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ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�
    บรรณาธิิการ

	 ทำำ�อย่่�งไรจะอย่่่ได้้อย่่่เป็็นในสัังคมปั็จจุบััน	 ปั็ญห�
อุป็สัรรคของสัังคมมีอย่่่หล�ย่ด้้�นหล�ย่มุม	 ทัำ�งทำ�งด้้�นสัังคม	
เศรษฐกิิจและกิ�รเมือง	 ปั็ญห�มีอย่่่ว่่�เร�จำะอยู่่�อยู่��งไร
ให้เหม�ะกัับัสิถ�นกั�รณ์์	 โด้ย่เฉพ�ะในเรื�องเศรษฐกิิจ
ซ่ึ่�งเป็็นปั็ญห�ด่้�นแรกิทีำ�เร�ต้้องเผชิิญกัิบักิ�รแก้ิปั็ญห�ให้อย่่่
อย่่�งเป็็นสุัข	 ต้�มอัต้ภ�พของเร�ให้ได้้	 เร�มักิได้้ยิ่นได้้ฟััง
อย่่่เสัมอกัิบัคำ�ว่่�	“ของแพง ร�ยู่ได้ต่ำำ��”	หนี�สิัน	โด้ย่เฉพ�ะคร่
มักิถู่กิสัังคมมองว่่�มีหนี�สิันม�กิ	 ก็ิเพร�ะมีแต่้คนพ่ด้ถู่งหนี�สิันคร่	
แต่้ผ้่เขีย่นกิลับัมองว่่�ทุำกิอ�ชีิพย่่อมมีหนี�สิันกัินทัำ�งนั�น		เพีย่งแต่้ว่่�
ใครจะบัริห�รหนี�ได้้ดี้กิว่่�กัิน	 คร่เร�ยั่งมีสัหกิรณ์์ออมทำรัพย์่	
ซ่ึ่�งทุำกิคนเป็็นเจ้�ของ	“ใครม่ก็ัเอ�ม�ฝ�กั ใครไม�ม่ก็ัม�ก้่ัยืู่ม” 
เกิิด้ผลป็ระโย่ชิน์ก็ิแบ่ังปั็นกัินอย่่�งเป็็นธรรม	 ทีำ�เร�มักิได้้ยิ่น
คำ�ว่่� “เพื�อนชุ�วยู่เพื�อน”	 นี�คือหลักิกิ�รของสัหกิรณ์์ฯ	 และ
เป็็นสัถู�บัันทำ�งกิ�รเงินของคร่ทีำ�มีสัวั่สัดิ้กิ�รและผลต้อบัแทำน
อย่่�งเห็นได้้ชัิด้
	 เร�คงเคย่เข้�อบัรมสััมมน�และได้้ฟัังวิ่ทำย่�กิร
หล�ย่ๆ	 ท่ำ�นได้้พ่ด้ถู่งกิ�รบัริห�รทำรัพย์่ให้เกิิด้สุัขหรือเกิิด้
ป็ระโย่ชิน์ม�ก็ิม�กิ	 แต่้สิั�งใกิล้ตั้ว่หรือวิ่ถีูชีิวิ่ต้ของคนไทำย่เร�
กิลับัมองข้�ม	 ท่ำ�นเชืิ�อหรือไม่ว่่�พระพุทำธเจ้�ท่ำ�นก็ิได้้สัอน
ในเรื�องนี�ไว้่เหมือนกัิน	 ท่ำ�นสัอนว่่�คนทีำ�เกิิด้ม�ทุำกิคนต้้องมี
สััมม�อ�ชีิพห�เลี�ย่งป็�กิเลี�ย่งท้ำองทุำกิคน	 สัอนให้เร�ขยั่น
ไม่งอมืองอเท้ำ�	 ไม่เกีิย่จคล้�นในกิ�รห�เลี�ย่งชีิพ	 มีทัำ�งสุัข
ในกิ�รห�และใช้ิอย่่�งมีสัติ้โด้ย่ให้แบ่ังทำรัพย์่ออกิเป็็น	 4	 ส่ัว่น		
ส่ัว่นทีำ�	1	ใช้ิจ่�ย่เลี�ย่งต้น	ครอบัครัว่	บิัด้�-ม�รด้�	รว่มถู่งคนทีำ�
คว่รบัำ�รุงให้มีคว่�มสุัขและทำำ�ป็ระโย่ชิน์ให้แก่ิผ้่อื�น	 และอีกิ	 2	
ส่ัว่นลงทุำนป็ระกิอบักิ�รง�นคร่�งหน่�ง	และส่ัว่นสุัด้ท้ำ�ย่เก็ิบัออม
ในย่�มจำ�เป็็น	จะสัังเกิตุ้ว่่�คำ�แนะนำ�ของท่ำ�นให้ใช้ิทำรัพย์่เลี�ย่ง
ต้นหรือครอบัครัว่เพีย่ง	25%	อีกิ	25%	เก็ิบัออมเว่ล�จำ�เป็็น	
อีกิ	50%	ใช้ิในกิ�รลงทุำน
	 ด่้แล้ว่เหมือนย่�กิ	 เพร�ะเร�เหม�รว่มทุำกิเรื�องม�เป็็น
เรื�องเดี้ย่ว่กัินหมด้	ห�กิเร�แย่กิเป็็นส่ัว่นๆ	ต้�มคำ�สัอนจะเป็็น

ป็ระโย่ชิน์ในกิ�รบัริห�รจัด้กิ�ร	 เงินต้้องเป็็นบ่ั�ว่ทีำ�ดี้ไม่ใช่ิ
กิลับัม�เป็็นน�ย่ของเร�	 กิ�รทีำ�จะทำำ�แบับันี�ได้้ส่ัว่นหน่�งต้้องมี
หลักิกิ�รในกิ�รใช้ิเงินและหลักิกิ�รใช้ิเงินต้�มคำ�สัอนก็ิคือ	
ต้้องร้่จักิจัด้ลำ�ดั้บัคว่�มสัำ�คัญ	 กิ�รจัด้ลำ�ดั้บัคว่�มสัำ�คัญ
เป็็นสิั�งจำ�เป็็นสัำ�หรับัทุำกิเรื�อง	 ผ้่ร้่หล�ย่ๆ	 ท่ำ�นได้้อธิบั�ย่
ให้ผ้่เขีย่นได้้เข้�ใจม�อย่่�งนี�
	 ในฉบัับันี�	ผ้่จัด้กิ�รท่ำ�นอธิชิ�ติ้	สัวั่สัดี้	ได้้พ่ด้ถู่งตั้ว่แทำน
สัม�ชิิกิ	 รว่มถู่งอำ�น�จหน้�ทีำ�ของทีำ�ป็ระชุิมใหญ่	 ท่ำ�นเขีย่น
ได้้อย่่�งชัิด้เจนน่�คิด้ต้�ม	ส่ัว่นกิ�รให้สัม�ชิิกิก้่ิด่้เหมือนจะเป็็น
ป็ระเด็้นหลักิทีำ�สัม�ชิิกิค่อนข้�งให้คว่�มสันใจ	 เพร�ะสัม�ชิิกิ
เกีิ�ย่ว่ข้องโด้ย่ต้รงคอลัมน์แว่ด้ว่งสิันเชืิ�อได้้อธิบั�ย่ถู่งกิ�รก้่ิ 
กิ�รผิด้นัด้ชิำ�ระหนี�	 อ่�นแล้ว่เข้�ใจแทำบัไม่ต้้องตี้คว่�มเลย่ทีำเดี้ย่ว่	
หล�ย่ๆ	คอลัมน์หรือว่่�ทุำกิคอลัมน์เข้มข้น	กิระชัิบัข่�น	อ่�นง่�ย่
เข้�ใจง่�ย่	นโย่บั�ย่ท่ำ�นป็ระธ�น	ด้ร.เอนกิ	ล่ว่งลือ	ท่ำ�นต้้องกิ�ร
ให้สัม�ชิิกิรับัร้่กิ�รสืั�อสั�รอย่่�งต้รงไป็ต้รงม�	 เพร�ะ	
“คว�มเข้�ใจำ เป็นแผนท่ี่�ของคว�มสิำ�เร็จำ”	 อีกิคอลัมน์
ทีำ�อด้พ่ด้ถู่งไม่ได้้	 คือ	 ถู�มม�	 -	 ต้อบัไป็	 ต้อบัต้รงถู�มต้รง	
เป็็นอีกิคอลัมน์ทีำ�น่�สันใจ
	 ขอบัคุณ์เพื�อนสัม�ชิิกิทีำ�ให้คว่�มสันใจและทำว่งถู�ม
กิรณี์ทีำ�ไม่ได้้รับัว่�รสั�ร	ทำ�งกิองบัรรณ์�ธิกิ�รพย่�ย่�มทีำ�จะแก้ิไข
ปั็ญห�ให้ต้�มคว่�มป็ระสังค์ของท่ำ�นให้จงได้้
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 สวััสดีีครัับพีี่�ๆ  และเพ่ี่�อนื่ๆ สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพี่ย์์

ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี ทุกท่านื่......
	 ผ่�นม�	 13	 เดื้อน	 ทีำ�ผมได้้เข้�ม�ป็ฏิิบััติ้หน้�ทีำ�
ป็ระธ�นกิรรมกิ�รสัหกิรณ์์ออมทำรัพย์่คร่นนทำบุัรี	 จำ�กัิด้	
เร�มีง�นหล�ย่ด้้�นทีำ�ต้้องด้ำ�เนินกิ�รและได้้ทำำ�คว่บัค่่กัิน
ไป็ต้ลอด้ครับั	 ง�นทีำ�ท่ำ�นเห็นได้้ชัิด้เจนคงเป็็นง�นด้้�น
อ�ค�รสัถู�นทีำ�	 มีห้องกิ�แฟัให้พว่กิเร�ได้้เข้�ไป็นั�งพักิ
จิบันำ��ชิ�กิ�แฟั	รอเพื�อน	ป็ร่กิษ�ง�นกัิน	รว่มทัำ�งได้้ทำำ�กิ�ร
ป็รับัป็รุงทำ�สัีอ�ค�รและทำำ�หลังค�ทีำ� รั�ว่	 ป็รับัป็รุง
เว่ทีำห้องป็ระชิุม	 ชัิ�น	 4	 ของสัำ�นักิง�นสัหกิรณ์์ฯ	
และทีำ�สัำ�คัญคือ	 ล�นจอด้รถูซ่ึ่�งกิำ�ลังด้ำ�เนินกิ�รอย่่่	
เพื�อให้มีทีำ�จอด้รถูกิว้่�งขว่�ง	 ขน�ด้ถูนนกิว้่�ง	 8	 เมต้ร	
มีทำ�งเดิ้น-วิ่�ง	ออกิกิำ�ลังกิ�ย่และมุมสัว่นพักิผ่อนด้้�นหลัง
ต้�มงบัป็ระม�ณ์ทีำ�อนุมัติ้จ�กิวั่นป็ระชุิมใหญ่ครับั
	 ด้้�นระบับัเทำคโนโลย่ีของสัำ�นักิง�นทีำ�กิำ�ลัง
ด้ำ�เนินกิ�รเช่ินกัิน	 ซ่ึ่�งในอน�คต้ถู้�ทำำ�เสัร็จแล้ว่	 พว่กิเร�
จะแต้ะทีำ�หน้�จอโทำรศัพท์ำและจะได้้ร้่ร�ย่ละเอีย่ด้ข้อม่ล
ส่ัว่นตั้ว่ของตั้ว่เองได้้เลย่	ว่่�เป็็นสัม�ชิิกิกีิ�ปี็	มีทุำนเรือนหุ้น
เท่ำ�ไร	 มีหนี�สิันเท่ำ�ไรและอื�นๆ	 ทีำ�เป็็นข้อม่ลส่ัว่นตั้ว่ทีำ�
สัม�ชิิกิคว่รทำร�บั		
	 ด้้�นกิ�รบัริกิ�ร	 ผมได้้กิำ�ชัิบัอย่่�งชัิด้เจนกัิบั
ผ้่จัด้กิ�รสัหกิรณ์์ฯ	และเจ้�หน้�ทีำ�ทุำกิคนให้บัริกิ�รสัม�ชิิกิ
ทุำกิท่ำ�นเสัมือนญ�ติ้ผ้่ใหญ่	 สุัภ�พ	 อ่อนโย่น	 เจ้�หน้�ทีำ�
ทุำกิคนมีป้็�ย่ชืิ�อแขว่น	 ถู้�ท่ำ�นใด้ไม่ได้้รับักิ�รบัริกิ�รทีำ�ดี้	
กิรุณ์�จด้ชืิ�อ	 เว่ล�	 และเรื�องทีำ�ม�ติ้ด้ต่้อ	 แจ้งให้ผมทำร�บั
ด้้ว่ย่จะได้้เป็็นข้อม่ลในกิ�รป็ระเมินผลกิ�รทำำ�ง�น
ของแต่้ละคนครับั	 พร้อมทัำ�งจะได้้ให้ผ้่จัด้กิ�รสัหกิรณ์์ฯ	
กิำ�ชัิบัให้ม�กิข่�น
	 ด้้�นกิ�รลงทุำนต้อนนี�	 สัหกิรณ์์ฯ	 เร�มีผ้่ป็ระสังค์
ฝ�กิเงินเพิ�มข่�น	 ผมได้้ห�รือกัิบัคณ์ะกิรรมกิ�รว่่�จะย่ัง
ไม่ลด้ด้อกิเบีั�ย่เงินฝ�กิ	 ต้ร�บัใด้ทีำ�ห�แหล่งลงทุำนทีำ�มั�นคง
และได้้ผลต้อบัแทำนคุมค่�กัิบัด้อกิเบีั�ย่เงินฝ�กิครับั
	 ด้้�นสัว่ัสัดิ้กิ�รปี็นี�มีกิ�รแพร่ระบั�ด้ของเชืิ�อไว่รัสั
โควิ่ด้-19	 อย่่�งต้่อเนื�องและย่ังคงระบั�ด้หนักิอย่่่ในขณ์ะนี�	
สัม�ชิิกิเร�เดื้อนร้อนเรื�องค่�ใช้ิจ่�ย่ในกิ�รด้ำ�รงชีิพ	
อ�จไม่สัะด้ว่กิในเรื�องกิ�รสั่งค่�หุ้น/เงินต้้น	 เร�จ่งได้้มี
นโย่บั�ย่งด้ส่ังต้้นได้้	 12	 เดื้อน	 และลด้สั่งค่�หุ้นให้เหลือ
ต้ำ��สุัด้ต้�มข้อบัังคับัได้้	12	เดื้อนเช่ินกัิน	ส่ัว่นเงนิสัว่สััดิ้กิ�ร
ช่ิว่ย่เหลือสัม�ชิิกิเร�ทีำ�ติ้ด้เชืิ�อโควิ่ด้-19	 ต้อนนี�ได้้จ่�ย่
ไป็แล้ว่สั�มแสันกิว่่�บั�ทำครับั

ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดีรั.เอนื่ก  ล่วังล่อ
ปัรัะธิ์านื่สหกรัณ์์ออมทรััพี่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี

	 ต้อนนี� ผม ไ ด้้กิำ� ชัิบั ใ ห้คณ์ะกิรรมกิ�รและ
คณ์ะอนุกิรรมกิ�รทุำกิคณ์ะรว่บัรว่มสัรุป็ผลง�น	เพื�อจะได้้
นำ�ม�บัอกิกิล่�ว่ให้พี�น้องสัม�ชิิกิทุำกิท่ำ�นได้้ทำร�บัว่่�	
พว่กิเร�ในฐ�นะต้ัว่แทำนทีำ�ท่ำ�นเลือกิม�	 ทำำ�อะไรไป็บั้�ง
และได้้ผลอย่่�งไรบ้ั�ง
	 สุัด้ท้ำ�ย่นี�	ผมขอให้ทุำกิท่ำ�นจงป็ลอด้ภัย่จ�กิโรคภัย่
ทัำ�งป็ว่ง	มีชีิวิ่ต้ทีำ�สังบัสุัขครับั

 



	
สหกรณ์์ครูนนท์์ ม่ั่�นคง  โปร่่งใส  ท่ันสม่ั่ย  เต็็มั่ใจให้้บร่ิการ่4

 สวััสดีีครัับสมาช์ิกทุกท่านื่ครัับ...

น�ยู่อธิิชุ�ติ่ำ  สิวัสิด่
รองประธิ�นกัรรมกั�รคนท่ี่� 1

ปฏิิบััติ่ำหน้�ท่ี่�ผ้่จัำดกั�รสิหกัรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุุยกัับผู้้�จััดกัารคุุยกัับผู้้�จััดกัาร

	 ฉบัับัเดื้อนกิรกิฎ�คม	2564	ได้้พ่ด้คุย่กัินเรื�องของผ้่แทำน

สัม�ชิิกิสัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบุัรี	 จำ�กัิด้	 ว่่�ท่ำ�น

เป็็นตั้ว่แทำนของสัม�ชิิกิทัำ�งหมด้ในกิ�รทีำ�จะตั้ด้สิันพิจ�รณ์�

อนุญ�ต้หรืออนุมัติ้	 เรื�องกิ�รด้ำ�เนินง�นในด้้�นต่้�งๆ	 ของ

สัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบุัรี	 จำ�กัิด้	 ท่ำ�นผ้่แทำนสัม�ชิิกิฯ	

จ่งเป็็นผ้่มีคว่�มสัำ�คัญในกิ�รป็ระชุิมใหญ่ป็ระจำ�ปี็

	 ต้�มทีำ�ข้อบัังคับัสัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบัุรี	 จำ�กัิด้	

ข้อ	 71	 กิำ�หนด้อำ�น�จหน้�ทีำ�ของทีำ�ป็ระชุิมใหญ่	 มีอำ�น�จ

หน้�ทีำ� พิจ�รณ์�วิ่นิจฉัย่เรื�องทัำ�งป็ว่งทีำ� เ กิิด้ข่�นเกีิ�ย่ว่กัิบั

กิ�รด้ำ�เนินกิิจกิ�รของสัหกิรณ์์ฯ	ซ่ึ่�งรว่มทัำ�งในข้อต่้อไป็นี�

	 1.	 เรื�องกิ�รรับัสัม�ชิิกิเข้�ใหม่	 สัม�ชิิกิออกิจ�กิ

สัหกิรณ์์ฯ	กิ�รเลือกิตั้�งผ้่แทำนสัม�ชิิกิ	และวิ่นิจฉัย่ข้ออุทำธรณ์์

ของผ้่สัมัครซ่ึ่�งมิได้้รับัเลือกิเข้�เป็็นสัม�ชิิกิ	 และสัม�ชิิกิ

ทีำ�ถู่กิให้ออกิจ�กิสัหกิรณ์์ฯ

	 2.		 พิจ�รณ์�เลอืกิตั้�ง	และถูอด้ถูอนกิรรมกิ�รด้ำ�เนินกิ�ร

และผ้่ต้รว่จสัอบักิิจกิ�รของสัหกิรณ์์ฯ

	 3.	 พิจ�รณ์�อนุมัติ้งบัดุ้ล	 และจัด้สัรรกิำ�ไรสุัทำธิ

ป็ระจำ�ปี็ของสัหกิรณ์์ฯ

	 4.	 รับัทำร�บัร�ย่ง�นป็ระจำ�ปี็แสัด้งผลกิ�รด้ำ�เนินง�น

ของสัหกิรณ์์ฯ	 ของคณ์ะกิรรมกิ�รด้ำ� เ นินกิ�รและ

ของผ้่ต้รว่จสัอบักิิจกิ�ร

	 5.	 พิจ�รณ์�กิำ�หนด้บัำ�เหน็จค่�ต้อบัแทำนกิ�ร

ป็ฏิิบััติ้ง�นของกิรรมกิ�รด้ำ�เนินกิ�ร	 หรือกิรรมกิ�รอื�นๆ	

และผ้่ต้รว่จสัอบักิิจกิ�ร

	 6.	 พิจ�รณ์�กิำ�หนด้ว่งเงินซ่ึ่�งสัหกิรณ์์ฯ	 อ�จก้่ิย่ืม	

หรือคำ��ป็ระกัิน

	 7.	 อนุมัติ้แผนง�นและงบัป็ระม�ณ์ร�ย่จ�่ย่ป็ระจำ�ปี็

ของสัหกิรณ์์ฯ

	 8.	 พิจ�รณ์�แย่กิสัหกิรณ์์

	 9.	 กิำ�หนด้ค่�เบีั�ย่เลี�ย่ง	 ค่�พ�หนะ	 ค่�เช่ิ�ทีำ�พักิ	

และค่�เบีั�ย่ป็ระชุิมของกิรรมกิ�รด้ำ�เนินกิ�รกิรรมกิ�รอื�นๆ	

ทีำ�ป็ร่กิษ�และทีำ�ป็ร่กิษ�กิิต้ติ้มศักิดิ้�

	 10.	พิจ�รณ์�แก้ิไขเพิ�มเติ้มข้อบัังคับั

	 11.	รับัทำร�บัเรื�องกิ�รด้ำ�เนินง�นของสัันนิบั�ต้

สัหกิรณ์์แห่งป็ระเทำศไทำย่และชุิมนุมสัหกิรณ์์ทีำ�สัหกิรณ์์นี�

เป็็นสัม�ชิิกิอย่่่

	 12.	พิเคร�ะห์และป็ฏิิบััติ้ต้�มบัันท่ำกิ	 หรือหนังสัือ

ของน�ย่ทำะเบัีย่นสัหกิรณ์์	 รองน�ย่ทำะเบัีย่นสัหกิรณ์์	

ผ้่ต้รว่จกิ�รสัหกิรณ์์	 ผ้่สัอบับััญชีิ	 หรือพนักิง�นเจ้�หน้�ทีำ�

ซ่ึ่�งน�ย่ทำะเบีัย่นสัหกิรณ์์มอบัหม�ย่

	 13.	กิำ�หนด้ร่ป็กิ�รซ่ึ่�งสัหกิรณ์์คิด้จะทำำ�เป็็นเครื�อง

เกืิ�อหนุนบัรรด้�สัม�ชิิกิต้�มวั่ต้ถุูป็ระสังค์ของสัหกิรณ์์ฯ

	 ในปี็นี�	 กิ�รปิ็ด้บััญชีิทำ�งกิ�รเงินเป็็นไป็ต้�มกิำ�หนด้

คือถู่งเดื้อนตุ้ล�คม	2564	ผ้่สัอบับััญชิน่ี�จะต้รว่จเสัร็จภ�ย่ใน

เดื้อนพฤศจิกิ�ย่น	 2564	 ห�กักัำ�หนดกั�รท่ี่�กัล่��วม�น่�

ไม�ม่ปัญห�แล่ะอุปสิรรคใดๆ โดยู่เฉพ�ะกั�รแพร�ระบั�ด

ของเชืุ�อไวรัสิโควิด 19 ไม�ลุ่กัล่�มอ่กั เร�น��จำะประชุุมใหญ�ได้

ภ�ยู่ในเดือนธัินว�คม 2564 ครับั
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         โทร. 081 - 916-9307         โทร. 081 - 916-9307

      รายงาน      รายงาน

      จากห้้องประชุุมจากห้้องประชุุม

 สวััสดีีครัับ..เพี่่�อนื่สมาชิ์กสหกรัณ์์ออมทรััพี่ย์์
ครูันื่นื่ทบุรีั ที�เคารัพี่รัักทุกท่านื่... 

