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มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

ชุดท่ี 58 ประจ�ำปี 2560 ฉบับประจ�ำเดือน พฤศจิกำยน 2560

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด

เลือกตั้ง

ประธานกรรมการ และ
กรรมการด�าเนินการสหกรณฯ์ 

ชุดที่ 

59

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

จ�ากดั ทุกท่าน อกีไม่กีเ่ดอืนกจ็ะมีการเลือกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ 

ชุดที ่59 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั เหลือเวลา อกีไม่กีว่นักจ็ะ

มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 

2561 ที่โรงเรียนชลประทานวิทยา อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

และมีการเลือกตั้งกรรมการแทนคนที่หมดวาระ เขต 1 เลือกตั้งที่ 

โรงเรียนชลประทานวิทยา พร้อมข้าราชการบ�านาญทัง้ 2 เขต ส่วนเขต 2 

เลือกตั้งที่โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เหมือนเช่นเคยครับ 

ท่านจะต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกว่าควรจะเลือกใครก็

บทบรรณาธิการ
ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี

089-461-5373

แล้วแต่ท่าน พูดง่ายๆ ก็คือ เลือกคนดีในสายตาของท่านก็แล้วกัน 

เลือกคนดีมีความสามารถมาท�าหน้าที่แทนท่าน ส่วนวิธีทาง

ประชาธิปไตยก็คงไม่พ้นการเลือกตั้งแบบทุกปีที่มีการเลือกตั้ง 

ส�าหรับผู้แทนสมาชิกในภาคบ่ายจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

2560 โดยผู้แทนสมาชิก ณ หอประชุมโรงเรียนชลประทานวิทยา 

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  

การบริหารงานสหกรณ์ฯ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา จะเหน็ได้ว่า 

เราด�าเนนิการฯ อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั หลีกเล่ียงความผดิพลาด 

เพ่ือการเจริญเติบโตขององค์กร ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วย

สนับสนุนการด�าเนินงานสหกรณ์ฯทั้งทางตรงและทางอ้อม สมาชิก

อบอุน่ องค์กรมัน่คง ก้าวเดนิอย่างม่ันใจ คอืความต้องการ ของพวกเรา 

และในฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560 ยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ 

เช่น ประธานแถลงพูดถงึการขายท่ีดนิด้านหลังสหกรณ์ฯ อกีจ�านวน 8 ไร่ 

ในราคาตารางวาละ 60,000 บาท คุยกับผู้จัดการในเร่ือง 

“ปรับความเชื่อเก่ียวกับเร่ืองเงิน” ส่วนคอลัมน์อื่นๆ รายละเอียด

ติดตามได้ในฉบับครับ และพบกันใหม่ฉบับต่อไป 

      สวัสดีครับ

อ่านต่อหน้า 11
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ประธานแถลง
ดร.ชชูำติ กำญจนธนชยั

081-533-8115

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

จ�ากัด ที่เคารพทุกท่านครับ                 

การบริหารงานของผมพร้อมทีมงานที่ได้รับความไว้วางใจ

จากท่านสมาชิกทีเ่คารพได้ผ่านไปครบวาระด�ารงต�าแหน่ง 1 สมัย

หรอื 2 ปีแล้วครับ ผลจากการบริหารงาน ผมและคณะกรรมการ

สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในปีนี้ได้ทั้งหมด 18 ล้านบาท ท�าก�าไร

เพ่ิมมากกว่าปีทีผ่่านมา ปีนีเ้ราได้ก�าไรเพ่ิมไม่ต�า่กว่า 24 ล้านบาท 

เป็นการบริหารงานทีม่ปีระสิทธิภาพมากทีสุ่ด และมเีงินส�ารองสภาพ

คล่องไม่ต�า่กว่า 1,200 ล้านบาท มากทีสุ่ดเป็นประวัตศิาสตร์ มีการ

ร่วมหนีก้บัชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 491 ล้านบาท จาก

ดอกเบีย้เงินกู ้4.30 บาท เหลือ 3.90 บาท จะเป็นการประหยัดค่า

ใช้จ่ายในปีบญัชีปีหน้าอีกหลายล้านบาท นอกจากนี ้มกีารขายทีด่นิ

ด้านหลังสหกรณ์ฯ อกีจ�านวน 8 ไร่  ในราคาตารางวาละ 60,000 บาท 

จากทีค่ณะกรรมการชุดเดมิขออนมุตัทิีป่ระชุมใหญ่ไว้ในราคาตาราง

วาละ 48,000 บาท ปีหน้าเราจะมเีงินทนุไม่มดีอกเบี้ยจากการขาย

สินทรัพย์ของเรามาเป็นทุน 205 ล้านบาท  มาให้สมาชิกกู ้ทีด่นิที่

จังหวัดน่านก็จะมีการวางเงินกัน ถ้าเราขายได้อีกการตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญทีเ่ราตัง้จากกรณสีลากกนิแบ่งรัฐบาลจากเดมิตัง้มาแล้ว 

6 ปี เหลืออกี 4 ปี สุดท้ายเราอาจไม่ต้องตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญอกี 

คงเหลือเวลาอีกประมาณ 3 ปีครับ ขอให้สมาชิกอดทนและเชื่อ

ใจในทีมบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่ 58 ครับ 

วนัที ่13 พฤศจิกายน 2560 จะมีการสมคัรเข้าร่วมการเลือกตัง้

คณะกรรมการท่ีครบวาระจ�านวน 7 ท่าน และเลือกประธาน

กรรมการใหม่ ผมขออาสารับใช้สมาชิกอีกสมัยหนึ่งครับ โดยเรา

ต้องบริหารงานแบบโปร่งใส เข้าใจการบริหารงานสหกรณ์ฯ 

อย่างแท้จริง ผมต้องขอขอบพระคณุผูจั้ดการและเจ้าหน้าทีท่กุท่าน

ทีช่่วยกนัประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ ได้จ�านวนมาก 

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ช่วยกันดูแลการบริหารงาน

สหกรณ์ฯ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น  

กิจกรรมทุกอย่างได้ถูกตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบกิจการอย่าง

ละเอียด คอยทักท้วง ถ้ามีการกระท�าผิดก็จะได้รับการแก้ไขทันที

จากทีป่ระชุม ขอขอบคณุคณะผูต้รวจทัง้ 3 ท่าน ทีค่อยเป็นหเูป็นตา

ให้กบัสมาชิกอย่างแท้จริง ขอขอบคณุสมาชิกทกุท่านทีเ่ข้าใจสหกรณ์ฯ 

คอยเป็นก�าลังใจให้กบัผมและกรรมการทกุท่าน และเจ้าหน้าทีท่กุคน

ทีช่่วยกนัท�างานให้ และคาดว่าปีนีเ้ราน่าจะมีการปันผลและเฉล่ียคนื

ให้กบัสมาชิกเพ่ิมขึน้ แม้ว่าเราจะมหีนีสิ้นมากขึน้กต็าม ขอให้สมาชิก

อดทนและสบายใจในการบริหารงานสหกรณ์ฯ ด้วยความโปร่งใส  

ไม่ทุจริต ไม่หาผลประโยชน์จากสหกรณ์ฯ ของเราครับ

สวัสดีครับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด ยินดีต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ�ำกัด 

ที่ได้เข้ำศึกษำดูงำนโครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกำยน 2560
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คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

	 สวัสดีครับสมาชกิทกุท่าน ในเดือนพฤศจิกายนนี้

อากาศเปล่ียนแปลงเร็วมากครับ มีลมหนาวเข้ามาเป็นระยะๆ  

ระวังดูแลสุขภาพกันด้วยครับ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหลายๆ ท่าน  

ไม่ชอบอากาศเย็น และอาจท�าให้สุขภาพเจ็บป่วยและมีไข้ได้ 

หมั่นตรวจสอบสุขภาพและการเปล่ียนแปลงทั้งตัวสมาชิกเอง

และคนรอบๆข้างด้วยครับ ฉบับนี้ผมมีบทความเกี่ยวกับเร่ือง  

“ปรับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงิน”  มาน�าเสนอครับ 

อารมณ์ ความคิด และความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินนั้นเป็น

เร่ืองที่มีอิทธิพลกับชีวิตของคนเราเกือบทุกคน เช่ือหรือไม่ว่า

ความเครียดทางการเงินในเชิงลบ ส่งผลกระทบต่อการท�างาน

เป็นอนัดบัต้นๆ เลย ดงันัน้ วนันีผ้มมข้ีอคดิดีๆ  มาน�าเสนอ เป็น

บทความเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอารมณ์ ความคิด และ

ความเชื่อ พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินมาฝากกันดังนี้

1. เผชิญหน้ากับความคิดของคุณ   

เนือ่งจากว่าในวนัหนึง่ๆ คนเราจะมีความคดิต่างๆ วนเวยีน

อยู่ในหัวประมาณ 6,000 รอบต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่เราจะคิดแต่

