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ประธานแถลง 
สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกท่าน 
 เป็นอีกฉบับของวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  เรา ท่ีจะขอส่งข่าวสารให้ได้รับทราบกันว่า  ณ วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2564  (4 เดือนหลังปิดบัญชี ปี 63 เมื่อ 31 ตุลาคม 2563)  สหกรณ์ฯ เรามีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบให้ท่า
สมาชิกได้รับทราบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ปีบัญชี 2564  ณ 28 ก.พ. 64 (4 เดือน)  หน่วยล้านบาท            ปีบัญชี 2563  ณ 29 ก.พ. 64 (4 เดือน)  หน่วยล้านบาท 
 
 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าเรามีรายได้มากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายเราลดลง  จึงอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกให้มั่นใจว่าในภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันการจะทำให้มีรายได้เพิ่มจะยากขึ้น  แต่คณะกรรมการหันมาพิจารณาลดรายจ่ายซึ่งเมื่อรายจ่ายน้อยรายได้
สุทธิก็จะเพิ่มขึ้นได้โดยอัตโนมัติ 
 อีกเรื่องท่ีจะขอเรียนเพื่อนสมาชิกท่ีสูงวัยครับ  ตอนนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  ได้ต้ังเป็นศูนย์ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย(สส.สท.) โดยรับผู้สมัครต้ังแต่อายุ 20-75 ปี  และคนในครอบครัวของสมาชิก
(สส.สท.) เมื่อท่านสมัครแล้วสามารถให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรมาสมัครได้ด้วยครับ  ขอให้ท่านดูประกาศได้จากการ
ประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เราครับ  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรท่ีจะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวสมาชิก
ครับ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  เราสนับสนุนโดยมีแนวนโยบายให้สมาชิกท่ีประสงค์จะสมัครได้มีเงินสมัครและกู้เงิน
ได้แม้อายุจะเกิน 60 ปี ครับ  โดยจะมีโครงการเฉพาะสำหรับท่านสมาชิกท่ีจะสมัครครับ 
 ช่วงนี้อากาศร้อน  เช้ือไวรัสโควิด 19  ยังมีการแพร่ระบาดอยูห่ลายแห่ง  ขอให้ท่านสมาชิกดูแลสุขภาพนะครับ  และ
วันท่ี 10 เมษายน 2564  จะมีการประชุมวิสามัญ ประจำปี 2564  ของท่านท่ีเป็นผู้แทนสมาชิก  สถานท่ี ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  ขอให้ท่านผู้แทนสมาชิกทุกท่านมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนันะครับ 
 สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับ 
 

ดร.เอนก  ล่วงลือ 
ประธานสหกรณ์ฯ 

140.65 131.94 

46.37 
83.67 94.27 

48.26 

กำไรสุทธ ิรายได้ ค่าใช้จ่าย 
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 สวััสดีีครัับเพ่ื่�อนื่สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพื่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี  
 เลืือกต้ั้�งผ่่านไปพวกเราคงพอใจก้บผ่ลืท่ี่�เกิดจากการ
ต้ั้ดสิินใจของพวกเรา สหกรณ์์ฯ เป็็นของพวกเราทุุกคน
การคัดเลืือกบุุคคลืเข้ามาบุริหาร ซ่ึ่�งเป็นต้ั้วช่ี้�ให้้เห็้นถ่ึงการ
ม่ีส่ิวนร่วมีของสิมีาชิี้กตั้ามีระบอบประชี้าธิิปไตั้ยอย่างแท้ี่จริง  
ท่ี่�ผ่มีพูดถ่ึงตั้รงน่�ก็เป็นการเน้นยำ�าของความีเป็นเจ้าของสิห้กรณ์์ฯ
แลืะตั้ระห้น้กถ่ึงการม่ีส่ิวนร่วมีในการบริห้ารจ้ดการองค์กรตั้ามี
ห้ล้ืกท่ี่�ว่า ร่วมคิด ร่วมทุำา ร่วมกันแก้ปั็ญหา แลืะยอมรับุผลื
ทุ่�เกิดข้�นร่วมกัน พูดก้นอย่างตั้รงไปตั้รงมีา เช่ี้น ผ่ลืของการ
ประกอบการ กำาไรสุิที่ธิิ  เงินปันผ่ลื แลืะเงินเฉล่ื�ยคืน ล้ืวนเป็นผ่ลื
จากการประกอบการท้ี่�งสิิ�น คณ์ะกรรมีการดำาเนินการ 
เจ้าห้น้าท่ี่�  แลืะสิมีาชิี้กเข้าใจ  ม่ีส่ิวนร่วมี  รู้ปัญห้า  ความีศร้ที่ธิา
ในสิห้กรณ์์ฯ ก็จะเกิดความีม้ี�นคง พร้อมีเดินที่างไปสู่ิ
จุดมุ่ีงห้มีายได้อย่างแท้ี่จริง  สิห้กรณ์์ฯ ทุี่กๆ สิห้กรณ์์ฯ ล้ืวนม่ี
ปัญห้าท่ี่�แตั้กต่ั้างก้นไป ท้ี่�งๆ ท่ี่�ม่ีจุดมุ่ีงห้มีายเช่ี้นเด่ยวก้น 
จะแตั้กต่ั้างก้นก็ตั้รงปัจจ้ยพื�นฐานท่ี่�แตั้กต่ั้างก้นเท่ี่าน้�น
ผมยอมรับุในความสามารถของทุ่านป็ระธาน ดร.เอนก ล่ืวงลืือ
ทุ่�พยายามแก้ไขปั็ญหาอุป็สรรคต่่างๆ จนสถานะความมั�น
คงค่อยๆ ด่ข้�น ห้ากจะให้้บรรลุืผ่ลืได้รวดเร็วข่�น ก็ข่�นอยู่ก้บ
พวกเราทุี่กคนทุี่กฝ่่าย ร้บรู้ ม่ีส่ิวนร่วมี แลืะเดินไปด้วยความี
เข้าใจแลืะยอมีร้บสิภาพของความีเป็นจริง
 การขาดสิภาพคล่ืองของสิมีาชิี้กจนถ่ึงข้�นการขาดส่ิง
ชี้ำาระห้น่� สิห้กรณ์์ฯ มิีได้อยากจะฟ้้องร้องห้รือดำาเนินคด่
ก้บพวกเราก้นเอง การประนอมีห้น่� การเข้ามีาร่วมีก้นแก้ไข
ปัญห้าท่ี่�ม่ีเห้ตุั้ผ่ลืแลืะไม่ีข้ดต่ั้อระเบ่ยบ ข้อบ้งค้บ (ซ่ึ่�งม่ีใช้ี้
เป็นแนวที่างในการบริห้ารจ้ดการให้้ดำาเนินการต่ั้อไปได้  
เพื�อประโยชี้น์ของสิมีาชิี้กทุี่กคนได้ร้บประโยชี้น์จากการดำาเนิน
การแลืะแบ่งปันผ่ลืประโยชี้น์สู่ิสิมีาชิี้กทุี่กคนอย่างเป็นธิรรมี)
 การกู้ย่อมีม่ีการคำ�าประก้น เป็นระเบ่ยบอย่างห้น่�ง  
เพื�อสิร้างความีม้ี�นคงแลืะเป็นการสิร้างความีเชืี้�อม้ี�น

ในเงินลืงทุี่น ห้ากผู้่กู้ไม่ีปฏิิบ้ติั้ตั้ามีข้อตั้กลืงในส้ิญญา ผู้่คำ�า
ในที่างกฎห้มีายย่อมีม่ีผ่ลืกระที่บอย่างห้ล่ืกเล่ื�ยงไม่ีได้  
บางคนคำ�าเพราะเชืี้�อม้ี�นในผู้่กู้ เกรงใจผู้่กู้ห้รือแลืกก้นคำ�า 
จะประเด็นใดก็ตั้ามี เมืี�อผู้่กู้ขาดส่ิงผู้่คำ�าย่อมีห้ล่ืกเล่ื�ยงไม่ีได้  
ในประเด็นน่�ที่างสิห้กรณ์์ฯ เข้าใจในปัญห้าน่� จ่งได้ม่ี
โครงการพิเศษให้้เงินกู้สิำาห้ร้บผู้่คำ�าประก้นท่ี่�ถูึกศาลืพิพากษา  
ในอ้ตั้ราดอกเบ่�ยตั้ำ�า  ส่ิงชี้ำาระในระยะยาว  เพื�อบรรเที่าปัญห้า
ด้งกล่ืาว ท่ี่�พูดถ่ึงประเด็นน่� มิีได้ม่ีเจตั้นาท่ี่�จะสิร้างความี
เดือดร้อนให้้ก้บผู้่คำ�าว่าต้ั้องมีากู้  แต่ั้ต้ั้องการให้้ท่ี่านท่ี่�คำ�าประก้น
ที่ราบว่าสิห้กรณ์์ฯ มิีได้ที่อดทิี่�งผู้่คำ�าให้้โดดเด่�ยวแต่ั้อย่างไร
 ในการดำาเนินการห้ลืายๆ โครงการสิห้กรณ์์ฯ 
พยายามีท่ี่�จะให้้สิมีาชิี้กได้ร้บประโยชี้น์ให้้มีากท่ี่�สุิด ท้ี่�งการ
ให้้กู้ สิว้สิดิการต่ั้างๆ เพราะเราแลืะท่ี่านล้ืวนร่วมีก้นดำาเนินการฯ 
ให้้เกิดประโยชี้น์ตั้ามีท่ี่�กล่ืาวมีาในเบื�องต้ั้น
 ในฉบ้บท่ี่านลืองอ่านทุี่กห้น้าทุี่กคอล้ืมีน์แล้ืวเร่ยบเร่ยง
ความีเข้าใจ ท่ี่านจะเห็้นที่ามีไลืน์ของเส้ินที่างการดำาเนินงาน
อย่างเป็นระบบยิ�งข่�น รวมีถ่ึงผ่ลืประกอบการในรอบเดือน
ท่ี่�ผ่่านมีา
 ในระยะอ้นใกล้ืน่�จะม่ีการส้ิมีมีนาผู้่แที่นสิมีาชิี้ก
(ในส่ิวนครูประจำาการ) ก่อนผู้่แที่นสิมีาชิี้ก(ส่ิวนเกษ่ยณ์อายุ)  
เพื�อห้าแนวที่างในการระดมีที่ร้พยากรบุคคลื เพื�อสิร้าง
ความีเติั้บโตั้ของมีวลืสิมีาชิี้ก
 ห้ากท่ี่านม่ีความีเห็้นอย่างไรเก่�ยวก้บสิห้กรณ์์ฯ
เราพร้อมีร้บความีคิดเห็้นด้วยความีเต็ั้มีใจ
 



สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 3

 สวััสดีีครัับสมาชิ์กสหกรัณ์์ออมทรััพื่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี 

