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จากใจประธานทองจากใจประธานทองจากใจประธานทอง
 การประชุมใหญสามัญ ประจำป  2555 สมาชิกไดรับเงินปนผล รอยละ 6 และเงินเฉล่ียคืน 
รอยละ 13.25 เปนที่เรียบรอยแลวผมหวังวาสมาชิกคงพอใจ  พูดถึงการเปนหนี้ ผมเริ่มมา
บริหารงานสหกรณฯ กลางป 2548  สหกรณฯ กูเงินสถาบันการเงินจำนวน 4,430 ลานบาทเศษ  
ป 2555  สหกรณฯ  กู  15,170 ลานบาทเศษ เพ่ิมข้ึนหม่ืนกวาลาน  โดยไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน  
ใชแตบุคคลค้ำประกันโดยคณะกรรมการดำเนินการ  ผมใหอาจารยสมหมาย (แมบานผม) 
ลงนามยินยอมกูเงินทุกๆป  เมื่อตนป  2556  ไดปรารภกับ ผมวา “เมื่อไรสหกรณฯ จะไมตอง
กูเงิน” ผมตอบวา “ไมตองคิดมาก”  แตคำพูดอาจารยสมหมาย ทำใหผมเปลี่ยนแนวคิดใหม 
ทำอยางไรสหกรณฯยืนไดดวยตนเอง  ไมใชวาผมจะกลัวการเซ็นค้ำประกัน  ไมเคยคิดเมื่อ
มีความตั้งใจจะบริหารงานสหกรณฯ  ตองทำใหดีที่สุด
 การที่สหกรณฯ  จะไมเปนหนี้  15,170 ลานบาทเศษ  จะตองมีทุนของตนเอง 
ทุนไดมาจากทุนเรือนหุนของสมาชิก, ทุนตามขอบังคับสหกรณฯ  เชน  ทุนสำรอง ทุนขยายกิจการ  
เปนตน  เพิ ่มขึ ้นจากเดิม 15,000 ลานบาทเศษ โดยเฉพาะทุนตามขอบังคับสหกรณฯ 
ซึ่งไดมาจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  จะไมมีตนทุนคาใชจาย  ทุนตามขอบังคับสหกรณฯ
จะสงผลกระทบตอเงินปนผล - เฉลี่ยคืนของสมาชิก  ถาจัดสรรตามขอบังคับมาก เงินปนผล 
– เฉลี่ยคืนจะนอย  แตผลระยะยาว  คือ  สหกรณฯ  จะมั่นคง  มีเงินทุนสะสมของตนเอง
เพียงพอ  สามารถกำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูไดเอง ไมตองคำนึงถึงดอกเบ้ียเงินกูสถาบันการเงินอ่ืน  
จะเห็นไดจากสหกรณออมทรัพยภาคกลางและภาคใต  จะมีทุนของตนเองมาก สามารถใหเงินกูแกสมาชิก และมีเงินเหลือใหสหกรณตางๆ กูไดถามวา
เราทำไดเหมือนเขาหรือไม  ผมตอบวาได ถาเรารวมมือกัน  เสริมสรางวินัยการออม ดูอยางสหกรณเพ่ือนบานทางภาคอีสาน  ท่ีมีวิถีการครองชีพ
คลายคลึงกัน  เชน  สหกรณฯครูศรีสะเกษ  จะกำหนดการกูเงินสามัญของสมาชิกตองมีหุน ถึงรอยละ 35  ของเงินกู ถาไมเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ 
(เก่ียวกับการประกันชีวิต)  ตองมีหุน รอยละ 45 - 48  ของเงินกู แตสหกรณฯ ครูโคราช ตองมีหุนรอยละ 20 ถาหักคาหุนเทากับ สหกรณฯครูศรีสะเกษ 
บางทานอาจไมพอใจ  มีเงินเหลือไปใชจายนอย  ผมอยากใหมองใหม  การท่ีสหกรณฯ  หักเงินคาหุนจากเงินกู  ในอัตราท่ีสูง  จะชวยลดความเส่ียง
ดานตางๆ  ดังนี้

