
สมาชิิกสมทบยกมาจากเดืือนกุมภาพัันธ์์ 2566 จำนวน 244 คน 

สมาชิิกสมทบสมัครใหม่  จำนวน 5 คน

สมาชิิกสมทบคงเหลืือ  จำนวน 249 คน 

รายชิื�อสมาชิิกท่�ถึึงแก่กรรม ณ รอบเดืือน ม่นาคม  2566 จำนวน  5 ราย

1. นางจิราภา บุญเลืิศ หน่วย บ.โพัธ์ิ�ทอง     2. นางวันทน่ย์ ส่หมอก หน่วย บ.วิเศษฯ 

3. นายกิตติ สาลื่ผลื หน่วย บ.โพัธ์ิ�ทอง        4. นายสุรพังษ์  แก้วภักดื่  หน่วย บ.โพัธ์ิ�ทอง

5. นายธ์ง ศร่เรือง หน่วย สมาชิิกสมทบ

ทุุนเรืือนหุุ้�น 2,938,475,020.00 บาทุ  หุ้น้�สามััญ 4,767,000,906.25 บาทุ หุ้น้�ฉุุกเฉุิน 838,193,762.19 บาทุ
สมัาชิิกนำเงิินมัาฝาก ปรืะเภทุ ออมัทุรืัพย์์ เป็นเงิิน 141,527,896.32 บาทุ อัตรืาดอกเบ้�ย์รื�อย์ละ 2.25 ต่อปี
สมัาชิิกนำเงิินมัาฝาก ปรืะเภทุ ออมัทุรืัพย์์พิเศษ เป็นเงิิน 1,949,257,347.00 บาทุ อัตรืาดอกเบ้�ย์รื�อย์ละ 2.75 ต่อปี

สมัาชิิกสหุ้กรืณ์์ย์กมัาจากเดือนกุมัภาพันธ์์ 2566 จำนวน 4,576 คน
สมาชิิกลืาออกจากสหกรณ์ จำนวน 1 คน
สมาชิิกถึึงแก่กรรม  จำนวน 8 คน
สมาชิิกโอนไปสหกรณ์อื�น จำนวน 2 คน 
สมาชิิกสมัครใหม่ จำนวน 6 คน
สมัาชิิกคงิเหุ้ลือ จำนวน 4,571 คน

งบแสดืงฐานะการเงิน ณ วันท่� 28 กุมภาพัันธ์์  2566
ทุนของสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้น (หุ้นลืะ 10 บาท)  2,938,475,020.00 บาท 
 ทุนสำรอง 285,968,398.70 บาท
 ทุนสะสมตามข้อบังคับแลืะระเบ่ยบอื�น ๆ 5,143,208.75 บาท
 กำไรสุทธ์ิ 35,897,597.53 บาท 
 รวมทุนของสหกรณ์ ฯ 3,265,484,224.98 บาท
 รวมหน่�สินแลืะทุนของสหกรณ์ ฯ   5,711,711,558.33 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก

ข้อมูลการเงิน

สถานะทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำากัด

สมาชิกิท่�ประสงค์จะก้เ้งนิให้มารบัเอกสารการก้เ้งนิได้ื ท่�สำนกังาน เพัื�อให้เกดิื

ความถึก้ต้องในการกรอกข้อมล้ืแลืะ ไม่เส่ยเวลืาในการยื�นเอกสารซึึ่�งสหกรณ์ฯ 

กำหนดืให้ท่านยื�นเอกสารดืงัน่� (หมายเหตุ ุวัันและเวัลายื่่�นกู้้�สามารถเปล่�ยื่นแปลงได้�

ตามควัามเหมาะสม สามารถโทรสอบถามได้�ท่�สหกู้รณ์์ตามวัันและเวัลาทำกู้าร)