           ทวีัส์ทธ์ิ์� ฉ์ิ่�งแก้วั
                                   กรรมการและเลขานุุการ

	 เดื้อนสังิห�คม	2564	ได้้มีกิ�รป็ระชิมุคณ์ะกิรรมกิ�ร
ด้ำ�เนินกิ�รฯ	ชุิด้ทีำ�	62		ครั�งทีำ�	7		เมื�อวั่นทีำ�	28	สิังห�คม	2564		
โด้ย่ขอนำ�ม�ร�ย่ง�นดั้งต่้อไป็นี�
	 ณ์	 สิั�นเดื้อนกิรกิฎ�คม	 2564	 สัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์
คร่นนทำบุัรี	 จำ�กัิด้	 มีสัม�ชิิกิสั�มัญ	 จำ�นว่น	 9,958	 คน		
สัม�ชิิกิสัมทำบั	 จำ�นว่น	 1,117	 คน	 รว่ม	 11,075	 คน		
สัหกิรณ์์ฯ	 มีทุำนด้ำ�เนินง�น	 จำ�นว่น	 6,865.53	 ล้�นบั�ทำ		
โด้ย่แบ่ังเป็็นเงินให้สัม�ชิิกิก้่ิจำ�นว่น	 5,620.07	 ล้�นบั�ทำ
และเงินฝ�กิธน�ค�รจำ�นว่น	 89.71	 ล้�นบั�ทำ	 เงินฝ�กิสัหกิรณ์์อื�น	
จำ�นว่น	527.80	ล้�นบั�ทำ	เงินลงทุำน	จำ�นว่น	15.03	ล้�นบั�ทำ
และทำรัพย่์สิันอื�น	จำ�นว่น	612.91	ล้�นบั�ทำ	ทัำ�งนี�	สัหกิรณ์์ฯ	
มีกิำ�ไรตั้�งแต่้เดื้อนพฤศจิกิ�ย่น	-	กิรกิฎ�คม	2564	รว่มทัำ�งสิั�น
ป็ระม�ณ์	172	ล้�นบั�ทำเศษ
	 สัหกิรณ์์ฯ	 ได้้ด้ำ�เนินกิ�รป็ระกิว่ด้ร�ค�โครงกิ�ร
ป็รับัป็รุงพื�นทีำ� ด้้�นหลังสัำ�นักิง�นสัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์
คร่นนทำบุัรี	 จำ�กัิด้	 	 จนได้้ผ้่รับัจ้�งคือ	บัริษัทำ	 เอ	 แอนด์้	 เอ็
มอ�ร์ทำคอนสัต้รัคร์ชัิ�น	จำ�กัิด้	โด้ย่ได้้เสันอร�ค�ค่�จ้�งจำ�นว่น
	 9,800,000	 บั�ทำ	 (เก้ิ�ล้�นแป็ด้แสันบั�ทำถู้ว่น)	 ซ่ึ่�งเมื�อ
ด้ำ�เนินกิ�รแล้ว่เสัร็จ	 สัหกิรณ์์ฯ	 จะมีล�นจอด้รถูย่นต์้
เพีย่งพอต่้อกิ�รบัริกิ�รสัม�ชิิกิ	มีสัว่นหย่อ่มสัำ�หรับัให้สัม�ชิิกิ
ใช้ิพักิผ่อนหย่่อนใจและเส้ันทำ�งสัำ�หรับัรอบัสัว่นเดิ้น	 -	 วิ่�ง	
ออกิกิำ�ลังกิ�ย่

	 กิ�รแก้ิไขระเบีัย่บัสัหกิรณ์์ฯ	 ว่่�ด้้ว่ย่กิ�รให้เงินก้่ิ
และด้อกิเบีั�ย่เงินก้่ิ	 พ.ศ.	 2563	 แก้ิไขเพิ�มเต้ิม	 (ฉบัับัทีำ�	 7)	
พ.ศ.	2564	โด้ย่เป็็นกิ�รแก้ิไขเพื�อให้สั�ม�รถูบัริกิ�รสัม�ชิิกิ
ได้้อย่่�งเป็็นธรรมและเสัมอภ�คยิ่�งข่�น	 เช่ิน	 กิรณี์สัม�ชิิกิ
ได้้โอนย่้�ย่ไป็ทำำ�ง�นต่้�งจังหวั่ด้	 (นอกิเขต้จังหวั่ด้นนทำบุัรี)	
แต่้ป็ระสังค์จะเป็็นสัม�ชิิกิสัหกิรณ์์ฯ	 ดั้งเดิ้มและย่ินดี้ให้
สัหกิรณ์์ฯ	 เรีย่กิเงินค่�หุ้นหรือเงินก้่ิไป็ย่ังต้้นสัังกัิด้ใหม่	
(เก็ิบัเงินจ�กิต้้นสัังกัิด้ใหม่ได้้)	 ก็ิจะทำำ�ได้้โด้ย่สัม�ชิิกิย่ังคง
มีสิัทำธิและหน้�ทีำ�เหมือนเดิ้ม	 (ระเบีัย่บัฯเดิ้มตั้ด้สิัทำธิ�กิ�รก้่ิ	
กิ�รคำ��ป็ระกิัน	 เพร�ะไม่มีต้้นสัังกัิด้อย่่่ในจังหว่ัด้นนทำบัุรี)	
รว่มทัำ�งกิรณี์ผ้่คำ��ป็ระกัินอ�ยุ่เกิิน	 75	 ปี็	 ก็ิจะมีสิัทำธิ�
คำ��ป็ระกิันได้้	 ทัำ�งนี� 	 เมื�อด้ำ�เนินกิ�รแกิ้ไขเสัร็จสิั�นแล้ว่
แล้ว่จะป็ระกิ�ศให้สัม�ชิิกิทำร�บัและร�ย่ง�นต่้อสัหกิรณ์์
จังหวั่ด้นนทำบุัรีได้้ทำร�บัต่้อไป็
	 กิ�รพิจ�รณ์�ให้สัม�ชิิกิส่ังค่�หุ้นร�ย่เดื้อนขั�นต้ำ��	
(เดื้อนละ	500	บั�ทำ)	เป็็นระย่ะเว่ล�	12	งว่ด้	(ได้้เพีย่ง	1	ครั�ง)	
เพื�อเป็็นกิ�รช่ิว่ย่เหลือสัม�ชิิกิทีำ�ได้้รับัผลกิระทำบัทำ�งด้้�น
เศรษฐกิิจ	 จ�กิกิ�รแพร่ระบั�ด้ของเชืิ�อไว่รัสัโควิ่ด้	 -	 19	
จ่งจำ�เป็็นต้้องลด้กิ�รออมเงินค่�หุ้น	 เพื�อนำ�ไป็ใช้ิจ่�ย่ในกิ�ร
ด้ำ�รงชีิพ	 ทัำ�งนี�สัม�ชิิกิจะต้้องย่ื�นคว่�มป็ระสังค์ต่้อสัหกิรณ์์ฯ	
และจะส่ังค่�หุ้นขั�นต้ำ��ได้้ในเดื้อนถัูด้ไป็จ�กิเดื้อนทีำ�ย่ื�นคำ�ขอ	
ซ่ึ่�งร�ย่ละเอีย่ด้ต่้�งๆ	 ทำ�งสัหกิรณ์์ฯ	 จะป็ระกิ�ศให้ทำร�บั
โด้ย่ทัำ�ว่กัินต่้อไป็
	 สุัด้ท้ำ�ย่	 ด้ร.เอนกิ	 ล่ว่งลือ	 ป็ระธ�นกิรรมกิ�ร
และกิรรมกิ�รทำุกิคน	 ได้้แจ้งให้ฝ่�ย่จัด้กิ�รเน้นย่ำ��นโย่บั�ย่
กิ�รบัริกิ�รสัม�ชิิกิให้เกิิด้รอย่ย่ิ�มและให้เจ้�หน้�ทีำ�ป็ฏิิบััติ้
กัิบัสัม�ชิิกิทีำ�ม�ติ้ด้ต่้อเสัมือนเป็็นญ�ติ้ผ้่ใหญ่
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 สวััสดีีครัับ...เพ่ี่�อนื่สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพี่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีั
ที�เคารัพี่รัักทุกท่านื่...พี่บกันื่ในื่ ฉิ่บับเด่ีอนื่ส์งหาคม 2564   
	 กิ�รให้เงินก้่ิแก่ิสัม�ชิิกินั�น	 สัหกิรณ์์ฯจะให้ได้้เฉพ�ะ
สัม�ชิิกิทีำ�ป็ฏิิบััติ้ง�น	 หรือมีต้้นสัังกัิด้อย่่่ในจังหวั่ด้นนทำบุัรี	
และมีต้้นสัังกัิด้หักิ	ณ์	 ทีำ�จ่�ย่	 หรือชิำ�ระผ่�นต้ัว่แทำนนำ�ส่ัง	 โด้ย่
ตั้ว่แทำนนำ�ส่ังต้้องได้้รับักิ�รแต่้งตั้�งจ�กิต้้นสัังกัิด้ด้้ว่ย่	โด้ย่ได้้กิำ�หนด้
ว่งเงินก้่ิทุำกิป็ระเภทำรว่มกัิน	ไม่เกิิน		5,000,000	บั�ทำ		และกิ�ร
ส่ังเงินงว่ด้ชิำ�ระหนี�ทุำกิป็ระเภทำ	 ผ้่ก้่ิต้้องส่ังโด้ย่วิ่ธีหักิจ�กิเงินได้้
ร�ย่เดื้อน	ณ์	ทีำ�จ่�ย่	หรือชิำ�ระผ่�นตั้ว่แทำนนำ�ส่ังดั้งกิล่�ว่และหลังจ�กิ
กิ�รหักิชิำ�ระหนี�ทุำกิป็ระเภทำ	 รว่มทัำ�งเงินอื�นๆ	 แล้ว่	 สัม�ชิิกิ
ต้้องมีเงินได้้ร�ย่เดื้อนคงเหลือสุัทำธิไม่น้อย่กิว่่�	 ร้อย่ละ	 30	
ทัำ�งนี�	ต้้องไม่ต้ำ��กิว่่�	3,000	บั�ทำด้้ว่ย่	
	 ต้�มข้อบัังคับัของสัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบัุรีจำ�กัิด้	
ข้อ	 41	 (5)	 กิำ�หนด้ว่่�	 สัม�ชิิกิค้�งส่ังเงินงว่ด้ชิำ�ระหนี�	 ไม่ว่่�
เงินต้้นหรือด้อกิเบีั�ย่	ติ้ด้ต่้อกัินเป็็นเว่ล�ถู่งสัองเดื้อน	หรือผิด้นัด้
กิ�รสั่งเงินงว่ด้ชิำ�ระหนี�ดั้งว่่�นั�นถู่งสั�มคร�ว่	 สัำ�หรับัเงินก้่ิ
ร�ย่หน่�งๆ	 สัม�ชิิกิอ�จถู่กิให้ออกิจ�กิสัหกิรณ์์และเมื�อ
คณ์ะกิรรมกิ�รด้ำ�เนินกิ�รได้้พิจ�รณ์�ให้	 ผ้่ก้่ิออกิจ�กิสัหกิรณ์์ฯ
ก็ิจะมีผลให้ข�ด้สัม�ชิิกิภ�พ	และนำ�เงินค่�หุ้น	เงินฝ�กิ	หรือเงิน
อื�นใด้ทีำ�สัม�ชิิกิมีอย่่กั่ิบัสัหกิรณ์์	ม�หักิชิำ�ระหนี�ให้กัิบัสัหกิรณ์์	ห�กิ
ย่ังมีหนี�คงเหลืออย่่่	สัหกิรณ์์จะแจ้งเป็็นหนังสืัอไป็ยั่งผ้่คำ��ป็ระกัิน
เพื�อให้ผ้่คำ��ป็ระกัินชิำ�ระหนี�แทำนผ้่ก้่ิจนครบัถู้ว่น	ถู้�สัหกิรณ์์ไม่ได้้
รับักิ�รชิำ�ระหนี�สัหกิรณ์์จะด้ำ�เนินกิ�รฟ้ัองผ้่ก้่ิและผ้่คำ��ป็ระกัิน
พร้อมกัิน	