เร่ืองเดิมซ�้าๆ และส่วนใหญ่ความคิดเหล่านั้นก็จะเป็นเร่ือง

สถานการณ์ทางการเงินที่เลวร้ายทั้งนั้นเลย ทั้งนี้ความคิด

เหล่านี้จึงถือเป็นเช้ือเพลิงช้ันดีที่ท�าให้เรามองโลกในแง่ร้าย

มากขึ้นได้อย่างไม่รู้ตัวจนเป็นความเคยชิน 

ดังน้ัน การท�าลายห่วงโซ่ความคดินี ้กค็อืการตัง้ค�าถามกบั

ตัวเองว่าแล้วจะมปีระโยชน์อะไร ถ้าเรามวัแต่มานัง่คดิเร่ืองเงิน

จนท�าให้การงานเสีย แถมเสียเวลาอีกด้วย และจะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าเรายังคิดต่อไปกลายเป็นวงจรซ�้าซากไม่จบไม่สิ้น

2.เข้าใจอารมณ์ของคุณเอง

ตอนนี้คุณควรเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับเงินก่อน  

เช่น คุณหวาดกลัวที่จะตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารของ

คุณหรือเปล่า คณุมักจะรู้สึกอจิฉาความมัง่คัง่ร�า่รวยของคนอืน่ๆ 

หรือเปล่า คุณคิดเกี่ยวกับการจัดท�างบประมาณอยู่ตลอด  

เพราะมันจะท�าให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่หรือไม่ ที่ให้คุณตั้ง

ค�าถามเหล่านี้กับตัวเอง ก็เพ่ือไม่ให้อารมณ์ของคุณก�าหนด

พฤติกรรมของคุณมากเกินไป 

ส�าหรับการแก้ไขปัญหากค็อืค่อยๆ เปล่ียนแปลงความคดิ

เร่ืองเงินของคุณในแง่ดีขึ้นทีละน้อย จนความคิดเร่ืองเงินใน

แง่ดีนั้นสามารถปรับเปล่ียนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ ค่อยคลาย

กังวลและคิดเรื่องเงินน้อยลง

3.เปลี่ยนรูปแบบความเชื่อของคุณ  

ตอนนี้คุณได้ก�าหนดความคิดและอารมณ์ของคุณในทาง

ที่ดีขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการเผชิญหน้ากับความเชื่อเรื่อง

การเงินของคณุ เคยมคี�ากล่าวไว้ว่าความเช่ือเหมอืนภเูขาน�า้แขง็

ทีม่นัยากจะพังทลายลงมาได้ ความเช่ือเร่ืองเงินของเราเกดิขึน้

ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็ก 

จนกระทั่งเข้าสู่วัยหนุ่มสาว จนมีผลต่อพฤติกรรมเมื่อเรา

เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ตัวอย่างของความเช่ือของภูเขาน�้าแข็ง

ทางการเงินก็อย่างเช่นว่า เราเช่ือว่าเงินเป็นเคร่ืองหมายของ

ความส�าเร็จ ไม่มีความมั่นใจเมื่อมีเงินติดตัวน้อย หรือเราเชื่อ

ว่าเรารู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินในครอบครัวของเรา

สรุปได้ว่าความเช่ือเหล่านี้นี่เองที่จะผลักดันให้เรามี

พฤติกรรมทางการเงินที่ไม่ดี จนกว่าเราจะเป็นหนี้ขึ้นมา เราถึง

จะเรียนรู้ว่าความเช่ือที่เราเช่ือมาทั้งหมดมันไม่ได้ถูกต้อง

เสียทีเดียว เช่น การเป็นหนี้ดีก็มี เช่น หนี้จากการกู้ซื้อบ้าน

นั่นถือเป็นหนี้ที่ดี แต่การประหยัดเงินและมีความพอเพียงคือ

สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะปรับให้พฤติกรรมของเราดีขึ้นได้

การแก้ไขปัญหาในข้อนี ้คอืการรับรู้ว่าความเช่ือเร่ืองเงินที่

ไม่ดขีองเรา มนัสามารถท�าลายตวัตนและตวัเราได้ เพราะฉะนัน้

ควรให้ภูเขาน�้าแข็งทางการเงินของเราถูกบั่นทอนออกไป

เสียบ้าง เพราะการที่เราถูกโดนปลูกฝังเร่ืองการเงินมาจาก

พ่อแม่ของเราแบบนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องท�า

อย่างพวกท่านเสียเมื่อไหร่

การวางแผนและการจัดท�างบประมาณการเกษียณอายุจึง

เป็นส่ิงทีส่�าคญัทีเ่ราต้องท�าต่อไป และเพ่ือความไม่ประมาท ควร

ท�าเสียแต่เนิ่นๆ แต่เมื่อเข้าใจความคิดเรื่องเงินของเรา เราจะ

สามารถเผชิญหน้ากับความเช่ือต่างๆ และขับไล่ความเครียด

ของเราออกไปจากจิตใจเราได้ในที่สุด ปรับเปล่ียนวิธีการและ

ความคิดเสียแต่เดี๋ยวนี้

ส�าหรับผลประกอบการของเดือนตุลาคมนี้ยังไม่ได้สรุป

ครับ เพราะเป็นวนัส้ินปีงบประมาณ  ต้อรอการตรวจสอบกจิการ

จากผูส้อบบญัชีให้เสร็จส้ินก่อนถงึจะเป็นผลงานในรอบปี 2560  

สมาชิกโปรดอดใจรอนะครับ ยอดก�าไรสุทธิในปีนีสู้งกว่าปีทีผ่่านมา 

แต่มีปัญหาในเรื่องสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด ซึ่งมี

ยอดหนีสู้งถงึ 120 ล้านเศษ ซึง่จะต้องมกีารตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัย

จะสูญ คณะกรรมการชุดปัจจุบนัคงต้องเจรจากบัผูส้อบบญัชีใน

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในส่วนนี้ว่าจะด�าเนินการอย่างไร

ให้สหกรณ์ฯ เราสามารถมผีลก�าไรพอทีจ่ะจัดสรรเงินปันผลและ

เงินเฉล่ียคืนให้กับสมาชิกของเราได้อย่างเหมาะสมและ

เป็นธรรม คงต้องรอให้ผู ้สอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบผล

การด�าเนินการในทุกๆ ด้านให้เสร็จสิ้นก่อนครับ ส่วนในเรื่อง

ของเงินปันผลและเฉล่ียคนื จะมากน้อยเพียงใด คณะกรรมการ

ด�าเนินการและฝ่ายจัดการจะพยายามท�าให้ดีที่สุด เพ่ือมวล

สมาชิกของเรา พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

   แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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รายงาน
   จากห้องประชุม

นายบงัเอิญ อ่ิมจติร  ๐๘๙-๗๘๙-๓๐๔๖

เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ที่เคารพรัก

ทุกท่านครับ ในคอลัมน์ รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้  กระผมนาย

บงัเอญิ อิม่จิตร ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั ชุดที ่ 58 ประจ�าปี  2560 คร้ังที ่16/2560     

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบดังนี้ ครับ

เรื่องที่ 1 เรื่องรายงานสถานะทางการเงิน

-  ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกสามัญ จ�านวน11,165 คน ลดลง

จากเดือนก่อน 25 คนและสมาชิกสมทบ จ�านวน 1,321 คน ลดลง

จากเดอืนก่อน 1 คน รวมปัจจุบนัสหกรณ์มสีมาชิกทัง้ส้ิน 12,486  คน

-  ทุนด�าเนินงาน มี 8,312.99 ล้านบาท   เป็นผลมาจาก

 1. เงินรับฝาก (ลดลง)  7.41   ล้านบาท

 2. เงินกู้ยืม  (ลดลง)  5.17   ล้านบาท

 3. ทุนเรือนหุ้น (เพิ่มขึ้น)  4.98   ล้านบาท 

 4. หนี้สินอื่น (ลดลง)  1.97  ล้านบาท

- ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

 1. สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร  155.37 ล้านบาท  

ลดลงจากเดือนก่อน 39.63 ล้านบาท

 2. เงินฝากสหกรณ์อื่น  (ลดลง) 0.70  ล้านบาท

 3. เงินให้สมาชิกกู้  (ลดลง) 0.26  ล้านบาท

 4. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  (ลดลง) 3.51  ล้านบาท

 5. สินทรัพย์อื่น  (ลดลง) 3.59  ล้านบาท

***เป็นผลท�าให้มกี�าไรสทุธ ิจ�านวน 161.05 ล้านบาท เพิม่ข้ึน

จากเดือนก่อน 21.14 ล้านบาท

เร่ืองที่ 2 เร่ืองรายงานผลการจ�าหน่ายที่ดินแปลงที่ดิน 

ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี

ข้อมลูน�าเสนอ ตามมตทิีป่ระชุมใหญ่วสิามญั ประจ�าปี 2560 เมือ่

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

จ�ากดั ด�าเนนิการจ�าหน่ายทีด่นิด้านหลังส�านกังานสหกรณ์ โดยสหกรณ์

ได้ท�าประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด เรื่อง การจ�าหน่าย

ที่ดินสหกรณ์ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 จ�านวน 2 แปลง คือ

แปลงทีด่นิ ต�าบลไทรใหญ่ อ�าเภอบางบวัทอง (ไทรน้อย) จังหวดันนทบรีุ 

จ�านวนเนื้อที่ดิน 72 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา ในราคาไม่ต�่ากว่า 

115,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) และแปลงที่ดิน 

ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบรีุ จังหวัดนนทบรีุ ในราคาไม่ต�า่กว่า 

205,230,000 บาท (สองร้อยห้าล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้น�าประกาศดังกล่าว

ข้างต้น ลงเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯ และได้ติดประกาศไว้ที่ สนง.สกสค. 

