ปี ก็จะจินตนาการเห็นเงินค่า

หุน้ทีห่กัจากเงนิเดอืนเพิม่ขึน้มาอกีอย่างน้อย 109,200 บาท 

บวกกับค่าหุ้น 5 ปีแรก 78,000 บาท รวมเป็น 187,200 

บาทโดยประมาณ ก็จะเห็นแสงแห่งความมั่งมีเงินแสน

ปรากฏขึ้นนะคะ ความสุขก็เริ่มเกิดเดือนไหน ปีไหนเดือด

ร้อนก็ใช้สิทธิ์ในการกู้ วงเงินการกู้เป็นไปตามที่สหกรณ์ฯ

ก�าหนดให้ค่ะ

 แล้วให้ลองหลบัตาจินตนาการต่อไปเรือ่ยๆส�าหรบั

การวางแผนการออมของคนวถิสีหกรณ์เพือ่ความมัง่ม ีมัง่ค่ัง 

ก่อนจะเกษียณจากงานเราก็จะพบว่าเงินค่าหุ้นจะงอกเงย

ขึน้ทกุๆปีสุดท้ายในวันทีเ่ราเกษยีณทกุคนจะมเีงนิเกบ็อย่าง

น้อย 300,000 บาท ส�าหรับคนที่เงินเดือนน้อย แต่ส�าหรับ

คนทีร่ายได้ตอนเกษียณฯอยู่ระหว่าง 60,000 บาทขึน้ไป จะ

มีเงินเก็บในรูปแบบของ “หุ้น” อย่างน้อย 500,000 บาท 

ขึ้นไปทุกคนค่ะ

 จึงอยากเชิญชวนให้น้องๆพนักงานการรถไฟ

ท่ียังไม่สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท.                       

มาเป็นสมาชิกเสียแต่เนิ่นๆ. . .แล้วเราจะได้ค�าตอบว่า 

“สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิรถไฟแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด (สอ.สร.รฟท.)” มีคุณค่าประโยชน์

มากมาย ได้เก็บออมเงินไว้ในอนาคต ได้มีบัญชีเงินฝาก ได้

กู้เงินยามเดือดร้อนทุกกรณีเข้าถึงง่าย ได้รับสวัสดิการ 11 

สวัสดิการ 

 เพราะสหกรณ์ คอื แหล่งเงนิทนุท่ีมคีวามเป็นธรรม

 เพราะสหกรณ์ คือ แหล่งสิทธิประโยชน์และ

สวัสดิการที่สุดคุ้ม!!

 เริ่มต้นวันนี้กันนะค่ะโดยเริ่มเก็บเงินกันจากหลัก

ร้อย หลักพัน 2 พัน 3 พัน 4 พัน ต่อเดือน ตามอัตราเงิน

เดือนจนเกษียณ

. . .แล้วท่านจะพบกับความมั่งมี. . .

มั่งคั่งรออยู่ ณ วันนั้นค่ะ. .

    เกษียณใช่ชีวิต  สิ้นสุด      เกษียณอย่าใจทรุด ซึมเศร้า                                        

    เกษียณเพียงเพื่อหยุด งานท�า จ�าเจ  เกษียณดุจมะพร้าว ยิ่งห้าว ยิ่งมัน

             โครงสีสุภาพ “แด่ คนเกษียณ”

     แต่งโดย : สมศักดิ์  โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท.
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คุณโชติกา  บุญรังศรี
: ผู้จัดการ สอ.สร.รฟท.

รายงานผลการด�าเนินงาน

การบริหาร สอ.สร.รฟท ด้านสินเชื่อ ของ สอ.สร.

รฟท.

