นายประสาน งามสม ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สค. (บุคคลภายนอก) รายงานว่า ตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึง 31 กรกฎาคม 2562
สอ.สค.มี ร ายได้ 191,787,512.22 บาท มี ค่ า ใช้ จ่ า ย 59,664,171.35 บาท มี ร ายได้ สู ง กว่า รายจ่ า ย(ผลกำไร) เป็ น เงิ น
132,123,304.87 บาท
คาดว่า หากการบริหารเงินของนายไพบูลย์ ขวัญ ดี ประธานคณะกรรมการ เป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพเช่นนี้
เมื่อถึงสิ้นปีทางบัญ ชีในเดือนตุลาคม 2562 จะสามารถทำกำไรให้กับสหกรณ์ได้มากถึง ประมาณ 160 ล้า นบาทอย่า งแน่นอน
เพราะมีเวลาบริหารเงินอีกถึง 3 เดือน
วันที่ 27 สิง หาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
จำกัด ได้เชิญ หัวหน้า หน่วยสมาชิกของสหกรณ์ รับฟัง การชี้แจงเรื่อง
การดำเนิ นการเลือ กตั้งผู้ แทนสมาชิ ก ตามข้อบั งคับ สอ.สค. พ.ศ.
2557 และตามระเบี ย บ สอ.สค.ว่า ด้ วยผู้ แทนสมาชิ ก พ.ศ.2561
เพื่อให้การเลือกตั้ง ของแต่ละหน่วยย่อยคือระดับสถานศึกษา และ
หน่ วยใหญ่ คือ ระดั บ สหวิทยาเขตหรื อระดับ สำนั กงาน ซึ่ ง จะมีขึ้ น
ระหว่างวันที่ 2-30 กันยายน 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
การประชุ ม ครั้ งนี้ ได้ รั บ ความร่ วมมื อ จากหั ว หน้ า หน่ ว ย
สมาชิกเป็นอย่างดียิ่ง สอ.สค.จึงขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่า น
มาในโอกาสนี้ด้วย

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์ .....ประธาน
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์
นายพยุง ผ่องสุขสวัสดิ์

นางปิยนาถ สุมนรัตน์

นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ
นายไพรัตน์ จันทร์เสม

นายสมชัย ภู่ศาสตร์ .....ที่ปรึกษา

นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ .....กรรมการ

นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

สอ.สค.ได้รับความอนุเคราะห์จ าก นายพรสวัสดิ์ เพชรแดง ทนายความประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูสมุทรสาคร
จำกัด หรือตำแหน่ง ใหม่ ที่เรียกว่า ที่ปรึกษาทางกฎหมายของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเราด้วย อดีต ท่า นเป็ น
ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผันชีวิตไปเป็นทนายความหลังจบ นิติศ าสตร์ รุ่นเก๋าจาก ม.ธรรมศาสตร์ จะกรุณาเรียบเรียงต้นฉบับ
“กฎหมายที่สมาชิกสหกรณ์ควรรู้ โดยย่อ” ให้วารสาร “กระดานข่าว”เป็นประจำทุกเดือน ใช้ชื่อหัวคอลัมน์ว่า... “กฎหมาย
ใกล้ตัว รู้ไว้ได้ประโยชน์”... สำหรับเดือนกันยายน 2562 มีดังต่อไปนี้...
กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ได้ประโยชน์ โดย...พรสวัสดิ์ เพชรแดง
“ทุกคนไม่สามารถอ้างความไม่รู้กฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวให้พ้นผิดได้ เราจึงต้องรู้กฎหมายไว้ป้องกันตัวเองก่อนที่
จะกระทำการใดๆในชีวิตประจำวัน จึงจะเรียกได้ว่า เป็นการดำรงชีวิตที่ไม่ประมาท.....”
ปฐมฤกษ์ของคอลัมน์นี้ขอเริ่มด้วย “การกู้ยืมเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย” ควรทำอย่างไร ?
1.ถ้ากู้ยืมเกิน 2,000 บาท ขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้กู้(มิฉะนั้นจะฟ้องร้องไม่ได้)
2.ไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาให้ใช้คืน(เรียกให้ใช้คืนเมื่อไรก็ได้)
3.ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี( 1.25 บาท/เดือน) (ถ้าคิดเกิน ดอกเบี้ยจะเป็นโมฆะทั้งหมด เรียกคืนได้แต่เงิน
ต้นเท่านั้น แถมติดคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกต่างหาก)
4.อย่า ไปเติมตัวเลขในสัญญากู้ด้วยตนเอง โดยผู้กู้ไม่รู้เห็นยินยอมเป็นอันขาด เพราะเป็นความผิด ฐานปลอมแปลง
เอกสาร ติดคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสัญญากู้จะกลายเป็นเอกสารปลอม
5.อย่าบังอาจเขียนข้อความที่ไม่เป็นจริงเพื่อปกปิดความจริงในสัญญาเงินกู้ เพราะเป็นความผิดที่ติดคุกไม่เกิน 1 ปี
“บ้านเมืองมีกฎหมาย ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย อย่าทำผิดกฎหมาย สบายใจกว่านะครับพี่น้อง...”