ดานสมาชิก  สรางความม่ันคงใหกับชีวิต และลดภาระหน้ีสิน เม่ือเกษียณอายุราชการ เงินเดือนลด หุนหักชำระหน้ี  หน้ีเหลือนอย หรืออาจไมมีหน้ี
ดานผูค้ำประกัน  ลดภาระค้ำประกัน
ดานสหกรณฯ  สหกรณฯ  ม่ันคง  มีทุนหมุนเวียนชวยเหลือสมาชิกซ่ึงกันและกัน  โดยไมตองพ่ึงพาเงินทุนภายนอก

 หลายหนวยงานไดรณรงคสงเสริมการออม ภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม  พ.ศ.  2541  กำหนดใหวันท่ี  31 ตุลาคม 
ของทุกป เปน “วันออมแหงชาติ”  และสถาบันการเงินตางๆ  ก็สงเสริมการออม  โดยใชกุศโลบายมีรางวัลแถมนอกเหนือจากดอกเบ้ีย  เงินฝากให ผมและ
ทีมงานขอเชิญชวนสมาชิกเพ่ิมทุนใหกับสหกรณฯ โดยการออม สหกรณฯ จัดทำคูปองชิงโชค โดยใหสมาชิกท่ีซ้ือหุนทุกๆ 1,000 บาท ไดรับคูปอง 1  ใบ 
มีสิทธ์ิลุนโชคทองคำ 40 เสนๆละ 1 บาท ซ่ึงรายละเอียดมีในวารสารฉบับน้ี
 นอกจากการสงเสริมการออมใหกับสมาชิกแลว  นวัตกรรมในการบริการ  ผมและทีมงานจะปรับโครงสรางการบริการจัดการใหม  โดยแบง
การบริการเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สมาชิกสามารถติดตอใชบริการไดตามเขตพ้ืนท่ีท่ีตนสังกัดอยู ไดครบวงจร   เพ่ือความสะดวกและคลองตัวของสมาชิก
 ทายน้ีผมและทีมงานขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย  พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลใหทานท้ังหลายตลอดจนครอบครัว  มีความสุข  ความเจริญ  สุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง  ปราศจากภัยอันตรายใด ๆ 
คิดทำส่ิงใด ใหสมปรารถนาทุกประการเทอญ
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บก.แถลงบก.แถลงบก.แถลง

สวัสดีคะ  พี่นองมวลสมาชิกสหกรณฯ  ที่เคารพทุกทาน
 พ่ีนองเพ่ือนสมาชิกคะ วารสารฉบับน้ี  เปนฉบับแรกตนป  2556  ในรอบป  2555  ท่ีผานมาฝายวิชาการ และประชาสัมพันธ  

ประสบความสำเร็จ  และสรางความพึงพอใจสูงสุดแกสมาชิก   ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเช่ียวชาญ

 ในป 2556 น้ี คณะกรรมการไดอนุมัติโครงการสำคัญหลายโครงการ อาทิ เชน “โครงการระดมหุนทรัพยทวี” เปนโครงการระดม

หุนเพ่ือสรางนิสัยการออม  โดยมีแรงจูงใจชิงทองคำ 40 เสน มูลคา 1 ลานบาท มาชวยกันออมเงินหุน ไดท้ังปนผล ไดท้ังทองกันเถอะคะ

สมาชิกท่ีสนใจอานขอกำหนดเง่ือนไข  และรายละเอียดไดในวารสารเลมน้ีคะ

 วารสารเลมน้ี  มีเน้ือหาสาระท่ีเปนประโยชนนารู  และควรรูมากมาย  สมาชิกจะไดรับทราบขอมูลขาวสาร ความเคล่ือนไหวท่ี

เปนปจจุบัน  รับทราบนโยบายซ่ึงเปนนวัตกรรมใหม  ในการปรับโครงสรางการบริหารสหกรณจากการอานคอลัมน “จากใจประธานทอง”  