สหกรณ์ฯ ด�าเนินธุรกิจด้านสินเชื่อ  โดยจัดประเภทเงิน

กู้ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญ และเงิน

กู้พิเศษ  ซึ่ง 7 เดือนแรกของมกราคม 2560 - กรกฎาคม 2564 

พบว่า  สมาชกิส่วนใหญ่นยิมกูม้ากทีส่ดุช่วง เดอืน มกราคม  รอง

ลงมา คอื เดอืนมนีาคม ซึง่เงนิกูส้ามญั วงเงนิกูท้ีส่มาชกิยืน่กูม้าก

ทีสุ่ด จ�านวน 50,000 บาท/ราย (ลกูจ้างการรถไฟฯ)  หรอืสมาชกิ

ส่วนใหญ่กู้ในวงเงิน 50,000 – 1,060,000 บาท โดยมีอัตราเงิน

เดือน ต�่ากว่า 9,040 – 32,930 บาท และมีสุทธิคงเหลือ 2,500 

– 4,500 บาท หรือร้อยละ 27.65-13.67  สามารถวิเคราะห์การ

บริหารด้านสินเชื่อได้ ดังนี้   

ปี 2560 จ่ายเงนิกูท้กุประเภทแก่สมาชกิ จ�านวน 3,466 

ราย เพิม่ขึน้จากปีก่อน 476 ราย วงเงนิกู ้จ�านวน  967,298,660 

บาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 271,791,660 บาท  ยอดจ่ายจริง เป็น

เงิน 403,336,445 บาท  คิดเป็นร้อยละ 41.70 ของวงเงินกู้

ปี 2561 จ่ายเงินกูท้กุประเภทแก่สมาชกิ จ�านวน 3,514 

ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  48 ราย วงเงินกู้ จ�านวน 924,239,780 

บาท  ลดลงจากปีก่อน  43,058,880 บาท หรือลดลงร้อยละ 

4.45 ยอดจ่ายจริงเป็นเงิน 334,938,680 บาท  คิดเป็นร้อยละ 

36.24 ของวงเงินกู้

ปี 2562  จ่ายเงนิกูท้กุประเภทแก่สมาชกิ จ�านวน 3,579 

ราย  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  65 ราย วงเงินกู้ จ�านวน 891,896,381 

บาท ลดลงจากปีก่อน 32,343,399 บาท หรือลดลงร้อยละ 

3.50 ยอดจ่ายจริง  เป็นเงิน   297,661,199 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 33.37 ของวงเงินกู้

จะเห็นได้ว่า ปี 2561 และ ปี 2562 การกู้เงินของ

สมาชิก จ�านวนรายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่วงเงินกู้ลดลง แสดง

ถงึวงเงินกูต่้อรายลดลง หรอื สมาชกิกูไ้ด้ไม่เตม็วงเงินทีก่�าหนด

ไว้ เนื่องจากการปรับสุทธิคงเหลือ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 

ซึ่งจากเดิมถือใช้สุทธิคงเหลือตามวงเงินกู้ เปล่ียนเป็นสุทธิคง

เหลือตามอัตราเงินเดือน ส่งผลให้สมาชิกจ�าเป็นต้องลดวงเงิน

กู้  เพื่อให้สุทธิคงเหลือเพียงพอ ตามระเบียบฯ ก�าหนด

ปี 2563  จ่ายเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิก จ�านวน  

3,444 ราย ลดลงจากปีก่อน 135 ราย วงเงินกู้ จ�านวน  

894,420,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  2,524,119 บาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28  ยอดจ่ายจริง เป็นเงิน  288,378,552  

บาท คิดเป็นร้อยละ 32.24 ของวงเงินกู้

ปี 2564  จ่ายเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิก จ�านวน 

3,244 ราย ลดลงจากปีก่อน 200 ราย  วงเงินกู้ จ�านวน 

881,200,600 บาท  ลดลงจากปีก่อน 13,219,900 บาท หรือ

ลดลงร้อยละ 1.48  ยอดจ่ายจริง เป็นเงิน 277,567,869 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 31.50 ของวงเงินกู้         

สาเหตุที่ท�าให้การให้สินเชื่อแก่สมาชิก มีแนวโน้ม

ลดลง  พอจะสรุปได้ดังนี้

 1.  การเปลีย่นแปลงสทุธิคงเหลอื จากเดมิถอืใช้สทุธิ

คงเหลือตามวงเงินกู้ เปลี่ยนเป็นสุทธิคงเหลือตามอัตราเงิน

เดือน ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

 2.  สมาชิกมีรายการหักในใบแจ้งยอดเงินเดือนค่อน

ข้างสูง เช่น  เงินกู้ธนาคาร, ค่าไฟฟ้า, กยศ. 