ทุกท่านื่

 เป็นอ่กฉบ้บของวารสิารสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์

ครูนนที่บุร่ จำาก้ด เรา ท่ี่�จะขอสิง่ข่าวสิารให้้ไดร้้บที่ราบก้น

ว่า ณ์ ว้นท่ี่� 28 กุมีภาพ้นธ์ิ 2564  (4 เดือนห้ล้ืงปิดบ้ญช่ี้ปี 63 

เมืี�อ 31 ตุั้ลืาคมี 2563) สิห้กรณ์์ฯ เราม่ีผ่ลืการดำาเนินงาน

เปร่ยบเท่ี่ยบให้้ท่ี่านสิมีาชิี้กได้ร้บที่ราบด้งน่�

ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

          ดีรั.เอนื่ก ล่่วังล่่อ
                              ประธิานกรรมการสหกรณ์ฯ

 จากแผนภููมิจะเห็นได้ว่าเราม่รายได้มากข้�น
แต่่ค่าใช้้จ่ายเราลืดลืง จ้งอยากจะเร่ยนให้ทุ่านสมาชิ้ก
ได้มั�นใจว่าในภูาวะเศรษฐกิจในปั็จจุบัุน การจะทุำาให้ม่
รายไดเ้พิ�มจะยากข้�น แต่่คณ์ะกรรมการหนัมาพจิารณ์า
ลืดรายจ่ายซ้ึ่�งเมื�อรายจ่ายน้อยรายได้สุทุธิก็จะเพิ�มข้�น
ได้โดยอัต่โนมัติ่
 อ่กเรื�องท่ี่�จะขอเร่ยนเพื�อนสิมีาชิี้กท่ี่�สูิงว้ยคร้บ  
ตั้อนน่�สิห้กรณ์์ออมีที่ร้พยค์รูนนที่บุร่ จำาก้ด  ได้ต้ั้�งเป็นศูนย์
ของสิมีาคมีฌาปนกิจสิงเคราะห์้สิมีาชิี้กสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์
ไที่ย(สิสิ.สิที่.) โดยร้บผู้่สิม้ีครต้ั้�งแตั้่อายุ 20-75 ปี 
แลืะคนในครอบคร้วของสิมีาชิี้ก(สิสิ.สิที่.) เมืี�อท่ี่าน
สิม้ีครแล้ืวสิามีารถึให้้บิดา มีารดา คู่สิมีรสิ ห้รือบุตั้ร
มีาสิม้ีครได้ด้วยคร้บ ขอให้้ท่ี่านดูประกาศได้จากการ
ประชี้าส้ิมีพ้นธ์ิของสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ครูนนที่บุร่ จำาก้ด 
เราคร้บ ซ่ึ่�งเป็นอ่กห้น่�งองค์กรท่ี่�จะสิร้างความีม้ี�นคง

ประธานแถลง 
สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกท่าน 
 เป็นอีกฉบับของวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  เรา ท่ีจะขอส่งข่าวสารให้ได้รับทราบกันว่า  ณ วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2564  (4 เดือนหลังปิดบัญชี ปี 63 เมื่อ 31 ตุลาคม 2563)  สหกรณ์ฯ เรามีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบให้ท่า
สมาชิกได้รับทราบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ปีบัญชี 2564  ณ 28 ก.พ. 64 (4 เดือน)  หน่วยล้านบาท            ปีบัญชี 2563  ณ 29 ก.พ. 64 (4 เดือน)  หน่วยล้านบาท 
 
 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าเรามีรายได้มากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายเราลดลง  จึงอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกให้มั่นใจว่าในภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันการจะทำให้มีรายได้เพิ่มจะยากขึ้น  แต่คณะกรรมการหันมาพิจารณาลดรายจ่ายซึ่งเมื่อรายจ่ายน้อยรายได้
สุทธิก็จะเพิ่มขึ้นได้โดยอัตโนมัติ 
 อีกเรื่องท่ีจะขอเรียนเพื่อนสมาชิกท่ีสูงวัยครับ  ตอนนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  ได้ต้ังเป็นศูนย์ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย(สส.สท.) โดยรับผู้สมัครต้ังแต่อายุ 20-75 ปี  และคนในครอบครัวของสมาชิก
(สส.สท.) เมื่อท่านสมัครแล้วสามารถให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรมาสมัครได้ด้วยครับ  ขอให้ท่านดูประกาศได้จากการ
ประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เราครับ  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรท่ีจะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวสมาชิก
ครับ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  เราสนับสนุนโดยมีแนวนโยบายให้สมาชิกท่ีประสงค์จะสมัครได้มีเงินสมัครและกู้เงิน
ได้แม้อายุจะเกิน 60 ปี ครับ  โดยจะมีโครงการเฉพาะสำหรับท่านสมาชิกท่ีจะสมัครครับ 
 ช่วงนี้อากาศร้อน  เช้ือไวรัสโควิด 19  ยังมีการแพร่ระบาดอยูห่ลายแห่ง  ขอให้ท่านสมาชิกดูแลสุขภาพนะครับ  และ
วันท่ี 10 เมษายน 2564  จะมีการประชุมวิสามัญ ประจำปี 2564  ของท่านท่ีเป็นผู้แทนสมาชิก  สถานท่ี ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  ขอให้ท่านผู้แทนสมาชิกทุกท่านมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนันะครับ 
 สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับ 
 

ดร.เอนก  ล่วงลือ 
ประธานสหกรณ์ฯ 

140.65 131.94 

46.37 
83.67 94.27 

48.26 

กำไรสุทธิ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

ประธานแถลง 
สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกท่าน 
 เป็นอีกฉบับของวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  เรา ท่ีจะขอส่งข่าวสารให้ได้รับทราบกันว่า  ณ วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2564  (4 เดือนหลังปิดบัญชี ปี 63 เมื่อ 31 ตุลาคม 2563)  สหกรณ์ฯ เรามีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบให้ท่า
สมาชิกได้รับทราบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ปีบัญชี 2564  ณ 28 ก.พ. 64 (4 เดือน)  หน่วยล้านบาท            ปีบัญชี 2563  ณ 29 ก.พ. 64 (4 เดือน)  หน่วยล้านบาท 
 
 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าเรามีรายได้มากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายเราลดลง  จึงอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกให้มั่นใจว่าในภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันการจะทำให้มีรายได้เพิ่มจะยากขึ้น  แต่คณะกรรมการหันมาพิจารณาลดรายจ่ายซึ่งเมื่อรายจ่ายน้อยรายได้
สุทธิก็จะเพิ่มขึ้นได้โดยอัตโนมัติ 
 อีกเรื่องท่ีจะขอเรียนเพื่อนสมาชิกท่ีสูงวัยครับ  ตอนนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  ได้ต้ังเป็นศูนย์ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย(สส.สท.) โดยรับผู้สมัครต้ังแต่อายุ 20-75 ปี  และคนในครอบครัวของสมาชิก
(สส.สท.) เมื่อท่านสมัครแล้วสามารถให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรมาสมัครได้ด้วยครับ  ขอให้ท่านดูประกาศได้จากการ
ประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เราครับ  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรท่ีจะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวสมาชิก
ครับ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  เราสนับสนุนโดยมีแนวนโยบายให้สมาชิกท่ีประสงค์จะสมัครได้มีเงินสมัครและกู้เงิน
ได้แม้อายุจะเกิน 60 ปี ครับ  โดยจะมีโครงการเฉพาะสำหรับท่านสมาชิกท่ีจะสมัครครับ 
 ช่วงนี้อากาศร้อน  เช้ือไวรัสโควิด 19  ยังมีการแพร่ระบาดอยูห่ลายแห่ง  ขอให้ท่านสมาชิกดูแลสุขภาพนะครับ  และ
วันท่ี 10 เมษายน 2564  จะมีการประชุมวิสามัญ ประจำปี 2564  ของท่านท่ีเป็นผู้แทนสมาชิก  สถานท่ี ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  ขอให้ท่านผู้แทนสมาชิกทุกท่านมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนันะครับ 
 สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับ 
 

ดร.เอนก  ล่วงลือ 
ประธานสหกรณ์ฯ 

140.65 131.94 

46.37 
83.67 94.27 

48.26 

กำไรสุทธ ิรายได้ ค่าใช้จ่าย 

ให้้ครอบคร้วสิมีาชิี้กคร้บ สิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ครูนนที่บุร่ จำาก้ด 
เราสิน้บสินุนโดยมี่แนวนโยบายให้้สิมีาชี้ิกท่ี่�ประสิงค์
จะสิม้ีครได้ม่ีเงินสิม้ีครแลืะกู้เงินได้แม้ีอายุจะเกิน 60 ปี คร้บ
โดยจะม่ีโครงการเฉพาะสิำาห้ร้บท่ี่านสิมีาชิี้กท่ี่�จะสิม้ีครคร้บ
 ช่ี้วงน่�อากาศร้อน เชืี้�อไวร้สิโควิด-19 ย้งม่ีการ
แพร่ระบาดอยู่ห้ลืายแห้่ง ขอให้้ท่ี่านสิมีาชี้ิกดูแลืสุิขภาพ
นะคร้บ แลืะว้นท่ี่� 10 เมีษายน 2564 จะม่ีการประชุี้มี
วิสิาม้ีญ ประจำาปี 2564 ของท่ี่านท่ี่�เป็นผู้่แที่นสิมีาชี้ิก  
สิถึานท่ี่� ณ์ โรงเร่ยนเตั้ร่ยมีอุดมีศ่กษาพ้ฒนาการ นนที่บุร่
ขอใ ห้้ ท่ี่ าน ผู้่แที่นสิมีา ชิี้ก ทุี่ก ท่ี่านมีา ร่วมีประ ชุี้มี
โดยพร้อมีเพร่ยงก้นนะคร้บ
 สุิขส้ินต์ั้ว้นสิงกรานต์ั้นะคร้บ



	 สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร4

 สวััสดีีค่ะ สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพื่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีัที�เคารัพื่

ทุกท่านื่

 

       จัำนื่ทณี์ย์์  น้ื่อย์พื่รัหม
                                      ผู้้�จััดการสหกรณ์ฯ

โทร. 089-123-2685โทร. 089-123-2685

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ

 ฉบ้บน่� เป็นฉบ้บท่ี่� 21 เดือนเมีษายน ว้นท่ี่� 6 เป็น
ว้นท่ี่�สิมีาชิี้กทุี่กคน เป็นผู้่กำาห้นดทิี่ศที่างของสิห้กรณ์์ฯ เรา
อ่กคร้�งเลืือกคนด่ คนเก่ง มีาที่ำางานสิห้กรณ์์ฯ ก้นนะคะ 
 ในเดือนท่ี่�ผ่่านมีา ในแวดวงสิห้กรณ์์ม่ีข่าวเด่น คือ เรื�อง
กฎกระที่รวง การดำาเนินงานแลืะการกำาก้บดูแลืสิห้กรณ์์
ออมีที่ร้พย์แลืะสิห้กรณ์์ยูเน่�ยน พ.ศ. 2564 ประกาศใน
ราชี้กิจจานุเบกษา ว้นท่ี่� 10 กุมีภาพ้นธ์ิ 2564
 กฎกระที่รวง ฉบ้บน่� ม่ีเรื�องสิำาค้ญใน ห้มีวดท่ี่� 2 อำานาจ
แลืะห้น้าท่ี่�ของคณ์ะกรรมีการแลืะคุณ์สิมีบ้ติั้แลืะคุณ์ล้ืกษณ์ะ
ต้ั้องห้้ามีของกรรมีการแลืะผู้่จ้ดการ
 ข้อ 9 กรรมีการแลืะผู้่จ้ดการสิห้กรณ์์ขนาดให้ญ่ 
ต้ั้องไม่ีม่ีล้ืกษณ์ะต้ั้องห้้ามี ด้งต่ั้อไปน่�  
 (1) เคยถูึกธินาคารแห่้งประเที่ศไที่ย สิำาน้กงาน
คณ์ะกรรมีการกำาก้บห้ล้ืกที่ร้พย์แลืะตั้ลืาดห้ล้ืกที่ร้พย์
ห้รือสิำาน้กงานคณ์ะกรรมีการกำาก้บแลืะสิง่เสิริมีการประกอบ
ธุิรกิจประก้นภ้ย ส้ิ�งถึอดถึอนจากการเป็นกรรมีการ ผู้่จ้ดการ
ผู้่มี่อำานาจในการจ้ดการห้รือท่ี่�ปร่กษาของผู้่ให้้บริการ

