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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

	 ในแต่่ละปีีน้�นรวดเร็วดีเหลือเกิิน	แต่่บางคนก็ิบอกิ
ว่าช้้า	 จะเร็วหรือช้้าก็ินาฬิิกิาเรือนเดียวก้ิน	 เพีียงแต่่บาง
ขณะทีี่�เรามีีความีร้้สึึกิเหนื�อยลา้	เบื�อหน่าย	กิท็ี่ำาให้เราร้้สึึกิ
ว่านานจ้ง	 กิว่าจะหมีดไปีว้น	 ๆ	 ในที่างกิล้บก้ินหากิเรา
เพีลิดเพีลินในกิิจกิรรมีปีระจำาว้นเราก็ิจะร้้สึึกิว่าเวลาช้้�ง
รวดเร็วเหลือเกิิน	ปีระสึบกิารณชี์้วิต่สึอนความีจรงิแท้ี่ของ
ธรรมีช้าติ่อารมีณ์ว่าว้นนี�เราอยากิให้สุึขหรือทุี่กิข์	 แต่่ก็ิ
แปีลกิต่รงทีี่�ว่าสุึขกิล้บส้ึ�น	 ทุี่กิข์กิล้บยาว	 ถ้้าเป็ีนปุี�มีทีี่�กิด
ได้หรือเลือกิได้	 ไม่ีว่าใครก็ิอยากิเลือกิปุี�มีความีสุึขท้ี่�งน้�น	
ถึ้งแม้ีจะด้ว่าเร็วก็ิต่ามี
	 ออกิพีรรษาเราในฐานะช้าวพุีที่ธได้ที่ำาบุญที่ำากุิศล	
ท้ี่�งในกิารช่้วยเหลือส้ึงคมี	 ฟัังธรรมีต่ามีกิาล	 ที่ำาบุญใส่ึ
บาต่ร	ที่อดผ้้าปี�า	ที่อดกิฐิน	สึร้างกุิศลก็ิเหมืีอนก้ิบเราได้ ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�

    บรรณาธิิการ

กิดปุี�มีความีสุึขน้�นเอง	เขียนมีาถึ้งต่รงนี�ก็ิอยากิบอกิเพีียง
ว่ามีาขย้นกิดปุี�มีความีสึขุก้ินเถ้อะ	โดยเฉพีาะหล้งเที่ศกิาล
ออกิพีรรษา
	 ต้่องขอบคุณท่ี่านปีระธาน	 ดร.เอนกิ	 ล่วงลือ	
ปีระธานกิรรมีกิารฯ	 ทีี่�ได้เขียนบที่ความีโดยสึรุปีสึาระ
สึำาค้ญในกิารดำาเนินงานของสึหกิรณ์ฯ	ให้พีวกิเราได้ที่ราบ
แสึดงถึ้งความีก้ิาวหน้าส่้ึความีสึำาเร็จ
	 นอกิจากินี�ทุี่กิคอล้มีน์มีีสึาระเข้มีข้นสึมีก้ิบเป็ีน
ฉบ้บสุึดท้ี่ายของคณะกิรรมีกิารชุ้ดปัีจจุบ้น	โดยชุ้ดใหม่ีจะ
มีีกิารเลือกิต้่�งในว้นทีี่�	18	ธ้นวาคมี	2565	ณ	สึถ้านทีี่�เดิมี	
เวลาเดิมี	ท่ี่านเคยเลือกิทีี่�ใดก็ิไปีเลือกิหน่วยเลือกิต้่�งทีี่�ท่ี่าน
เคยไปีเลือกิ	 เช่้น	 โรงเรียนเต่รียมีอุดมีศึกิษาพ้ีฒนากิาร	
นนที่บุรี	 โรงเรียนว้ดบางไผ่้หรือโรงเรียนช้ลปีระที่าน
สึงเคราะห์	เป็ีนต้่น
	 สุึดท้ี่ายก่ิอนจบ	ขอแนะนำาให้ท่ี่านอ่านคอล้มีน์มุีมี
บำานาญ	ของท่ี่านสึงบ	สึนสิึน	ด้บ้างอาจให้ท้ี่ศนะใหม่ีๆ	มีา
ให้พีวกิเรา	แต่่บที่ความีทีี่�สึำาค้ญทีี่�พีลาดไม่ีได้คือ	คอล้มีน์
รายงานจากิหอ้งปีระช้มุี	ของที่า่นที่วสิีึที่ธิ�	ฉิ�งแก้ิว	จะที่ำาให้
เราที่ราบความีเคลื�อนไหวของสึหกิรณ์ฯ	ได้เป็ีนอย่างดี	
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ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนื่ก  ล่่วงล่่อ
ปัระธิ์านื่สหกรณ์์ออมทรัพย์์

ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด

 สวัสดีครับุพี�น้ื่องแล่ะเพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ทุกท่านื่
	 เป็ีนอีกิฉบ้บหนึ�งและเป็ีนฉบ้บสิึ�นปีีที่างบ้ญชี้ของ
สึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	จำาก้ิด	เรา	ปีีนี�ผ้มีพียายามีเร่ง
ให้มีีกิารปีระชุ้มีเร็วขึ�น	 แต่่ท้ี่�งนี�กิ็ขึ�นอย้่ก้ิบผ้้้ต่รวจสึอบบ้ญชี้
และกิรมีต่รวจบ้ญชี้สึหกิรณ์ต่อบกิล้บมีาด้วย	แต่่กิารสึรรหา
กิรรมีกิารเขต่	1	และเขต่	2	ของเราได้กิำาหนดให้ท่ี่านสึมีาชิ้กิ
มีาสึรรหาในว้นทีี่�	18	ธ้นวาคมี	2565	สึถ้านทีี่�เดิมีท้ี่�งสึองเขต่
คร้บ	โดยเขต่	1	จะเลือกิได้จำานวน	4	คน	และเขต่	2	จะเลือกิ
ได้จำานวน	3	คนคร้บ
	 อีกิเรื�องหนึ�งคือ	 เรื�องกิารจอดรถ้ยนต่์ทีี่�สึำาน้กิงาน
สึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	จำาก้ิด	ในว้นหยุดหรือนอกิเวลา
ที่ำากิารของสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 เราขณะนี�
ที่างสึหกิรณ์ฯ	 ได้จ้ดที่ำาสึติ่�กิเกิอร์ติ่ดรถ้ยนต่์เรียบร้อยแล้ว	
โดยให้สึมีาชิ้กิทีี่�มีีความีปีระสึงค์จะขอจอดรถ้ยนต์่เข้ามีาเขียนแบบฟัอร์มีบ้นทึี่กิคำาขอร้บใบอนุญาต่จอดรถ้	 (สึติ่�กิเกิอร์)	
ได้ทีี่�สึำาน้กิงานสึหกิรณ์ฯ	คร้บ

	 เรื�องกิารร้บฝากิเงินก้ิบสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์
คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 เราได้กิำาหนดร้บฝากิ
และให้ดอกิเบี�ย	 3.20%	 หลายคนไปีพ้ีดว่า
เพีราะเราขาดสึภาพีคล่องถึ้งระดมีเงินฝากิ	
แต่่ข้อเท็ี่จจริงไม่ีได้เป็ีนแบบน้�นคร้บ	 โดย
นโยบายของคณะกิรรมีกิารต้่องกิารให้
สึมีาชิ้กิทีี่�มีีเงินเหลือเก็ิบได้ร้บดอกิผ้ลทีี่�ส้ึงขึ�น
เพืี�อเป็ีนรายได้ของสึมีาชิ้กิ	 เป็ีนแนวที่างกิาร
ด้แลสึมีาชิ้กิทีี่�มีีเงินฝากิจึงได้ดำาเนินกิารใน
เรื�องนี�	ส่ึวนสึมีาช้กิิทีี่�ต้่องกิารกิ้เ้งินสึหกิรณฯ์	เรา
ต่อนนี�เงินเหลืออีกิยี�สึิบกิว่าล้านบาที่ทีี่�จะ
ด้แลสึมีาชิ้กิทีี่�มีีหนี�หลายที่าง	 ดอกิเบี�ย	 4%	
ส่ึวนในปีีบ้ญชี้หน้าก็ิจะหาวิธีทีี่�จะด้แลสึมีาชิ้กิ
กิลุ่มีนี�ต่่อไปีคร้บ
	 ผ้มีขอยืนยน้ก้ิบสึมีาชิ้กิสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์
คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 ทุี่กิท่ี่านคร้บ	 ผ้มีเข้ามีา
ในฐานะต้่วแที่นท่ี่านให้ที่ำาหน้าทีี่�ปีระธานสึหกิรณ์ฯ	
อะไรทีี่�จะเป็ีนผ้ลดีก้ิบท่ี่านสึมีาช้กิิและไมีเ่กิิด
ความีเสีึยหายต่่อส่ึวนรวมี	 ผ้มียินดีทีี่�จะที่ำา
เพืี�อพีวกิเราทุี่กิคนคร้บ
	 ขอขอบคุณหลายท่ี่านทีี่� ติ่ต่ต่ามี
และให้กิำาล้งใจในกิารที่ำาหน้าทีี่�ของผ้มี
มีาโดยต่ลอด	แล้วพีบก้ินใหม่ีฉบ้บหน้าคร้บ
สึว้สึดีคร้บ...	
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  สวัสดีสมาช์ิกที�รักแล่ะเคารพทุกท่านื่…

นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี

รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ

	 จำาสึหกิรณ์เครดิต่ย้เนียนคลองจ้�น	 จำาก้ิด	 ได้ไหมีคร้บ	

สึหกิรณ์ฯ	ของเรานำาเงินไปีฝากิแล้วถ้อนไม่ีได้	สึหกิรณ์เครดิต่

ย้เนียนฯ	 ที่ำาแผ้นฟั้�นฟ้ักิิจกิารในระยะเวลา	 70	 ปีี	 สึหกิรณ์ฯ	

ของเรายอมีร้บแผ้นฟั้�นฟ้ักิิจกิารของสึหกิรณ์เครดิต่ย้เนียนฯ	

โดยช้ำาระคืนเป็ีนรายปีี	สึหกิรณ์เครดิต่ย้เนียนฯ	ช้ำาระมีาจนถึ้ง

ปีี	 2561	 จากิน้�นย้งไม่ีได้ช้ำาระหนี�ให้สึหกิรณ์ฯ	 ของเราเลย	

ปัีจจุบ้นมีีต้่นและดอกิเบี�ยทีี่�จะต้่องช้ำาระให้สึหกิรณ์นนท์ี่ฯ	

ปีระมีาณ	290	ล้านบาที่

	 สึหกิรณ์เครดิต่ยเ้นียนฯ	ยง้ไม่ีได้ร้บกิารสึน้บสึนุนเงินทุี่นใหม่ี

ต่ามีทีี่�มีีกิารยืนย้นจากิร้ฐบาลหรือหน่วยงานทีี่�เกีิ�ยวข้อง

แต่่อยา่งใด	จึงได้จ้ดที่ำาโครงกิารแก้ิไขปัีญหาของสึหกิรณ์เครดิต่

ย้เนียนคลองจ้�น	 จำาก้ิด	 เพืี�อเยียวยาความีเดือนร้อนเสีึยหาย

ของระบบสึหกิรณ์และสึมีาชิ้กิ	 (รวมีสึหกิรณ์นนท์ี่ฯ	 ด้วย)	

