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เรื อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน/วิทยาลัย และหน่วยงานทีเกียวข้อง
สิ งทีส่งมาด้วย หนังสื อ เรื อง เชิญชวนสมัครสมาชิกเพือสวัสดิการต่าง ๆ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ได้ให้บริ การด้านการออมทรัพย์ ด้านการกูเ้ งิน และ

จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่าง

หลากหลาย เพือคุณภาพชีวติ ทีดี ในระหว่างทีดาํ รงชีวติ รวมทัaงมีเงินออมตกเป็ นมรดก แก่บุตรหลานหรื อผูม้ ีอุปการะ หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะต่อไปได้ แต่
สมาชิกยังสมัครสวัสดิการไม่ครบถ้วนซึงหากปล่อยเนินช้าไปอาจเสี ยโอกาสเพราะอายุเกิน

หรื อเสี ยชีวติ ไปก่อน

จึงได้ขอเชิญชวนสมาชิกได้สมัคร

สวัสดิการสมาชิกต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ก่อนทีจะอายุเกิน ทําให้สมัครไม่ได้ และจะมีผลให้กเู้ งินจากสหกรณ์ไม่ได้ดว้ ย เพราะสวัสดิการไม่คุม้ หนีaเมือ
เสี ยชีวติ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ในหน่วยงานของท่านได้รับทราบด้วย หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ดว้ ยดีเช่นเคย
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนีa

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีศกั ดิg สังวัง )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด

ฝ่ ายสวัสดิการสมาชิก
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เรื อง

เชิญชวนสมัครสมาชิกเพือสวัสดิการต่าง ๆ

เรี ยน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ได้ให้บริ การด้านการออมทรัพย์ ด้านการกูเ้ งิ น และจัดสวัสดิ การให้แก่สมาชิ กอย่างหลากหลาย เพือ

คุณภาพชีวิตทีดี ในระหว่างทีดาํ รงชี วิตรวมทัaงมีเงินออมตกเป็ นมรดก แก่บุตรหลานหรื อผูม้ ีอุปการะหรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะต่อไปได้ แต่สมาชิ กยังสมัคร
สวัสดิการไม่ครบถ้วนซึงหากปล่อยเนินช้าไปอาจเสี ยโอกาสเพราะอายุเกิน หรื อเสี ยชีวติ ไปก่อน จึงขอนําเรี ยนสวัสดิการ ดังนีa
1. สวัสดิการทีส หกรณ์ จดั ให้ ฟรี โดยไม่ ต้องสมัครใหม่
1.1 สวัสดิการเมือ เสียชีวติ จ่ายให้ตามสัดส่วนอายุสมาชิก ปี แรกได้ 20,000 บาท ปี ที 2 ได้ 50,000 บาท ปี ทีสามเป็ นต้นไปได้เพิมอีกปี
ละ 10,000 บาท สู งสุ ดไม่ เกิน 400,000 บาท
1.2 สวัสดิการกองทุนบําเหน็จสมาชิก จ่ายให้ตามสัดส่วนอายุสมาชิกและตามสัดส่วนของหุน้ ทีสมาชิกมีอยูข่ ณะเกษียณอายุราชการหรื อ
ถึงแก่กรรม ประมาณ 20,000 บาท
2. สวัสดิการทีส มาชิกต้ องสมัครเพิม เติม เพือ สงเคราะห์ ซึงกันและกัน
ข้ อ
รายการสวัสดิการ
ผลประโยชน์
2.1 คบส. รับสมาชิกสหกรณ์ฯและคูส่ มรสสมาชิกสหกรณ์ฯ ทีอายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่มีคา่ สมัครและค่าบํารุ ง) หากสมาชิกสหกรณ์
420,000
ฯ อายุเกิน 40 ปี จะสมัครได้เมือกูเ้ งินและชําระเงินเพิม ค่าใช้จ่าย 3,840 บาท มีสมาชิก 14,264 คน
2.2 ฌส.ศก. รับสมาชิกสหกรณ์ฯและคูส่ มรสสมาชิกสหกรณ์ฯ ทีอายุไม่เกิน 40 ปี (ค่าสมัคร 100 บาทและ ค่าบํารุ งรายปี 50 บาท)
377,000
หากสมาชิกสหกรณ์ฯและคูส่ มรสสมาชิกสหกรณ์ฯ อายุเกิน 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี สมัครกรณี พิเศษได้ภายใน 31 ตุลาคม 2559
มีสมาชิกประเภทสมาชิกสหกรณ์และคูส่ มรส 18,268 คน
2.3 สสอค. รับสมาชิกสหกรณ์ฯและคูส่ มรสสมาชิกสหกรณ์ฯทีอายุไม่เกิน 50 ปี (ค่าสมัคร, ค่าบํารุ งรายปี และเงินสงเคราะห์
600,000
ล่วงหน้า 4,860 บาท) หากสมาชิกสหกรณ์ อายุเกิน 50 ปี ไม่เกิน 60 ปี สมัครได้ (มีคา่ สมัคร,ค่าบํารุ งรายปี และเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า 4,860 บาท และบริ จาคเงินตามอายุสมาชิก X 200 บาท) มีสมาชิก ทัว ประเทศ 253,293 คน ชําระเงินรายปี เดือน
มกราคมของทุกปี กู้ ฉ. ดํา จ่ายได้
2.4 สส.ชสอ. รับสมาชิกสหกรณ์ฯและคูส่ มรสสมาชิกสหกรณ์ฯ ทีอายุไม่เกิน 58 ปี (ค่าสมัคร,ค่าบํารุ งรายปี และเงินสงเคราะห์
600,000
ล่วงหน้า รวม 4,860 บาท) มีสมาชิกทัว ประเทศ 236,034 คน ชําระเงินรายปี เดือนมกราคมของทุกปี
กู้ ฉ. ดํา จ่ายได้
2.5 สสปท. รับสมาชิกของสหกรณ์ /คูส่ มรส/ บุตร / บิดา/มารดา ของสมาชิกสหกรณ์ทีอายุบรรลุนิติภาวะแต่ไม่เกิน 60 ปี ค่าสมัคร
326,000
,ค่าบํารุ งรายปี ,เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้า รวม 1,150 บาท มีสมาชิก18,150 คน ชําระเงินคราวละ 2,000 บาท
หากสมาชิกสมัครสวัสดิการครบทุกอย่ าง รวมทั7งสวัสดิการทีไ ด้ ฟรี จะได้ รับเงินทั7งสิ7น
2,743,000
หากสมาชิกกู้เงินสหกรณ์ 3,000,000 บาท จะมีห้ ุนอย่ างน้ อย
750,000
รวมสวัสดิการ และ หุ้น จะเป็ นเงินทั7งสิ7น
3,493,000
หักชําระหนี7
-3,000,000
นอกจากไม่ มภี าระหนีส7 ินตกแก่ ทายาท หรือผู้คาํ7 ประกันแล้ วยังมีเงินเหลือเป็ นมรดก ตกแก่ ทายาทอีก จํานวน
493,000
จึงขอเชิญชวนสมาชิกได้สมัครสวัสดิการสมาชิกต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนทีจะอายุเกิน ทําให้สมัครไม่ได้และจะมีผลให้กเู้ งิน
จากสหกรณ์ไม่ได้ดว้ ย เพราะมีสวัสดิการไม่คุม้ หนีaเมือเสี ยชีวติ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีศกั ดิg

สังวัง)
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