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ID LINE : KRUCOOP58
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สารประธาน
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เรียน ทานสมาชิกทุกทาน
สวัสดีครับ ทานสมาชิก วารสารฉบับนี้ถือเปนฉบับสงทายปเกาตอนรับปใหม และเปนฉบับ
สุ ด ท า ยของผมในฐานะประธานกรรมการ ซึ ่ ง จะหมดวาระตั ้ ง แต เดื อ นกุ ม ภาพั นธ 2559 นี ้ การ
ดำเนินงานของสหกรณในรอบป 2558 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 ไดพยายามบริหารงานสหกรณ
เพื่อใหมีรายไดใหเพียงพอในการที่จะนำมาซึ่งผลตอบแทนแกสมาชิกสูงสุดและเนนในการใหบริการแกสมาชิกมากขึ้น เชนมีการ
เปดบริการในวันเสารตนเดือน เปดใหเงินกูสามัญเพื่อชำระคืนกบข. สำหรับสมาชิกที่ตองการลาออกจาก กบข.และตองนำสงเงิน
คืน ซึ่งสมาชิกสนใจมาใชบริการพอสมควร และใหบริการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปนผลเปนปที่ 6 เพื่อใหสมาชิกสามารถนำเงิน
ไปใชกอนไมตองผอนสงรายเดือน และในการจายเงินกูไดเปลี่ยนแปลงโดยโอนเขาบัญชีที่เรียกวา direct credit นอกจากนี้เพิ่มชอง
ทางการชำระเงินผานทาง bill payment (ใชแบบฟอรมเฉพาะ)ใหสะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น คณะกรรมการไดใหความสนใจในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ซึ่งในป 2558 ติดขัดอยูหลายอยางซึ่งก็ได
พยายามแกไขปรับปรุงคาดวาป 2559 จะใชงานไดตามที่กำหนดไว เพื่อใหสมาชิกไดใชบริการสะดวกรวดเร็วโดยไมตองมา
สหกรณ ก็สามารถใชโทรศัพทมือถือเขาwebsitเปดดูขอมูลที่ตองการหรืออาจจะพิมพใบเสร็จชำระหนี้ไดเองโดยจะเปนการลดคาใช
จายในการสง กำไรก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนโครงการพัฒนาตอไปในป 2559 ในเรื่องสหกรณออนไลน เมื่อระบบ ICT เชน internet
website ไดพัฒนาเรียบรอย ซึ่งในขณะนี้สมาชิกสามารถใช WIFI ฟรีไดโดยใชรหัสสมาชิกเปน PASSWORD สวน website :
www.krucoop.bkk.org ทานสมาชิกลองเขาไปดูกันนะครับใชบริการไดแลวตั้งแตเดือนธันวาคม เปนตนไป ซึ่งเรื่องนี้กำลังอยู
ระหวางพัฒนารูปแบบใหสมาชิกใชงานไดสะดวกขึ้น หากมีขอติชมประการใดแจงสหกรณทราบเพื่อการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น คำ
แนะนำจากทานสมาชิกเปนสิ่งที่สหกรณตองการ
สุดทายนี้ขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานไปรักษาสิทธิของสมาชิกโดยไปลงคะแนนสรรหา ประธานกรรมการใหม และ
สรรหากรรมการหนวยของทานและสรรหาผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2559 ดวย ในวันเสารที่ 30 มกราคม 2559 และขอเชิญ
ผูแทนสมาชิกซึ่งตองเลือกตั้งใหมเหมือนกันเขาประชุมใหญสามัญประจำป ในวันอาทิตยที่ 31 มกราคม 2559 ปนี้นับวาเร็วที่สุด
ในรอบ57 ปที่เปดสหกรณมา ในวาระสงทายปเกาตอนรับปใหม พ.ศ. 2559 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ
ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลใหสมาชิกสหกรณทุกทานประสบแตความสุข สดชื่น ปรารถนาสิ่งใดใหสมหวังทุกประการ
ปปราศจากโรคาและภั
ราศจากโรคาแและภยพบต
ดปใหม
5599
ยพิบัติ ตลอด
ตลอดป
ใหม 22559

บก.แถลง
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หลาา ย ท ำ นายทท า ย ทัั ก กัก ั น
เเศรษฐกิ
ศรษฐกิจปปวอกจะรุ
อกจะรุงหรื
หรืือรวง แตไมมวาจะทำนายกั
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ำ ินการทีี่สูงเกิินหมืื่นลาน จำนวนสมาชิ
ำ
ิกทีี่เกิิน สองหมืื่นคน และกาวไกลด
ไ า น
ความมัั่นคง ดวยทุนดำเนิ
ICT มีการปรับปรุงการใหบริการแกสมาชิก ใหรวดเร็ว ทันสมัย มีการใชระบบออนไลนใหสมาชิกสืบคนขอมูลดวยตนเองผาน
ระบบ ICT ที่มุงเนนพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพที่สุด และมีภาพลักษณใหมใหทานสมาชิกไดเห็นในป 2559
วารสารฉบับนี้เปนฉบับสุดทายของป 2558 และเปนฉบับสุดทายของบรรณาธิการ คนนี้ดวย เนื่องจากผมหมดวาระการ
เปนผูจัดการสหกรณตามระเบียบสหกรณฯ แตถึงจะหมดภาระตำแหนงผูจัดการแตผมยังเปนสมาชิกสหกรณอยู ดังนั้นในฉบับ
ตอๆ ไป ผมอาจจะมีบทความตางๆ ที่มีเนื้อหาสาระเขียนมาคุยกับเพื่อนสมาชิก ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งก็ได
สำหรับเนื้อหาในวารสารฉบับนี้ยังคงแนนไปดวยสาระมากมาย เชน การสรรหากรรมการ การประชุมใหญ วิธีคิด
เงินปนผล-เงินเฉลี่ยคืน และระเบียบที่ออกใหมสำหรับสมาชิกที่ตองการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอาศัย ดอกเบี้ยถูก ผอนนาน
บทความตางๆ ที่นาสนใจ เชน ชองทางใหมในการชำระเงิน และเรื่องดีๆ..มีสาระเก็บมาฝาก เกี่ยวกับสุขภาพของทานสมาชิก
และเรื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ลองพลิกเขาไปอานดูในเลม นาสนใจทั้งนั้น

สวัสดีครับ........ พบกันปหนาฟาใหม.. โชคดี สุขขี มั่งมีทุก ๆ ทานครับ

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
ไดรับรางวัล 3 ประจำป 2558 จากสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
1. การกำกับองคกรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ ระดับ ดีมาก
2. ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน ประจำป 2558 ในระดับ ดีเลิศ
3. สหกรณที่มีความเขมแข็ง ผานเกณฑประเมินตามเกณฑ ดีเดน แหงชาติ
รางวัลเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติสหกรณ ประจำป พ.ศ. 2558

¢Í§¢ÇÑÞ»‚ãËÁ‹...2559
สหกรณมอบของขวัญปใหม....2559 ใหแกสมาชิกทุกทาน
เปนเงินคนละ 200 บาท โดยจายพรอมเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน
(หลังจากที่ประชุมใหญอนุมัติวาระจัดสรรกำไรแลว)
วารสารสหกรณออมทรัพย
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การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
แมไมไดมีการประชุมใหญสามัญประจำปโดยสมาชิกทั้งหมด สมาชิกที่ไมไดเปนผูแทนสมาชิกก็ไมไดเสียสิทธิตางๆ
เชนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ก็ไดเปลี่ยนระเบียบวาดวยการเลือกตั้งเปนระเบียบวาดวยการสรรหาแทน โดยกอนการ
ประชุมใหญจะมีการกำหนดวันใหสมาชิกทุกคนไปลงคะแนนสรรหากรรมการตามหนวยตางๆ ที่สหกรณกำหนดไว เมื่อไดผล
การสรรหาแลวตองนำผลการสรรหาที่ไดไปเสนอตอที่ประชุมใหญในวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อใหที่
ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ
สำหรับปนี้สหกรณไดกำหนดวันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ ที่จะมาทดแทนตำแหนงที่
ตองออกตามวาระ ไวในวันเสารที่ 30 มกราคม 2559 ระหวางเวลา 08.30 น.- 12.00 น. ณ หนวยสรรหา 9 หนวย คือ
หนวยที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย
หนวยที่ 2 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ
หนวยที่ 3 โรงเรียนสารวิทยา
หนวยที่ 4 โรงเรียนปมทุมคงคา
หนวยที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
หนวยที่ 5 โรงเรียนบางกะป
หนวยที่ 7 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห
หนวยที่ 8 โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม
หนวยที่ 9 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
จำนวนคณะกรรมการที่ตองสรรหาใหมเพื่อทดแทนตำแหนงที่วาง เนื่องจากครบวาระ จำนวน 7 ตำแหนง คือ
ตำแหนง ประธานกรรมการ 1 คน
ตำแหนง กรรมการหนวยโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 คน
ตำแหนง กรรมการหนวยกรุงเทพมหานคร 1 คน ตำแหนง กรรมการหนวยอื่น ๆ 1 คน
นอกจากนี้สมาชิกตองลงคะแนนสรรหาผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2559 จำนวน 1 คณะ

