


 สวัสดีครับทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน วารสารฉบับ
เดือน มิถุนายน 2562 เปนเดือนที่มีวันหยุด เพิ่มอีก 1 วัน         
ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกป
ซึ ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา         
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เปนวันหยุดราชการประจําป 
ถือเปนวันมงคลอีกวันหนึ่งของชาวไทย
 ขอแสดงความยินดีกับทานประธานกรรมการทาน 
ดร.ณสรวง กอนวิมล ที่ทานไดเปนประธานกรรมการ กรรมการ
เขตพื ้นที ่สหกรณสมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเปนกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด อีกวาระหนึ่งซึ่ง ดร.ณสรวง กอนวิมล ทาน
มีความรูความสามารถในเรื่องเครือขายขบวนการสหกรณเปน
อยางดี ก็เปนหนึ่งเสียงที่จะชวยพัฒนาเครือขายขบวนการ
สหกรณใหมีความเขมแข็งเจริญกาวหนา มั่นคงแกขบวนการ
สหกรณครับ
 การดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามโครงการ/งบประมาณ
ที่สหกรณไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญขณะนี้แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2562 ไดจัดทําเรียบรอยแลว ฝายที่เกี่ยวของและ   
รับผิดชอบก็ไดเริ่มดําเนินโครงการกิจกรรมตางๆ เปนไปตาม
แผนงานท่ีกําหนด อีกหน่ึงโครงการท่ีคณะกรรมการไดเรงดําเนินการ
คือสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูสูงอายุขณะนี้อยูระหวางขั้นตอน
การนําเสนอคณะกรรมการพิจาณาอนุมัติเกณฑการจัดสรรและ
ดําเนินการแกไขระเบียบในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเปน
ธรรม คาดวาจะเริ่มดําเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 
โดยการจายสหกรณจะโอนเขาบัญชีเงินเดือนและเงินฝากสหกรณ 
หากมีขาวสารขอมูลอ่ืนจะประชาสัมพันธใหทราบตอไป
 ขอฝากถึงกรรมการบริหารกลุมสมาชิกทุกกลุมเชิญสง
เรื่องที่จะประชาสัมพันธหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมของทาน 
สงบทความ  ขอคิด ขอเสนอ อันเปนประโยชนบนหลักของ
การรวมดวยชวยกัน โดยยึดหลัก มั่นคง โปรงใส ใสใจสมาชิก 
สรางคุณภาพชีวิตที่ดีกวา ทางวารสารขาวไดเปดคอลัมนเพิ่ม
ใหทาน “เสียงจากคณะกรรมการบริหารกลุมสมาชิก” ทานสง
ขอมูลขาวสาร โดยผานกรรมการประจําหนวยของทานหรือฝาย
ประชาสัมพันธ สอ.ครูเลย จํากัด โดยตรงก็ได
 เรื่องที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินชําระ
หนี้หรือโอนเงินฝากกับสหกรณ ขณะนี้มีเงินรอตรวจสอบซึ่งไม
สามารถพิสูจนตัวตนไดมีจํานวนมากตามรายละเอียดหนาที่ 8 
ขอประชาสัมพันธสมาชิกไดติดตามตรวจสอบขอมูลดังกลาว
ดวยครับ ฉบับหนาพบกันใหมสวัสดีครับ

ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

  สวัสดีครับพบกับวารสารฉบับเดือน มิถุนายน 2562  
กระผมขอขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจ
สอบกิจการ คณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสหกรณสมาชิก ชสอ. ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ พรอมดวยทีมงานทุกทานที่มีสวนสําคัญใหการ
สนับสนุนกระผมใหเปนตัวแทนในการเปนกรรมการดําเนินการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด อีกวาระหนึ่ง
และเขารวมประชุมใหญชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ในวันที่ 8 
มิถุนายน 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ท่ีผานมา
กระผมในฐานะตัวแทนสหกรณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะ
รวมพัฒนาเครือขายขบวนการสหกรณใหประสบความสําเร็จ
ความกาวหนา มั่นคงใหแกขบวนการสหกรณตอไป
 การอนุมัติใหรับโอนสมาชิกระหวางสหกรณ กรณีสมาชิก
ที่ประสงคจะยายหรือโอนเขามาเปนสมาชิกของสหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัด สามารถกระทําไดและไดรับการชวยเหลือ
ประสานงานระหวางสหกรณเปนไปดวยดี รวมทั้งการใหเงินกู
ยืมเงินระหวางสหกรณออมทรัพยดวยกันเพื่อเปนการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในดานการเงินเปนการเชื่อมโยงเครือขายระหวาง
สหกรณดวยกันโดยเฉพาะสมาชิกสหกรณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สืบเนื่องจากการที่สหกรณไดทํา MOU รวมกันไวแลวตั้งแตปที่
ผานมา
  สําหรับการบริหารงานของสหกรณในไตรมาสแรกนี้ 
(1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562) สอ.ครูเลย จํากัด มีสมาชิก
จํานวน 7,609 คน มีสินทรัพยรวม 10,572,536,873.68 บาท 
และมีกําไร 87,471,480.52 บาท การใหบริหารเงินกูแกสมาชิก
มีเพียงพอกับแกความตองการ ดานอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน
สหกรณฯ ยังคงใชอัตราเดิมที่รอยละ 6.50 ตอป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ตนทุนในการบริหารงาน 
  เมื่อวันเสารที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผานมา สหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด มีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวม
มือโครงการสวัสดิการขาราชการครูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กับบริษัทซุนวู เอ็นเตอรไพรสและบริษัทเดโก กรีน เอนเนอรจี
จํากัด ผูผลิตและจําหนายรถมอเตอรไซคไฟฟาไดมาจัดกิจกรรม
เปดบูธเพ่ือประชาสัมพันธถึงขอดี  ขอเสีย  ของการใชมอเตอรไซค
ไฟฟาใหกับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดรับทราบ 
เพื่อเปนโครงการสวัสดิการสําหรับสมาชิก  หากสมาชิกทานใด
สนใจรถมอเตอรไซคไฟฟาไปใชติดตอสั่งซื้อ  สั่งจอง  ไดที่ฝาย
สินเชื่อเลยนะครับ
  ทายสุดน้ี หากมีขาวสารเรงดวนจะรายงานใหมวลสมาชิก
 ไดรับทราบ ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา 
ณ ที่นี้ ฉบับหนาพบกันใหมสวัสดีครับ.....

(ดร.ณสรวง  กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

ณ ที่นี้ ฉบับหนาพบกันใหมสวัสดีครับ.....