สำหรับทานท่ีสงสัยไมเขาใจเร่ืองประกันชีวิตของสหกรณฯ  ทานจะไดรับความกระจางจากรองชูเกียรติ  ฉายพิมาย  และนายบุญธรรม  

เดชบุญ  ประธานฝายระเบียบ  ปน้ีฝายระเบียบทำงานหนักมาก  ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ  ในการรางระเบียบ และ

ปรับระเบียบ  เพ่ือประโยชนของสหกรณฯ  และมวลสมาชิก ดวยความหวงใย  และสรางขวัญกำลังใจสมาชิกผูท่ีมีอายุ  75  ปข้ึนไป 

ซ่ึงประกันไมคุมครอง  คณะกรรมการไดกำหนดระเบียบวาดวยทุนสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ พ.ศ. 2556 ซ่ึงไดประกาศถือใชแลว 

เม่ือ 2  มีนาคม  2556  อยากทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเปดอานไดในคอลัมน  “คุยเร่ืองระเบียบ”  นอกจากน้ีนายวีระ โรจนหิรัญ โฆษก

ฝายวิชาการฯ ไดนำเสนอเง่ือนไขตางๆ ของโครงการระดมหุนทรัพยทวี  เชิญอานรายละเอียด  เพ่ือลุนโชคทองสน่ันเมืองโคราชไดแลวคะ
 สุดทายน้ี  ดิฉันขอแจงขาวดีใหมวลสมาชิกทราบลวงหนา  เพ่ือเตรียมความพรอม  ดังน้ีคะ

 - 18  เมษายน  2556 – 9  พฤษภาคม  2556  เตรียมพบกับคณะกรรมการดำเนินการท้ังคณะเดินทางออกใหความรูพบปะสมาชิก

   ทุกอำเภอ ทานใดมีขอของใจสามารถสอบถามไดอยางใกลชิด

 - 11  พฤษภาคม  2556  เตรียมตัวเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม

 - มิถุนายน  2556  ทานท่ีมีบุตรเตรียมตัวสมัครทุนบุตรสมาชิก

 - ตุลาคม  2556  เลือกต้ังผูแทนสมาชิก

 - พฤศจิกายน  2556  ประชุมผูแทนสมาชิกและผูชวยงานฯ

              *** เร็วๆ  น้ีพบกับสถานีวิทยุสหกรณออมทรัพยครูฯ  ทานจะไดรับรูขาวสารสหกรณฯ  รวดเร็วทันเหตุการณ ***

 สุดทายน้ีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธท้ังหลายดลบันดาลใหสมาชิกทุกทาน มีความสุข มีความเจริญ คิดส่ิงใด

จงสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการเทอญ
พบกันใหมฉบับหนา

 สวัสดีคะ

วรณี  พงษไพบูลย

โดย  นางวรณี   พงษไพบูลย  
ประธานคณะอนุกรรมการฝายวิชาการและประชาสัมพันธ 
โทร.  089  -  2828557    
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กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
ผูตรวจสอบกิจการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
ผูตรวจสอบกิจการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
ผูตรวจสอบกิจการ

นายวุฒิพล  ฉนำกลาง

ประธานผูตรวจสอบกิจการ

นายวุฒิพล  ฉนำกลาง

ประธานผูตรวจสอบกิจการ

นายบัญญัติ  กิจชวลิต 
ผอ.ร.ร.บานหนองหวาตาดำ

รองประธานผูตรวจสอบกิจการ
ผอ.ร.ร.บานหนองหวาตาดำ
นายบัญญัติ  กิจชวลิต 

ผอ.ร.ร.บานหนองหวาตาดำ
รองประธานผูตรวจสอบกิจการ

นายสิทธิศักดิ์  พรหมสุข  
ผอ.ร.ร.บานทุงกระโดน

กรรมการผูตรวจสอบกิจการกรรมการผูตรวจสอบกิจการ

นายสิทธิศักดิ์  พรหมสุข  
ผอ.ร.ร.บานทุงกระโดน

กรรมการผูตรวจสอบกิจการ

ัติ  กิจชวลต นายบญญน ยบัญญั ิ จิช ินายบัญญัติ  กิจชวลิต 

นา วุ พล  ฉฉนนำก างนน ยา ฉ ำำำำก าางฒนายววุฒฒิิิพพลล  ฉฉนนำำำำกกลลาาง

ประธานผตรวจสอบกิจการประธานผตรวจสอบกิจการ

นายสิิทธิศักด์์ิ  พรหมสุข  นายสิิทธิิิศััักด์์์์ิิิ  พรหมสุข 
ผอ ร ร บานทงกระโดนร ร บผอ ร ร บานทงกระโดน