ประเภทสััญญา

จำำานวนสัมาชิิก (คน) จำำานวนเงิิน (บาท)

หมายเหตุุ

ย่นก้� อนุมัตุิ
ไม่

อนุมัตุิ
ขอก้� อนุมัติุ หน้�ค�างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�ฉุุกู้เฉุิน 16 16 - 439,000.00 439,000.00 50,000.00 389,000.00

2. เงิินกู้้�สามััญ 77 76 1 115,646,000.00 113,916,000.00 70,319,903.52 43,596,096.48

3. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารอุุ่�นใจ 63 62 1   12,930,000.00   12,040,000.00 3,907,947.25 8,132,052.75

4. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารโควิิด 19 43 43 - 5,840,000.00   5,700,000.00 917,971.75 4,782,028.25

5. เงิินกู้้�พิิเศษ 2 1 1 3,600,000.00 2,500,000.00 607,197.00 1,892,803.00  

รวมทั�งิสัิ�น 201 198 3 138,455,000.00 134,595,000.00 75,803,019.52 58,791,980.48  

รายงิานการก้�เงิินประเภทตุ่างิๆ ประจำำาเดืือนสัิงิหาคม 2564 

แวดวงแวดวง
สิินเช่ื่�อสิินเช่ื่�อ

โทร. 081-725-9659โทร. 081-725-9659

               ว์ัทย์า ถาวัรักันื่ต์์
                                   รองประธิานุกรรมการคนุท่ี่� 2

	 ต้�มป็ระมว่ลกิฎหม�ย่แพ่งและพ�ณ์ิชิย่์	 ม�ต้ร�	 204		
กิำ�หนด้ว่่�	ถู้�หนี�ถู่งกิำ�หนด้ชิำ�ระแล้ว่	และภ�ย่หลังจ�กินั�น	เจ้�หนี�
ได้้เตื้อนล่กิหนี�แล้ว่	ล่กิหนี�ย่งัไม่ชิำ�ระหนี�ไซึ่ร้		ล่กิหนี�ได้้ชืิ�อว่่�ผิด้นัด้
เพร�ะเข�เตื้อนแล้ว่	 ถู้�ได้้กิำ�หนด้เว่ล�ชิำ�ระหนี�ไว้่ต้�มวั่น
แห่งป็ฏิิทิำน	และล่กิหนี�มิได้้ชิำ�ระหนี�ต้�มกิำ�หนด้ไซึ่ร้	ท่ำ�นว่่�ล่กิหนี�
ต้กิเป็็นผ้่ผิด้นัด้ชิำ�ระหนี�โด้ย่มิพักิต้้องเตื้อนเลย่	 วิ่ธีเดี้ย่ว่กัินนี�ท่ำ�น
ให้ใช้ิบัังคับัแก่ิกิรณี์ทีำ�ต้้องบัอกิกิล่�ว่ล่ว่งหน้�ก่ิอนกิ�รชิำ�ระหนี�		
ซ่ึ่�งได้้กิำ�หนด้เว่ล�ลงไว้่นับัแต่้วั่นทีำ�ได้้บัอกิล่�ว่	
	 ดั้งนั�น	เมื�อล่กิหนี�ผิด้นัด้ไม่ชิำ�ระหนี�ต้�มกิำ�หนด้		สัหกิรณ์์ฯ
จะมีกิ�รแจ้งเตื้อนกิ�รชิำ�ระหนี�ให้สัม�ชิิกิทำร�บั	 ผ่�นข้อคว่�ม
ในโทำรศัพท์ำมือถืูอ	 และถู้�ย่ังไม่ชิำ�ระหนี�ก็ิจะมีหนังสืัอบัอกิกิล่�ว่
ทำว่งถู�มไป็ยั่งผ้่ก้่ิต้�มถิู�นทีำ�อย่่ที่ำ�ให้ไว้่กัิบัสัหกิรณ์์	และห�กิผ้่ก้่ิไม่ม�
ชิำ�ระหนี�ต้�มกิำ�หนด้	 สัหกิรณ์์ฯ	 จะมีหนังสืัอทำว่งถู�มไป็ยั่งผ้่ก้่ิ
และผ้่คำ��ป็ระกัินอีกิครั�ง	ภ�ย่ใน	60	วั่น	และถู้�ผ้่ก้่ิและผ้่คำ��ป็ระกัิน
ได้้รับัหนังสืัอบัอกิกิล่�ว่ทำว่งถู�มหล�ย่ครั�งแล้ว่ย่งันิ�งเฉย่		สัหกิรณ์์ฯ
คงต้้องนำ�คดี้ม�ฟ้ัองร้องต่้อศ�ล		ซ่ึ่�งเป็็นสิั�งทีำ�สัหกิรณ์์ฯ	ไม่ต้้องกิ�ร
ให้เกิิด้ข่�นกัิบัสัม�ชิิกิท่ำ�นใด้เลย่	 เพร�ะปั็ญห�หนี�ทีำ�ค้�งชิำ�ระ	
สัหกิรณ์์ฯ	 มีแนว่ทำ�งช่ิว่ย่เหลือสัม�ชิิกิ	 คือกิ�รป็รับัโครงสัร้�งหนี�
ให้แก่ิสัม�ชิิกิ		ดั้งนั�นสัม�ชิิกิทีำ�มีปั็ญห�หนี�สิันม�กิ	จ่งไม่คว่รนิ�งเฉย่
ต้้องติ้ด้ต่้อกัิบัสัหกิรณ์์	เพื�อร่ว่มกัินแก้ิไขปั็ญห�	ครับั	
	 ถู้�มีกิ�รฟ้ัอง	 เมื�อศ�ลพิพ�กิษ�คด้ีให้จำ�เลย่ชิำ�ระหนี�
แก่ิโจทำย์่	 ศ�ลจะออกิคำ�บัังคับั	 กิำ�หนด้วิ่ธีกิ�รทีำ�จะป็ฏิิบััติ้ต้�ม
คำ�บัังคับัให้แก่ิเจ้�หนี�ต้�มคำ�พิพ�กิษ�	และให้ล่กิหนี�ลงล�ย่มือชืิ�อ
รับัทำร�บัคำ�พิพ�กิษ�นั�น	 ซ่ึ่�งคำ�บัังคับัจะมีกิ�รกิำ�หนด้ให้ชิำ�ระหนี�
ภ�ย่ในกีิ�วั่น	 	 ห�กิมิได้้ชิำ�ระหนี�จะต้้องมีกิ�รย่่ด้อ�ยั่ด้ทำรัพย่์สิัน	
และห�กิครบักิำ�หนด้จำ�เลย่ไม่ชิำ�ระหนี�ให้แก่ิโจทำย่์	 โจทำย่์ต้้องย่ื�น
คำ�ขอต่้อศ�ล	 เพื�อให้ศ�ลออกิหม�ย่บัังคับัคดี้	 และแจ้งพนักิง�น
บัังคับัคดี้แต่้งตั้�งเจ้�พนักิง�นง�นบัังคับัคดี้เป็็นผ้่ย่่ด้หรืออ�ยั่ด้
ทำรัพย่เ์พื�อข�ย่ทำอด้ต้ล�ด้เพื�อชิำ�ระหนี�แกิโ่จทำย่	์ห�กิจำ�เลย่อุทำธรณ์์
และย่ื�นคำ�ร้องเพื�อขอทุำเล�กิ�รบัังคับัคดี้		ห�กิศ�ลอนุญ�ต้ให้ทุำเล�
จำ�เลย่ก็ิจะต้้องนำ�หลักิป็ระกัินว่�งต่้อศ�ล	 ซ่ึ่�งหลักิป็ระกัินนั�น	
ต้้องเพีย่งพอต่้อจำ�นว่นเงินทีำ�จำ�เลย่ต้้องชิด้ใช้ิแก่ิโจทำย์่	



ข่่าวข่่าวประชาสััมพััันธ์์ประชาสััมพััันธ์์

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569
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“สิิงหาคม 2564”“สิิงหาคม 2564”