มีีว้ต่ถุ้ปีระสึงค์ให้ได้มีาซึึ่�งเงินทุี่นใหม่ีสึำาหร้บแก้ิไขปัีญหาความี

เสีึยหายเดือนร้อนของสึมีาชิ้กิสึหกิรณ์ซึึ่�งเป็ีนเจ้าหนี�รายย่อย

และสึหกิรณ์เจ้าหนี�รายใหญ่ให้ได้ร้บช้ำาระหนี�คนืต่ามีแผ้นฟ้ั�นฟ้ั

กิิจกิารโดยมีีแนวที่างดำาเนินกิาร	ด้งนี�	

1.	 	กิารแปีลงที่ร้พีย์สิึนเป็ีนทุี่น	โดยให้สึหกิรณ์เครดิต่ย้เนียนฯ	

มีีทุี่นดำาเนินงานเพีียงพีอในกิารแก้ิไขปัีญหา

2.	 	กิารปีร้บปีรุงโครงสึร้างหนี�	 นำาเงินรายได้และที่ร้พีย์สิึนอื�น

มีาจ้ดสึรรช้ำาระหนี�แก่ิเจ้าหนี�ให้เสึร็จสิึ�น

3.	 	กิารปีร้บปีรุงกิารดำาเนินงานของสึหกิรณ์เครดิต่ย้เนียนฯ	

ด้านธุรกิิจ	ปีระสิึที่ธิภาพีและภาพีล้กิษณ์กิารดำาเนินงาน

4.	 	จ้ดปีระชุ้มีหารือร่วมีก้ินระหว่างส้ึนนิบาติ่สึหกิรณ์แห่ง

ปีระเที่ศไที่ยและสึหกิรณ์เจ้าหนี�ต่่างๆ	 เพืี�อร้บฟัังความีเห็น

ของทีี่�ปีระชุ้มีซึึ่�งได้ร้บความีเห็นช้อบสึน้บสึนุนกิารเพิี�มีทุี่น

ด้วยวิธีแปีลงที่ร้พีย์สิึนเป็ีนทุี่น	 และยินดีให้ความีร่วมีมืีอ

ช่้วยเหลือที่างกิารเงินเพืี�อดำาเนินกิารซืึ่�อที่ร้พีย์สิึนและม้ี�นใจว่า

จะแก้ิไขปัีญหาทีี่�เกิิดขึ�นท้ี่�งที่างด้านเจ้าหนี�และล้กิหนี�

ร่วมีก้ินได้สึำาเร็จ

5.	 	สึหกิรณ์เต่รียมีจ้ดปีระชุ้มีคณะกิรรมีกิารสึหกิรณ์	 เพืี�อขอมีติ่

เห็นช้อบในกิารเข้าร่วมีโครงกิารแก้ิไขปัีญหาของสึหกิรณ์

เครดิต่ย้เนียนคลองจ้�น	 จำาก้ิด	 เพืี�อเยียวยาความีเดือดร้อน

เสีึยหายของระบบสึหกิรณ์และสึมีาชิ้กิ	 โดยสึหกิรณ์เจ้าหนี�

รายใหญ่ร่วมีก้ินเป็ีนผ้้้ซืึ่�อที่ร้พีย์สิึน	และสึหกิรณ์เจ้าหนี�ต่่างๆ

ทีี่�ปีระสึงคจ์ะสึน้บสึนุนโครงกิารขอมีต่ใิห้ฝากิเงินก้ิบสึหกิรณ์

ผ้้้ซืึ่�อที่ร้พีย์สิึน

6.	สึหกิรณ์เครดิต่ย้เนียนคลองจ้�น	จำาก้ิด	นำามีติ่ของสึหกิรณ์

เจ้าหนี�ต่ามีข้อ	 2	 เป็ีนหล้กิฐานยื�นต่่อศาลล้มีละลายกิลาง	

เพืี�อยืนย้นกิารได้ร้บเงินทุี่นสึน้บสึนุน

7.	สึหกิรณ์เครดิต่ย้เนียนคลองจ้�น	จำาก้ิด	และสึหกิรณ์ผ้้้จะซืึ่�อ

ต่ามีข้อ	2	นำาเสึนอ	“โครงกิารแก้ิไขปัีญหาของสึหกิรณ์เครดิต่

ย้เนียน	 จำาก้ิด	 เพืี�อเยียวยาความีเดือนร้อนเสีึยหายของระบบ

สึหกิรณ์และสึมีาชิ้กิ”	ต่่อปีระธานกิรรมีกิารแก้ิไขปัีญหากิาร

ทุี่จริต่ในสึหกิรณ์	 (นางสึาวมีน้ญญา	 ไที่ยเศรณฐ์)	 ร้ฐมีนต่รี

ช่้วยว่ากิารกิระที่รวงเกิษต่รและสึหกิรณ์)	 และกิรมีส่ึงเสึริมี

สึหกิรณ์นายที่ะเบียนสึหกิรณ์พีจิารณาอนุญาต่	เนื�องจากิเป็ีน

โครงกิารทีี่�มีีว้ต่ถุ้ปีระสึงค์ในกิารแก้ิไขปัีญหาทีี่�เกิิดขึ�น

จากิกิารทุี่จริต่ของสึหกิรณ์ในอดีต่

	 	 	 หากิกิารดำาเนินงานสึำาเร็จต่ามีโครงกิาร	 สึหกิรณ์

เครดิต่ย้เนียนฯ	จะมีีเงินทุี่นใหม่ี	3,500	ล้านบาที่	เงินรายได้

จากิธุรกิิจปีกิติ่	 เงินจากิกิารแปีลงที่ร้พีย์สิึนทีี่�เหลือ	และเงิน

จากิที่ร้พีย์ในคดีต่่างๆ	อีกิไม่ีต่ำ�ากิว่า	2,000	ล้านบาที่	มีาใช้้

ในกิารหมุีนเวียนเพืี�อลงทุี่นในธุรกิิจทีี่�สึร้างรายได้เพิี�มี	 และ

เพืี�อกิารจ้ดสึรรช้ำาระหนี�คืนแก่ิเจ้าหนี�ทีี่�เป็ีนสึมีาชิ้กิรายย่อย

เป็ีนลำาด้บแรกิ	รวมีท้ี่�งที่ยอยจ่ายช้ำาระหนี�คืนแก่ิกิลุ่มีสึหกิรณ์

เจ้าหนี�ในระยะยาวจนครบถ้้วน

	 	 	 พีวกิเราคงต้่องรอติ่ดต่ามีด้ว่าสึหกิรณ์เครดิต่ยเ้นียน

คลองจ้�น	 จำาก้ิด	 จะดำาเนินกิารได้ต่ามีโครงกิารแกิ้ไขปัีญหา

ของสึหกิรณ์ฯ	อย่างไรต่่อไปีนะคร้บ
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         โทร. 081 - 916-9307         โทร. 081 - 916-9307

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

 สวัสดีครับุ...เพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ที�เคารพรักทุกท่านื่... 

           ทวีส์ทธ์ิ์� ฉ์ิ่�งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุุการ

	 เดือนก้ินยายน	 2565	 ได้มีีกิารปีระชุ้มีคณะกิรรมีกิาร

ดำาเนินกิาร	 ชุ้ดทีี่�	63	 เมืี�อว้นทีี่�	29	 ก้ินยายน	2565	 จึงขอนำา

สึาระสึำาค้ญมีารายงาน	ด้งนี�

 1. ก�รคดัเลือกผู้้�แที่นสม�ชุกิสหกรณ์์ออมที่รพัย์์คร้

นนที่บุัร่ จำำ�กัด 

	 		ผ้ลกิารค้ดเลือกิผ้้้แที่นสึมีาชิ้กิส้ึงก้ิดหน่วยงานโรงเรียน

ส่ึงมีาไม่ีครบ	 โดยส่ึงมีาเพีียง	 115	 แห่ง	 จากิท้ี่�งหมีดจำานวน	

270	แห่ง	ได้ผ้้้แที่นสึมีาชิ้กิจำานวน	157	คน	ส่ึวนผ้้้แที่นสึมีาชิ้กิ

หน่วยข้าราช้กิารบำานาญ	ส้ึงก้ิด	สึพีปี.เขต่	1	 ส้ึงก้ิด	สึพีปี.เขต่	2	

ส้ึงก้ิด	 สึพีมี.เขต่	 3	 ส้ึงก้ิดองค์กิรปีกิครองส่ึวนท้ี่องถิ้�น	 ส้ึงก้ิด

มีหาวิที่ยาล้ยเที่คโนโลยีราช้มีงคลฯ	 วิที่ยาเขต่นนที่บุรี	

และส้ึงก้ิดหน่วยช้ำาระเอง	 ได้ผ้้้แที่นสึมีาช้ิกิจำานวน	 110	 คน	

จึงที่ำาให้มีีผ้้้แที่นสึมีาชิ้กิจำานวนท้ี่�งสิึ�น	 267	 คน	 ซึึ่�งสึหกิรณ์ฯ	

จะได้ปีระกิาศให้ที่ราบโดยท้ี่�วก้ินในว้นทีี่�	 30	 ก้ินยายน	 2565	

โดยให้ผ้้้แที่นสึมีาชิ้กิเริ�มีปีฏิิบ้ติ่หน้าทีี่�ต้่�งแต่่ว้นทีี่�	1	พีฤศจิกิายน	2565	

เป็ีนต้่นไปี

 2. เจำ��หน��ท่ี่�สหกรณ์์ฯ ล�ออก

	 	นางสึาวจุฑาร้ต่น์	จ้นที่ร์เศษ	ต่ำาแหน่งเจ้าหน้าทีี่�บ้ญชี้	

ได้ขอลาออกิต้่�งแต่่ว้นทีี่�	7	ตุ่ลาคมี	2565	โดยมีีอายุกิารที่ำางาน

เพีียง	 2	 ปีี	 จึงไม่ีมีีสิึที่ธิ�ได้ร้บสึว้สึดิกิารใดๆ	 ซึึ่�งทีี่�ปีระชุ้มีมีีมีติ่

อนุม้ีติ่ให้ออกิต่ามีความีปีระสึงค์

 3. ก�รปิดบััญชุ่ ประจำำ�ปี 2565

 ด้วยในว้นทีี่�	31	ตุ่ลาคมี	2565	ของทุี่กิปีี	เป็ีนว้นสิึ�นสุึดปีี

ที่างบ้ญชี้ของสึหกิรณ์ฯ	ด้งน้�น	สึหกิรณ์ฯ	จึงจะปิีดที่ำากิาร	1	ว้น

ในว้นอ้งคารทีี่�	1	พีฤศจิกิายน	2565	 เพืี�อดำาเนินกิารปิีดบ้ญชี้

และจะเปิีดที่ำากิารต่ามีปีกิติ่ในว้นพุีธทีี่�	 2	 พีฤศจิกิายน	 2565	

ท้ี่�งนี�จึงขอความีรว่มีมืีอช้ำาระเงินให้แก่ิสึหกิรณฯ์	ปีระจำาเดอืน

ตุ่ลาคมี	 2565	 ภายในว้นเสึาร์ทีี่� 	 29	 ตุ่ลาคมี	 2565	

เวลา	08.30	น.	-	16.30	น.

 4. โครงก�รเงินฝ�กออมที่รัพย์์ “รับัที่รัพย์์”

 สึหกิรณ์ฯ	 ได้จ้ดให้มีีโครงกิารเงินฝากิออมีที่ร้พีย์	

“ร้บที่ร้พีย์”	 เนื�องในโอกิาสึเดือนแห่งกิารออมี	 (ว้นออมี

แห่งช้าติ่	ต่รงก้ิบว้นทีี่�	31	ตุ่ลาคมี	ของทุี่กิปีี)	เพืี�อส่ึงเสึริมีให้

สึมีาชิ้กิออมีเงินและได้ร้บดอกิเบี�ยส้ึงถึ้งอ้ต่ราร้อยละ	 3.20	

ต่่อปีี	 โดยกิำาหนดเปิีดร้บฝากิต้่�งแต่่ว้นทีี่�	 4	 ตุ่ลาคมี	 2565	

ถึ้งว้นทีี่�	10	พีฤศจิกิายน	2565	และมีีรายละเอียด	ด้งนี�

	 1.	ร้บฝากิข้�นต่ำ�า	จำานวน	30,000	บาที่	(สึามีหมืี�น

บาที่ถ้้วน)	โดยสึามีารถ้ฝากิได้เพีียงคร้�งเดียวต่่อ	1	บ้ญชี้

	 2.	 ระยะเวลาฝากิ	 30	 เดือน	 อ้ต่ราดอกิเบี�ยร้อยละ 

3.20	ต่่อปีี	จ่ายดอกิเบี�ยทุี่กิ	6	เดือน	โดยโอนดอกิเบี�ยเข้าบ้ญชี้

เงินฝากิออมีที่ร้พีย์ธรรมีดาทีี่�ผ้้กิไว้

	 3.	เมืี�อครบกิำาหนด	30	เดือน	สึหกิรณ์ฯ	จะที่ำากิาร

ปิีดบ้ญชี้อ้ต่โนม้ีติ่	โดยโอนเข้าบ้ญชี้ออมีที่ร้พีย์ธรรมีดาทีี่�ผ้้กิไว้  

	 4.	เปิีดร้บฝากิเฉพีาะสึมีาชิ้กิสึหกิรณ์ฯ	เท่ี่าน้�น

	 5.	กิรณีถ้อนเงินฝากิก่ิอนครบกิำาหนด	 30	 เดือน	

ต้่องปิีดบ้ญชี้เท่ี่าน้�น	 และสึหกิรณ์ฯ	 จะเรียกิคืนดอกิเบี�ยที่ี�ได้

ร้บไปีท้ี่�งจำานวน	โดยห้กิจากิเงินต้่นทีี่�ฝากิไว้

	 6.	กิรณีเปิีดบ้ญชี้ร่วมี	ต้่องมีาที่ำารายกิารฝากิ-ถ้อน

	และปิีดบ้ญชี้ร่วมีก้ินเท่ี่าน้�น

	 ท้ี่�งนี�	 สึมีาชิ้กิผ้้้สึนใจสึามีารถ้ติ่ดต่่อสึอมีถ้ามีได้

โดยต่รง	 ณ	 ทีี่�ที่ำากิารสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	

ในว้นและเวลาที่ำากิาร	 (ว้นอ้งคาร-ว้นเสึาร์	 เวลา	 08.30	 น.	

