สวัสดีครับทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน วารสารฉบับเดือน
พฤษภาคม 2562 ผานไปสําหรับเหตุการณจารึกประวัติศาสตร
นาทีปต ิ พระราชพิธบี รมราชาภิเษก 4-6 พ.ค. 2562 พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10
แหงราชวงศจักรี ที่ประกอบการพระราชพิธีอยางสมบูรณ
ถือเปนพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตรและตองจารึกไวในหัวใจ
ของคนไทยทุกคน ที่มีโอกาสไดเห็นพิธีการอันสมพระเกียรติ
และเปนมหามงคลยิ่งของแผนดินไทย ในรอบ 69 ป นับจาก
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีการจัด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 5 พฤษภาคม 2493
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 เปนพระราชพิธี
ครั้งที่ 12 นับตั้งแตมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรมา 237 ป
มีลําดับขั้นตอนพิธีตางๆ อันทรงคุณคาและศักดิ์สิทธิ์ ทุกวินาที
คือ ภาพแหงความประทับใจ สรางความปลื้มปติใหปวงชนชาว
ไทยทั้งแผนดินเนื่องในวาระโอกาสอันสําคัญยิ่งนี้ สํานักขาวตาง
ประเทศทั่วทุกสํานัก ตลอดจนเว็บไซตขาวตางๆ ในโลกออนไลน
ตางนําเสนอรายงานขาวและภาพขาวการประกอบพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งจัดขึ้นตาม
โบราณราชประเพณีอยางสมพระเกียรติ เผยแพรออกไปทัว่ โลก
บันทึกชวงเวลาสําคัญในการ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
ไวเพื่อรวมจารึกเหตุการณสําคัญในหนาประวัติศาสตรชาติไทย
ชวงสําคัญที่สุดของ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในวันที่
4-6 พ.ค.2562 ผานไปแลวดวยความประทับใจของปวงชน
ชาวไทย แตยังมีพระราชพิธีที่สําคัญอีกครั้ง เปน “พระราชพิธี
เบื้องปลาย” ของการบรมราชาภิเษก ซึ่งจะเกิดขึ้นในชวงปลาย
เดือนตุลาคม 2562 คือ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ า พระกฐิ น โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปยัง
วัดอรุณราชวราราม พสกนิกรชาวไทยจะมีโอกาสได ชื่นชม
ความงดงามวิจิตร ของ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส” ที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ประทับ ซึ่งมีการฝกซอมใหญไปแลว อยาง
งดงาม พรอมเพรียง เพื่อรวมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
ดวยความเครารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทีเ่ คารพทุกทาน

สวัสดีครับพบกับวารสารประชาสัมพันธ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม
2562 สหกรณมีขาวสารตาง ๆ หลายเรื่องราวที่จะประชาสัมพันธใหสมาชิก
สหกรณฯ ดังนี้ครับ
เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มีนาคม 2562 และ พ.ร.บ.ฉบับนี้ไดใชบังคับ
เมื่อพันกําหนดหกสิบวัน แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป มีผลบังคับใช พ.ร.บ. ฉบับนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 (พระราชบัญญัติ
สหกรณ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
ซึง่ สาระสําคัญไดมกี ารกําหนดแกไขเพิม่ เติมหลายมาตรา และจะมีหมวดการดําเนินงาน
และการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ที่จะตองมี
การออกกฎกระทรวง 13 เรื่อง ทั้งการออกกฏกระทรวงทางกระทรวงเกษตร
และสหกรณจะตองหารือกับกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) หากมีรายละเอียดในทางปฏิบัติสหกรณจะประชาสัมพันธใหสมาชิก
ทราบในโอกาสตอไปและสหกรณจะตองเรงศึกษาหาแนวทางในการดําเนิน
การใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. ฉบับใหม
สวนเรื่องการใหเงินกูแกสมาชิกฯ คณะกรรมการไดใหบริการเงินกู
ประเภทตางๆ ตามระเบียบที่กําหนด ในชวงนี้มีสมาชิกที่ใชบริการเงินกูกับ
สหกรณฯ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการที่สมาชิกขอกูเงินทุกคนสหกรณฯ จําเปน
ตองมีเอกสารเกี่ยวกับขอมูลรายไดเงินเดือนตองคงเหลือเพื่อวิเคราะหการให
เงินกูเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ซึ่งสมาชิกที่มีเงินเดือนคงเหลือไมถึง
รอยละ 30 ของเงินไดรายเดือนทางสํานักงานเขตตนสังกัดหักเงินทุกเขตจะ
ไมลงนามรับรองในคําขอกูดังกลาว สหกรณฯ อยูระหวางหารือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ไมขัดตอ พ.ร.บ. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อหาทางชวยเหลือ
สมาชิกตอไป
ดานสวัสดิการสหกรณฯ ไดจัดสวัสดิการใหสมาชิกเปนไปตามมติ
ที่ประชุมใหญอนุมัติงบประมาณเมื่อแผนปฏิบัติงานผานการอนุมัติจากคณะ
กรรมการดําเนินการแลวจะประกาศใหสมาชิกทราบโดยทั่วกันเพื่อประโยชน
ในการขอรับสวัสดิการ
ดานการรับฝาก สหกรณไดใหบริการรับฝากเงินจากสมาชิกฯ และ
สมาชิกสมทบ โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คุมคาสูงกวาสถาบันการเงินอื่นและไม
เสียภาษี สมาชิกสนใจจะฝากเงินสอบถามรายละเอียดไดที่สหกรณ
ดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ สหกรณไดพัฒนาชองทางการ
สื่อสารเพื่อใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็เชิญชวนใหสมาชิกไดใชชอง
ทางการสื่อสารเพื่อประโยชนของทานทานเองครับ
ที่สุดนี้ขอใหสมาชิกเราระลึกอยูเสมอวา “สหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด” เราสมาชิกทุกคนตางเปน เจาของรวมกัน คณะกรรมการพรอมและ
ยินดี นอมรับขอชี้แนะขอเสนอขอติ-ชม ทุกอยางและยินดี ที่จะนําไปปรับปรุง
แกไข
ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ ฉบับ
หนาพบกันใหมสวัสดีครับ.....

(นายณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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ปที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน พฤษภาคม 2562

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายขวัญชัย บัวโคกรัง

สวัสดีครับพบกับแวดวงฉบับนี้เดือนพฤษภาคม 2562 เปนเดือนที่
มีความสําคัญสําหรับประชาชนชาวไทยกับ โปรดเกลาฯ ใหตั้งการ “พระราช
พิธีบรมราชาภิเษก” วันที่ 4-6 พ.ค. 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ 10 แหงราชวงศจักรี ที่ประกอบการพระราชพิธีอยางสมบูรณตามโบราณ
ราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบมา เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ผานไป
แลวดวยความประทับใจของปวงชนชาวไทย และจะมีพิธีที่สําคัญอีกครั้ง
เปน “พระราชพิธีเบื้องปลาย” ของการบรมราชาภิเษก ซึ่งจะเกิดขึ้นในชวง
ปลายเดือนตุลาคม 2562 คือ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผา
พระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปยังวัดอรุณราชวราราม พสก
นิกรชาวไทยจะมีโอกาสได ชื่นชมความงดงามวิจิตร ของ “เรือพระที่นั่ง
สุพรรณหงส” ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประทับ ซึ่งมีการฝกซอมใหญ
ไปแลว อยางงดงาม พรอมเพรียง เพื่อรวมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
วันพืชมงคล 9 พ.ค. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณคัดเลือก
7 สหกรณดีเดนแหงชาติป 62 และกลุมเกษตรกรทํานาและทําสวนดีเดน 2
แหง เขารับพระราชทานโลรางวัล เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ ณ ทองสนามหลวง พรอมยกยองเกียรติคุณ-เผยแพรผล
งานดีเดนของสหกรณ หวังสรางเปนสหกรณตนแบบและเปนแหลงเรียนรูให
แกเกษตรกรทั่วไป
นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปดเผยถึงผล
การคัดเลือกสหกรณดีเดนแหงชาติประจําป 2562 ซึ่งจะเขารับพระราชทาน
โลรางวัล เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ
พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีทองสนามหลวง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
นี้ มีจํานวน 7 สหกรณ ไดแก สหกรณการเกษตรคณฑีพัฒนา จํากัด จังหวัด
กําแพงเพชร สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด จังหวัดนครปฐม สหกรณนิคม
วังไทร จํากัด จังหวัดระยอง สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพัทลุง จํากัด
จังหวัดพัทลุง รานสหกรณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด จังหวัด
นครราชสีมา สหกรณเดินรถแมสอด จํากัด จังหวัดตาก และสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จํากัด จังหวัดเพชรบุรี สวนกลุมเกษตรกรดีเดนระดับ
ชาติมี 2 แหง ไดแก กลุมเกษตรกรทํานาเทพนคร จังหวัดกําแพงเพชรและ
กลุมเกษตรกรทําสวนบานนาปรังพัฒนา จํากัด จังหวัดสงขลา
สหกรณฯ ประกาศปดสํานักงาน 1 วัน ในวันศุกรที่ 24 พฤษภาคม
2562 เพื่อใหเจาหนาที่ไปประชุมสัมมนาและประชุมใหญสามัญชมรม
เจาหนาที่สหกรณฯ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
ตองขออภัยความไมสะดวกในการติดตอบริการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.)
กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ในวันเสารที่ 8 มิถุนายน 2562
ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการประ
ชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้สหกรณฯ แตงตั้งผูแทนเขา
ประชุม สหกรณละ 1 ทาน
พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ.............................
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ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)

ธนาคารกรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

1.บริการอ�นๆ
2.บริการอ�นๆ

หลังจากทํารายการเสร็จ
สิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกู
จะเขาไปอยูใ นบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย ระบบจะแสดง
ตัวเลือก กดทํารายการตอ
และทํารายการถอนเงินตาม
ปกติ

3.สหกรณออมทรัพย
4.สอบถามยอดเงินกู
5.รับเงินกู
6.ใสจํานวนเงิน
7.ถูกตอง

ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ�นๆ

2.สหกรณออมทรัพย

3.สอบถามยอด
กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู
ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม
ขอ 1, 2
4. เงินกูสวัสดิการ
กูรับเงินสด
(ใสจํานวน)

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ
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ขอคุยดวยคน
โดย...
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