       ก์ต์ต์์ย์า ดีอกคำา 
        กรรมการและเหรัญญิก

 
 สวััสดีีค่ะสมาช์ิกทุกท่านื่	 พบักัินอีกิครั�งในเดื้อนสิังห�คม	 เดื้อนทีำ�อบัอว่นไป็ด้้ว่ย่คว่�มรักิอันบัริสุัทำธิ�	 ผ้่เขีย่นเลย่ขอนำ�
พระบัรมร�โชิว่�ทำของพระบั�ทำสัมเด็้จพระบัรมชินกิ�ธิเบัศร	 มห�ภ่มิพลอดุ้ลย่เด้ชิมห�ร�ชิ	 บัรมน�ถูบัพิต้รทีำ�พระองค์ได้้กิล่�ว่ไว้่	
ม�เป็็นข้อคิด้	คติ้เตื้อนใจ	ให้เร�ทุำกิคนได้้ใช้ิคว่�มร้่	คว่�มสั�ม�รถู	เพื�อให้ผ่�นพ้นสัถู�นกิ�รณ์์ในปั็จจุบัันไป็ได้้อย่่�งป็ลอด้ภัย่นะคะ	
ต้�มทีำ�กิล่�ว่ข้�งต้้น	เดื้อนนี�มีวั่นสัำ�คัญสัำ�หรับัคนไทำย่และชิ�ว่โลกิ	มีวั่นอะไรบ้ั�งม�เรีย่บัเรีย่งพร้อมๆ	กัินเลย่ค่ะ	
	 วั่นทีำ�	1	สิังห�คม	ของทุำกิปี็เป็็นวั่นสัต้รีไทำย่และเป็็นวั่นชิ�ติ้ของป็ระเทำศสัวิ่ต้เซึ่อร์แลนด์้(Switzerland)
	 วั่นทีำ�	4	สิังห�คม	เป็็นวั่นสืั�อสั�รแห่งชิ�ติ้
	 วั่นทีำ�	7	สิังห�คม	เป็็นวั่นรพี	(พระบิัด้�แห่งกิฎหม�ย่ไทำย่)	 
	 วั่นทีำ�	8	สิังห�คม	เป็็นวั่นอ�เซีึ่ย่น	(Asean)	และวั่นแมว่โลกิ
 วั่นทีำ�	9	สิังห�คม	เป็็นวั่นชิ�ติ้ของป็ระเทำศสิังค์โป็ร์(Singapore)
	 วั่นทีำ�	12	สิังห�คม	ของทุำกิปี็	เป็็นวั่นแม่แห่งชิ�ติ้	
	 ในเดื้อนนี�มีวั่นสัำ�คัญถู่ง	 6	 วั่นเลย่นะคะ	 แต่้วั่นไหนๆ	 ก็ิสัำ�คัญนะคะ	 โด้ย่เฉพ�ะกิ�รได้้ทำำ�หน้�ทีำ�ของต้นเอง	 ให้สัมบ่ัรณ์์
และเกิิด้ป็ระโย่ชิน์ส่ังสุัด้	 และนี�กิ็เป็็นอีกิเรื�องหน่�งทีำ�สัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบัุรีได้้ป็ฏิิบััต้ิหน้�ทีำ�เพื�อป็ระโย่ชิน์ส่ังสัุด้แก่ิสัหกิรณ์์ฯ
เมื�อวั่นทีำ�	 10	 สิังห�คม	 2564	 ป็ระธ�นสัหกิรณ์์ออมทำรัพย์่คร่นนทำบุัรี	 ด้ร.เอนกิ	 ล่ว่งลือ	 และท่ำ�นอธิชิ�ติ้	 สัวั่สัดี้	 รองป็ระธ�น
ป็ฏิิบััติ้หน้�ทีำ�ผ้่จัด้กิ�รสัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบุัรี	พร้อมด้้ว่ย่	ท่ำ�นวิ่ทำย่�	ถู�ว่รกัินต์้	คณ์ะกิรรมกิ�รสัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบุัรี
ได้้สัำ�รว่จพื�นทีำ�	ติ้ด้ป้็�ย่เพื�อขับัเคลื�อนในกิ�รด้ำ�เนินกิ�รป็รับัป็รุงและพัฒน�พื�นทีำ�ด้้�นหลังของสัำ�นักิง�นสัหกิรณ์์ฯ	ต้�มมติ้ทีำ�ป็ระชุิม
ใหญ่ต่้อไป็	ก็ิเป็็นอีกิหน่�งกิิจกิรรมทีำ�สัร้�งคุณ์ภ�พและม�ต้รฐ�นต่้อไป็
	 พบักัินใหม่ฉบัับัหน้�นะคะ
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ร�ยู่ง�นกั�รเร่ยู่กัเก็ับัหน่�ประจำำ�เดือนกัรกัฎ�คม 2564 

ประเภที่ล่่กัหน่� (บั�ที่)
ทัี่�งหมด ชุำ�ระ

จำำ�นวนเงิน
ร�ยู่ สัิญญ� ร�ยู่ สัิญญ�

ล่กิหนี�เงินก้่ิค้�งน�น/ล่กิหนี�เงินก้่ิป็รับัโครงสัร้�งหนี� 92 147 72 112 886,931.60

ล่กิหนี�เงินก้่ิข�ด้สัม�ชิิกิภ�พ 427 694 237 348 3,383,919.00

ล่กิหนี�เงินก้่ิระหว่่�งด้ำ�เนินคดี้ 87 148 20 32 600,032.75

ล่กิหนี�เงินก้่ิต้�มคำ�พิพ�กิษ� 814 1,237 244 374 3,115,278.25

เดื้อนกิรกิฎ�คม	2564 1,420 2,226 573 866 7,986,161.60

เดื้อนพฤศจิกิ�ย่น	2563	–	มิถุูน�ย่น	2564 61,760,638.13

เดือนพฤศจิำกั�ยู่น 2563 – กัรกัฎ�คม 2564 รวมทัี่�งสิิ�น 69,746,799.73

โทร,  081 - 4562837โทร,  081 - 4562837

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

มานัื่ส  บรัรัจำงใหม่
กรัรัมการั

 สวััสดีีครัับสมาช์ิกทุกท่านื่
	 ผ่�นไป็แล้ว่ครับั	 สัำ�หรับักิ�รด้ำ�เนินง�นของคณ์ะกิรรมกิ�ร
ด้ำ�เนินกิ�รสัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบุัรี	จำ�กัิด้	ชุิด้ทีำ�	62	

 คณ์ะกัรรมกั�รม่นโยู่บั�ยู่ในกั�รให้คว�มชุ�วยู่เหลื่อแล่ะแนะนำ�ที่�งออกัสัำ�หรับัสัม�ชิิกิทีำ�มีปั็ญห�ครับั	
อย่�่เกิบ็ัปั็ญห�ไว้่คนเด้ยี่ว่	เพร�ะอ�จทำำ�ใหผ้่้คำ��ป็ระกัินคนอื�นต้้องเครีย่ด้ไป็กัิบัท่ำ�นด้้ว่ย่ ที่�งสิหกัรณ์์ฯ ยิู่นด่ห�ที่�งออกั
ให้กัับัทุี่กัที่��นครับั

ป็ระจำ�ปี็	 2564	 ถู่ง	 3	 ไต้รม�สั	 จะเห็นได้้ว่่�ในช่ิว่งนี�

มีสัม�ชิิกิทีำ�มีปั็ญห�ในกิ�รสั่งชิำ�ระหนี�เข้�ม�ทำำ�บัันท่ำกิ

ป็รับัโครงสัร้�งหนี�	ต้�มโครงกิ�ร	“กั�รให้คว�มชุ�วยู่เหลื่อ

แก้ัไขปัญห�กั�รชุำ�ระหน่�ของล่่กัหน่�”	ม�กิข่�น	ทำำ�ให้ตั้ว่เลข

ในกิ�รเรีย่กิเก็ิบัหนี�จ�กิสัม�ชิิกิส่ังข่�นและปั็ญห�หนี�	NPL	

มีแนว่โน้มลด้ลง



มุุมุบำำ�น�ญมุุมุบำำ�น�ญ
และและ  ชมรมผู้้�สู้งอายุุฯชมรมผู้้�สู้งอายุุฯ

 สวััสดีีครัับ ท่านื่ข้้ารัาชิการับำานื่าญทุกท่านื่
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มานัื่ส  บรัรัจำงใหม่
กรัรัมการั

081-458-8057081-458-8057

สิงบั  สินสิิน
กิรรมกิ�ร

 ฉบัับันี�ก็ิเกีิ�ย่ว่กัิบัสุัขภ�พของพว่กิเร�นั�นเอง	ซ่ึ่�งมสีั�ระ

สัำ�คัญดั้งนี�ครับั

	 คนไทำย่กิว่่�	 7	 ล้�นคนเป็็นโรคข้อเข่�เสืั�อมทำำ�ให้

เดิ้นไม่สัะด้ว่กิ	 ลุกินั�งไม่ถูนัด้	 แถูมย่ังเป็็นอุป็สัรรคต้่อกิ�ร

เคลื�อนไหว่และทำุกิคนสั�ม�รถูเป็็นได้้	 ห�กิไม่ป้็องกัินตั้�งแต้่

วั่นนี� จ่งนำ�	 5	 เทำคนิคป็้องกิันโรคข้อเข่�เสืั�อม	 ทำำ�แล้ว่

ลด้คว่�มเสีั�ย่ง	บัรรเทำ�คว่�มรุนแรงของโรคได้้ดี้	ลองทำำ�ต้�ม

ได้้เลย่ครับั	

	 1.	 ไม่คว่รนั�งท่ำ�เดิ้มเป็็นเว่ล�น�น	 	 ท่ำ�ขัด้สัม�ธิ	 นั�ง

พับัเพีย่บั	นั�งย่องๆ	ทำำ�ให้ข้อเข่�โด้นแรงกิด้ทัำบัม�กิกิว่่�ป็กิติ้

ไม่คว่รนั�งน�นหรือเป็ลี�ย่นท่ำ�นั�งไป็เรื�อย่ๆ

	 2.	 รักิษ�นำ��หนักิตั้ว่	 เพร�ะย่ิ�งนำ��หนักิตั้ว่ม�กิ	 ย่ิ�งทำำ�ให้

หัว่เข่�โด้นแรงกิด้ทัำบัม�กิข่�น	 นำ��หนักิเพิ�มเพีย่ง	 0.5	 กิกิ.	

ทำำ�ให้เข่�รับัแรงกิด้ม�กิข่�นถู่ง	1-1.5	กิกิ.

	 3.	 คว่บัคุมกิ�รกิินของหว่�น		เพร�ะระดั้บันำ��ต้�ลส่ัง

ทำำ�ให้กิระด่้กิอ่อนแข็งข่�นและโรคเบั�หว่�นทำำ�ให้ส่ัญเสีัย่

มว่ลกิระด่้กิอ่อนเสีั�ย่งข้อเสืั�อมม�กิข่�น

	 4.	 ออกิกิำ�ลังกิ�ย่เพื�อเพิ�มมว่ลกิระด่้กิ		กิ�รออกิกิำ�ลัง

เป็็นป็ระจำ�จะทำำ�ให้กิระด่้กิแข็งแรงข่�น		เริ�มต้้นด้้ว่ย่กิ�รออกิ

กิำ�ลังทีำ�มีแรงกิระแทำกิต้ำ��	เช่ิน	กิ�รเดิ้นเร็ว่	ว่่�ย่นำ��	

	 5.	 กิินอ�ห�รบัำ�รุงกิระด่้กิและข้อ	นอกิจ�กิแคลเซีึ่ย่ม

คว่รกิินอ�ห�รทีำ� มี วิ่ต้�มินซีึ่	 เช่ิน	 ส้ัม	 ฝรั� ง 	 มะน�ว่

และว่ิต้�มินด้ีจ�กิต้ับั	 ไข่แด้ง	 	 เพร�ะทำำ�ให้ร่�งกิ�ย่ด่้ด้ซ่ึ่ม

แคลเซีึ่ย่มได้้ดี้ข่�น

 อ้�งอิง		กิองทุำนสันับัสันุนและกิ�รสัร้�งเสัริมสุัขภ�พ

	(สัสัสั.)

องค์์การ อนามััยโลก : WHO องค์์การ อนามััยโลก : WHO 
ประกาศ ออกมัาแล้ว ว่า ประกาศ ออกมัาแล้ว ว่า 

 1. ภ่มิคุ้มกััน ท่ี่�ส่ิง ท่ี่�สุิด ในโล่กั คือ แสิงแดด...