ดังนั้น ในป 2559 สมาชิกทุกสังกัดตองไปลงคะแนนสรรหา ดังนี้
สมาชิกสังกัดหนวยโรงเรียน สพฐ. ตองไปลงคะแนนสรรหา
ประธานกรรมการ 1 หมายเลข
กรรมการสังกัดหนวย โรงเรียน สพฐ. 4 หมายเลข
ผูตรวจสอบกิจการ 1 หมายเลข
รวมแลวตองไดบัตรลงคะแนน 3 ใบ (สามสี) เพื่อลงคะแนนสรรหา (กาเครื่องหมาย )
สมาชิกสังกัดหนวยกรุงเทพมหานคร ตองไปลงคะแนนสรรหา
ประธานกรรมการ 1 หมายเลข
กรรมการ สังกัด หนวยกรุงเทพมหานคร 1 หมายเลข
ผูตรวจสอบกิจการ 1 หมายเลข
รวมแลวตองไดบัตรลงคะแนน 3 ใบ (สามสี) เพื่อลงคะแนนสรรหา (กาเครื่องหมาย )
สมาชิกสังกัดหนวยสวนกลาง ตองไปลงคะแนนสรรหา
ประธานกรรมการ 1 หมายเลข
ผูตรวจสอบกิจการ 1 หมายเลข
รวมแลวตองไดบัตรลงคะแนน 2 ใบ (สองสี) เพื่อลงคะแนนสรรหา (กาเครื่องหมาย )
สมาชิกสังกัดหนวยสวนกลางไมตองลงคะแนนสรรหากรรมการเนื่องจากคนเดิมยังไมหมดวาระ
สมาชิกสังกัดหนวยอื่นๆ ตองไปลงคะแนนสรรหา
ประธานกรรมการ 1 หมายเลข
กรรมการ สังกัด หนวยอื่นๆ 1 หมายเลข
ผูตรวจสอบกิจการ 1 หมายเลข
รวมแลวตองไดบัตรลงคะแนน 3 ใบ (สามสี) เพื่อลงคะแนนสรรหา (กาเครื่องหมาย )
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รายชื่อผูสมัครรับการสรรหา
ตำแหนงประธานกรรมการ มีผูสมัคร 2 คน ดังนี้

หมายเลข

ชื่อ - ชื่อสกุล

1

นายวิทธยา

2

นายสายัณห รุงปาสัก

สังกัด

เลขทะเบียน

บริบูรณทรัพย

43387

หนวยอื่น ๆ

51749

หนวยอื่น ๆ

ตำแหนงกรรมการหนวย โรงเรียน สพฐ. มีผูสมัคร 8 คน ดังนี้

หมายเลข

ชื่อ - ชื่อสกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

1

นายกลาศักดิ์

จิตตสงวน

48907

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนีย)

2

นายประพนธ

หลีสิน

52348

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

3

นายอำนวย

พุทธมี

15926

โรงเรียนพญาไท

4

นายพิศณุ

ศรีพล

19601

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

5

นางสุมนา

ธิกุลวงษ

47238

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

6

นายสุเทพ

เจริญสันดร

24386

โรงเรียนสายน้ำทิพย

7

นายวิเชียร

ชุติมาสกุล

45516

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

8

นายภักดี

แสงจันทร

47060

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา

ตำแหนงกรรมการหนวยกรุงเทพมหานคร มีผูสมัคร 2 คน ดังนี้

หมายเลข

ชื่อ - ชื่อสกุล

สังกัด

เลขทะเบียน

1

นายบุญเหลือ

สมานตระกูล

3379

กองบำเหน็จบำนาญ กรุงเทพมหานคร

2

นายกฤษดา

มีอิศระ

41323

กองบำเหน็จบำนาญ กรุงเทพมหานคร

ตำแหนงกรรมการหนวยอื่น ๆ มีผูสมัคร 2 คน ดังนี้

หมายเลข

ชื่อ - ชื่อสกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

1

นายพร

รุจนเวช

49944

หนวยอื่น ๆ

2

นางสุภาณี

โลหิตานนท

16438

หนวยอื่น ๆ

ผูตรวจสอบกิจการ มีผูสมัคร 2 คณะ ดังนี้

หมายเลข 1 กลุมราชพฤกษ
นางจรี
นางกาญจนา
นางสายรุง
นางสาวปราณี
นางจีรานันท

ริ้วเหลือง ประธานคณะผูตรวจสอบ
ขจรฤทธิ์เดช
เปรมปริ่ม
มงกุฎทอง
วรรณศิริ

หมายเลข 2 คณะกาวหนา
นายสุวิช
นายวินัย
นายเอกรินทร
นางออยทิพ
นางสาวปรีดา

เติมพรเลิศ ประธานคณะผูตรวจสอบ
สุทิน
พุทธรังศรี
แยมสำรวล
เกื้อเมง
วารสารสหกรณออมทรัพย
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การไปลงคะแนนสรรหาในวันเสารที่ 30 มกราคม 2559 นี้ สมาชิกที่ไปลงคะแนนสรรหาจะไดรับ คารับรอง
คนละ 800 บาท
ทุกปที่ผานมามีการสรุปยอดผูไปลงคะแนนสรรหาและจำนวนบัตรดี บัตรเสีย บัตรไมประสงคจะลงคะแนนซึ่งจาก
การสรุปผลเปนที่นาแปลกใจมีจำนวนบัตรเสียในอัตรา% ที่สูงพอสมควร
บัตรเสีย นั้นเกิดจาก กา เครื่องหมาย ผิด คือกาเครื่องหมาย แทนเครื่องหมาย สวนหนึ่งหรือไมก็ขีด
นอกชอง ซึ่งก็ไมแปลกแตอยางใด แตที่นาแปลกใจคือบัตรที่ไมนาจะเสีย คือบัตรที่ไมยอมกาเครื่องหมายใดๆ ในชอง ซึ่ง
อาจจะเนื่องมาจากไมรูจักผูสมัคร ไมรูจะเลือกใครเมื่อไมได กา ลงในชอง จึงเปนบัตรเสีย
ดังนั้นจึงขอฝากสมาชิกทั้งหลายวาถาทานไมประสงคจะลงคะแนนใหใคร ทานควรที่จะไปกาเครื่องหมาย ในชองที่
ใหกาเครื่องหมาย ไมประสงคจะลงคะแนน เพราะบัตรนั้นจะถูกนับเปนบัตรดี ไมใชบัตรเสียอยาปลอยใหบัตรวางไว
เฉยๆ และที่สำคัญอยากาเกินจำนวนที่ตองการ

....พึงระวังไวดวยเดี๋ยวคนที่ทานเลือกจะไมได..นะจะบอกให..
เรื่องสำคัญที่สมาชิกหามพลาด.......เกี่ยวกับหนวยสรรหาที่ตองไปใชสิทธิ
ในป 2559 นี้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหนวยสรรหา 2 หนวย ทานสมาชิกตองดูใหดีวาตองไปลงคะแนนหนวยไหน
ถาหนวยที่ลงปที่แลว คือ
หนวยที่ 6 โรงเรียนทวีธาภิเศก ทานตองเปลี่ยนไปลงคะแนนที่ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม แทน
หนวยที่ 7 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน ทานตองไปลงคะแนนที่ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห แทน
ถาไมรูจักเตรียมสอบถามเสนทางไวกอนแตเนิ่นๆๆๆ
อนึ่งสมาชิกหนวยอื่นๆ ที่แจงความประสงคไวจะไปลงคะแนนสรรหาที่หนวยที่มีการเปลี่ยนแปลง สหกรณก็จะ
ดำเนินการยายรายชื่อของทานไปยังหนวยสรรหาที่เปลี่ยนใหมโดยอัตโนมัติ โดยทานไมตองโทรแจงอีก แตหากทานตองการ
ยายไปลงคะแนนที่หนวยสรรหาที่ตองการใหม(กรณีแจงไวแลว)กรุณาแจงที่ฝายบริหารทั่วไปภายในวันที่ 8 มกราคม 2559
เทานั้น และเพื่อไมใหเกิดการสับสนวาจะไปลงคะแนนที่ไหนโดยเฉพาะหนวยอื่นๆ กอนวันลงคะแนน สหกรณจะสงหนังสือ
แจงถึงทานเปนรายบุคคล แจงชื่อหนวยสรรหา คูหาลงคะแนน ดังนั้นใหทานนำหนังสือของสหกรณติดตัวไปดวยจะไดไมไป
ผิดหนวย ...ไปผิดหนวยไมไดลงคะแนน เพราะไมมีรายชื่อใหใชสิทธิ .....นะคะ จะบอกให.....
สวนสมาชิกหนวยโรงเรียนสพฐ. หนวยสวนกลาง หนวยกรุงเทพมหานคร สหกรณจะแจงไปยังหนวยงาน
ของทานเชนกัน

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน (ตั้งแต 1 มกราคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน
ผลการดำเนินงาน
รายได
คาใชจาย
กำไรสุทธิ

350,806,716.58 บาท
67,159,006.02 บาท
283,647,710.56 บาท

2558)

ฐานะการเงิน
สินทรัพยทั้งสิ้น 11,239,526,099.41 บาท
หนี้สินทั้งสิ้น
3,342,482,270.53 บาท
ทุนทั้งสิ้น
7,897,043,828.88 บาท