ส่งผลให้สุทธคิงเหลือไม่เพยีงพอต่อการกูเ้งนิกบัสหกรณ์ฯ หรอื

อาจท�าให้สมาชกิต้องลดวงเงนิกู ้ เพือ่ให้เหลือสุทธเิพยีงพอตาม

ระเบียบก�าหนด

 3.  สมาชิกมีหมายบังคับคดี ณ เดือน ส.ค. 2564 มี

วิเคราะห์

การให้สินเชื่อแก่สมาชิก
ส�าหรับงวด 7 เดือน ของมกราคม ปี 2560 - กรกฎาคม 2564
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ข้อมูลอ้างอิง :  1. รายงานการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท ส�าหรับงวด 7                          

        เดือนแรก    (ม.ค. - ก.ค.)   ปี 2559 - 25654   

    2. ปัญหาที่พบจากการให้บริการด้านสินเชื่อ จากผู ้ปฏิบัติงาน      

                     ฝ่ายสินเชื่อ

                  3. ประกาศ หลักเกณฑ์เงินกู ้สามัญ ประกาศใช้ 1 มกราคม 2561   

    4. ระเบียบการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ. 253 และ 2564

 **ขอบคุณหัวหนา้ฝ่ายบัญชี**

จ�านวน 77 คน แบ่งออกเป็น

 - หมายอายัดเงินเดือน 64 ราย สุทธิคงเหลือตาม

หมายศาล

 - หมายอายดัค่าหุน้, เงนิปันผลและเฉลีย่คนื  13  ราย

 กรณีสมาชิกมีหมายอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน            

ถ้าประสงค์จะกู้กับสหกรณ์ฯ จะต้องกู้เพื่อปิดยอดช�าระหมาย

บังคับคดีเท่านั้น จึงเป็นเหตุให้สมาชิกท่ีมีหมายบังคับคดี  กู้ได้

น้อยลง หรือ บางรายอาจจะกู้ไม่ได้เนื่องจากสุทธิไม่เพียงพอ

 4.  สมาชิกที่กู้สามัญในทุนเรือนหุ้น (95%)   เมื่อ

ต้องการกู้ฉุกเฉิน สามารถกู้ในทุนเรือนหุ้น ได้ไม่เกิน 50% ของ

ทนุเรอืนหุ้นทีเ่หลอื  หรอืถ้าต้องการกู้ฉกุเฉนิตามอตัราเงนิเดอืน 

(2 เท่า)  ต้องมีบุคคลค�้าประกัน 1 คน ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 24  

มีนาคม  2563

 5.  กรณสีมาชกิเกษยีณอาย ุ(ปัจจบุนัมสีมาชกิเกษยีณ

อาย ุ1,183 คน มหีนี ้687 คน)  เมือ่ต้องการกู้เงนิ ต้องท�าหนงัสอื

ยนิยอมทายาท และกูไ้ด้ไม่เกิน 3 ครัง้ตลอดอายกุารเป็นสมาชกิ 

ประกาศใช้เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2563

 6.  ธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ มีมาตรการ

ช่วยเหลือลูกค้าด้านสินเช่ือ ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 

เช่น ปรับลดการผ่อนช�าระค่างวด, ลดอัตราดอกเบ้ีย, พักช�าระ

หนี้ ส่งผลให้สมาชิกไปใช้บริการด้านสินเชื่อ กับสถาบันการเงิน

อื่น

 7.  สมาชิกส่วนหน่ึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยื่นกู้ไม่