-	 16.30	 น.	 เว้นว้นหยุดราช้กิารและว้นหยุดน้กิข้ต่ฤกิษ์)	

หรือที่างโที่รศ้พีท์ี่หมีายเลข	02-525-4270-2,	02-969-8201-2	

และฝ�ายกิารเงิน	085-336-0404	

	 แล้วพีบก้ินใหม่ีฉบ้บหน้า...สึว้สึดีคร้บ



โทร. 089-214-2880โทร. 089-214-2880
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ประเภทสััญญา จำำานวนสัมาชิิก (คน) จำำานวนเงิิน (บาท) หมายเหตุุ

ย่นก้� อนุมัตุิ ไม่

อนุมัตุิ

นำา

เสันอ

ขอก้� อนุมัตุิ หน้�ค�างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�ฉุุกู้เฉุิน 28 28 - - 795,000.00 795,000.00 75,484.75 719,515.25
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 20/09/65 ถึึงิ 

18/10/65

2. เงิินกู้้�สามูัญ 86 86 - - 122,193,600.00 120,553,600.00 71,950,408.50 48,603,191.50

3. เงิินกู้้�สามูัญโครงิกู้ารอุ�นใจ 72 70 -   2 12,540,000.00 12,060,000.00 3,086,530.75 8,973,469.25
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 20/09/65 ถึึงิ 

18/10/65

4. เงิินกู้้�สามูัญโครงิกู้ารโควัิด-19 22 19 - 3 3,250,000.00 3,190,000.00 903,846.75 2,286,153.25
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 20/09/65 ถึึงิ 

18/10/65

5. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 1 6 - 6 - 1,096,000.00 - - -

6. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 2 7 7 - - 14,300,000.00 13,400,000.00 - 13,400,000.00

รวมทั�งิสัิ�น 221 210 6 5 154,174,600.00 149,998,600.00 76,016,270.75 73,982,329.25  

 รายงิานการก้�เงิินประเภทตุ่างิๆ ประจำำาเดืือนตุุลืาคม 2565

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569

       ก์ติต์ิย์า ดอกคำา 
        กรรมการแล่ะเหรัญญ์ก

 สวัสดีค่ะสมาช์ิกทุกท่านื่	 พีบก้ินอีกิคร้�งในข่าวคราว
ของแวดวงสิึนเชื้�อ	 ความีเคลื�อนไหวของสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์
คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 ในช่้วงเดือนตุ่ลาคมี	 เดือนสุึดท้ี่าย
ของปีีงบปีระมีาณนี�นะคะ	 ส่ึวนความีเคลื�อนไหวก็ิมีีด้วยก้ิน
หลายๆ	 เรื�องทีี่�ปีระช้าส้ึมีพ้ีนธ์ให้สึมีาช้ิกิที่ราบเปี็นระยะๆ	
หลากิหลายช่้องที่างอย่างเช่้น	 กิารดำาเนินกิารด้านผ้้้แที่นสึมีาช้ิกิ
สึหกิรณ์ฯ	 ท้ี่�งสึมีาชิ้กิทีี่�อย้่ในสึถ้านะบำานาญและที่ี�ย้งปีฏิิบ้ติ่
ราช้กิารอย้่	กิารปีระกิาศร้บสึม้ีครสึมีาชิ้กิใหม่ี	ซึึ่�งระเบียบทีี่�ได้
ร้บกิารร้บรองจากิสึหกิรณ์จ้งหว้ดนนที่บุรี	อนุญาต่ให้สึหกิรณ์
ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 สึามีารถ้ร้บสึมีาชิ้กิทีี่�อย้่ในกิาร
ปีฏิิบ้ติ่งานด้านกิารศึกิษาเปี็นสึมีาชิ้กิสึาม้ีญได้	 ส่ึงผ้ลให้ในเดือนนี�
มีีสึมีาช้ิกิเข้ามีาใหม่ีเป็ีนจำานวนมีากิ	 ขณะนี�ก็ิย้งเปิีดร้บอย้่
นะคะ	 มีีกิารจ้ดกิารอบรมีเจ้าหน้าทีี่�และคณะกิรรมีกิารท้ี่�ง
อบรมีภายในและเข้าร้บกิารอบรมีจากิองค์กิรต่่างๆ	 ทีี่�ให้ความีร้้

ตุ่อจำากหน�า 11

ก้ิบเจ้าหน้าทีี่�และคณะกิรรมีกิาร	 ในกิารนำามีาพ้ีฒนาสึหกิรณ์ฯ
ของเราให้มีีมีาต่รฐานและกิ้าวส่้ึสึหกิรณ์ฯ	 แนวหน้าอีกิคร้�ง
และอีกิเรื�องทีี่�สึำาค้ญไม่ีน้อยกิว่าเรื�องทีี่�ผ้้้เขียนได้กิล่าวมีาแล้ว
คือ	 กิารนำาสึว้สึดิกิารต่่างๆ	 มีาช่้วยเหลือสึมีาชิ้กิทีี่�ได้ร้บ
ความีเดือดร้อนท้ี่�งเรื�องจากิภ้ยธรรมีช้าติ่และจากิภาวะเศรษฐกิิจ
งานอีกิส่ึวนหนึ�งซึึ่�งน้บว่าสึำาค้ญไมี่แพ้ีก้ินคืองานด้านกิารบริหาร
จ้ดกิารด้านสิึนเชื้�อ	 ถึ้งแม้ีว่าสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้เป็ีนสึหกิรณ์
ปีระเภที่สึมีาชิ้กิรวมีต้่วก้ินเพืี�อกิารออมี	 แต่่สึว้สึดิกิารด้านกิาร
ช่้วยเหลือด้านสิึนเชื้�อก็ิเป็ีนกิิจกิรรมีทีี่�ที่ำาควบค่้ก้ินมีาต่ลอด
และด้เหมืีอนว่าจะสึำาค้ญมีากิยิ�งขึ�นในยุคทีี่�ระบบเศรษฐกิิจต่กิต่ำ�า
สึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 เห็นความีสึำาค้ญด้านกิาร
ให้สิึนเชื้�อก้ิบสึมีาชิ้กิเป็ีนอย่างยิ�ง	 จึงจ้ดที่ำาโครงกิารช่้วยเหลือ
สึมีาชิ้กิมีาโดยต่ลอดและในปีีงบปีระมีาณหน้ากิิจกิรรมี
ด้านสิึนเชื้�อก็ิย้งคงด้แลช่้วยเหลือสึมีาชิ้กิต่่อไปี	 สึำาหร้บเดือนนี�	
มีีจำานวนสึินเชื้�อใดให้บริกิารไปีบ้างแล้ว	 มีากิน้อยเพีียงใด	
ด้ได้จากิรายกิารด้านล่างเลยนะคะ	 ขอขอบคุณสึมีาชิ้กิทุี่กิท่ี่าน
ทีี่�ให้ความีร่วมีมืีอและเป็ีนส่ึวนหนึ�งในกิารบริหารจ้ดกิาร
มีาโดยต่ลอดพีบก้ินไหมีฉบ้บหน้า		สึว้สึดีค่ะ

 
	 เมืี�อท่ี่านโอนมีาเรียบร้อยแล้วให้ท่ี่าน	 โที่รแจ้งและส่ึงหล้กิฐาน
กิารช้ำาระเงินให้สึมีาคมีที่ราบทุี่กิคร้�ง	 โดยกิารแฟกซ์์เอกส�รม�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 หรือ	 ถ่่�ย์ร้ปส่งไลน์ม�ที่�ง ID line : 02-9698841 
กรุณ์�เกบ็ัหลักฐ�นก�รโอนเงนิของท่ี่านจนกิว่าท่ี่านจะได้ร้บใบเสึร็จร้บเงินฉบ้บ
จริงจากิที่างสึมีาคมีฯ
 สม�ชิุกร�ย์ใดเ ส่ย์ ชุ่ วิิตุลง 	 หากิมีีภาระผ้้กิพ้ีนที่างกิารเ งิน
ก้ิบสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 ที่างสึมีาคมีฌาปีนกิิจฯ	 จะต้่อง
นำาเงินบางส่ึวนไปีช้ำาระต่ามีจำานวนทีี่�สึมีาชิ้กิได้ที่ำาธุรกิรรมีด้านกิารเงินไว้ก้ิบสึห
กิรณ์ฯ	ส่ึวนทีี่�เหลือที่ายาที่นำาเอกิสึารมีาแสึดงจึงร้บเงินส่ึวนทีี่�เหลือไปีได้	

พูล่มาศ  ทับุเกร็ด กรรมการ
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“ตุุลาคม 2565”“ตุุลาคม 2565”

นื่าย์ณ์รงค์  ไผู่้รอด
กรรมการ

 สวัสดีค รับุท่านื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรีจำำากัด ที�เคารพทุกท่านื่ พีบก้ินอีกิคร้�งนะคร้บ
ก้ิบผ้มีนายณรงค์	ไผ่้รอด	คณะกิรรมีกิารดำาเนินกิารสึหกิรณ์
ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 ในคอล้มีน์ข่าวปีระช้าส้ึมีพ้ีนธ์
ฉบ้บนี�ปีระจำาเดือนตุ่ลาคมี	 2565	 ซึึ่�งเดือนนี�ถ้ือเป็ีนเดือน
สิึ�นสุึดปีีงบปีระมีาณ	 2565	 แต่่ในส่ึวนกิิจกิรรมีต่่างๆ	 ก็ิย้ง
ดำาเนินกิารอย่้	เพืี�อพ้ีฒนาองคก์ิารของสึมีาช้กิิใหมี้ีความีม้ี�นคง
ที่างด้านกิารเงินอีกิท้ี่�ง	 แก้ิปัีญหาความีผิ้ดพีลาดทีี่�ผ่้านมีาให้
ดีขึ�น	เราจึงจำาเป็ีนทีี่�จะต้่องให้คณะกิรรมีกิารดำาเนินกิาร	ได้มีี
ความีร้้ความีเข้าใจในระบบสึหกิรณ์	 ร้้เท่ี่าท้ี่นเหตุ่กิารณ์ท้ี่�ง
ด้านเศรษฐกิิจและส้ึงคมีเพืี�อนำามีาบอกิกิล่าวให้ท่ี่านสึมีาชิ้กิ
ทุี่กิคนที่ราบ	 ก่ิอนอื�นต้่องขอบอกิล่าวก้ินว่าในเดือนนี�
มีีว้นหยุดว้นอะไรบ้าง	ทีี่�สึหกิรณ์ฯ	ไม่ีเปิีดที่ำากิารเริ�มีจากิ
วัินท่ี่� 8 – 10 ตุุล�คม ไปศึึกษ�ด้ง�นตุ่�งจัำงหวัิด
วัินท่ี่� 13  ตุุล�คม วัินคล��ย์วัินสวิรรคตุพระบั�ที่  
   สมเด็จำพระเจำ��อย่้์หัวิ รัชุก�รท่ี่� 9
วัินท่ี่� 14  ตุุล�คม วัินหยุ์ดร�ชุก�รพิเศึษ 
   ตุ�มมติุ ค.ร.ม.
วัินท่ี่� 25  ตุุล�คม วัินหยุ์ดชุดเชุย์ วัินปิย์ะมห�ร�ชุ
สึำาหร้บในส่ึวนของกิิจกิรรมีของเราทีี่�ดำาเนินกิารในเดือนนี�นะคร้บ 
	 โดยเมืี�อว้นทีี่�	 3	 ต่.ค.	 65	 สึหกิรณ์ฯ	 ได้เรียนเชิ้ญ
สึมีาชิ้กิผ้้้เกิษียณอายุราช้กิารหรือลาออกิจากิงานปีระจำาด้วย
เหตุ่อ้นควร	 ปีระจำาปีี 	 2565	 เข้า ร่วมีงานว้น	 “รัก
และห่วิงใย์จำ�กใจำ ส.อ.คร้นนท์ี่”	ด้วยกิารมีอบเงนิสึว้สึดกิิาร
และมีอบของขว้ญพีร้อมีท้ี่�งเชิ้ญวิที่ยากิรน้กิโภช้นากิาร	
มีาบรรยายพิีเศษให้ฟัังในห้วข้อ	 “ก�รด้แลตุนเองหลังวัิย์
เกษ่ย์ณ์” ณ	สึำาน้กิงานสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	จำาก้ิด	
 ค่�หุ�นวัินเกิดเดือนกันย์�ย์นจำำ�นวิน 700 บั�ที่ 
สำ�หรับัผู้้�ท่ี่�ม่อ�ยุ์ 60ปีขึึ้�นไป	ปีระจำาเดอืนก้ินยายนทีี่�ผ่้านมีา
มีีท้ี่�งหมีด	327	ราย	เป็ีนเงินท้ี่�งสิึ�น	228,900	บาที่	ได้ร้บก้ิน
หรือย้งสึามีารถ้ต่รวจสึอบในแอพีพีลิเคช้้�นได้นะคร้บ
	 จากิกิารเลือกิผ้้้แที่นสึมีาชิ้กิสึหกิรณ์ฯ	 ปีระจำาปีี	
2566-2567	ทีี่�ผ่้านมีา	ท่ี่านสึมีาชิ้กิสึามีารถ้ต่รวจสึอบรายชื้�อ
ได้ในไลน์ของผ้้้แที่นของที่่านว่ามีีใครบ้าง	 เพืี�อกิารติ่ดต่่อ
สืึ�อสึารได้นะคร้บ
	 คณะกิรรมีกิารดำาเนินกิารและเจ้าหน้าทีี่�	 สึหกิรณ์
ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	จำาก้ิด	เข้าศึกิษาด้งาน	ณ	สึหกิรณ์ออมี
ที่ร้พีย์คร้มุีกิดาหาร	 อุบลราช้ธานี	 และนครราช้สีึมีา	 เพืี�อ
ศึกิษาและหาข้อม้ีลมีาปีร้บปีรุงและพ้ีฒนาสึหกิรณ์ฯ	 ให้มีี
ความีม้ี�นคงที่างด้านกิารเงินโดยได้ไปีศึกิษาด้งาน	 เมืี�อว้นทีี่�	

