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ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมปรึกษาหารือกัน รับฟง        
เสนอแนะกันดวยเหตุดวยผลอยางสรางสรรค พรอมทั้งเลือกกรรมการและผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
  การสรรหากรรมการแทนผูที่ครบวาระ  7 ทาน  สังกัด สพป. 4 ทาน (อ.เมืองชัยนาท, อ.วัดสิงห, อ.สรรคบุรี  และ 
อ.หันคา)สังกัด อปท. 1 ทาน และสังกัดขาราชการบํานาญ 1 ทาน  และเลือกผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 3 ทาน ผูสนใจ
สามารถสมัครได ระหวางวันที่  24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560
  กรรมการดําเนินการมีมติ เสนอท่ีประชุมใหญแกไขขอบังคับการสรรหาผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  ใหมีวาระ        
การดํารงตําแหนงครั้งละ 3 ปเต็ม  วาระแรกใหจับฉลากออกปละ 1 ทาน  ผูที่ไดรับคัดเลือกแทน  จะอยูในวาระ 3 ปเต็ม  
ตอไปจะครบวาระปละ 1 คน  จะทําใหผูตรวจสอบกิจการสหกรณทํางานไดอยางตอเนื่อง
  การสรรหาผูจดัการเน่ืองจาก  นายพนม  จงอยูวฒันา  สิน้สดุสญัญาจางครบ  4 ป  ตองจายคาชดเชยตามกฎหมาย

แรงงาน  180 วัน  มติกรรมการใหประเมินผลการปฏิบัติงาน  ถาผาน จะทําสัญญาจางฉบับใหม  เริ่ม 8 พฤศจิกายน 2560 
ถึง 31 ตุลาคม 2564  ถาประเมินไมผาน ตองประกาศสรรหาใหม
  ตั้งแตตนเดือนตุลาคม 2560 เปนตนมา ไดเกิดอุทกภัยทําใหสมาชิกหลายทานไดรับความเดือดรอนเสียหาย        

มติกรรมการใหความชวยเหลือสมาชิกครอบครัวละ  2,000 บาท  ยื่นขอรับไดที่สหกรณฯ  ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560  

พรอมนําภายถาย และหนังสือรับรองโดยผูบังคับบัญชา หรือกรรมการสหกรณ หรือผูนําทองที่ หรือ ผูนําทองถิ่น

  การแกปญหาหนีส้นิของสมาชกิทีไ่มพอสงชาํระ จงึขอแนะนาํใหมาปรกึษาเจาหนาทีส่หกรณ หรอื คณะกรรมการ 
ซึง่มทีางออกใหหลายวิธ ีสมาชิกบางทานท่ีใชวธิปีรับโครงสรางหนี ้ มติกรรมการใหงดการกูประเภทอืน่ รวมทัง้ใหนาํปนผล
และเฉลี่ยคืนมาชําระหนี้ เพราะการปรับโครงสรางหนี้สวนใหญ  จะสงดอกเบี้ยและเงินตนเพียงเล็กนอยเทาน้ัน

  ขอขอบคุณสมาชิกทกุทานทีต่ดิตามวารสารขาวประชาสัมพนัธของสหกรณพรอมทัง้ใหขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ 

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตอไป

 ขอบคุณครับ
                       นายสมควร  ทองฤทธ์ิ  ประธานกรรมการ

  เรียนสมาชิกทุกทานครับ เดือนตุลาคมนี้ จะสิ้นปบัญชีของสหกรณ       

ออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด คณะกรรมการไดสรุปผลการดําเนินการ คาดวาจะมี

ผลกําไรไมนอยกวา 170 ลานบาท ปนผลไมตํ่ากวารอยละ 5.20 บาท  เฉลี่ยคืน 

ใหมากที่สุดไมนอยกวาปที่ผานมา เพื่อคืนดอกเบี้ยใหกับสมาชิกที่กูเงิน

  กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 กําหนดจัดใน วันอาทิตย
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กําหนดวันประชุมใหญสามัญประจําป 2560
วันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
* กําหนดเลือกตั้งคณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการเวลา 08.00 – 10.30 น. *

* เริ่มประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ตั้งแตเวลา  09.00 น. เปนตนไป *

การแกไขปญหาหนี้สิน ช.พ.ค.การแกไขปญหาหนี้สิน ช.พ.ค.
 กระทรวงศึกษาธิการและธนาคารออมสินจะทําขอตกลงใหม  ยกเลิกการนําเงินกองทุนมาชําระแทนลูกหนี้ที่ผิดนัด 

เปลี่ยนเปนการคืนใหครู 0.5 – 1%  ที่มีวินัยดีในการชําระหน้ี  12 งวดตอเนื่อง  เพื่อสิทธิประโยชนของครู  จึงขอเชิญชวน

ใหชําระหนี้เปนปกติ กรณีมีปญหาควรขอปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารออมสิน  ผูที่มีหลักทรัพยนําไปคํ้าประกันหนี้  ช.พ.ค. 

ได  ผูผิดนัดคางชําระธนาคารออมสิน  จะฟองรองตามสัญญาจะเปนผลเสียกับครู

 สํานักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท ขอแจงใหสมาชิก 
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.  ที่มีความประสงคใหหักเงินสงเคราะห         
รายศพผานบัญชีธนาคารกรุงไทยทราบวา  สํานักงานจะหัก           
เงินสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค. 603 บาท / ช.พ.ส. 295 บาท 
ประจําเดือน ต.ค. 60 (งวดที่ 10/2560) ในวันที่  25 ตุลาคม 
2560  จงึขอใหทานนาํเงนิฝากเขาบัญชีธนาคารไวกอนกาํหนด
วันหักเงินดังกลาวขางตน  หากสมาชิกทานใดไมไดดําเนินการ 
นําเงินฝากเขาบัญชีตามกําหนดวันที่แจงไปแลว  ขอใหทาน             
ไปตดิตอขอชาํระเงินท่ีสาํนกังาน สกสค.จงัหวดัชยันาท ภายใน
สิ้นเดือน ตุลาคม 2560  เพื่อเปนการรักษาสิทธิประโยชน     
อนัพงึมีพงึไดของทาน และครอบครัว มฉิะน้ัน ทานจะโดยตัดสิทธิ 
จากการเปนสมาชิกดวยเหตุคางชําระเงินสงเคราะหรายศพฯ 
ตามระเบียบ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี               
ที่ใหความรวมมือดวยดี

การหักเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผานบัญชี ธ.กรุงไทย
(กรณีสมาชิกไมมีตนสังกัดใหหัก)

สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยนาท
( Chainat Office of the Welfare Promotion Commission for Teacher and Education Personnel )

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÒªÔ¡ »ÃÐ í̈Òà´×Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560

เว็บไซตสํานักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท  www.otep-cnt.go.thFacebook : Otep Chainat
E-Mail : sk_chainat@otep.moe.go.thโทร. 0-5641-6508  โทรสาร  0-5641-1239
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 ฉบับนี้เปนฉบับสิ้นปบัญชี 2560 ที่จะสิ้นปวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จึงมีสาระท่ีจะเรียนใหสมาชิกไดทราบและเขาใจ
ตรงกัน  ทั้งจากมติของคณะกรรมการที่ไดดําเนินการ และจากคําถาม ขอสงสัย และขอเสนอแนะจากสมาชิก ดังนี้
ขอสงสัย.....สหกรณจะมีประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อไร ที่ไหน และอยางไรบาง
คลายสงสัย.....ปบัญชี 2560 นี้ คณะกรรมการไดกําหนดรายละเอียดไวแลว ดังนี้
 1. กําหนดวันประชุมใหญ   วันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน 2560
 2. สถานที่ประชุมใหญ   โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
       สมาชิกเขาประชุมใหญ หองประชุมชั้น 2
       เลือกตั้งที่อาคารโดม
       รับเงินคาอาหารและคาพาหนะท่ีอาคารโดม
 3. คาอาหารและคาพาหนะ  จายใหสมาชิกที่รับราชการตามท่ีตั้งของหนวยงานสังกัด
       สวนสมาชิกบํานาญ จายตามที่อยูอาศัย ดังนี้
       *  อําเภอเมือง  1,100 บาท
       *  อําเภอมโนรมย , อําเภอวัดสิงห , อําเภอสรรพยา , 
          อําเภอสรรคบุรี และอําเภอหันคา  1,200 บาท
       *  อําเภอหนองมะโมง และอําเภอเนินขาม  1,300 บาท
 4. การเลือกตั้งกรรมการ   รับสมัครวันที่ 24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560
    แทนหนวยที่ครบวาระ  7 คน  สมัครดวยตัวเองที่สหกรณ
    และผูตรวจสอบกิจการ 3 คน
       เลือกตั้งวันที่  26 พฤศจิกายน 2560

       เวลา 08.00 – 10.30 น.ที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอสงสัย.....สมาชิกที่มีความจําเปนไมสามารถไปรวมประชุมใหญสามัญประจําป  เชน เจ็บปวย , ประชุมอบรม ฯลฯจะไดรับ
เงินคาอาหารและคาพาหนะหรือไม
คลายสงสัย.....เงินคาอาหารและคาพาหนะมีวัตถุประสงคชัดเจน  คือ จายใหกับสมาชิกที่ไปรวมประชุม  ดังนั้นถาสมาชิก             

ไมไดไปรวมประชุมก็จะไมสามารถจายใหได

ขอสงสัย.....สมาชิกสมทบจะมีสิทธิไดรับเงินคาอาหารและคาพาหนะหรือไม
คลายสงสัย.....เปนไปตามขอบงัคบั สมาชิกสมทบสามารถเขารวมประชุมได แตไมมสีทิธอิอกเสียงลงมติใด ๆ  รวมท้ังไมสามารถ
จายเงินคาอาหารและคาพาหนะใหได

ขอสงสัย.....การประชุมใหญสามัญประจําป 2560 นี้ สหกรณจะมีสวัสดิการอะไรใหกับสมาชิก เหมือนปที่ผานมา หรือไม
คลายสงสัย.....ปนี้สหกรณใชเงินจากรานคามาใชเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก ดังนี้

1.  ไดอารี่ใหสมาชิกทานละ 1  เลม 2.  เงินรางวัลสมาชิกที่เขารวมประชุม  100 รางวัล  รางวัลละ 500 บาท

ขอสงสัย.....การประชุมใหญสามัญประจําป สหกรณแกปญหาเรื่องการจอดรถอยางไร เพราะหาที่จอดรถยาก
คลายสงสัย.....ที่จอดรถที่เตรียมไวคือในสนามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และจะมีที่สนามกีฬาหนาศาลากลางจังหวัด ซึ่ง

สหกรณเตรียมรถรับสงสําหรับสมาชิกตลอดเวลาการประชุม เหมือนปที่ผานมา
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ขอสงสัย.....ปที่ผานมามีปญหาเรื่องเสียงในที่ประชุม สวนดานนอกชัดเจนดีมาก สหกรณเตรียมการแกปญหาอยางไร

คลายสงสัย.....ปนี้สหกรณจัดประชุมใหญ สมาชิกที่หอประชุมชั้น 2 ซึ่งเปนหองแอร และมีระบบเสียงของโรงเรียนอยูแลว จึง

นาจะแกปญหาได

ขอสงสัย.....วาระการประชุมจะสงใหสมาชิกเมื่อไร

คลายสงสยั.....สหกรณจะพยายามสงวาระการประชมุใหสมาชกิลวงหนา 7 วนั แตถาถงึมอืสมาชกินอยกวา 7 วนั กต็องขออภยั

ไวดวย และเมื่อสมาชิกไดรับแลว ใครขอความอนุเคราะหทานไดศึกษาวาระตาง ๆ หากมีขอสงสัยใครรู และอยากให             

คณะกรรมการชี้แจงเรื่องใด ทานชวยบอกกับประธาน หรือกรรมการหนวยของทาน หรือผูจัดการลวงหนา จะขอบคุณยิ่ง  

เพราะเวลาช้ีแจงจะไดความชัดเจนตรงความตองการ และทําใหการประชุมเปนไปอยางเรียบรอย และรวดเร็วยิ่งขึ้น และ                

ที่สําคัญทานกรุณานําวาระไปในวันประชุมดวย เนื่องจากสหกรณจัดพิมพเทาจํานวนสมาชิกเทานั้น

