


 สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 

ท่ีเคารพทุกทาน พบกันอีกคร้ังในวารสารประจําเดือนสิงหาคม

2563 ซึ ่งเป นเด ือนมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย

12 สิงหาคม ตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง  ขาราชการ พอคา ประชาชนทุกหมูเหลา

ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน รวมกันจัด

กิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวาย

พระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุม  พิธี

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมจิตอาสา

 12 สิงหาคม ของทุกป ทางราชการกําหนดใหเปน 

“วันแมแหงชาติ” หรือเปนวันสําคัญของคนไทย กิจกรรมที่

ควรปฏิบัติในวันแมแหงชาติ คือ ทําความสะอาดบานเรือน 

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ทําบุญตักบาตร นํา

พวงมาลัยดอกมะลิไปไหวแม รับประทานอาหารรวมกับแม 

และญาติพี่นองเปนตน

 สุดทายน้ีขออํานาจพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหลายในสากลโลกนี้ จงดลบันดาลใหคุณแมทุกทาน      

จงมีแตความสุข สุขภาพรางกายแข็งแรง เปนมิ่งขวัญของ

ลูกหลานตลอดไป

  เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด      
ที่เคารพทุกทาน 
 พบกันในวารสารฉบับประจําเดือน สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 56 /2563 ไดบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด รอบปบัญชี 2563 ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 (มีนาคม 2563  - กรกฎาคม 2563) รวม 5 เดือน 
สหกรณมีสินทรัพยจํานวน 11,651,464,060.38 ลานบาท มีกําไร
สุทธิประมาณ 131,031,159.51 ลานบาท ผมและคณะกรรมการ
ดําเนินการพรอมดวยฝายจัดการจะดําเนินการขับเคลื่อน ใหไปเปน
ไปตามแผนที่กําหนดไว
 สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ขอแสดงความยินดีกับผล
การเลือกต้ังคณะกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
ประจําป 2563-2565 จํานวน 8 คน ที่ไดเปนสวนรวมในการบริหาร
งานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ดังรายชื่อตอไปนี้
 1.  นายพิทยา  ทิพยโสตถิ ประธานสอ.พนักงาน
     บริษัทการบินไทย จํากัด
 2.  นายนภดล  อินปา  ประธานสอ.ครูลําปาง จํากัด
 3.  นายวิทยา  ประเทศ  ประธานสอ. กรมอนามัย จํากัด
 4.  นายธงชัย พุทธมอญ  ประธานสอ.ครูรอยเอ็ด จํากัด
 5.  พลเอกจํานงค จันพร ประธานสอ.กองพันทหาร
     ปนใหญที่ 102 กรมทหาร
     ปนใหญ ท่ี 2 รักษาพระองค 
 6.  ดาบตํารวจเดชาวัตร อุนสอน ประธานสอ.ตํารวจภูเก็ต จํากัด
 7.  นายกิตติ์ เกิดโสภา  ประธานสอ.สยามนิสสัน จํากัด
 8.  นายศิริวัฒน อินทรมงคล ประธานสอ.กรมปศุสัตว จํากัด
 ทั้งนี้คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56/2563 พรอมดวย
ฝายจัดการ มีความมุงมั่นในการบริหารงานมาอยางตอเนื่องและ
ใหความสําคัญกับสมาชิกทุกทานและหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนที่
พึ่งพิงของสมาชิกตลอดไปและใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีพึ่งพา
ตนเองได  สุดทายนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล
ใหคุณและครอบครัว   พบแตความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ  
ฉบับหนาพบกันใหม   สวัสดีครับ

(ดร.ณสรวง  กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด
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แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