8-10	ต่.ค.	65
	 เมืี�อว้นทีี่�	11	ต่.ค.	2565	นายอธิช้าติ่	สึว้สึดี	รองปีระธาน
คนทีี่�	1	ปีฏิิบ้ติ่หน้าทีี่�ผ้้้จ้ดกิารสึหกิรณอ์อมีที่ร้พียค์ร้นนที่บรีุ	จำาก้ิด
เข้ามีอบดอกิไม้ีร่วมีแสึดงความียินดีก้ิบน�ย์ป�รณ์ทัี่ตุต์ุ แสนวิิเศึษ
เนื�องในโอกิาสึมีาดำารงต่ำาแหน่ง	ผู้้�อำ�นวิย์ก�รสำ�นักง�นเขึ้ตุพื�นท่ี่�
ก�รศึึกษ�ประถ่มศึึกษ�นนที่บุัร่ เขึ้ตุ1	 ณ	 ห้องปีระชุ้มี
ศรีเมืีองนนท์ี่	3	สึ.ปี.พี.นนที่บุรี	เขต่1.
	 สึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 เปิดโครงก�ร
ออมที่รัพย์์ “รับัที่รัพย์์”	 ซึึ่�งให้หล้กิเกิณฑ์ไปีแล้วคร้�งหนึ�ง	
ขอเพิี�มีเติ่มีเงื�อนไขด้งนี�
 1. แจำ�งเปิดบััญชุ่ล่�งหน�� 2 วัินนะครับั
 2. รับัเปิดบััญชุ่โครงก�ร เฉพ�ะวัินอังค�รถึ่งวัินพฤหัสบัด่
ตัุ�งแตุ่เวิล� 8.30 - 11.00น.
		 เปิีดที่ำากิารแล้วนะคร้บสึำาหร้บสึำาน้กิงาน	 ช้้�น	 2	
ทีี่�ปีร้บปีรุงใหม่ีท้ี่นสึม้ียแอร์เย็นสึบายบรรยากิาศ	 คล้ายไปี
ติ่ดต่่อธนาคารเลยนะคร้บ	ต้่�งแต่่ว้นทีี่�	18	 ตุ่ลาคมี	เป็ีนต้่นไปี
	 เมืี�อว้นทีี่�	18	ต่.ค.	2565	นายอธิช้าติ่	สึว้สึดี	รองปีระธาน
คนทีี่�	1	ปีฏิิบ้ติ่หน้าทีี่�ผ้้้จ้ดกิารสึหกิรณ์ฯ	ร่วมีงานฌาปีนกิิจศพี
และมีอบเงินสึว้สึดิกิารกิองทุี่นสึงเคราะห์สึมีาชิ้กิเสีึยชี้วิต่	
จำำ�นวิน 30,000 บั�ที่ ให�แก่ที่�ย์�ที่น�งนิตุย์� แสงกลำ�� 
(สม�ชิุกผู้้�เส่ย์ชุ่วิิตุ)	 ณ	 ว้ดสึนามีเหนือ	 อำาเภอปีากิเกิร็ด	
จ้งหว้ดนนที่บุรี		สึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 ที่ราบ
ถึ้งปัีญหาทีี่�เกิิดจากินำ�าท่ี่วมีที่ำาให้เกิิดนำ�าท่ี่วมีข้งเป็ีนเวลานาน	
สึมีาชิ้กิบางครอบคร้วทีี่�มีีพีาหนะส่ึวนต้่วไม่ีสึามีารถ้จอดรถ้ไว้
ทีี่�บ้านได้	เราจึงมีีกิารบริกิารทีี่�จอดรถ้	สึำาหร้บสึมีาชิ้กิทีี่�มีีปัีญหา
ด้งกิล่าว	ท่ี่านสึามีารถ้นำารถ้เข้ามีาจอดได้ทีี่�สึำาน้กิงานสึหกิรณ์
ด้านหล้ง	 สึามีารถ้จอดรถ้ได้อย่างกิว้างขวาง	 มีียามีคอยด้แล	
	 สึหกิรณ์เปิีดโครงกิาร เงินก้�โครงก�รชืุ�นใจำ	 โดยมีี
เงื�อนไข	 ด้งนี�	 1.	 สึมีาชิ้กิต้่องมีีอายุต้่�งแต่่	 60	 ปีีขึ�นไปี	 เริ�มีต้่�งแต่่ 
2	พี.ย.	2565	เป็ีนต้่นไปี	รายละเอียดติ่ดต่่อสึอบถ้ามีเพิี�มีเติ่มี
โที่ร	0-2969-8201-29	ต่่อ	121,	0
	 เมืี�อว้นทีี่�	30	ต่.ค.	2565	อนุกิรรมีกิารฝ�ายวชิ้ากิารและ
ปีระช้าส้ึมีพ้ีนธ์	 สึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 ได้จ้ด
โครงก�รอบัรมสัมมน�เพิ�มเติุมและเสริมควิ�มร้�ด��นก�ร
ลงทุี่น	 ให้แก่ิคณะกิรรมีกิารดำาเนินกิาร	 สึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์
คร้นนที่บุรี	จำาก้ิด	โดยได้ร้บเกีิยรติ่จากินายพิีที่ยา	ทิี่พียโอสึถ้	
ผ้้้เชี้�ยวช้าญด้านกิารเงินและกิารลงทุี่น	มีาเป็ีนวิที่ยากิรให้ความี
ร้้แก่ิคณะกิรรมีกิารดำาเนินกิาร	 เพืี�อนำามีาเป็ีนแนวที่างในกิาร
พ้ีฒนาด้านกิารลงทุี่นและมุ่ีงเน้นความีม้ี�นคงที่างกิารเงินให้ก้ิบ
สึหกิรณ์และความีม้ี�นใจให้ก้ิบสึมีาชิ้กิ	 อ้นจะนำามีาซึึ่�งผ้ลต่อบแที่น 
ณ	ห้องปีระชุ้มีช้้�น	3	สึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	จำาก้ิด		
	 คณะกิรรมีกิารดำาเนินกิารทุี่กิท่ี่านมีีความีต่้�งใจจริงใจ	
เพีราะเราก็ิคือส่ึวนหนึ�งของสึมีาชิ้กิสึหกิรณ์ฯ	 เช่้นก้ิน	 หว้งว่าปีีนี�	
ท่ี่านสึมีาชิ้กิคงมีีรอยยิ�มีโช้คดีมีีต้่งค์ใช้้	“บุัญรักษ�”	สึว้สึดีคร้บ
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ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

 สวัสดีครับุมวล่สมาชิก์สหกรณ์์ออมทรพัย์์ครูนื่นื่ทบุุรี
 จำำากัด ทุกท่านื่ 
	 ในเวลาที่ี�ผ่้านมีา	ทีี่�ผ้มีเปีน็คณะกิรรมีกิารของสึหกิรณฯ์
ได้ให้คำาปีรึกิษา/แนะนำาก้ิบสึมีาชิ้กิเรื�องหนี�สิึน	 พีบว่ากิารเป็ีน
หนี�	สึมีาชิ้กิมีีหนี�สิึนเป็ีนปัีญหาหน้กิ	โดยส่ึวนใหญ่เป็ีนเรื�องหนี�
ทีี่�สึะสึมีต่่อเนื�องก้ินมีาน้�น	 ด้งน้�นแนวคิดว่ากิารปีลดหนี�สิึน
ในกิารแก้ิไขหนี�สิึนจะที่ำาได้ไม่ีรวดเร็วแน่	 รวมีที่้�งสึมีาชิ้กิย้งมีี
ความีคิดว่าปัีญหาหนี�ต้่องแก้ิด้วยกิารก้้ิเงินมีาแก้ิเป็ีนปัีญหาหนี�
เป็ีนวงจรกิารเป็ีนหนี�ทีี่�แก้ิปัีญหาทีี่�ไม่ีปีลดหนี�ได้	 ท้ี่�งย้งไม่ีหยุด
ส้ึญญาณอ้นต่รายจากิร้ปีแบบจ่ายข้�นต่ำ�า	ผ่้อนได้ยาวนาน	ช้ำาระ
ไม่ีมีีดอกิ	 ฯลฯ	 แต่่เมืี�อเรามีีหนี�สิึนขึ�นมีาแล้ว	 กิารคิดถึ้งแต่่
จำานวนเงินทีี่�เป็ีนหนี�	และเมืี�อไหร่จะหมีดเสีึยทีี่	ชี้วิต่เราอาจจะ
มีีความีทุี่กิข์ใจมีากิ	 ที่ำาให้เราท้ี่อหมีดแรงในกิารแก้ิปัีญหาได้
	 ฉะน้�น	ว้นทีี่�มีีหนี�สิึนเราต้่องใช้้ปัีญญา	ใช้้สึติ่คิดดีๆ	ว่า
เรื�องกิารมีีหนี�เป็ีนเรื�องปีกิติ่ชี้วิต่	 เราและครอบคร้วมีีความีสึุข
ได้ด้วยในกิารเปีน็หนี�เราก็ิต้่องช้ำาระหนี�	จะไม่ีที่ำาความีเดอืดร้อน
ก้ิบใครก้ิบผ้้้คำ�าและอส้ึงหาริมีที่ร้พีย์	 เมืี�อคิดจะก่ิอมีีหนี�สิึนน้�น
เราคิดวางแผ้นมีีที่างออกิรองร้บหนี�สิึนแล้วและจ้ดกิารปีลด
ช้ำาระหนี�ปีลดหนี�ได้หมีดแน่	จะมีีรายได้พีอเพีียงในกิารช้ำาระหนี�
ได้	ไม่ีว่าขณะผ้้้ก้้ิมีีชี้วิต่หรือต่อนเสีึยชี้วิต่ลงมีีเงินช้ำาระหนี�หมีด
แน่นอน
	 ด้งน้�น	 ว้นนี�ขอพ้ีดถึ้งเงินต่อบแที่นทีี่�จะได้หล้งจากิ
สึมีาชิ้กิเสีึยชี้วิต่ลง	 จ้ดเป็ีนเงินหล้กิปีระก้ินหนี�ของสึมีาชิ้กิ
ทีี่�ที่างที่ายาที่ต้่องจ้ดนำาเงินไปีใช้้จ้ดกิารปีลดหนี�ท้ี่�งหมีดไปี	
สึมีาชิ้กิเสีึยชี้วิต่แล้วจะได้เงินอะไรบ้าง	ผ้มีขอเล่าว่ามีีเงินได้มีา
จากิองค์กิร	 คือ	 สึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 ได้แก่ิ	
เงินเรือนหุ้น	ในจำานวนเงินเท่ี่าทีี่�สึมีาชิ้กิซืึ่�อสึะสึมี	เงินสึว้สึดิกิาร