ผลการดำเนินงานในรอบ 11 เดือนของป 2558 สหกรณ ทำกำไรหลังหักคาใชจายแลวเปนเงิน 475.91 ลานบาท
อีก 1 เดือนก็จะสิ้นปบัญชี และกวาวารสารฉบับนี้จะถึงมือทานสมาชิก สหกรณคงปดงบไปเรียบรอยแลว ซึ่งผลประกอบการ
หรือกำไรสุทธิที่จะตองนำมาจัดสรรเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก ไมนาจะต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดไว ดังนั้น
การจัดสรรอัตราเงินปนผลก็ไมนาจะต่ำกวาปที่แลวคือ 5.10%สวนเงินเฉลี่ยคืนหากแมจะเทาเดิม สมาชิกก็ไดรับการลด
ดอกเบี้ย ณ ที่จายไปแลว รอยละ 0.10(จาก 7.15% เหลือ7.05%) ตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เปนตนมา แตจะจัดสรร
เทาใดนั้น รอตัวเลขที่ผูสอบบัญชีรับรองงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 เรียบรอยแลว จึงจะไดตัวเลขจัดสรรที่แนนอน
ทานสมาชิกไมตองกังวลใจ ลงทุนถือหุนกับสหกรณไดผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนประเภทอื่น และที่แนนอนรับเต็มๆ ไมหัก
ภาษีดอกเบี้ยและความเสี่ยงไมมีเพราะคณะกรรมการคำนึงถึงทานสมาชิกที่เปนเจาของและผูใชบริการ ซึ่งตองดูแล ตาม
หลักการของสหกรณ
....สหกรณมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง....
6
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การประชุมใหญสามัญประจำป 2558
สำหรับการประชุมใหญสามัญประจำป 2558 คณะกรรมการดำเนินการไดกำหนดขึ้นในวันอาทิตยที่ 31 มกราคม
2559 ณ หองภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร (เชิงสะพานกรุงธน) เขตบางพลัด กทม. ตองบอกวาเปนการประชุมที่เร็วกวาทุก
ปที่ผานมา ตามคำเรียกรองของสมาชิกใหประชุมใหญเร็วๆ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการไดสนองความตองการของทาน
สมาชิกกำหนดใหเร็วขึ้นซึ่งไดรับความรวมมือจากผูสอบบัญชีในการรับรองงบการเงิน และเจาหนาที่ที่รวมแรงกันทำงานใหทัน
ตามกำหนดเวลา
ในวันประชุมใหญสามัญประจำป ผูที่จะไปเขาประชุม คือ ผูแทนสมาชิก ซึ่งสหกรณจะมีหนังสือเชิญประชุมไป
ถึงทานผูแทนสมาชิก พรอมสำเนางบการเงิน เพื่อทานผูแทนสมาชิกจะไดศึกษาหรือเตรียมขอซักถามที่ของใจไวกอน เมื่อ
ถึงวาระพิจารณางบดุล งบกำไรขาดทุน จะไดซักถามจากผูสอบบัญชีซึ่งจะมาชวยชี้แจงทำความเขาใจรวมกับประธาน
กรรมการ เพราะเมื่อผานวาระนี้แลววาระตอไปคือวาระจัดสรรกำไรสุทธิ ซึ่งสมาชิกทุกคนรอคอยเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ถาที่
ประชุมใหญอนุมัติวาระจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ก็รอรับเงินกันไดเลย นอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญๆ อีกหลาย
เรื่อง เชน วาระการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการจากผลการสรรหา รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา
(ป 2558) อนุมัติงบประมาณรายจายประจำป 2559 และอื่นๆ
ส ว นสมาชิ ก ที ่ ม ิ ใช ผู  แทนสมาชิ ก แต ม ี ค วามสนใจจะเข า ร ว มประชุ ม ใหญ ส ามารถเข า ร ว มประชุ ม ได ในฐานะ
ผูสังเกตการณแตไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไมไดรับคารับรอง(โปรดแจงสหกรณทราบดวย)
สมาชิกบางทานอาจจะสับสน ผูแทนสมาชิก กับกรรมการดำเนินการ
ผูแทนสมาชิกคือใคร..? เหมือนกันหรือไม ตองขอทำความเขาใจวา ดวยบทบาทและหนาที่ของทั้ง
ผูแทนสมาชิกและกรรมการดำเนินการ ตางกันโดยสิ้นเชิง แตที่เหมือนกัน คือ
เปนสมาชิก ที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกัน ที่ตางกัน คือ บทบาทและหนาที่ ดังนี้
กรรมการดำเนินการ เลือกตั้งในที่ประชุมใหญจากผลการสรรหาของสมาชิกทั้งหมดใหไดมาไมเกิน 15 คน เปน
ประธาน 1 คน นอกนั้นเปนกรรมการ 14 คน มีบทบาทเปนผูบริหารกิจการสหกรณภายใตขอบังคับ และระเบียบที่วางไว มี
อำนาจหนาที่ในการดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณในทางอันที่จะกอใหเกิดประโยชนตอมวลสมาชิกและความเจริญกาวหนา
แกสหกรณ
ผูแทนสมาชิก สมาชิกเลือกตั้งกันเองในกลุมสมาชิกโดยที่สหกรณจะกำหนดกลุมสมาชิกใหตามระเบียบวาดวยการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจำนวนสมาชิก หาสิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ซึ่งบทบาทและหนาที่ของผูแทน
สมาชิก มีดังนี้
1. เขารวมประชุมใหญสามัญประจำปแทนสมาชิก
2. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามวาระในที่ประชุมใหญ
3. ใหความเห็นและขอเสนอแนะในกิจการของสหกรณในการประชุมผูแทนสมาชิก
4. ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ
5. ประสานความรวมมือและความเขาใจระหวางสมาชิกกับสหกรณ
นอกจากนี้บางคนเขาใจวาผูแทนสมาชิก ก็คือ ผูแทนหนวยซึ่งทำหนาที่ผูประสานงานระหวางหนวยงานกับ
สหกรณมีหนาที่เนนไปในเรื่องการหักเงินคาหุนและเงินงวดชำระหนี้นำสงใหแกสหกรณในแตละเดือน ซึ่งเปนการเขาใจผิด
เพราะผูแทนหนวยบางทานอาจไมไดเปนสมาชิกสหกรณก็จะเปนผูแทนสมาชิกไมได
ดังนั้นเมื่อทำความเขาใจคำวา ผูแทนสมาชิก แลว ทานสมาชิกสนใจที่จะเขารวมประชุมใหญเพื่อทำหนาที่ตามที่
กลาวขางตน อยาลืมติดตามเรื่องนี้จากหนวยงานของทานและเสนอตัวเขามาเปนผูแทนสมาชิกชวยกันดูแลสหกรณของทาน
เพราะสหกรณไดสงเรื่องการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประจำป 2559-2560 (วาระ 2 ป) ไปยังหนวยงานของทานแลว เพื่อ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ทดแทนผูแทนสมาชิกคนเดิมที่ตองหมดวาระสิ้นเดือนธันวาคม 2558 และตองสงรายชื่อใหแก
สหกรณไมเกินวันที่ 5 มกราคม 2559 เพื่อจะไดเขาประชุมใหญ ในวันที่ 31 มกราคม 2559 ทันเวลา
วารสารสหกรณออมทรัพย
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วิธีคิดเงินปนผล
เงินปนผล หมายถึง เงินที่สมาชิกไดรับเปนผลตอบแทนจากการที่สมาชิกมีหุนอยูในสหกรณ
ตัวอยาง นายอุดมทรัพย ถนัดกู ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 57 (ยกไปม.ค. 58) มีทุนเรือนหุน รวมทั้งหมด 130,000
บาท สงคาหุนเดือนละ 1,250 บาทตั้งแต ม.ค-ธ.ค.58 ดังนั้น ณ สิ้นเดือน ธ.ค.58 มีทุนเรือนหุน ทั้งสิ้น 145,000 บาท
สมมติ จัดสรรกำไรสุทธิเปนเงินปนผล อัตราเงินปนผล ป 2558 เทากับ รอยละ 5.10
นายอุดมทรัพย ถนัดกู จะไดรับเงินปนผล เปนเงินจำนวน 6,980.64 บาท