ที่างการเงิน ซ่ึ่�งอยู่ภายใต้ั้การกำาก้บดูแลืของห้น่วยงาน
ด้งกลืา่ว เว้นแต่ั้จะพ้นระยะเวลืาท่ี่�กำาห้นดห้้ามีดำารงตั้ำาแห้น่ง
ด้งกล่ืาวแล้ืว ห้รือได้ร้บการยกเว้นจากห้น่วยงานกำาก้บดูแลื
แล้ืวแต่ั้กรณ่์
 (2) ม่ีห้รือเคยม่ีส่ิวนร่วมีในการประกอบธุิรกิจ
ห้รือดำาเนินกิจการใด ๆ อ้นผิ่ดกฎห้มีายท่ี่�ม่ีล้ืกษณ์ะเป็นการ
ห้ลือกลืวงผู้่อื�นห้รือชี้อบโกงประชี้าชี้น 
 (3) เคยห้รือเป็นบุคคลืล้ืมีลืะลืาย 
 (4) เป็นกรรมีการห้รือผู้่จ้ดการของสิห้กรณ์์อื�น เว้น
แต่ั้เป็นกรรมีการของชุี้มีนุมีสิห้กรณ์์ท่ี่�สิห้กรณ์์น้�นเป็นสิมีาชิี้ก
อยู่ได้อ่กไม่ีเกิน 1 แห่้ง 
 (5) เป็นกรรมีการของสิห้กรณ์์ท่ี่�พ้นจากตั้ำาแห้น่ง
ผู้่จ้ดการสิห้กรณ์์น้�นไม่ีเกิน 1 ปี ห้รือเป็นผู้่จ้ดการสิห้กรณ์์
ซ่ึ่�งพ้นจากตั้ำาแห้น่งกรรมีการของสิห้กรณ์์น้�นไม่ีเกิน 1 ปี 
แล้ืวแต่ั้กรณ่์ 
 (6) ผิ่ดน้ดชี้ำาระห้น่�เงินต้ั้นห้รือดอกเบ่�ยเกินกว่า 
90 ว้นก้บนิติั้บุคคลืท่ี่�เป็นสิมีาชิี้กของบริษ้ที่ข้อมูีลืเครดิตั้ตั้ามี
กฎห้มีายว่าด้วยการประกอบธุิรกิจข้อมูีลืเครดิตั้ในระยะเวลืา   
2 ปี ก่อนว้นท่ี่�ได้ร้บการเลืือกต้ั้�งเป็นกรรมีการห้รือว้นท่ี่�ที่ำา
ส้ิญญาจ้างเป็นผู้่จ้ดการห้รือในขณ์ะท่ี่�ดำารงตั้ำาแห้น่งน้�น 
 (7) ผิ่ดน้ดชี้ำาระเงินต้ั้นห้รือดอกเบ่�ยก้บสิห้กรณ์์ท่ี่�ตั้น
เป็นสิมีาชิี้กในระยะเวลืา 2 ปีที่างบ้ญช่ี้ก่อนว้นท่ี่�ได้ร้บ
เลืือกต้ั้�งเป็นกรรมีการห้รือว้นท่ี่�ที่ำาส้ิญญาจ้างเป็นผู้่จ้ดการ
ห้รือในขณ์ะท่ี่�ดำารงตั้ำาแห้น่งน้�น
 ในเดือนน่� ขอฝ่ากความีห้่วงใย ดูแลืสุิขภาพ เว้นระยะ
ห่้างสิวมีห้น้ากากอนาม้ียทุี่กคร้�งท่ี่�ออกจากบ้าน นะคะ
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         โทร. 081 - 916-9307         โทร. 081 - 916-9307

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

 สวััสดีีครัับ..เพ่ื่�อนื่สมาชิ์กสหกรัณ์์ออมทรััพื่ย์์

ครูันื่นื่ทบุรีั ที�เคารัพื่รัักทุกท่านื่... 

           ทวัีส์ทธิ์์� ฉ์�งแก้วั
                                   กรรมการและเลขานุการ

 เดือนน่�ผ่มีขอรายงานสิาระสิำาค้ญจากห้้องประชุี้มี
คณ์ะกรรมีการดำาเนินการชุี้ดท่ี่� 61 ประจำาเดือนม่ีนาคมี  
2564  ให้้สิมีาชิี้กทุี่กท่ี่านที่ราบ ด้งน่�
 1. เรื�องการติั้ดตั้ามีห้น่�สิิ สิห้กรณ์์ฯ ได้มีอบห้มีาย
ให้้คณ์ะอนุกรรมีการติั้ดตั้ามีห้น่�สิินแลืะแต่ั้งต้ั้�งคณ์ะที่ำางาน
ติั้ดตั้ามีห้น่�สิิน  ดำาเนินการติั้ดตั้ามีห้น่�จากผู้่กู้ได้กล้ืบคืนมีา
ต้ั้�งแต่ั้เดือนพฤศจิกายน 2563  ถ่ึงเดือนกุมีภาพ้นธ์ิ 2564  
รวมีเป็นเงิน  32  ล้ืานบาที่เศษ  แลืะพบว่าสิมีาชิี้กท่ี่�มีาติั้ดต่ั้อ
เรื�องการชี้ำาระห้น่�ห้รือม่ีปัญห้าการชี้ำาระห้น่�ต้ั้องการให้้คณ์ะ
อนุกรรมีการตั้ิดตั้ามีห้น่�สิินอยู่ ด้วยขณ์ะเจรจาก้บฝ่่าย
กฎห้มีาย  ด้งน้�นประธิานคณ์ะอนุกรรมีการติั้ดตั้ามีห้น่�สิินจ่ง
แจ้งต่ั้อท่ี่�ประชุี้มีว่า  จะต้ั้องขอให้้กรรมีการเวรประจำาว้นช่ี้วย
เจรจาก้บสิมีาชิี้กเก่�ยวก้บปัญห้าห้น่�สิินร่วมีก้บฝ่่ายกฎห้มีาย
ด้วย  นอกจากน่�คณ์ะกรรมีการฯ  ม่ีนโยบายท่ี่�จะไม่ีฟ้้อง
สิมีาชิี้กเพื�อลืดปัญห้าห้น่� NPL ห้ากจำาเป็นต้ั้องฟ้้องก็จะให้้
ฝ่่ายกฎห้มีายของสิห้กรณ์์ฯ เป็นผู้่ดำาเนินการฟ้้อง  เพื�อไม่ีให้้
สิมีาชี้ิกม่ีภาระด้านค่าใช้ี้จ่ายในการดำาเนินคด่เกินความี
จำาเป็น
 2. เรื�องกฎกระที่รวง (กระที่รวงเกษตั้รแลืะสิห้กรณ์์) 
การดำาเนินงานแลืะกำาก้บดูแลืสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พยแ์ลืะสิห้กรณ์์
เครดติั้ยเูน่�ยน  กำาห้นดให้้สิห้กรณ์์ขนาดให้ญ ่ ขนาดเลืก็  ตั้ามี
ประกาศของนายที่ะเบ่ยนสิห้กรณ์์ (นายที่ะเบ่ยนสิห้กรณ์์
ประกาศให้้สิห้กรณ์์ออมีที่ร้พยค์รูนนที่บุร่ จำาก้ด เป็นสิห้กรณ์์
ขนาดให้ญ่  เมืี�อว้นท่ี่�  15  ม่ีนาคมี  2564)  ต้ั้องดำาเนินงาน
ภายใต้ั้ข้อบ้ญญ้ติั้ของกฎกระที่รวงในห้มีวดต่ั้างๆ  ด้งน่�
  1. ห้มีวดการกำาห้นดขนาดของสิห้กรณ์์
  2. ห้มีวดอำานาจห้น้าท่ี่�ของคณ์ะกรรมีการแลืะ
คุณ์สิมีบ้ติั้แลืะล้ืกษณ์ะต้ั้องห้้ามีของกรรมีการแลืะผู้่จ้ดการ

  3. การดำารงเงินกองทุี่นของชุี้มีนุมีสิห้กรณ์์
  4. การกำาก้บดูแลืด้านธิรรมีาภิบาลืของสิห้กรณ์์  
  5. การบ้ญช่ี้แลืะการรายงานข้อมูีลื
 ด้งน้�นท่ี่�ประชุี้มีจ่งอนุม้ีติั้ให้้สิห้กรณ์์ฯ ดำาเนิน
โครงการประชุี้มีส้ิมีมีนา “แนวที่างการปฏิิบ้ติั้ตั้ามีกฎ
กระที่รวง การดำาเนินงานแลืะการกำาก้บดูแลืสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์
แลืะสิห้กรณ์์เครดิตั้ยูเน่�ยน พ.ศ. 2564” ร่วมีก้บสิห้กรณ์์
จ้งห้ว้ดนนที่บุร่  ในว้นท่ี่� 28  ม่ีนาคมี 2564 ณ์ ห้้องประชุี้มี
สิห้กรณ์์ฯ เพื�อสิร้างความีรู้ความีเข้าใจแลืะชี้่�แจงแนวที่าง
การปฏิิบ้ติั้ตั้ามีกฎกระที่รวงให้้แก่ประธิานกรรมีการ
สิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์แลืะสิห้กรณ์์เครดิตั้ยูเน่�ยน คณ์ะกรรมีการ  
เจ้าห้น้าท่ี่�สิห้กรณ์์ฯ แลืะผู้่เก่�ยวข้อง
 3. เรื�องการก่อต้ั้�งสิมีาคมีฌาปนกิจสิงเคราะห์้สิมีาชิี้ก
สิห้กรณ์์ออมีที่ร้พยไ์ที่ย  ด้วยคณ์ะกรรมีการสิมีาคมีฌาปนกจิ
สิงเคราะห์้สิมีาชิี้กชุี้มีนุมีสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ครูไที่ยได้ร้บ
การร้องขอจากสิมีาชิี้กท่ี่�ม่ีอายุเกินกว่าท่ี่� สิสิอค. แลืะกลุ่ืมี
วิชี้าช่ี้พอื�นเพื�อสิม้ีครเป็นสิมีาชิี้ก  จ่งก่อต้ั้�งสิมีาคมีฌาปนกิจ
สิงเคราะห้์สิมีาชี้ิกสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ไที่ยข่�นแลืะได้ขอ
จดที่ะเบ่ยนเมืี�อว้นท่ี่� 28 มีกราคมี 2564 เป็นท่ี่�เร่ยบร้อยแล้ืว
ปัจจุบ้นอยู่ระห้ว่างการดำาเนินการเปิดร้บสิม้ีครสิมีาชิี้กรอบท่ี่� 
1/2564 ต้ั้�งแตั้ว้่นท่ี่� 1 ม่ีนาคมี 2564 ถึง่ว้นท่ี่� 30 เมีษายน 2564  
ณ์ สิำาน้กงาน สิสิ.สิที่. ช้ี้�น 4 อาคารสิว้สิดิการฌาปนกิจ
สิงเคราะห์้ออมีที่ร้พย์ไที่ย (สิฌ.สิอ.) เลืขท่ี่� 199/8 ห้มู่ี 2  
ถึนนนครอินที่ร์ ตั้.บางบ้วที่อง  อ.บางกรวย  จ.นนที่บุร่ 11130  
โที่ร.0-2496-1337 (ฝ่่ายสิำาน้กงาน) 06-1053-3146, 
09-2519-8734, 09-5197-7914, 09-8802-1940 
(ฝ่่ายที่ะเบ่ยน) ห้รือศูนย์ประสิานงานสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์
ต้ั้นส้ิงก้ด ซ่ึ่�งท่ี่�ประชุี้มีได้ม่ีมีติั้ให้้จ้ดต้ั้�งศูนย์ประสิานงาน
สิมีาคมีฌาปนกิจสิงเคราะห์้สิมีาชิี้กสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ไที่ย
ข่�นอ่ก 1 แห่้ง ภายในสิห้กรณ์์ฯ โดยร้บสิมีาชิี้กท่ี่�ม่ีอายุ
ระห้ว่าง 20 - 75 ปี ชี้ำาระค่าสิม้ีครแลืะค่าบำารุงจำานวน  
150 บาที่ แลืะเงินค่าสิงเคราะห์้ล่ืวงห้น้าจำานวน 12,000 บาที่
 ส่ิวนรายลืะเอ่ยดต่ั้างๆ สิมีาคมีฌาปนกิจสิงเคราะห้์ฯ 
จะประชี้าส้ิมีพ้นธ์ิให้้ที่ราบโดยท้ี่�วก้น
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 สวััสดีีครัับ... เพ่ื่�อนื่สมาชิ์กสหกรัณ์์ออมทรััพื่ย์์
ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี ที�เคารัพื่รัักทุกท่านื่... 
 พบก้นใน  ฉบ้บเดือน ม่ีนาคมี 2564 ก็ผ่่านมีา 5 เดือน
ตั้ามีปีบ้ญช่ี้ของสิห้กรณ์์ พบว่าผ่ลืการดำาเนินงานของสิห้กรณ์์ฯ
ในช่ี้วงเวลืา 4 เดือนท่ี่�ผ่่านมีา สิห้กรณ์์ฯ ม่ีกำาไรสิะสิมี เป็นเงิน  
94,274,927.72 บาที่ ซ่ึ่�งสิูงกว่าในชี้่วงเด่ยวก้นของปีท่ี่�ผ่่านมีา 
จำานวนถึ่ง 46 ล้ืานบาที่ จ่งคาดว่า ผ่ลืการดำาเนินงาน
ของสิห้กรณ์์ฯ ณ์ ว้นสิิ�นปีที่างบ้ญช่ี้จะมี่กำาไรสุิที่ธิิไม่ีตั้ำ�ากว่า 
200 ล้ืานบาที่ แลืะผ่ลืการดำาเนินงานท่ี่�ที่ำาให้้เกิดกำาไรส่ิวนให้ญ่ 
เป็นการได้ร้บจากดอกเบ่�ยเงินให้้สิมีาชิี้กกู้ คิดเป็น ร้อยลืะ 96 
ส่ิวนการลืงทุี่นอย่างอื�นเป็นเพ่ยงส่ิวนประกอบเล็ืกน้อย 
จ่งน้บได้ว่าสิมีาชิี้กผู้่กู้เงินเป็นผู้่ท่ี่�ที่ำาให้้สิห้กรณ์์ฯ ม่ีรายได้ท่ี่�ที่ำาให้้
สิห้กรณ์์ฯ ม่ีความีม้ี�นคง ในปัจจุบ้น สิห้กรณ์์ฯ ได้ม่ีการประกาศ
ใช้ี้ระเบ่ยบฯ ว่าด้วยการให้้เงนิกู้แลืะดอกเบ่�ยเงินกู้  แก้ไขเพิ�มีเตั้มิี
(ฉบ้บท่ี่� 6) พ.ศ. 2564  โดยม่ีสิาระสิำาค้ญคือ 
 1. เงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินสูิงสุิด 100,000 บาที่  ส่ิงชี้ำาระ 
12 งวด ภายในอายุ 75 ปี 
 2. เงินกู้สิาม้ีญ วงเงินสูิงสุิด 4,000,000 บาที่ ส่ิงชี้ำาระ 
300 งวด ภายในอายุ 75 ปี
 3. เงินกู้พิเศษ  วงเงินสูิงสุิด  5,000,000 บาที่  ส่ิงชี้ำาระ
 360 งวด ภายในอายุ 75 ปี  
 4. เงินกู้สิาม้ีญโครงการอุ่นใจ วงเงนิสูิงสุิด 400,000 บาที่
 ส่ิงชี้ำาระ 100 งวด ภายในอายุ 75 ปี 
 5. เงินกู้สิาม้ีญโครงการสิมีาชี้กิได้ร้บผ่ลืกระที่บจากการ
แพร่ระบาดของโรคติั้ดเชืี้�อไวร้สิ โคโรนา 2019 ห้รือ โควิด-19   
วงเงินสูิงสุิด 300,000 บาที่ส่ิงชี้ำาระ 60  งวด  ภายในอายุ 75 ปี
(ดอกเบ่�ย 5.50 )