ครั้งที่ กำ�หนด มีน�คม เมษ�ยน พฤษภ�คม

1 ยื�นก่อนวันท่� 8 5 8

ประชิุม 10 7 10

จ่ายวันท่� 15 12 15

2 ยื�นก่อนวันท่� 17 18 18

ประชิุม 21 20 22

จ่ายวันท่� 24 24 25

ปฏิทินการยื่นกู้ มี.ค. 66 – พ.ค. 66

 สวััสดีีครัับเพื่่�อน ๆสวััสดีีครัับเพื่่�อน ๆ สมาชิิกทุกท่าน วารสารออมทองฉบับน่�เป็นฉบับท่� 3 สำหรับคณะกรรมการชิุดืท่� 62 ถึือว่าเป็นวารสารออมทองต้อนรับเทศกาลื
สงกรานต์ ซึ่ึ�งปีน่�ม่วันหยุดืยาวชิ่วงสงกรานต์ต่อเนื�องถึึง 5 วัน ตั�งแต่วันท่� 13-17 เมษายน 2566 โดืยสมาชิิกทุกท่านจะไดื้พัักผ่อนไปทำบุญตักบาตร แลืะ 
ท่องเท่�ยวต่างจังหวัดืในเทศกาลืวันหยุดืยาวน่� แลืะขอให้สมาชิิกทุกท่านดื้แลืสุขภาพั ให้ร่างกายแข็งแรง พัักผ่อนให้เพั่ยงพัอ เนื�องจากปัจจุบันน่�สถึานการณ์
การแพัร่ระบาดืของโรคโควิดื -19 ยังคงอย้่แลืะแพัร่ระบาดือย้่มากมาย จากผ้้ท่�ติดืเชิื�อ ดืังนั�นสมาชิิกทุกท่านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั�งท่�เดืินทางออก
จากบ้าน แลืะรักษาระยะห่างทางสังคม แลืะควรหมั�นลื้างมือหรือเชิ็ดืมือดื้วยแอลืกอฮอลื์เจลืเป็นประจำเพัื�อสุขภาพัแลืะความปลือดืภัย ดื้วยนะครับ

99 ถนนโพธ์ิ�พรืะย์า-ทุ่าเรืือ ต.บ�านอิฐ อ.เมัืองิ จ.อ่างิทุองิ 14000 โทุรืศัพทุ์ 035-611023, 035-614754 โทุรืสารื 035-612040 https://atgtsc.com

ปีีที่่� 28 ฉบัับัที่่� 3ปีีที่่� 28 ฉบัับัที่่� 3
ประจำำ�เดืือน มีีน�คมี พ.ศ. 2566ประจำำ�เดืือน มีีน�คมี พ.ศ. 2566

เป็็นสหกรณ์์ที่่�ส่งเสริมการออม ม่ความม่�นคงโดยใช้้หลั่กธรรมาภิิบาลัเป็็นสหกรณ์์ที่่�ส่งเสริมการออม ม่ความม่�นคงโดยใช้้หลั่กธรรมาภิิบาลั
 แลัะเที่คโนโลัย่สารสนเที่ศที่่�เหมาะสม เพื่่�อบริการแลัะยกระด่บคุณ์ภิาพื่ช้่วิตของสมาช้ิก   แลัะเที่คโนโลัย่สารสนเที่ศที่่�เหมาะสม เพื่่�อบริการแลัะยกระด่บคุณ์ภิาพื่ช้่วิตของสมาช้ิก  

สุุขสุันต์์วัันสุงกรานต์์ สุุขสุันต์์วัันสุงกรานต์์ 
๒๕๖๖๒๕๖๖
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คณ์ะผู�จัดทุำาคณ์ะผู�จัดทุำา  นางอมรารัตน์ธ์นัน นิสะโสกะ          นางวิภา ส่างสาร          นางทัศน่ย์ ระเบ่ยบดื่          นายสุวรรณ์ คงม่ทรัพัย์          นายมนตร่ เผือกทองนางอมรารัตน์ธ์นัน นิสะโสกะ          นางวิภา ส่างสาร          นางทัศน่ย์ ระเบ่ยบดื่          นายสุวรรณ์ คงม่ทรัพัย์          นายมนตร่ เผือกทอง
เรื้ย์บเรื้ย์งิข่าว/ศิลป์เรื้ย์บเรื้ย์งิข่าว/ศิลป ์ นายนพัปฎลื บุญพังษ์          นางสาวกัญญาภัค  วงษ์แสงน้อยนายนพัปฎลื บุญพังษ์          นางสาวกัญญาภัค  วงษ์แสงน้อย

แนะนำ�สม�ชิิก โหลดเลย แอปพลิเคชินั สอ.ครูอู่�งทองแนะนำ�สม�ชิิก โหลดเลย แอปพลิเคชินั สอ.ครูอู่�งทอง
พิิมพิค์้น้หา สอ.ค้รูอูา่งทอง ใน Google Play และ App Store

พิรูอ้มใหด้าวนโ์หลดแลว้ท้�งรูะบบ Android และ iOS

แอปพลิเคชิัน สอ.ครืูอ่างิทุองิ สามัารืถตรืวจสอบข�อมัูลต่างิ ๆ ของิทุ่านได�ดังิน้�

ข้อม้ลืส่วนตัว   สวัสดืิการประกันชิ่วิต   ค�ำประกัน   ทุนเรือนหุ้น   สินเชิื�อ (เงินก้้) 
เงินฝาก  รายการเร่ยกเก็บแลืะใบเสร็จรายเดืือน  ตรวจสิทธ์ิ�ก้้  อัปโหลืดืสลืิป  
ข่าวสหกรณ์ฯ