 สวัสดีครับ ทานสมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด ท่ีเคารพทุกทาน 
 พบกันในนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธชุดที่  
๕๖/๒๕๖๓  ฉบับที่  ๕  ประจําเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ขอเสนอ
แวดวงสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ดังนี้
 การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําป  ๒๕๖๓  
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔  เมษายน
๒๕๖๓  ไดอนุมัติงบประมาณหมวดสวัสดิการขอ ๘.๓  ทุนการ
ศึกษาบุตรสมาชิกประจําป ๒๕๖๓ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมติคณะกรรมการดําเนินการ  
ชุดที่ ๕๖/๒๕๖๓  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ 
๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบใหดําเนินการดังนี้
 ใหสมาชิกสงใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรตามแบบ
ฟอรมของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  พรอมเอกสารใหครบ
ตามที่กําหนด  ไดที่กรรมการผูแทนสมาชิก  หรือกรรมการประจํา
หนวย  ที่สมาชิกสังกัดอยู  ตั้งแตวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
ถึง  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  กรรมการผูแทนสมาชิกจะ
รายงานใหสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ทราบภายใน วันที่  
๑๕  กันยายน  ๒๕๖๓  และกรรมการดําเนินการจะพิจารณา
จัดสรรทุนใหแตละระดับชั้นการศึกษา  คือ  ระดับกอนประถม
ศึกษา,  ประถมศึกษา,  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา  และจะ
มอบทุนการศึกษาใหแลวเสร็จภายใน  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  
๒๕๖๓  โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก
 คุณสมบัติหลักเกณฑและเงื่อนไขการขอรับทุน 
(๑) เปนบุตรของสมาชิก หรือบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมาย (๒) เปนบุตรสมาชิกที่มีความประพฤติเรียบรอย 
(๓) กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง ไมเกินระดับปริญญาตรีอายุไม เกิน ๒๕ ป (๔) ในกรณี
สามีและภรรยาเปนสมาชิกทั้ง ๒ คน ใหสามีหรือภรรยาเปนผู
ใชสิทธิเพียงฝายเดียว (๕) ตองยื่นเอกสารครบตามที่สหกรณ
กําหนด หากไมเปนไปตามที่กําหนด ถือวาขาดคุณสมบัติ  
 เอกสารที่ใชประกอบการขอรับทุน (๑) ใบสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก ป ๒๕๖๓ (ตามแบบของ
สหกรณ) (๒) สําเนาหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือหลักฐาน
แสดงสถานภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา หรือ สําเนาใบเสร็จ
ชําคาลงทะเบียนหรือบํารุงการศึกษาปปจจุบัน อยางใดอยางหนึ่ง 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัว ผูขอรับทุน (๔) สําเนาทะเบียนบาน 
ผูขอรับทุน    
 สุดทายกระผมขอใหมวลสมาชิกทุกทาน สงใบสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทุกคน เอกสารครบมีสิทธิ์ไดรับ
ทุนการศึกษาทุก ๆ   คน  และขอใหทานประสบแตความสุขความเจริญ
ทั้งหนาที่การงานดานครอบครัวโดยทั่วหนากัน พบกันฉบับหนา  
สวัสดีครับ...    

ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)
KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

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

KTB Co-op (SB)
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



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
ปที่ 30 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน สิงหาคม 25634

 เรียนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ในป 
2563 ขาราชการครูที่เปนสมาชิกสหกรณฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 
6,339 คน ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563 และมีผูเกษียณอายุ
ราชการประจําป 2563 จํานวน 265 คน ขาราชการบํานาญ
เดิมจํานวน 2,605 คน รวมขาราชการบํานาญในป 2563 ท้ังส้ิน
2,870 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 45.27 ของสมาชิกทั้งหมด
 เพื่อชีวิตหลังเกษียณ “เปยมสุข” ตองเตรียมตัว  
ตั้งแตเนิ่นๆ หลายคนมีความเชื่อวาการเก็บเงินเพื่อวัยเกษียณ
เปนเรื่องที่ไมเรงรีบ อายุประมาณ 40 – 50 ป คอยเตรียมยัง
ไมสาย ซึ่งความคิดนี้เปนสิ่งที่ผิดมหันตและยังสุมเสี่ยงตอการ
ไมมีเงินออม แมอายุจะเลย 60 ปไปแลว ก็ตาม จริงๆ แลวเรา
ควรกันเงิน เพื่อออมไวหลังเกษียณ นับตั้งแตที่เราเริ่มสรางราย
ไดใหกับตัวเองได เราสามารถใชเทคนิคการออมเงินที่เราถนัด 
หรือ สามารถทําไดโดยไมอึดอัดจนเกินไป ซึ่งเราสามารถเรียน
รูไดจากสื่อออนไลนตางๆที่ปจจุบันมีสอนกันอยางมากมาย 
และเขาถึงไดงายอีกดวย บางคนอาจจะอางวา “ก็รายไดที่มี
อยู มันไมพอใช” ก็คงจะไมเถียงอะไร แตคงบอกไดเพียงวา “ก็
คงตองหารายไดเพิ่ม เพื่อใหเรามีเงินออม” ขอแคมีเงินออมได
ตามเปาหมาย ชีวิตหลังวัยเกษียณท่ีเปยมสุขก็ไมใชเร่ืองยากครับ
 เงินเฟอ จะทําใหเงินเก็บของคุณมีคาลดลง หลายคน
อาจจะเตรียมเก็บเงินแลว แตดันลืมปจจัยสําคัญที่ทําใหคุณ
ยากจนลงโดยไมรูตัว นั้นคือเจา เงินเฟอ สิ่งที่คุณมองมันไม
เห็นดวยตาเปลา ซึ่งจะทําใหคุณเห็นคราวๆ วาเงินเฟอมีผลตอ
คาเงินและชีวิตหลังเกษียณอยางไร
 เมื่อ 30 ปที่แลว ขาวผัดกะเพรามีราคา 15 บาท  
ปจจุบันขาวผัดกะเพรามีราคา 50 บาท คุณคิดวาอีก 30 ป 
ขางหนา ขาวผัดกระเพราจะมี ราคากี่บาท (คิดการวานาจะ
เปน 100 บาท) จากตัวอยาง จะเห็นไดวา เงิน 100 บาท เม่ือ 30 ป
ที่แลว สามารถซื้อขาวกินได 6 มื้อ แลวปจจุบัน สามารถซื้อได
เพียง 2 มื้อ และในอีก 30 ปขางหนาอาจจะซื้อไดเพียง 1 มื้อ
เทาน้ัน หรือถารายแรงกวาน้ัน อาจจะซ้ือขาวกินไมไดเลย ดวยซํ้า