ขอสงสัย.....คณะกรรมการมีวิธีการอยางไรที่จะทําใหการประชุมใชเวลาพอสมควร ไมวุนวาย นาเบื่อ

คลายสงสัย.....การสงวาระใหสมาชิกกอนการประชุม แลวสมาชิกศกึษารายละเอียด แลวใหสงขอสงสัยใครรูใหกรรมการกอน 

เปนแนวทางหน่ึงที่แกปญหาไดบาง แตทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับทุกฝายท่ีตองปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางสรางสรรค ทุกอยางควร

ตั้งอยูบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลและใหเกียรติซึ่งกันและกันเปนสําคัญ

ขอสงสัย.....เรื่องบําเหน็จรายเดือนเจาหนาที่ ซึ่งสหกรณถูกฟองรองขณะนี้มีความคืบหนาอยางไรบาง

คลายสงสยั.....ศาลแรงงานชัน้ตนพพิากษาเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2559 ใหสหกรณจายเงนิบาํเหนจ็รายเดอืน ๆ  ละ 55,890 

บาท แกโจทยตัง้แตเดอืน พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป จนกวาโจทยจะถึงแกกรรม ซึง่สหกรณ

ไดยื่นอุทธรณ ในชั้นศาลฎีกา (ศาลแรงงานมีแค 2 ศาล คือศาลชั้นตนและศาลฎีกา) ไปแลวตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และ

ยื่นเรื่องขอทุเลาการบังคับไวกอนลาสุดศาลแรงงานภาค 1 สระบุรี ไดมีคําสั่งศาลฎีกา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ใหสหกรณ

วางหลักประกันสําหรับจํานวนเงินที่จะตองชําระตามคําพิพากษาศาลแรงงานภาค 1 พรอมดอกเบี้ยนับแตวันที่ระบุใน              

คําพิพากษาเปนตนไป จนถึงวันที่ทราบคําสั่งและตอไปอกี 2 ป ภายใน 30 วัน เมื่อมีความคืบหนาอยางไร จะแจงใหสมาชิก

ทราบตอไป

ขอสงสัย.....ทําไมสหกรณตองนําเงินปนผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิกมาชําระหนี้ของสมาชิกที่เขาโครงการปรับโครงสรางหนี้ 
เพราะทําใหสมาชิกเดือดรอน และนาจะขัดกับระเบียบสหกรณ
คลายสงสยั.....การปรบัโครงสรางหนีเ้ปนการชวยเหลอืสมาชกิทีม่เีงินไดรายเดอืนไมพอชาํระหนีใ้หกบัสหกรณ เชน รบัเงินบํานาญ 
40,000 บาท แตมีภาระชําระหนี้เดิม เดือนละ 50,000 บาท ดังนั้นแตละเดือน สมาชิกตองหาเงินมาจายเพิ่มเดือนละ              
10,000 บาท ทําใหสมาชิกเดือดรอนทุกเดือน แตถาปรับโครงสรางหนี้แลว สมาชิกจายสหกรณ เดือนละ 35,000 บาท ทําให
สมาชิกไมตองเดือดรอนสง หาเงินไปชําระสหกรณแตละเดือน และยังมีเงินเหลืออีกเดอืนละ 5,000 บาท ผูคํา้ประกันก็สบายใจ 
ไมตองรับหนังสือแจงเตือนจากสหกรณอีกดวย แตทั้งนี้สวนท่ีลดลงไปเดือนละ 15,000 บาท รวมปละ 180,000 บาท คือ       
สวนท่ีสหกรณจะไดรบั หรอืกค็อืหน้ีของสมาชิกจะตองขยายเวลาออกไปอีก เพือ่ใหหนีข้องสมาชิกชําระหมดเร็วขึน้ คณะกรรมการ 
จึงมีมติใหเปนเงื่อนไขเพิ่มเติมจากที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบสหกรณฯ วาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พ.ศ. 2558                 
โดยสมาชิกท่ีจะปรับโครงสรางหน้ี ตองนําเงินปนผลและเฉล่ียคืน ที่สมาชิกไดรับในแตละปมาชําระหน้ี ใหกับสหกรณ เพ่ือ
ชดเชยสวนสงไมไดครบตามสัญญาเดิม ซึ่งถาพิจารณาใหละเอียด จะพบวา ถาไมปรับโครงสรางหนี้สมาชิกตองหาเงินมาจาย
เพ่ิมทุกเดือน รวมปละ 180,000 บาท โดยสมาชิกจะไดรับเงินปนผลและเฉล่ียคืนปละ 30,000 – 40,000 บาท ซึ่งขึ้นอยูกับ
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หุนและดอกเบี้ยเงินกู ของสมาชิกแตละคน ดั้งนั้นกอนเขาโครงการปรับโครงสรางหนี้สมาชิกก็ตองพิจารณาใหดีวาอยางไหน

จะเกิดประโยชนกับสมาชิกมากที่สุด

 คณะกรรมการดาํเนินการ ไดคาํนงึถงึความเดือดรอนของสมาชกิ พยายามหาทางชวยเหลอืสมาชกิทีม่ปีญหาการชาํระหนี้ 

แตขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงผลประโยชนและความมั่นคงของสหกรณดวยเชนกัน คงเปนไปไมไดแนวาสมาชิกไดประโยชน

จากการลดสงชําระหนี้รายเดือนแลว ยังจะขอรับเงินปนผลและเฉล่ียคืนอีก

ขอสงสยั.....ดฉินัเปนผูคํา้ประกนัใหกบั นาย ก. ซึง่หลายเดือนแลวท่ีดฉินัไดรบัหนงัสอืจากสหกรณ แจงวา นาย ก. ผดินดัชาํระหนี้ 

ทําใหดิฉันและครอบครัวมีความทุกขใจมาก ไมทราบวาอนาคตจะเปนอยางไร อยากใหสหกรณชวยดูแลแกไขใหบาง

คลายสงสัย.....เม่ือผูกูผิดนัดชําระหนี้ทุกครั้ง สหกรณตองมีหนังสือแจงทั้งผูกูและผูคํ้าใหทราบ เพ่ือรวมกันหาทางแกปญหา 