(ดร.ณสรวง  กอนวิมล)



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน มิถุนายน 2562 3

ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)
ธนาคารกรุงไทย

1.บริการอ� นๆ

2.บริการอ� นๆ

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

5.รับเงินกู

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจากทํารายการเสร็จ

สิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกู

จะเขาไปอยูในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทํารายการตอ

และทํารายการถอนเงินตาม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอ� นๆ

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            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

     

    ออมทรัพย

       (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

   หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม 

ขอ 1, 2

4. เงินกูสวัสดิการ

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายขวัญชัย  บัวโคกรัง

 สวัสดีครับพบกับแวดวงฉบับนี้เดือนมิถุนายน 2562 มีขาวสาร 
ตาง ๆ หลายเรื่องที่จะประชาสัมพันธใหสมาชิกไดทราบดังนี้
 เร่ืองแรก การรับสมัครสมาชิกสหกรณเปนกรณีพิเศษ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10  
พระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562  สหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยมติคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55/2562  
ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีมติเปดรับสมัครสมาชิกใหม
เปนกรณีพิเศษ โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนดไดตั้งแตวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คุณสมบัติการรับสมัครเปนไป
ตามประกาศในวารสารแบับนี้หนา 9 หรือเวปไซตสหกรณ
 ตามที่สหกรณฯ ไดรับอนุมัติงบประมาณประจําป 2562 จากที่
ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 นั้น บัดนี้แผนปฏิบัติงานประจําป 2562 ได
จัดทําเรียบรอยแลวฝายตางๆ ที่เกี่ยวของจะไดดําเนินการตอไปใหเปนไปตาม
แผนงานงบประมาณครับเชนเคยครับงบประมาณหมวดคาใชจ ายใน
การดําเนินงานของกลุมสมาชิกจํานวน 14 กลุม โดยไดรับจัดสรรใหรายละ 
200  บาท ตามจํานวนสมาชิกในหนวยบริการนั้นๆ คณะกรรมการดําเนินการ
ไดมีมติอนุมัติจัดสรรเงินดังกลาวไปยังกลุมตาง ๆ เรียบรอยแลวตามเกณฑ 
งวดที่หนึ่ง 40% และงวดที่สอง 60%  จึงขอประชาสัมพันธมายังคณะ
กรรมการบริหารกลุมทราบและดําเนินการเบิกคาใชจายเพื่อดําเนินกิจกรรม
ของกลุมงวดที่ 1   40 % ไดที่ฝายแผนงานและสวัสดิการไดตั้งแตบัดนี้เปนตน
ไป
 สําหรับงบประมาณหมวดสวัสดิการสําหรับสมาชิกเพื่อจายเปน 
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิกผูสูงอายุนั้น
คณะกรรมการศึกษาไดนําเสนอเกณฑการพิจาณาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
และรอบคอบโดยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบแลว
ขณะนี้อยูระหวางการแกไขระเบียบฯ เมื่อระเบียบที่แกไขปรับปรุงไดรับ 
ความเห็นชอบแลวจะประกาศใหทราบตอไป
 อีกหนึ่งโครงการที่เกี่ยวของกับผูแทนสมาชิกคือโครงการสัมมนา
สมาชิกและผูเกี่ยวของ คณะกรรมการศึกษาไดนําเสนอรูปแบบการจัดสัมมนา
รวมถึงขั้นตอนการเตรียมการตาง ๆ แลวขณะนี้คณะกรรมการดําเนินการมี
มติมอบใหคณะกรรมการการศึกษาไปศึกษาจัดทํารูปแบบและรายละเอียด
คาดวาจะดําเนินการในชวงเดือน ตุลาคม 2562   กําหนดเปน 3 ชวงๆ ละ 
3 วัน ประมาณ 120 คน/ชวง โดยจะจัดใหอบรมสัมมนาที่ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด และศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี การสัมมนา
ครั้งนี้คณะกรรมการมีความประสงคอยากจะใหผูแทนสมาชิกทุกทานไดรับ
ความรูความเขาใจเพื่อนํามาปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและ
ขบวนการสหกรณขอเชิญชวนไวลวงหนาครับสวนรายละเอียดอื่นหากมีความ
ชัดเจนจะนําเรียนผานคณะกรรมการประจําหนวยของทาน ตอไป  
 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ติดตามวารสารขาว สอ.ครูเลย 
มาตลอดพบกันใหมฉบับหนากับแวดวง สอ.ครูเลย สวัสดีครับ........................
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ปที่ 29 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน มิถุนายน 25624 คือจายเพิ่มเลยไมไดขนาดนั้น เพราะบางครั้งเราก็จะตองเจอรายจาย

ฉุกเฉิน หรือรายจายที่ไมคาดคิดมาดวย ซึ่งบางครั้งมันก็จําเปนที่จะ

ตองจายเกินเหมือนกัน

 3. แบงเงินเอาไวเพื่อเก็บ
หากเงินเดือนเขาแลวใหแบงเก็บไวเลยจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ 

มากกวาการตั้งใจจะเก็บวันละ 100 หรือ 300 บาท  นะครับ แตการ

เก็บเงินกอนใหญในคราวเดียวเลยก็เปนเรื่องที่ทําใจลําบากสําหรับ

หลาย ๆ  คนเชนกัน อันนี้ขึ้นอยูกับความถนัดเลย ขอแคปลายทาง

ไดผลลัพธเหมือนกันคือ ออมเงินไดจริงและทําไดสําเร็จก็พอโดยที่ไม

แอบเอาเงินที่ตั้งใจเก็บมาใช แคนี้ก็ยอดเยี่ยมมากแลว

 4.  ลดการซื้อสินคาฟุมเฟอย
สินคาฟุมเฟอยอาจจะเปนสิ่งเราชอบและปรารถนา แตถาดูดีๆ ลึกๆ 

แลวบางทีไมจําเปนตองมีก็ไดหรือเปลา? และถาประหยัดไวกอนเผื่อ

ไดของที่ถูกใจกวาจําเปนตองใชมากกวาในวันขางหนา รึรอของเกา

หมดกอน พังกอนแลวคอยซื้อ บางทีมันก็อาจจะดีกวากันเยอะเลยนะ 

อันนี้รวมถึงการซื้อของที่ไดคุณภาพ บางอยางราคาถูกจริง แตซื้อมา

ใชแลวไมคุมคา พังเสียงายไมสมราคาก็ถือวาสิ้นเปลือง ดังน้ันแลว

ของบางอยางท่ีราคาสูงกวาแตคุณภาพดีกวา ก็ถือวาสมควรแกการลงทุน

 5.  ไมสรางหนี้ดีที่สุด
อยางนอยแมเราจะเปนคนที่มีเงินเก็บนอย แตถาไมมีหนี้นั้นถือวาเปน