วิธีคิด ทุนเรือนหุน x อัตราเงินปนผล ( % ) x จำนวนเดือน / 12 = เงินปนผล
เดือนที่ 1 สหกรณไดรับเงินคาหุนสะสมถึงวันที่ 7 ม.ค.58 130,000 x 5.00%x 12/12 = 6,630.00
เดือนที่ 2 สหกรณไดรับเงินคาหุนวันที่ 8 ม.ค.58 – 7 ก.พ.58 1,250 x 5.00%x 11/12 = 58.44
เดือนที่ 3 สหกรณไดรับเงินคาหุนวันที่ 8 ก.พ.58 – 7 มี.ค.58 1,250 x 5.10%x 10/12 = 53.13
เดือนที่ 4 สหกรณไดรับเงินคาหุนวันที่ 8 มี.ค.58 – 7 เม.ย.58 1,250 x 5.10%x 9/12 = 47.81
เดือนที่ 5 สหกรณไดรับเงินคาหุนวันที่ 8 เม.ย.58 – 7 พ.ค.58 1,250 x 5.10%x 8/12 = 42.50
เดือนที่ 6 สหกรณไดรับเงินคาหุนวันที่ 8 พ.ค.58 – 7 มิ.ย. 58 1,250 x 5.10%x 7/12 = 37.19
เดือนที่ 7 สหกรณไดรับเงินคาหุนวันที่ 8 มิ.ย.58 – 7 ก.ค. 58 1,250 x 5.10%x 6/12 = 31.88
เดือนที่ 8 สหกรณไดรับเงินคาหุนวันที่ 8 ก.ค.58 – 7 ส.ค. 58 1,250 x 5.10%x 5/12 = 26.56
เดือนที่ 9 สหกรณไดรับเงินคาหุนวันที่ 8 ส.ค.58 – 7 ก.ย. 58 1,250 x 5.10%x 4/12 = 21.25
เดือนที่ 10 สหกรณไดรับเงินคาหุนวันที่ 8 ก.ย.58 – 7 ต.ค.58 1,250 x 5.10%x 3/12 = 15.94
เดือนที่ 11 สหกรณไดรับเงินคาหุนวันที่ 8 ต.ค.58 – 7 พ.ย.58 1,250 x 5.10%x 2/12 = 10.63
เดือนที่ 12 สหกรณไดรับเงินคาหุนวันที่ 8 พ.ย.58 – 7 ธ.ค.58 1,250 x 5.10%x 1/12 = 5.31
รวมทุนเรือนหุน ณ วันที่ 7 ธ.ค. 58= 143,750 บาท
รวมเงินปนผล 6,980.64 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คำอธิบาย
1. การคิดเงินปนผลจะคิดตามยอดเงินคาหุนที่สหกรณไดรับ คาหุนที่สะสมยกมาของปกอน (1 ม.ค.58)
ถือวาอยูที่สหกรณครบ 12 เดือน จึงคิดระยะเวลา 12 เดือนเต็ม คือ ม.ค.58–ธ.ค.58
2. สำหรับคาหุนที่สงใหสหกรณของเดือนม.ค 58 ไดรับเมื่อสิ้นเดือน ม.ค ไมเกินวันที่ 7 ก.พ. ถือวาเงินอยู
ที่สหกรณ ตั้งแต ก.พ – ธ.ค.58 คิด 11 เดือน
3. สำหรับคาหุนที่สงใหสหกรณของเดือน มี.ค.58 - พ.ย.58 ก็จะคิดลดลงที่ละเดือน คือ 10,9,8,7..1 เดือน
4. สำหรับคาหุนของเดือน ธ.ค.2558 ชำระในวันสิ้นเดือน จำนวน 1,250 บาท ที่นายอุดมทรัพยสงมานั้น
ยังไมคิด ยกยอดไปคิดเปนของเดือน ม.ค.59
ทานสมาชิกบางทานไมเขาใจการคิด มีการสอบถามกันมาหลายรายวาสหกรณคิดปนผลใหผิดหรือ
เปลา…ทำมั๊ยปนี้ไดนอย ..ปที่แลวไดมากกวานี้ หลังจากสหกรณไดชี้แจงวิธีคิดใหทราบแลวสมาชิกก็เขาใจซึ่งพอจะ
ทราบสาเหตุที่เปนปญหา คือ
1. สมาชิกใชคาหุนสะสมทั้งหมดที่มียอดในใบเสร็จเดือนธันวาคม X อัตราเงินปนผล 5.10%
เชน กรณี นายอุดมทรัพย มีหุนสะสม 145,000 x 5.10% นาจะไดเงินปนผล = 7,395 บาท
2. สมาชิกบางรายที่งดสงคาหุนรายเดือนแลว แตมียอดกูเงินก็จะไดรับเงินเฉลี่ยคืนของดอกเบี้ยดวย
เชน ปที่แลวไดรับเงิน 9,130 บาท (เงินปนผล 6,630 + เงินเฉลี่ยคืน 2,500)
แตปปจจุบันไดรับเงิน 8,630 บาท (เงินปนผล 6,630 + เงินเฉลี่ยคืน 2,000) เงินปนผลเทาเดิมเงินเฉลี่ยคืน
ไดนอยลงเนื่องจากหนี้เงินกูลดลงดอกเบี้ยก็ลดลง (ถาจายอัตราเทาเดิมทั้งปนผลและเฉลี่ยคืน)
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วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน
เงินเฉลี่ยคืน คิดจากดอกเบี้ยสะสม ในรอบปนั้น ซึ่งดอกเบี้ยสะสม หมายถึง ดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกชำระ
ใหสหกรณฯ ตั้งแตเดือน ม.ค. - ธ.ค. ของแตละปการเงิน
ตัวอยาง นายอุดมทรัพย ถนัดกู มีหนี้เงินกูฉุกเฉินและเงินกูสามัญในระหวางป 2558 และสงชำระดอกเบี้ย
เงินกูใหสหกรณ ตั้งแตเดือน ม.ค.58 ถึง ธ.ค.58 ณ 31 ธันวาคม 2558 รวมเปนดอกเบี้ยสะสมของป 58 ที่สงมา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
สมมติ การจัดสรรกำไรสุทธิ จัดสรรเงินเฉลี่ยคืน อัตราเงินเฉลี่ยคืน ป 58 เทากับ 11.00%
วิธีคิด เงินเฉลี่ยคืน = ดอกเบี้ยสะสม x อัตราเงินเฉลี่ยคืน (%)
= 50,000 x 11.00% = 5,500 บาท
ในป 2558 นี้ สหกรณจะจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหสมาชิกในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 (หลัง
วันประชุมใหญสามัญประจำป) สำหรับผูที่ทำ ATM-ID สหกรณจะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ
ในวันที่ 31 มกราคม 2559 หลังจากที่ประชุมอนุมัติวาระจัดสรรกำไรสุทธิแลว
สมาชิกที่กูเงินฉุกเฉินเงินปนผลไปแลวสหกรณจะหักเงินปนผลชำระหนี้ (ตน+ดอกเบี้ย) ไวและ
จายสวนที่เหลือใหแกสมาชิก

»˜ÞËÒ¢ŒÍ§ã¨?? àÊÕÂ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ ..·ÓäÁäÁ‹ä´ŒÃÑºà§Ô¹à©ÅÕèÂ¤×¹
เงินเฉลี่ยคืน คือ ดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกไดชำระแลวในระหวางปและสหกรณไดจัดสรรใหจากกำไรสุทธิ
ประจำป ซึ่งระบุไวในขอบังคับสหกรณ ขอ 24. (2) ดังขอความตอไปนี้
“ขอ 24. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป
(2) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบตามสวนจำนวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกูยกเวน
ดอกเบี้ยเงินกูที่สหกรณ กำหนดไวในอัตราต่ำเปนพิเศษและไดประกาศใหผูกูทราบแลววาจะไมจายเฉลี่ยคืนใหแกผูกู
ซึ่งสมาชิก หรือสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดสงแกสหกรณในระหวางป เวนแต สมาชิก หรือสมาชิกสมทบที่ผิดนัดการสง
เงินชำระหนี้และคางสงไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยจนตองนำไปเก็บทบในงวดตอไป สมาชิกผูนั้น มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืน
สำหรับปนั้น
ฉะนั้นถาในระหวางปหากทานสมาชิกไดมีการผิดนัดชำระหนี้และคางสง เพียงงวดเดียวหรือ
เดือนใดเดือนหนึ่ง และไมตามมาชำระหนี้ใหเปนปจจุบันในเวลาที่กำหนด เมื่อสหกรณเก็บทบในงวด
ตอไปหรือเดือนตอไป ทานสมาชิกก็จะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น
( อัตราเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ในวารสารฉบับนี้เปนเพียงการสมมติตัวเลขเทานั้น )

ขอเชิญสมาชิกทุกทาน ลงคะแนนสรรหา
คณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 30 มกราคม 2559
เริ่มเวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ 9 หนวยสรรหา
ขอเชิญผูแทนสมาชิก เขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2558
วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร บางพลัด กทม.
เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น. (แสดงบัตรประจำตัว)
วารสารสหกรณออมทรัพย
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สมัครกรรมการ : นายธวัช หมื่นศรีชัย ผูจัดการสหกรณฯ เปนประธานคณะกรรมการสรรหา
รับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 52 ในวันที่ 16 - 17
พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมสหกรณฯ ชั้น 4 อาคารสมานฉันท

นายสุรนิ ทร ตอเนือ่ ง ประธานกรรมการ
และนายธวั ช หมื ่ น ศรี ช ั ย ผู  จ ั ด การ
มอบเงิ น สวั ส ดิ ก ารและของที ่ ร ะลึ ก แก
นางศรีไพบูลย เพชรกูล และนางรัตนา
รั ต นจี น ะ สมาชิ ก อาวุ โสที ่ ม ี อ ายุ ค รบ
90 ปบริบูรณ และเปนสมาชิกสหกรณ
เกิน 30 ป

การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2558 และการประชุมพัฒนาวิชาการและสรางสรรค
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นายสุรินทร ตอเนื่อง ประธานกรรมการ พาคณะกรรมการและเจาหนาที่ทอดกฐินสามัคคีประจำป 2558 ณ
วัดอุดมมังคลาราม จังหวัดเพชรบูรณ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ไดเงินทำบุญจำนวน 331,299 บาท ขอ
อนุโมทนาบุญแกผูรวมทำบุญในครั้งนี้ดวย

คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ทัศนศึกษา
ดูงานกิจการสหกรณ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต

วารสารสหกรณออมทรัพย
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ชองทางการโอนเงินชำระคาหุน เงินงวดชำระหนี้และเงินสอส.
Bill Payment การโอนเงินผานเคานเตอรธนาคาร ที่เรียกวา Bill payment ซึ่งสมาชิกสามารถ
ใชชองทางนี้ไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชนการฝากเงินออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ เงินฝากประจำ หรือสงชำระคืน
เงินงวดชำระหนี้ สงคาหุนรายเดือน หรือบริการอื่นๆ ซึ่งสหกรณไดกำหนดเปนรหัสวัตถุประสงค ไว 9 รายการ เริ่มจาก
001 ชำระคาหุนรายเดือน
002 ชำระหนี้เงินกูฉุกเฉิน
003 ชำระหนี้เงินกูสามัญ
004 ชำระหนี้เงินกูพิเศษ
005 ฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย
006 ฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
007 ฝากเขาบัญชีเงินฝากเพิ่มพูนทรัพย 008 ฝากเขาบัญชีเงินฝากประจำ 1 ป
009 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................
โดยทานสมาชิกสามารถเลือกใชบริการนี้ไดที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย
และธนาคารธนชาต ไดทุกสาขา สะดวกรวดเร็ว เพียงแตทานสมาชิกตองมีแบบฟอรมการชำระเงิน (bill payment) ตาม
เอกสารที่แจก ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต
นำแบบฟอรมชำระเงิน (bill payment) ไปติดตอ ชำระเงินหรือฝากเงิน ดวยเงินสดหรือเช็ค ผานเคานเตอร
ธนาคารตางๆ พรอมชำระคาธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ประมาณ 10/15 บาท) แลวแตธนาคาร และเก็บ
หลักฐานการชำระไว
สหกรณฯ จะนำขอมูลจากธนาคารมาบันทึกรายการใหสมาชิกในวันทำการถัดไป โดยสมาชิกไมตอง Fax แบบ
ฟอรมที่ชำระเงินหรือฝากเงินมายังสหกรณ