ทั้งนี้สหกรณจะดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เชิญผูกูมาหารือเพื่อแกปญหา ซึ่งถาผูกูมาพูดคุยกับทางสหกรณ สวนใหญจะมีทางออกท่ีดีกับทกุฝายได

 2.  ถากรณีผูกูไมพยายามแกปญหาการผิดนัดชําระหน้ีหลายคร้ัง หรือจํานวนหน้ีคางสะสมมากข้ึน จะนําเสนอ          

คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม ซึง่ลาสดุคณะกรรมการมีมตินาํเงนิปนผลและเฉล่ียคนืท่ีจะไดรบัในปนีม้าชาํระหน้ีแลว 

เพื่อมิใหภาระตกไปถึงผูคํ้ามากขึ้น

ขอสงสยั.....กรณสีมาชกิเสยีชวีติ แลวมหีุนและสวสัดกิารตาง ๆ มากกวาหนีท้ีม่กีบัสหกรณ แตทายาทไมสามารถรบัเงนิคาหุนได 

เนื่องจากยังติดภาระคํ้าประกันใหกับสมาชิกอยู สหกรณจะมีแนวทางแกไขอยางไร

คลายสงสัย.....ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2559 กรณีสมาชิกเสียชีวิตแลว แตยังติดภาระเปน

ผูคํา้ประกนัสมาชกิรายอืน่อยู สหกรณจะแจงใหผูกูหาผูคํา้ประกนัมาแทนภายใน 60 วนั แตมสีมาชกิผูกูหลายทานทีไ่มดาํเนนิการ 

แกไขหาผูคํา้ประกันมาแทน ทาํใหทายาทสมาชิกทีเ่สยีชวีติเดือดรอน ดงันัน้เพ่ือเรงรัดการหาผูคํา้ประกันมาแทน คณะกรรมการ

ชดุที ่57 จงึมมีตใิหชะลอการจายเงนิปนผลและเฉลีย่คนืไวกอน สาํหรบัสมาชกิทีห่ลกัประกนับกพรอง เชน ผูคํา้ประกนัเสียชีวติ 

หรือพนสมาชิกภาพจนกวาจะหาผูคํ้าประกันมาแทนได ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงที่จะแกปญหานี้ได

ขอสงสัย.....คณะกรรมการควรลดดอกเบ้ียเงินกูใหกบัสมาชิก เนือ่งจากขณะน้ีสถาบันการเงินทีใ่หเงินกูกบัสหกรณลดดอกเบ้ีย

เหลือ 3.50 บาทแลว

คลายสงสัย..... ปจจุบันนี้สหกรณมีทุนดําเนินการทั้งส้ิน   จํานวน  5,498,184,908  บาท

   โดยเปนทุนภายใน (หุนและเงินฝากสมาชิก)  จํานวน  4,209,984,908  บาท

   และเปนทุนภายนอก (เงินกูจากสถาบันการเงิน) จํานวน  1,288,200,000  บาท

ซึ่งเงินกูจากสถาบันการเงินนั้นจะเสียดอกเบี้ยไมเทากัน โดยมีจํานวน 500 ลานบาท จากชุมนุมสหกรณฯ เทานั้น ที่ดอกเบ้ีย 

3.50 บาท สวนที่อื่นก็ยังเปน 3.60 บาท – 3.70 บาท

 ในสวนที่คณะกรรมการวิเคราะหขอมลูภาพรวมท้ังหมด ซึ่งความสามารถของคณะกรรมการท่ีเจรจาลดดอกเบ้ียจาก

สถาบันการเงินตัง้แตปทีผ่านมามีผลใหสหกรณมกีาํไรเพ่ิมมากข้ึน ซึง่สวนท่ีเพ่ิมกไ็ดนาํไปใหกบัสมาชิกแลว ในรูปของเงินปนผล 

5.20 บาท (ป 2558 ได 104,828,791.50 บาท) และเงินเฉลี่ยคืน 4.90 บาท (ป 2558 ได 13,117,151.75 บาท) 

 ดั้งนั้นขณะนี้คณะกรรมการจึงยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเงินกูที่ 5.75 บาท เทาเดิมไวกอน หากสถานการณตาง ๆ 

เปล่ียนไป ทาํใหการบริหารงานม่ันคงและแนวโนมไมสงผลกระทบกับกจิการของสหกรณและสมาชิก คณะกรรมการจะพิจารณา

ในโอกาสตอไป
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สหกรณออมทรัพยครูชัยนาทจํากัดรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน 
ณ วันที่ 20 ตุลาคม  2560

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -

เงินกูยืม 1,288,200,000.00
เงินรับฝาก 1,247,474,040.50

หนี้สินอื่น 9,728,737.27
                รวมหนี้สิน 2,545,402,777.77

ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 2,545,934,880.00
ทุนสํารอง 184,398,271.51

ทุนสะสมตามขอบังคับระเบียบอื่น ๆ 717,041.00
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 179,554,465.38

     รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 5,456,007,435.66

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 125,443,105.15
เงินฝากสหกรณอื่น -
เงินลงทุน - สุทธิ 8,623,750.00
เงินใหกูยืม -สุทธิ 5,311,472,717.47
ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ 10,129,758.54
สินทรัพยไมมีตัวตน -
สินทรัพยอื่น 338,104.50
 

 

                รวมสินทรัพย 5,456,007,435.66

หนี้สิน

สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดขอมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