แสังสีัส้ัม	ย่�มเย็่น...ช่ิว่ย่ให้ร่�งกิ�ย่	สัร้�งภ่มิ	คุ้มกัิน	ธรรมชิ�ติ้

ทีำ�เรีย่กิว่่�	สัเตี้ย่รอย่ด์้ในร่�งกิ�ย่	...ทำำ�ให้ภ่มิคุ้มกัินในเม็ด้

เลือด้ข�ว่	ส่ัง	กิว่่�	อ�ห�ร	ทุำกิชินิด้...

 2. ง�นวจัิำยู่ยืู่นยู่นัแล่ว้ วิต่ำ�มนิ D ม่คว�มสิำ�คัญต่ำ�อ

ภ่มิคุ้มกัันของร��งกั�ยู่ในกั�รต่ำ�อส้่ิกัับัไวรัสิโควิด	 พบัว่่�

ผ้่ป่็ว่ย่หนักิส่ัว่นใหญ่	 มีภ�ว่ะข�ด้วิ่ต้�มินD	 และเมื�อเพิ�ม

วิ่ต้�มิน	 D	 เข้�ไป็ในกิ�รรักิษ�ทำำ�ให้ผ้่ป่็ว่ย่โควิ่ด้ห�ย่เร็ว่

ข่�นม�กิ

 3. วิต่ำ�มิน D สิร้�งได้ไม�ยู่�กั แค�ต่ำ�กัแดดวันล่ะ

อยู่��งน้อยู่ 15 น�ท่ี่	 อ�ห�รจำ�พว่กิป็ล�	 ไข่	 แต่้ไม่แนะนำ�

ย่�เม็ด้วิ่ต้�มิน

 4. มนุษย์ู่เงินเดือนของไที่ยู่สิ�วนใหญ�พบัว�� ม่ภ�วะ

ข�ดวิต่ำ�มิน D เพร�ะไม�ค�อยู่ต่ำ�กัแดดเที่��ไร	จ่งขอเชิิญชิว่น

คนไทำย่ทุำกิคนออกิม�ต้�กิแด้ด้กัินบ้ั�งอย่่�งน้อย่วั่นละ	

15	น�ทีำ	ต้้�นภัย่โควิ่ด้



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป
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ตุอบ

ถาม1
ถาม3

ถาม2

  สวััสดีีครัับสมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพี่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี
ทุำกิท่ำ�นย่ังคงต้้องพ่ด้ถู่งกิ�รป้็องกัินภัย่ร้�ย่จ�กิไว่รัสัโควิ่ด้19
ช่ิว่งนี�น่�เป็็นห่ว่งอย่่�งม�กิ	 เพร�ะกิ�รระบั�ด้จำ�นว่นผ้่ติ้ด้เชืิ�อ
เพิ�มข่�น	 และกิ�รเสีัย่ชิีวิ่ต้ก็ิเพิ�มขั�น	 ก็ิขอให้ฉีด้วั่คซีึ่นกัินให้ครบั	
ป้็องกัิน	 และรักิษ�สุัขภ�พกัินนะครับั	 ผมขอให้สิั�งศักิดิ้�สิัทำธิ�
ทีำ�ท่ำ�นเค�รพนับัถืูอจงคุ้มครองท่ำ�นสัม�ชิิกิและครอบัครัว่
ให้แคล้ว่คล�ด้และป็ลอด้ภัย่จ�กิภัย่พิบััติ้กัินทุำกิคนนะครับั	
และในช่ิว่งนี�ย่ิ�งเป็็นห่ว่งสัม�ชิิกิทีำ�เป็็นคร่,	เจ้�หน้�ทีำ�ทีำ�ป็ฏิิบััติ้ง�น
โรงเรีย่นเอกิชิน	โรงเรีย่นไม่สั�ม�รถูเป็ดิ้ได้้	โรงเรีย่นเก็ิบัค่�เทำอม
ไม่ได้้	 คร่ก็ิได้้รับัเงินน้อย่ลงบ้ั�ง	 สัอนพิเศษก็ิไม่ได้้	 จะห�ร�ย่ได้้
ทำ�งอื�นก็ิลำ�บั�กิ	กิ�รส่ังชิำ�ระหนี�กัิบัสัหกิรณ์์ฯ	ก็ิเป็็นปั็ญห�ต้�มม� 
	 สัม�ชิิกิท่ำ�นใด้มีปั็ญห�ดั้งกิล่�ว่	สัหกิรณ์์ฯ	 เชิิญชิว่นท่ำ�น
ม�ป็ร่กิษ�ห�รือกัิน	เพื�อห�แนว่ทำ�งกิ�รแก้ิปั็ญห�ต่้�งๆ	เหล่�นี�
รว่มทัำ�งสัม�ชิิกิทีำ�มีปั็ญห�ข�ด้กิ�รชิำ�ระหนี�	 ท่ำ�นอย่่�เพิกิเฉย่	
เพร�ะย่ิ�งน�นวั่นปั็ญห�จะเพิ�มพ่นจนถู่งกิ�รฟ้ัองร้องด้ำ�เนินคดี้	
เพร�ะสัหกิรณ์์ฯ	 มีโครงกิ�รทีำ�จะชิ่ว่ย่เหลือและแกิ้ปั็ญห�ให้
สัม�ชิิกิโด้ย่จัด้ “โครงกั�รกั�รให้คว�มชุ�วยู่เหลื่อแก้ัไขปัญห�
กั�รชุำ�ระหน่�ของล่่กัหน่�”	 ช่ิว่งแรกิจะด้ำ�เนินกิ�รตั้�งแต่้บััด้นี�ถู่ง	
วั่นทีำ�	 30	 กัินย่�ย่น	 2564	 ขอเชิิญชิว่นท่ำ�นสัม�ชิิกิเข้�ม�ร่ว่ม
โครงกิ�รได้้เลย่ครับั	 ขอต้อบัปั็ญห�ต่้�งๆทีำ�ท่ำ�นถู�มกัินม�นะครับั

 
	 สัม�ชิิกิถู�มม�กัินจำ�นว่นม�กิว่่�	 ถู้�เป็็นสัม�ชิิกิสัหกิรณ์์
ออมทำรัพย์่คร่นนทำบุัรี	จำ�กัิด้	สัม�ชิิกิจะได้้รับัสิัทำธิป็ระโย่ชิน์ต่้�งๆ
ดี้กิว่่�ธน�ค�รอื�นๆ	อย่่�งไรบ้ั�ง

	 ถู้�เป็็นสัม�ชิิกิสัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบุัรี	จำ�กัิด้	ท่ำ�น
จะได้้รับัสิัทำธิป็ระโย่ชิน์ม�กิกิว่่�ธน�ค�รต่้�งๆอย่�่งแน่นอนจะขอ
เป็รีย่บัเทีำย่บัให้สัม�ชิิกิได้้เห็น	ดั้งนี�ครับั

ตุอบ

        บุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

ตุอบ

ตุอบ

	 ผมเป็็นสัม�ชิิกิใหม่	 เป็็นสัม�ชิิกิได้้	 5	 เดื้อน	 ในปั็จจุบััน
สัภ�พเศรษฐกิิจไม่ดี้	มีปั็ญห�กิ�รเงิน	จ่งอย่�กิทำร�บัว่่�ผมจะก้่ิเงินม�ใช้ิ
สัักิจำ�นว่นหน่�ง	 ผมจะก้่ิอะไรได้้ทีำ�จะได้้รับัเงินม�ใช้ิเลย่	 เพร�ะ
ผมจะก้่ิจำ�นว่นไม่ม�กินักิ	และอย่�กิทำร�บัร�ย่ละเอีย่ด้ด้้ว่ย่ครับั

	 สัม�ชิิกิก้่ิเพื�อเหตุ้ฉุกิเฉินได้้เลย่ครับั	กิ�รก้่ิเพื�อเหตุ้ฉุกิเฉินป็กิติ้
จะก้่ิ	2	เท่ำ�ของเงินร�ย่ได้้	แต่้ไม่เกิิน	100,000	บั�ทำ	ต้้องชิำ�ระคืน
ภ�ย่ใน	12	งว่ด้	แต่้กิ�รก้่ิฉุกิเฉินระบับัป็กิติ้	ถู้�ก้่ิครั�งแรกิจะก้่ิได้้
ไม่เกิิน	 20,000	 บั�ทำครับั	 สัม�ชิิกิม�ต้ิด้ต่้อขอใบัก้่ิแล้ว่
กิรอกิร�ย่ละเอีย่ด้	ย่ื�นก้่ิแล้ว่รับัเงินไป็ได้้เลย่ครับั

	 อย่�กิทำร�บัว่่�สัม�ชิิกิ	1	คน	มีสิัทำธิ�ในกิ�รเป็็นผ้่คำ��ป็ระกัิน
ในกิ�รก้่ิเงินของสัหกิรณ์์คร่นนท์ำได้้ม�กิทีำ�สุัด้กีิ�สััญญ�

	 สัม�ชิิกิ	 1	 ท่ำ�น	 มีสิัทำธิ�ในกิ�รคำ��ป็ระกิันสััญญ�เงินก้่ิได้้
ไม่เกิิน	11	สััญญ�

	 ดิ้ฉันเป็็นข้�ร�ชิกิ�รคร่	 และเป็็นสัม�ชิิกิสัหกิรณ์์คร่นนท์ำ	
16	 ปี็เศษ	 ดิ้ฉันจะเกิษีย่ณ์อ�ยุ่ร�ชิกิ�รในเดื้อนกัินย่�ย่น	 64	 นี�	
และทำร�บัว่่�ทำ�งสัหกิรณ์์มีเงินสังเคร�ะห์ให้แก่ิผ้่ออกิจ�กิร�ชิกิ�ร
หรือง�นป็ระจำ�โด้ย่เหตุ้อันสัมคว่ร	 จ่งอย่�กิทำร�บัว่่�ดิ้ฉันจะได้้
รับัเงินสังเคร�ะห์จำ�นว่นเท่ำ�ไรคะ

	 สัม�ชิิกิจะได้้รับัเงินสังเคร�ะห์นี�จำ�นว่น	 8,000	 บั�ทำ	
โด้ย่มีเกิณ์ฑ์์	ดั้งนี�
	 เป็็นสัม�ชิิกิ	5	ปี็	ข่�นไป็	 ได้้รับัเงิน			5,000	 บั�ทำ
	 เป็็นสัม�ชิิกิ	10	ปี็	ข่�นไป็	 ได้้รับัเงิน			6,000	 บั�ทำ
	 เป็็นสัม�ชิิกิ	15	ปี็	ข่�นไป็	 ได้้รับัเงิน			8,000	 บั�ทำ
	 เป็็นสัม�ชิิกิ	20	ปี็	ข่�นไป็	 ได้้รับัเงิน	10,000	 บั�ทำ
	 โอกิ�สัหน้�พบักัินใหม่ครับั	สัวั่สัดี้ครับั