สอ.สค. ได้ออกประกาศ สอ.สค. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สอ.สค. พ.ศ.2562 และ
มีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกของหน่วยบำนาญ และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องมือสื่อสารของ
สหกรณ์ฯทุกช่องทางไปแล้วตั้งแต่วันออกประกาศ คาดว่าสมาชิกบำนาญส่วนใหญ่คงได้รับทราบไปแล้ว สรุปความว่า
1. มีหน่วยเลือกตั้ง 3 หน่วยคือ 1)หน่วยบำนาญอำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่สำนักงาน สอ.สค. 2)หน่วยบำนาญอำเภอ
กระทุ่มแบน ที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่) 3)หน่วยบำนาญอำเภอบ้านแพ้ว ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
2. สหกรณ์ฯจะเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและดำเนินการเลือกตั้งเอง
3. เปิดรับสมัครวันที่ 5และวันที่ 6 กันยายน 2562ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งของแต่ละอำเภอ
4. ผู้สมัค รต้องมีคุณ สมบัติดังนี้ 1)เป็นสมาชิกสหกรณ์ในหน่วยบำนาญของหน่วยอำเภอตนสังกัด 2)ไม่เคยผิด นัดการ
ส่งเงินชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เ ลือกตั้ง
5. สมาชิก บำนาญของแต่ ล ะอำเภอไปลงคะแนนเลื อกตั้ ง ที่ ห น่ วยเลื อกตั้ ง ดั ง นี้ 1)หน่ ว ยบำนาญอำเภอเมื อ ง
สมุ ท รสาคร เลื อ กตั้ ง วัน ที่ 19 กัน ยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. 2)หน่ว ยบำนาญอำเภอบ้ า นแพ้ ว เลื อ กตั้ ง วั น ที่
20 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. 3)หน่วยบำนาญอำเภอกระทุ่มแบน เลือกตั้งวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.0016.00 น.

6. จำนวนผู้แทนสมาชิกที่จะได้รับการเลือกตั้งของแต่ละหน่วย เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ซึ่ง จะถือยอดสมาชิก
ของแต่ละหน่วย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ในอัตราส่วน สมาชิก 10 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ถ้ามีเศษเกินกึ่ง ให้ปัดเป็น
จำนวนเต็มเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
จึงขอเชิญชวนสมาชิกบำนาญชองแต่ละอำเภอไปใช้สิทธิ์โดยทั่วกัน
หลัง จากโครงการ”ส่งเสริมการหารายได้เพิ่มให้สมาชิก ด้วยการอบรมอาชีพระยะสั้น ” ต้องชะลอไประยะหนึ่ง ด้วย
เหตุบางประการ บัดนี้สามารถดำเนินการได้แล้ว โดยเชิญ ประชุมผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คาดว่าโครงการนี้จะช่วยให้สมาชิกที่ ร่วมโครงการสามารถเพิ่มความสุขให้ตนเองและครอบครัวได้
ในระดับหนึ่ง และเชื่อว่าในระยะยาวจะช่วยให้สมาชิกมีความสุขเพิ่มขึ้นได้อย่างถาวร

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 60 ในการประชุมครั้ง ที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้กำหนด
วัน ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เป็ นวันประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2562 โดยใช้ห้ องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลั ย
เป็นสถานที่ประชุม
สมาชิกผู้มีสิทธิ์ เข้าประชุมคือ ผู้แทนสมาชิกและหัวหน้าผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ได้รับเชิญ เช่น เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร หรือจากสำนักงานผู้ตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
อนึ่ง ผู้แทนสมาชิกและหัวหน้าผู้แทนสมาชิกที่รายงานตัวเข้าประชุม จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 500 บาท

ข่าวฌาปนกิจสงเคราะห์
จำนวนสมาชิก ค่าสงเคราะห์
ทั้งประเทศ
ศพรายละ
(คน)
(บาท)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร (สสสค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด (สส.ชสอ.)
- ประกันชีวติ กลุ่ม

-

100

290,900

2.05

281,800

2.10

-

-

สมาชิกชำระค่า
สงเคราะห์ศพ
เสียชีวิต 1 ราย
ชำระ 100 บาท
เสียชีวิต 405 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

เงินสงเคราะห์ จำนวนสมาชิก
ศพ
ของ สอ.สค.
(บาท)
(คน)
370,000

3,700

600,000

2,044

เสียชีวิต 202 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,164

1,425 บาท/ปี

500,000

3,964

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
930/25 ถนนสรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-423015,034-820144, 034-820192,099-2875754
Line id : stscoop
http://www.stscoop.com

เรียน