ร�ย์ง�นก�รเร่ย์กเก็บัหน่�ประจำำ�เดือนกันย์�ย์น 2565  

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

จำำ�นวินเงิน
ร�ย์ สัญญ� ร�ย์ สัญญ�

ล้กิหนี�เงินก้้ิค้างนาน/ล้กิหนี�เงินก้้ิปีร้บโครงสึร้างหนี� 156 227 139 197 1,374,062.75

ล้กิหนี�เงินก้้ิขาดสึมีาชิ้กิภาพี 372 528 202 288 2,710,710.25

ล้กิหนี�เงินก้้ิระหว่างดำาเนินคดี 76 129 30 49 166,815.00

ล้กิหนี�เงินก้้ิต่ามีคำาพิีพีากิษา 791 1,187 244 353 4,312,653.33

เดือนก้ินยายน	2565 1,395 2,071 615 887 8,564,241.33

เดือนพฤศึจิำก�ย์น 2564 - กันย์�ย์น 2565 รวิมทัี่�งสิ�น 121,663,219.77

นื่าย์ว์ทย์า น้ื่อย์ปัระเทศ
กรรมการ

กิองทุี่นสึมีาชิ้กิเสีึยชี้วิต่จำานวนไม่ีเกิิน	 150,000	 บาที่	 ท้ี่�งนี�	
อาจมีีกิารนำาเงินออกิไปีต่ามีจำานวนกิารใช้้	 โครงกิารชื้�นใจ	
แจ้งทีี่�สึำาน้กิงานสึหกิรณ์ฯ	โที่ร	02-969-8201-2	และย้งมีีเงิน
ได้ต่อบแที่นกิารเป็ีนสึมีาชิ้กิสึมีาคมีฌาปีนกิิจสึงเคราะห์ฯ
(ฌปีค.)	จ้ดเงินให้ต่อบแที่นจำานวนหนึ�งก้ิบผ้้้เสีึยชี้วิต่	ท้ี่�งนี�เป็ีน
ไปีต่ามีระเบยีบของสึมีาคมีฌาปีนกิิจสึงเคราะหฯ์	น้�นๆ	ที่ายาที่
จะได้เงินต่อบแที่นจากิสึมีาคมีฌาปีนกิิจสึงเคราะห์ฯ	 ด้งนี�
	 1.	ฌปีค.คร้นนที่บุรี	 (สึฌ.นบ.)	 เมืี�อสึมีาชิ้กิเสีึยชี้วิต่
มีีเงินต่อบแที่นศพีละปีระมีาณ	 270,000	 บาที่	 ติ่ดต่่อ
สึำาน้กิงาน	โที่ร.	02-525-4270-2	
	 2.	ฌปีค.คร้ไที่ย	 (สึสึ.อค.)	 เมืี�อสึมีาช้ิกิเสึียชี้วิต่มีีเงิน
ต่อบแที่นศพีละปีระมีาณ	 600,000	 บาที่	 ติ่ดต่่อ	 สึำาน้กิงาน	
โที่ร.	02-496-1337
	 3.	ฌปีค.แห่งปีระเที่ศไที่ย	 (สึสึ.ช้สึอ.)	 เมืี�อสึมีาชิ้กิ
เสีึยชี้วิต่มีีเงินต่อบแที่นศพีละปีระมีาณ	600,000	บาที่	ติ่ดต่่อ
สึำาน้กิงาน	โที่ร.	02-496-1254-2	
	 4.	ฌปีค.ออมีที่ร้พีย์ไที่ย	(สึสึ.สึที่.)	เมืี�อสึมีาชิ้กิเสีึยชี้วิต่
มีีเงินต่อบแที่นศพีละปีระมีาณ	400,000	บาที่	ต่ดิต่่อสึำาน้กิงาน
โที่ร.	02-496-1340
	 5.	ฌปีค.สึหกิรณ์ไที่ย	 (สึสึ.สึกิ.)	 เมืี�อสึมีาชิ้กิเสีึยชี้วิต่
มีีเงินต่อบแที่นศพีละปีระมีาณ	400,000	บาที่	ต่ดิต่่อสึำาน้กิงาน
โที่ร.	02-496-1337	
	 6.	ฌปีค.คุรุสึภา	(สึกิ.สึค.)		 เมืี�อสึมีาชิ้กิเสีึยชี้วิต่มีีเงิน
ต่อบแที่นศพีละปีระมีาณ	 800,000	 บาที่	 ติ่ดต่่อสึำาน้กิงาน	
สึกิ.สึค.	โที่ร.	02-583-4984
	 แค่นี�สึมีาช้กิิผ้้้มีีหนี�สิึนก็ิรวมีเงินใช้้ช้ำาระหนี�สิึนได้เพีียง
พีอแล้ว	 และย้งมีีบางคนย้งมีีเงินปีระก้ินชี้วิต่จ้ดมีอบได้อีกิ	
น้บว่ามีองกิารณ์ไกิล	 กิารใช้้ชี้วิต่ของท่ี่านก้ิบครอบคร้วต้่องมีี
ความีสึุขแน่นอนคร้บ	 ถ้้าสึมีาชิ้กิท่ี่านใดต้่องกิารช่้วยเหลือ
แนะนำาเรื�องใดๆ	 ติ่ดต่่อเบอร์โที่ร	 081-7782596	 สึว้สึดีคร้บ
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หลัังเกษีียณ ใช้้ช้ีวิิตอย่างไร ให้ Happy 
 วัิย์เกษ่ย์ณ์ เป็ีนช่้วงเวลาทีี่�เราจะได้พ้ีกิผ่้อน	หล้งจากิใช้้
เวลาในกิารที่ำางานมีานานกิวา่หลายสิึบปีี	เหล่าผู้้�ส้งอ�ยุ์ทีี่�ได้กิล้บ
มีาอย้่บ้าน	 ใช้้เวลาร่วมีก้ิบครอบคร้วและล้กิหลาน	 นานว้นเข้า
อาจจะเบื�อและโหยหาว้นเวลาเก่ิาๆ	 ทีี่�คุ้นเคย	 ยิ�งโดยเฉพีาะว้ย
ทีี่�ร่วงโรย	ก้ิบสุึขภาพีทีี่�เริ�มีโรยรานี�	อาจที่ำาให้เราไม่ีสึามีารถ้ใช้้ชี้วิต่
ในว้ยหล้งเกิษียณได้อย่างทีี่�หว้ง	บที่ความีนี�จะมีาแนะนำาเที่คนิค
กิารใช้้ชี้วิต่หล้งเกิษียณให้ร้้สึึกิมีีความีสุึขและไม่ีเงียบเหงา
อีกิต่่อไปี
เที่คนิคด่ๆ ในก�รใชุ�ชุ่วิิตุหลังเกษ่ย์ณ์ให� Happy
ใชุ�ชุ่วิิตุให�เป็นระบับั
	 ช่้วงเวลาว้ยเกิษียณ	เป็ีนช่้วงทีี่�เราจะมีีเวลาให้ก้ิบต้่วเอง
มีากิทีี่�สุึด	จากิทีี่�จะต้่องตื่�นเช้้า	อาบนำ�า	แต่่งต้่วไปีที่ำางาน	กิล้บบ้าน
ใช้้ชี้วิต่วนเป็ีนว้ฏิจ้กิรมีาต่ลอดหลายปีี	ถึ้งเวลาทีี่�คุณจะได้ใช้้เวลา
อย้่ว่างๆ	 โดยไม่ีจำาเป็ีนต้่องมีาน้�งก้ิงวลเรื�องต่ารางเวลาอีกิต่่อไปี	
แต่่เวลาว่างเหล่านี�	 อาจที่ำาให้เราร้้สึึกิว่างเปีล่าและร้้สึึกิเครียด
มีากิกิว่ากิารมีีต่ารางชี้วิต่ก็ิเป็ีนได้	ด้งน้�นคุณจึงควรกิำาหนดต่าราง
เวลาในแต่่ละว้น	แต่่ก็ิไม่ีได้หมีายความีว่าให้คุณจ้ดต่ารางแน่น	ๆ
แบบไม่ีมีีเวลาได้พ้ีกิ	 หรือเครียดจดจ่ออย้่ ก้ิบต่ารางเวลา
จนเกิินไปี	 เสีึยจนร้้สึึกิกิดด้น	 แต่่ให้ใช้้ต่ารางน้�นเป็ีนเพีียงแค่
แนวที่างคร่าวๆ	 เพืี�อให้ร้้แน่ช้้ดว่าต้่วเองควรจะที่ำาอะไรในเวลา
ไหน	อย่างเช่้น	ตื่�นกีิ�โมีง	ว้นนี�จะที่ำาอะไร	เป็ีนแนวที่าง	ดีกิว่าใช้้
ชี้วิต่ไปีว้น	ๆ	โดยไม่ีกิำาหนดอะไรให้แน่นอนส้ึกิอย่าง
ไปเจำอเพื�อนเส่ย์บั��ง
	 เมืี�อคุณมีีอ�ยุ์ม�กขึึ้�น	กิารเข้าส้ึงคมี	พีบปีะเพืี�อนก็ิเป็ีน
เรื�องทีี่�สึำาค้ญและจำาเป็ีนมีากิยิ�งขึ�น	 ในช่้วงว้ยที่ำางาน	 คุณอาจได้
มีีโอกิาสึพีบปีะก้ิบเพืี�อนและเพืี�อนร่วมีงานได้ทุี่กิๆ	 ว้น	 แต่่หล้ง
จากิว้ยเกิษียณ	คุณทีี่�ได้พักผู่้อนอย้บ้่าน	อาจจะร้สึ้ึกิเหงาได	้หากิ
ไม่ีร้้จ้กิออกิไปีพีบปีะส้ึงสึรรค์ก้ิบเพืี�อนเสีึยบ้าง	ด้งน้�น	คุณจึงควร
ติ่ดต่่อน้ดให้เพืี�อนมีาหาคุณทีี่�บ้าน	 หรือออกิไปีเทีี่�ยวส้ึงสึรรค์ก้ิบ
เพืี�อนในว้ยเดียวก้ิน	 คุณอาจจะลองน้ดแนะไปีกิินข้าวร้องเพีลง
ก้ินทีี่�ร้านอาหารคาราโอเกิะที่ี�ช้อบหรอืเข้าร่วมีสึมีาคมีที่ี�คุณสึนใจ
ร่วมีก้ิบเพืี�อนๆ	 นอกิจากิจะได้เข้าส้ึงคมีพ้ีดคุยก้ิบผ้้้อื�นแล้ว	
คุณย้งได้มีีโอกิาสึที่ำากิจำกรรมร่วมีสึนุกิก้ิบผ้้้อื�น	 และเป็ีนกิารใช้้
เวลาว่างยามีเกิษียณอย่างคุ้มีค่า