กรณีศึกษา

หนี้ครัวเรือนของไทย
/ โดย ลงทุนแมน
ในป 2558 หนี้ครัวเรือนคนไทยพุงถึง 80%
ตอมูลคา GDP ของประเทศซึ่งนับเปนระดับสูงสุดเทาที่
เคยมีการบันทึกกันมาแมจะคอยๆ ปรับลดลงมาอยูที่ 78%
ในป 2560 แตก็ยังอยูในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับในอดีตเรื่องนี้
นาสนใจอยางไร ลงทุนแมนจะเลาใหฟงกอนอื่น เรามาทํา
ความเขาใจความหมายของคําวา
“หนี้ครัวเรือน” แบบงายๆ กันกอน หนี้ครัวเรือน
หมายถึง ภาระหนี้ที่ครัวเรือนนั้นกอขึ้นมา ไมวาจะเปนหนี้
ผอนบาน หนี้ผอนรถยนต หนี้บัตรเครดิต หนี้ผอนชําระสินคา
โดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตาง ๆ อยางไรก็ตาม บาง
ครั้ง การกอหนี้ครัวเรือน ไมไดหมายถึงแคการกูเพื่อไปใช
ในการบริโภคเทานั้น ยังรวมไปถึงการกูยืมเงินเพื่อไปลงทุน
ถาครัวเรือนนั้นมองวา การกูสามารถสรางผลตอบแทนจาก
การลงทุนมากกวาตนทุนทางการเงิน ก็หมายความวา หนี้ที่
ครัวเรื อ นก อ ขึ ้ น มานั้น อาจจะมีทั้งหนี้ที่ดีและหนี ้ ท ี ่ ไ ม ด ี
ในเวลาเดียวกัน และตัวเลขหนีค้ รัวเรือนยังไมรวมถึงหนีน้ อกระบบ
ที่นาจะมีอยูมากไมแพหนี้ในระบบเราลองมาดูการเติบโต
ของหนี้ครัวเรือนคนไทยตั้งแตป 2546 ถึงป 2560 วาเปน
อยางไร

ป 2546-2550 หนี้ครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 3.5 ลาน
ลานบาท มีสัดสวน 45% ตอ GDP
ป 2551-2555 หนี้ครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 6.7 ลาน
ลานบาท มีสัดสวน 62% ตอ GDP
ป 2556-2560 หนี้ครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 11.1 ลาน
ลานบาท มีสัดสวน 79% ตอ GDP
โดยในป 2560 นั้นหนี้ครัวเรือนของไทยที่ระดับ 78% ตอ
GDP สูงกวาสมัยกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 เกือบเทา
ตัวจะเห็นไดวา หนี้ครัวเรือนของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และเติบโตเร็วกวา GDP ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลาย
ปจจัย เชน ภาวะอัตราดอกเบี้ยตําในชวงหลายปที่ผานมา
หรือแมแตความสะดวกในการเขาถึงแหลงเงินกูไดงายกวา
สมัยกอนที่นาสังเกตคือ ในป 2560 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน
ของคนไทยอยูที่ 27,000 บาทตอเดือน ขณะที่หนี้สินแตละ
ครัวเรือนอยูที่ 178,000 บาท ยังไมตองพูดถึงวาจะมีเงิน
มาปดหนี้สินไดหรือไม แครายไดเฉลี่ยก็ยังไมพอใชจายใน
แตละครัวเรือน ซึ่งทําใหตองกูยืมเงินเพิ่มขึ้นในเวลาตอมา
โดยแหลงเงินกูที่สําคัญของครัวเรือน คือ ธนาคารพาณิชยซึ่ง
มีสัดสวนกวา 42% ของหนี้ครัวเรือนทั้งระบบ และหนี้ครัว
เรือนสวนใหญถูกนําไปซื้ออสังหาริมทรัพยและรถยนต โดย
เฉพาะหนี้สินในอสังหาริมทรัพยมีสัดสวนกวา 38% ของหนี้
ครัวเรือนทั้งหมด
ถาถามวา
หนี้ครัวเรือนของไทยเปนอยางไรเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชียนั้น คาเฉลี่ยของหนี้สิน
ภาคครัวเรือนตอ GDP อยูที่ประมาณ 50% โดยปจจุบัน หนี้
ครัวเรือนของไทยสูงเปนลําดับที่ 3 ในเอเชีย และลําดับที่ 11
ของโลกเรื่องนี้ถือวาเปนโจทยสําคัญของรัฐบาลที่จะตองแก
ปญหาตอไปแนนอนวาทุกคนไมอยากเปนหนี้แตเมื่อไดเขามา
อยูในวงจรนี้แลวมีนอยคนที่จะหลุดออกไปได..
*****************************************************
รูไหม ประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนมากสุดในโลกคือ สวิตเซอรแลนด

ที่มา : https://www.blockdit.com/articles/5c66a6
20ddbb5118149319ef
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มุม

สุขภาพ

โดย นายสุทธินันท บุบผาดา

ทําอยางไรดีเม�อปวดชา

คุณรูหรือเปลาวา อาการปวดชาตามอวัยวะสวนตางๆ ของ
รางกายเรานั้นมีสาเหตุมากจากอะไร และที่สําคัญ มีวิธีการรักษาหรือ
การปฏิบัติตนอยางไร เพื่อเปนการเลี่ยงไมใหอาการเหลานี้เกิดขึ้น วัน
นี้เรามาทําความรูจักและหาวิธีการปองกันดังนี้คะ