นายวัฒนะ  เหาะสูงเนิน
ผอ.ร.ร.โคกกระชายโนนกุม
กรรมการและเลขานุการ

ผูตรวจสอบกิจการ

ผอ.ร.ร.โคกกระชายโนนกุม
กรรมการและเลขานุการ

ผูตรวจสอบกิจการ

นายวัฒนะ  เหาะสูงเนิน
ผอ.ร.ร.โคกกระชายโนนกุม
กรรมการและเลขานุการ

ผูตรวจสอบกิจการ

ู

งเนายวัฒนะ  เหาะสงเนเหาะเหาวฒนะยวัฒนะ ยวฒนะ เหาะ นะ เหาะสงเนเหะ เหาะสงเนินนนา ั ะาานายวัฒนะ  เหาะสูงเนิน

แนะนำคณะผูตรวจสอบกิจการ  แนะนำคณะผูตรวจสอบกิจการ  แนะนำคณะผูตรวจสอบกิจการ  
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โดย  นายชูเกียรติ  ฉายพิมาย
รองประธานกรรมการ
โทร. 081-9771071

โดย  นายชูเกียรติ  ฉายพิมาย
รองประธานกรรมการ
โทร. 081-9771071

โดย  นายชูเกียรติ  ฉายพิมาย
รองประธานกรรมการ
โทร. 081-9771071

 สำหรับการทำประกันชีวิตกลุมสมาชิกน้ัน เปนสวัสดิการอยางหน่ึงท่ีคณะกรรมการดำเนินการไดใหความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน

ท่ีสมาชิกพึงไดรับ   รวมท้ังเปนหลักประกันเงินกูใหแกสมาชิกผูกู, สมาชิกผูค้ำประกัน และทายาทของสมาชิก ซ่ึงจะไดรับเงินคาสินไหมดวย

โดยสมาชิกผูกูเงินฉุกเฉิน,  กูเงินสามัญ และกูเงินพิเศษตองสมัครประกันชีวิตกลุม ตามระเบียบฯ ท่ีกำหนดไว

 โดยท่ีประชุมใหญ ไดจัดสรรจัดกำไรสุทธิ ประจำป  2555  ต้ังงบประมาณรายจายประจำป  2556  จำนวน 90,000,000.-บาท เพ่ือจัด

ทุนสวัสดิการเปนคาเบ้ียประกันชีวิตใหแกสมาชิกสหกรณ  ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการไดมีมติ และคัดเลือก บริษัทเจาพระยาประกันภัย จำกัด 

(มหาชน) เปนผูประกันชีวิตกลุมในป 2556 ใหแกสมาชิกท่ีกูเงินสหกรณ และมีความประสงคตองการสมัครประกันชีวิตกลุม โดยมีรายละเอียด

ตอไปน้ี

การทำประกันชีวิตกลุม ป 2556การทำประกันชีวิตกลุม ป 2556การทำประกันชีวิตกลุม ป 2556

 คุมครองการเสียชีวิตทุกกรณี ต้ังแต 1 กุมภาพันธ 2556 – 1 กุมภาพันธ 2557 (สำหรับผูสมัครประกันชีวิตกลุมต้ังแต 1 กุมภาพันธ

2556 เปนตนไป คุมครองตามเง่ือนไขของกรมธรรม)  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

1 สามัญ    15 ป - 75 ป 417 207 210 900,000.00

2 สมทบบุคคลภายนอก    20 ป - 75 ป 417   - 417 900,000.00

3 คูสมรสของสมาชิก    15 ป - 75 ป 417   - 417 900,000.00

4 บุตรของสมาชิก อายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป 417   - 417 900,000.00

