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เรื�อง     ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพนัธ์  

เรียน    ผูอ้าํนวยการโรงเรียน/วทิยาลยั และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  หนงัสือ เรื�อง เชิญชวนสมคัรสมาชิกเพื�อสวสัดิการตา่ง   ๆ                 

 

ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั ไดใ้หบ้ริการดา้นการออมทรัพย ์ดา้นการกูเ้งิน และ                   จดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกอยา่ง

หลากหลาย เพื�อคุณภาพชีวติที�ดี  ในระหวา่งที�ดาํรงชีวติรวมทัaงมีเงินออมตกเป็นมรดก แก่บุตรหลานหรือผูมี้อุปการะ หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะตอ่ไปได ้ แต่

สมาชิกยงัสมคัรสวสัดิการไม่ครบถว้นซึ�งหากปล่อยเนิ�นชา้ไปอาจเสียโอกาสเพราะอายเุกิน หรือเสียชีวติไปก่อน จึงไดข้อเชิญชวนสมาชิกไดส้มคัร

สวสัดิการสมาชิกตา่ง ๆ  ใหค้รบถว้น ก่อนที�จะอายเุกิน  ทาํใหส้มคัรไม่ได ้  และจะมีผลใหกู้เ้งินจากสหกรณ์ไม่ไดด้ว้ย  เพราะสวสัดิการไม่คุม้หนีa เมื�อ

เสียชีวติ 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ ในหน่วยงานของท่านไดรั้บทราบดว้ย  หวงัวา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์ดว้ยดีเช่นเคย  

ขอขอบคุณ มา  ณ  โอกาสนีa  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายทวศีกัดิg     สงัวงั ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั 

 

 

ฝ่ายสวสัดิการสมาชิก 
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เรื�อง เชิญชวนสมคัรสมาชิกเพื�อสวสัดิการตา่ง ๆ  

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั 

            ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั ไดใ้ห้บริการดา้นการออมทรัพย ์ดา้นการกูเ้งิน และจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิกอยา่งหลากหลาย เพื�อ

คุณภาพชีวิตที�ดี  ในระหวา่งที�ดาํรงชีวิตรวมทัaงมีเงินออมตกเป็นมรดก แก่บุตรหลานหรือผูมี้อุปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะต่อไปได ้แต่สมาชิกยงัสมคัร

สวสัดิการไม่ครบถว้นซึ�งหากปล่อยเนิ�นชา้ไปอาจเสียโอกาสเพราะอายเุกิน หรือเสียชีวติไปก่อน จึงขอนาํเรียนสวสัดิการ  ดงันีa  

 1. สวสัดกิารที�สหกรณ์จดัให้ฟรี  โดยไม่ต้องสมคัรใหม่ 

  1.1 สวสัดกิารเมื�อเสียชีวติ จ่ายใหต้ามสดัส่วนอายสุมาชิก ปีแรกได ้20,000 บาท ปีที� 2 ได ้50,000 บาท    ปีที�สามเป็นตน้ไปไดเ้พิ�มอีกปี

ละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกนิ 400,000 บาท 

  1.2 สวสัดกิารกองทุนบําเหน็จสมาชิก จ่ายใหต้ามสดัส่วนอายสุมาชิกและตามสดัส่วนของหุน้ที�สมาชิกมีอยูข่ณะเกษียณอายรุาชการหรือ

ถึงแก่กรรม  ประมาณ 20,000 บาท 

 2. สวสัดกิารที�สมาชิกต้องสมคัรเพิ�มเตมิ เพื�อสงเคราะห์ซึ�งกนัและกนั 

ข้อ รายการสวสัดกิาร ผลประโยชน์ 

2.1 คบส.   รับสมาชิกสหกรณ์ฯและคูส่มรสสมาชิกสหกรณ์ฯ ที�อายไุม่เกิน 40 ปี (ไม่มีคา่สมคัรและคา่บาํรุง)  หากสมาชิกสหกรณ์
ฯ อายเุกิน 40 ปี จะสมคัรไดเ้มื�อกูเ้งินและชาํระเงินเพิ�ม  คา่ใชจ่้าย 3,840 บาท  มีสมาชิก 14,264 คน   