สิ่งที่ดีมากแลว หากวาอยากจะไดของสักอยาง ควรประมาณรายได 

คาใชจายทั้งหมดในแตละวันแตละสัปดาหของเดือนๆ นึงใหสมดุลย

กันดวย ไมควรจะเปนรายจายท่ีกระทบกับการใชเงินในชีวิตของเรา อยาง

หากผอนสินคาไดไมเสียดอกเบี้ยในราคาสบายๆ ทุกเดือนก็นาจะ

ดีกวาซื้อเงินสดที่เปนเงินกอนใหญทีเดียวไปเลย แตก็ไมควรมีของ

หลายชิ้นที่ตองผอนทุกเดือนมากเกินไป อาจจะรอผอนชิ้นแรกใหหมด

กอน ถึงคอยวางแผนการผอนของชิ้นตอไปดีกวา เพื่อไมใหเกิดภาระ

ที่ตองจายมากเกิน  รวมถึงหนี้โทรศัพท หรือหนี้บัตรเครดิตหากมีก็

ควรหาทางปลดหนี้ใหเร็วที่สุด เพราะถายิ่งจายชาจะเจอดอกเบี้ยทบ

ไปเรื่อยๆ ทําใหเกิดรายจายที่ไมควรตองเสียเพิ่มไปอีก หากกูเงินมาใช

ปดหนี้บัตรเครดิตแลวผอนดอกเบี้ยถูกกวาไดก็ควรทํา เปนตน

 คงจะเคยไดยินใชไหมวา หาเงินไดเยอะเทาไหร ไมสําคัญ

เทาเหลือเก็บเทาไหร มาลองเปลี่ยนตัวเองใหเปนคนที่มีระเบียบทาง

การเงิน ใชเงินเปน รูคุณคา ไมใชเงินเกินตัวกันดีกวาเพียงเทานี้ก็จะ

เปนมนุษยเงินเดือน

 สวัสดีครับ มนุษยเงินเดือนทั้งหลาย คงนาจะเคยประสบกับ

ปญหาชักหนาไมถึงหลังกันมาบางใชไหม ถึงแมจะหาเงินใชเองไดแลว 

แตถาจัดการเรื่องการเงินไดไมดีพอจะตองประสบปญหาเงินขาดมือ

กอนเงินเดือนออกแนๆ ซึ่งเหตุการณเลวรายแบบนั้นมันไมควรจะ

เกิดข้ึนบอยๆ เลย เพราะมันจะทําใหการเงินปนปวนอยูยาก เงินใชไมพอ 

เงินเก็บก็ไมมีเอานะ มาจัดระเบียบการใชเงินกันใหมดีกวานะ

 1.  แยกคาใชจายที่จําเปนออกมาเลย
ไมวาจะเปนสวนของการใชหนี้ เชนพวกบิลคาน้ํา คาไฟ คาเชาหอง

หรือบาน รวมถึงคาใชจายที่จําเปนตองใชในทุกๆ วัน เชน คารถ 

คาน้ํามัน คาอาหาร ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแอพรายรับ-รายจายที่ชวยบันทึก

เตือนความจําใหจายบิลเพ่ิมความสะดวกใหกับชีวิตไดดวยนะ จะไดไม

ทําใหเราสับสน และไมเผลอใชเงินจนไมไดนํามาจายในสวนที่จําเปน

เหลานี้เสียกอนดวย

 2.  ควบคุมคาใชจายในแตละวัน
แบงเอาไวเลย นอกเหนือจากคารถแลว เราจะกําหนดใหตัวเองใชเงิน

ในแตละวันไดเทาไหร อยางเชน สัก 120 บาทตอวัน เปนตน ซึ่งถาไม

กินของมีราคาแพงเกินไป เราก็ สามารถอยูไดสบายๆ อยูแลว หรือเรา

จะลองปรับเปล่ียนจากใชบางวันนอย แลวนําไปใชบางวันมากทดแทน

ก็ได  แตไมควรเกินที่กําหนดไวบอยเกินไป แตก็ไมถึงกับตึงเปะไมพอ

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

ทริคดีๆ 

วางแผนใชเงินในแตละอาทิตย

5
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ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 
โดย นายพงษศักดิ์  บุญพรม   

มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

 สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน วารสารฉบับนี้เดือน        
มิถุนายน 2562 เปนเดือนที่มีความสําคัญสําหรับประชาชนชาวไทยอันเนื่อง
มาจากไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2562 และตามที่มีประกาศคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พ.ค. 2562  
กําหนดใหวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ เปนวันหยุดราชการ
ประจําป  นับตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป เพื่อเปนการ
เฉลิมพระเกียรติและรวมแสดงความจงรักภักดีถวาย สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี  รัฐบาลขอเชิญชวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และ
ประดับผาระบายสีมวงรวมกับผาระบายสีเหลือง ตามสถานที่และอาคารบาน
เรือนพรอมทั้งจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรในหนวยงาน ระหวางวันที่ 1-10 
มิ.ย. 2562  พรอมกันนี้ ทางรัฐบาลไดมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศโดยการ
จัดพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  จัดพิธีเชิญพานพุมถวายราชสักกา
ระและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อีกทั้งยังจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา 
คูคลอง” เพื่อถวายเปนพระราชกุศล พรอมกันทั่วประเทศและในตางประเทศ
จัดพิธีตามความเหมาะสม
 สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดรวมกิจกรรมเครือขาย
ขบวนการสหกรณ โดยสงบุคลลากรของสหกรณไดแก คณะกรรมการดําเนินการ
ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่เขารวมประชุมสัมมนาการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2561“ชมรมเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ” ระหวางวันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมคอนเวนช่ัน เอ บี 
โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
 ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562  สหกรณฯ รวมสนับสนุนสมทบการจัดงาน 
“กิจกรรม 7 มิถุนายน วันสหกรณนักเรียน ป 2562” จังหวัดเลย ของสหกรณ
จังหวัดเลย ณ โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนฮิลมารพาเบิล ต.เชียงกลม 
อ.ปากชม จ.เลย  
 การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด เมื่อวันเสารที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ หองรอยัล จูบิลี่
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ผลการเลือกต้ังคณะกรรมการ ชสอ.ชุดท่ี 47 ดังน้ี 
ประธานกรรมการไดแก พลตํารวจโท วิโรจน สัตยสัณหสกุล  รองประธาน
กรรมการ 4 ทานไดแก นายอุทัย ศรีเทพ นายวิราช ปอมบานคา 
นายวินัย นิยโมสถ และนายไพบูลย  แกวเพทาย  กรรมการและเลขานุการ
ไดแก นายสมชาย รัตนอารี กรรมการดําเนินการไดแก นายสุรศักดิ์ ชันชนะ 
ดร.ณสรวง  กอนวิมล นายสุรพล กมุทชาติ นายโชคดี คลังจันทร นายธงชัย 
วิทยานุกรณ ผูชวยศาสตราจารยพิพัฒน  วงศเกษม ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย 
นายโกวิท เกตุงาม วาที่รอยตรี ดร.ชัยรักษ ดีปญญา และ ดร.กมล ศรีลอม
 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดติดตามความเคลื่อนไหวสหกรณ 
พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ.........