สินทรัพย

สมาชิกกูเงินสหกรณเงินฝาก

ออมทรัพย
หุน

2,180,038,670

365,896,210

2,545,934,880

139,320,479

13,588,747

152,909,226

723,181,012

198,101,955

921,282,968

4,368

11

4,379

99.75

0.25

100

99.92

0.08

100

5,348,412,268.25

4,031,524

5,352,443,792.25

รอยละ

90.43

9.57

100

จํานวน

4,581

474

5,055

ประเภท

สามัญ

สมทบ

รวม

ออมทรัพยพิเศษ จํานวนราย จํานวนเงินรอยละ รอยละ

ขอมูลฐานะการเงินของสหกรณ ปบัญชี 2560

ประเภท

ปบัญชี ทุนเรือนหุน

2,382,042,000

2,389,824,760

2,414,455,030

2,431,847,240

2,451,597,060

2,465,244,500

2,479,611,250

2,491,431,270

2,505,802,430

2,521,939,660

2,537,699,470

2,545,934,880

2,362,829,300

2,195,803,480

1,985,266,200

1,809,509,990

168,191,538

168,191,538

184,398,271

184,398,271

184,398,271

184,398,271

184,398,271

184,398,271

184,398,271

184,398,271

184,398,271

184,398,271

168,191,538

155,144,569

142,736,190

131,683,112

19,324,648

36,787,954

45,008,513

56,332,757

79,522,416

88,758,122

109,338,908

128,840,631

144,343,273

163,522,089

182,407,592

179,554,465

155,785,243

135,099,688

118,957,181

108,993,857

961,836,123

965,439,402

1,001,538,174

997,447,553

1,009,820,240

1,026,970,091

1,023,852,026

1,029,288,590

1,040,371,321

1,074,667,680

1,084,104,329

1,297,474,040

969,194,943

965,616,912

863,384,995

800,977,703

3,540,695,907

3,569,490,250

3,655,780,985

3,678,169,834

3,728,337,289

3,768,227,836

3,800,081,256

3,836,807,863

3,877,717,497

3,947,303,902

3,991,245,614

4,209,984,908

3,697,832,151

3,460,178,665

3,117,895,113

2,858,223,906

1,615,000,000

1,615,000,000

1,661,250,000

1,617,500,000

1,713,750,000

1,580,000,000

1,585,000,000

1,560,800,000

1,541,600,000

1,464,900,000

1,368,200,000

1,288,200,000

1,615,000,000

1,585,000,000

1,434,977,466

1,398,999,339

2.19 : 1

2.21 : 1

2.20 : 1

2.27 : 1

2.18 : 1

2.38 : 1

2.40 : 1

2.46 : 1

2.52 : 1

2.69 : 1

2.92 : 1

3.27 : 1

2.29 : 1

2.18 : 1

2.17 : 1

2.04 : 1

550,176

495,176

1,629,576

1,213,891

1,093,091

1,000,641

974,591

942,891

895,991

869,991

729,741

717,041

556,176

468,776

480,446

712,313

8,751,420

8,751,420

8,751,420

6,930,120

1,906,210

1,906,210

1,906,210

1,906,210

1,906,210

1,906,210

1,906,210

1,906,210

8,751,420

8,045,240

7,070,100

6,346,930

ทุนสํารอง ทุนสะสม กําไรสุทธิ เงินรับฝาก เงินกูยืม
รวมสํารอง

บําเหน็จ

ทุนภายใน ตอ

ทุนภายนอก

ทุนภายใน ทุนภายนอก อัตราสวน

พ.ย.-59

ธ.ค.-59

ม.ค.-60

ก.พ.-60

มี.ค.-60

เม.ย.-60

พ.ค.-60

มิ.ย.-60

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

20 ต.ค.60

2559

2558

2557

2556
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ผลการประกวดโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมประจําป 2560
รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวัดมะฝอ

โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ

โรงเรียนวัดตะกู

โรงเรียนวัดดอนตะไล

โรงเรียนวัดโพธิมงคล

โรงเรียนวัดหาดอาษา

ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนหันคาพิทยาคม

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา

โรงเรียนเขื่อนเจาพระยา

โรงเรียนบานหนองขุนฯ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 46

โรงเรียนบานวังคอไห

เงินรางวัล

5,000 บาท

2,500 บาท

1,500 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

หมายเหตุ  : ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูรับผิดชอบ รับรางวัลและเกียรติบัตร วันประชุมใหญสามัญประจําป 2560

 ในวันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

หมายเหตุ  : ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูรับผิดชอบ รับเงินสนับสนุนรอยละ 1  ของยอดเงิน ณ วันสิ้นปบัญชี 2560

 วันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

 โรงเรียนที่เขารวมโครงการสงเสริมการออม (ออมทรัพยพิเศษมิ่งมงคล สหกรณโรงเรียน) ประจําป 2560 ที่ไดรับเงิน

สนับสนุนรอยละ 1  ของยอดเงิน ณ วันสิ้นปบัญชี จํานวน 35 โรงเรียน ไดแก

โครงการสงเสริมการออม (ออมทรัพยพิเศษมิ่งมงคล สหกรณโรงเรียน)ป 2560
สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

 1. โรงเรียนวัดสมอฯ  2. โรงเรียนวัดฝาง  3. โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

 4. โรงเรียนเทศบาลบานกลวย  5. โรงเรียนวัดง้ิวฯ  6. โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน

 7. โรงเรียนวัดตะกู  8. โรงเรียนทาบานหลวง  9. โรงเรียนบานหนองขุนฯ

10. โรงเรียนบานหมื่นเทพ 11. โรงเรียนวัดแหลมหวา 12. โรงเรียนวัดศรีมงคล

13. โรงเรียนวัดราษฏรศรัทธาราม 14. โรงเรียนวัดดอนตะไล 15. โรงเรียนวัดเขาแกว

16. โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 17. โรงเรียนวัดนางลือ 18. โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ

19. โรงเรียนลัดดาประชาสรรค 20. โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 21. โรงเรียนวัดบอแร

22. โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 23. โรงเรียนวัดบําเพ็ญบุญ 24. โรงเรียนวัดโพธิมงคล

25. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 26. โรงเรียนอนุบาลมโนรมย 27. โรงเรียนวัดเดนใหญ

28. โรงเรียนเขื่อนเจาพระยา 29. โรงเรียนดอนสีนวน 30. โรงเรียนวัดพรหมวิหาร

31. โรงเรียนวัดจันทน 32. โรงเรียนวัดคลองบุญ 33. โรงเรียนบานวังคอไห

34. โรงเรียนวัดสองคบฯ 35. โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 
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ËÅÑ¡à¡³± �¡ÒÃãËŒà§Ô¹¡ÙŒËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃãËŒà§Ô¹¡ÙŒ

 ทานผูมพีระคณุครบั หลงัจากออกทกุขแลว กเ็ปนชวงของประเพณี
ลอยกระทง เพ่ือบูชาแมพระคงคา อันเปนประเพณีที่ทําใหคลายทุกข 