คำแนะนำสำหรับสมาชิก
1. สมาชิกตองใชแบบฟอรมของสหกรณจัดทำขึ้นใหเทานั้น โดยสามารถถายสำเนาได
2. การกรอกแบบฟอรมสมาชิกตองกรอกขอมูลของสมาชิกใหครบถวนเพื่อประโยชนในการบันทึกรายการให
ถูกตองตามความประสงคที่แทจริง
3. เอกสารสวน “สำหรับสมาชิก” ที่ธนาคารลงนามเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานโดยตรวจสอบจำนวนเงิน ชื่อ-สกุล,
เลขประจำตัว และวัตถุประสงคใหถูกตอง
**** 4. กรณีเลือกวัตถุประสงค ขอ 009 อื่นๆ โปรดระบุขอมูลใหชัดเจนและโทรศัพทแจง 0-2280-4288-9 ตอ 104
และ fax แบบฟอรมชำระเงินมายังสหกรณ หมายเลข : 0-2280-2908

ขาวดี...

สมาชิกสหกร
สหกรณ สามารถถามขอมูลเพิ่มเติม หรือ Download แบบฟอรมไดจาก
www.krucoopbkk.org หรือทาง Facebook สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
ID line : krucoop58
·‹Ò¹ÊÁÒªÔ¡

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙ¡ÃÁÊÒÁÑÞÈÖ¡ÉÒ ¨Ó¡Ñ´
·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒºÃÔ¡ÒÃ internet wifi free ä´Œ
àÁ×èÍ·‹Ò¹ä»ãªŒºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊË¡Ã³Ï
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ดวน...
สมาชิกที่ตองการซื้อคอนโดมิเนียม
เพื่ออยูอาศัย สหกรณออกระเบียบแลว
ใชคอนโดมิเนียมเปนหลักทรัพยคำ้ ประกัน
เงินกูไ ด วงเงินสูงสุด 10 ลานบาท ดอกเบีย้
รอยละ 5.75 ตอป ดูรายละเอียด
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
วาดวย เงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย พ.ศ.2558
******************************