รักษาไขหวัดดวยวิธีธรรมชาติ

     รักษาไขหวัดดวยวิธีธรรมชาติ
    ไมนาแปลกใจเลยที่อาการไขหวัดเกิดขึ้นบอยมาก 
   และยาแผนปจจุบันยังไมไดมีการรักษาโรคเหลานี้ ในขณะที่ยาบางตัว
   สามารถปองกันและลดระยะเวลาของโรคไขหวัดเพียงบรรเทา
   อาการชั่วคราว การเยียวยารักษาตามธรรมชาติหลายแบบก็บรรเทา
   ไดชั่วคราวเชนกัน และการรักษาไมกี่แบบก็ชวยใหอาการดีขึ้น
  Echinacea : อิชินาเซีย เปนสมุนไพรที่เชื่อวาจะกระตุนภูมิคุมกัน ชวยตอตานการติดเชื้อ แตยังไม
ชัดเจนวาสามารถตอตานโรคหวัดได จากหลักฐานสวนใหญแสดงใหเห็นวา อิชินาเซียไมไดชวยปองกันโรคหวัด บางงาน
วิจัยรายงานวาสามารถอาการหวัดจะลดลงภายใน 1-2 วัน  ใหลองใชอิชินาเซียเมื่อมีอาการหวัด 7-10 วัน แตถาคุณอยู
ในการดูแลของแพทยก็ควรจะปรึกษาแพทยกอนที่จะรับประทานอาหารเสริมใดๆ
  Zinc : สังกะสี บางการศึกษาแสดงใหวามีผลตอไวรัส เชน อาการหวัด  มีหลักฐานบางอยางแสดง
วาแรธาตุจะปองกันการกอตัวของไวรัสที่สรางตัวเองขึ้นมา ในขณะที่สังกะสีไมปรากฎที่จะชวยปองกันโรคหวัด บาง
งานวิจัยแสดงใหเห็นวามันอาจจะชวยรนระยะเวลาของอาการหวัดและลดความรุนแรงของโรคไขหวัด เมื่อรับประทาน
ภายใน24 ชั่วโมงแรกของอาการ 
 Vitamin C : วิตามิน ซี การตอสูกับฤทธิ์เย็นของวิตามินซี ยังไมแนนอน  บางการศึกษาแนะนําวา
มันสามารถชวยลดอาการหวัดประมาณ1วัน  จาการศึกษาผูที่เขารวมที่มีความเครียดทางรางกายอยางรุนแรงและอยู
ในอากาศเย็น และรับประทานวิตามินซี เขาไป สามารถลดอาการที่จะเปนหวัดได 50%  เพื่อที่จะชวยยับยั้งจากโรค
หวัดใหทานวิตามินซี 2,000 มิลลิกรัม จะดีที่สุด แต ปริมาณที่สูงก็อาจทําใหเกิดอาการทองเสีย หรือมีอาการปนปวนใน
กระเพาะอาหารได
 Chicken Soup : ซุปไก  คุณยายไดพูดถึงบางสิ่งบางอยาง นั่นคือ ซุปไก อาจชวยใหอาการหวัดดี
ขึ้น จากการสูดดมไอน้ําของซุป สามารถบรรเทาอาการคัดจมูกได การจิบน้ําซุป ก็ชวยหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ํา และผู
สนับสนุนบางคนบอกวา น้ําซุป อาจบรรเทาอาการอักเสบ นักวิจัยไดพบวาซุปไกมีคุณสมบัติ ตานการอักเสบ แตยังไมมี
ความชัดเจนวาชวยเรื่องโรคหวัดไดจริง
 Hot Tea : การดื่มชารอนบางสวนมีประโยชนเชนเดียวกับซุปไก การสูดดมไอน้ํา สามารถบรรเทา
อาการคัดจมูก ในขณะที่การดื่มชารอนจะชวยใหชุมคอ ชาดําและเขียวเต็มไปดวยสารตานอนุมูลอิสระ ตอสูโรค ซึ่งอาจ
ตอสูกับโรคหวัด
 Hot Toddy : น้ําตาลเมา(กระแช)รอน เปนการแกอาการหวัดในสมัยเกา เนื่องจากคุณไมตองการดื่ม
ชาดํากอนนอน ใหทําชาสมุนไพรรอน เพิ่มน้ําผึ้ง 1ชอนชา  วิสกี้หรือเบอรเบิ้น นิดหนอย และบีบมะนาว 1ซีก  สวนผสม
นี้อาจชวยบรรเทาลําคอและชวยใหนอนหลับ แตควรดื่มกระแช เพียงเพื่อบรรเทาอาการหวัด ถาดื่มแอลกอฮอลมากเกิน
ไปอาจสงผลเสียตอการนอนหลับของคุณ
 Garlic : กระเทียม ไดรับการขนานนามวา สามารถตอสูกับเชื้อโรค จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา
ผลิตภัณฑเสริมอาหารกระเทียม อาจชวยปองกันโรคหวัด เมื่อรับประทานทุกวัน อยางไรก็ตามการวิจัยเพิ่มเติมเปนสิ่ง
จําเปนเพื่อตรวจสอบผลกระทบที่แทจริงของกระเทียม แตกระเทียมมีคุณคาทางโภชนาการมาก นอกจากนี้ยังชวยให
โลงจมูกเมื่อมีอาการคัดจมูกเกิดขึ้น
 Steam/Humidifi er : อบไอน้ํา หรือความชื้น เพื่อใหไดปริมารไอน้ําที่มากพอ ควรใชหองอบไอ
น้ํา หรือเพียงแคนั่งอยูในหองน้ําที่มีประตูปดและมีไอน้ํา หายใจในไอน้ํา สามารถทําลายของเหลวที่ทําใหคัดจมูกและ
บรรเทาอาการคัดจมูก น้ํามูกไหลไดเชนกัน
 Saline Drops : หยดน้ําเกลือ หรือพนน้ําเกลือเขาไปในรูจมูก สามารคชวยขับน้ํามูกและขจัดเมือก
สวนเกิน ในขณะที่ชวยลดอาการคัดจมูก อาจจะซื้อน้ําเกลือจากรานขายยา หรือจะทําดวยตัวเอง โดยการผสมน้ําอุน 8 
ออนซ กับเกลือ 1/4ชอนชา และเบคกิ้งโซดา 1/4 ชอนชา ใชเข็มฉีดยาพนน้ําเกลือเขาในรูจมูก โดยปดรูจมูกอีกขางไว 
และสลับอีกขาง ทําซ้ําๆขางละ 2-3 ครั้ง
 Neti Pot : กาเนติ ใชน้ําเกลือใสลงไป แลวลางรูจมูกจากกาเนติ เปนกระบวนการที่เรียกวา ลางจมูก  
ผลที่ไดคือ เมือกในจมูกจะละลายน้ําไดงายขึ้น จากงานวิจัยชี้ใหเห็นวากาเนติ มีประโยชนในการบรรเทาอาการไซนัส  
เชน อาการคัดจมูก ความดัน และปวดใบหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยไซนัสเรื้อรัง
 Menthol Ointment : เมนทอลครีม  จากการเช็ดและสั่งน้ํามูกบอย ๆ อาจทําใหผิวบริเวณรอบจมูก
ของคุณเจ็บและระคายเคือง รักษางาย ๆ โดยการทาเมนทอลเบา ๆ  ใตจมูก แตไมไชในจมูก หรือทาบนอกและลําคอ  
เมนทอลมีคุณสมบัติสามารถบรรเทาอาการปวดของผิว เพิ่มการหายใจเอาไอระเหยยาที่มีสวนผสมของเมนทอลและ
การบูร  ชวยบรรเทาอาการไอ เปดทางเดินหายใจที่
อุดตันและบรรเทาอาการคัดจมูก  ควรใชในเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป
 Saltwater Gargle : น้ําเกลือกลั้วปาก แบบดั้งเดิมอาจมีประโยชน โดยใชน้ําอุนกับเกลือ 1 ชอนชา 
กลั้วคอ 4 ครั้ง/วัน ก็สามารถชวยลดอาการคันคอได
   Nasal Strips : หนีบจมูก อีกทางหนึ่งที่ชวยใหอาการหายใจไมสะดวกเวลานอนของคุณได หาซื้อได
ตามรานขายยาทั่วไป  ชวยใหอาการคัดจมูกในเวลานอนดีขึ้น อีกทั้งยังชวยเปดระบบทางเดินหายใจไดดีขึ้น
 Let Your Fever Work : ใหอาการไข ทํางาน  ไขคือการรักษาตามธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
ในรางกายคือการตอสูโรคหวัดและไขหวัด แตถาอาการไขหวัดทําใหคุณไมสบายใจก็หาบางอยางที่จะรักษาได ใหไป
พบแพทยทันที่ที่ไขมากกวา 104 F เวนแตวาไขจะลดลงอยางเร็ว ในเด็กอายุ 3 เดือนหรือต่ํากวา ใหไปพบแพทยทันที 
แมแตไขอยูที่ 100.4 F ถาเด็กมีไขตํากวา 102 F ปกติแลวจะไมตองทําการรักษา เวนแตวาเด็กไมสบายตัว
 Bed Rest : นอนพัก   เมื่อไมสบายและมีไขหวัด เราควรจะนอนพัก 1-2วัน เพื่อใหรางกายไดสรางภูมิ
ตานทานและทําใหรางกายแข็งแรงมากขึ้น.
 แหลงที่มา : http://www.webmd.com/cold-and-fl u/ss/slideshow-natural-cold-and-fl u-remedies