420,000 

2.2 ฌส.ศก. รับสมาชิกสหกรณ์ฯและคูส่มรสสมาชิกสหกรณ์ฯ ที�อายไุม่เกิน 40 ปี (คา่สมคัร 100 บาทและ  คา่บาํรุงรายปี 50 บาท) 
หากสมาชิกสหกรณ์ฯและคูส่มรสสมาชิกสหกรณ์ฯ อายเุกิน 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี  สมคัรกรณีพิเศษไดภ้ายใน 31 ตุลาคม 2559     
มีสมาชิกประเภทสมาชิกสหกรณ์และคูส่มรส  18,268  คน 

377,000 

2.3 สสอค. รับสมาชิกสหกรณ์ฯและคูส่มรสสมาชิกสหกรณ์ฯที�อายไุม่เกิน 50 ปี (คา่สมคัร, คา่บาํรุงรายปีและเงินสงเคราะห์
ล่วงหนา้ 4,860 บาท) หากสมาชิกสหกรณ์ อายเุกิน 50 ปีไม่เกิน 60 ปี สมคัรได ้(มีคา่สมคัร,คา่บาํรุงรายปีและเงินสงเคราะห์
ล่วงหนา้ 4,860 บาท และบริจาคเงินตามอายสุมาชิก X 200 บาท)   มีสมาชิก ทั�วประเทศ  253,293  คน  ชาํระเงินรายปีเดือน
มกราคมของทุกปี กู ้ฉ. ดาํ จ่ายได ้

600,000 

2.4 สส.ชสอ. รับสมาชิกสหกรณ์ฯและคูส่มรสสมาชิกสหกรณ์ฯ ที�อายไุม่เกิน 58 ปี  (คา่สมคัร,คา่บาํรุงรายปีและเงินสงเคราะห์
ล่วงหนา้ รวม 4,860 บาท)  มีสมาชิกทั�วประเทศ 236,034 คน  ชาํระเงินรายปีเดือนมกราคมของทุกปี           กู ้ฉ. ดาํ จ่ายได ้

600,000 

2.5 สสปท. รับสมาชิกของสหกรณ์ /คูส่มรส/ บุตร / บิดา/มารดา ของสมาชิกสหกรณ์ที�อายบุรรลุนิติภาวะแต่ไม่เกิน 60 ปี คา่สมคัร
,คา่บาํรุงรายปี,เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ รวม 1,150 บาท  มีสมาชิก18,150 คน ชาํระเงินคราวละ 2,000 บาท 

326,000 

หากสมาชิกสมคัรสวสัดกิารครบทุกอย่าง  รวมทั7งสวสัดกิารที�ได้ฟรี   จะได้รับเงนิทั7งสิ7น 2,743,000 

หากสมาชิกกู้เงนิสหกรณ์ 3,000,000  บาท   จะมหุ้ีนอย่างน้อย 750,000 

รวมสวสัดกิาร และ หุ้น  จะเป็นเงนิทั7งสิ7น 3,493,000 

หักชําระหนี7 -3,000,000 

นอกจากไม่มภีาระหนี7สินตกแก่ทายาท หรือผู้คํ7าประกนัแล้วยงัมเีงนิเหลอืเป็นมรดก ตกแก่ทายาทอกี จาํนวน 493,000 

จึงขอเชิญชวนสมาชิกไดส้มคัรสวสัดิการสมาชิกต่าง ๆ  ใหค้รบถว้นก่อนที�จะอายเุกิน  ทาํใหส้มคัรไม่ไดแ้ละจะมีผลใหกู้เ้งิน 

จากสหกรณ์ไม่ไดด้ว้ย เพราะมีสวสัดิการไม่คุม้หนีa เมื�อเสียชีวติ 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายทวศีกัดิg        สงัวงั) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั 

 

 