ท่ี่� ร�ยู่กั�ร สิหกัรณ์์คร่นนท์ี่ ธิน�ค�รต่ำ��งๆ

1. กิ�รฝ�กิเงิน -	ได้้รับัด้อกิเบีั�ย่ต่้อปี็ส่ัง
-	ไม่ต้้องเสีัย่ภ�ษี

-	ได้้รับัด้อกิเบีั�ย่ต่้อปี็ต้ำ��กิว่่�
-	บั�งร�ย่กิ�รต้้องเสีัย่ภ�ษี

2. กิ�รก้่ิ -	เสีัย่ด้อกิเบีั�ย่ในอัต้ร�ต้ำ��
-	สิั�นปี็ได้้รับัเงินเฉลี�ย่คืน

-	ด้อกิเบีั�ย่อัต้ร�ใกิล้เคีย่งกัิน
-	ไม่มีเงินเฉลี�ย่คืน

3. กิ�รสัะสัมหุ้น -		สัม�ชิิกิถืูอหุ้นต้�มเกิณ์ฑ์์																														
  หรือ	ม�กิกิว่่�ก็ิได้้
- สิั�นปี็จะได้้รับัเงินปั็นผล

- ไม่มีกิ�รสัะสัมหุ้น
		จ�กิบุัคคลทัำ�ว่ไป็
-	ไม่มีเงินปั็นผล

ท่ี่� ร�ยู่กั�ร สิหกัรณ์์คร่นนท์ี่ ธิน�ค�รต่ำ��งๆ

4. สัวั่สัดิ้กิ�ร	
และสิัทำธิป็ระโย่ชิน์
อื�นๆ

-	ทุำนกิ�รศ่กิษ�บุัต้ร
-	รับัเงินสังเคร�ะห์อุบััติ้เหตุ้												
		และอุบััติ้ภัย่
-	เงินสัวั่สัดิ้กิ�รสัม�ชิิกิ																																																	
		ถู่งแก่ิกิรรม(กิองทุำน10ล้�น)
-	เพิ�มหุ้นเป็็นของขวั่ญวั่นเกิิด้		
		(70	หุ้น)
-	ทุำกิปี็ในเดื้อนเกิิด้ของสัม�ชิิกิ
		60	ปี็
-	โครงกิ�รสัหกิรณ์์ชืิ�นใจ
-	เงินสังเคร�ะห์สัม�ชิิกิออกิ		
		จ�กิร�ชิกิ�รหรือง�นป็ระจำ�
		ด้้ว่ย่เหตุ้อันคว่ร	

- ไม่มีสัวั่สัดิ้กิ�รใด้ๆ

5. กิ�รด่้แล
ผลป็ระโย่ชิน์
ของต้นเอง
และสัม�ชิิกิอื�นๆ

-	มีสิัทำธิสัมัครเป็็นป็ระธ�น
		หรือกิรรมกิ�รด้ำ�เนินกิ�รได้้	
-	มีสิัทำธิสัมัครเป็็นผ้่แทำน			
		สัม�ชิิกิได้้

- ไม่มีสิัทำธิใด้ๆ

ถาม4



พูี่ลมาศ  ทับเกร็ัดี
กรรมการ
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สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้้�จััดการสสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้้�จััดการ
สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้้�จััดการ 02-496-1252สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้้�จััดการ 02-496-1252

ข่่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

ลืำาดัืบ ชิ่อ-นามสักุลื อายุ สัาเหตุุการเสั้ยชิ้วิตุ จำ่าย

เงิินสังิเคราะห์

วันท้�

รับแจำ�งิ

40 - 50 ปี

สัหกรณ์์ฯ

สัสั.อค. สัสั.ชิสัอ.

1 นางิกู้ัลยา  พิันธุ์ุ�เพิชร 92 ปีี ปีอุ่ดอุ่ักู้เสบติิดเช้�อุ่ 269,199 21 พิ.ค. 64 150,000 576,000 -

2 นายสวิัสดิ�  เนติรสีทอุ่งิ 86 ปีี ชราภาพิ 269,171 25 พิ.ค. 64 150,000 576,000 -

3 นางิเบ็ญจา  จิติขวิัญ 65 ปีี มัะเร็งิลำาไส�ใหญ� 269,143 27 พิ.ค. 64 150,000 - -

4 นางิวิรนุช  สัมัฤทธุ์ิ�ล�วิน 93 ปีี โรคชรา 269,115 1 มัิ.ย. 64 150,000 576,000 576,000

5 นายสมัพิงิษ�  ธุ์รรมับุศร� 83 ปีี มัะเร็งิถุงุินำ�าดี 269,087 9 มัิ.ย. 64 150,000 - 576,000

6 นางิสุจิติรา  กู้าญจนนิวิาสน� 75 ปีี ปีอุ่ดติิดเช้�อุ่ 269,058 11 มัิ.ย. 64 150,000 576,000 576,000

7 น.ส.สิริกู้้ล  กู้รอุ่บบางิ 47 ปีี มัะเร็งิรังิไข� 269,030 17 มัิ.ย. 64 150,000 - -

8 นางิอุ่วิยพิร  ขำาสงิฆ์� 42 ปีี มัะเร็งิเติ�านมั 269,002 21 มัิ.ย. 64 80,000 - -

9 นายมัานัส  ด�วิงิแกู้�วิ 76 ปีี มัะเร็งิติ�อุ่มัล้กู้หมัากู้ 268,974 23 มัิ.ย. 64 สมัทบ - -

10 นายพิลภัทร  พัิวิพิินิติ 66 ปีี ไติวิายเร้�อุ่รังิระยะสุดท�าย 268,946 24 มัิ.ย. 64 150,000 576,000 -

11 นางิกู้ฤชกู้นกู้  ทาบโลกู้า 72 ปีี มัะเร็งิเมั็ดเล้อุ่ดขาวิ 268,917 25 มัิ.ย. 64 150,000 - -

12 นางิปีนัดดา  ศรีเที�ยงิ 69 ปีี ติิดเช้�อุ่ในกู้ระแสเล้อุ่ด 268,889 25 มัิ.ย. 64 150,000 576,000 576,000

 สวััสดีีค่ะสมาช์ิกสมาคมฌาปันื่ก์จำสงเครัาะห์สหกรัณ์์ออมทรััพี่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีั

แจ้ำงร�ยู่ชืุ�อสิม�ชิุกัเส่ิยู่ชุ่วิต่ำเร่ยู่กัเก็ับัเงิน (ตั่ำ�งแต่ำ�วันท่ี่� 21 พ.ค. 2564 – 25 มิ.ยู่. 2564)

		 สิั�นเดื้อนสิังห�คมจะเป็็นเดื้อนแรกิทีำ�เรีย่กิเก็ิบัค่�สังเคร�ะห์ศพสัม�ชิิกิเสีัย่ชีิวิ่ต้เรีย่กิเก็ิบัต้�มคว่�มเป็็นจริงทีำ�แจ้งเสีัย่ชีิวิ่ต้	
ต้�มมติ้ทีำ�ป็ระชุิมสั�มัญ	เมื�อวั่นทีำ�	21	มีน�คม	2564	ในเดื้อนสิังห�คมมีค่�สังเคร�ะห์ศพ	12	ศพ	เป็็นเงิน	360	บั�ทำ	ซ่ึ่�งเป็็นสัม�ชิิกิ
ทีำ�ทำ�ย่�ทำม�แจ้งกิ�รเสีัย่ชีิวิ่ต้ในเดื้อนพฤษภ�คม	และ	มิถุูน�ย่น	2564	ค่ะ
	 ในเดื้อนกัินย่�ย่น	 2564	 มีย่อด้เรีย่กิเก็ิบัค่�สังเคร�ะห์ศพจำ�นว่น	 3	 ศพ	 เป็็นเงิน	 90	 บั�ทำ	 เป็็นผ้่เสีัย่ชิีว่ิต้ทีำ�ทำ�ย่�ทำม�แจ้งกิ�รเสีัย่ชิีว่ิต้
ในเดื้อน	กิรกิฎ�คม	2564	
	 ข่�ว่สัม�คมฯจะร�ย่ง�นย่อด้เรีย่กิเก็ิบัและมีร�ย่ชืิ�อผ้่เสีัย่ชีิวิ่ต้ทีำ�จะได้้รับัเงินสังเคร�ะห์ศพ	 และจะแจ้งจำ�นว่นเงินในเดื้อนถัูด้ไป็ให้
สัม�ชิิกิทำร�บัค่ะ	

	 เมื�อท่ำ�นโอนม�เรีย่บัร้อย่แล้ว่ให้ท่ำ�น	 โทำรแจ้งและส่ังหลักิฐ�น
กิ�รชิำ�ระเงินให้สัม�คมทำร�บัทำุกิครั�ง	 โด้ย่กิ�รแฟกัซ์์เอกัสิ�รม�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 หรือ	 ถ��ยู่ร่ปสิ�งไล่น์ม�ที่�ง ID line : 02-9698841 
กัรุณ์�เก็ับัหลั่กัฐ�นกั�รโอนเงินของท่ำ�นจนกิว่่�ท่ำ�นจะได้้รับัใบัเสัร็จรับัเงิน
ฉบัับัจริงจ�กิทำ�งสัม�คมฯ
 สิม�ชิุกัร�ยู่ใดเส่ิยู่ชุ่วิต่ำล่ง	 ห�กิมีภ�ระผ่กิพันทำ�งกิ�รเงิน
กัิบัสัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบุัรี	 จำ�กัิด้	 ทำ�งสัม�คมฌ�ป็นกิิจฯ	 จะต้้อง
นำ�เงินบั�งส่ัว่นไป็ชิำ�ระต้�มจำ�นว่นทีำ�สัม�ชิิกิได้้ทำำ�ธรุกิรรมด้้�นกิ�รเงนิไว้่กัิบั
สัหกิรณ์์ฯ	ส่ัว่นทีำ�เหลือทำ�ย่�ทำนำ�เอกิสั�รม�แสัด้งจ่งรับัเงินส่ัว่นทีำ�เหลือไป็ได้้
 

สิม�ชิุกัท่ี่�ม่ร�ยู่ชืุ�อดังต่ำ�อไปน่� กัรุณ์�ติ่ำดต่ำ�อกัลั่บัม� สิม�คมฌ�ปนกิัจำโดยู่ด�วน
1.น.สิ.สิมพร  สิมบััติ่ำ 
2.น�ยู่เจำริญ อนุรักัษ์โกัศล่
3.น�งบุัญประกัอบั จิำต่ำมห�วงศ์
4.น�งสิมสิกุัล่  ระแหง

5.น�ยู่น�ว่  แก้ัวประไพ
6.น�ยู่ศรชัุยู่  คุ้มแว�น
7.น�ยู่ว่รยุู่ที่ธิ  คุณ์รัต่ำนศิริ
8.น�ยู่วิวรรธิน์  บ่ัรณ์�รมย์ู่

9.น�งปร�ณ่์  พ่�งฉิม
10.น�ยู่วิรัชุ  ผิวเกัล่่�ยู่ง
11.น�งวสุิว่  พ่ล่ล่�ภ
12.น�งประยู่งค์  แสิงอ้วน

13.น.สิ.สิมบุัญ  หิมะม�น
14.น�ยู่ที่ศพร  ทิี่วะที่รัพย์ู่
15.น�ยู่วุฒิิไกัร  อิ�มที่รัพย์ู่
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โทร. 081-9362488โทร. 081-9362488
ID Line : jeerap_sID Line : jeerap_s

สาสาระน่่าระน่่าร้�ร้�
      กัับกัับครููครูนูนท์์นนท์์

พิิมพ์ิที่่� บริิษัทัี่ พิ.่พิ.่เอส. กิิจเจริิญ จำ�กัิด ดริ.ปริะกิิต วิทิี่ยสัมพิันธ์์ กิริริมกิ�ริผู้้�จัดกิ�ริ  