ผูตรวจพบสมาชิก  
เดือน มิถุนายน 2562

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน มิถุนายน 25626

เรียน  พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ทุกทาน 
 สําหรับเดือนนี้ คณะผูตรวจก็ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการติดตามเรงรัดกระตุนการทํางานที่ผานมาใหเอาใจใส
และหาแนวทางแกไขสวนที่เปนปญหา  และสานตอในสวนที่เปนประโยชน
ตอมวลสมาชิก  ดังนั้น  เดือนนี้คณะผูตรวจไดสรุปขอสังเกตใหสมาชิกได
รับรู จํานวน 7 ขอ สวนรายละเอียดฉบับเต็มใหสมาชิกคนหาและอานไดที่  
www.lt-coop.com  (พี่นองครับเมื่อทานอานแลว  อยากจะเสนอขอคิด
เห็นใหผูตรวจไดตรวจเพิ่มเติมยินดีรับขอเสนอ  เพื่อพิจารณาตอไปครับ)
ขอสังเกตที่  1.  การจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุ  
 -  จากการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพตั้งแตตนป
บัญชี (1  มีนาคม-พฤษภาคม  2562)  มีการจัดซื้อไป  16  ครั้ง  ไดตรวจ
วิธีการจัดซื้อ  เอกสารหลักฐานการจัดซื้อไปจนถึงการจายเงินใหผูขาย จาก
การตรวจสอบการจัดซื้อ 16 ครั้ง บางรายการเอกสารครบถวนถูกตองเปน
ไปตามระเบียบ  แตบางรายการ  กระบวนการบางครั้งเจาหนาที่คิดวาเงิน
จํานวนนอยจะไมตองดําเนินการตามกระบวนการจะใชเพียงใบสงของใบ
เสร็จมาลางหนี้ก็คงดําเนินการได  คณะผูตรวจเห็นวาถึงเงินจะมากจะนอย
กระบวนการจัดซื้อจางจะขาดไมได คือ  รายงานขอซื้อขอจาง (สําคัญ)  
จะขาดไมได  นอกจากนั้นก็ไดเสนอแนะใหเพิ่มเติมเอกสารในสวนที่ยังไม
ครบใหถูกตอง  พรอมใหนําลงทะเบียนคุมพัสดุเมื่อไดจัดซื้อจางแลว   
-  ทางฝายบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรับไปและจะดําเนินการให
เปนไปตามผูตรวจเสนอแนะ
ขอสังเกตที่ 2.  การควบคุมดูแลการใชยานพาหนะของสหกรณ 
 -  คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบการใชยานพาหนะและการดูแล
รักษา  เพราะรถเปนสมบัติของสหกรณ  สมาชิกทุกคนเปนเจาของรวมกัน
ดังนั้นผูตรวจจึงไดตรวจกระบวนการใชวาเปนไปตามระเบียบหรือไม       
การใชเปนไปในกิจการใดและมีการขอใช และมีคาใชจายคุมคา คุมทุนหรือไม
ถารายจายไมคุมทุนก็ไมควรจะใชตอไป.   
 จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช   
 -  รถจักรยานยนต รถยนต ตั้งแต  มีนาคม – 7 พฤษภาคม  
2562 ขออนุญาตใช 31 ครั้ง    
 -  รถบัสปรับอากาศ ตั้งแต  มีนาคม – 7  พฤษภาคม  2562  
ขออนุญาตใช  16  ครั้ง   
 -  สหกรณไดดําเนินการการเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ  
และขณะนี้คาคาใชจายดําเนินการ  สามารถใชจายไดคุมทุน  ตอไปหาก
เมื่อบริหารแลวไมคุมทุนก็คงจะเสนอแนะใหขายทอดตลาดตามระเบียบ
ตอไป  
ขอสังเกตที่ 3. การเรียกเก็บไมไดในชวงเดือน กุมภาพันธ-เมษายน  2562 
 -  จากการตรวจสอบการเรียกเก็บไมได  ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดรับรู
วาการเรียกเก็บไมได  เพิ่มขนหรือลดลงในแตละเดือน ถาเพิ่มขึ้นจะมีผล
ตอการสํารองหนี้หรือหนี้  NPL จะสงผลตอรายไดคาใชจาย  จากการตรวจ
สอบมีแนวโนมเรียกเก็บไมไดลดลง  ซึ่งเดือน  เมษายน  2562  มียอดที่
เก็บไมได  จํานวน  172  คน  คณะผูตรวจก็ไดเสนอแนะใหคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของไดเรงรัด  หาวิธีการแกปญหาเพื่อใหลดลง
เรื่อยๆ  ใหเหลือนอยที่สุด      
-  คณะกรรมการไดขอบคุณคณะผูตรวจที่ไดเสนอแนะ