1 สามัญ    15 ป - 75 ป 417 207 210 900,000.00

2 สมทบบุคคลภายนอก    20 ป - 75 ป 417 - 417 900,000.00

3 คูสมรสสมาชิก    15 ป - 75 ป 417 - 417 900,000.00

4 บุตรสมาชิก อายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป 417 - 417 900,000.00

ลำดับ

ที่

ลำดับ

ที่ ประเภทสมาชิก ชวงอายุ(ป) คาเบี้ย/คน/เดือน สอ.จายให สมาชิกจายเอง ทุนประกัน

ประเภทสมาชิก ชวงอายุ(ป) คาเบี้ย/คน/เดือน สอ.จายให สมาชิกจายเอง ทุนประกัน

โครงการ 1 คุมครองสมาชิก คูสมรส และบุตรสมาชิก

โครงการ 2 คุมครองสมาชิก คูสมรส และบุตรสมาชิก

วารสาร 
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด  4
วารสาร 
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด  4



ระเบียบฯ ทุนสวัสดิการผูสูงอายุ , ระเบียบฯ เงินกูฉุกเฉิน และการใหกูเงินแกสมาชิกระเบียบฯ ทุนสวัสดิการผูสูงอายุ , ระเบียบฯ เงินกูฉุกเฉิน และการใหกูเงินแกสมาชิก

5    www.korattsc.com

โดย  นายบุญธรรม  เดชบุญ
ประธานคณะอนุกรรมการฝายระเบียบ 
กฎหมาย  ติดตาม  และประเมินผล
โทร.  081-7605712

โดย  นายบุญธรรม  เดชบุญ
ประธานคณะอนุกรรมการฝายระเบียบ 
กฎหมาย  ติดตาม  และประเมินผล
โทร.  081-7605712

โดย  นายบุญธรรม  เดชบุญ
ประธานคณะอนุกรรมการฝายระเบียบ 
กฎหมาย  ติดตาม  และประเมินผล
โทร.  081-7605712