คลายโศก นานาสาระก็ขอรวมคลายทุกข คลายโศกดวยครับ
 ทกุขทีห่นึง่ ทกุเร่ือง ระเบยีบการกูทีม่กีาํหนดอายใุนการชาํระคนื 
ใหเสร็จสิ้น แล–ะลดงวดการสงคืนซ่ึงเปนขอบังคับของกรมสงเสริม            

สหกรณฯ ที่มีผลบังคับใชกับทุกสหกรณฯ ทั่วประเทศ
 ทางสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ของเราทราบถึง         
ความเดือดรอนของทุกสวนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้คณะกรรมการไดรับ                
ขอเสนอแนะจากสมาชิกในการดูแลชวยเหลือสมาชิก เชน การสงชําระ
แบบ “บอลลูน” คือการสงงวดที่มีจํานวนไมเทากัน ชวงแรก ๆ สงนอย 

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ
โดย... ปรีชา กาญจนสมบัติ

คอยไปเก็บเอางวดสุดทาย เปนกอนใหญ คลายบอลลูน ชวงแรกคลาย
สายของบอลลูน งวดสุดทายเหมือนตัวบอลลูน เปนกอนใหญจะเก็บ
จากประกันตาง ๆ ที่สมาชิกทําไว

 และเร่ืองการหาชองทางชวยผูเดือดรอนอยางย่ิงเปนพิเศษ             
ของพิเศษ คือ การกูเงินสงเคราะหในระเบียบของเรากําหนดวา เม่ือ             
มีอันเปนไป จะชวยสงเคราะหเปนจํานวนเงินกอนโตอยู บางทาน                 
มีความเห็นวาขณะยังมีชีวิตมีความเดือดรอนจะขอใชเงินกอนนี้             
อาจจะเปนลกัษณะของการกูแบบไมตองสงเงนิตน คงเกบ็เฉพาะดอกเบีย้

เทาน้ัน เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกแบบหนึ่ง
 ทานผู มีพระคุณครับ ทานมีความคิดเห็นทั้ งสองเรื่องนี้                       
คณะกรรมการรับไวพจิารณาเพ่ือดาํเนนิการใหเกดิประโยชนกบัสมาชิก
และสหกรณตอไปเปนการสงความสุข ชวงลอยกระทงนี้

 ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท  จํากัด ชุดที่  57 ในการประชุมครั้งที่  

5/2560  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เห็นชอบใหใชหลักเกณฑเงินกูใหม  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังนี้

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2560  เปนตนไป 

ประเภทเงินกู

เงินกูฉุกเฉิน

เงินกูฉุกเฉิน ATM

เงินกูพิเศษ

เงินกูสามัญ

หลักเกณฑเดิม

สงชําระ 20 งวด

วงเงินใหกู 2 เทาของเงินเดือน

วงเงิน 50,000 บาท

สงชําระ 100 งวด

วงเงิน 3,500,000 บาท

สงชําระ 360 งวด

60 เทาของเงินเดือน รวมเงินคาหุน

เงินประจําตําแหนงหรือเงินวิทยฐานะ

เงินเพิ่ม สปช. / ชคบ. / ช.ร.บ.

ไมเกิน 2,500,000 บาท

สงชําระ 300 งวดอายุไมไดกําหนด

เงินคงเหลือ 1,800 บาท

หลักเกณฑใหม

สงชําระ 12 งวด

2 เทาของเงินเดือน

วงเงิน 50,000 บาท

สงชําระ 100 งวด

วงเงิน 3,500,000 บาท

สงชําระ 360 งวด

60 เทาของเงินเดือน รวมเงินคาหุน

เงินประจําตําแหนงหรือเงินวิทยฐานะ

เงินเพิ่ม สปช. / ชคบ. / ช.ร.บ.

ไมเกิน 2,500,000 บาท

- สงชําระ 300 งวด  

- ตองชาํระหนีใ้หเสร็จสิน้ภายใน อาย ุ80 ป  

- เงินคงเหลือ 5%  ของเงินเดือน   

- กรณีสมาชิกอายุ 57 ป ขึ้นไปจะตอง

คํานวณเงินไดหลังเกษียณประกอบการ

พิจารณาการใหกู
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  การสงัเกตอาการทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัอาจบงบอกถงึความผดิปกตติางๆเบือ้งตนได แตควรหาสาเหตทุีแ่ทจรงิ 

จึงจะแกปญหาไดถูกจุด อาการบางอยาง อาจเกิดจากสาเหตุตางกัน แตมีอาการเหมือนกัน เชน

 อาการนอนไมหลับ อาจเกิดจากถุงนํ้าดีขน หรือ กระดูกคอขอที่ 1 เคลื่อน หรือเลือดไมคอยเลี้ยงหัวใจ เนื่องจากเปน

 คนตื่นเตนบอย 
  ผิวหยาบ มีขี้แมลงวัน มีติ่ง หูด ตาปลา สาเหตุมาจากลําใสใหญสกปรก 

  ปสสาวะมีกลิ่นแรง กลิ่นฉุนมาก เกิดจากไตไมดี ตอมลูกหมากโต มีปสสาวะคั่งคาง ใหกินแกนสัปปะรด 3 แกน ทุกวัน

 เปนเวลา 7 วัน และดื่มนํ้ากระชาย 
  ปวดน้ิวกอย บอกถึงระบบความรอนบกพรอง รางกายถูกความเย็นตอน 3 – 5 ทุม เชน อาบนํ้าเย็น ตากแอร เพราะ

 เปนเวลาที่รางกายตองการความอบอุน

 ปวดใตฝาเทา หมายถึงปอดไมแข็งแรง 

  ปวดเขา
 >> ปวดดานนอก ขึ้นมาถึงสะโพก หรือโคนขา หมายถึงถุงนํ้าดีขน ดื่มนํ้านอยไปหรือระบบดูดซึมไมดี อันมาจาก  

  การกินของผดันํา้มนัพชื นํา้มนัพชืทีถ่กูความรอนจะแปรสภาพเหนียวเกาะท่ีลาํไส ทาํใหสารอาหารและน้ําซมึผานไมได