จังหวัดนนทบุรี, และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

โดยในประกาศจ�าหน่ายที่ดิน ก�าหนดย่ืนซองเสนอราคาในวันที่ 

16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. และเปิดซองในวันเดียวกัน 

เวลา 11.00 น. ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด เมื่อ

ถึงเวลามีผู้ยื่นซองสอบราคาจ�านวน 2 ราย คือ

รายที่ 1 บริษัท เจ็น วาย พร๊อพเพอร์ตี จ�ากัด มีหนังสือรับรอง

การจดทะเบียน เช็ค 1 ฉบับธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว เลขที่เช็ค 

10055810 จ�านวนเงิน 10,261,500 บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่น

หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายที ่2 นางปนดัดา พงศ์ชัยยุทธ์ มใีบเสนอราคา และเช็ค 1 ฉบบั 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน�า้ เลขทีเ่ช็ค 21775671 จ�านวนเงิน 

10,261,500 บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาขอซื้อ

- ถ้าเป็นบริษัทต้องแนบเอกสารหลักฐานเง่ือนไขการเข้าเสนอ

ราคา ข้อ 2 และถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องย่ืนส�าเนาบัตรประจ�าตัว

ประชาชน หลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด ทั้งสองราย

- หลักประกันถูกต้องตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

จ�ากัด เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว เลขที่ 10055810 และเช็ค

ธนาคารกสิกร สาขาถนนรางน�้า เลขที่ 21775671 จ�านวนเงินเป็นไป

ตามประกาศทุกประการ

คณะกรรมการพจิารณาเปิดซอง ได้ด�าเนินการตรวจสอบจ�านวน

เงินที่เสนอราคา คือ

1. บริษัท เจ็น วาย พร๊อพเพอร์ต ีจ�ากดั เสนอราคา 205,530,000 บาท

2. นางปนัดดา พงศ์ชัยยุทธ์ เสนอราคา 205,250,000 บาท

เปรียบเทียบแล้วปรากฏว่า บริษัท เจ็น วาย พร๊อพเพอร์ตี จ�ากัด 

เป็นผู ้เสนอราคาสูงสุดไม่ต�่ากว่าราคาขั้นต�่าตามประกาศสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่า บริษัท เจ็น วาย พร๊อพเพอร์ตี 

จ�ากัด เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ตามประกาศ 

คณะกรรมการจึงมมีตรัิบ บริษัท เจ๊น วาย พร๊อพเพอร์ต ีจ�ากัด เป็นผูท้ี่

เสนอราคาได้

ในส่วนของทีด่นิแปลงที ่1 ทีด่นิต�าบลไทรใหญ่ อ�าเภอบางบวัทอง

(ไทรน้อย) จังหวดันนทบรีุ จ�านวนเนือ้ทีด่นิ 72 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา 

ไม่ผู้ยื่นเสนอราคา

ความเห็นเลขานุการเสนอมาเพื่อทราบ

ข้อมูลเสนอแนะ  (เพิ่มเติม) ดร. ฉัตรชัย ธรรมครบุรี แจ้งในที่

ประชุม โดยจะมีโอนในวันที 23 พ.ย.2560   (ภายใน 30 วัน)

พบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ



สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 5
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นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

เลือกทั้งที... มีเหตุผล ดีกว่าอารมณ์ 
     ย่อมให้ผลที่แตกต่างกัน  

นีล่่วงเวลาปลายปี 2560 ปีงบประมาณทางบญัชีของสหกรณ์ได้

ปิดลงแล้ว การสรุปผลการด�าเนินการอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของ

ผูต้รวจสอบบญัชี คงใช้เวลาหนึง่เดอืน แล้วสมาชิกเราคงได้เหน็ตวัเลข

ผลก�าไรของการด�าเนนิการรอบปีนี ้และผลก�าไรนีต้้องน�ามาจัดส่วนแบ่งออก

เป็นงบทั้งค่าใช้รายจ่ายด�าเนินการ เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หักเป็น

ทุนส�ารอง และมาจัดเป็นเงินปันผลเฉล่ียคืนคืนให้กับสมาชิกทุกท่าน 

เมือ่ผ่านมตผิูแ้ทนสมาชิกรับรองในการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีแล้ว 

โดยในปี 2560 นี้ทางสหกรณ์ได้ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญแล้ว 

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 07.00-12.00 น. ณ โรงเรียน

ชลประทานวิทยา และโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

แว่วข่าวดี มีข่าวมาว่าในรอบปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริหาร

งานสหกรณ์ฯ ได้ท�างานอย่างหนกัมาตลอดปีจนมผีลงานดขีึน้กว่าทกุๆ ปี 

ท�าให้ปีนีม้ผีลก�าไรสุทธิสูงขึน้ คณะกรรมการได้ท�างานทัง้ด้านการบริหาร

จัดการ การเงินการตลาด การติดตามหนี้สิน และคดีความในศาลมิได้

ละเลย จากผลงานนี้ท�าให้ปีนี้สหกรณ์ฯ ได้ผลก�าไรสุทธิสูงขึ้น ได้มาก

สูงขึน้ถงึ 165 ล้านบาท มกี�าไรมากสูงกว่าทกุปีทีผ่่านมา ในขณะทีท่ราบ

กนัดีว่าสหกรณ์ฯ ของเราอยู่ในระยะประสบภัย มีปัญหาหลายๆ ด้าน 

แต่คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ ยังสามารถท�างานได้ มกี�าไรสูงขึน้ได้ 

ขอชื่นชม และต้องปรบมือให้ครับ

แนวทางของคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ชุดที่ 58 นี้มี

ท่านประธาน ดร.ชูชาต ิกาญจนธนชัย ได้คดิมุง่หวังให้สหกรณ์ครูนนทบรีุ 

ได้เป็นองค์กรทางการเงินของครู และบคุลากรทางการศกึษาของจังหวดั

นนทบรีุ ทีใ่ห้บริการธุรกรรมการเงินทีมั่น่คงย่ังยืน และให้เป็นสถาบันที่

เช่ือถือได้ให้บริการออมฝาก และการกูย้มืเงินให้แก่สมาชิกมีเงินใช้จ่าย

อย่างพอเพียง และน�าเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวที่ดีขึ้น 

มีค�าถามมาว่า สหกรณ์ฯ เราปีนี้มีข่าวดีๆ อะไรบ้าง ที่ยิ้มชื่นใจได้ 

ทีจ่ริงตอบนะใน 2 ปีทีผ่่านมานี ้เป็นปีทีด่ขีองสหกรณ์ฯ เป็นปีแห่งโอกาส

สะสาง ซ่อมแซม และปรับปรุงไปสู่แนวทางเป็นสากลขึน้ ท�าทกุอย่างได้

กระจ่างชัดเจน ด้วยความตัง้ใจของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทีไ่ด้ท�างาน