เต็มสิทธ์ิ หรือ  กู้ตามความจ�าเป็นเท่าน้ัน.      
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การให้สินเชื่อแก่สมาชิก ทุกประเภท - จ�าแนกตามวงเงินกู้ และ ยอดจ่ายจริง
ส�ำหรับงวด 7 เดือนแรก (มกรำคม 2560 - กรกฎำคม 2564)
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การให้สินเชื่อแก่สมาชิก ทุกประเภท - จ�าแนกตามจ�านวนราย

ส�ำหรับงวด 7 เดือนแรก (มกรำคม 2560 - กรกฎำคม 2564)
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เส้นทางคนสหกรณ์

โดย ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ

เงินตอบแทนจากการเป็นสมาชิก ประจ�าปี 2564

 ตำมทีส่หกรณ์ฯ ได้ก�ำหนดให้มสีวสัดกิำร เงินตอบแทนกำรเป็นสมำชกิ และจ่ำยให้กบัสมำชกิทีเ่กษยีณอำยใุนแต่ละปี ตำมระเบยีบ

สหกรณ์ฯ ว่ำด้วย เงนิตอบแทนกำรเป็นสมำชกิในปี 2560 ขอเสนอรำยชือ่สมำชกิทีม่สิีทธิไ์ด้รับเงนิตอบแทนจำกกำรเกษยีณอำย ุประจ�ำ

ปี 2564 ณ วันที่ 16 สิงหำคม 2564 มีจ�านวน 178 ราย เป็นเงิน 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) ดังนี้
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- อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่   5 ปี  แต่ไม่ถึง 10 ปี   ได้รับเงิน   2,000 บำท

- อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่ 10 ปี  แต่ไม่ถึง 15 ปี   ได้รับเงิน   3,000 บำท

- อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่ 15 ปี  แต่ไม่ถึง 20 ปี   ได้รับเงิน   5,000 บำท

- อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่ 20 ปี  แต่ไม่ถึง 25 ปี   ได้รับเงิน 10,000 บำท

- อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่ 25 ปี  แต่ไม่ถึง 30 ปี   ได้รับเงิน 20,000 บำท

- อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป              ได้รับเงิน 30,000 บำท

  กำรนับอำยุกำรเป็นสมำชิก 1 เดือน ให้นับ 30 วัน เศษของเดือนตั้งแต่ 6 เดือน                 

ขึ้นไปให้นับเป็นเวลำ 1 ปี

** สมาชิกติดต่อขอรับเงินได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันมีค�าสั่ง
ให้พ้นจากต�าแหน่งจากงานประจ�า **

รวมจ�านวน 178 ราย เป็นเงิน 2,000,000 บาท
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รอบรู้เรื่องสหกรณ์

 มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่อยากมีชีวิตที่

อยูด่มีสีขุ (Well-being) แต่ดิน้รนขวนขวายตามความรูส้กึ

นึกคิดของแต่ละคน เพราะความไม่รู้แจ้ง ผลสุดท้ายสังคม

จึงวุ่นวายเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ หากได้ตั้งสติศึกษาค้นคว้าจะ

พบว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็น

เผ่า จึงต้องอาศัยพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ได้ต้องคิดท�าช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนซึ่งกัน ซึ่งว่าไปแล้ว

ก็คือหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์นั้นเองและต้องท�าให้

มีผลครอบคลุมทุกด้านที่มนุษย์ทุกคนต้องสัมพันธ์เชื่อมโยง

เกีย่วข้องกนัในการใช้ชวิีตร่วมกนั ประกอบด้วยด้านส�าคญัๆ

ดังนี้

 1. ด้ำนสุขภำพอนำมัย ซึ่งเร่ิมต้ังแต่อาหารที่มี

คุณภาพ อากาศ อารมณ์ การออกก�าลังกาย การมียารักษา

โรค ฯลฯ

 2. ด้ำนกำรศกึษำทีม่คีณุภำพ เพราะความรู้ การ

รูจ้กัใช้เหตผุลการคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆเป็นสิง่ส�าคญัในการ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 3. หน้ำท่ีกำรงำน การมีหน้าท่ีการงานท่ีถูกกับ