ประเภทสััญญา

จำำานวนสัมาชิิก (คน) จำำานวนเงิิน (บาท)

หมายเหตุุ

ย่นก้�
ไม่

อนุมัตุิ
ขอก้� อนุมัตุิ หน้�ค�างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�สามััญ 71 71 - 100,308,000.00 100,008,000.00 39,473,938.94 60,534,061.06

2. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารอุ่่�นใจ 63 63 -     13,270,000.00   12,670,000.00   2,956,422.16 9,713,577.84

3. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารโควิิด 19 39 39 -   6,110,000.00 6,110,000.00 1,003,930.50 5,106,069.50

4. เงิินกู้้�พิิเศษ 8 7 - 15,279,000.00 14,380,000.00 9,666,511.00 4,713,489.00  

รายงิานการก้�เงิินประเภทตุ่างิๆ ประจำำาเดืือนม้นาคม 2564 

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-725-9659โทร. 081-725-9659

               ว์ัทย์า ถาวัรักันื่ต์์
                                   รองประธิานกรรมการคนท่ี่� 2

 6. เงินกู้สิาม้ีญโครงการพิเศษสิำาห้ร้บผู้่คำ�าประก้น
ท่ี่� ถูึกศาลืพิพากษา วงเงินสูิงสุิด ไม่ีเกิน 200,000 บาที่ 
ส่ิงชี้ำาระ100 งวด ภายในอายุ 75 ปี
 สิมีาชิี้กท่ี่�กู้เงินก้บสิห้กรณ์์ฯ ส่ิวนให้ญ่เป็นลูืกห้น่�ช้ี้�นด่ 
ม่ีการชี้ำาระห้น่�โดยการให้้ห้้กชี้ำาระห้น่� ณ์ ท่ี่�จ่ายได้ แต่ั้ก็ม่ีสิมีาชิี้ก
บางส่ิวนท่ี่�ม่ีปัญห้าค้างชี้ำาระห้น่� ที่ำาให้้เกิดห้น่�เส่ิย ห้รือห้น่�ท่ี่�ไม่ีก่อ
ให้้เกิดรายได้ NPL ซ่ึ่�งในปีบ้ญช่ี้ 2562 สิห้กรณ์์ฯ  ได้ม่ีการต้ั้�งค่า
เผื่�อห้น่�สิงส้ิยจะสูิญสิำาห้ร้บลูืกห้น่�เงินกู้ทุี่กประเภที่  ตั้ามีระเบ่ยบ
นายที่ะเบ่ยนสิห้กรณ์์ ว่าด้วย การจ้ดช้ี้�นคุณ์ภาพลูืกห้น่�เงินกู้
แลืะการเผื่�อห้น่�สิงส้ิยจะสูิญ พ.ศ. 2544 เป็นเงินจำานวน  
299,318,436.68 บาที่ โดยมี่คณ์ะอนุกรรมีการติั้ดตั้ามีห้น่�สิิน  
ดำาเนินการตั้ิดตั้ามีห้น่� สูิญด้งกลื่าวคืนกล้ืบมีาได้บางสิ่วน 
แลืะในปี 2563 ก็ม่ีการต้ั้�งค่าเผื่�อห้น่�สิงส้ิยจะสูิญสิำาห้ร้บลูืกห้น่�
เงินกู้รายให้ม่ีท่ี่�ผิ่ดน้ดการชี้ำาระห้น่�เงินกู้ เพิ�มีข่�นอ่กจำานวน  
26,916,843.94 บาที่ ตั้ามีเกณ์ฑ์์การจ้ดช้ี้�นคุณ์ภาพลูืกห้น่�เงินกู้ 
ประกอบด้วย
 1. ลูืกห้น่�ปกติั้  คือ ผู้่กู้ ห้รือลูืกห้น่�ม่ีการชี้ำาระห้น่�ได้ตั้ามี
กำาห้นด ห้รือค้างชี้ำาระไม่ีเกิน 3 งวด ข้อน่�ไม่ีตั้้องต้ั้�งค่าเผื่�อห้น่�
สิงส้ิยจะสูิญ 
 2.  ลูืกห้น่�จ้ดช้ี้�นตั้ำ�ากว่ามีาตั้รฐาน คือ ลูืกห้น่�ท่ี่�ค้างชี้ำาระ
เกิน 3 งวด แตั้่ไม่ีเกิน 6 งวด ต้ั้องต้ั้�งค่าเผื่�อห้น่�สิงส้ิยจะสูิญ
จากต้ั้นเงินคงเห้ลืือ ร้อยลืะ 20 ของจำานวนห้น่�ท่ี่�ห้้กจาก
ห้ล้ืกประก้นแล้ืว 
 3. ลูืกห้น่�จ้ดช้ี้�นสิงส้ิย  คือ ลูืกห้น่�ท่ี่�ค้างชี้ำาระเกิน 6 งวด
แต่ั้ไม่ีเกิน 12 งวด ต้ั้องต้ั้�งค่าเผื่�อห้น่�สิงส้ิยจะสูิญ จากตั้้นเงิน
คงเห้ลืือ ร้อยลืะ 50 ของจำานวนห้น่�ท่ี่�ห้้กจากห้ล้ืกประก้นแล้ืว
 4. ลูืกห้น่�จ้ดช้ี้�นสิงส้ิยจะสูิญ คือ ลูืกห้น่�ท่ี่�ค้างชี้ำาระ
เกิน 12 งวด ต้ั้องต้ั้�งค่าเผื่�อห้น่�สิงส้ิยจะสูิญจากต้ั้นเงินคงเห้ลืือ 
เต็ั้มีร้อยลืะ 100  ของจำานวนห้น่�ท่ี่�ห้้กจากห้ล้ืกประก้นแล้ืว
 5. ลูืกห้น่�จ้ดช้ี้�นสูิญ  คือ ลูืกห้น่�ท่ี่�ไม่ีสิามีารถึชี้ำาระห้น่�ได้
โดยสิิ�นเชิี้ง ต้ั้องต้ั้�งค่าเผื่�อห้น่�สิงส้ิยจะสูิญจากต้ั้นเงินคงเห้ลืือ 
เต็ั้มีร้อยลืะ 100 ของจำานวนห้น่�ท่ี่�ห้้กจากห้ล้ืกประก้นแล้ืว
         ต้ั้�งแต่ั้ ข้อ 2 ถ่ึง ข้อ 5 ถืึอว่าเป็นลูืกห้น่�ท่ี่�ไม่ีก่อให้้เกิด
รายได้ NPL แลืะสิห้กรณ์์ต้ั้องต้ั้�งค่าเผื่�อห้น่�สิงส้ิยจะสูิญ ที่ำาให้้
ผ่ลืการดำาเนินงานท่ี่�เป็นกำาไรสุิที่ธิิลืดลืงส่ิงผ่ลืที่ำาให้้สิมีาชิี้กได้ร้บ
เงินปันผ่ลืแลืะเงินเฉล่ื�ยคืนน้อยลืงด้วย 



ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์
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“มีีนาคมี 2564”“มีีนาคมี 2564”