จนมีผลงานให้เห็นประจักษ์ในหลายๆ อย่าง ที่เอาประโยชน์เหล่านั้น

กลับคนืมาสู่สหกรณ์ฯ และมวลสมาชิก และได้เพ่ิมมากขึน้เร่ือยๆ ทกุปี 

อย่างนี้รอได้อีกระยะหนึ่งสหกรณ์ฯ เป็นปกติ (ความสุขที่เคยมีที่ได้

ผลตอบแทน 5-6 % แน่) และความคิดของประธาน ดร.ชูชาติ ยังคิด

ในแนวกว้างอกีว่าสหกรณ์ฯ ต้องมปัีจจุบนัและต้องมอีนาคต ทีต่อบสนอง

กบัสมาชิกได้ตรง และสนองตอบได้จริง แม้ขณะนีมี้เงินปันผลเฉล่ียคนื

ของสมาชิกยังน้อยอยู่ แต่ยังมแีนวทางอืน่ๆ อกีทีส่ามารถจัดผลตอบแทน

กลับคืนสู่สมาชิกได้ โดยค�านึงว่าผลประโยชน์มีหลายด้านควรจัดการ

ให้คนืสู่สมาชิกไปให้มากขึน้ ได้สูงขึน้ดกีว่าเดมิปีทีแ่ล้ว และต้องจัดการ

ให้ชัดเจนจริงจัง และจัดให้เป็นไปตามขัน้ตอน (Road Map) มีระยะเวลา 

มคีวามพร้อมทางการเงิน และถกูต้องมหีลักเกณฑ์ตามระเบยีบของสหกรณ์ฯ 

และมีข้อห้ามว่าคณะกรรมการอย่าได้กระท�าการใดๆ ให้เสื่อมเสียและ

เกิดปัญหาขึ้นอีกทั้งปัจจุบันและอนาคต ถ้าคิดอะไรคิดดังๆ ขอให้คิด

ไปพร้อมกันทั้งคณะที่ปรึกษา และผู้แทนสมาชิกได้รับรู้และมีแนวทาง

เดียวกัน คิดแบบมีส่วนร่วมกันปลอดภัยและเป็นประชาธิปไตยด้วย

ในนโยบายของปี 2561 โดยคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ ได้

ร่วมกนัเสนอแนวคดิว่าสถานะการเงินของสหกรณ์ฯ มีเงินพอเพียง ทีจ่ะ

จัดผลประโยชน์กลับคนืสู่สมาชิกได้บ้างแล้ว ได้มีความเหน็ว่าควรจัดท�า

ในเร่ืองของเงินสวสัดกิาร และเบีย้เงินตอบแทนการเข้าร่วมประชุมงาน

สหกรณ์ฯ ได้ก่อน โดยจัดให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม ตามงบการเงินที่มีจริง

และจัดให้ได้จริง ดังนี้ 

1. เบี้ย เ งินตอบแทนการร ่วมเข ้ าประชุมงานสหกรณ ์ฯ 

ขอเพิม่ให้ได้ 1,200 บาท 

2. สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ มอบครบรอบวันเกิดของทุกปี 

เพิ่มให้ได้ 700 บาท ( 70 หุ้น)

3. กองทุนเ พ่ือสงเคราะห ์สมา ชิก กรณี ส่ิ งปลูกสร ้ าง

ประสบภัยธรรมชาติ เพิ่มเงินให้มากขึ้น 

4. โครงการเงินสุขใจ ที่ผู ้ใช้บริการที่เข้าถึงง่ายถูกใจ ยังคงมี

ต่อไปกู้ซ�้า (รีไฟแนนซ์) ได้

หลักการที่คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดนี้ได้ยึดแนวทางคือ 

“ความพอเพียง” สมเหตุสมผลของความเป็นไปได้ที่แท้จริง ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และยึดหลักปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม มีนิติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ทั้งนี้ยังมีคณะที่ปรึกษา ที่มีเข้มแข็ง มีความรู้ในด้านต่างๆ และยังมี

สหกรณ์ฯ จังหวัดได้คอยดูแลให้ค�าปรึกษาและแนะน�าการด�าเนินการ

ต่อคณะกรรมการตลอดเวลา ท�าให้สหกรณ์ฯ ได้แนวทางมาด�าเนนิงาน

จึงท�าให้เกิดผลประกอบดีขึ้น มีก�าไรมากขึ้นๆ เร่ือยทุกปี ดีขึ้นทั้ง

ความเชื่อมั่น ความมั่นคง มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ได้ลดได้ปลดใน

หนีกู้อ้อกไป ใช้หลักความพอเพียงมาแล้วมองในอนาคตมีแสงสว่างแล้ว 

ขอโอกาสด�าเนนิการสานต่อในแนวทางนี ้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

ต้องก้าวไกลเข้าไปสู่ระบบเป็นสากล ทีเ่ป็นองค์กรหลักทางการเงินและ

น�าไปพัฒนาคณุภาพชีวติของสมาชิกได้ และจัดเป็นองค์กรพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจวงการศึกษาของจังหวัดนนทบุรีต่อไป 

สรุปผลงานในรอบปีของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชดุที ่58 มดัีงน้ี

1. ด้านการบริหาร/จัดการ 

- ก�าหนดให้ จนท.การเงินของหน่วยหักต้องตัดช�าระหนี้สหกรณ์ฯ 

ก่อนที่อื่นๆ 

- จัดในมกีารปรับโครงสร้างหนีไ้ด้ ตามความเหมาะสมของรายได้สมาชิก

2. ด้านการบริการ/การตลาด

- จัดบริการรับออมฝากเงิน เข้าบญัชีมีดอกเบีย้หลายระดบัและสูงถงึ

ร้อยละ 3.8 ต่อปี

- จัดการรับสมัครสมาชิกสมทบ (แนวใหม่) ที่มีแนวทางธุรกรรม

การเงินกว้างมากขึ้น
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายรังสิมันต์ ยาละ 086-319-5725

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

จ�ากัด ที่เคารพ พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ ติดตามหนี้สิน

ประจ�าเดือนพฤศจิกายน ฉบับนี้มีข่าวดีมาแจ้งสมาชิกสห

กรณ์ฯ ทุกท่านเร่ืองการขายที่ดินซึ่งเป็นสินทรัพย์ของสห

กรณ์ฯ ซึง่ตอนนีเ้รามทีีด่นิแปลงส�าคญัอยู่ 4 แปลง ดงันีค้รับ

1.แปลงทีดิ่น จ.น่าน จ�านวน 989 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา

ซึ่งเป็นที่ดินที่สหกรณ์ฯ ยึดมาจากกรณีแชร์ลอตเตอรี่  

2.แปลงทีดิ่น ถนนราชพฤกษ์ จ�านวน 6 ไร่ ซึง่ตอนน้ีให้

บริษทัยูพดีี เช่าเป็นโรงเรียนสอนขับรถยนต์ระยะเวลา 20 ปี

3.แปลงที่ดิน หน้าวัดสโมสร จ�านวน 72 ไร่ 1 งาน 

77 ตารางวา ซึ่งมีกรณีพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินกับ อบต.

ไทรใหญ่ 

4.แปลงที่ดิน ที่อยู่หลังส�านักงานสหกรณ์ฯ ของเรา 

จ�านวน 12 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา

จะเห็นว่า สินทรัพย์ในส่วนที่เป็นที่ดินของสหกรณ์ของ

เรามีมาก และแต่ละแปลงก็มีราคาค่อนข้างสูง ถ้าสามารถ

แปลงสินทรัพย์เหล่านี้กลับไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ ก็จะ

ท�าให้สหกรณ์ฯ ของเรามีเงินมาบริการสมาชิกมากขึ้น โดย

ไม่ต้องไปกู้แหล่งเงินทุนอื่นๆ ให้เสียดอกเบี้ย 

ส�าหรับรายการที่ดินในข้อที่ 4 ที่ดินหลังส�านักงาน

สหกรณ์ฯ จ�านวน 12 ไร่ มต้ีนทนุราคาทีดิ่นทัง้หมด ซึง่รวม

ค่าใช้จ่ายถมดินบางส่วน ค่าด�าเนินการ ภาษแีละดอกเบีย้

แล้ว รวม 188,043,200 บาท (หน่ึงร้อยแปดสบิแปดล้าน

สีห่มืน่สามพันสองร้อยบาท) และมติที่ประชุมใหญ่เมื่อ

วันที่ 26 สงิหาคม 2560 มมีติให้ขายจ�านวน 8 ไร่ และมผู้ีมาย่ืน

ซองซ้ือทีดิ่นจ�านวน 2 ราย ปรากฏว่าสหกรณ์ฯสามารถขาย

ที่ดินแปลงนี้ได้ที่ราคา 205,530,000 บาท ให้กับ บริษัท 

เจน็วาย พร็อพเพอร์ต้ี ซ่ึงเป็นผู้เสนอราคาสงูสดุ เท่ากับว่า

นอกจากสหกรณ์ฯมกี�าไรจากการขายทีดิ่น 17,486,800 บาท 

แล้วยังเหลือที่ดินอีก 4 ไร่ ไว้ท�าประโยชน์ในอนาคตครับ

อนันีถ้อืเป็นข่าวดทีีเ่ราสามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทนุ

ได้แล้ว 1 แปลง ส่วนแปลงที่ 1 ที่ดิน จ.น่าน อยู่ในระหว่าง

การโอนและช�าระเงิน แปลงที ่2 ทีด่นิราชพฤกษ์ ตดิสัญญา

เช่ากับ บริษัท ยูพีดี เป็นระยะเวลา 20 ปี แปลงที่ 3 ที่ดิน

หน้าวัดสโมสร ซึ่งสหกรณ์ฯ ประกาศขายไปแล้ว ปรากฏว่า

ไม่มีผู้มายื่นซองประกวดราคา  

เดือนธันวาคมนี้ ก็เข ้าสู ่โหมดของการเลือกตั้ง

คณะกรรมการที่หมดวาระลง ซึ่งประกอบด้วย

เขตเลือกตัง้ที ่1 อ.เมอืง และ อ.บางกรวย เลือกกรรมการ

ทดแทนคนเดิมที่หมดวาระ 3 คน

เขตเลือกตัง้ที ่2 อ.ปากเกร็ด อ.บางบวัทอง อ.บางใหญ่ 

อ.ไทรน้อย เลือกกรรมการทดแทนทีห่มดวาระ 4 คน และปีนี้

ประธานกรรมการ ท่าน ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ก็ครบวาระ

การด�ารงต�าแหน่งประธานด้วยด้วย ก็ฝากเพ่ือนสมาชิกได้

พิจารณาเลือกคนดี ใจซื่อ มือสะอาด มาท�างานดูแลเงินให้

เพื่อนสมาชิกนะครับ

 รายงานการติดตามหน้ีสินประจ�าเดือนมิถุนายน 2560   

 ลกูหน้ีช�าระหน้ีทัง้หมด จ�านวน 391 ราย ได้รับช�าระหน้ี    เป็นเงินจ�านวน 2504685.96   บาท

 (สมาชกิทีม่มีติให้ออกจากสมาชกิและน�าหุน้ช�าระหน้ีจ�านวน 22 ราย เป็นเงินจ�านวน            2,418,330.00 บาท

    รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระทั้งสิ้น                            4,923,015.96  บาท

 สรุปในการติดตามหน้ีสนิ เดือนกันยายน 2560      เป็นเงินจ�านวน           4,923,015.96  บาท

 รายงานการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2559-สิงหาคม 2560 เป็นเงินจ�านวน        59,976,733.13  บาท

 รายงานการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560 เป็นเงินจ�านวน         64,899,749.09  บาท    
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รัก เคารพทุกท่าน

ผ่านพ้น งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปแล้ว 

ท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยย่ิงของปวงชนชาวไทย งานนีจั้ดขึน้ได้

อย่างย่ิงใหญ่สมพระเกยีรตกิเ็ป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจกนัทกุฝ่าย 

มีการท�าภารกิจหน้าที่ของแต่ละบุคคลด้วยหัวใจที่มีจุดมุ่งหมาย

เดยีวกนัคอื “ท�าดเีพ่ือพ่อ” กระบวนการขัน้ตอนของงานพระราชพิธี

ตามหมายก�าหนดการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพิธีการ ที่มีการถ่ายทอด

ทางส่ือสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลก เป็นไปอย่างน่า

ตื่นตาตื่นใจ เป็นภาพแห่งความประทับใจและจะตราตรึงอยู่ใน

ความทรงจ�าของทุกคนอย่างไม่รู้คลายตลอดไป พระอัจฉริยภาพ

แห่งความดีงามและผลงานอันย่ิงใหญ่ของพระองค์ตามโครงการ

พระราชด�าริประมาณ 4,000 โครงการ เป็นทีย่อมรับกนัทัว่โลกโดย

เฉพาะวันที ่28 ตลุาคม 2560 สมชัชาสหประชาชาติ(UN) ได้จารึก

และยกย่องพระองค์ท่านให้เป็น “องค์มหาบุรุษผู้ย่ิงใหญ่” ของ

มวลมนุษยชาติ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของพสกนิกรชาวไทย

ทุกคน

เมื่อเสร็จสิ้นงานพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 10 ได้ให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม

พระเมรุมาศ และนิทรรศการ “พระผู้ทรงนิรันดร์” ซึง่ประกอบด้วย

พระราชประวัติ พระราชกรณยีกิจ ผลงานตามโครงการพระราชด�าริ

และงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ที่

ท้องสนามหลวงไปจนถึงวันที ่30 พฤศจกิายน 2560 ก็ขอถือโอกาสน้ี

เชิญชวนพี่น้องทุกคนไปเยี่ยมชมให้ได้นะครับ

หลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 

คนไทยก็ได้ออกจากทุกข์และร่ืนเริงกับเทศกาล “ลอยกระทง” 

เป็นการคลายทกุข์ ตามประเพณีไทยอันดงีามกนัพอหอมปากหอมคอ 

และอีกเร่ืองหนึ่งที่อดจะกล่าวถึงไม่ได้คือการท�าความดีด้วยหัวใจ

ของนกัร้องนกัแสดงช่ือดงั “ตูน บอด้ีแสลม” ชือ่จริง นายอาทวิราห์ 

คงมาลัย ได้เร่ิมโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อชักชวนคนไทย

ทั้งประเทศได้ร่วมท�าบุญในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ

โรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่งทั่วประทศ โดยเริ่มวิ่งและรับบริจาค

เงินจากจุดเร่ิมต้นที่อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปส้ินสุดที่อ�าเภอ

แม่สาย จังหวัดเชียงราย หากสมาชิกท่านใดสนใจจะร่วมท�าบุญ

ท�ากุศลก็เตรียมเงินไว้นะครับ ถ้ามาถึงเมืองนนท์หรือกรุงเทพฯ 

ก็ไปต้อนรับและร่วมท�าบุญได้ครับ คนท�าดีที่ไม่หวังส่ิงตอบแทน

เช่นนี้สมควรได้รับการยกย่องจากสังคมครับ ขอให้ภารกิจนี้

จงส�าเร็จ จงส�าเร็จสมความตั้งใจ

กลับมาเร่ืองสหกรณ์ฯ ของเราบ้างครับ ระยะนี้ผมจะได้รับ

โทรศัพท์จากเพ่ือนพ่ีน ้องสมาชิกบ่อยคร้ังที่ ได ้สอบถามถึง

สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับบ้าง ความเคลื่อนไหวการด�าเนินกิจการ

ของสหกรณ์ฯ บ้าง และอื่นๆ มากพอสมควร ซึ่งในฐานะกรรมการ

คนหนึ่งก็ได้มีการช้ีแจง พูดคุยกับสมาชิกให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่

สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะได้ยืนยันในเรื่องความมั่นคงของ

สหกรณ์ฯ ในกรณเีงินฝากของสมาชิก สมาชิกจะได้รับดอกเบีย้เงินฝาก

ตามอตัราทีส่หกรณ์ฯ ก�าหนดให้ทกุบญัชีตามทีฝ่ากไว้ครับ สบายใจได้ 

สมาชิกลงทุนฝากเงินไว้กับสหกรณ์ได้อย่างปลอดภัย และขณะนี้

สหกรณ์ฯ มีโครงการฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยข้ันบันได 

ชื่อ “ออมทรัพย์ทวีคูณ โครงการ 1” เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 

2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

สหกรณ์ฯ ครับ มีสมาชิกบางท่านสอบถามถงึผลประกอบการว่าปีนี้

จะได้รับปันผล เฉลี่ยคืนเท่าไร ก็ตอบไปตามตรงว่าคงไม่สูงไปกว่า

ปีทีแ่ล้ว เพราะเรายังต้องมกีารตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเหมือนเดมิ

และมีรายการทีต้่องตัง้ค่าเพ่ิมขึน้มาอกี 1 รายการ คอื การน�าเงินไปฝาก

ไว้กบัสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากดั (เงินต้น 113 ล้านบาท 

ดอกเบี้ยค้างรับ 7 ล้านบาทเศษ รวม 120 ล้านบาทเศษ) โดย

สหกรณ์เคหะสถานนพเก้าฯ ถกูส่ังให้เลิกกจิการ เงินฝากของเราที่

ยังไม่ได้คืนก็จ�าเป็นจะต้องถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ก็คงต้อง

ท�าใจครับกับเรื่องนี้

ส�าหรับสมาชิกทีส่อบถามทางโทรศพัท์มาถงึผมในเร่ืองต่างๆ นัน้ 

ผมยินดีมากครับยินดีพูดคุยกับทุกคน แต่บางครั้งอาจตอบข้อมูล

ที่ท่านต้องการไม่ชัดเจนพอ จ�าเป็นต้องสอบถามรายละเอียดจาก

เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ก็ขอประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายต่างๆ ใน