สาเหตุของการปวด

• การเสื่อมอันเนื่องมาจากการใชงานหนักจากอาชีพบางอยาง
เปนเวลาหลายป
• อายุที่เพิ่มขึ้น
• การบาดเจ็บ เชน รถชน กรรมพันธุ การติดเชื้อ เนื้องอก หรือ
จากการอักเสบของอวัยวะตางๆ
สําหรับการชาที่พบบอยคือ มือชา ซึ่งเปนอาการที่มาจาก
หลายสาเหตุเชน กระดูกเสื่อม กลามเนื้อคอและสะบักเกร็งตัว หรือมี
พังผืดที่ขอมือกดทับเสนประสาทอยู ผูที่เปนโรคนี้มักมีอาการชาที่ปลาย
นิ้วมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง มักจะมีอาการ
มากในเวลากลางคืน
หากเปนโรคนี้โดยไมไดรับการรักษาจะมีอาการชาในบริเวณ
ที่เปนมากและบอยขึ้น จนกลามเนื้อเริ่มออนแรง สังเกตไดจากการหยิบ
ของแลวหลนจากมือและในที่สุดกลามเนื้อบริเวณนิ้วหัวแมมือจะลีบเล็ก
ลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นควรจะตองไปพบแพทยเพื่อรับการรักษา
การรักษามีอยูสองวิธีคือ หนึ่ง การรักษาโดยไมผาตัด ไดแก
การรับประทานวิตามินบี 12 ชนิดพิเศษเพื่อบํารุงปลายประสาท หรือ
การสวมอุปกรณประคองมือเพื่อลดการเคลื่อนไหลของมือ และสอง การ
รักษาโดยการผาตัด ซึ่งการรักษาทั้งสองวิธีตองขึ้นอยูกับความรุนแรงและ
ระยะเวลาของอาการปวด

ขอแนะนํา

• ออกกําลังกายเพื่อบริหารกลามเนื้อใหมีความยืดหยุน
และแข็งแรงมากขึ้น
• หากมีน้ําหนักเกินควรลดน้ําหนัก จะชวยบรรเทาอาการปวดเขาได
• ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ตองใชมือและขอมือมากๆ
• ปรับเปลี่ยนโตะ เกาอี้ หรืออุปกรณเสริมสําหรับพักขอมือ
เวลาเขียน พิมพงานหรือการใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสม เพื่อใหขอมือไม
ตองกระดกขึ้นหรือลงมากเวลาใชงาน
เมื่อรูอยางนี้แลวอยาลืมนําไปปฏิบัติกันนะคะ เพราะถึงแมจะยังไมมี
การรักษาใหหายขาดได แตสิ่งที่ดีที่สุดนาจะเปนการปองกันคะ
ขอบคุณขอมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 152
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ความเคล�อนไหว

ของสหกรณ

โดย นายพงษศักดิ์ บุญพรม

สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน วารสาร ฉบับนี้เดือน
พฤษภาคม 2562 ก็ขอนําขาวที่เกี่ยวของกับสหกรณมาฝากครับ พรบ.
สหกรณฉบับใหมพ.ร.บ.สหกรณ 62 ใช 19 พ.ค.นี้ กํากับดูแลสหกรณ
ตาม ก.ม.ใหม
กรมสงเสริมสหกรณ หารือ ก.คลัง แบงกชาติ รางกฎกระทรวง
ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.สหกรณฉบับใหม หลังประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อ 20 มี.ค. และบังคับใชในวันที่ 19 พ.ค.นี้ โดยมาตรา 89/2 เนนกํากับ
ดูแลสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน กําหนดหลักเกณฑการปลอย
สินเชื่อ ประเมินรายไดและความสามารถชําระหนี้ประกอบการพิจารณา
เพื่อปองกันความเสี่ยง และลดปญหาหนี้ครัวเรือนของสมาชิก...
นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กลาววา
พระราชบัญญัติสหกรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 ซึ่งเปน พ.ร.บ.สหกรณฉบับ
ใหม ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผานมา
และจะผลบังคับใชภายใน 60 วัน หลังจากทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
คือในวันที่ 19 พ.ค.นี้ ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณไดมีการประชาสัมพันธ
กฎหมายฉบับนี้ไปยังสมาชิกสหกรณและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
รับทราบเนื้อหาของ พ.ร.บ.สหกรณฉบับใหม ขณะเดียวกันก็จะประชุม
หารือกับธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย
สมาคมตราสารหนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อจัดทํารางอนุบัญญัติ
จํานวน 23 ฉบับ ประกอบดวยกฎกระทรวง ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ และประกาศหลักเกณฑนายทะเบียนสหกรณ เพื่อใหสอดคลอง
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ โดยแบงเปนอนุบัญญัติทั่วไป 10 ฉบับ ซึ่งสวนใหญ
จะออกเปนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เชน เรื่องสมาชิกสมทบและ
การรับฝากเงิน กับอีกสวนหนึ่งที่ตองออกเปนกฎกระทรวงตามมาตรา
89/2 เนนการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน 13 ฉบับ
โดยคณะทํางานประชุมหารือเพื่อพิจารณารางกฎกระทรวง ตั้งแตวัน
ที่ 26 เม.ย.62 หลังจากนั้น วันที่ 2 พ.ค.62 จะประชุมรับฟงความเห็น
เบื้องตนจากผูแทนสหกรณออมทรัพยและเครดิตสหกรณยูเนี่ยน กอน
จะนําเผยแพรทางเว็บไซตกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อใหผูเกี่ยวของไดเสนอ
ความคิดเห็นอีกครั้ง จากนั้นในวันที่ 14 พ.ค.62 กรมฯ จะจัดประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 พรอมถายทอด
วิดีโอคอนเฟอรเรนซไปทั่วประเทศ เมื่อขั้นตอนตางๆ เสร็จสิ้นแลว จะ
รวบรวมความเห็ น เสนอไปยั ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ นํ า เข า ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพื่อประกาศใชตอไป
พ.ร.บ.สหกรณฉบับใหมนี้ ออกมาเพื่อดูแลในเรื่องของการ
กํากับสินเชื่อ และดูแลเงินของสมาชิกที่มาฝาก หรือถือหุนกับสหกรณ
เมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ หรือขอถอนเงินคืน ก็จะไดรับความ
คุม ครอง ไดเงินคืนตามความมุง หวังซึง่ จะทําใหระบบสหกรณมคี วามมัน่ คง
และเกิดประโยชนโดยรวมตอสมาชิก และผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด”
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณกลาว. https://www.thairath.co.th/
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ผูตรวจพบสมาชิก
เดือน พฤษภาคม 2562

เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทุกทาน
สําหรับเดือนนี้ คณะผูตรวจก็ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการติดตามเรงรัดกระตุนการทํางานที่ผานมาใหเอาใจใส
และหาแนวทางแกไขสวนที่เปนปญหา และสานตอในสวนที่เปนประโยชน
ตอมวลสมาชิก ดังนั้น เดือนนี้คณะผูตรวจไดสรุปขอสังเกตใหสมาชิกได
รับรู จํานวน 7 ขอ สวนรายละเอียดฉบับเต็มใหสมาชิกคนหาและอาน
ไดที่ www.lt-coop.com (พี่นองครับเมื่อทานอานแลว อยากจะเสนอ
ขอคิดเห็นใหผตู รวจไดตรวจเพิม่ เติมยินดีรบั ขอเสนอเพือ่ พิจารณาตอไปครับ)
ขอสังเกตที่ 1. การจัดซื้อที่ดินจากสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
เลย จํานวน 2 แปลง
- จากการตรวจสอบ สหกรณไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินจาก
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเลย จํานวน 2 แปลง โดยบันทึกบัญชีเปน
ที่ดินรอการจําหนาย จากการตรวจสอบ แปลงที่ 1 ซื้อตั้งแต 4 กุมา
พันธ 2559 เปนโฉนด อยูที่ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
เนื้อที่ 1 งาน 18 ตารางวา ราคาที่ซื้อ 300,000 บาท (สามแสนบาท
ถวน) แปลงที่ 2 ซื้อตั้งแต 24 มกราคม 2550 เปน นส.3 ก. อยูที่
ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เนื้อที่ 8 ไร 3 งาน 3 ตารางวา
ราคาที่ซื้อ 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) คณะผูตรวจเห็น
วาที่ดินที่ซื้อมาเปนทรัพยสินไมหมุนเวียน ไมกอใหเกิดรายได (ระยะเวลา
ซื้อมาเกิน 3 ปแลว) จึงเสนอแนะใหดําเนินการขาย เพื่อนําเงินมาบริหาร
จัดการใหเปนไปตามหลักสหกรณ สมาชิกทานใดสนใจก็ติดตอสหกรณได
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.
ขอสังเกตที่ 2. อนุมัติงบประมาณจัดซื้อที่ดินที่จังหวัด
อุบลราชธานีจากที่ประชุมใหญ 28 มีค.2562
- จากการประชุมใหญสามัญประจําป 28 มีค.2562 ที่ประชุม
ไดอนุมัติงบประมาณสําหรับจัดซื้อที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 5% ของราคา
ประเมินหลักทรัพยจากกรมบังคับคดี และอนุมัติไวที่ 20,000,000 บาท
(ยี่สิบลานบาทถวน) จากการอนุมัติ คณะผูตรวจเห็นวาการดําเนินการที่
จะเอางบประมาณมาดําเนินการซื้อที่ดินยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคและ
หลักการสหกรณ แตเมื่อที่ประชุมอนุมัติ คณะผูตรวจสอบจึงไดเสนอให
คณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนและหาแนวทางกอนดําเนินการซื้อ ให
ตั้งคณะกรรมการผูที่มีความรูดานกฎหมาย ที่ปรึกษา และทําหนังสือ
หารือนายทะเบียน ใหมีความชัดเจนกอนดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อไมใหเปน
ทรัพยสินที่ตกคาง ทรัพยไมหมุนเวียน ไมกอใหเกิดรายไดและจะเปน
ภาระในการดําเนินการตอไป และอาจจะสงผลเสียมากกวาผลดี
ขอสังเกตที่ 3. โครงการพัฒนา จนท.การเงิน สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- จากการตรวจสอบโครงการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่การเงิน
ที่ทําหนาที่หักเงิน ณ ที่จายสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการนี้
ไดดําเนินการเมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ 2562 คณะผูตรวจเห็นวาการ
จัดใหผูมีพระคุณในการหักเงินก็เปนยุทธศาสตรในการบริหาร แต การ
บริหารก็ควรคํานึงถึงผลคุมคาและการประหยัด แนวทางที่ผูตรวจเสนอให
คณะกรรมการไดพิจารณาในครั้งตอไป คือถาเปนไปไดอยากใหจัดรวมกัน
กับการเงินเขต เทศบาล ฯลฯ ที่จัดทุกปอยูแลว เพื่อเปนการลดคาใชจาย
และอื่นๆ นอกจากนั้นการจัดคนการเงินของ อปท. ไปพัฒนา อัตราสวน
บาง อบต.บางหนวยก็ไมเหมาะสม ดังนั้นจึงไดเสนอใหคณะกรรมการ