ดังนั้นคุณตองเริ่มคิดคํานวณไดแลววา อนาคตคุณจะมีชีวิต
หลังเกษียณกี่ป ตองมีเงินเก็บเทาไร แลวก็เริ่มตนวางแผนออม
เงินไดแลวตั้งแตวันนี้
 ฝากชีวิตไวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ ประกัน
สังคม มากเกินไป หลายคนคิดวาถาเราไดเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนประกันสังคม จนครบเงื่อนไขตาม
กําหนดแลว เราจะมีทรัพยสินมากพอที่จะใชชีวิตในวัยเกษียณ
ไดอยางสบาย ซึ่งแนวคิดนี้ เปนแนวคิดที่ยังไมครบถวน และ
ยังนําไปสูสภาวะ รายไดไมเพียงพอเมื่อวัยเกษียณ เราตอง         
อยาลืมวา เงินเฟอ และ คาครองชีพมันสูงขึ้นแทบทุกป รายได
ขั้นต่ํายิ่งสูงขึ้น คาใชจายที่เปนปจจัยพื้นฐานก็ยิ่งสูงขึ้นเปนเงา
ตามตัว คาอาหาร ขาวของ เครื่องใช ก็จะยิ่งมีราคาที่แพงขึ้น 
เพราะผูผลิตสินคา ที่ตนทุนคาแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อ
ความอยูรอดพวกเขายิ่งจําเปนตองเพิ่มราคาสินคาใหมากขึ้น 
ตามไปดวย ไหนจะคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาแรงของชาง
ซอมบํารุงรถยนต บานเรือน ก็จะสูงขึ้นในอนาคต คิดแบบนี้
แลวก็ลองคํานวณกันดูเลนๆนะครับ วาในวันที่คุณเกษียณ นั้น
คุณจะมีรายไดจาก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุน
ประกันสังคม เทาไร แลวเพียงพอที่คุณจะใชจายไปจนถึงวัน
อําลาจากไปแลวหรือไม ถาไดคําตอบของคุณคือ ไม ขอแนะนํา
ใหคุณ เริ่มออมไดแลวตั้งแตวันนี้เปนตนไปครับ
 เกษียณไมสุขแน ถาหวังใหลูกหลานเลี้ยง ผูสูงอายุ 
โดยเฉพาะประเทศที่ใหความสําคัญตอครอบครัวมากๆ สวน
ใหญจะมีแนวความคิดที่วา เดี๋ยวแกตัวไปลูกหลานก็เลี้ยงดูเรา
เองนั่นแหละ ซึ่งวัฒนธรรมดานครอบครัวที่ดีงามเปนสิ่งที่ดี
แตความคิดท่ีจะใหลูกหลานเล้ียงตัวเองน้ันจะนําไปสูความเส่ียง
ที่จะทําใหชีวิตหลังเกษียณของคุณ ขาดความสุข ทั้งตัวคุณ
และลูกหลานของคุณดวย ถาใหพูดในแงเบาก็คง ไมมีใคร
อยากแบมือขอเงินจากใครใชไหมครับ เงินที่เราไดจากลูก
หลานก็อาจจะไมไดมากมาย หรือไมเพียงพอที่จะทําใหชีวิตวัย
เกษียณอยางเราไดมีความสุข ไดสนุกไปกับการทองเที่ยว หรือ 
มากพอที่จะสงมอบสุขไปยังรุนหลาน เหลน ตัวนอยๆ ที่เกิด
มาสูโลกในปจจุบัน ไหนจะคารักษาพยาบาลที่มันจะกลายเปน
คาใชจายประจําเดือนเมื่อเราเขาสูวันเกษียณอีก ซึ่งทั้งหมดนี้
เราจะแนใจไดอยางไรวา ลูกหลานของเราจะแบกรับภาระนี้
ไดตลอดไป แลวคุณรูสึกมีความสุขหรือไมที่ตองเห็นลูกหลาน
ของเรา ทํางานอยางหนักเพื่อคอยดูแลเรา จะดีกวาหรือไม ถา
หากวาเราจะเริ่มตนวางแผนการเงินของเราเสียตั้งแตวันนี้ เพื่อ
อนาคตเรา จะไดเปนที่พึ่งใหกับลูกหลานเราแทน ความสุขและ
ความภาคภูมิใจตางกันเยอะเลยนะครับ
ที่มา :: http://www.toward-goal.com/
 สถาบันที่มั่นคงและใหผลตอบแทนที่ดีที่สุดของสมาชิก
คือสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด นั้นเอง ขอขอบคุณครับ