สหกรณ์ให้สมาชิกทราบเพ่ือสามารถติดต่อได้สะดวก ดังนี้ครับ                                                                 

ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 085-336-0202  

ฝ่ายการเงิน โทร. 085-336-0404  

ฝ่ายประมวลผลฯ บัญชีและฝ่ายกฎหมาย 

โทร .085-336-0303  

ฝ่ายอ�านวยการฯ โทร. 065-739-0501

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-969-8201-2 ต่อ 0, 

02-525-4270-2 ต่อ 0

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ... 
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สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ทุกท่าน พบกับผมอีก

เช่นเคยนะครับ ใกล้ส้ินปีการบัญชีของสหกรณ์ฯ บางท่าน

ต้องการทราบว่าการปันผลเฉล่ียคืนได้มากน้อยเท่าไร และ

เมื่อไร ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ก�าลังด�าเนินการปิดงบดุล คาดว่าจะ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 

สถานที่ประชุมและสถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา 

และโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ครับ

สมาคมฌาปนกจิฯ กต้็องมกีารประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี

เหมอืนกับสหกรณ์ฯ เพราะต้องเสนองบประมาณ วาระการประชุม 

ประมาณเดอืนมีนาคมของทกุปีครับ ทกุท่านทีเ่ป็นสมาชิกจะได้

ทราบการบริหารงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบนั มกีารพัฒนา

และเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง ในรอบ 1 ปี ปัจจุบนัมีสมาชิกเสียชีวติ

จ�านวน 57 คน และการเสียชีวติในแต่ละเดอืนประมาณ 3-4 ท่าน

สมาคมฌาปนกิจฯ มีความมั่นคง และยั่งยืน เพราะไม่มี

การแสวงหาผลประโยชน์หรือก�าไร เป็นการช่วยเหลือเพ่ือนๆ 

สมาชิกครูทกุท่านยามบัน้ปลายของชีวิต ทายาทเกดิความพึงพอใจ

ทีส่มาคมได้มคีวามช่วยเหลือสมาชิกทกุท่านอย่างทัง่ถงึและเป็น

ธรรมเท่าเทียมกันทุกคนครับ

- ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ เมือ่สมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

แล้วสามารถมาสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯ ได้ครับ โดยมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 45 ปี

3. มีสุขภาพแขง็แรง มใีบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล

ของรัฐ

4. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน ของผู้สมัคร และผู้รับ

ผลประโยชน์

5. รูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว ของผู้สมัครจ�านวน 1 รูป

6. ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท

ทัง้นีก้ารเป็นสมาชิกจะสมบรูณ์เมือ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ

เห็นชอบ และมีการช�าระเงินค่าสมัคร ค่าบ�ารุงรายปี และเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

ท่านสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเก่ียวกับ

สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่านยัง

สามารถเป็นสมาชิกของฌาปนกิจฯต่อได้ ครับ 

(***ยกเว้นผู้ที่ขาดส่งการช�าระค่าสงเคราะห์รายศพต่อ

สมาคมฌาปนกิจ***)

การรับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

ผูรั้บเงินสงเคราะห์ต้องน�าหลักฐานไปขอรับเงินสงเคราะห์ 

ดังนี้

เอกสารผู้เสียชีวิต (ฉบับจริงและส�าเนา)

1. บัตรประชาชนฉบับจริง

2. ใบมรณะบัตรฉบับจริง

3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงที่ประทับตราค�าว่า “ตาย”

4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลฉบับจริง (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

5. ทะเบียนสมรสฉบับจริง (ถ้ามี)

เอกสารผู้รับผลประโยชน์ (ฉบับจริงและส�าเนา)

1. บัตรประชาชนฉบับจริง

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลฉบับจริง (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

4. ทะเบียนสมรสฉบับจริง (ถ้ามี)

*** (กรุณาลงนามรับรองส�าเนาทุกฉบับ) ***

กรณีมีภาระผูกพันทางการเงินกับสหกรณ์ฯ ทางสมาคมฯ

จะต้องน�าเงินบางส่วนไปช�าระตามจ�านวนทีส่มาคมได้ท�าธุรกรรม

ด้านการเงินไว้กบัสหกรณ์ ส่วนทีเ่หลือผูรั้บผลประโยชน์จึงได้รับ

ต่อไป

อ่านต่อหน้า 10

ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

นายวันชัย เพ็งศรี  089-914-7567

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132

สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ

สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252
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ถามมา
ตอบไป
 นายสงบ สนสิน  081-458-8057 

ตอบ
สวัสดีครับ ให้ทายาทผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ค�้าประกันใน

กรณกีารกูเ้งินทีม่บีคุคลค�า้ประกนั เข้ามาตดิต่อทีส่หกรณ์ฯ เพ่ือ

ท�าบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ฯ ในการช�าระหนี้ส่วนที่เหลือ

ต่อไปครับ

ถาม4
เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสหกรณ์ถอนหุ้นมาช�าระหนี้แต่ยังคง

มีหนี้สินอยู่ ทางทายาทจะส่งต่อภาระหนี้สินท�าได้อย่างไรบ้าง 

ตอบ
เร่ืองการออกจากการเป็นสมาชิก หรือขาดสภาพการเป็น

สมาชิก สหกรณ์ฯ จะน�าค่าหุ้นมาช�าระหนี้ ส่วนภาระหนี้สินของ

สหกรณ์เป็นคนละเร่ืองกันครับ ดังนั้น แม้ขาดจากการเป็น

สมาชิกภาพแล้ว แต่ความรับผิดตามสัญญาเงินกู้ยังคงมีอยู่

เหมือนเดิมครับ ส่วนการใช้โฉนดค�้าประกันหนี้ หากผิดสัญญา

ก็ถูกบังคับตามหลักประกันครับ

ถาม5
หากพ้นสภาพการเป็นสมาชิก หรือขาดสภาพการเป็น

สมาชิกเมื่อมีการถอนหุ้นออกมาก่อนเพื่อตัดหนี้ก่อน ท�าได้ไหม 

(กรณีมีหนี้แต่ใช้โฉนดเป็นตัวค�้าประกันหนี้)

ตอบ
สวัสดีครับ ตามกฎหมายใหม่ไม่มีก�าหนดไว้นะครับ แต่

เพ่ือความปลอดภัยของสหกรณ์เอง และผู้ค�้าประกันต้องท�า

สัญญาต่อหน้าผูบ้งัคบับญัชาของผูท้ีจ่ะค�า้ประกนั และให้ผูบ้งัคบั

บัญชาเซ็นชื่อในเอกสารสัญญาหน้าของผู้ค�้าประกัน (หน้าที่ 2) 

ด้วยครับ กันอ้างในภายหลังว่าถูกขโมยเอกสารมา ถูกปลอม

ลายมอืช่ือมา หากศาลเช่ือแล้วยกฟ้อง สหกรณ์กเ็สียหายอกีครับ

ถาม1
จ�าเป็นหรือไม่ ที่ผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญต้องมาเซ็นค�้าฯ 

ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือไม่ ตามกฎหมายใหม่

ตอบ
สวัสดีครับ ท่านสมาชิกบ�านาญสามารถกู้ได้ทุกสัญญา  

แต่ต้องดูเงินเดือนคงเหลือและหลักเกณฑ์ต่างๆประกอบการกู้

แต่ละประเภทด้วยครับว่าท่านจะสามารถกูสั้ญญาไหนได้ แต่ทีแ่น่ๆ 

ท่านสามารถย่ืนกูโ้ครงการสหกรณ์ช่ืนใจปีละหนึง่หม่ืนบาทได้ครับ 

ถาม3
ผมเป็นสมาชิกข้าราชการบ�านาญปัจจุบันอายุ 62 ปีนี้ มี

สิทธิกู้อะไรได้บ้างหรือไม่ 

สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี จ�ากัด ทุกท่าน 

ผมมีโอกาสได้อ่านเร่ืองราวและข้อคิดดีๆ ในหนังสือ 

Money มานี่ (many) วิถีเงินล้านของเคล็ดลับการเก็บเงินมา

ฝากทุกท่านครับ 

อะไรคอืสาเหตุทีท่�าให้คนไม่มเีงินเก็บ? ง่ายๆ คือ 1. รายได้

น้อยเกนิไป 2. ใช้จ่ายมากไป เมือ่รายรับน้อยกว่ารายจ่าย แล้ว

จะเหลอืได้ไง และวิธกีารง่ายๆ ทีจ่ะมเีงินเก็บคือ 1. เพ่ิมรายรับ 

หาอะไรท�าเพิ่ม 2. ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น

ดงันัน้ เมือ่มเีงิน “คุณต้องจ่ายให้อนาคตตัวเองก่อนเลย 

คือเงินเก็บ” แล้วคณุจะไม่มวีนัจน เรียกว่า เกบ็ก่อนค่อยใช้ อย่ารอ

ให้เหลือแล้วค่อยเก็บ “ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ ให้ท�า