ไดพิจารณาในคราวตอไป คณะกรรมการฝายจัดการแจงวาป 2562
จะจัดรวมกัน คณะผูตรวจขอขอบคุณที่เห็นชอบกับคณะผูตรวจ
เพื่อประหยัดงบประมาณ.
ขอสังเกตที่ 4. การติดตามคาสินไหมทดแทนใหสมาชิก กรณี
บริษัทประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
- คณะผูต รวจไดตดิ ตามคาสินไหมทดแทนใหสมาชิก กรณีสมาชิก
เสียชีวิต หรือเสียสิทธิ์จากการที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต แตทายาทยัง
ไมไดรับเงิน และหรือนําเงินมาชําระหนี้คืนใหสหกรณ ทางสหกรณก็ได
ติดตามความคืบหนาที่สํานักงานกองทุนประกันวินาศภัย. เพื่อใหสมาชิก
ไดรับเงินในสวนนี้ ซึ่งก็ไดรับแจงวาอยูระหวางการดําเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ดังนั้นผูตรวจก็จะไดติดตามอีกตอไป
ขอสังเกตที่ 5 สหกรณบริการสวัสดิการไทยเลย จํากัด
ไมปฏิบัติตามแผนการสงคืนเงินฝาก
- คณะผูตรวจสอบไดติดตามการสงเงินคืนเงินฝาก ตามแผนการ
สงคืนที่ไดทําไวตอสหกรณออมทรัพยครูเลย
จากการติดตามขณะนี้
ทางสหกรณบริการสวัสดิการไทยเลยยังไมไดสงเงินตนตามแผนยังคาง
อยู 389 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย) ซึ่งแผนจะสงใชใหหมด 31 ตุลาคม
2562 คณะผูตรวจเห็นวา เงินจํานวนมาก ถาจะไปรวมยอดสงในเดือน
ตุลาคม 2562 ครั้งเดียว อาจจะไมสามารถสงได จึงเสนอใหสงตามแผน
แตละเดือนที่กําหนด เพราะตรวจสอบแลว ไมไดสงมาจนถึง วันที่ 14
พฤษภาคม 2562 เปนเงิน 250 ลานบาท จากการติดตาม ฝายเงินทุน
ก็ไดทําหนังสือทวงถามเงินตนพรอมดอกเบี้ย กับ สหกรณบริการสวัสดิการ
ไทเลย ทุกเดือน เมื่อสหกรณบริการไมดําเนินการตามแผนหรือขอตกลง
คณะกรรมการควรดําเนินการตามอํานาจหนาที่ การทวงถามเปนการทวง
ตามหนาที่เปนมาตรการปกติ แตอํานาจหนาที่และแนวทางตามระเบียบ
กฎหมายมีหลายแนวทางที่จะตองดําเนินการ คณะกรรมการควรดําเนินการ
ขอสังเกตที่ 6. การเพิ่มคาตอบแทนผูแทนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด
- คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบมติที่ประชุม กรณีผูแทนสมาชิก
ไดเสนอขึ้นคาตอบแทนใหตนเองในวันประชุมใหญ 28 มีนาคม 2562
จากการตรวจสอบไมมีบทระเบียบหรือขอบังคับใหสมาชิกเสนอขึ้นคา
ตอบแทนใหตนเองได เพราะคาตอบแทนเปนคาใชจายที่ทางสหกรณจะ
เปนผูเสนอใหคาตอบแทนตามระเบียบขอบังคับและระเบียบสหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัด พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 ขอ 26 ดังนั้นคณะ
ผูตรวจเห็นวาการเสนอคาตอบแทนใหตนเองของผูแทนสมาชิกไมเปนไป
ตามระเบียบ จึงไดเสนอใหคณะกรรมการไดทบทวน ซึ่งอํานาจผูแทน
สมาชิกในวันประชุมใหญ มีอํานาจ เพิ่ม-ตัด-ลด คาใชจาย ที่ทาง
สหกรณนําเสนอเพื่อขออนุมัติใชจายประจําป การเพิ่ม - ตัด - ลด เปนไป
เพื่อประโยชนสวนรวม และเพื่อองคกรเทานั้น ไมใชเพื่อตัวเอง ผูตรวจ
เห็นวาควรดําเนินการตามขั้นตอนและใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
เพราะตามแผนงบประมาณที่นําเสนอในที่ประชุมใหญเสนอคาตอบแทน
ใหผูแทนสมาชิกคนละ 8,000 บาท อีกอยางคาตอบ 8,000 บาท
ไดเสนอขอเพิ่มเมื่อป 2561 ที่ผานมา คณะกรรมการรับทราบ จะได
ประชุมพิจารณาตอไป
ขอสังเกตที่ 7. การตรวจนับเงินเงินสด ชวงไตรมาสแรก
- คณะผูตรวจไดเขาตรวจนับเงินสดไตรมาสแรก วันที่ 19
เมษายน 2562 เวลา 08.33 น. เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินสดตามระเบียบ
จากการตรวจสอบ เจาหนาที่ไดปฏิบัติและดําเนินการตามระเบียบ จํานวน
เงินถูกตองตรงตามบัญชีรายงาน. คณะผูตรวจขอขอบคุณที่ใหความรวม
มือ และเปนที่เชื่อถือ ไววางใจในการปฏิบัติงานตอไป.
พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน พฤษภาคม 2562

สรุปรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
รายงานผลการดําเนินการโครงการ สคส.1, สคส. 2 และ สสอ.

ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

สมาชิก ส.ค.ส. 1 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 10 ราย ดังนี้
ที่ ชื่อ – สกุล
สถานภาพ
1. นายชัยยุทธ เทพดุลยพัฒน
สมาชิก
2. นายอาวุธ จันทะแกว
สมาชิก
3. น.ส.รุจยา ผิวศิริ
สมาชิก
4. นางประภัทสร ศรีถาวรณ
สมาชิก
5. นายสมพจน คําสุข
สมาชิก
6. นายผดุง ศรีถาวรณ
คูสมรสสมาชิก
7. นางปราณี ไชยศรีสงคราม
สมาชิก
8. นายสุนันท ผุยมาตย
สมาชิก
9. นายธีรพล ทักขิณ
สมาชิก
10. นางลวน ศรพรหม
คูสมรสสมาชิก

เลขทะเบียน
1439
1272
3651
2170
4058
856
2238
1726
2470
713

สมาชิก ส.ค.ส. 2 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 13 ราย ดังนี้
ที่ ชื่อ – สกุล
1. นางขันทอง อินทะผิว
2. นายอาวุธ จันทะแกว
3. นางฤทธิ์ สุพรรณทอง
4. นายเคน ศรีสุธรรม
5. นางฮวน มนตรี
6. นางถ่ํา สิมมาสุด
7. นางประภัทสร ศรีถาวรณ
8. นายสมพจน คําสุข
9. นายผดุง ศรีถาวรณ
10. นางปราณี ไชยศรีสงคราม
11. นายสุนันท ผุยมาตย
12. นางสุรินทร แสงสวาง
13. นางลวน ศรพรหม

สถานภาพ
มารดาสมาชิก
สมาชิก
มารดาสมาชิก
บิดาสมาชิก
มารดาสมาชิก
มารดาสมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
คูสมรสสมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
มารดาสมาชิก
คูสมรสสมาชิก

เลขทะเบียน
7533
966
9155
5063
4023
3087
3223
8281
3224
5657
7083
5157
2246

สมาชิก สสอ. ถึงแกกรรมในเดือนนี้ - ราย ดังนี้
ที่ ชื่อ – สกุล

สถานภาพ

เลขทะเบียน

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ / สคส. 1,2 / เงินประกันสินเช�อ
(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)
1. สําเนาใบมรณะบัตรผูตาย (ใหเจาหนาที่อําเภอเปนผูเซ็นตรับรองสําเนาลายเซ็นตตัวจริงเทานั้น)
2. สําเนาบัตรประจําตัวผูตาย
3. สําเนาทะเบียนบานผูตาย (ประทับตาย)
4. สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหยาของผูตาย (กรณีสมรส)
5. ใบรับแจงตายจากผูใหญบาน / กํานัน / เขตเทศบาล /ดานหลังประทับตราหนวยงานผูสันนิษฐาน
(กรณีตายที่บาน)
6. สําเนาแฟมประวัติเขาการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบานที่ระบุโรค)
7. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8. ใบรายงานแพทยบริษัทประกัน พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9. บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10. หนังสือชันสูตรพลิกศพตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาทผูรับผลประโยชน
12. สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับผลประโยชน
13. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาทผูรับผลประโยชน (ถามี)

7

สรุปรายงานกิจการประจําเดือนเมษายน 2562

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

1.จํานวนสมาชิก
7,619
- สมาชิกสามัญ
6,289
- สมาชิกสมทบ
1,330
2. จํานวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู
5,404
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
401,281,119.88
4. เงินฝากในสหกรณอื่น
407,500,000.00
5. เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ
9,864,167,177.00
6. หุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 23,512,500.00
7. หุนในบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
200,000.00
8. เงินรับฝาก
2,458,030,617.15
ประจํา
150,034,000.00
ออมทรัพย
112,950,535.14
ออมทรัพยพิเศษ
2,072,016,755.98
สินทรัพยทวี
123,029,326.03
9. ทุนเรือนหุน
2,871,355,990.00
10. ทุนสํารอง
485,175,300.23
11. สินทรัพยรวม
10,566,013,718.35
12. กําไรสุทธิ (เดือนมีนาคม-เมษายน 62) 59,036,195.77