 เป็นอย่างไรบ้างคะสิมีาชิี้กทุี่กท่ี่านแลืะน้องๆ ท่ี่�กำาล้ืง
จะเข้าเป็นสิมีาชี้ิกให้ม่ีก็ต้ั้องบอกได้เลืยว่างช่ี้วงน่�เห้มีาะจริงๆ 
เลืยค่ะ ขณ์ะท่ี่�ห้ลืายๆ สิถึาบ้นการเงินอยู่ ในช่ี้วงขาลืง
แต่ั้สิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ครูนนที่บุร่เราอยู่ช่ี้วงขาข่�น ท่ี่�กล้ืาพูด
แบบน่�ก็เพราะว่าผ่ลืประกอบการของสิห้กรณ์์ฯ เราด่ข่�นเรื�อยๆ น้�น
เป็นเพราะการแก้ปัญห้าแลืะห้าแนวที่างให้้เกิดประโยชี้น์สูิงสุิด
แก่สิห้กรณ์์ฯ ของคณ์ะที่ำางานอ่กท้ี่�งความีร่วมีมืีอของสิมีาชิี้ก
ทุี่กท่ี่าน ก็ที่ราบก้นด่นะคะว่าปีน่�  เจ้าห้น้าท่ี่�สิห้กรณ์์ฯ 
แลืะคณ์ะกรรมีการไม่ีร้บโบน้สิ เม็ีดเงินท้ี่�งห้มีดท่ี่�สิามีารถึปันผ่ลื 
เฉล่ื�ยคืนได้ให้้ก้บสิมีาชิี้กร้อยเปอร์เซ็ึ่นเลืยค่ะเห็้นแบบน่�แล้ืว
ก็ชืี้�นใจ มีา Update ข่าวในสิห้กรณ์์ฯ ก้นบ้างนะคะ เมืี�อว้นท่ี่� 
13 ม่ีนาคมี 2564 ดร.เอนก ล่ืวงลืือ ประธิานสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์
ครูนนที่บุร่ ร้บรางว้ลืโล่ืประกาศเก่ยรติั้คุณ์ศูนย์ประสิานงาน
ด่เด่น ปี 2563 ณ์ โรงแรมีเอเช่ี้ยแอร์พอร์ที่ ปทุี่มีธิาน่ 

 ก์ต์ต์์ย์า ดีอกคำา 
              กรรมการ

แลืะว่าท่ี่�ร้อยตั้ร่ณ้์ฐพงษ์ สินสิิน ร้บรางว้ลืบุคลืากรต้ั้นแบบ 
ขอแสิดงความียินด่ก้บท้ี่�งสิองท่ี่านด้วยค่ะ ส่ิวนการข้บเคลืื�อน
เพื�อเตั้ร่ยมีความีพร้อมีเลืือกต้ั้�งคณ์ะกรรมีการดำาเนินการสิห้กรณ์์
ออมีที่ร้พย์ครูนนที่บุร่ ซ่ึ่�งจะจ้ดข่�นในว้นท่ี่� 6 เมีษายน 2564 
โดย เขต่การเลืือกตั่�งทุ่� 1 (สถานทุ่� ณ์ โรงเร่ยนเต่ร่ยมอดุมศ้กษา
พัฒนาการ นนทุบุุร่ อำาเภูอเมืองนนทุบุุร่ จังหวัดนนทุบุุร่)  
เขต่การเลืือกตั่�งทุ่� 2 เขต่เลืือกตั่�งทุ่� 1 (สถานทุ่� ณ์ โรงเร่ยน
ช้ลืป็ระทุานสงเคราะห์ อำาเภูอป็ากเกร็ด จังหวัดนนทุบุุร่)  
เขต่การเลืือกตั่�งทุ่� 2 เขต่เลืือกตั่�งทุ่� 2 (สถานทุ่� ณ์ โรงเร่ยน
ชุ้มช้นวัดบุางไผ่ อำาเภูอบุางบุัวทุอง จังหวัดนนทุบุุร่) 
โดยในว้นท่ี่� 27 ม่ีนาคมี 2564 สิห้กรณ์์ฯ ได้จ้ดส้ิมีมีนาให้้ความีรู้
แก่คณ์ะกรรมีการประจำาห้น่วยเลืือกต้ั้�งท้ี่�ง 3 แห่้ง ที่ราบผ่ลืเป็น
ที่างการในว้นประชุี้มีให้ญ่วิสิาม้ีญ ในว้นท่ี่� 10 เมีษายน 2564 ค่ะ 
แลืะเมืี�อว้นท่ี่� 28 ม่ีนาคมี 2564 สิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ครูนนที่บุร่
จ้ดส้ิมีมีนาสิห้กรณ์์ทุี่กประเภที่ในจ้งห้ว้ดนนที่บุร่เพื�อข้บเคลืื�อน
ให้้ม่ีความีม้ี�นคงในการบริห้ารงาน โดยม่ี ท่ี่านช้ี้ยวุฒิ ม้ีณ์ฑ์นานนท์ี่ 
สิห้กรณ์์จ้งห้ว้ดนนที่บุร่ เป็นวิที่ยากรบรรยาย ผู้่บริห้ารจาก
ส้ินนิบาตั้สิห้กรณ์์แห้่งประเที่ศไที่ย ดร.ปัณ์ฐวิชี้ญ์ มุ่ีงสิม้ีครศร่กุลื
แลืะคณ์ะ เข้าร่วมีในการส้ิมีมีนาในคร้�งน่�ด้วย ก็เป็นอ่กมิีติั้ห้น่�ง
ท่ี่�สิห้กรณ์์ฯ อยากให้้สิมีาชิี้กเห็้นถ่ึงความีมุ่ีงม้ี�น ต้ั้�งใจของ
คณ์ะกรรมีการชุี้ดท่ี่� 61 ท่ี่�พร้อมีจะสิร้างความีม้ี�นคง ม้ี�งค้�งให้้ก้บ
สิห้กรณ์์แลืะสิมีาชิี้กของเรา น้องๆ ท่ี่�ม่ีความีประสิงค์จะสิม้ีคร
เข้าเป็นสิมีาชิี้กติั้ดต่ั้อสิอบถึามีได ้ตั้ามีเบอรโ์ที่รศ้พท์ี่ท่ี่�อยูด้่านบน
ได้เลืยนะคะ พบก้นให้ม่ีฉบ้บห้น้า เล่ืนสิงกรานต์ั้ให้้ปลือดภ้ย 
สิห้กรณ์์ฯ ห่้วงใยทุี่กท่ี่านนะคะ สิว้สิด่ค่ะ
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ติดตามหน้ีสินติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้หนี้ประนอมได้

                         อธ์ิ์ชิาต์์  สวััสดีี
   รองประธิานกรรมการคนท่ี่� 1

 สวััสดีีครัับท่านื่สมาช์ิกที�เคารัพื่รัักทุกท่านื่

 ห้ล้ืงจากการประชุี้มีให้ญ่สิาม้ีญ ประจำาปี 2563 
ของสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ครูนนที่บุร่ จำาก้ด เมืี�อว้นท่ี่� 21 
กุมีภาพ้นธ์ิ 2564 ผ่่านพ้นไปแล้ืว โดยท่ี่�ประชีุ้มีได้ม่ีมีติั้
ในเรื�องอนุม้ีติั้แผ่นงบประมีาณ์ปี 2564 แลืะการจ้ดสิรร
กำาไรสุิที่ธิิไปแล้ืว ส่ิงผ่ลืให้้สิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ครูนนที่บุร่ จำาก้ด
สิามีารถึดำาเนินงานตั้ามีแผ่นงบประมีาณ์ท่ี่�ได้ร้บเป็นไปด้วย
ความีเร่ยบร้อย รวมีท้ี่�งการจ่ายเงินปันผ่ลืแลืะเงินเฉล่ื�ยคืน  
แต่ั้ก็ม่ีสิมีาชิี้กบางสิ่วนม่ีปัญห้าในการร้บโบน้สิ เนื�องจาก
ถูึกศาลือาย้ดให้้นำาส่ิงกรมีบ้งค้บคด่ เห้ตุั้มีาจากการเป็น
ผู้่คำ�าประก้น ห้รือกล่ืาวง่ายๆ ว่า ผู้่กู้เงินจากสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์
ครูนนที่บุร่ จำาก้ด ผิ่ดน้ดชี้ำาระห้น่�แลืะถูึกศาลืส้ิ�งอาย้ดที่ร้พย์
เพื�อบ้งค้บคด่ ผู้่คำ�าประก้นก็ถูึกฟ้้องด้วยในคราวเด่ยวก้น  
กรณ่์ด้งกล่ืาวผู้่กู้จะต้ั้องร้บผิ่ดชี้อบในโบน้สิของผู้่คำ�าประก้น
ซ่ึ่�งถูึกนำาส่ิงกรมีบ้งค้บคด่

 ที่างสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ครูนนที่บุร่ จำาก้ด ม่ีความี
จำาเป็นต้ั้องดำาเนินการตั้ามีคำาพิพากษาของศาลื เพื�อพิท้ี่กษ์
ร้กษาเงนิของสิมีาชี้กิทุี่กคน ถ่ึงแม้ีจะเห็้นใจแลืะเข้าใจสิมีาชี้กิ
ผู้่คำ�าประก้นมีากแค่ไห้นก็ตั้ามี ซ่ึ่� งตั้ามีมีาตั้รา 688 
แลืะมีาตั้รา 689 แห่้งประมีวลืกฎห้มีายแพ่งแลืะพาณิ์ชี้ย์  
กำาห้นดสิิที่ธิิของผู้่คำ�าประก้น ด้งน่�
 1. ผู้่ คำ�า ป ร ะ ก้ น ม่ี สิิ ที่ ธิิ ท่ี่� จ ะ เ ล่ื� ย ง ใ ห้้ เ จ้ า ห้ น่�
ไปเร่ยกร้องเอาจากลูืกห้น่�ก่อนได้ เว้นแต่ั้ลูืกห้น่�จะถูึกศาลื
พิพากษาให้้เป็นบุคคลืล้ืมีลืะลืายห้รือไม่ีปรากฏิว่าอยู่ท่ี่�ใด
 2. เมืี�อผู้่คำ�าประก้นชี้ำาระห้น่�ให้้แก่เจ้าห้น่�แล้ืว ไม่ีว่า
ชี้ำาระแต่ั้โดยด่ห้รือชี้ำาระห้น่�โดยถูึกบ้งค้บตั้ามีคำาพิพากษา 
ผู้่คำ�าประก้นก็ม่ีสิิที่ธิิร้บช่ี้วงสิิที่ธิิของเจ้าห้น่�ในว้นท่ี่�จะเร่ยก
เอาเงินชี้ำาระให้้เจ้าห้น่�ไว้แล้ืวน้�น คืนจากลูืกห้น่�ได้ตั้ามี
จำานวนท่ี่�ชี้ำาระไปตั้ลือดจนที่้�งค่าเส่ิยห้ายต่ั้างๆ เนื�องจาก
การคำ�าประก้น
 เรื�องการคำ�าประก้นน่�  ที่างสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์
ครูนนที่บุร่ จำาก้ด ก็ได้ดำาเนินการท่ี่�จะช่ี้วยเห้ลืือทุี่กฝ่่าย
อย่างเต็ั้มีท่ี่�  ตั้ามีท่ี่�ระเบ่ยบ ข้อบ้งค้บให้้กระที่ำาได้  พวกเรา
ก็ต้ั้องช่ี้วยก้นร้กษาวิน้ยการเงินให้้ด่ด้วยนะคร้บ



มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวััสดีีครัับ สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพื่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี
ที�เคารัพื่รัักทุกท่านื่
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 ฉบ้บน่�  ผ่มีจะเข่ยนเรื�องสิิที่ธิิประโยชี้น์ท่ี่�ที่ายาที่
พ่งได้ร้บจากสิห้กรณ์์ฯ ท่ี่� พ่อ แม่ี ได้เตั้ร่ยมีอะไรให้้ลูืกแล้ืวบ้าง 
แลืะที่ายาที่ลูืกควรรู้ว่าพ่อแม่ีมีอบอะไรให้้ลูืกบ้าง
 