ในสิง่ทีค่วรท�า ก่อนสิง่ทีอ่ยากท�า มผีลกับความส�าเร็จในชวิีต”

ขอขอบคุณ ผู้แต่ง : ธนะสิทธ์ิ พรสิริกุลนันท์ ที่มา : 

หนังสือ Money มานี่ (many) วิถีเงินล้าน

สุดท้าย ผมขอเรียนตอบค�าถามที่ท ่านสมาชิกได้

สอบถามเข้ามามากที่สุดในเดือนนี้ คือ

ตอบ
สวสัดคีรับ สหกรณ์ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนยีมกรณกีารจ�านอง

อสังหาริมทรัพย์ตามพรบ.สหกรณ์ฯ มาตรา 6 ซึ่งก�าหนดไว้ว่า 

“ถ้าสหกรณ์เก่ียวข้องในกิจการใดที่กฎหมายก�าหนดให้

จดทะเบียนส�าหรับการได้มา การจ�าหน่าย การยกข้ึนเป็นข้อ

ต่อสู้ หรือการยึดหน่วงซ่ึงกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือ

ทรัพยสทิธิ อนัเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ การจดทะเบยีนเช่นว่า

น้ัน ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม” “สหกรณ์ ได้รับ

ยกเว้นค่าอากรแสตมป์ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร” กเ็พียง

พอแล้วครับเพราะส�านกังานทีด่นิทัว่ประเทศรับกฎหมายฉบบันี้

ถาม2
การท�านติิกรรมทีท่ี่ดนิ (จ�านองบ้านและทีด่นิ) อยากทราบว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์ไปท�านิติกรรมที่ที่ดิน คือไปจ�านองที่ดิน บ้าน 

ของสมาชิกกรณีกู ้พิเศษไถ่ถอนออกมาจากสถาบันการเงิน 

สหกรณ์ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรอะไรคะ 

ของธนาคารออมสินจะเขียนว่า “ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตาม

ประมวลรษัฎากร โดย พ.ร.บ.ธนาคารออมสนิ พ.ศ.2489 มาตรา 

5” ของสหกรณ์ออมทรัพย์เขียนว่าอะไร
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แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2560 มีจ�านวน 6 ราย   

*** จ�านวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจ�านวนสมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ***

256,701
ช่ือ - นามสกลุ

นายประพิศ สิงห์ธวชั

วา่ท่ีรต.เกรียงไกร สิริโณทยัสกลุ

นายเฉลียว  พนูสวสัด์ิ

นางอุดร  โฉมจิตร 74 ปี

79 ปี

73 ปี

83 ปี

อายุ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

สมทบ

40-50ปี

สหกรณ์ฯ

256,848

256,876

256,904

255,522

สฌ.นบ.

-

-

-

-

สส.อค.

-

-

-

-

สส.ชสอ.

ชราภาพ

มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งต่อมลกูหมาก

เสน้เลือดในสมองตีบ

สาเหตุการเสียชีวติ

4.

3.

2.

1.

ล�าดบั

6.

5. นายธนภสิูต  ปทุมวนั

น.ส.ทิพยสุ์ดา  แก่นพรหมมา 51 ปี

56 ปี

มะเร็งรังไข่

มะเร็งล�าไส้

สมทบ

สมทบ

256,701

256,820

-

-

-

-
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หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 089-

9147567 อ.วันชยั ศรีเพง็ เบอร์ 02-9698201-2 ต่อ 132 และ 

Fax 02-9698841ID line : 029698841  

เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง 

การช�าระเงินหากท่านไม่สะดวกในการมาช�าระด้วยตนเอง ท่านอาจ

ช�าระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชี ดังนี้

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระนั่งเกล้า 

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

เลขที่บัญชี 315-1-00001-4

- ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี 

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

เลขที่บัญชี 108-1-37285-0

- ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี       

เลขที่บัญชี 140-0-35869-1

- ธนาณัติมาที่สมาคมฯ 

เลขที่ 776 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี 

จ.นนทบุรี 11000

เมื่อท่านโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่าน โทรแจ้งและส่งหลักฐาน

การช�าระเงินให้สมาคมทราบทุกคร้ัง โดยการแฟกซ์เอกสารมาที่

เบอร์ 02-9698841 หรือ ถ่ายรูปส่งไลน์มาทาง ID line 02-

9698841 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านจนกว่าท่านจะ

ได้รับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจากทางสมาคมฯ

สมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาระผูกพันทาง

การเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ทางสมาคม

ฌาปนกิจฯ จะต้องน�าเงินบางส่วนไปช�าระตามจ�านวนทีส่มาชิกได้ท�า

ธุรกรรมด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือทายาทน�าเอกสาร

มาแสดงจึงรับเงินส่วนที่เหลือไปได้ 

ปัจจบุนัสหกรณ์ฯ มกีารเปลีย่นแปลงระบบการช�าระเงินใหม่ ทาง

สมาคมฌาปนกิจฯ จงึมกีารยกเลกิการออกใบเสร็จเรียกเก็บ เพราะ

ในใบเสร็จของสหกรณ์ฯ มียอดช�าระของสมาคมฯ แสดงบนใบ

เสร็จแล้ว จงึเรียนมาเพือ่สมาชกิทราบ

ขอเรยีนให้ท่านสมาชกิทราบรายละเอยีดเก่ียวกับสมาคมต่างๆ 

ดงันี้ 

1. ข่าวจากสสอค.(ครูไทย)

สสอค.สมาชิกที่ยังไม่ได้ช�าระเงินคงสภาพปี 2560 ติดต่อ

สอบถามเป็นรายบคุคล ยอดช�าระเงินปี 2560 จ�านวนเงิน 4,840 บาท  

2. ข่าวจากสส.ชสอ. (ชุมนุมแห่งประเทศไทย)

สส.ชสอ.สมาชิกที่ยังไม่ได้ช�าระเงินคงสภาพปี 2560 ติดต่อ

สอบถามเป็นรายบคุคล ยอดช�าระเงินปี 2560 จ�านวนเงิน 4,820 บาท  

เร่ิมช�าระได้ต้ังแต่ 1 พฤศจกิายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2560 

ติ ดต ่ อ ส อบถ าม ข ้ อ มู ล ไ ด ้ ที่ ศู น ย ์ ป ร ะ ส า น ง า น  ณ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีชั้น 2 

โทร. 02-969-8841, 02-9698201-2 ต่อ 221 (ติดต่อ 

สสอค., สส.ชสอ.) ต่อ 132 (สมาคมฌาปนกิจ)

- เปิดโครงการช่ืนใจและสุขใจ ให้ด�าเนินการต่อกู้หมุนเวียนได้

อย่างต่อเนื่องและรัดกุม

3. ด้านสวัสดิการ/ผลตอบแทน

- จัดให้ทุน กศ.บุตร เพิ่มระดับก่อนวัยประถมศึกษา เพิ่มทุนขึ้น

จากเดิมเป็น 4 ระดับ

- จัดสวสัดกิารสมาชิกผูสู้งอายุ มอบครบรอบวนัเกดิของปี เพ่ิมเป็น 

700 บาท (งบปี 61)

- จัดการเพิ่มเบี้ยการเข้าร่วมประชุมของสมาชิก เพิ่มเป็นจ�านวน 

1,200 บาท (งบปี 61)

4. ด้านธุรกรรมการเงิน/บัญชี

- จัดหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต�่าๆ น�ามาไถ่ถอนเงินกู ้ที่

สหกรณ์ฯ ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงออกไป

- จัดการปลดหนี้กู้จากสถาบันการเงินออกไป โดยจัดการช�าระ

หนี้กู้จนได้สินทรัพย์ค�้าประกันคืนมา

5. ด้านการจัดการทรัพย์สิน/ที่ดิน

- ขอมติผู้แทนสมาชิกที่ประชุมสามัญปี 2559 ให้สหกรณ์ฯ ได้

จัดการจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ดิน ตามเงื่อนไขและราคาที่ก�าหนด จ�านวน 

2 แปลง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

- ขอมติผู้แทนสมาชิกที่ประชุมวิสามัญปี 2560 ให้สหกรณ์ฯ ได้

จัดการจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ดิน ตามเงื่อนไขและราคาที่ก�าหนด จ�านวน 

2 แปลง อ.เมือง และที่ดินวัดสโมสร อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

แจ้งต่อสมาชกิว่าท่านใดทีไ่ปทศัศกึษา จ.นครนายก และ จ.สมทุรสงคราม 

ทีผ่่านมาน้ันแล้วยังไม่ได้รับของขวัญ โปรดติดต่อแจ้งรายชือ่ขอรับได้ที่ 

นายวิทยา น้อยประเทศ โทร 081-7782596 ได้น�าส่งไปให้ท่านต่อไป 
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การเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�าปี 2561(จะด�าเนินการคัดเลือกในที่ประชุมใหญ่)