ขอสังเกตที่  4.  สหกรณบริการสวัสดิการไทเลย  จํากัด  ไมปฏิบัติตาม
แผนการสงคืนเงินฝาก
 - คณะผูตรวจสอบไดติดตามการสงคืนเงิน (ลอตเตอรี่) ฝากที่
สหกรณบริการไทเลยไมสงตามเงื่อนไข ทั้งเงินตนพรอมดอกเบี้ย ถึงเดือน 
พฤษภาคม 2562 ยังคางสง  250,000,000  บาท  คณะผูตรวจเกรงวา  
ตามเงื่อนไขและแผนการสงคืนจะสงใหหมด 389,000,000  บาท  (เงินตน)  
และดอกเบี้ย ภายใน  31 ตุลาคม 2562 เพราะขณะนี้ก็เหลืออีก 4 เดือน ) 
เกรงวาจะไมสามารถสงได ผูตรวจไดเสนอแนะใหเรงรัดสหกรณบริการ
สวัสดิการไทเลย  จํากัด  ใหปฏิบัติตามแผน   
 - คณะกรรมการสหกรณก็ไดประชุมและต้ังคณะกรรมการติดตาม
จํานวน 8 ทาน ไปติดตามเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  สวนรายละเอียด
จะขอดูจากคณะกรรมการที่ไปติดตาม ผลเปนประการใด.
ขอสังเกตที่  5.  ประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  
เรื่อง เงินกูสามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก  พ.ศ. 2562   
 - คณะผูตรวจสอบไดตรวจโครงการปลอยเงินกูโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิก  ซึ่งโครงการนี้ผูตรวจเห็นวา การปลอยกูจํานวนมากๆ 
เกรงวาสมาชิกไมมีกําลังสง จะกอใหเกิดปญหาภายหลัง  คือการเรียกเก็บ
ไมได  จะนําไปสูการสํารองหนี้ผลกระทบตอสมาชิกทานอื่นๆ คณะผูตรวจ
ไดพิจารณาตามหลักเกณฑของโครงการนี้  คนที่จะกูได 7 ลาน จะตองมี
เงินเดือน 7 – 8  หมื่นบาท/เดือน  และอายุไมเกิน 55 ป และมีรายไดเหลือ
ไมนอย  30 %   
 - ดังนั้นคณะผูตรวจจึงไดเสนอแนะใหทบทวนเพดานการปลอยกู  
เพื่อใหเหมาะสมและสามารถเรียกเก็บได
ขอสังเกตที่ 6. การลงเวลามาปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ
ออมทรัพยครูเลย  จํากัด
 - คณะผู ตรวจสอบไดตรวจการมาทํางานของเจาหนาที ่   
คณะผูตรวจใหความสําคัญในการมาปฏิบัติงานของเจาหนาที่   เพราะเปน
หนวยงานใหบริการสมาชิก อีกอยางก็ใหเปนไปตามระเบียบการมา
ปฏิบัติงาน คณะผูตรวจไมอยากเห็นไมอยากไดยินสมาชิกตําหนิการมา
ปฏิบัติงานของเจาที่เมื่อสมาชิกมาติดตองาน  นอกจากนั้นในสหกรณมีเจา
หนาที่หลายคน  ถามีบุคคลใดมาสายหรือลาเปนประจํา กับอีกบางคนมา
ทํางานตรงตามเวลา จะเปนการเอาเปรียบเพื่อนรวมงาน คณะผูตรวจจึงได
ตรวจสอบและตั้งขอสังเกตไวและจะตรวจสอบอยางนอยปละ  2- 3  ครั้ง 
จากการตรวจสอบหลักฐานการลงเวลา ยังมีเจาหนาท่ีบางคนมาทํางานสาย
แตไมเสียหายแกองคกร  ผูบังคับบัญชาก็ใหชี้แจง  ก็ชี้แจงลักษณะเดิมที่
เคยชี้แจงทุกครั้ง  
 คณะผูตรวจเห็นวา เพื่อเปนการปองปรามหรือไมใหบุคคลนั้น
ประพฤติปฏิบัติบอย  ผลที่เขาปฏิบัติจะตองสงผลถึงเขา   เวลาพิจารณา
เงินเดือนเอาไปประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในแตละครั้งดวย
ขอสังเกตที่ 7. การจายเงินคารับรองการประชุม   
 - คณะผูตรวจไดตรวจสอบการจายเงินคารับรองการประชุม  
จากการตรวจสอบ ยอดเงินที่จายกับการลงยอดเงินในเอกสารไมตรงกัน  
แตยอดเงินที่เหลือถูกตอง เพราะนั้นการลงหรือเขียนตัวเลขผิดอาจจะกอ
ใหเกิดความเสียหายได และไมเปนที่เชื่อถือตลอดมองไปถึงคุณภาพของ
เจาหนาที่ดวย     
 -  คณะผูตรวจไดเสนอแนะใหเจาหนาที่ไดรอบคอบในการลง
ตัวเลข  จํานวนเงิน  เพราะเปนสิ่งสําคัญใหระมัดระวังมากขึ้น  
  -  ทางฝายแผนงานตรวจสอบแลววาลงผิดจริง และไดแกไข
เรียบรอยแลว 

พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการ  สอ.ครูเลย  จํากัด



สรุปรายงานกิจการประจําเดือนพฤษภาคม 2562
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

สรุปรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

รายงานผลการดําเนินการโครงการ สคส.1, สคส. 2  และ สสอ.

ประจําเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2562

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน มิถุนายน 2562 7

1.จํานวนสมาชิก

 -  สมาชิกสามัญ

 -  สมาชิกสมทบ

2. จํานวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู

3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ

4. เงินฝากในสหกรณอื่น

5. เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ

6. หุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

7. หุนในบริษัทสหประกันชีวิต  จํากัด

8. เงินรับฝาก

 ประจํา 

 ออมทรัพย 

 ออมทรัพยพิเศษ 

 สินทรัพยทวี 

9. ทุนเรือนหุน

10. ทุนสํารอง

11. สินทรัพยรวม

12. กําไรสุทธิ (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 62) 

7,609   คน

6,281   คน

1,328   คน

5,395   คน

274,238,764.44  บาท

407,500,000.00  บาท

9,938,407,247.00  บาท

23,512,500.00  บาท

200,000.00  บาท

  2,465,377,743.31  บาท

150,034,000.00  บาท

117,192,025.82  บาท

2,073,429,901.01  บาท

124,721,816.48  บาท

2,894,299,350.00  บาท

485,175,300.23  บาท

 10,572,536,873.68  บาท

87,471,480.52  บาท

สมาชิก  ส.ค.ส. 1 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 2 ราย ดังนี้

สมาชิก ส.ค.ส. 2 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 9 ราย ดังนี้

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

สมาชิก  สสอ.  ถึงแกกรรมในเดือนนี้  2  ราย  ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นางสุจิตรา  บัวระภา         สมาชิก          552
2.  นางละมุด  เทระทา     คูสมรสสมาชิก         1685

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นางไสว  จงใจ      มารดาสมาชิก         3432
2.  นางลํายอง  แสนใจวุฒิ     มารดาสมาชิก         3743
3.  นางเพียง  มูลถวิล     มารดาสมาชิก         4354
4.  นางสุจิตรา  บัวระภา         สมาชิก         4574
5.  นางหนูพรอม  ธัญญารักษ     มารดาสมาชิก         1552
6.  นายเอนก  จันโทมา         สมาชิก         4797
7.  นางแกว  ธนุการ     มารดาสมาชิก         2200
8.  นางสมัคร  คําเพชร    คูสมรสสมาชิก         3228
9.  นายไพ  แสงรัตน     บิดาสมาชิก          591

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1. นางสุจิตรา  บัวระภา         สมาชิก          4175
2. นายอเนก  จันโทมา         สมาชิก          6602

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)   

KTB Co-op
ขั้นตอนการกดเงิน ATM  ฝากเงินดวยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย
 กดปุม บริการอื่นๆ
2. กดปุม บริการอื่นๆ
3. กดปุม สหกรณออมทรัพย
4. กดปุม ฝากเงินฝาก
5.  กดปุมตัวเลข ระบุจํานวน
 เงินที่จะฝาก เชน 10,000 บาท
6. กดปุม ถูกตอง
 7.  รายการสําเร็จจะได
     รับสลิปออกมา

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด ( สสอ.)

ประจําเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2562
มีสมาชิกทั้งสิ้น   8,790    ราย

  -  สมาชิกสามัญ   6,216    ราย
  -  สมาชิกสมทบ   2,574    ราย



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 29 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน มิถุนายน 25628

เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-09047-1 ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเอื้ออารี  เลขบัญชี 881-0-00205-9

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา        จํานวนเงิน ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

8 ม.ค.541
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
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
29-เม.ย.-62
29-พ.ค.-62
29-พ.ค.-62

 สาขาหลมสัก  
 สาขาเลย  

 สาขานวมินทร 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาขอนแกน 
 สาขาเลย  

 สาขาชางคลาน เชียงใหม 
 สาขามอดินแดง ขอนแกน 

 สาขาพระราม4 
 สาขา ถ.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  

 สาขาดานซาย 
 สาขาเลย  

 สาขาเอื้ออารี 

 26,390.00 
 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 
 2,000.00 
 3,010.00 

 600.00 

1 สาขานครพนม 2,000.00

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย  เลขบัญชี 403-1-97590-2

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 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) สาขาดานซาย เลขบัญชี 433-1-08904-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