    สิทุธิทุายาทุลูืกควรรู้...พ่อแม่มอบุให้ลูืก

  
 1. ติ่ดต่่อสำานักงาน สพป็.เขต่ 1 โทุร. 02-591-1301-4, 
02-591-1308 สพป็.เขต่ 2 โทุร. 02-903-3087 สพม.เขต่ 3 
โทุร. 02-149-3923-6 ต่่อ 101 
  1.1 เงินบำาเห้น็จดำารงช่ี้พ ช่ี้วงร้บบำานาญได้ 
200,000 บาที่ อายุ 65 ปี ได้อ่ก 200,000 บาที่ 
  1.2 เงินบำาเห้น็จดำารงช่ี้พส่ิวนท่ี่�เห้ลืือ (30 เท่ี่า
ของเงินบำานาญ 400,000 บาที่) ตั้กแก่ที่ายาที่ 
  1.3 เงินช่ี้วยพิเศษ จ้ดการศพ (3 เที่่าของ
เงินบำานาญ) 
 2. ติ่ดต่่อ สำานักงาน สกสค. จังหวัดนนทุบุุร่ 
โทุร. 02-583-4983 
  2.1 เงิน ชี้.พ.ค. ประมีาณ์ 910,000 บาที่ 
ค่าจ้ดการงานศพ ร้บก่อน 200,000 บาที่ 
  2.2 เงิน ชี้.พ.สิ. ประมีาณ์ 380,000 บาที่ 
ค่าจ้ดการงานศพ ร้บก่อน 100,000 บาที่ 
 3. ติ่ดต่่อสำานักงานสหกรณ์์ออมทุรัพย์ครูนนทุบุุร่ จำากัด
โทุร. 02-969-8202, 02-525-0241-2 ต่่อ 121
  3.1 เงินสิว้สิดิการสิงเคราะห้์สิมีาชี้ิกถ่ึงแก่กรรมี 
(กองทุี่น 10 ล้ืานบาที่) 
   3.1.1 เป็นสิมีาชิี้กในสิห้กรณ์์ฯ ต้ั้�งแต่ั้ 10 ปีข่�น
ไปได้ร้บเงินสิงเคราะห์้ 10,000 บาที่ 
   3.1.2 เป็นสิมีาชิี้กในสิห้กรณ์์ฯ ต้ั้�งแต่ั้ 20 ปี 
ข่�นไป ได้ร้บเงินสิงเคราะห์้ 20,000 บาที่ 
   3.1.3 เป็นสิมีาชิี้กในสิห้กรณ์์ฯ ต้ั้�งแต่ั้ 30 ปี 
ข่�นไป ได้ร้บเงินสิงเคราะห์้ 30,000 บาที่
  3.2 เงินสิว้สิดิการสิงเคราะห์้สิมีาชิี้กถ่ึงแก่กรรมี 
พ.ศ. 2556 (ห้รือ 50 ปีสิห้กรณ์์ฯ) 
   3.2.1 เป็นสิมีาชิี้ก 1 - 5 ปี ได้ร้บเงินสิงเคราะห์้
 40,000 บาที่ 
   3.2.2 เป็นสิมีาชิี้ก 5 ปีข่�นไปถ่ึง 7 ปี ได้ร้บ
เงินสิงเคราะห์้  50,000 บาที่ 
   3.2.3 เป็นสิมีาชิี้ก 7 ปีข่�นไปถ่ึง 9 ปี ได้ร้บ
เงินสิงเคราะห์้ 60,000 บาที่ 
   3.2.4 เป็นสิมีาชิี้ก 9 ปีข่�นไปถ่ึง 11 ปี ได้ร้บ
เงินสิงเคราะห์้ 70,000 บาที่ 

ว์ัชัิย์ ทับคล้่าย์
กรรมการ

   3.2.5 เป็นสิมีาชิี้ก 11 ปีข่�นไปถ่ึง 13 ปี ได้ร้บ
เงินสิงเคราะห์้ 80,000 บาที่ 
   3.2.6 เป็นสิมีาชิี้ก 13 ปีข่�นไปถ่ึง 15 ปี ได้ร้บ
เงินสิงเคราะห์้ 90,000 บาที่ 
   3.2.7 เป็นสิมีาชิี้ก 15 ปีข่�นไปถ่ึง 17 ปี ได้ร้บ
เงินสิงเคราะห์้ 100,000 บาที่ 
   3.2.8 เป็นสิมีาชิี้ก 17 ปีข่�นไปถ่ึง 19 ปี ได้ร้บ
เงินสิงเคราะห์้ 110,000 บาที่ 
   3.2.9 เป็นสิมีาชิี้ก 19 ปีข่�นไปถ่ึง 21 ปี ได้ร้บ
เงินสิงเคราะห์้ 120,000 บาที่ 
   3.2.10 เป็นสิมีาชิี้ก 21 ปีข่�นไปถ่ึง 23 ปี ได้ร้บ
เงินสิงเคราะห์้ 130,000 บาที่ 
   3.2.11 เป็นสิมีาชิี้ก 23 ปีข่�นไปถ่ึง 25 ปี ได้ร้บ
เงินสิงเคราะห์้ 140,000 บาที่ 
   3.2.12 เป็นสิมีาชิี้ก 25 ปีข่�นไป ได้ร้บเงินสิงเคราะห์้ 
150,000 บาที่ 
 4. เงินสมาคมฌาป็นกิจฯสหกรณ์์ออมทุรัพย์ครูนนทุบุุร่ 
ได้ร้บเงินสิงเคราะห์้ประมีาณ์ 270,000 บาที่ ค่าพิธ่ิจ้ดการ
งานศพ 5,000 บาที่ (มอบุให้ทุายาทุ กรณ่์เป็็นสมาชิ้ก) 
 5. เงินสมาคมฌาป็นกิจฯ ชุ้มนุมสหกรณ์์ออมทุรัพย์
แห่งป็ระเทุศไทุย (สส.ช้สอ.) ได้ร้บเงินสิงเคราะห์้ประมีาณ์ 
576,000 บาที่ (มอบุให้ทุายาทุ กรณ่์เป็็นสมาชิ้ก) 
 6. เงินสมาคมฌาป็นกิจฯ ชุ้มนุมสหกรณ์์ออมทุรัพย์
ครูไทุย (สสอค.) ได้ร้บเงินสิงเคราะห์้ประมีาณ์ 576,000 บาที่
(มอบุให้ทุายาทุ กรณ่์เป็็นสมาชิ้ก) 
 7. เงินค่าหุ้นสหกรณ์์ฯ แลืะเงินฝากสหกรณ์์ฯ (ถ้าม่) 
 8. ติ่ดต่่อธนาคาร ขอรับุเงินในบัุญช่้เงินฝาก 
 9. ติ่ดต่่อบุริษัทุป็ระกันช่้วิต่ ขอรับุเงินต่ามกรมธรรม์
ป็ระกันช่้วิต่ 
 10. ติ่ดต่่อสำานักงานทุ่�ดินจังหวัด ขอรับุโอนมรดกบุา้น
 ทุ่�ดิน (ภูายใน 1 ปี็) 
 11. ติ่ดต่่อสำานักงานขนส่งจังหวัด ขอรับุโอน
รถจักรยานยนต์่ รถยนต์่ (ภูายใน 1 ปี็)                                  
 12. ติ่ดต่่อทุ่�ว่าการอำาเภูอ ขอรับุโอนทุะเบุ่ยนอาวุธ
ปื็น(ภูายใน 1 ปี็) 
 13. ติ่ดต่่อเจ้าหน้าทุ่�กองพระราช้พิ ธ่ เพื�อขอ
พระราช้ทุานเพลิืงศพ โทุร. 02-222-2735 โทุร. 02-221-0873
     เอกสารป็ระกอบุท่ี่�ที่ายาที่จะต้ั้องเตั้ร่ยมีมีาติั้ดต่ั้อ
สิห้กรณ์์ฯ ม่ีด้งน่�
 1. ใบมีรณ์ะ 
 2. ห้น้งสืิอร้บรองการตั้าย ห้รือใบช้ี้นสูิตั้รพลิืกศพ 
(ถ้ึาม่ี) ห้รือบ้นท่ี่กประจำาว้น (ถ้ึาม่ี)
 3. สิำาเนาบ้ตั้รประจำาต้ั้วประชี้าชี้น (ท้ี่�งของผู้่เส่ิยช่ี้วิตั้ 
แลืะของที่ายาที่)
 4. สิำาเนาที่ะเบ่ยนบ้านผู้่เส่ิยช่ี้วิตั้ (ประท้ี่บตั้ราตั้าย) 
แลืะท้ี่�งของที่ายาที่ 
 5. สิำาเนาที่ะเบ่ยนสิมีรสิ แลืะใบห้ย่า (ถ้ึาม่ี)
 6. สิำาเนาห้น้าบ้ญช่ี้ธินาคารกรุงศร่ฯ ห้รือธินาคาร
กรุงไที่ยของที่ายาที่



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป

โทร. 089 - 0310978โทร. 089 - 0310978

สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร10

ถาม1

 สวััสดีีครัับสมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพื่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี 
ทุกท่านื่ 
 คงร้บเงินปันผ่ลืแลืะเฉล่ื�ยคืนก้นไปเป็นท่ี่�เร่ยบร้อยแล้ืวนะคร้บ
 ส่ิวนใครท่ี่�ย้ ง ม่ี ปัญห้าไม่ีไ ด้ ร้บก็มีาตั้ิดต่ั้อก้บสิห้กรณ์์ฯ
เพื�อความีเข้าใจ เพราะจะมีบ่างท่ี่านเปน็ผู้่คำ�าประก้นผู้่กู้ท่ี่�ม่ีปัญห้า
ขาดการชี้ำาระห้น่� จนถูึกศาลืส้ิ�งอาย้ดก็คงจะไม่ีได้ร้บนะคร้บ 
เพราะเป็นกฎห้มีาย สิห้กรณ์์ฯ ก็ต้ั้องปฏิิบ้ติั้ตั้ามีห้ว้งว่าสิมีาชี้ิก
คงเข้าใจ ส่ิวนใครท่ี่�ม่ีปัญห้าเรื�องบ้ญช่ี้การโอนก็มีาติั้ดต่ั้อ
ขอร้บได้คร้บ คร้บมีาเข้าสู่ิปัญห้าท่ี่�สิมีาชิี้กสิงส้ิยสิอบถึามีเข้ามีา
ในเดือนน่� ม่ีปัญห้าด้งน่�

  ผ่มีเป็นสิมีาชี้ิกสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ครูนนที่บุร่ มีาห้ลืายปี
แต่ั้ก็ย้งไม่ีที่ราบว่าการเป็นสิมีาชิี้กสิห้กรณ์์ฯ นอกจากการสิ่งหุ้้น, 
การกู้ ห้รือการฝ่ากเงนิก้บสิห้กรณ์์ฯ ซ่ึ่�งเปน็เรื�องปกตั้ ิแต่ั้สิมีาชี้กิ
จะได้ร้บสิว้สิดิการอะไรบ้างจากสิห้กรณ์์ฯ ม่ีน้องๆ ท่ี่�โรงเร่ยน
อยากจะสิม้ีครเป็นสิมีาชิี้กซ้ึ่กถึามีมีา ผ่มีจะได้แจ้งให้้เขาที่ราบ
คร้บ

  คร้บ ถ้ึาเป็นสิมีาชิี้กสิห้กรณ์์ฯ อาจารย์จะได้ร้บสิว้สิดิการ
จากที่างสิห้กรณ์์ฯ ด้งน่�
1. ได้ร้บการสิงเคราะห้์เมืี�อสิมีาชิี้กประสิบอุบ้ติั้ภ้ย(เกิดจาก
ธิรรมีชี้าติั้ ห้รือเห้ตุั้อื�นๆ) ได้ร้บเงินสิงเคราะห์้ไม่ีเกิน 10,000 บาที่
ยื�นความีจำานงขอร้บการสิงเคราะห์้ภายใน 90 ว้น
2. สิมีาชิี้กจะได้ร้บทุี่นการศ่กษาบุตั้ร แบ่งเป็น 4 ระด้บ คือ
 - ระด้บปฐมีว้ย ทุี่นลืะ 2,000 บาที่
 - ระด้บประถึมีฯ ทุี่นลืะ 2,000    บาที่
 - ระด้บม้ีธิยมีฯ ทุี่นลืะ 3,000   บาที่
 - ระด้บอุดมีศ่กษา       ทุี่นลืะ 4,000   บาที่
3. การสิงเคราะห์้สิมีาชิี้กท่ี่�ออกจากราชี้การห้รืองานประจำา
โดยเห้ตัุ้อ้นควร สิมีาชี้ิกจะได้ร้บเงินตั้ามีอายุการเป็นสิมีาชี้ิก 
โดยยื�นความีจำานงภายใน 90 ว้น น้บจากว้นออก