คุยเรื่องระเบียบคุยเรื่องระเบียบคุยเรื่องระเบียบ

 เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด ทุกทาน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดท่ี 55  โดยทานประธานทอง วิริยะจารุ 
ไดมีการเพ่ิมประเภทเงินกูของสหกรณ  เพ่ือปรับสภาพใหทันกับเหตุการณ  และสภาวะทางการเงิน ใหกับสมาชิกในป 2555  โดยมอบหมายใหฝายระเบียบฯ 
เพ่ิมประเภทเงินกูฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เงินกูสหกรณวงเงินปนผล)  ในปท่ีผานมา  ซ่ึงเปนระเบียบฯ ใหม  ท่ีสหกรณไมเคยดำเนินการมากอน มีสมาชิกใชบริการ
จำนวน  1,486 ราย  เปนเงินจำนวน  28 ลานบาทเศษ  เปนการชวยบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกจำนวนหน่ึง
 นอกจากน้ี ประธานและคณะกรรมการดำเนินการ  ไดมอบหมายใหฝายระเบียบฯ จัดสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูสูงอายุท่ีบริษัทประกัน
ไมคุมครองกรณีเสียชีวิต  จึงไดกำหนดระเบียบฯ วาดวยทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูสูงอายุ พ.ศ. 2556  และประกาศถือใช ต้ังแตวันท่ี 2 มีนาคม 2556
โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี
1.  สหกรณฯ จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เพ่ือเขากองทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูสูงอายุ
2.  เพื่อเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 75 ปขึ้นไป ซึ่งถึงแกกรรม จะไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะห   
    รายละไมเกิน 200,000 บาท   โดยการจายทุนสวัสดิการเปนไปตามเกณฑอายุการเปนสมาชิก ดังนี้  
 - อายุการเปนสมาชิกตั้งแต  15 – 20 ป     รับเงินสวัสดิการ  50,000 บาท
 - อายุการเปนสมาชิกตั้งแต  20 ปขึ้นไป – 30 ป    รับเงินสวัสดิการ 100,000 บาท
 - อายุการเปนสมาชิกตั้งแต  30 ปขึ้นไป – 40 ป    รับเงินสวัสดิการ 150,000 บาท
 - อายุการเปนสมาชิกตั้งแต  40 ปขึ้นไป     รับเงินสวัสดิการ 200,000 บาท
3. การรับเงินสวัสดิการสงเคราะห  ตองหักชำระหน้ีท่ีสมาชิกกอหน้ีผูกพักกับสหกรณฯ กอนเปนอันดับแรก  สวนท่ีเหลือจะจายใหแกทายาทตามลำดับ ดังน้ี 
   (1) คูสมรส (2) บุตร (3) บิดามารดา (4) ผูอุปการะ
4. ระยะเวลาการรับเงินสวัสดิการ ใหคูสมรสย่ืนคำขอภายใน 60 วัน นับต้ังแตวันท่ีถึงแกกรรม  สวนกรณีบุตร หรือบิดามารดา หรือผูอุปการะ ใหย่ืนคำขอ
   ภายใน 2 ป นับต้ังแตวันท่ีถึงแกกรรม
5. เอกสารการรับเงินสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ  มีดังน้ี
 -  คำขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูสูงอายุ
 -  สำเนาใบมรณบัตรของสมาชิกผูสูงอายุ พรอมแสดงหลักฐานจริง
 -  สำเนาบัตรขาราชการ/ประชาชน/ของสมาชิกผูสูงอายุ และผูมีสิทธิรับทุนสวัสดิการ พรอมหลักฐาน
 -  สำเนาทะเบียนบานท่ีมีช่ือสมาชิกผูสูงอายุ และผูมีสิทธิรับเงินทุนสวัสดิการ พรอมหลักฐาน
 -  สำเนาทะเบียนสมรส  พรอมแสดงหลักฐานจริง
สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  www.korattsc.com 
 ทายสุดน้ี  ไดมีการปรับเงินกูฉุกเฉินวงเงิน ไมเกินรายละ 300,000 บาท โดยเพ่ิมเกณฑกรณีสมาชิกใหม  สงคาหุนมาแลว 1 งวด ใหกูไดไมเกิน 
100,000 บาท  ถาเปนสมาชิกใหมสงคาหุน 2 งวด จะเพ่ิมยอดกูใหเปน 200,000 บาท และใหกูไดเต็มวงเงิน 300,000 บาท  ในเดือนท่ี 3 ตามลำดับ โดย
การกูเงินแตละชวงวงเงินน้ัน  ตองมีเงินเดือนคงเหลือไมนอยกวา 10%  และอีกประเด็น  ท่ีสมาชิกควรทราบคือ การกูเงินฉุกเฉินไดทุกวงเงิน หมายความวา 
ทางสหกรณมิไดกำหนดวาสมาชิกตองขอกู  100,000 หรือ 200,000 บาท หรือ 300,000 บาท  ทานสมาชิกสามารถกูท่ียอดเงิน  80,000 บาท หรือ 
120,000 บาท หรือ 240,000 บาท ก็ได  แตน่ันหมายถึงวา  “การคำนวณเงินเดือนคงเหลือเปนไปตามเกณฑ  10% หรือ 15% ของระเบียบฯ”

สวัสดีครับ



โครงการระดมหุนทรัพยทวี  
ประจำป  2556
โครงการระดมหุนทรัพยทวี  
ประจำป  2556
โครงการระดมหุนทรัพยทวี  
ประจำป  2556

โดย  นายวีระ  โรจนหิรัญ

โทร.  081 - 7601134 

โดย  นายวีระ  โรจนหิรัญ

โทร.  081 - 7601134 

โดย  นายวีระ  โรจนหิรัญ

โทร.  081 - 7601134 

 วารสารฉบับปฐมฤกษ ประจำป 2556 พบกันอีกคร้ัง คณะกรรมการฝายวิชาการและประชาสัมพันธ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ดำเนินการ ชุดที่ 55  ใหจัดทำโครงการระดมหุน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมออมและสรางวินัยทางการเงินใหแกสมาชิก  

ใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  เสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยกำหนดเง่ือนไข 

 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  www.korattsc.com  หรือติดตอสอบถามไดท่ี  ฝายประชาสัมพันธสำนักงานสหกรณ

ออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด 669 หมู 5 ถนนราชสีมา – ปกธงชัย ตำบลปรุใหญ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-278222 

ตอ 114,115 พบกันใหม   ฉบับหนา  เร็วๆน้ี  

เปนสมาชิกสหกรณ 
ยกเวนสมาชิกสมทบ
เปนสมาชิกสหกรณ 
ยกเวนสมาชิกสมทบ

ทองคำหนัก  1 บาท
        40  รางวัล

 รวมมูลคา 1,000,000  บาท

ทองคำหนัก  1 บาท
        40  รางวัล

 รวมมูลคา 1,000,000  บาท

ิ ี ิ่ ิ ไ  ี่

ซ้ือต้ังแตวันท่ี  
26  กุมภาพันธ  -  31  ธันวาคม  2556

ซ้ือต้ังแตวันท่ี  
26  กุมภาพันธ  -  31  ธันวาคม  2556

สหกรณฯ จะจับรางวัล
ในวันประชุมใหญ
สามัญประจำป  2556

สหกรณฯ จะจับรางวัล
ในวันประชุมใหญ
สามัญประจำป  2556

   ซ้ือหุนทรัพยทวี  
    1,000  บาท 
 รับคูปองชิงรางวัล  
         1   ใบ

   ซ้ือหุนทรัพยทวี  
    1,000  บาท 
 รับคูปองชิงรางวัล  
         1   ใบ

หุนทรัพยทวีคือ หุนท่ี    
เกิดจากการซ้ือหุนเพ่ิม หรือชำระหุน 
รายเดือนเพ่ิม

หุนทรัพยทวีคือ หุนท่ี    
เกิดจากการซ้ือหุนเพ่ิม หรือชำระหุน 
รายเดือนเพ่ิม

วารสาร 
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด   6
วารสาร 
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด   6

สวัสดีครับ



นายชูยศ  พยุงสุวรรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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นายปรีชา  กำพุฒกลาง
ประธานกรรมการ

  นายวิรัตน  เลิศไพรัตน
รองประธานกรรมการ  คนท่ี  1

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำป 2556

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำป 2556

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำป 2556

นายสิริชัย  จันทรหลา
กรรมการและเหรัญญิก

นายชาญ  จันทรเรือง
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก

นายอำนวย  ผินกระโทก
กรรมการฝายประชาสัมพันธ

นายนิตพิมล  หาญชนะ
กรรมการ

และผูชวยฝายประชาสัมพันธ

นายพล  ชินออน  
 กรรมการและเลขานุการ 

นายเสนห  ซ่ือตรง
รองประธานกรรมการ  คนท่ี  2

นายเกษม  มารครบุรี
 กรรมการฝายปฏิคม

นายมัชฌิม  รอดกลาง
  กรรมการ

และผูชวยฝายปฏิคม



ผลการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จำกัด 
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ  2556

ผลการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จำกัด 
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ  2556

ผลการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จำกัด 
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ  2556

โดย นายสละ วราสินธุ ผูจัดการ 
โทร. 089-2806449

โดย นายสละ วราสินธุ ผูจัดการ 
โทร. 089-2806449

โดย นายสละ วราสินธุ ผูจัดการ 
โทร. 089-2806449

จำนวนสมาชิก(ปกติ)  
จำนวนสมาชิก(สมทบ)
สินทรัพย
ทุนเรือนหุน
ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ
ทุนสำรอง 
ทุนสะสมอ่ืนๆ
เงินฝากประเภทออมทรัพย
เงินฝากประเภทออมทรัพย  ATM
เงินฝากประเภทออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากประเภทออมทรัพยพิเศษ  24  เดือน
เงินฝากประเภทประจำ  6  เดือน
เงินฝากประเภทประจำ  12  เดือน
เงินกูสถาบันการเงินอ่ืน
เงินใหสมาชิกกู
รายได
คาใชจาย
กำไรสุทธิ