สแกน QR Codeสแกน QR Code

เรื่องที่หนึ่ง สวัสดิการืชิ่วย์เหุ้ลือสมัาชิิกอาวุโส 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 30(7) ข้อ 82(14) แลืะข้อ 
119(114) ท่�ประชิุมคณะกรรมการชิุดืท่� 62 ครั�งท่� 1/2565 เมื�อวันท่� 26 ธ์ันวาคม   
พั.ศ. 2565 ได้ืม่มติกำหนดืระเบ่ยบว่าดื้วยเรื�องสวัสดืิการชิ่วยเหลืือสมาชิิกอาวุโส  
พั.ศ. 2565 โดืยระเบ่ยบน่�ให้ใชิ้บังคับตั�งแต่วันท่� 27 ธ์ันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 1. สมาชิิกอายุ 65 ปี บริบ้รณ์ จ่ายให้ 2,000  บาท
 2. สมาชิิกอายุ 70 ปี บริบ้รณ์ จ่ายให้ 3,000  บาท
 3. สมาชิิกอายุ 75 ปี บริบ้รณ์ จ่ายให้ 5,000  บาท
 4. สมาชิิกอายุ 80 ปี บริบ้รณ์ จ่ายให้ 6,000  บาท
 5. สมาชิิกอายุ 85 ปี บริบ้รณ์ จ่ายให้ 8,000  บาท
 6. สมาชิิกอายุ 90 ปี บริบ้รณ์ จ่ายให้ 10,000  บาท
 7. สมาชิิกอายุ 95 ปี บริบ้รณ์ จ่ายให้ 20,000 บาท
 8. สมาชิิกอายุ 100 ปี บริบ้รณ์ จ่ายให้ 30,000  บาท
 9. สมาชิิกอายุ 105 ปี บริบ้รณ์ จ่ายให้ 50,000  บาท
หุ้มัาย์เหุ้ตุ  สมาชิิกท่�ม่อายุครบ บริบ้รณ์ ตามระเบ่ยบน่� ให้ยื�นขอรับเงินสวัสดืิการ ฯ 
ไดื้ภายในระยะเวลืา 1 ปี หลืังม่อายุครบบริบ้รณ์แลืะให้เตร่ยมเอกสารยื�นขอรับเงิน  
ดืังน่� 1. สำเนา บัตรประชิาชิน 2. สำเนาทะเบ่ยนบ้านพัร้อมรับรองสำเนาถึ้กต้อง 
อย่างลืะ 1 ฉบับ

เรื่องที่สอง สวัสดิการืชิ่วย์เหุ้ลือสมัาชิิกสหุ้กรืณ์์ พ.ศ. 2556 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 24(6) ข้อ 66(9) แลืะข้อ 

87 มติท่�ประชิุมคณะกรรมการชิุดืท่� 52 ครั�งท่� 10 เมื�อวันท่� 23 สิงหาคม พั.ศ. 2556   

ไดื้กำหนดืระเบ่ยบว่าดื้วยเรื�องสวัสดืิการชิ่วยเหลืือสมาชิิกสหกรณ์ พั.ศ. 2556  

โดืยระเบ่ยบน่�ให้ใชิ้บังคับตั�งแต่วันท่� 24 สิงหาคม 2556 โดืยม่รายลืะเอ่ยดื ดืังน่�

 1. เป็นสมาชิิกถึึง 6 เดืือน ถึึงแก่กรรม  จ่ายให้ 10,000 บาท

 2. เป็นสมาชิิกถึึง 6 เดืือนขึ�นไปถึึง 5 ปี ถึึงแก่กรรม จ่ายให้ 30,000 บาท 

 3. เป็นสมาชิิก 5 ปีขึ�นไปถึึง 10 ปี ถึึงแก่กรรม จ่ายให้ 35,000 บาท 

 4. เป็นสมาชิิก 10 ปีขึ�นไปถึึง 15 ปี ถึึงแก่กรรม จ่ายให้ 40,000 บาท 

 5. เป็นสมาชิิก 15 ปีขึ�นไปถึึง 20 ปี ถึึงแก่กรรม จ่ายให้ 45,000 บาท 

 6. เป็นสมาชิิก 20 ปีขึ�นไป ถึึงแก่กรรม จ่ายให้ 50,000 บาท 

 ทั�งน่�สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิืการให้แก่ทายาทเมื�อสมาชิิกถึึงแก่กรรม โดืยให้

ทายาทนําหลืักฐานท่�เก่�ยวข้องยื�นเรื�องขอรับเงินสวัสดืิการภายใน 120 วันพัร้อมทั�ง

เอกสารประกอบดืงัน่� ใบมรณบตัร - บตัรประชิาชิน - ทะเบย่นบา้น พัรอ้มรบัรองสำเนา

ถึ้กต้องทุกฉบับ แลืะกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดืิการตามแบบท่�สหกรณ์กำหนดื 