ดวยคณะกรรมการดำเนินการ เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงเพิ่มเติมระเบียบสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา
จำกัด วาดวย เงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย พ.ศ. 2553 เพื่อใหตอบสนองความตองการของสมาชิกที่ตองการมีที่อยูอาศัยเปน
ของตนเองตามสถานภาพการเงินที่มี ประกอบกับในภาวะปจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย บานพรอมที่ดิน คอนโดมิเนี่ยม มี
การแขงขันสูงทั้งดานราคาและคุณภาพ เพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีและคุมคากับเงิน
อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับ ขอ 67(9) และขอ 87(3) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 จึง
กำหนดระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด วาดวยเงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย
พ.ศ.2558”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด วาดวยเงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย พ.ศ.
2553 ทั้งฉบับและฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ตลอดจนประกาศ มติที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้ทั้งหมด ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
“หองชุด หรือคอนโดมิเนียม” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวนเฉพาะแตละ
บุคคล และสวนที่เปนสวนกลางที่เปนกรรมสิทธิ์รวมกัน
ขอ 5. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
วัตถุประสงค จำนวนเงินกู การขอกู
ขอ 6. เงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย ตองมีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่อซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือซื้อหองชุดเพื่อเปนที่อยูอาศัยของตนเอง
(2) เพื่อไถถอนที่ดินพรอมบานอยูอาศัยหรือหองชุด ที่เปนของตนเองหรือคูสมรส จากสถาบันการเงินอื่น ๆ
(3) เพื่อกอสรางบานอยูอาศัยของตนเองบนที่ดินของตนเอง หรือคูสมรส หรือบิดา มารดา ของตนเองหรือ
ของคูสมรส หรือบุตร
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ขอ 7. จำนวนเงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย ใหกูไดสูงสุดไมเกินสิบลานบาททั้งนี้พิจารณาจากราคาประเมินของ
หลักประกันที่ผานการตรวจสอบและหรือวิธีการประเมินตามที่กรรมการกำหนด ประกอบกับความเปนไปได และความ
สามารถในการชำระหนี้ของผูกู
ขอ 8. สมาชิกที่ประสงคจะขอกูเงินตามขอ 6 ตองยื่นคำขอกูตามแบบ พรอมเอกสารหลักฐานตามที่สหกรณกำหนด
หมวด 2
หลักประกัน และการควบคุมหลักประกัน
ขอ 9. หลักประกันเงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย สมาชิกตองมีหลักทรัพยอยางใดอยางหนึ่งมาจำนอง หรือจำนำเพื่อ
เปนประกันหนี้ ดังนี้
(1) อสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจำนอง หรือภาระติดพันรายอื่น ซึ่งเปนของตนเอง หรือคูสมรส หรือ
บิดามารดา หรือบุตรของผูกูเทานั้น
(2) หองชุดหรือคอนโดมิเนี่ยมซึ่งเปนของผูกูและหรือคูสมรสเทานั้น
(3) พันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) เงินคาหุนที่ผูกูมีอยูกับสหกรณ
(5) เงินฝากที่ผูกูมีอยูกับสหกรณ
ขอ 10. หลักประกันที่เปนสิ่งกอสราง ผูกูตองทำประกันอัคคีภัย เต็มมูลคาราคาประเมินของสิ่งปลูกสรางและระบุให
สหกรณเปนผูรับประโยชนโดยผูกูเปนผูชำระเบี้ยประกัน
ผูกูจะตองชำระคาเบี้ยประกัน และตออายุสัญญาประกันตลอดไปจนกวาจะชำระหนี้เสร็จ ในการตอสัญญาประกัน
อัคคีภัยหากผูกูมิไดนำเงินมาชำระใหสหกรณจนเปนเหตุใหสหกรณตองจายเบี้ยประกันแทนผูกูไปกอน สหกรณจะคิดดอกเบี้ย
เงินคาเบี้ยประกันภัยที่จายแทนไปในอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญที่ใชอยูในขณะนั้น จนถึงวันชำระ หรือหักเบี้ยประกันพรอม
ดอกเบี้ยจากเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนของปนั้น
ขอ 11. มูลคาของหลักประกันที่จะนำมาใชเปนประกันเงินกูนั้น กำหนดไวดังนี้
(1) หลักประกันตามขอ 9(1) ไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมิน
(2) หลักประกันตามขอ 9(2) ไมเกินรอยละ 70 ของราคาซื้อขายตามสัญญา
(3) หลักประกันตามขอ 9(3)(4)(5) ไมเกินรอยละ 95 ของมูลคาของหลักประกัน
ในการประเมินราคาหลักประกันตามขอ 9(1)(2) ในสวนที่เปนที่ดินหรือหองชุดใหถือตามราคาประเมินของทาง
ราชการ เวนแตในกรณีที่ปรากฏวาราคาประเมินของทางราชการสูงกวาหรือต่ำกวา ราคาที่ดินหรือหองชุดที่มีการซื้อขายกัน
ในทองตลาด อาจประเมินโดยการนำเอาราคาประเมินของทางราชการรวมกับราคาที่ซื้อขายจริงในทองตลาด แลวถือราคา
เฉลี่ยเปนราคาประเมินที่ดินนั้นก็ได
กรณีซื้อบานพรอมที่ดินหรือหองชุดซึ่งเปนบานใหมจากโครงการจัดสรรหรือหองชุดใหมจากโครงการระดับเกรด A
ที่ดำเนินการถูกตองตามกฎหมาย คณะกรรมการอาจถือเอาราคาซื้อขายของโครงการเปนราคาประเมินก็ไดและตองนำบาน
พรอมที่ดินหรือหองชุดที่ซื้อนี้มาจำนองเปนหลักประกันเงินกูดวย
ขอ 12. ในกรณีใด ๆ ตอไปนี้ใหถือวาเงินกูพิเศษถึงกำหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงทันที
(1) เมื่อสมาชิกออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏวา สมาชิกนำเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค
(3) เมื่อหลักประกันเกิดบกพรองและสมาชิกไมจัดการแกไขภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชำระหนี้สองเดือนติดตอกันหรือผิดนัดสงเงินงวดชำระหนี้สามคราวคณะกรรมการอาจ
ใหผอนเวลาชำระหนี้ หรือไมก็ได หากใหผอนเวลาชำระหนี้แตตอมาปรากฏวาผูกูคางสงเงินงวดชำระหนี้เปนเวลาสองเดือน
ติดตอกันหรือผิดนัดสงเงินงวดชำระหนี้สามคราวสหกรณอาจบังคับชำระหนี้ทั้งหมดใน ทันทีก็ได
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กรณีที่สมาชิกตาย และทายาทตามกฎหมาย รับสภาพหนี้โดยยินยอมผอนชำระเงินกูตอไปตามสัญญา
คณะกรรมการอาจพิจารณาใหทายาทตามกฎหมาย ผอนชำระเงินกูไปตามเงื่อนไขเดิมก็ได
ขอ 13. ผูกูตองทำหนังสือกู และหนังสือค้ำประกันไวกับสหกรณตามแบบที่สหกรณกำหนดพรอมทั้งทำนิติกรรม
จดจำนอง จำนำ หรือนิติกรรมอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดหรือสหกรณใชเปนเงื่อนไขเรียกรองกรรมสิทธิ์ในหลักประกันอื่นๆ
ใหเสร็จสิ้น สหกรณจึงจะจายเงินกูให
ขอ 14. คาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการขอกูเงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย ผูขอกูตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ตามที่คณะกรรมการกำหนด
ขอ 15. ใหคณะกรรมการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไวในระเบียบนี้ และเมื่อ
คณะกรรมการเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูตองจัดการแกไขใหถูกตองในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กำหนด
ขอ 16. อัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัยใหคณะกรรมการเปนผูกำหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน
โดยประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไปการคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน โดยเริ่มนับจากวันรับเงินกู
สหกรณสามารถเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูนี้ไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหผูกูทราบลวงหนาโดยออก
ประกาศเปนคราว ๆ ไป
หมวด 3
ดอกเบี้ยเงินกู และการชำระหนี้
ขอ 16. อัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัยใหคณะกรรมการเปนผูกำหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน
โดยประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไปการคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน โดยเริ่มนับจากวันรับเงินกู
สหกรณสามารถเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูนี้ไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหผูกูทราบลวงหนาโดยออก
ประกาศเปนคราว ๆ ไป
อัตราดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง ตองต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกปกติ รอยละ 1.30 ตอป
ขอ 17. เงินงวดชำระหนี้เงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัยใหมีจำนวนไมเกินสามรอยงวดและตองชำระหนี้ใหเสร็จสิ้น
ภายในอายุเจ็ดสิบหาปบริบูรณ
ขอ 18. การจายเงินกู สหกรณจะจายใหดังนี้
(1) เงินกูตามขอ 6(1) (2) จายงวดเดียว
(2) เงินกูตามขอ 6(3) จายใหตามงวดงานตามสัญญาจางกอสรางแตละงวด โดยสมาชิกตองนำหลักฐานที่
เชื่อถือไดวา ไดดำเนินการกอสรางตามกำหนดในสัญญามาแสดงดวย
ขอ 19. ใหคณะกรรมการเปนผูมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเงินกูตามระเบียบนี้
ขอ 20. กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาตาม
สมควรและใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายสุรินทร ตอเนื่อง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
วารสารสหกรณออมทรัพย
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ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑการขอกูเงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย
******************************************
สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด กำหนดหลักเกณฑการขอกูเงินพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย ดังนี้
1. เงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัยใหกูไดไมเกินวงเงิน 10,000,000.00 บาท (สิบลานบาทถวน) ชำระหนี้ไมเกิน 300 งวด และ
อายุไมเกิน 75 ปบริบูรณ ยกเวนกรณีใชคาหุนเปนหลักประกัน ไมมีขีดจำกัดอายุของผูกู
2. กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำกวาอัตราที่สหกรณฯประกาศรอยละ 1.30 ตอป โดยคำนวณตามตนเงินคงเหลือเปนรายวัน
ชำระคืนตนเงินและดอกเบี้ยเปนรายเดือนๆ ละเทากันทุกงวดเวนงวดสุดทายและไมมีเงินเฉลี่ยคืน
3. ผูกูตองนำหลักทรัพยเพื่อเปนหลักประกัน ดังนี้
3.1 อสังหาริมทรัพย ที่ตั้งอยูในจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม อางทอง พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค นครนายก
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ
3.2 หองชุดหรือคอนโดมิเนี่ยมที่ตั้งอยูใน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา
3.3 พันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากในสหกรณ
4. จำนวนเงินกูใหกำหนดไมเกินมูลคาหลักประกัน กรณีกูเกินกวารอยละ 95 ของคาหุน ผูกูตองมีหลักประกัน ดังตอไปนี้
4.1 ตองจำนองที่ดินที่จะปลูกสรางบานพรอมบานที่จะปลูก หรือที่ดินพรอมบานหรือหองชุดที่จะซื้อหรือที่ดินพรอมบาน
หรือหองชุด ที่ไถถอนจากสถาบันการเงิน
4.2 กรณีหลักประกันตามขอ 4.1 มูลคาไมพอค้ำประกันเงินกูใหใชหลักประกันอื่นรวมค้ำประกันได เชน อสังหาริมทรัพย
แปลงอื่น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากในสหกรณฯ
5. การกำหนดมู ล ค า หลั ก ประกั น ให ก ำหนดมู ล ค า หลั ก ประกั นที ่ ผ  า นการตรวจสอบ และ/หรื อ ประเมิ นตามวิ ธ ี ก ารที ่
คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
5.1 ไมเกินรอยละหาสิบของอสังหาริมทรัพยที่เปนที่ดินเปลาจากราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน
5.2 ไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอสังหาริมทรัพยที่เปนที่ดินมีสิ่งปลูกสรางจากราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน และ/หรือ
ไมเกินรอยละหกสิบของราคาประเมินสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่ใชเปนหลักประกัน
5.3 ไมเกินรอยละเจ็ดสิบของราคาซื้อขายหองชุดตามสัญญา
5.4 ไมเกินรอยละเกาสิบหาของมูลคาพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือเงินฝากในสหกรณ
6. เอกสารที่ตองยื่นขอกู
6.1 คำขอกูเงินพิเศษ
6.2 สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบาน ของผูกูและคูสมรส
6.3 สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา / ใบมรณะบัตรหรือใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
6.4 สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน / บัญชีเงินรับบำนาญยอนหลัง 3 เดือน
6.5 สำเนาโฉนดที่ดิน
6.6 สำเนาสัญญาจำนอง หรือขายฝาก กรณีขอไถถอน
6.7 สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
6.8 หนังสือยินยอมใหนำที่ดินมาจำนองเปนหลักประกัน (กรณีที่ดินของคนอื่น) พรอมสำเนาบัตรประจำตัว / สำเนา
ทะเบียนบานของผูยินยอม
6.9 แบบแปลนบาน สัญญาจางกอสรางบาน กรณีขอกูตามขอ 4.1
6.10 เอกสารประชาสัมพันธเสนอขายโครงการบานจัดสรร หรือโครงการหองชุดที่จะซื้อ (กรณีซื้อใหม)
ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายสุรินทร ตอเนื่อง)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

การจายเงินกูเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดวยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 มีนโยบายเปลี่ยนแปลงการจาย
เงินกูโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารแทนการจายเช็คหรือเงินสด เพื่อลดขั้นตอน
การดำเนินงานและเกิดประโยชนแกสมาชิกในการใชบริการเงินกูใหสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเปนการประหยัดเวลาและคา
ใชจายตางๆ โดยการขอกูเงิน สมาชิกสามารถใชบริการจุดเดียวที่ฝายสินเชื่อ ลดขั้นตอนการรับเช็คเพื่อนำไปเบิกเงินที่
ธนาคาร จึงกำหนดวิธีการรับเงินกูสามัญ โดยสมาชิกสามารถรับเงินกูไดไมเกิน 3 วันทำการนับจากยื่นคำขอกู ซึ่งสหกรณจะ
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกแทนการจายเปนเช็คหรือเงินสด สำหรับขั้นตอนการยื่นคำขอกู ทำสัญญากูจน
เสร็จสิ้นถึงการรับเงินกูใหเปนไปตามรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดขั้นตอนและกำหนดเวลาการใชบริการกูเงินสามัญ
1. สมาชิกที่มีความประสงคจะกูเงินสามัญทุกประเภทที่ใชบุคคลค้ำประกัน มีระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 3 วันรับเงิน
ดังนี้
วันที่ 1 - สมาชิกยื่นคำขอกูที่สหกรณพรอมสำเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได
(ในชวงแรก) ตอไปจะเพิ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสหกรณ (เมื่อมีบัตรใชกดเงินไดแลว)
- เจาหนาที่สินเชื่อตรวจสอบสิทธิและเอกสารประกอบการขอกู บันทึกขอมูลการขอกู - ออกสัญญาเงินกู
เพื่อใหผูกู และผูค้ำประกัน คูสมรส(ถามี)ลงลายมือชื่อ
- นัดวันทำสัญญากู (วันทำการรุงขึ้น)
วันที่ 2 - สมาชิกนำสัญญากู หนังสือค้ำประกัน ที่ผูกู/ผูค้ำประกัน รวมถึงคูสมรส(ถามี) ลงลายมือชื่อเรียบรอย
แลวมายื่นที่สหกรณ
- เจาหนาที่สินเชื่อตรวจสอบความถูกตองของหนังสือสัญญากู สัญญาค้ำประกัน ออกใบสำคัญจาย
และเอกสารอื่น เชน คำขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยแทนหุน (ถามี) ใบสำคัญฝากเงินค้ำประกันตามขอ 16 ใหสมาชิกลง
ลายมือชื่อในเอกสารใหเรียบรอย
- สงคืนคูฉบับหนังสือสัญญากู สัญญาค้ำประกัน ใบสำคัญจายใหแกสมาชิกเปนหลักฐานแจงสมาชิกรอ
รับเงินเขาบัญชีในวันทำการถัดไป
วันที่ 3 - สมาชิกสามารถนำบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยของสมาชิกไปกดเงินไดทุกตูหรือนำสมุดบัญชีไปถอนเงิน
ที่เคานเตอรธนาคารใกลบานใกลที่ทำงานไดตามที่สมาชิกตองการ ตั้งแตเวลา 13.00 น เปนตนไป
2. กำหนดเวลา สมาชิกสงหนังสือสัญญากู หนังสือสัญญาค้ำประกันพรอมเอกสารและตรวจสอบ เรียบรอย ในวัน
ทำการ ดังนี้
เวลา 08.30 น. - 14.30 น. สหกรณจะโอนเงินเขาบัญชีสมาชิกในวันรุงขึ้น
เวลา 14.30 น. - 16.00 น. สหกรณจะโอนเงินเขาบัญชีสมาชิกในวันทำการถัดไปอีกหนึ่งวัน
ตัวอยาง สมาชิกยื่นคำขอกู วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เจาหนาที่จะตรวจสอบถากูไดจะออกสัญญากูและสัญญา
ค้ำประกันใหแกสมาชิกและนัดวันทำสัญญาในวันที่ 3 ธันวาคม 2558
ถาสมาชิกมาทำสัญญาโดยนำสัญญาที่ลงลายมือชื่อเรียบรอยพรอมเอกสารสำเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ใน
วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 08.30 น. - 14.30 น.เจาหนาที่สินเชื่อตรวจสอบเรียบรอยสัญญาถูกตองครบถวน พรอมสงคืนคูฉบับ
สัญญาและใบสำคัญจายใหแกสมาชิกผูกูแลว เปนอันเสร็จสิ้นการทำสัญญาและสหกรณจะโอนเงินกูที่สมาชิกไดรับ(สุทธิ)เขา
บัญชีเงินฝากที่สมาชิกแจงไวใหในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สมาชิกสามารถไปกดเงินไดจากตูATM ตั้งแตเวลา 13.00 น.
เปนตนไป ถาสมาชิกมาวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เกิน เวลา 15.30 น. สหกรณจะโอนเงินเขาบัญชีใหในวันที่ 8 ธันวาคม
2558 (เนื่องจากติดวันหยุด)และหากมาหลังวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สหกรณ จะโอนเงินเขาใหก็จะเปนวันทำการถัดไปตาม
เวลาที่สมาชิกมาทำสัญญาเรียบรอย