นิสัย มีความปลอดภัยในการท�างาน มีรายได้ท่ีเพียงพอ 

ท�างานอย่างมีความสุข

 4. มคีรอบครวัทีอ่บอุน่ เป็นสถาบนัสงัคมเริม่ต้น

ทีก้่าวหน้า สบืทอดวฒันธรรมดัง้เดมิของสงัคมไทยทีส่มาชกิ

ในครอบครัวมีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ และให้ทุกคนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการท�า

กิจกรรมร่วมกันโดยยึดหลักช่วยตนเอง ช่วยครอบครัวและ

ช่วยเหลือสังคมในชุมชนอีกด้วย

ร่วมกันสร้างชีวิต

อยู่ดีมีสุข
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คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข
: ที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท.

 5. สร้ำงพลังสำมัคคีในสังคมตำมหลักสิทธิ

มนุษยชน สร้างชุมชนที่เข้มแข็งในกิจกรรมที่สร้างคุณค่า

แก่การใช้ชีวิตร่วมกันและความเป็นธรรมในสังคม เพื่อ

ให้เกิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง และ

วัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าในสังคมอย่าง

รอบด้าน อาทิ รวมตัวกันในรูปแบบสหภาพแรงงานและ

สหกรณ์เอนกประสงค์เพื่อสร้างและแบ่งปันผลผลิตอย่าง

เป็นธรรมให้กับสมาชิกในสังคม

 6. ปกป้องดแูลรกัษำธรรมชำติ และสิง่แวดล้อม

ทีด่ ีธรรมชาตสิิง่แวดล้อมส�าคัญทีส่ดุหากไม่ปกป้องรกัษาให้

สมดุลจะน�ามาซึ่งภัยพิบัติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง น�้าท่วม ไฟป่า 

แผ่นดินไหว และโรคภัยทุกๆประการ ที่ก่อให้เกิดมลพิษส่ง

ผลต่อการด�ารงชวีติรอบด้าน ทัง้ทางเศรษฐกจิสขุภาพ น�ามา

ซึ่งความเดือดร้อนให้กับสังคมส่วนรวมอย่างมหันต์ จึงเป็น

ภารกิจที่ทุกคนต้องร่วมกันปกป้องดูแลรักษาอย่างจริงจัง

 7. ด้ำนกำรเมือง มนุษย์ต้องเกีย่วข้องกบัการเมอืง 

เพราะการเมืองคือเรื่องของการใช้อ�านาจจัดแจงแบ่งปัน

ส่ิงที่มีค่าให้ทุกคนในสังคม การเมืองที่ดีที่นักการเมือง

คิดท�าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนหรือที่เรียกว่า การ

สร้างสังคมประชาธิปไตย ที่ต้องสะอาดสุจริตไม่มีการใช้

เงินซื้อสิทธิขายเสียง ไม่เลือกคนโกง คนชั่ว เจ้าพ่อนักเลง

มาเพ่ือกดขี่ขูดรีดคนส่วนใหญ่ เช่น นายทุน นักธุรกิจที่

ร�่ารวยจากการขูดรีดผู้อื่นท่ียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

พัฒนาประเทศ โดยใช้อุดมการณ์ระบบสหกรณ์ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า และป้องกันปราบ

ปรามคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง โดยยกเลิกนโยบายแปรรูป

รัฐวิสาหกิจท่ีมีบทบาทส�าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ด้าน