คน
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”
เม�อฝากเงินที่ “สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด”

KTB Co-op

ขั้นตอนการกดเงิน ATM ฝากเงินดวยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

บริการอ�นๆ
1. สอดบัตร ATM กรุงไทย
กดปุม บริการอื่นๆ
บริการอ�นๆ
2. กดปุม บริการอื่นๆ
3. กดปุม สหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพย
4. กดปุม ฝากเงินฝาก
5. กดปุมตัวเลข ระบุจํานวน
ฝากเงินฝาก
เงินที่จะฝาก เชน 10,000 บาท
6. กดปุม ถูกตอง
จํานวนเงิน
7. รายการสําเร็จจะได
รับสลิปออกมา
ถูกตอง
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วารสารขาว...สอ.ครูเลย

ปที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน พฤษภาคม 2562

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี

ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-09047-1

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเอื้ออารี เลขบัญชี 881-0-00205

ลําดับที่ วัน เดือน ป

ลําดับที่ วัน เดือน ป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

28-ธ.ค.-54
30-มี.ค.-54
3-มิ.ย.-54
31-ส.ค.-55
2-เม.ย.-56
7-มิ.ย.-56
30-ก.ย.-56
2-ม.ค.-57
5-มี.ค.-57
1-ส.ค.-57
15-ส.ค.-57
6-ส.ค.-57
1-ก.ย.-57
3-ก.ย.-57
5-ก.ย.-57
4-พ.ย.-57
19-พ.ย.-57
19-พ.ย.-57
31-ธ.ค.-57
7-ส.ค.-58
1-ก.ย.-58
25-พ.ย.-58
5-มี.ค.-59
26-เม.ย.-59
12-ก.ค.-59
2-เม.ย.-60
10-ก.ค.-60
31-ก.ค.-60
29-ก.ย.-60
4-ม.ค.-61
14-ม.ค.-61
19-ก.พ.-61
23-เม.ย.-61
30-เม.ย.-61
14-มิ.ย.-61
6-ก.ค.-61
1-ก.พ.-62
4-ก.พ.-62
5-ก.พ.-62
18-ก.พ.-62
21-ก.พ.-62
25-ก.พ.-62
1-มี.ค.-62
1-มี.ค.-62
1-เม.ย.-62
27-มี.ค.-62
25-เม.ย.-62
29-เม.ย.-62

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาหลมสัก
สาขาโพธาราม
สาขาเลย
สาขานวมินทร
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาขอนแกน
สาขาเลย
สาขาชางคลาน เชียงใหม
สาขามอดินแดง ขอนแกน
สาขาพระราม4
สาขาถ.ชางคลาน เชียงใหม
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาศรีราชา
สาขาวังสะพุง
สาขาชางคลาน เชียงใหม
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาดานซาย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาศาลากลาง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาวังสะพุง
สาขากระทรวงศึกษา
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาแกงครอ
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาอูทอง
สาขาดานซาย

26,390.00
10,070.00
8,880.88
16,550.00
600.00
15,315.00
3,916.00
2,450.00
58,090.85
5,000.00
7,000.00
640.00
5,000.00
10,000.00
6,733.00
5,050.00
1,950.00
1,050.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,230.00
4,000.00
300.00
450.00
5,000.00
1,100.00
800.00
856.00
1,147.00
950.00
3,600.00
958.00
5,570.00
1,500.00
1,962.38
20,500.00
18,066.00
3,000.00
280.00
1,000.00
200.00
4,000.00
3,010.00
4,000.00
1,900.00
11,000.00
2,000.00

หมายเหตุ : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด
โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว
กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน

1

8 ม.ค.54

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขานครพนม

2,000.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาเลย
สาขาชุมแพ
สาขาโพนพิสัย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาหนองบัวลําภู
สาขาเลย
สาขาหลมสัก
สาขาเลย

12,470.00
12,000.00
1,496.00
95.75
1,000.00
5,100.00
2,000.00
1,950.00
20,000.00
1,000.00
3,000.00
5,000.00

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-97590-2
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6-มิ.ย.-54
28-มิ.ย.-54
31-ม.ค.-55
23-เม.ย.-55
28-ก.ย.-55
9-ต.ค.-55
7-ม.ค.-56
5-ก.พ.-56
5-ก.พ.-56
15-ต.ค.-56
1-มี.ค.-57
29-ธ.ค.-58

ธนาคารกรุงไทยออมทรัพย สาขาเลย เลขบัญชี 433-1-0899-5
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1
2

24-ก.พ.-55
26-มี.ค.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาดานซาย
สาขาดานซาย

จํานวนเงิน
2,000.00
1,800.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1
2
3
4

6-ก.ค.-57
2-ต.ค.-60
21-มี.ค.-62
11-เม.ย.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

จํานวนเงิน
100.00
300.00
900.00
4,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

9 มี.ค. 59

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาหนองหิน

100,000.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

สาขาวังสะพุง

31,283.00

รายการโอนจากสาขา

จํานวนเงิน

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

3 พ.ค. 59

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

21-พ.ย.-60

สาขาเลย

2,736.10

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
ลําดับที่ วัน เดือน ป
1

29-ม.ค.-62

รายการโอนจากสาขา
สาขาเลย

จํานวนเงิน

270.00

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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