มองโลกในแง่ด่
	 กิารเกิษียณอายุเป็ีนอีกิหนึ�งกิารเปีลี�ยนแปีลงในชี้วิต่
คร้�งสึำาค้ญอีกิคร้�งหนึ�ง	 และถื้อได้ว่าเป็ีนช่้วงบ้�นปีลายของชี้วิต่
คนเราที่ำาให้หลายคนอาจจะเกิิดความีก้ิงวลใจ	และความีหวาดกิล้ว
ต่่อกิารเปีลี�ยนแปีลงคร้�งนี�	 บางคนอาจจะร้้สึึกิว่าต้่วเองไม่ีมีีค่า
เหมืีอนแต่่ก่ิอน	 กิล้วว่าต้่วเองจะเปี็นภาระของทีี่�บ้าน	 ความีคิด
เหล่านี�ล้วนแล้วแต่่เป็ีนความีคิดด้านลบ	 ทีี่�ที่ำาให้เราเกิิดอากิาร
วิิตุกกังวิล	 หวาดระแวง	 และส่ึงผ้ลกิระที่บต่่อสุึขภาพีร่างกิาย
ของเราได้	 ด้งน้�น	 ผ้้้ส้ึงอายุ	 ว้ยเกิษียณ	 จึงควรคิดบวกิ	มีองโลกิ
ในแง่ดี	 และเปิีดร้บก้ิบความีเปีลี�ยนแปีลงและสิึ�งใหม่ีๆ	 ทีี่�เข้ามีา
ในชี้วิต่	 มีองหาสิึ�งดีๆ	 ทีี่�จะที่ำาให้ชี้วิต่ของเรามีีความีสุึข	 และ
อย่าไปีก้ิงวลก้ิบสิึ�งทีี่�จะเกิิดขึ�นในอนาคต่
ควิ�มคิดด่แล�วิ สุขึ้ภ�พตุ�องด่ด�วิย์
	 นอกิเหนือจากิกิารคิดบวกิ	 มีองโลกิในแง่ดี	 ช่้วยให้มีี
สุึขภาพีจิต่ทีี่�ดีแล้ว	 กิารด้แลร้กิษาสึุขภาพีกิาย	 ก็ิเป็ีนสิึ�งสึำาค้ญ
ทีี่�จะช่้วยให้ผ้้้ส้ึงอายุ	 ว้ยหล้งเกิษียณ	 ใช้้ชี้วิต่ได้อย่างมีีความีสุึข
มีากิยิ�งขึ�น	 เพีราะเมืี�อมีีสุึขภาพีทีี่�ดี	 ก็ิจะไม่ีต้่องมีีโรคร้ายมีากิวน
ใจให้ร้้สึึกิที่รมีาน ผู้้�ส้งอ�ยุ์สึามีารถ้มีองหาวิธีกิารออกิกิำาล้งกิาย
ทีี่�เหมีาะสึมีก้ิบอายไุด้	เช่้น	โยคะ	ว่ายนำ�า	หรือเดินออกกำ�ลังก�ย์
และเลือกิร้บปีระที่านอาหารที่ี�มีีปีระโยช้น์	 เพืี�อช่้วยด้แลร้กิษา
สุึขภาพีให้แข็งแรง	 ห่างไกิลจากิโรคร้าย	 และใช้้ชี้วิต่ได้อย่างมีี
ความีสุึข
มองห�ง�นอดิเรก
	 ช่้วงว้ยเกิษียณ	เป็ีนช่้วงเวลาทีี่�ดีทีี่�สุึด	ทีี่�เราจะได้กิล้บมีา
ที่ำาสิึ�งทีี่�เราร้กิ	 หรืองานอดิเรกิทีี่�เราอาจหลงลืมี	 เช่้น	 หน้งสืึอ
ทีี่�ดองทิี่�งไว้ย้งไม่ีมีีเวลาเปิีดอ่าน	 หรือเกิมีทีี่�เล่นค้างไว้ไม่ีมีีเวลา
กิล้บมีาเล่นให้จบ	 งานอดิเรกิทีี่�เราเคยทิี่�งไปีเพีราะไม่ีมีีเวลาที่ำา
เหล่านี�	จะเป็ีนกิิจกิรรมีแสึนสึนุกิ	ทีี่�จะให้คุณได้ใช้้เวลาในช่้วงว้ย
เกิษียณได้อย่างสึนุกิและคุ้มีค่า	ลองหยิบหน้งสืึอเก่ิาทีี่�วางกิองไว้
ต่รงมุีมีห้องน้�นมีาอ่านด้สิึ
เร่ย์นร้�สิ�งใหม่ๆ
	 ไม่ีมีีใครแก่ิเกิินเรียน	ผ้้้ส้ึงอาย	ุว้ยเกิษียณ	ยง้สึามีารถ้เริ�มี
ต้่นเรียนร้้สิึ�งใหม่ีๆ	ทีี่�ต้่วเองสึนใจได้	แม้ีว่าจะอายุมีากิแล้วก็ิต่ามี
มีีงานวิจ้ยทีี่�พีบว่า	 กิารท้ี่าที่ายสึมีอง	 เช่้น	 ฝึกิท้ี่กิษะใหม่ีๆ	หรือ
ที่ำาความีร้้จ้กิก้ิบคนใหม่ี	เป็ีนวิธีทีี่�ดีๆ	ในกิารช่้วยลับัสมองของคุณ
ช่้วยกิระตุ้่นให้สึมีองได้ที่ำางาน	 และช้ะลอกิารเสืึ�อมีสึภาพี
ของสึมีอง	ทีี่�อาจที่ำาไปีส่้ึโรคอัลไซ์เมอร์ได้
อย่์�ลืมเก็บัเงิน
	 เมืี�อเข้าส่้ึว้ยเกิษียณแล้ว	คุณก็ิควรปีร้บเปีลี�ยนวิธีกิารใช้้
เงินของคุณ	 ให้เหมีาะสึมีก้ิบรายร้บทีี่�เปีลี�ยนแปีลงไปี	 แม้ีว่าคุณ
อาจจะเกิบ็เงินมีาท้ี่�งชี้วิต่เพืี�อใช้้ในว้ยเกิษียณ	แต่่ถ้้าหากิวางแผ้น
กิารใช้้เงินไม่ีดี	ก็ิอาจจะเกิิดปัีญหาได้	โดยเฉพีาะอย่างยิ�งเมืี�อเรา
ไม่ีร้้ว่าในอนาคต่อาจจะเกิิดอะไรขึ�น	หรือมีีเหตุ่จำาเป็ีนอะไรให้เรา
ต้่องใช้้เงินหรือเปีล่า	 ด้งน้�นกิารเก็ิบเงินไว้บ้าง	 จะช่้วยให้คุณไม่ี
ต้่องลำาบากิในเวลาทีี่�จำาเป็ีนต้่องใช้้เงิน
ทีี่�มีา	:	https://hellokhunmor.com/ สงบั สนสิน  กิรรมีกิาร



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป

โทร. 089 - 0310978โทร. 089 - 0310978
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ตุอบ

ถาม1

ถาม3

ถาม2
  สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด
ที�เคารพทุกท่านื่   
  สิึ�นเดือนตุ่ลาคมีนี�	ถื้อว่าเป็ีนเดือนสิึ�นปีีบ้ญชี้ของสึหกิรณ์
ออมีที่ร้พียค์ร้นนที่บรีุ	จำาก้ิดของเรา	หล้งจากิผ้้ต้่รวจบ้ญชี้ดำาเนนิ
กิารต่รวจบ้ญชี้เรียบร้อยแล้วก็ิจะมีีกิารจ้ดสึรรกิำาไรสุึที่ธิทีี่�เหลือ
จากิกิารดำาเนินกิารต่ามีส้ึดส่ึวนของระเบียบข้อบ้งค้บของ
สึหกิรณ์	 ในส่ึวนทีี่�เหลือสุึที่ธิก็ิจะนำามีาจ้ดปัีนผ้ลให้ก้ิบสึมีาช้ิกิ	
ส่ึวนปีีนี�จะได้เท่ี่าไรน้�นก็ิขอให้สึมีาชิ้กิรออีกิส้ึกินิดก็ิคงจะที่ราบ
ว่าปีีนี�ปัีนผ้ลและเฉลี�ยคืนจะเป็ีนเท่ี่าไร	 สึหกิรณ์คงจะแจ้งให้
สึมีาชิ้กิที่ราบในเร็วๆ	นี�	คาดว่าปีีนี�จะเร็วกิว่า	2	–	3	ปีีทีี่�ผ่้านมีา	
ในสึ่วนของกิารสึรรหาคณะกิรรมีกิารชุ้ดทีี่�	 64/2566	 น้�น	
จะปีระกิาศร้บสึม้ีครภายในเดือนพีฤศจิกิายน	 2565	 และจะมีี
กิารสึรรหาในช่้วงปีลายเดือนธ้นวาคมี	 2565	 เพีราะช่้วงนี�
โควิด	 19	 ก็ิเริ�มีคลี�คลายเข้าส่้ึสึภาวะปีกิติ่แล้ว	 ที่ำาให้ปีีนี�
ที่างสึหกิรณ์จึงกิำาหนดกิารสึรรหาคณะกิรรมีกิารสึหกิรณ์	
ชุ้ดทีี่�	 64/2566	 และกิารจ้ดปีระชุ้มีใหญ่สึาม้ีญปีระจำาปีี	
เพืี�ออนุม้ีติ่แผ้นและงบปีระมีาณ	 ปีี	 2566	 และอนุม้ีติ่ปัีนผ้ล/
เฉลี�ยคืนให้สึมีาชิ้กิได้ร้บเร็วขึ�น	 ถื้อว่าเป็ีนข่าวดีสึำาหร้บสึมีาชิ้กิ
ทุี่กิท่ี่านทีี่�จะได้นำาเงินปัีนผ้ล/เฉลี�ยคืนไปีใช้้ได้ในช่้วงปีีใหม่ีนี�คร้บ
ในส่ึวนคำาถ้ามีต่่างๆ	ในเดือนนี�มีีด้งนี�คร้บ

	 	 ผ้มีเป็ีนสึมีาชิ้กิสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	จำาก้ิด	และ
มีีปัีญหาในกิารคำ�าปีระก้ินผ้้้ก้้ิรายหนึ�ง	และถ้้กิศาลพิีพีากิษาแล้ว
ให้ช้ดใช้้เงินก้้ิก้ิบสึหกิรณ์	เป็ีนเงินจำานวน	100,000	บาที่	อยากิ
ที่ราบว่าที่างสึหกิรณ์มีีแนวที่างอย่างไรบ้างในกิารช้่วยเหลือ
สึมีาชิ้กิทีี่�ต้่องร้บผิ้ดช้อบแที่นผ้้้ก้้ิในฐานะผ้้้คำ�าปีระก้ิน

	 	 ผ้้้คำ�าปีระก้ินต้่องร้บผิ้ดช้อบกิารช้ำาระหนี�เงินก้้ิของผ้้้ก้้ิ
ทีี่�ไม่ีสึามีารถ้ช้ำาระหนี�ให้สึหกิรณ์ได้ต่ามีส้ึดส่ึวนทีี่�ศาลพิีพีากิษา	
ที่างสึหกิรณมี์ีเงินก้้ิสึาม้ีญโครงกิารพีเิศษให้ก้้ิสึำาหร้บผ้้้คำ�าปีระก้ิน
ทีี่�ถ้้กิศาลพิีพีากิษา	โดยมีีรายละเอียดด้งนี�
หล้กิเกิณฑ์กิารก้้ิ
1.	อ้ต่ราดอกิเบี�ยร้อยละ	3	%	ต่่อปีี
2.	สึมีาชิ้กิสึามีารถ้ก้้ิได้ไม่ีเกิินส้ึญญาละ	200,000	บาที่
3.	ผ่้อนช้ำาระได้ไม่ีเกิิน	100	งวด
4.	กิารส่ึงช้ำาระผ้้้ ก้้ิและผ้้้คำ�าปีระก้ินเปี็นข้าราช้กิาร	 หรือ	
ข้าราช้กิารบำานาญต้่องช้ำาระหนี�ให้เสึร็จสิึ�นภายในอายุ	75	ปีี
5.	กิารส่ึงช้ำาระผ้้้ก้้ิและผ้้้คำ�าปีระก้ินทีี่�ไม่ีได้เป็ีนข้าราช้กิาร	 และ	
ข้าราช้กิารบำานาญต้่องช้ำาระหนี�ให้เสึร็จสิึ�นภายในอาย	ุ60	ปีี	และ
ต่ลอดอายุส้ึญญาเงินก้้ิ	ผ้้้คำ�าปีระก้ินเงินก้้ิต้่องมีีอายุไม่ีเกิิน	75	ปีี
หล้กิปีระก้ินส้ึญญาเงินก้้ิ
1.	ผ้้้ก้้ิเป็ีนข้าราช้กิาร,	 ข้าราช้กิารบำานาญ,	 พีน้กิงานราช้กิาร,	
อ้ต่ราจ้างทุี่กิส้ึงก้ิดทีี่�มีีส้ึญญาจ้าง	ผ้้้คำ�าปีระก้ินต้่องเป็ีนข้าราช้กิาร

        บุุญส่ง เงางาม
                      รองประธิานุฯ คนุท่ี่� 3

ตุอบ

ตุอบ

และข้าราช้กิารบำานาญเท่ี่าน้�น	ก้้ิได้ไม่ีเกิิน	200,000	บาที่	ผ้้้คำ�า
ปีระก้ิน	2	คน
2.	ผ้้้ก้้ิส้ึงก้ิดเอกิช้น,	 สึหกิรณ์,	 ฌาปีนกิิจสึหกิรณ์	 ก้้ิได้ไม่ีเกิิน	
200,000	 บาที่	 ผ้้้คำ�าปีระก้ิน	 3	 คน	 (กิรณีผ้้้คำ�าปีระก้ินเป็ีน
ข้าราช้กิาร,	ข้าราช้กิารบำานาญ	ใช้้ผ้้้คำ�าปีระก้ิน	2	คน)
3.	กิรณีผ้้้คำ�าปีระก้ินเป็ีนสึมีาชิ้กิส้ึงก้ิดเอกิช้น,	 ส้ึงก้ิดสึหกิรณ์คร้นนท์ี่,	
ฌาปีนกิิจสึหกิรณ	์ผ้้้คำ�าปีระก้ินต้่องมีีอายงุานในสึถ้านปีฏิิบ้ติ่งาน
ไม่ีน้อยกิว่า	5	ปีี	และต้่องมีีหุ้นไม่ีน้อยกิว่า	50,000	บาที่