พลังงาน ขนส่ง โทรคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค ด้านหา

รายได้เข้ารัฐ เพื่อน�ารายได้มาจัดเป็นรัฐวิสาหากิจที่ดีให้กับ

ประชาชนท่ีมีความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึง

เชิงตะกอน  เช่น การศึกษาฟรีจริงๆ การรักษาพยาบาลฟรี 

รวมทั้งการประกันสังคม (บ�านาญ) ในยามชราภาพ โดย

สรุป การอยู่รวมกันในสังคมจะท�าให้ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข คือ 

ยึดหลักธรรมะสหกรณ์กำรช่วยเหลือตนเอง และช่วย

เหลือผู้อื่น กำรไม่เบียดเบียนตนเอง และไม่เบียดเบียน

ผู้อื่น

สวัสดีครับ

สมศักด์ิ โกศัยสุข
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ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สร.รฟท.

10 ปี กับการร่วมจัดตั้งศูนย์ฯให้กับ 2 สมาคมฌาปนกิจฯ

. . ภายใต้ทุกชีวิต มีความเท่าเทียม . .

 “การฌาปนกจิสงเคราะห์” หมายความว่า กจิการทีบ่คุคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกนัเพือ่ท�าการสงเคราะห์ซ่ึงกนั

และกนัในการจดัการศพหรอืจดัการศพและสงเคราะห์ของบคุคลใดบุคคลหน่ึงทีต่กลงเข้าร่วมกนันัน้ ซึง่ถงึแก่ความตาย

และมิได้ประสงค์จะหาก�าไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันจากผลการด�าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

บนความเคล่ือนไหว

 ต่อมาปลายปี 2554 สอ.สร.รฟท. จึงได้สมัครเป็น

สมาชิกกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ

ชุมนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) พร้อม

จดัตัง้เป็นศูนย์ประสานงานคอยบรกิารสมาชกิและท�าหน้าที่

เหมือนกอง 1 ซึ่งสมาคมฯนี้ประกอบด้วยสหกรณ์สมาชิก

จาก 7 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ 1.ครู 2.สาธารณสุข 3.ราชการ 

4.รัฐวิสาหกิจ 5.ต�ารวจ 6.ทหาร 7.สถานประกอบการ

 1. รูปแบบโครงสร้างการบริหารงานของ 2 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. และ สสอร.

 นับย้อนหลงัไป 1 ทศวรรษหรือ 10 ปี ซึง่ตรงกบั

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่คนในขบวนการออม

ทรัพย์จาก 7 กลุ่มวิชาชีพ ได้ร่วมใจกันจดทะเบียนก่อตั้ง

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ข้ึนมา 2 สมาคมอย่างถกูต้อง

ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 

2545 มทีีต่ัง้ส�านกังาน เลขท่ี 199/8 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ 

ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรีุ 11130 

โดยใช้ชื่อสมาคม ดังนี้

 1.สมาคมฌปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

 2. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิของสหกรณ์

ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)

 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

รถไฟแห่งประเทศไทย จ�ากัด (สอ.สร.รฟท.) ได้เข้าร่วม

ประชุมและเห็นถึงประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงให้

กับครอบครัวของสมาชิก ในช่วงแรกจึงเข้าเป็นสมาชิกกับ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ สสอร. ก่อนเพราอยูใ่นสายของ

รฐัวิสาหกจิ และเรามกัจะเรยีกชือ่ย่อๆเพือ่สร้างความเข้าใจ

กันในสมาคมฯว่า กองที่ 1 พร้อมตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน

คอยรบัสมัครสมาชกิของสหกรณ์ฯและประสานงานส่งเรือ่ง

และเอกสารข้อมูลรวมถึงการรับ-จ่ายเงินจากศูนย์ประสาน

ไปยังสมาคม สสอร. เป็นประจ�าทุกเดือน และสรุปรายงาน

ให้คณะกรรมการศูนย์และสมาชิกรับทราบ

รับสมัครสมาชิก จัดเก็บเอกสาร

และข้อมูล

สมาชิกเสียชีวิต

ติดต่อประสานงาน

กับสมาคมฯ

สมาคม

ศูนย์ประสานงาน

กรรมการศูนย์ประสานงาน

ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
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 2. ผลการด�าเนินงาน : สมาชิกเข้าใหม่ - ลาออก 