4. สิมีาชิี้กท่ี่�ม่ีอายุครบ 60 ปีข่�นไป สิห้กรณ์์ฯ จะมีอบของขว้ญ
ให้้สิมีาชิี้กเป็นหุ้้นจำานวน 70 หุ้้น (700 บาที่) ในเดือนเกิด         บุญส่ง เงางาม

   กรรมการ

ตุอบ

เป็นประจำาทุี่กปี โดยสิมีาชิี้กม่ีอายุการเป็นสิมีาชิี้กต่ั้อเนื�องก้น 
10 ปีข่�นไป
5. เงินสิว้สิดิการกองทุี่นสิงเคราะห์้สิมีาชิี้กเส่ิยช่ี้วิตั้ พ.ศ. 2556 
แก้ไขเพิ�มีเติั้มีฉบ้บท่ี่� 3 พ.ศ. 2558 เมืี�อสิมีาชิี้กเส่ิยช่ี้วิตั้ที่ายาที่
ผู้่ม่ีสิิที่ธิิ�ให้้ยื�นคำาร้องต่ั้อสิห้กรณ์์ภายใน 1 ปี เมืี�อตั้รวจคุณ์สิมีบ้ติั้
เร่ยบร้อยแล้ืวสิห้กรณ์์จะส้ิ�งจ่ายเงินให้้แก่ที่ายาที่ตั้ามีท่ี่�ระบุสิิที่ธิิ�
ซ่ึ่�งเงินสิว้สิดิการน่� คิดตั้ามีจำานวนปีการเป็นสิมีาชิี้ก ด้งน่�

6. โครงการสิห้กรณ์์ชืี้�นใจ1 สิมีาชิี้กท่ี่�ม่ีอายุ 60 ปีข่�นไป
สิามีารถึกู้เงินสิว้สิดิการมีาใช้ี้ก่อน โดยจะให้้กู้ปีลืะ 1 คร้�งๆ ลืะ 
10,000 บาที่ ห้รือตั้ามีอายุการเป็นสิมีาชิี้ก กู้ได้ไม่ีเกิน 10 คร้�ง 
ตั้ามีอ้ตั้ราดอกเบ่�ยปัจจุบ้นห้้กในว้นท่ี่�ร้บเงินกู้คร้�งเด่ยว ไม่ีม่ีการ
เร่ยกเก็บรายเดือน จะร้บคืนต่ั้อเมืี�อสิมีาชี้ิกถ่ึงแก่กรรมีเที่่าน้�น 
โดยห้้กจากสิว้สิดิการท่ี่�สิมีาชิี้ก ผู้่ น้�นพ่งไ ด้จากสิห้กรณ์์
(เงินสิว้สิดิการกองทุี่นสิงเคราะห์้สิมีาชิี้กเส่ิยช่ี้วิตั้ พ.ศ. 2556 
แก้ไขเพิ�มีเติั้มี ฉ.3 พ.ศ.2558)
7. เงินสิว้สิดิการสิมีาชิี้กถ่ึงแก่กรรมี (กองทุี่น 10 ล้ืาน) 
พ.ศ. 2563 เป็นการช่ี้วยเห้ลืือเก่�ยวก้บการปลืงศพของสิมีาชิี้ก 
เมืี�อ ผู้่ ร้บโอนประโยชี้น์ห้รือคู่สิมีรสิ, บุตั้ร, บิดามีารดา 
เงินสิว้สิดิการสิงเคราะห์้ม่ีเกณ์ฑ์์ ด้งน่�

 ให้้ผู้่ม่ีสิิที่ธิิ�ร้บโอนประโยชี้น์มีาติั้ดต่ั้อขอร้บเงินสิงเคราะห้์
ภายใน 1 ปี น้บแต่ั้ว้นท่ี่�สิมีาชิี้กถ่ึงแก่กรรมี
 เดือนน่�คงม่ีข้อเด่ยว โอกาสิห้น้าพบก้นให้ม่ีคร้บ สิว้สิด่คร้บ

อายุการเป็็นสมาชิ้ก เงินสงเคราะห์

5 ปี็ข้�นไป็ 5,000  บุาทุ

10 ปี็ข้�นไป็ 6,000  บุาทุ

15 ปี็ข้�นไป็ 8,000  บุาทุ

20 ปี็ข้�นไป็ 10,000 บุาทุ

อายุการเป็็นสมาชิ้ก จำานวนเงินทุ่�ได้รับุ

1-5 ปี็ 40,000 บุาทุ

5 ปี็ข้�นไป็-7   ปี็ 50,000 บุาทุ

7 ปี็ข้�นไป็-9   ปี็ 60,000 บุาทุ

9 ปี็ข้�นไป็-11 ปี็ 70,000 บุาทุ

11 ปี็ข้�นไป็-13 ปี็ 80,000 บุาทุ

13 ปี็ข้�นไป็-15 ปี็ 90,000 บุาทุ

15 ปี็ข้�นไป็-17 ปี็ 100,000 บุาทุ

17 ปี็ข้�นไป็-19 ปี็ 110,000 บุาทุ

19 ปี็ข้�นไป็-21 ปี็ 120,000 บุาทุ

21 ปี็ข้�นไป็-23 ปี็ 130,000 บุาทุ

23 ปี็ข้�นไป็-25 ปี็ 140,000 บุาทุ

25 ปี็ข้�นไป็ 150,000 บุาทุ

อายุการเป็็นสมาชิ้ก รับุเงินสงเคราะห์

10 ปี็ข้�นไป็ ถ้ง 20 ปี็ 10,000 บุาทุ

20 ปี็ข้�นไป็ ถ้ง 30 ปี็ 20,000 บุาทุ

30 ปี็ข้�นไป็ 30,000 บุาทุ



ดีนื่ต์รีั  จ์ำต์ต์ะว์ักุล่
กรรมการและเหรัญญิก
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

โทร  086 - 7855382โทร  086 - 7855382

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการสสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252

ลืำาดืับ ชิ่อ-นามสักุลื อายุ สัาเหตุุการเสั้ยชิ้วิตุ 40 – 50 ปี สัหกรณ์์ฯ สัฌ.นบ. สัสั.อค. สัสั.ชิสัอ.

1 นายสมัศักู้ดิ�  เต๊๊าะดอุ่เลาะ 55 ปีี มัะเร็งิลำาไส� - 273,542 576,000 576,000

2 นายอุ่ภิิชาต๊ิ  ศิริเชษฐ์์ 55 ปีี หััวิใจล�มัเหัลวิ 150,000 273,514 576,000 -

3 นายไพิริน  เจนส่นทรระวิี 69 ปีี เลือุ่ดอุ่อุ่กู้ในโพิรงิสมัอุ่งิ สมัทบ 273,486 - -

4 น.ส.ศ่ภิลักู้ษณ์์  ส่วิรรณ์โน 50 ปีี เลือุ่ดอุ่อุ่กู้ในสมัอุ่งิ 50,000 273,458 - -

5 นายปีรีชา  วิรปีระเสริฐ์ 73 ปีี ปีอุ่ดอุ่ักู้เสบต๊ิดเชื�อุ่ สมัทบ 273,429 576,000 576,000

6 นางิเอุ่กู้วิีณ์า  วิัฒนปีระดิษฐ์์ 75 ปีี มัะเร็งิต๊�อุ่มันำ�าเหัลือุ่งิ 150,000 272,894 576,000 576,000

7 นายพิิพิัฒน์  ฉิิมัพิิบ้ลย์ 78 ปีี ต๊ิดเชื�อุ่ในกู้ระแสเลือุ่ด 150,000 272,865 - -

หมายเหตุ่    จำานวนเงินสงเคราะห์แต่่ลืะรายไม่เทุ่ากันข้�นอยู่กับุจำานวนสมาชิ้กคงเหลืือ ณ์ ปั็จจุบัุน 

 สวััสดีีครัับท่านื่สมาช์ิก สมาคมฌาปันื่ก์จำสงเครัาะห์สหกรัณ์์ออมทรััพื่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีั ทุกท่านื่
 สิมีาคมีฌาปนกิจสิงเคราะห์้ฯ ขอประชี้าส้ิมีพ้นธ์ิข่าวสิารให้้สิมีาชิี้กทุี่กท่ี่านที่ราบในเดือนน่� 4 เรื�อง ด้งน่�

3. แจ้งรายชื้�อสมาชิ้กเส่ยช่้วิต่ป็ระจำาเดือน จำานวน  7 ราย   

 1. การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิ้ก 
 เนื�องด้วยการจ่ายเงินสิงเคราะห์้ศพ สิมีาชิี้กท่ี่�เส่ิยช่ี้วิตั้ ที่างสิมีาคมีฯ ได้จ่ายเงินสิงเคราะห์้ศพล่ืวงห้น้าไปก่อน 
ซ่ึ่�งย้งเร่ยกเก็บไม่ีได้ เนื�องจากสิมีาคมีฯ ได้กำาห้นดการเก็บค่าสิงเคราะห์้ศพรายเดือน เดือนลืะ 180 บาที่ (ศพลืะ 30 บาที่ 
จำานวน 6 ศพ) ซ่ึ่�งความีเป็นจริงม่ีจำานวนสิมีาชิี้กท่ี่�เส่ิยช่ี้วิตั้มีากกว่า 6 ศพ ต่ั้อเดือน ที่างสิมีาคมีฯ จ่งได้พิจารณ์าการเก็บ
ค่าสิงเคราะห์้ศพรายเดือนเพิ�มี จากเดิมี 180 บาที่ เป็น 240 บาที่ (ศพลืะ 30 บาที่ จำานวน 8 ศพ ต่ั้อเดือน) 
โดยที่างสิมีาคมีฯ จะเริ�มีเก็บต้ั้�งแต่ั้เดือนมีกราคมี พ.ศ. 2564 เป็นต้ั้นไป

 3. สมาชิ้กทุ่�ม่รายชื้�อดังต่่อไป็น่� กรุณ์าติ่ดต่่อกลัืบุมาสมาคมฌาป็นกิจโดยด่วน
1. นางวไลืพร  จันทุรศิริ
2. นายป็องศักดิ�  ทัุพภูะพยัคฆ์์
3. น.ส.กาญจนลัืกษณ์์  สดใส
4. นางบุุญเทุ่ยม  สาขจร
5. นายวันพืช้  ป็านเสน

 4. ช่้องทุางการช้ำาระเงิน
 เมื�อทุ่านโอนมาเร่ยบุร้อยแล้ืวให้ทุ่าน โทุรแจ้ง
แลืะส่งหลัืกฐานการช้ำาระเงินให้สมาคมทุราบุทุุกครั�ง 
โดยการแฟกซ์ึ่เอกสารมาทุ่� เบุอ ร์  02-9698841 
หรือ ถ่ายรูป็ส่งไลืน์มาทุาง ID line : 02-9698841 
กรุณ์าเก็บุหลัืกฐานการโอนเงินของทุ่านจนกว่าทุ่านจะได้
รับุใบุเสร็จรับุเงินฉบัุบุจริงจากทุางสมาคมฯ
 สมาชิ้กรายใดเส่ยช่้วิต่ลืง ห้ากม่ีภาระผู่กพ้น
ที่างการเงินก้บสิห้กรณ์์ออมีที่ร้พย์ครูนนที่บุ ร่ จำาก้ด 
ที่างสิมีาคมีฌาปนกิจฯจะต้ั้องนำาเงินบางส่ิวนไปชี้ำาระ
ตั้ามีจำานวนท่ี่�สิมีาชิี้กได้ที่ำาธุิรกรรมีด้านการเงินไว้ก้บ
สิห้กรณ์์ฯ ส่ิวนท่ี่�เห้ลืือที่ายาที่นำาเอกสิารมีาแสิดงจ่งร้บเงิน
ส่ิวนท่ี่�เห้ลืือไปได้ 