 >> ปวดดานหนา หมายถึง กระเพาะอาหารไมดี กินอาหารไมตรงเวลา หรือมีความวิตกกังวลบอย

 >> ปวดดานใน (ดานทีเ่ขาชนกนั) หมายถงึปญหาจาก มาม / เบาหวาน / อวน / ตบั / กนิหวาน / ขีโ้มโห / มสีารพษิ / 

  ไต / กินรสจัด / หรือกินอาหาร ผัดนํ้ามัน

 >> ปวดตามขอ ปวดเขา ใหตื่นเชาเอานํ้าเย็นรดตามขอ สลายหินปูนเกาะไดกระตุนการขับถายดวย
  ปวดสะบัดหลัง ปวดเอว หมายถึงถุงนํ้าดีขน ตองลางระบบดูดซึม 
  ปวดกลามเนื้อหนาอก อาจเกิดจากปญหา หัวใจ หรือไต หรือกระเพาะอาหารไมแข็งแรง 

 มีอาการตึงใตราวนมขวา หมายถึงนํ้าเหลืองไมดี สาเหตุมาจากมีอุจจาระตกคางมากหรือถายไมหมดเปนประจํา              
 ใหหาทางระบายและกินขมิ้นชันตอนเชา 9 โมง ชวยเรื่องนํ้าเหลืองใหดี

 ปวดหลังมาจาก ทานั่งไมถูกตองหรือความชื้นเขาผิวหนัง หรือเพราะความวิตกกังวล หรือ เปนนิ่ว ลมในทองเยอะ         

 ดันกรวยไตใหงอ 

  ปวดดานขางนอกฝาเทา เปนอาการของตับไมดี ถุงนํ้าดีขน นอนไมหลับ ปวดหู ไมเกรน

  กดกลางฝามือ ถาเจ็บ หมายถึง หัวใจโต เยื่อหุมหัวใจอักเสบ

  กดใตนิ้วชี้ ถาเจ็บ หมายถึง ระบบยอย ตับ กระเพาะไมดี
 กดใตรองนิ้วนาง กับกอย ตรงเสนหัวใจ ถาเจ็บ หมายถึง กลามเนื้อหัวใจไมแข็งแรง

 นิว้กลางล็อค หมายถงึมไีขมนัในเลอืดมาก ตองกนินํา้กระเจีย๊บ-พทุราจนี เกดิจาก ตืน่เตนบอย กนิอาหารคอเลสเตอรอลสูง 

 กินของหวานท่ีมีนํ้าตาลมาก

  ปวดขอมือใตนิ้วโปง หมายถึงการมีอุจจาระคางในลําไสใหญมาก ควรแกใขดานการขับถาย การมีอุจจาระคางมาก         

 อยูเสมอยังเปนสาเหตขุองกลิน่ปากกลิน่ตวั และอาจจะไปรบกวนการทาํงานของตบัออนในการผลติอนิซลูนิ อนัเปนตนเหตุ

 หนึง่ ของเบาหวาน

โดยนายจักกฤช  ตรีวิชา  กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ

อาการบอกเหตุ...เรื่องที่ไมควรมองขามอาการบอกเหตุ...เรื่องที่ไมควรมองขาม



111111วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

 ตากุงยิง แกโดยการดูที่แผนหลังจะมีเม็ดคลายหัวสิวเกิดข้ึน ใหสกิดออนแลวตากุงยิงจะหายไปเอง

  มือสั่น เกิดจากมีนํ้ามันเกาะลําไสมาก ซึ่งอาจเกิดจากกินอาหารผัดนํ้ามันพืช หรือตื่นเตนบอย 
  เล็บ มีดอก หมายถึงเลือดจาง

 เหง่ือออกงาย เหงื่อออกฝามือ ตัวเย็น เกิดจากหัวใจไมแข็งแรงหรือฮอรโมนไมปกติ ดื่มนํ้ากระชาย กินหัวใจหมูตม 

 ขาวเหนียวกับลําไยแหง ชวยบํารุงหัวใจ

  ขี้รอน เกิดจาก ไตซายเสื่อม กระทบถึง สมองซีกขวา ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการจินตนาการ ศิลปะหรือขาดฮอรโมน

 เอสโตรเจน หรือถูกความเย็นตอน 3 ทุม – 5 ทุมระบบความรอนในรางกายบกพรอง
  ขี้หนาว หมายถึงไตขวาเสื่อม จะกระทบถึงการทํางานของสมองซีกซายที่ทําหนาที่เก็บความจํา คํานวณ จับประเด็น

 สาเหตุจากถูกความเย็นตอน 3 – 5 ทุม

  ถาหิวแลว มีอาการหิวจัด ทนไมได อาจกําลังจะเปนเบาหวาน

  เหน็บชา ตามแขน ขา เกิดจากเลือดไหลเวียนไมดี หรือมีพยาธิ เลือดนอยหรือไมกินขาวซอมมือ นํ้าชีวภาค 

 ดีกวากระชาย 
  ตะคริว สาเหตุมาจากหัวใจไมแข็งแรง ใหงดกิน ถั่ว ขาวเหนียว ของดอง ตะคริวบก ขาดโปรแตสเซียม ใหกินผลไมสด

 มากๆ ตะคริวนํ้า ใหดื่มนํ้าเกลือ (เกลือแกงปน 1 ชอนชา ละลายน้ําอุนดื่ม) 
  ไมกินอาหารเชา จะทําให สมองเสื่อม ผมรวงงาย หนาแกเร็ว คออักเสบงาย รอนในปวดไหล กลามเนื้อเหลว 

 กระดูกคอ กระดูกสะโพกเคล่ือนงาย เขาไมดี นองเหลว นองทู ปวดขอเทา วิตกงาย ขี้โมโห
  กลิ่นตัว เกิดจากลําใสใหญสกปรก มีสิ่งตกคางมาก ซึมเขาระบบเลือด และออกทางเหงื่อ ปาก และลมหายใจ 

 อัมพฤษ อัมพาต สวนใหญเกิดจากทองผูก การขับถายไมดี ประกอบกับเสนเลือดตีบ เวลาเบงอุจจาระจะเพ่ิมอันตราย

 จากการคัง่ของเลอืด ทาํใหเกดิเสนเลอืดตบีตนั หรือแตกหมดความรูสกึและลมลง (มกัเขาใจผดิวาหกลมกอนแลวเสนเลือด