และเสียชีวิต

 การด�าเนินงานของศูนย์ประสานงานสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สร.รฟท. ตั้งแต่วันจดทะเบียนก่อ

ตั้งสมาคมฯ ผ่านมาแล้ว 10 ปี ในทุกๆปีจะอยู่ภายใต้การ

บริหารจัดการของคณะกรรมการด�าเนินการแต่ละชุดของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท. โดยมีหนังสือรับรองแต่ง

ต้ังจากสมาคมฯในทุกๆปี และปัจจุบนักรรมการบรหิารศูนย์

ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 2 สมาคม อยู่

ภายใต้การบริหารดูแลของคณะกรรมการ ชุดที่ 28 และผู้

จัดการ รวมถึงเจ้าหน้าที่อีก 3 คน

3. การเปิดรับสมคัรสมาชกิในรอบปัจจบุนั (ตลุาคม 2564) 

 3.1 กองที่ 1 สสอร. เปิดรับสมัครสมาชิกในรอบ

ที่ 12/2564 สมาชิกผู้สมัคอายุไม่เกิน 55 ปี ค่าสมัคร + ค่า

บ�ารุง + เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า รวม 5,080 บาท และเปิด

รอบพิเศษอายุ 56 - 60 ปี (สิงหาคม - ตุลาคม 264) ค่า

สมัคร + ค่าบ�ารุง + เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า รวม 5,080 

บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) 

 3.2 กองที ่2 สส.ชสอ. เปิดรบัสมคัรอายไุม่เกิน 55 

ปี ค่าสมคัร + ค่าบ�ารงุ + เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้ารวม 4,840 

บาท 

 ทั้งสองสมาคมมีพัฒนาการเติบโตอย ่างต ่อ

เนื่องเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและความมั่นคงของ

ครอบครัว จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สอ.สร.รฟท. สมัครสมาชิกฌาปนกิจ

สงเคราะห์กันนะคะ
ชื่อ สมำคมฯ

จ�ำนวนสมำชิก

ทั้งหมด

ปี 2554 - 21 

ก.ย. 2564

ลำออก เสียชีวิต

สมำชิกคง

เหลือ ณ 

ปัจจุบัน

หมำยเหตุ 

(เงินสงเครำะห์ต่อรำย 

ณ เดือนกรกฎำคม 

2564

1.สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์

ของชุมนุมสหกรณ์

อ อ ม ท รั พ ย แ ห ่ ง

ประเทศไทย (สส.

ชสอ.) 

799 54 34 711

ก ร ณี เ สี ย ชี วิ ต รั บ เ งิ น

สงเครำะห์ศพจำกสมำคมฯ 

รำยละ 600,256.00 บำท 

(ยังไม่หักค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ

บังคับสมำคมฯ 4%)

2. สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห ์สมาชิก

ของสหกรณ์ออม

ทรัพย์รัฐวิสาหกิจ

ไทย (สสอร.)

2,320 162 118 2,040

ก ร ณี เ สี ย ชี วิ ต รั บ เ งิ น

สงเครำะห์ศพจำกสมำคม

รำยละ 600,019.17 บำท 

(ยังไม่หักค่ำใช้จ่ำยตำมกฎ

กระทรวง)

รวม 3,119 216 152 2,751

 **สมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์ของศูนย์ประสำนงำน สอ.สร.รฟท. เสียชีวิตแล้ว 152 

รำย  ณ เดือนกรกฎำคม 2564 ตำมประกำศของสมำคมฯ ในสำยของรัฐวิสำหกิจไทยมีสมำชิก

คงเหลือ จ�ำนวนทั้งสิ้น 21,415 รำย จำก 27 ศูนย์ประสำนงำน และกองที่ 2 สส.ชสอ. จำก 7 