อ่กทั�งทางสหกรณ์จะนำพัวงหร่ดืเพืั�อเคารพัศพัไปมอบให้แก่ทายาท แลืะร่วมทำบุญ

หรือเป็นเจ้าภาพั สวดืศพั จำนวน 2,000 บาทให้แก่ทายาท 

เรื่องที่สี่	 การืย์กเลิกกรืมัธ์รืรืมั์ปรืะกันชิ้วิตแบบชิั่วรืะย์ะเวลา   
 โครืงิการื 6

 ตามท่�สหกรณ์ออมทรัพัย์คร้อ่างทอง จำกัดื ได้ืประกาศสรรหาบริษัทประกัน

ชิว่ติเพัื�อคุม้ครองสมาชิกิแลืะครอบครวั ประจำป ี2566 นั�น ซึ่ึ�งโครงการ 1–5 เปน็โครงการ 

ต่อเนื�องเดืิมท่�ม่ความคุ้มครองต่อเนื�องตั�งแต่วันท่� 1 กุมภาพัันธ์์ 2566–วันท่�  

31 มกราคม 2567 แต่กรมธ์รรม์ประกันชิ่วิตโครงการ 6 เป็นกรมธ์รรม์ท่�ไดื้ขอเปิดื 

เพิั�มเติมขึ�นมาอก่ 1 กรมธ์รรม์ โดืยมเ่งื�อนไขในการเปิดืกรมธ์รรม์จากบริษทั เป็นจำนวน

สมาชิิก 300 คน ทั�งน่�สมาชิิกของสหกรณ์ม่ความประสงค์ไม่เพั่ยงพัอตามเงื�อนไขท่�

บรษิทัประกนัชิว่ติกำหนดื บรษิทัจึงขอยกเลิืกการเปดิืกรมธ์รรม์โครงการ 6 ไปกอ่นแต่

ยังคงกรมธ์รรรม์เดืิมไว้ 

วันหุ้ย์ุด เดือนเมัษาย์น 2566 มั้ดังิต่อไปน้�

  วันพัฤหัสบดื่ท่� 6 เมษายน 2566 วันจักร่

  วันพัฤหัสบดื่ท่� 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

  วันศุกร์ท่� 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ 

  วันจันทร์ท่� 17 เมษายน 2566 วันหยุดืชิดืเชิยวันสงกรานต์

วัันหยุุดประจำำำ�เดือนเมษ�ยุน 66วัันหยุุดประจำำำ�เดือนเมษ�ยุน 66

เรื่องที่สาม การืย์ื่นเอกสารืเพื่อขอรืับเงิินสินไหุ้มัมัรืณ์กรืรืมั

 กรณ่ท่�สมาชิิกสหกรณ์ออมทรัพัย์คร้อ่างทอง จำกัดื ถึึงแก่กรรมผ้้รับผลืประโยชิน์ จะไดื้รับเงินค่าสินไหมทดืแทนจากบริษัทประกันชิ่วิต เมื�อผ้้รับผลืประโยชิน์ไดื้นำหลืักฐาน 
ท่�เก่�ยวข้องมายื�นให้สหกรณ์ฯ ตรวจสอบหลืักฐาน เมื�อครบถึ้วนเร่ยบร้อยแลื้ว จะนำส่งให้แก่บริษัทประกันชิ่วิตภายในระยะเวลืา 2 วันทำการเพัื�อให้บริษัทพัิจารณาจ่ายสินไหม  
โดืยเอกสารท่�ผ้้รับผลืประโยชิน์ต้องยื�น ม่ดืังน่�
 1. สำเนาบัตรประชิาชิน ผ้้เส่ยชิ่วิต แลืะผ้้รับผลืประโยชิน์ อย่างลืะ 4 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบ่ยนบ้าน ผ้้เส่ยชิ่วิต แลืะผ้้รับผลืประโยชิน์ อย่างลืะ 4 ฉบับ
 3. สำเนาใบมรณกรรมของผ้้เส่ยชิ่วิต อย่างลืะ 4 ฉบับ 
 4. สำเนาหนังสือใบรับรองการตาย อย่างลืะ 4 ฉบับ 

 5. สำเนาใบแจ้งตาย (กรณ่ไม่ม่หนังสือรับรองการตาย) อย่างลืะ 4 ฉบับ 
 6. ทะเบ่ยนสมรส (กรณ่เป็นค้่สมรส) อย่างลืะ 4 ฉบับ 
 7. เอกสารอื�น ๆ ท่�เก่�ยวข้องกรณ่ เส่ยชิ่วิตดื้วยอุบัติเหตุ อย่างลืะ 4 ฉบับ
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