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

นามผููƒรัับ

สสหกรณ์์ครูนนท์์หกรณ์์ครูนนท์์
ชุุดท่� 62 ประจำำ�ปี 2564 ฉบัับัประจำำ�เดือนสิิงห�คม 2564

ม่ั่�นคง  โปร่่งใส  ท่ันสม่ั่ย  เต็็มั่ใจให้้บร่ิการ่

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

คณะกรัรัมการัดำำาเนินการัสหกรัณ†ออมทรััพย†ครัูนนทบุรัี จำำากัดำคณะกรัรัมการัดำำาเนินการัสหกรัณ†ออมทรััพย†ครัูนนทบุรัี จำำากัดำ
ชุุดำที� 62 ปรัะจำำาปี 2564ชุุดำที� 62 ปรัะจำำาปี 2564

เจำƒาของ     สหกรัณ†ออมทรััพย†ครัูนนทบุรัี จำำากัดำ
ที�ปรึักษา ดำรั.เอนก ล่่วงลื่อ
 นายอธิิชุาติิ สวัสดำี
บรัรัณาธิิการั นายปัญญา เนื�องฤทธิิ�
กองบรัรัณาธิิการั นายอธิิชุาติิ สวัสดำี
 นายวิทยา   ถาวรักันติ์
 นายทวีสิทธิิ�   ฉิ่ิ�งแก้ว
 นายปณติ   จำติุพศ
 นายวิทยา   น้อยปรัะเทศ
 นายบุญส่ง   เงางาม 
 นายสงบ   สนสิน
 นายมานัส   บรัรัจำงใหม่
 นายณรังค์   ไผู่รัอดำ
 นายไพรััชุ   สุทธิิชุื�น
 นายจำีรัะพงษ์ สิทธิิทิม
 นางกิติติิยา   ดำอกคำา
 นางพูล่มาศ   ทับเกรั็ดำ

ไม‚ถึงมือผููƒรัับกรัุณาส‚งคืน

สำานกังานสหกรัณ†ออมทรัพัย†ครันูนทบรุั ีจำำากัดำ  เล่ข

ที� 776 ถ.รัตัินาธิิเบศรั† ติ.บางกรัะสอ อ.เมือง จำ.นนทบุรัี 11000
โทรั. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.comโทรั. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com    

ฝ่่ายสินเชุื�อโทรั 085-336-0202 ฝ่่ายการัเงิน โทรั 085-336-0404 ฝ่่ายปรัะมวล่ผูล่ฯ แล่ะฝ่่ายกฎหมาย 
โทรั 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจำสงเครัาะห์ฯ โทรั. 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

 สวััสดีีครัับ เพ่ี่�อนื่สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพี่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี
 ทุกท่านื่ 

(ต่ำอนท่ี่� 4/6) 
“สิอ.นบั.ที่ำ�อะไรบ้ั�งในแต่ำ�ล่ะเดือน ???”

	 ต้อนทีำ�	 4	 นี�จะเป็็นกิ�รนำ�เสันอสั�ระคว่�มร้่ของกิิจกิ�ร
สัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบุัรี	 จำ�กัิด้	 เพื�อให้ท่ำ�นสัม�ชิิกิได้้เรีย่นร้่	
กิิจกิ�รของสัหกิรณ์์ฯ	 ร่ว่มกัิน	 ในยุ่คสัถู�นกิ�รณ์์	 COVID-19	
ว่่�มีกิ�รด้ำ�เนินง�นอย่่�งไร
	 คณ์ะกิรรมกิ�รสัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบุัรี	 จำ�กัิด้	
ชุิด้ทีำ�	 62	 ทีำ�ถู่กิแต่้งตั้�งไป็ในคณ์ะกิรรมกิ�รและคณ์ะอนุกิรรมกิ�รต่้�งๆ	
ไ ด้้ด้ำ� เนินกิ�รม�ระย่ะน่งแล้ ว่ 	 ไ ด้้ด้ำ� เนินกิ�รขับั เค ลื� อน
ในกิิจกิรรมต้่�งๆ	 ทีำ�จะพัฒน�มีคว่�มเจริญรุด้หน้�ย่ิ�งข่�นไป็	
ในสัภ�พแว่ด้ล้อมต่้�งๆ	 สิั�งทีำ�คิด้และตั้�งกัินไว้่ของคณ์ะกิรรมกิ�รฯ	
คือ	 “สัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์คร่นนทำบุัรี	 เพื�อเพื�อนคร่นนทำบุัรี”		
อะไรทีำ�เป็็นป็ระโย่ชิน์	ทีำ�จะสั�ม�รถูอำ�นว่ย่คว่�มสัะด้ว่กิให้เพื�อนคร่	
ก็ิจะรีบัด้ำ�เนินกิ�ร	
	 สั�ระกิ�รป็ระชิมุคณ์ะกิรรมกิ�รฯ	ป็ระจำ�เดื้อน	ทุำกิๆ	เดื้อน
มีวั่ต้ถุูป็ระสังค์เพื�อพิจ�รณ์�ขับัเคลื�อนกิ�รด้ำ�เนินง�น	 เพื�อ
ผลป็ระโย่ชิน์ของท่ำ�นสัม�ชิิกิ	 แนว่โน้มกิ�รด้ำ�เนินง�นในกิิจกิ�ร
ป็ระจำ�ปี็นี�	 มีผลป็ระกิอบักิ�รทีำ�ดี้ข่�น	 ส่ังผลให้สัม�ชิิกิจะได้้รับั
สัวั่สัดิ้กิ�รต่้�งๆ	 ดี้ข่�นด้้ว่ย่	 คณ์ะกิรรมกิ�รฯ	 ได้้ออกิระเบีัย่บั	
ข้อบัังคับัต่้�งๆ	 ในกิ�รแก้ิไขปั็ญห�ทีำ�เกิิด้ข่�นได้้อย่่�งรว่ด้เร็ว่
และทัำนท่ำว่งทีำ	

                                          จีำรัะพี่งษ์์ ส์ทธ์ิ์ท์ม
             กรรมการ

	 สิั�งทีำ�ท่ำ�นจะได้้เห็นกิ�รเป็ลี�ย่นแป็ลง	 ในช่ิว่ง	 ปี็	 2563-2564		
คือกิ�รด้ำ�เนินง�น	 ป็รับัป็รุงในระบับัต่้�งๆ	 เกืิอบัทุำกิระบับั	 กิ�รแก้ิไข
ปั็ญห�ต่้�งๆ	 กิ�รสัำ�รองหนี�สังสััย่จะส่ัญกิ�รด้ำ�เนินกิ�รต่้�งๆ	 ภ�ย่ใต้้
กิ�รกิำ�กัิบัติ้ด้ต้�มจ�กิกิรมส่ังเสัริมสัหกิรณ์์	 เพื�อรองรับักิ�รพัฒน�
ในปั็จจุบัันและอน�คต้	อย่่�งถู่กิกิฎระเบีัย่บัข้อบัังคับั
 กั�รปรับัปรุงต่ำ��งๆ ท่ี่�ได้ดำ�เนินกั�ร 
	 1.	พัฒน�ระบับั	Mobile	 Application	 สัอ.นบั.	 สั�ม�รถู
ใช้ิบัริกิ�รผ่�นโทำรศัพท์ำมือถืูอได้้
	 2.	ระบับักิ�รติ้ด้ต่้อสืั�อสั�รผ่�นทำ�ง	 Social	 Network	
(Facebook,	Line,	Website,	และช่ิองทำ�งสืั�อสั�รอื�นๆ	)	
	 3.	พัฒน�กิ�รจัด้ทำำ�ว่�รสั�รสัหกิรณ์์คร่นนท์ำ	 เพื�อสืั�อสั�รกัิบั
เพื�อนคร่ให้ดี้ข่�น	
	 4.	ป็รับัป็รุงระบับักิ�รด้ำ�เนินกิ�รทุำกิส่ัว่นง�น	 ของง�น
สัำ�นักิง�นทัำ�งหมด้	ให้บัริกิ�รได้้ดี้	รว่ด้เร็ว่	ชัิด้เจน	โป็ร่งใสั	ต้รว่จสัอบัได้้
ทำำ�ให้กิ�รทำำ�ง�นมีป็ระสิัทำธิภ�พ	มีป็ระสิัทำธิผล	
	 5.	กิ � ร พัฒน�อ�ค� รสัถู�น ทีำ� 	 ใ ห้ มี ค ว่ �มสั ง่ � ง �ม	
(ทำำ�ห้องรับัรองสัม�ชิิกิชัิ�นล่�ง,	 ทำ�สีัอ�ค�รใหม่,	 ป็รับัป็รุงแผงโฆษณ์�
ป็ระชิ�สััมพันธ์,	ป็รับัป็รุงห้องป็ระชุิมชัิ�น	4	อ�ค�รสัหกิรณ์์ออมทำรัพย่์
คร่นนทำบุัรี	 จำ�กัิด้,	 สัร้�งสัว่นสั�ธ�รณ์ะหลังอ�ค�รสัำ�นักิง�น	 ต่้อจ�กิ
ล�นจอด้รถู	 ให้เป็็นป็อด้ของกิ�รทำำ�ง�น	 ป็อด้ของกิ�รพักิผ่อน	
ป็อด้ของกิ�รออกิกิำ�ลังกิ�ย่)	
	 6.	 พัฒน�ง�นทีำ�เป็็นปั็ญห�อุป็สัรรค	 โครงกิ�รและว่ิธีกิ�รต่้�งๆ	
ให้ด้ำ�เนินง�นดี้ข่�น	
	 7.	 ด้ำ�เนินกิ�รพัฒน�	ส่ังเสัริม	กิ�รฌ�ป็นกิิจสังเคร�ะห์	สัอ.นบั.	
ทำำ�หน้�ทีำ�ให้คว่�มมั�นคงกัิบัสัม�ชิิกิ	เพื�อสิัทำธิป็ระโย่ชิน์ของทุำกิท่ำ�น	
	 สัำ�หรับัฉบัับันี�	 มีสั�ระสืั�อสั�รกัิบัท่ำ�นสัม�ชิิกิเพีย่งแค่นี�ครับั	
หวั่งว่่�ท่ำ�นจะได้้รับัป็ระโย่ชิน์	 (พบักัินอีกิในต้อนทีำ�	5)	 ถู้�ท่ำ�นสัม�ชิิกิ	
มีอะไรทีำ�จะสัอบัถู�มเพิ�มเติ้ม	คณ์ะกิรรมกิ�รด้ำ�เนินง�นสัหกิรณ์์ออมทำรัพย์่
คร่นนทำบุัรีจำ�กัิด้	 นำ�โด้ย่ท่ำ�นป็ระธ�นกิรรมกิ�ร	 กิรรมกิ�ร	 ผ้่จัด้กิ�ร	
และเจ้�หน้�ทีำ�ทีำ�เกีิ�ย่ว่ข้องทุำกิท่ำ�น	 เสันอม�ได้้ครับั	 จะนำ�ไป็ป็รับัป็รุง
คุณ์ภ�พกิ�รบัริกิ�รให้ดี้ยิ่�งข่�นไป็	ไว้่พบักัินในฉบัับัหน้�ครับั	