กลุ่มวิชำชีพมีสมำชิกตำมประกำศ จ�ำนวนทั้งสิ้น 316,091 รำย จำก 488 ศูนย์ประสำนงำน**

สรุปจ�านวนสมาชิกลาออก - เสยีชวีติของศนูย์ประสานงาน 

สอ.สร.รฟท. ตั้งแต่ปี 2554 - 21 กันยายน 2564

   หากค�านวณจากเงินสงเคราะห์

ที่ทายาทได้รับจากสมาคมฯ รายละ 

600,000 บาท ยังไม่หักค่าใช้จ่าย

ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ 4% ศูนย์

ประสานงาน สอ.สร.รฟท. ได้รับเงิน

จากสมาคมฯเพ่ือจ่ายให้ทายาทของ

สมาชกิไปแล้ว (ยอดจ่ายปีแรกๆ) ถงึ

จ�านวน 600,000 บาท x 152 ราย 

= 91,200,000 บาท 
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สรปุยอดสมำชกิสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์
สรุป ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

สมาชิกทั้งหมด

สมาชิกลาออกทั้งหมด

สมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด

สมาชิกคงเหลือ

799 ราย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

(สส.ชสอ.) กองที่ 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ 

รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) กองที่ 1

54 ราย

34 ราย

711 ราย

สมาชิกทั้งหมด

สมาชิกลาออกทั้งหมด

สมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด

สมาชิกคงเหลือ

2,320 ราย

162 ราย

118  ราย

2,040 ราย

ทายาทรับเงินสงเคราะห์จากทั้งสองสมาคมฯ รายละ 600,000 บาทเศษ
(ก่อนหักค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับสมาคมฯ 4% เป็นเงิน สองหมื่นกว่าบาท)

โดย ประชาสัมพันธ์

ฌาปกินจสงเคราะห์
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ประมวลภาพกิจกรรม
โดย ประชาสัมพันธ์

นายสุชาติ สอาด ต�าแหน่ง กรรมการ

มอบสวัสดิการค่าจัดการศพสมาชิก ให้กับทายาท

มอบสวัสดิการต่างๆให้สมาชิก

นายสุชาติ สอาด ต�าแหน่ง กรรมการ

มอบสวัสดิการค่าจัดการศพสมาชิก ให้กับทายาท

นายเศกสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ ต�าแหน่ง กรรมการ

มอบสวัสดิการค่าจัดการศพสมาชิก ให้กับทายาท

นายภิญโญ เรือนเพ็ชร ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ

มอบสวัสดิการค่าจัดการศพสมาชิก ให้กับทายาท

นายสง่า  โกมารชุน ผู้ตรวจสอบกิจการ

มอบสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส



คลิกไปที่

 “ใช้งานครั้งแรก”

การสมัครกรอกเลขสมาชิกของท่าน 5 หลัก

(ตัวอย่างเช่น รหัสสมาชิก 00145) รหัสบัตร

ประชาชน เบอร์โทรศัพท์ของท่าน 

จากนั้นคลิก “ลงทะเบียน”

ตรวจสอบ SMS ที่ได้รับบนโทรศัพท์มือถือของ

ท่าน > น�าเลข OTP ที่ได้รับกรอกเข้าสู่ระบบ

จากน้ันคลิกส่ง “ส่ง OTP”

ท่านสามารถก�าหนดรหัสผ่านของท่านโดยต้องการกรอก

ตัวเลข 6 หลัก (ตัวเลข 0 - 9) จากนั้นคลิกตั้งรหัสผ่าน               

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

21

3 4

5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004
ตามวันเวลาท�าการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
www.srusct.or.th | Email : srusct2555@gmail.com | Facebbok : สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จ�ากัด

แจ้งเบอร์โทรศัพท์กับทางสหกรณ์ฯเพื่ออัพเดทข้อมูล 

หลังจากนั้น เข้าสู่เว็บไซต์ www.srusct.or.th 

จากนั้นคลิก ระบบออนไลน์สหกรณ์