24-ก.พ.-55
26-มี.ค.-62

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

9 มี.ค. 59

3 พ.ค. 59

21-พ.ย.-60

29-ม.ค.-62

1
2

1
2
3
4

1

1

1

1

 สาขาดานซาย 
 สาขาดานซาย 

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

สาขาหนองหิน

สาขาวังสะพุง

สาขาเลย

สาขาเลย

 2,000.00 
 1,800.00 

 100.00 
 300.00 
 900.00 

 4,000.00 

100,000.00 

 31,283.00 

 2,736.10 

 270.00 

หมายเหตุ   : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด  
   โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว  
   กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน  
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   ประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เรื่อง   รับสมัครสมาชิกสหกรณเปนกรณีพิเศษ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร  ครบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562   สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยมติคณะกรรมการดําเนิน
การ ชุดที่ 55/2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2562  เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2562 จึงเปดรับสมาชิกเปนกรณีพิเศษ  ดังนี้
  1.  คุณสมบัติ   เปนสมาชิกสามัญ 
   1.1  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
   1.2  เปนบุคคลธรรมดา  และบรรลุนิติภาวะ    
   1.3  เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ หรือลูกจางประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
กระทรวงวัฒนธรรม  หรือมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
   1.4  เปนขาราชการ  หรือพนักงาน  หรือลูกจางประจํา สังกัดเทศบาลเมืองเลย และเทศบาลเมือง
วังสะพุง  ตําแหนงที่มีลักษณะงานเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
   1.5  ผูที่เปนสมาชิกสหกรณนี้อยูกอนแลวและพนจากการเปนสมาชิกภาพของสหกรณ
กอนวันที่  27 ธันวาคม  2561   
   1.6  เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
   1.7  เปนเจาหนาที่ประจําองคกรหรือหนวยงานที่สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด กอตั้งขึ้น
   1.8  ไมเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น
   1.9  อายุไมเกิน  58 ป บริบูรณ       
  2.  การรับสมัคร
          2.1 ผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก ใหยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด นับตั้งแตวันที่ 28  
มิถุนายน  2562   ถึงวันที่  28  กรกฎาคม  2562
                    2.2  หากเกินกําหนดตามขอ 2.1  นี้แลวสหกรณจะใชเงื่อนไขสําหรับผูที่เคยเปนสมาชิกจะตองลาออก
มาแลวไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการ จึงจะไดรับสิทธิ ยกเวนผูที่นํา
เงินคาหุนเทากับมูลคาหุน ณ  วันที่อนุมัติใหลาออกครั้งกอนมาซื้อหุนคืน  จะไดรับสิทธิเขาเปนสมาชิกโดยไม
จํากัดระยะเวลา
   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
    ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

           
     (นายณสรวง  กอนวิมล)
     ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

ลําดับที่ 29/2562
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ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด
เรื่อง  แตงตั้งกรรมการดําเนินการและกรรมการอื่น ประจําป  2562

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  อาศัยอํานาจตามความในขอ 55 , ขอ 63 และขอ 64 แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด พ.ศ. 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 21/2562 ในคราวประชุม          
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เพื่อใหการดําเนินงานของสมาคมเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค     
จึงแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดังตอไปนี้
คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวง ตามที่กําหนดในขอ 63 ของขอบังคับสมาคมฯ  ประกอบดวย
  1. นายณสรวง    กอนวิมล นายกสมาคมฯ
  2. นายกุศล    รามศิริ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
  3. นายราเชนทร   สิงหสถิตย อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
  4. นายอุดม      ยศปญญา กรรมการและเหรัญญิก
  5. นายจักรภัทร   จําปาออน กรรมการและเลขานุการ
  6. นายสุพิทย      พรหมมาวัย กรรมการและนายทะเบียน
  7. นายสมาน      ชัยพร  กรรมการ
  8. นายปรีชา      แสนวงศ  กรรมการ
  9. นายปรีชา    กัลยา  กรรมการ
  10. นายสําพาทย    จันทะนา กรรมการ
  11. นายวรพจน     โสระสิงห กรรมการ
  12. นายพงษศักดิ์   บุญพรม กรรมการ
  13. นายสุทธินันท   บุบผาดา กรรมการ

  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสมาคมฯ มีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  ประกอบดวย
     1. นายเอกพัฒน    นิสีดา  ผูจัดการสมาคมฯ
     2. นายสุพจน    สังขะทิพย เจาหนาที่สมาคมฯ
     3. นายสหวัฒน    โสระสิงห เจาหนาที่สมาคมฯ

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ  ณ  วันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

          (นายณสรวง  กอนวิมล)
                  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
                    ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

ลําดับที่ 6/2562





เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบโดยการโทรศัพท์

หรือแฟกซ์ สำาเนาใบโอนเงิน แจ้งชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก

แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโอน เช่น ต้องการชำาระหนี้ หรือฝากเงิน

หมายเลขโทรศัพท์ 042-811149, 812192 แฟกซ์ 042-832433

www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

www.Lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com

สหกรณ์ (042-811149, 812192  แฟกซ์ 832433)

ผู้จัดการ นายเอกพัฒน์  นิสีดา 088-3189755

รองผู้จัดการ นางนันทิดา  081-2615005 รองผู้จัดการ นางสุจิตรา  081-2638606

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 084-7853970 ฝ่ายสินเชื่อ 1 083-4143301

ฝ่ายสำานักงาน 1 083-4143302 ฝ่ายสินเชื่อ 2 082-8417119

ฝ่ายบริหารเงิน 042-811149 ฝ่ายเงินทุน 084-5149461

ฝ่ายบัญชี 042-811149 ต่อ 23

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 042-811149 ต่อ 13 

ฝ่ายแผนงานและสวัสดิการ 042-811149 ต่อ 19  (ศูนย์ประสาน สสอค.เลย) 083-151007 

บรรณาธิการ นายอนุ  มาลาพันธุ์

กองบรรณาธิการ นายอนุ  มาลาพันธุ์, นายวิรัตน์ พุทธทองศรี, นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม

 นายสุทธินันท์  บุบผาดา, นายขวัญชัย  บัวโคกรัง

ฝ่ายอำานวยการ นายณสรวง  ก้อนวิมล, นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ, นายพิสิทธิ์  พุทธรักษ์

 นายวิรัตน์  พุทธทองศรี, นายสำาเนียง  ศรีบุรินทร์, นายเจริญศักดิ์  บรรพลา 

 นายอุดม  ยศปัญา นายอนุ  มาลาพันธุ์, นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

 นายจักรภัทร  จำาปาอ่อน, ส.อ.มงคล  ศรนวล, นายพนมไพร พิมพ์ที

 นายสมัย  พวงกันยา, นายขวัญชัย  บัวโคกรัง, นายสุทธินันท์  บุบผาดา

ฝ่ายจัดการ นายเอกพัฒน์  นิสีดา, นางนันทิดา  สุคนธ์บารมี, นางสุจิตรา  บรรพลา

 นางไพรวัลย์  พูนโต, น.ส.ลลดา  พรหมพุทธา, นางศริญญา  อินทรักษ์

 นางนรินทิพย์  กงภูธร, นางสมศรี  คงทิพย์, นางเปรมวดี  ไชยสัจ

 นางรติ  ทันวงษา, น.ส.รมิดา  วงษ์ศิริ, นายสุนทร  สนธิมูล

 นางนารี  พงษ์พานิช, น.ส.จุฑาทิพ  กองพอด

พิมพ์ที่ : รุ่งฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ์ (คอสะพานบ้านแฮ่) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 3.25

ออมทรัพย์ พิเศษ ร้อยละ 3.80

สินทรัพย์ทวี ร้อยละ 4.50

ประจำา 6 เดือน ร้อยละ 3.75

ประจำา 12 เดือน ร้อยละ 4.00

ประจำา 24 เดือน ร้อยละ 4.25