ทีต่ัง้อยู่ในอ�าเภอปากเกร็ด รวมทัง้ข้าราชการบ�านาญทีเ่กษียณอายุ

ในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอปากเกร็ด อ�าเภอ

บางใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง และอ�าเภอไทรน้อย  ได้แก่

1. สมาชิกสังกัดอ�าเภอปากเกร็ด ประกอบด้วย โรงเรียน

ประถมศึกษาทั้งหมดและโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี ในสังกัด

อ�าเภอปากเกร็ดทั้งหมด โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด เทศบาล

นครปากเกร็ดและโรงเรียนในสังกดัทัง้หมด โรงเรียนเอกชนทัง้หมด 

องค์การบริหารส่วนต�าบล และหน่วยช�าระเองที่สหกรณ์ เขต 2 

(ไม่มีสังกัด) และส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

2. สมาชิกกลุ่มบ�านาญ ประกอบด้วย ที่เกษียณอายุราชการใน

โรงเรียนหรือหน่วยงานทีต่ัง้อยู่ในอ�าเภอปากเกร็ด อ�าเภอบางใหญ่

อ�าเภอบางบวัทอง อ�าเภอไทรน้อยทัง้หมดและบ�านาญ อบจ.นนทบรีุ

สถานทีเ่ลอืกต้ัง โรงเรียนชมุชนวัดบางไผ่ อ�าเภอบางบวัทอง 

จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-12.00 น.

- เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดโรงเรียนหรือ

หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอบางใหญ่, อ�าเภอบางบัวทอง และ

อ�าเภอไทรน้อย ได้แก่

1. สมาชกิสงักัดอ�าเภอบางใหญ่ ประกอบด้วย โรงเรียนประถม

ศกึษาทัง้หมดและโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบรีุ ในสังกัดอ�าเภอบางใหญ่

ทั้งหมด โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด โรงเรียนเอกชนทั้งหมด 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียนจังหวดันนทบรีุ  

สพป.นนทบุรี เขต 2 และเทศบาลต�าบลทั้งหมด

2. สมาชิกสังกัดอ�าเภอบางบัวทอง ประกอบด้วย โรงเรียน

ประถมศึกษาทั้งหมดและโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี ในสังกัด

อ�าเภอบางบัวทองทั้งหมด โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด โรงเรียน

เอกชนทั้งหมด เทศบาลเมืองบางบัวทองและโรงเรียนในสังกัด      

องค์การบริหารส่วนต�าบล  และศนูย์การศกึษาพิเศษจังหวัดนนทบรีุ

โรงเรียนสังกดั อบจ. นนทบรีุ, องค์การบริหารส่วนต�าบล, และศนูย์การศกึษา

พิเศษจังหวัดนนทบุรี

3. สมาชิกสังกัดอ�าเภอบางไทรน้อย ประกอบด้วย โรงเรียน

ประถมศึกษาทั้งหมดและโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี ในสังกัด

อ�าเภอไทรน้อยทั้งหมด โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด วิทยาลัย

เทคนคินนทบรีุ องค์การบริหารส่วนต�าบล และเทศบาลต�าบลไทรน้อย

ก�าหนดการสรรหา (เลือกตั้ง)

ก�าหนดการสรรหา (เลือกตัง้) เป็นประธานกรรมการและกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 59 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 

ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-12.00 น. และประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

2560 โดยผู้แทนสมาชิก ณ หอประชุมโรงเรียนชลประทานวิทยา 

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ก�าหนดสถานที่เลือกตั้งและเขตเลือกตั้ง

สถานทีเ่ลอืกต้ัง โรงเรียนชลประทานวิทยา อ�าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 12.00 น. 

- เขตเลอืกต้ังที ่1 ประกอบด้วย สมาชิกสามัญสังกดัโรงเรียนหรือ

หน่วยงานทีต่ัง้อยู่ในอ�าเภอเมอืงนนทบรีุ และอ�าเภอบางกรวย รวมทัง้

ข้าราชการบ�านาญที่เกษียณอายุราชการในโรงเรียนหรือหน่วยงาน

ที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอเมืองนนทบุรีและอ�าเภอบางกรวย  ได้แก่

1. สมาชิกสังกัดอ�าเภอเมืองนนทบุร ี ประกอบด้วย โรงเรียน

ประถมศึกษาทัง้หมดและโรงเรียนสังกดั อบจ.นนทบรีุ ในอ�าเภอ

เมืองนนทบุรีทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมดเทศบาลนคร

นนทบุรีและโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด โรงเรียนเอกชนทั้งหมด 

กองการศกึษา อบจ.นนทบรีุ โรงเรียนในสังกดั อบจ.นนทบรีุ เทศบาล

บางศรีเมอืง องค์การบริหารส่วนต�าบล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

จ�ากัด สพป.นนทบุรี เขต 1 สพม.เขต 3 สนง.พระพุทธศาสนา

จังหวัดนนทบุรี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิวทิยาเขตนนทบรีุ สนง.การท่องเทีย่ว

กฬีาและนนัทนาการจังหวัดนนทบรีุ  และหน่วยช�าระเองทีส่หกรณ์ฯ

เขต 1 (ไม่มีสังกัด)

2. สมาชิกสังกัดอ�าเภอบางกรวย ประกอบด้วย โรงเรียน

ประถมศึกษาทั้งหมดและโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี ในสังกัด

อ�าเภอบางกรวยทั้งหมด โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด เทศบาล

สังกัดอ�าเภอบางกรวย และโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด โรงเรียน

เอกชนทั้งหมด

2. สมาชิกกลุ่มบ�านาญ ประกอบด้วย สมาชิกที่เกษียณอายุ

ราชการในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอเมืองนนทบุรี  

อ�าเภอบางกรวย บ�านาญเทศบาลนครนนทบุรีและบ�านาญ อบจ.

นนทบุรี ประกอบด้วย สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงาน
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สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ทุกท่าน 

ส�าหรับโครงการเงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได 

“ออมทรัพย์ทวีคูณ โครงการ 1” เร่ิมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

มีสมาชิกให้ความสนใจ และน�าเงินมาฝากกับสหกรณ์ฯ ตาม

โครงการนี้แล้วมีสมาชิกมาเปิดบัญชี 58 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 17 

พฤศจิกายน 2560 เป็นเงินจ�านวน 39,381,181.13 ล้านบาท 

โครงการนี้จะเปิดไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 สอบถามข้อมูล

และรายละเอียดได้ตามวันเวลาเปิดท�าการสหกรณ์ฯ หรือที่

ฝ่ายการเงิน โทร. 085-336-0404 

 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายธนสาร รมยะพันธุ์   

      089-890-9946

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด  

โทร. 08-1409-5101, 02-594-3173  E-mail : p.p.s_1608@hotmail.com

นามผูƒรับ

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

เลขที่ 776 ถ.รัตนาธิเบศร† ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com  

ฝ่ายสินเช่ือโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย 
โทร 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ โทร. 02-969-8841  LINE ID : 02-969-8841  
Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : 02-969-8200 , E-mai l  :  n tbcoop@hotmai l . com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุดที่ 58 ประจ�าปี 2560

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ท่ีปรกึษา ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย นายมานัส บรรจงใหม่   
บรรณาธิการ ดร.ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี
กองบรรณาธิการ นายวิทยา         น้อยประเทศ
 นายบังเอิญ       อิ่มจิตร
 นายสงบ           สนสิน
 นายวิวัฒน์        กองแกน
 นายโสภณ        บัวลอย
 นายธนสาร       รมยะพันธุ์
 นางพูลมาศ       ทับเกร็ด
 นายรังสิมันต์ ยาละ
 นายดนตรี จิตตะวิกุล
 นายสม จงถาวร
 นายวิชัย ทับคล้าย
 นายฉันทิชย์ ศรีทอง

สหกรณ์ครูนนท์
ชดุท่ี 58 ประจ�ำปี 2560 ฉบบัประจ�ำเดือน พฤศจิกำยน 2560

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

สวัสดีครับ

อ่านต่อหน้า 11

ข้อก�าหนดและเง่ือนไข

1. อตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์นีส้�าหรับสมาชิก ทีม่ยีอดเงินฝาก

ตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

2. สมาชิกสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้ เมื่อเงินฝากครบ

ก�าหนดแต่ละรอบ

3. ในกรณีถอนก่อนก�าหนดโครงการ ให้รับดอกเบีย้ออมทรัพย์

ธรรมดาส�าหรับยอดเงินที่ถอนจ�านวนนั้นๆ