22,630.00   22,637.00
1,506.00    1,569.00

25,488,669,385.70   25,625,332,367.00
7,561,926,870.00    7,634,015,930.00
1,155,409,030.00    1,204,093,450.00
887,801,055.72   887,801,055.72
33,043,068.62   33,321,202.33
59,033,956.51   57,970,253.64

27,310.70    29,510.70
2,748,376,453.78    2,655,441,092.00

11,039,700.00   12,060,400.00
22,040,967.05   22,046,123.66

156,793,540.58   155,102,754.76
12,594,806,672.37   12,630,906,672.37
24,149,353,875.07   24,335,681,908.41

130,026,670.78   242,931,702.59
  61,962,114.80   115,728,207.71
  68,064,555.98   127,203,494.88

รายการ
จำนวนเงิน (บาท)

มกราคม  2556 กุมภาพันธ  2556

โทรศัพทเคล่ือนท่ี
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

ผูจัดการ นายสละ วราสินธุ  เบอรโทร 089-2806449
รองผูจัดการ นางลาวรรณ สุขุมาลินท เบอรโทร 081-7186301
รองผูจัดการ นางพนอจิตร สุขสูงเนิน เบอรโทร 081-7606995
ฝายบริหารสำนักงาน  เบอรโทร 081-7259532
ฝายประชาสัมพันธ  เบอรโทร 081-8773515
ฝายสินเชื่อ  เบอรโทร 081-7603291
ฝายทะเบียนหุนและหนี้  เบอรโทร 081-7250771
   081-7908166
   081-8763097
ฝายเงินฝาก  เบอรโทร 081-7605729
ฝายการเงิน  เบอรโทร 081-7605729
ฝายติดตามหนี้  เบอรโทร 081-7606970
   081-2654516
ฝายสวัสดิการ  เบอรโทร 081-8790763
ฝายอาคารสถานที่  เบอรโทร 081-8773672
ฝายพัสดุและเอกสาร  เบอรโทร 087-2593322

อัตราดอกเบี้ยเงินกู  และเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย รอยละ 2.50 ตอป 
เงินฝากออมทรัพย ATM รอยละ 2.50 ตอป 
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ รอยละ 4.00 ตอป 
เงินฝากประจำ 6 เดือน รอยละ 4.20 ตอป 
เงินฝากประจำ 12 เดือน รอยละ 4.40 ตอป 
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 24 เดือน รอยละ 4.50 ตอป

** เกณฑการจายดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพย, ออมทรัพย ATM, 
ออมทรัพยพิเศษ จายดอกเบ้ียปละ 1 คร้ัง ในเดือนธันวาคม **

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก  
อัตราดอกเบ้ียเงินกู รอยละ 6.75 ตอป

รายชื่อเจาหนาที่
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา

วันอังคาร -  วันเสาร เวลา  9.00 น. – 17.00 น. 
หยุดวันอาทิตยและวันจันทร

เวลาทำการ

 1.การชำระผานบัญชีธนาคาร
 สมาชิกสามารถโอนเงินเขาบัญชี  ชื่อบัญชี  “สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จำกัด”
เพื่อชำระหนี้  ซื้อหุน  และฝากเงิน  ดังนี้

การชำระเงิน

 2.  การชำระผานธนาณัติ
 สั่งจายในนาม  “ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จำกัด”  669  หมู 5 
ถนนราชสีมา-ปกธงชัย  ตำบลปรุใหญ  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30000

กรุงไทย นครราชสีมา   301-1-05071-6 ออมทรัพย
กรุงไทย ยอยเดอะมอลลนครราชสีมา  398-0-00206-3 ออมทรัพย
กรุงเทพ อัษฎางค  538-0-03585-6 สะสมทรัพย
ออมสิน ถนนสุรนารี 0-5253050535-4 เผื่อเรียก

ธนาคาร          สาขา    เลขบัญชี ประเภท
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