Direct credit

หมายเหตุ กรณีสมาชิกยังไมมีสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย สมาชิกตองไปเปดบัญชีออมทรัพยที่ธนาคาร
วารสารสหกรณออมทรัพย
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...
คอลัมนเก็บมาฝาก

นมและโยเกิรต เพื่อสุขภาพที่ดี
Health your life
“สุขภาพทีี่ดี หาซืื้อไไมได” คำกล
ำ าวนีี้ยังคงใช
ใ ไดกับผูที่รักสุขภาพและสนใจดู
ใ แลรางกายให
ใ ดีอยูเสมอ นอกจากการ
ออกกำลังกายแลว เรื่องกิน เรื่องดื่ม ก็สำคัญไมแพกัน ถาเราเลือกรับประทานสิ่งที่ดี ๆ เขาไปสูรางกาย ก็จะทำใหรางกาย
ไดรับสารอาหารเปนประโยชน มีชีวิตพรอมที่จะดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอีกยาวนาน
ปจจุบัน นม เปนอาหารที่จำเปนสำหรับการเจริญเติบโต คนทุกวัยมีความเชื่อวา ถาไมดื่มนมเราก็คิดวารางกายจะ
ไมแข็งแรง ไมเพียงแตเฉพาะเด็ก ผูใหญเองก็ตองดื่มนมเหมือนกัน เพราะเชื่อวาในนมมีแคลเซียม ปองกันโรคกระดูกพรุนได..
จริงหรือ?

ในนมมีอะไรที่เปนผลรายตอสุขภาพหรือไม
นมเปนแหลงไขมันที่ดี แตเปนไขมันที่อิ่มตัว ถาดื่มมากเกินไปก็จะเปนสาเหตุของโรคเสนเลือดที่หัวใจตีบ เนื่องจาก
คอเลสเตอรอลในเลื
ใ ือดสูงขึึ้น
นมมีสวนประกอบของน้ำตาลแล็กโทส จึงทำใหนมมีรสชาติหวานออน ๆ ทำใหเด็กแรกเกิดอยากดื่มนมจากแม
ธรรมชาติจึงใหน้ำยอยนี้มาตั้งแตเกิด จนเด็กอายุประมาณ 4-5 ขวบ การผลิตน้ำนมจากแมจะนอยลงหรือหยุดไป
ในน้ำนม มีวิตามิน A, D, B2, โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี และแคลเซียม และที่เนนกันมากคือ แคลเซียม
ซึ่งมีสวนสรางความหนาแนนของมวลกระดูกของเด็กตั้งแตอยูในครรภ พอเจริญเติบโตเขาสูวัยรุน แคลเซียมก็จะชวยสราง
กระดูกใหยาวขึ้น ถาในวัยเด็กและวัยหนุมสาว รางกายเรามีการสะสมไวเพียงพอ จะชวยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนได
และยังชวยในเรื่องความแข็งแรงของฟนอีกดวย แตถาใครไดรับไมเพียงพอ จะทำใหเสี่ยงตอโรคกระดูกเปราะไดงาย ทางที่ดี
ควรปรับมาดื่มนมหลังอาหาร หรือดื่มในประมาณนอยแตดื่มวันละหลาย ๆ ครั้ง ใหไดประมาณวันละ 1 แกว เพื่อไปชะลอ
ไมใหกระดูกพรุนเร็วขึ้น
หลายคนบอกวา ดื่มนมไมได ดื่มแลวทองเสีย ก็อาจตองเปลี่ยนมาหาแหลงแคลเซียมแหลงใหม เชน ดื่มนม
ถั่วเหลือง หรือน้ำเตาหูแทน แตที่อยากแนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือ โยเกิรต
ขอดีของโยเกิรต คือ มีแบคทีเรีย ซึ่งเชื่อกันวาแบคทีเรียตัวนี้มีสวนชวยทำใหลำไสแข็งแรง และอาจสรางภูมิที่ดีให
รางกาย แบคทีเรียที่อยูในโยเกิรตแตละถวยมีมากกวาหมื่นพันลานตัวเลยทีเดียว
การเลือกรับประทานโยเกิรต ตองคำนึงถึงน้ำตาลที่ผสมไปดวย โดยสวนใหญถาเปนรสธรรมชาติ จะไมเกิน 8 กรัม
(เทากับ 2 ชอนชา) ยิ่งนอย ยิ่งดี ถาเปนรสผลไม ก็จะมีน้ำตาลผสม เชน ในถวย 150 กรัม มีน้ำตาลถึง 24 กรัม ซึ่ง
เทากับ 6 ชอนชา หรือ เทากับ 96 แคลลอรี่
แตถาไมชอบดื่มนม และไมชอบทานโยเกิรตก็อาจจะตองหาวิธีอื่น ที่ชวยใหรางกายไดรับแคลเซียมที่เพียงพอ เชน
แคลเซียมเม็ดอาหารเสริม 600-800 มิลลิกรัม แตรับประทานมากไปก็ไมดีตอรางกาย อาจจะทำใหเกิดนิ่วในไตได หรืออาจ
ขอคำแนะนำจาก คุณหมอ หรือเภสัชกร กอนซื้อมารับประทาน

“ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ô¹ ÃÙŒ¨Ñ¡ÍÂÙ‹ ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ ªÕÇÔμ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐÂ×¹ÂÒÇ”
ที่มา : 1. ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
2. http://www.thaihealth.or.th
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ÁÒ»ÅÙ¡¼Ñ¡¤Í¹â´ Å´ âÅ¡ÃŒÍ¹¡Ñ¹à¶ÍÐ
“หนึ่งในสิบ ของชีวิตมนุษยเพลิดเพลินอยูกับการกิน สี่ในสิบ
สุขสงบดวยการนอน สวนที่เหลือทุมเทอยูกับการทำงาน” “นี่คือชีวิต
หากมนุษยเราเจียดเวลาเพียงอีกหนึ่งในสิบของชีวิตหาความสุขใหกับ
ตนเองไดก็คงดี ไมวาเราจะเปนการทองเที่ยว ออกกำลังกายหรือการเลี้ยงสัตว ถึงเวลาแลวที่เราจะ
ใหเวลากับตนเอง หาความสุขสวนตัว ทำกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ โดยมีทางเลือกใหมเปนการปลูกผักปลอดภัยไวเปนไมประดับ
ที่สามารถรับประทานได ซึ่งเหมาะกับสังคมเมืองและเปนการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ลดมลพิษที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนอีกดวย
ยิ่งในสภาพปจจุบันอากาศที่รอนจัดวาปกติดทำใหปริมาณผักที่ออกสูตลาดลดลง ประกอบกับสินคาเกษตรบางชนิด
ตองผานพอคาคนกลางหลายขั้นทำใหมีราคาสูงขึ้น การปลูกผักคอนโดจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ไดผลกำไรใหกับชีวิต ชวยลดคา
ใชจาย ทำใหสุขภาพแข็งแรง และจิตใจแจมใส รูใหมๆ เกิดความคิดสรางสรรค และเปนการบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
สวนรวมโดยไมรูตัว
ปจจุบันผูคนในเมืองหลวงสวนใหญมักอาศัยอยูในรูปแบบของคอนโดมีเนียม อพารเมนท หรือแมนชั่น ซึ่งการอาศัย
อยูแบบนี้มีพื้นที่จำกัด และไมมีบริเวณที่ดินเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก นอกจากบางแหงอาจมีพื้นที่ระเบียงเพียงเล็กนอย
เทานั้น ดังนั้นลักษณะของ “สวน” ที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีพื้นที่อยูอาศัยขนาดจำกัด ควรที่จะไมตองเนนเรื่องการปลูก
ลงดิน หรือที่เรียกวา “ผักคอนโด” หรือ “สวนครัวกระถาง”
การปลูกผักคอนโดหรือการปลูกผักสวนครัวกระถาง หมายถึง การปลูกผักในพื้นที่จำกัด ซึ่งเปนการปรับแนวคิดที่วา
“การปลูกผักตองมีพื้นที่มาก ๆ และตองเปนเกษตรกรจึงจะทำใหคนอยูบนตึกไมมีพื้นที่ทำการเพาะปลูก ไดแต
อาศัยอยูไปวัน ๆ” ซึ่งความคิดขางตนของคนอยูบนตึกจริง ๆ แลวก็ไมผิดคนสวนใหญจึงเลือกซื้อตนไมที่เปนพวกไมดอกไม
ประดับในกระถางที่มีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอม และสวนหนึ่งสิ้นหวังหรือหดหูกับการนั่งมองตนไมที่เฝาทะนุถนอมเหี่ยวเฉา
คอยๆ ตายไปที่ละตนสองตน (แมวาจะซื้อมาชดเชยไดก็ตาม) นี่อาจจะเปนสาเหตุทำใหคนที่อยูในหองที่มีพื้นที่จำกัด ไมคิด
จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยิ่งทำใหไมเคยคิดถึงไมประดับที่รับประทานได อีกทั้งยังเติบโตงายกวาไมดอกไมประดับทั่วไป
การเลือกผักที่จะปลูก ควรเลือกปลูกผักที่ใชบอย ดูแลรักษางาย ไมยุงยากเพื่อใหสามารถเก็บผักรับประทานได
และควรเปนผักที่สมาชิกในบานชอบ เชน ผักชี ผักชีฝรั่ง คึ่นฉาย คะนา ผักกาดเขียว ปลี ตะไคร กะเพรา แมงลัก
โหระพา สะระแหน พริก เปนตน ซึ่งผักพวกนี้มีอายุการเก็บเกี่ยวคอนขางเร็ว การปลูกก็ทำไดงาย ๆ เหมือนกับการปลูก
แบบทั่วไป เพียงแตเปลี่ยนจากปลูกพื้นดินเปนการปลูกในกระถางหรืออาจนำวัสดุที่เหลือใชมาชวยในการปลูก เชน กระเชา
หรือ ยางรถยนต เปนตน
ถึงเวลาหรือยัง ที่จะใหเวลาแกตนเองเพิ่มขึ้นอีกเพียงหนึ่งในสิบของชีวิต กับการหาความสุขสวนตัวยามวางกับ
ครอบครัวแทนการเดินศูนยการคาหรือซุปเปอรมาเก็ต ดวยการทำกิจกรรมเล็ก ๆ นอยๆ จากหลายๆ ทางเลือกมาเปนการ
สรางพื้นที่สีเขียวลดโลกรอน เชนการปลูกผักปลอดภัยไวเปนทั้งไมดอกและไมกินได
ซึ่งสามารถทำไดไมวาจะอยูบานเดี่ยวพื้นที่แคบ ๆ ทาวนเฮาส แฟลตหรือคอนโดฯ ก็ตาม สำหรับผูที่มีพื้นที่
กวางขวางก็สามารถนำหลักการดังกลาวนี้ไปปรับประยุกตใชใหสะดวกยิ่งขึ้นได
การปลูกผักในพื้นที่แคบ ๆ (ปลูกผักคอนโด) สรางพื้นที่สีเขียวแทนการปลูกไมประดับที่กินไมได มีความเปนไปได
มาก เพียงแตในชุมชนเมือง และคนที่อยูบนตึกตองเปลี่ยนความคิดที่วา “ไมไดมีความรูเรื่องการเกษตรจะทำไดอยางไร”
แลวทำไมหองอื่น ๆ เขายังมีไมประดับกระถางไดสวยงามทั้ง ๆ ที่เขาก็ไมมีความรูเชนกัน
ความผิดพลาดและความเสียหายจากการที่พืชผักโตชา หรือตายกอนกำหนดนั้นไมใชเรื่องเลวราย อยางนองเราก็ได
ความเพลิดเพลินกับการคอย ๆ จากไปของพืชผักโดยไมรูตัว แตดวยความตั้งใจจริงการเริ่มปลูกใหม การปรับเปลี่ยนวิธีดูแล
หรือการเปลี่ยนชนิดของพืชผักใหมๆ ก็จะทำใหเราไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ดวยความสุขใจมากยิ่งขึ้น
ที่มา : www.kapook.com
วารสารสหกรณออมทรัพย
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เรื่องนารู....

ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ผลการด

¨Ò¡ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ï (Ê.Í.Ê.)

สินททรัพย 7,310,041.42 บาท (เงินฝากสหกรณ 7,220,931.42 บาท)
หนี้สิน 1,846,990.00 บาท (เงินสงเคราะหลวงหนาและคางจาย)
ทุนสะสม 5,463,051.42 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
กอตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2544 มีกรรมการมาแลว 7 คณะ
ปจจุบัน (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558) มีสมาชิกทั้งสิ้น 11,505 คน ถึงแกกรรม ทั้งหมด 903 คน
เงินสงเคราะหศพ สมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 20 บาท (เริ่ม พ.ค.53)** ตั้งแต ป 2544 – ตุลาคม 2558
สมาชิก 1 คน จายเงินสงเคราะหฯ ศพ ชวยเหลือทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตมาแลว เปนเงินทั้งสิ้น
13,690 บาท (437/10+ 46620) ทายาทไดรับเงินสงเคราะห(สุทธิ) ประมาณ 220,896 บาท

เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจำ 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
รอยละ 1.00 ตอป เงินฝากออกทรัพยพิเศษ
รอยละ 3.00 - 3.15 ตอป
รอยละ 2.75 ตอป เงินฝากเพิ่มพูนทรัพย (24 เดือน) รอยละ 3.25 - 10.00 ตอป

อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
รอยละ 7.05 ตอป
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM-ID
เงินกูสามัญ
รอยละ 7.05 ตอป
เงินกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินกูสามัญกองทุนสงเคราะห รอยละ 7.05 ตอป
เงินกูสามัญวิทยฐานะ
เงินกูสามัญโครงการเฉพาะ รอยละ 6.00 ตอป
เงินกูสามัญสินเชื่อสวนบุคคล
เงินกูพิเศษ
รอยละ 7.05 ตอป
เงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

7.05
7.05
7.05
5.60
5.75

ตอป
ตอป
ตอป
ตอป
ตอป

เงินกูสินเชื่อสวนบุคคล

เงินกูสามัญกองทุนสงเคราะหฯ

วงเงินกู - สูงสุดไมเกิน รอยละ 90 ของคาหุนที่สมาชิกมีอยู ณ วันยื่นกู
เงื่อนไข - ไมเคยกู หรือ ปลอดหนี้กับสหกรณ มาแลวอยางนอย 12 เดือน
- ไมตองมีผูค้ำประกัน ใชคาหุนเปนหลักประกัน
- ผอนชำระคืนไมเกิน 120 งวด
- สามารถเลือกผอนชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนได (ไมตองสง
ชำระเงินตนรายเดือน)
- รับเงินทันทีเมื่อทำสัญญาเสร็จเรียบรอย (คูสมรสตองลงชื่อใน
สัญญาดวย)
- อัตราดอกเบี้ย 5.60% ตอป ไมมีเงินเฉลี่ยคืน

เฉพาะผูที่เกษียณแลวและรับบำนาญ
วงเงินกู - ไมเกิน 95% ของคาหุน
บวกเงินสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม
(นับถึงวันยื่นกู 40,000-110,000 บาท)
ใชผูค้ำประกัน 1 คน ผอนไมเกิน 240
งวด อัตราดอกเบี้ย 7.05% ตอป มี
เงินเฉลี่ยคืนคืน

¦¦¤µ¦¸É¦¹¬µ : µ¥£´¸ Îµ µ¥´¥°´rr Ân¸ µ¥¦³Á¦· »n° µ»£µ¸ Ã¨®·µrr µ¥¨oµ«´·Í ·rr ª
µ¥Á¨·««·¨m ¦´¤»· µ¥¦³·¬r Å¥°»¤ µ¥»Á®¨º° ¤µ¦³¼¨
¦¦µ·µ¦ : µ¥ª´ ®¤ºÉ«¦¸´¥
µ
ª´¸É 30´¡§«·
µ¥
°¦¦µ·µ¦ : .. «·¨µ¦Î
ª¡¦ ¦³´µ£´Á·
¥ µ
¤´¨¨·°¤µ¤²
µ ÁÈ¤ÂªÁ¨·«µ¥°µµ«
·¡´
r µ»2558
´µ ª··¦¡¬r µ¼«¦¸ °·»ª¦¦r
µ¡¦·¦µ ·¡¥r°´¬¦ .. »µ¤µ« »¤µ ..«¦¸ª¨ ´ª£·µ¨ µ¥¸¦³¡¬r ¡¬rÃ£µ ..d¥» ¤µºÉ