	 	 ดิฉ้นเป็ีนสึมีาชิ้กิสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	
โดยมีีอายุกิารเป็ีนสึมีาชิ้กิ	32	ปีี	อยากิที่ราบว่าดิฉ้นมีีสิึที่ธิ�ในกิาร
ก้้ิโครงกิารสึหกิรณ์ชื้�นใจ	 1	 ได้จำานวนเท่ี่าไร	 และต่อนนี�จะ
สึามีารถ้ดำาเนินกิารก้้ิได้หรือไม่ี

	 	 สึมีาชิ้กิมีีสิึที่ธิ�ในกิารก้้ิเงินโครงกิารสึหกิรณ์ชื้�นใจ1
ได้จำานวน	10	คร้�ง	(อายุกิารเป็ีนสึมีาชิ้กิเกิิน	25	ปีีขึ�นไปี	มีีสิึที่ธิ�
ก้้ิได้	100,000	บาที่)	คร้�งละ	10,000	บาที่	โดยกิำาหนดให้ก้้ิได้ปีีละ	
1	คร้�งเท่ี่าน้�น	(ปีีบ้ญชี้)	ขณะนี�ให้เริ�มีก้้ิได้ต้่�งแต่่ว้นทีี่�	2	พีฤศจิกิายน 
2565	 เป็ีนต้่นไปี	 ถึ้งสิึ�นปีีบ้ญชี้	 ว้นทีี่�	 31	 ตุ่ลาคมี	 2566

	 	 ในช่้วงนี�สึมีาชิ้กิหลายรายที่างบ้านปีระสึบปัีญหานำ�าท่ี่วมีบ้าน
ผ้มีก็ิปีระสึบปัีญหานำ�าท่ี่วมีบ้านเสีึยหายพีอสึมีควร	 ผ้มีและ
สึมีาชิ้กิอีกิหลายท่ี่านอยากิที่ราบว่าที่างสึหกิรณ์มีีสึว้สึดิกิาร
เยยีวยาให้ก้ิบสึมีาชิ้กิทีี่�ปีระสึบปัีญหานำ�าท่ี่วมีทีี่�อย้อ่าศ้ยด้งกิล่าว
หรือไม่ี	และมีีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

	 	 ที่างสึหกิรณ์ของเราย้งมีีสึว้สึดิกิารสึำาหร้บสึมีาชิ้กิทีี่�ได้ร้บ
อุบ้ติ่ภ้ยในเรื�องของความีเดือดร้อนเกีิ�ยวก้ิบปัีญหานำ�าท่ี่วมีทีี่�อย้่
อาศ้ย	สึมีาชิ้กิท่ี่านใดปีระสึบปัีญหานำ�าท่ี่วมีทีี่�อย้อ่าศ้ยได้ร้บความี
เสีึยหายก็ิแจ้งขอร้บสึว้สึดิกิารไดเ้ลยคร้บ	เมืี�อสึมีาชิ้กิปีระสึบภ้ย
ให้สึมีาช้ิกิแจ้งเป็ีนหน้งสืึอต่ามีแบบของสึหกิรณ์	 พีร้อมีแนบ
หล้กิฐาน	ด้งนี�
1.	สึำาเนาที่ะเบียนบ้านทีี่�ปีระสึบภ้ย	 (สึมีาชิ้กิต้่องมีีชื้�ออย้่ใน
ที่ะเบียนบ้านทีี่�ปีระสึบภ้ยเท่ี่าน้�น)
2.	สึำาเนาบ้ต่รปีระช้าช้น
3.	หน้งสืึอร้บรองปีระสึบภ้ยของส่ึวนราช้กิาร	หรือ	ท้ี่องถิ้�นเป็ีน
ผ้้้ออกิร้บรองให้
4.	ร้ปีถ่้ายทีี่�อย้่อาศ้ยทีี่�ได้ร้บปีระสึบภ้ย	 (ความีเสีึยหายของสิึ�ง
ปีล้กิสึร้าง	หรือที่ร้พีย์สิึน)
5.	หน้าบ้ญชี้ธนาคารกิรุงไที่ย	หรือธนาคารกิรุงศรีฯ
เกิณฑ์ของกิารร้บสึว้สึดิกิาร
1.	สึมีาชิ้กิแจ้งขอร้บสึว้สึดิกิาร	ภายใน	90	ว้น	น้บต้่�งแต่่ว้นทีี่�ร้บ
ปีระสึบภ้ย	ถ้้าพ้ีนกิำาหนดถื้อว่าสึละสิึที่ธิ�
2.	สึมีาชิ้กิขอร้บสึว้สึดิกิารได้เพีียง	1	คร้�ง	ใน	1	ปีีบ้ญชี้
3.	สึมีาชิ้กิผ้้้ขอร้บต้่องไม่ีอย้ร่ะหว่างกิารผิ้ดน้ดช้ำาระหนี�	หรือกิาร
ขาดช้ำาระค่าหุ้นเกิินกิว่า	3	งวดติ่ดต่่อก้ิน
โอกิาสึหน้าพีบก้ินใหม่ี	สึว้สึดีคร้บ
       



 

นายสุึช้าติ่		สึรวิส้ึต่ร
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

โทร  084 - 086-1739โทร  084 - 086-1739

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

ลำ�ดับั ชืุ�อ-น�มสกุล อ�ยุ์ ส�เหตุุก�รเส่ย์ชุ่วิิตุ จ่ำ�ย์เงิน
สงเคร�ะห์

วัินท่ี่�
รับัแจำ�ง สส.อค. สส.ชุสอ.

1 นางร้ต่ติ่น้นท์ี่		อิที่ธิมีงคลว้ฒน์ 71	ปีี ภาวะขาดออกิซิึ่เจน 236,093 23	กิ.ค.	65 - -

2 นายขจิต่ต์่		สึายสึว่าง 71	ปีี มีะเร็งต้่บระยะสุึดท้ี่าย 236,064 26	กิ.ค.	65 576,000 576,000

3 นางก้ิณหา		ปิียะพ้ีฒน์ 81	ปีี โรงสึมีองเสืึ�อมี 236,036 26	กิ.ค.	65 576,000 576,000

4 นายบุญธรรมี		เฟ้ั�องฟ้ั 76	ปีี ติ่ดเชื้�อในกิระแสึเลือด 236,008 27	กิ.ค.	65 576,000 -

5 นายบุญส้ึ�ง		กุิลฉ้นท์ี่วิที่ย์ 74	ปีี ห้วใจวายเฉียบพีล้น 235,980 27	กิ.ค.	65 - -

6 นางสึายทิี่พีย์		มีาลา 54	ปีี มีะเร็งปีอด 235,952 2	สึ.ค.	65 576,000 576,000

7 นางอุท้ี่ยวรรณ		คำาดา 92	ปีี เลือดออกิในเยื�อหุ้มีห้วใจ 235,923 5	สึ.ค.	65 - -

8 นางณ้ช้คณิศร์ช้ญาน์		คงอ้กิษร 49	ปีี มีะเร็งปีอดระยะลุกิลามี 235,895 11	สึ.ค.	65 - -

 สวัสดีค่ะท่านื่สมาช์ิกสมาคมฌาปันื่ก์จำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี

ร�ย์ชืุ�อสม�ชิุกท่ี่�ได�รับัเงินในเดือนตุุล�คม 2565    จำำ�นวิน 8 ร�ย์ 

	 เดือนตุ่ลาคมี	2565	มีียอดเรียกิเก็ิบต่ามีจริง	จำานวน	8	ศพี	เป็ีนเงิน	240	บาที่	และแจ้งล่วงหน้าให้ที่ราบในเดือน
พีฤศจิกิายน	2565	จำานวน	10	ศพี	รวมีเป็ีนเงิน	300	บาที่	ต่ามีละเอียดด้านล่างค่ะ
	 เรียนท่ี่านสึมีาช้ิกิสึมีาคมีฌาปีนกิิจสึงเคราะห์สึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 เปิีดร้บสึม้ีครสึมีาช้ิกิเปี็นกิรณีพิีเศษ	
โดยร้บสึมีาชิ้กิอายุระหว่าง	 61-70	 ปีี	 เพืี�อเปิีดโอกิาสึให้สึมีาชิ้กิสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	 จำาก้ิด	 ทีี่�อายุเกิินเกิณฑ์กิำาหนด
ในข้อบ้งค้บ	ได้สึม้ีครเป็ีนสึมีาชิ้กิต้่�งแต่่ว้นทีี่�	1	กิรกิฎาคมี	2565	ถึ้งว้นทีี่�	30	มิีถุ้นายน	2566	สึมีาชิ้กิท่ี่านใดสึนใจสึามีารถ้สึอบถ้ามี
รายละเอียดและขอร้บใบสึม้ีครได้ทีี่�ห้องสึมีาคมีฌาปีนกิิจฯ	ในว้นและเวลาที่ำากิารค่ะ

ร�ย์ชืุ�อผู้้�เส่ย์ชุ่วิิตุท่ี่�ยั์งไม่ได�รับัเงิน
ลำา ด้ บ ชื้�อ	-	นามีสึกุิล ว้นทีี่�เสีึยชี้วิต่ ว้นทีี่�ร้บแจ้ง

1. นายไพีบ้ลย์		ร้ต่นอุบล 10	สึ.ค.	65 20	สึ.ค.	65

2. นายอำานวย		ขย้นกิารนาวี 1	ธ.ค.	63 20	สึ.ค.	65

3. นางสึมีสึนอง		อำาไพีจิต่ร 18	กิ.ค.	65 20	สึ.ค.	65

4. นายนิร้นดร์		ต่าละล้กิษณ์ 17	สึ.ค.	65	 24	สึ.ค.	65

5. นางศิริมีา		วิโรจน์กิิจ 24	สึ.ค.	65 2	กิ.ย.	65

6. นายจ้กิรพีงษ์		เก็ิงที่อง 27	สึ.ค.	65 2	กิ.ย.	65

7. น.สึ.ยุวณีย์		ดวงอุปีมีา 24	สึ.ค.	65 3	กิ.ย.	65

ลำา ด้ บ ชื้�อ	-	นามีสึกุิล ว้นทีี่�เสีึยชี้วิต่ ว้นทีี่�ร้บแจ้ง

8. นายอภิช้าติ่		จิรพีนาสึมี 24	สึ.ค.	65 6	กิ.ย.	65

9. นางส้ึญญา		มีีศรีสุึข 1	กิ.ย.	65 7	กิ.ย.	65

10. นายปัี�น		ร้งศิลป์ี 2	กิ.ย.	65 13	กิ.ย.	65

11. นางจ้นที่ร์จิรา		สิึริธุระ 28	สึ.ค.	65 15	กิ.ย.	65

12. นายพีีระ		จิรสึารสึว้สึดิ� 20	กิ.ย.	65 21	กิ.ย.	65

13. น.สึ.ปีราณี		คงที่อง 21	กิ.ย.	65 23	กิ.ย.	65

ลำา ด้ บ ชื้�อ	-	นามีสึกุิล ว้นทีี่�เสีึยชี้วิต่ ว้นทีี่�ร้บแจ้ง

14 นายสุึช้าติ่		สึรวิส้ึต่ร 11	กิ.ย.	65 23	กิ.ย.	65

15. น.สึ.กิมีลวรรณ		ธรรมีนิต่ยกุิล 18	กิ.ย.	65 28	กิ.ย.	65

16. นางสุึดคนึง		สุึขเสีึยงศรี 16	กิ.ย.	65 5	ต่.ค.	65

17. นางที่องย้อย		มีาเดช้ 5	ต่.ค.	65 6	ต่.ค.	65

18. นายนิติ่ร้ต่น์		ร้กิร้งสิึม้ีนต์่กุิล 19	ต่.ค.	65 21	ต่.ค.	65

อ่านตุ่อหน�า 6

****กรณ่์ สม�ชิุกเส่ย์ชุ่วิิตุเพื�อรักษ�สิที่ธิิประโย์ชุน์ขึ้องที่�ย์�ที่ กรุณ์�ม�ติุดตุ่อเส่ย์ชุ่วิิตุ ภ�ย์ใน 90 วัินนับัจำ�กวัินท่ี่�เส่ย์ชุ่วิิตุ ****