 แตก) ควรปองกนัดวยการดืม่นํา้กระเจีย๊บ พทุราจีน ขยายหลอดเลอืด หรอืกนิขาวตมนํา้มะละกอ7-10 วนั อาการจะดีขึน้ 

 (วธิกีารทาํขาวตมนํา้มะละกอ นาํมะละกอดิบคร่ึงลกูตดัจุกออก เอาเม็ดออก หัน่พรอมเปลอืกเหมือนฟก ตมนํา้เคีย่วจนนิม่ 

 เอาแตนํ้ามาตมขาวตม ถาใชขาวกลองยิ่งดี จะใสใบเตยดวยก็ได กิน 3 มื้อทุกวัน)
  อวัยวะท่ีสัมพันธกัน - ริมฝปากกับมาม ถาใชลิปสติกที่มีสารเคมีจะทําใหมามไมแข็งแรง ผลิตไขมันมาก ทําใหอวน

  หูกับไต หูไมดี ไมคอยไดยิน เปนการแสดงถึงไตไมแข็งแรง

  ลิ้นกับหัวใจ อาการของลิ้น บงบอกถึงความไมแข็งแรงของหัวใจ
  สายตา กับตับ รวมถึงเสนผม และเสนเอ็น ตับไมแข็งแรงจะทําใหสายตาเสื่อมโทรม ผมหงอก และเสนเอ็นหยอนยาน 

* ขอขอบคุณขอมูลจากhttp://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=39405.0
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¼ÙŒÊ‹§ ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´
 248 ËÁÙ‹ 5 ¶¹¹¾ËÅâÂ Ô̧¹ μíÒºÅºŒÒ¹¡ÅŒÇÂ
 ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ªÑÂ¹Ò· ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò· 17000

¡ÃØ³ÒÊ‹§

»ÃÕªÒ ¡ÒÞ¨¹ÊÁºÑμÔ  »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧»ÃÕªÒ ¡ÒÞ¨¹ÊÁºÑμÔ  »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧
Ñ̈¡¡Äª μÃÕÇÔªÒ ªÒÞªÑÂ ¤íÒËÍÁ ÊíÒÃÒÞ á¾Ã‹ËÅÒÂ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÑ̈¡¡Äª μÃÕÇÔªÒ ªÒÞªÑÂ ¤íÒËÍÁ ÊíÒÃÒÞ á¾Ã‹ËÅÒÂ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»ÇÕ³Ò ºÑÇÀÔºÒÅ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ»ÇÕ³Ò ºÑÇÀÔºÒÅ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ  ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ  ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ  

ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�ÊË¡Ã³�Ï
ËÁÒÂàÅ¢  056 - 411067         ËÁÒÂàÅ¢  056-411412  
ËÁÒÂàÅ¢  056 – 414184        μỐ μ‹ÍËÁÒÂàÅ¢ÀÒÂã¹   Ñ́§¹Õé 
     11 ½†ÒÂ Ø̧Ã¡ÒÃ  12, 13  ½†ÒÂÊÔ¹àª×èÍ
     14 ½†ÒÂ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�        33 ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
     17 FAX         18 ¼ÙŒ̈ Ñ́ ¡ÒÃ      
ËÁÒÂàÅ¢Á×Í¶×Í : 099-270-0983 Line ID  :  chainattsc1 
ËÁÒÂàÅ¢Á×Í¶×Í : 099-270-0439    Line ID  :  chainattsc2 

@ LINE OFFICIAL
 

 

ระบบขาวประชาสัมพันธLiNE@  
ทานจะไดรบัขอมลูไดสะดวกรวดเรว็
และไมพลาดขอมลูขาวสารอกีตอไป
สแกน QR-Code หรือ @exn3511i

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ªíÒÃÐË¹ÕéÊË¡Ã³�¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ªíÒÃÐË¹ÕéÊË¡Ã³�
ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃâ´ÂâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃâ´ÂâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· í̈Ò¡Ñ´ (ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â �)ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´ (ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â �)

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 106-1-20455-3¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 106-1-20455-3
¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 050290698450¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 050290698450

¡ÃØ³Òá Œ̈§¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¶Ö§ÊË¡Ã³�¡ÃØ³Òá¨Œ§¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¶Ö§ÊË¡Ã³�
¾ÃŒÍÁÃÐºØª×èÍ – Ê¡ØÅáÅÐàÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡ãËŒªÑ´à¨¹ã¹ÇÑ¹·ÕèªíÒÃÐà§Ô¹¾ÃŒÍÁÃÐºØª×èÍ – Ê¡ØÅáÅÐàÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡ãËŒªÑ´à¨¹ã¹ÇÑ¹·ÕèªíÒÃÐà§Ô¹

â¤Ã§¡ÒÃà§Ô¹ÍÍÁμÒÁÃÍÂ¾‹Íâ¤Ã§¡ÒÃà§Ô¹ÍÍÁμÒÁÃÍÂ¾‹Í
¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´

เพ่ือรวมรําลึกถึงและสานปณิธานสงเสริมการออมเงิน  ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระมหากษัตริยนักออม” ตามรายละเอียด  ดังนี้
 เปดบัญชีฝากเงินโครงการ “ออมเงินตามรอยพอ”ไมจํากัดจํานวนเงินและจํานวนคร้ังกับสหกรณ

  สมาชิกไดรับดอกเบ้ียเงินฝาก  อัตรารอยละ 2.50 บาท/ป
  สหกรณจายเงินสาธารณประโยชนสมทบเขากองทุนชวยเหลือเด็กนักเรียนยากไร 

อัตรารอยละ 0.50 บาท ของยอดเงินฝากของสมาชิกแตละคน ณ วันสิ้นปบัญชี

 สหกรณจะจับฉลากมอบรางวัลใหสมาชิก  6 เดือน/ครั้ง  คร้ังละ 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
 เริ่มเปดบัญชีเงินฝาก ตั้งแตวันที่  2 ตุลาคม 2560  เปนตนไป

สหกรณจึงขอเชิญสมาชิกไดรวมโครงการ ซึ่งนอกจากจะเปนการออมเงินของสมาชิกเองแลว
ยังถือวาสมาชิกและสหกรณยังไดมีการทําบุญดูแลชวยเหลือสังคมไดอีกทางหน่ึงดวย