6. นางทุรรศน่ย์  แสงจันทุร์
7. น.ส.สโรช้า  แสงสว่าง
8. นายไพศาลื  ไทุรฟัก
9. นายทุองคำา  หงษ์เงิน
10. นายวสันต์่  ณ์  กลืองด่

11. น.ส.ทุรงลัืกษณ์์  อ่อนสุวรรณ์
12. นายวิรัต่น์   เกตุ่คง
13. น.ส.อรวรรณ์  จันทุร์เจริญ
14. น.ส.ป็นัดดา  ผลืาชิ้ต่
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โทร. 081-9362488โทร. 081-9362488
ID Line : jeerap_sID Line : jeerap_s

สาสาระน่่าระน่่าร้�ร้�
      กัับกัับครููครูู

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด ดร.ประกิต วิทยสัมพันธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร  

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

นามผูƒรับ

สสหกรณ์ครูนนท์หกรณ์ครูนนท์
ชุุดท่� 61 ประจำำ�ปี 2564 ฉบัับัประจำำ�เดือนม่ีน�คมี 2564

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัดคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุดที่ 61 ประจ�าปี 2564ชุดที่ 61 ประจ�าปี 2564

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ท่ีปรกึษา ดร.เอนก   ล่วงลอื
 นางจนัทณีย์    น้อยพรหม
บรรณาธิการ นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
กองบรรณาธิการ นายอธิชาติ      สวัสดี
 นายวิทยา ถาวรกันต์
 นายดนตรี จิตตะวิกุล 
 นายทวีสิทธิ์     ฉิ่งแก้ว 
 นายฉันทิชย์      ศรีทอง
 นายวันชัย      ศรีเพ็ง
 นายจรัส      ตันติพิบูลย์
 นายปณต      จตุพศ
 นายบุญส่ง      เงางาม
 นายจีระพงษ์      สิทธิทิม
 นางกิตติยา      ดอกค�า 

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.comโทร. 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

 สวััสดีีครัับ เพ่ื่�อนื่สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพื่ย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี
 ทุกท่านื่ 
 “อโรคยา ป็รมาลืาภูา การไม่ม่โรคเป็็นลืาภูอันป็ระเสริฐ”
 ฉบ้บน่�เป็นการแนะนำา วิธ่การรักษาสุขภูาพในช่้วง
ฤดูร้อนของป็ระเทุศไทุย เคยม้ี�ย ฤดูร้อน ไปท่ี่�ไห้นก็ร้อน 
อยูบ้่านเปิดแอร์ ห้รือห้าท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�อากาศด่ ด่กว่า ห้าอาห้าร
 อร่อยๆ กินด่กว่า ร่างกายของคนเราก็ม่ีความีต้ั้านที่านต่ั้างก้น
 ตั้ามีช่ี้วงว้ย 
 อากาศอบอ้าวม้ีกเป็นบ่อเกิดของโรคห้ลืายชี้นิด ไม่ีว่า
จะเป็นโรคท่ี่�มีาก้บความีร้อนโดยตั้รง ห้รือโรคท่ี่�เกิดจากการร้บ
ประที่านอาห้ารท่ี่�ม่ีเชืี้�อโรคปนเป้�อน
 ชี้นิดของโรคท่ี่�มีาก้บฤดูร้อนอะไรบ้างท่ี่�พบได้บ่อยแลืะ
เราควรระว้งไว้ได้แก่
 1. ผิวหนังไหม้แดด : ใครต้ั้องออกไปที่ำางานนอกสิถึานท่ี่� 
ต้ั้องระว้งอาการผ่ิวแสิบร้อนจากแดดให้้มีาก โดยอาการ
ไห้ม้ีแดดจะเกิดเร็วห้รือช้ี้าข่�นอยูก้่บส่ิผิ่วของแต่ั้ลืะคน ยิ�งผิ่วขาว
มีากเท่ี่าไรก็จะยิ�งไห้ม้ีเร็วเท่ี่าน้�น อาการจะเริ�มีจากค้นผิ่ว 
ผิ่วแสิบแดง ปวดแสิบปวดร้อน ผิ่วบวมีแดง ไปถ่ึงข้�นพุพอง
เห้มืีอนโดนนำ�าร้อนลืวก ซ่ึ่�งถ้ึาม่ีอาการถ่ึงข้�นน่�ควรร่บปร่กษาแพที่ย์
เพราะห้ากแผ่ลืแตั้กจะที่ำาให้้เกิดการอ้กเสิบท่ี่�ผิ่วห้น้งได้
 2. โรคลืมแดด หรอืฮ่ีต่สโต่รก : ทุี่กปีม้ีกจะข่าวม่ีคนเส่ิยช่ี้วติั้
ด้วยโรคลืมีแดด ห้รือโรคฮ่ีตั้สิโตั้รก (Heat Stroke) ซ่ึ่�งเกิดจาก
การท่ี่�ร่างกายได้ร้บความีร้อนมีากเกินไป เช่ี้น การตั้ากแดดนานๆ 
ที่ำาให้้สิมีองไม่ีที่ำางาน ไม่ีสิามีารถึควบคุมีการที่ำางานของอว้ยวะต่ั้างๆ 
รวมีท้ี่�งการควบคุมีอุณ์ห้ภูมิีในร่างกาย ที่ำาให้้อุณ์ห้ภูมิีของร่างกาย
เพิ�มีสูิงข่�นผิ่ดปกติั้เกิน 40 องศาเซึ่ลืเซ่ึ่ยสิ ถืึอเป็นภาวะฉุกเฉิน
ท่ี่�ต้ั้องร้กษาอย่างร่บด่วน เนื�องจากม่ีโอกาสิเส่ิยช่ี้วิตั้ถ่ึงร้อยลืะ 
17-70 เลืยท่ี่เด่ยว เพื�อนสิมีาชิี้กควรดื�มนำ�า 1-2 แกว้ก่อนออกจาก                                           จีำรัะพื่งษ์์ ส์ทธ์ิ์ท์ม

             กรรมการ

บุ้านในวันทุ่�ม่อากาศร้อนจัด หากต้่องอยู่ทุ่ามกลืางสภูาพอากาศร้อน 
ควรดื�มนำ�าให้ได้ชั้�วโมงลืะ 1 ลิืต่ร แม้ีจะไม่ีรู้ส่ิกกระห้ายนำ�าก็ตั้ามี 
แลืะแม้ีว่าจะที่ำางานในท่ี่�ร่มีก็ควรดื�มีนำ�าอย่างน้อยว้นลืะ 6-8 แก้ว 
สิวมีใสิ่เสืิ�อผ้่าส่ิอ่อน ไมี่ห้นา นำ�าห้น้กเบา ระบายความีร้อนได้ด่ 
ห้ล่ืกเล่ื�ยงการอยู่กลืางแดด
 3. อาหารเป็็นพิษ : เป็นโรคท่ี่�พบได้บ่อยมีากในช่ี้วงห้น้าร้อน 
ท่ี่�เราเผ่ลือที่านอาห้ารปนเป้�อนเชืี้�อโรคเข้าไปโดยไม่ีรู้ต้ั้ว โดยเฉพาะ
อาห้ารท่ี่�ที่ำาล่ืวงห้น้านานๆ เช่ี้น ข้าวกล่ือง ห้รืออาห้ารค้างคืน
ท่ี่�ไม่ีได้เก็บแช่ี้ไว้ในตู้ั้เย็น อาการของโรคม้ีกเกิดข่�นภายใน 
2-6 ช้ี้�วโมีงห้ล้ืงร้บประที่านอาห้ารปนเป้�อนเชืี้�อเข้าไป เริ�มีต้ั้�งแต่ั้
ม่ีไข้ ปวดท้ี่อง คลืื�นไส้ิ อาเจ่ยน ท้ี่องเส่ิย บางคร้�งอาจม่ีอาการ
ปวดศ่รษะ ปวดเมืี�อยตั้ามีเนื�อต้ั้ว มี่ถ่ึายห้น้ก ที่ำาให้้เกิดอาการ
ขาดนำ�าแลืะสิารเกลืือแร่ในร่างกาย ร่างกายอ่อนเพล่ืย ควรให้้ผู้่ป่วย
ดื�มีนำ�าห้รืออาห้ารเห้ลืวมีากๆ อาทิี่ นำ�าข้าว นำ�าแกงจืด แลืะดื�มี
สิารลืะลืายนำ�าตั้าลืเกลืือแร่ โดยห้้ามีกินยาเพื�อให้้ห้ยุดถ่ึาย เพราะ
จะเป็นการก้กเชืี้�อให้้อยู่ในร่างกาย ห้ากอาการไมี่ด่ข่�นควรร่บไป
พบแพที่ย์โดยเร็ว วิธ่ิป้องก้นอาห้ารเป็นพิษ คือควรกินอาห้าร
ท่ี่�สิะอาด ปรุงสุิกให้ม่ีๆ ไม่ีที่านอาห้ารท่ี่�เก็บไว้ค้างคืนนานๆ เพื�อ
ป้องก้นการร้บเชืี้�อโรคโดยไม่ีจำาเป็นสิมีาชิี้กควรร้กษาสุิขภาพ 
โดยวิธ่ิต่ั้อไปน่� 
 - ที่านอาห้ารรอ้น ปรุงสุิกให้ม่ีๆ ใช้ี้ช้ี้อนกลืาง เลื่�ยงอาห้าร
ค้างคืน อาห้ารท่ี่�เส่ิยง่าย
 -  ล้ืางมืีอทุี่กคร้�งก่อนที่านอาห้าร แลืะห้ล้ืงเข้าห้้องนำ�า
          -  ดื�มีนำ�าสิะอาด ไม่ีดื�มีนำ�าดิบห้รือนำ�าคลือง โดยควรดื�มีนำ�า
ว้นลืะ 6-8 แก้ว
           -  ออกกำาล้ืงกายอย่างสิมีำ�าเสิมีอ พ้กผ่่อนให้้เพ่ยงพอ
 สิำาห้ร้บฉบ้บน่�ม่ีข่าวสิารแลืะสิาระเพื�อสืิ�อสิารท่ี่านสิมีาชิี้ก
เพ่ยงแค่น่�คร้บ ห้ว้งว่าท่ี่านจะได้ร้บประโยชี้น์ ถ้ึาท่ี่านสิมีาชิี้ก 
ม่ีอะไรท่ี่�จะสิอบถึามีเพิ�มีเติั้มี คณ์ะกรรมีการดำาเนินงานสิห้กรณ์์
ออมีที่ร้พย์ครูนนที่บุร่ จำาก้ด นำาโดยท่ี่านประธิานกรรมีการ 
กรรมีการ ผู้่จ้ดการ แลืะเจ้าห้น้าท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวข้องทุี่กท่ี่าน เสินอมีาได้
นะคร้บ จะได้ปร้บปรุงคุณ์ภาพการบริการให้้ด่ยิ�งข่�นไป ไว้พบก้น
ในฉบ้บห้น้าคร้บ
แห้ล่ืงข้อมูีลือ้างอิง :  https://www.kroobannok.com/blog/25203
 :  https://health.kapook.com/view12100.html