คุณ์สมบััติุผู้้�สมัคร
-เป็ีนสึมีาชิ้กิสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี		จำาก้ิด
-เป็ีนบุคคลทีี่�เกีิ�ยวข้องก้ิบสึมีาชิ้กิสึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี		จำาก้ิด	
โดยเป็ีนค่้สึมีรสึ	หรือบุต่ร	หรือบิดา-มีารดา		หรือพีี�น้อง	(บิดา-มีารดา	เดียวก้ิน)
เอกส�รประกอบัก�รสมัคร
(1)		เอกิสึารผ้้้สึม้ีคร
	 	(1.1)		ร้ปีถ่้าย		ขนาด		1	นิ�ว		จำานวน	1	ร้ปี
	 	(1.2)	บ้ต่รปีระช้าช้นฉบ้บจริง		พีร้อมีสึำาเนา	จำานวน	1	ฉบ้บ
	 	(1.3)	ที่ะเบียนบ้านฉบ้บจริง		พีร้อมีสึำาเนา	จำานวน	1	ฉบ้บ
	 	(1.4)	ใบร้บรองแพีที่ย์จากิสึถ้านพียาบาลของร้ฐบาลฉบ้บจริง	(เวลาไม่ีเกิิน	30	ว้น)		จำานวน		1	ฉบ้บ
	 	(1.5)	ใบเปีลี�ยนชื้�อ	–	สึกุิลฉบ้บจริง		พีร้อมีสึำาเนา		(ถ้้ามีีกิารเปีลี�ยนแปีลง)	จำานวน		1		ฉบ้บ
	 	(1.6)	ที่ะเบียนสึมีรสึฉบ้บจริง		พีร้อมีสึำาเนา		(กิรณีมีีค่้สึมีรสึ)		จำานวน		1	ฉบ้บ
	 	(1.7)	แบบคำาร้บรองสุึขภาพีต่นเอง		จำานวน		1	ฉบ้บ
(2)		เอกิสึารผ้้้ร้บผ้ลปีระโยช้น์
	 	(1.1)	บ้ต่รปีระช้าช้นฉบ้บจริง		พีร้อมีสึำาเนา		จำานวน	1		ฉบ้บ
	 	(1.2)	ที่ะเบียนบ้านฉบ้บจริง		พีร้อมีสึำาเนา		จำานวน	1		ฉบ้บ
	 	(1.3)	ใบเปีลี�ยนชื้�อ	–	สึกุิลฉบ้บจริง		พีร้อมีสึำาเนา		(ถ้้ามีีกิารเปีลี�ยนแปีลง)		จำานวน		1		ฉบ้บ

ค่�ใชุ�จ่ำ�ย์ในก�รรับัสมัคร
(1)	 	ค่าสึม้ีคร	เป็ีนเงิน	50	บาที่
(2)	 	ค่าบำารุงสึมีาคมีรายปีี		เป็ีนเงิน	50	บาที่
(3)	 	เงินค่าบริจาคให้สึมีาคมีฯ	(อายุเกิินระเบียบ)		
			 	เป็ีนเงิน	8,700	บาที่
(4)	 	เงินสึงเคราะห์ล่วงหน้า	 	 	
	 	เป็ีนเงิน	200	บาที่
	รวมี		9,000	บาที่

ขอด้รายละเอียดปีระกิาศของสึมีาคมีได้ทีี่�
ห้องสึมีาคมีฌาปีนกิิจสึงเคราะห์		
สึหกิรณ์ออมีที่ร้พีย์คร้นนที่บุรี	(ช้้�น	1)
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พิิมพิ์ที่่� บริิษััที่ พิิมาน พิริิ�นติ้ิ�ง จำำากััด โที่ริ : 02-924-6316 โที่ริสาริ : 02-594 –3923  

นามผูƒรับ

สสหกรณ์ครูนนท์หกรณ์ครูนนท์
ชุุดท่� 63 ประจำำ�ปี 2565 ฉบัับัประจำำ�เดือนตุุล�คม 2565

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัดคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุุดที� 63 ประจ�าปี 2565ชุุดที� 63 ประจ�าปี 2565

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ที�ปรกึษา ดร.เอนก ล่วงลอื
 นายอธิชุาติ สวัสดี
บรรณาธิการ นายปัญญา เนื�องฤทธิ์
กองบรรณาธิการ นายอธิชุาติ สวัสดี
 นายวรรณสูตร  พันธุมะเกียรติ
 นายทวีสิทธิ์   ฉิ�งแก้ว
 นายปณต   จตุพศ
 นายวิทยา   น้อยประเทศ
 นายบุญส่ง   เงางาม 
 นายสงบ   สนสิน
 นายมานัส   บรรจงใหม่
 นายณรงค์   ไผ่รอด
 นายไพรัชุ   สุทธิชุื�น
 นายจีระพงษ์ สิทธิทิม
 นางกิตติยา   ดอกค�า
 นางพูลมาศ   ทับเกร็ด

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

เลขที� 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    

ฝ่ายสินเชุื�อโทร 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 : @ntbcoop_m, E-mai l  :  ntbcoop@hotmai l .com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

How To บริิหาริเงิิน ให้มั่่�นคงิ 
“วิิน่ยกั่บกัาริบริิหาริจั่ดกัาริเงิินออมั่”

  สึว้สึดีคร้บ	 ท่ี่านสึมีาชิ้กิ	 สึอ.นบ.	 ทีี่�เคารพีทุี่กิท่ี่าน	
สึาระน่าร้้	 ก้ิบคร้นนท์ี่	 ฉบ้บนี�	 ขอนำาเที่คนิคกิารบริหาร 
กิารเงนิ	มีาแบง่ปัีนปีระสึบกิารณ	์เพืี�อสึร้างความีม้ี�งค้�ง	ม้ี�นคง	
พีอดี	พีอมีี	พีอกิิน	ฉบ้บสึไต่ล์	1	หน้าจบ	ครบทุี่กิกิระบวน
ความี	ภ�คตุ่อเรื�อง วิินัย์ก�รออม	คร้บ
  วิินัย์	หมีายถึ้ง	ระเบียบ	กิฎเกิณฑ์	ข้อบ้งค้บ	สึำาหร้บ
ควบคุมีความีปีระพีฤต่ิที่างกิาย	 วาจา	 ของคนในส้ึงคมีให้
เรียบร้อยดีงามี	 เป็ีนแบบแผ้นอ้นหนึ�งอ้นเดียวก้ิน	 จะได้อย้่
ร่วมีก้ินด้วยความีสุึขสึบาย	 ไม่ีกิระที่บกิระท้ี่�งซึึ่�งก้ินและก้ิน		
วิน้ยช้่วยให้คนในส้ึงคมีห่างไกิลจากิความีช้้�วท้ี่�งหลาย	 
กิารอย้่ร่วมีก้ินเป็ีนหม่้ีเหล่า	ถ้้าขาดระเบียบวิน้ย	ต่่างคนต่่าง
ที่ำาต่ามีอำาเภอใจ	 ความีข้ดแย้งและล้กิล้�นก็ิจะเกิิดขึ�น	 
ยิ�งมีากิคนก็ิยิ�งมีากิเรื�อง	ไม่ีมีีความีสึงบสุึข	กิารงานทีี่�ที่ำาก็ิจะ
เสีึยผ้ล	 ดอกิไม้ีจำานวนมีากิที่ี�วางรวมีก้ิน	 หากิวางอย้่ระเกิะ
ระกิะกิระจ้ดกิระจาย	ก็ิจะด้อยค่าลง	ท้ี่�งย้งที่ำาให้รกิรุงร้งอีกิ
ด้วย	 แต่่เมืี�อเรานำาดอกิไม้ีเหล่านี�มีาร้อยรวมีเข้าด้วยก้ินด้วย
เส้ึนด้าย	 ดอกิไมี้เหล่านี�ก็ิจะกิลายเปี็นพีวงมีาล้ยอ้นงดงามี	
เหมีาะทีี่�จะนำาไปีปีระด้บต่กิแต่่งให้เจริญต่าเจริญใจ	 
ถ้้าปีระช้าช้นแต่่ละคนเป็ีนเสึมืีอนดอกิไม้ีแต่่ละดอกิ	เส้ึนด้าย
ทีี่�ใช้้ร้อยดอกิไม้ีให้รวมีก้ินอย้่อย่างมีีระเบียบงดงามีน้�นก็ิ
เปีรียบเสึมืีอนวิน้ย

                                          จีำระพงษ์์ ส์ทธ์ิ์ท์ม
             กรรมการ

  วิินัย์จึำงเป็นสิ�งท่ี่�ใชุ�ควิบัคุมคน ให�คนเร�ใชุ�ควิ�มร้�
ควิ�มส�ม�รถ่ไปในที่�งท่ี่�ถ้่กท่ี่�ควิร คือที่ำ�คนให�เป็นคน 
“ฉล�ดใชุ�” นั�นเอง

แหล่งท่ี่�มา : https://pawsri1401.wordpress.com/

	 	 ในชี้วิต่ร้บราช้กิารของข้าราช้กิารคร้	 เราควรมีีวิน้ย	 
ต่ามีระเบียบแบบแผ้นจรรยาบรรณวิช้าชี้พีคร้	 และเราควรมีี
วิน้ยที่างกิารเงิน	ในเรื�องกิารบริหารจ้ดกิารเงิน	เพืี�ออนาคต่ทีี่�ดี	
โดยให้ทุี่กิท่ี่านนึกิเสีึยว่า	เราเป็ีนคนทีี่�ไม่ีได้รวยมีาต้่�งแต่่กิำาเนิด	
	 	 ด้งน้�น	 เรามีีวิธีอะไรทีี่�จะบริหารเงินให้งอกิงามี	 ในวิถี้	
แบบ	Value	Investor	(กิารลงทุี่นแบบเน้นคุณค่า)	แบบไม่ีเสีึ�ยง	
แต่่ให้ผ้ลต่อบแที่นพีอปีระมีาณ	ค่อยๆ	เติ่บโต่	โดยใช้้ระยะเวลา
ในกิารส้ึ�งสึมี	 ยึดคติ่ทีี่�ว่า “ฝ�กเงินวัินน่� ถ่อนได�เต็ุมจำำ�นวิน  
ม่ผู้ลตุอบัแที่นท่ี่�พออย่้์ได�”  
	 	 กิารบริหารกิารเงินแบบนี�	อาจจะที่ำาในร้ปีแบบ	ฝากิเงิน
แบบไม่ีถ้อน	 รอผ้ลต่อบแที่นใช้้ระยะเวลาหนึ�ง	 ที่ร้พีย์สิึนเราก็ิ
จะงอกิงามีขึ�น	หรืออาจจะลงทุี่นซืึ่�อที่องคำา	เน้นเป็ีนที่องคำาแท่ี่ง	
เนื�องจากิเวลาซืึ่�อขายจะไมี่มีีค่ากิำาเหน็จ	 กิารลงทีุ่นซืึ่�อที่อง 
มีีหลายร้ปีแบบ	 ท้ี่�งช้นิดทีี่� ซืึ่�อเงินสึด	 หรือซืึ่�อแบบออมี	 
ผ่้าน	Application	อย่างนี�แนะนำาลงทุี่นทีี่�	30	%	ของรายได้
ปีระจำาเดือน
	 	 อีกิอ้นนึงก็ิเป็ีนกิารลงทุี่นผ่้านกิารซืึ่�อปีระก้ินภ้ย	
ปีระก้ินชี้วิต่	ปีระก้ินสุึขภาพี	ปัีจจุบ้นมีีหลากิหลายยี�ห้อ	ให้เลือกิ	
กิารลงทุี่นแบบนี�	 แนะนำาให้ที่ำาปีระก้ินเมืี�ออายุย้งไม่ีมีากิ	 เช่้น
อายุ	25	,30	,40	,45	ปีระก้ินทีี่�เหมีาะสึมี	จากิปีระสึบกิารณ์ทีี่�	
ที่ำามีา	ปีระก้ินชี้วิต่+สุึขภาพี	เมืี�ออายุ	26	 ปีี	ที่ำาปีระก้ินระยะ
เวลา	20	ปีี	ไม่ีคืนเงินผ้ลปีระโยช้น์	ต่ามีระยะเวลา	3	ปีี	5	ปีี	 
ร้บผ้ลปีระโยช้น์	 เมืี�อครบกิำาหนดกิรมีธรรม์ี	 20	 ปีี	 ได้ผ้ล
ต่อบแที่น	เกืิอบ	100	%		อย่างนี�แนะนำาลงทุี่นทีี่�	ไม่ีเกิิน	20	%	
ของรายได้ปีระจำาเดือน
	 	 สึำาหร้บฉบ้บนี�มีีนำาเสึนอเพีียงแต่่นี�ก่ิอนคร้บ	 ย้งมีีอีกิ
หลายวิธี	เอาไว้จะที่ยอยมีาบอกิให้ก้ิบท่ี่านสึมีาชิ้กิ	เพืี�อทีี่�จะได้
อย้่ดีมีีสุึข	ไว้พีบก้ิบอีกิในฉบ้บหน้าคร้บ