  ติดตอสอบถามขอมูลไดทุกฝาย
  Line : ฝายจัดการ สอ.ครูเลย

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

ชีวิตหลังเกษียณ “เปยมสุข” 

ตองเริ่มตนเปลี่ยนความคิด 
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ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 

โดย นายเวียงชัย  โสกัณทัต

มุม
 สุขภาพ 

เตือนหากโควิด ระบาดรอบ 2 

ในไทย วุนหนักแนนอน

โดย  นายสุพัฒน  แสงสวาง

 สวัสดีครับ ทานสมาชิก สหกรณออมทรัพยครูเลย 
จํากัด ที่เคารพทุกทานครับ วารสาร สอ.ครูเลย จํากัด ฉบับนี้เปน
ฉบับที่หาประจําเดือนสิงหาคม 2563  ทานสมาชิกครับในเดือน
นี้มีเหตุการณที่ทําใหสมาชิกของเราตองไดรับความเดือดรอน
จากอัคคีภัยถึงสามรายสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ขอแสดง
ความใจเสียอยางยิ่งดวยครับกับเหตุการณที่ไมพึงประสงคอันนี้
 ในเดือนสิงหาคมน้ี คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 56/2563
กําลังดําเนินการตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
2563 ซึ่งตอไปนี้การทํางานตางๆจะตองเปนไปตามแผนปฏิบัติ
การที่วางเอาไวครับ
 สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดมอบหมายให
กรรมการประจําหนวยนําเงินทุนนักเรียนที่มีความขาดแคลน 
10,000 บาท และเงินทุนชวยเหลือสถานศึกษา จํานวน 10,000 
บาท นั้นใหกลุมผูแทนสมาชิกดําเนินการไดเลยครับและใหจัดทํา
หลักฐานเพื่อหักลางหนี้ดวยครับ และใหกลุมผูแทนสมาชิกได
เตรียมแผนเพ่ือพัฒนาสมาชิกใหพรอมเพราะในขณะน้ีสถานการณ
โควิด–19 ไดคลี่คลายไปแลวสามารถจัดใหมีการประชุมไดครับ 
ซ่ึงจะเร่ิมในเดือนกันยายนน้ี ทุกวันเสารและวันอาทิตย โดยจัดประชุม
วันละ 2 หนวย ทางสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะไดแจง
ใหประธานและเลขานุการของกลุมผูแทนสมาชิกไปรับทราบตอ
ไปครับ ขอแจงเพิ่มเติมเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดออกประกาศเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขอลดหุนตอไปอีกสามเดือนครับหากสมาชิกทานใด
อยากจะลดการสงหุนก็เขียนแสดงความตองการตามแบบฟอรม
ขอลดการสงหุนไดครับสวนสมาชิกที่ขอลดอยูกอนแลว สหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด จะลดตอใหทานเลย แตทานใดตองการ
ใหหักตามปกติขอใหแจงคืนสภาพสงปกติไดครับ
 ตามที่สหกรณไดแจงใหสมาชิกที่กูเงิน สสอค. วาหลัก
ประกันเงินกูในการกูเงินดังกลาวไดหมดสัญญาแลวนั้นครับ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดขอความรวมมือจากสมาชิก
ใหไปดําเนินการทําประกันเงินกูนั้น ทางสหกรณออมทรัพยครู
เลย จํากัด ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือดวยดีครับ 
มีบางทานสงสัยวาทําไมเบี้ยประกันไมเทากันครับขอเรียนวา
วงเงินกูของแตละทานนั้นไมเทากันครับ และตองขออภัยอยาง
ยิ่งวาไมสามารถแจงวงเงินในการจายเบี้ยประกันของแตละคนได
เพราะจะเปนละเมิดสิทธิสวนบุคคลครับความลับของสมาชิกนั้น
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไมสามารถเปดเผยไดครับ หาก
ทานใดมีขอสงสัย สามารถสอบถามเปนการสวนตัวไปท่ีฝายสินเช่ือ 
โทร 08-2841-7119,08-3414-3301,042-811-149 ตอ 21 
 ทานสมาชิกที่เคารพครับหากวาทานมีเรื่องใดที่ตอง
สหกรณไดรับใชทาน สามารถติดตอสอบถามโดยตรงกับสหกรณ 
เลขท่ี 510 หมู 9 ถนนเจริญรัฐ บานติดตอ ตําบลนาอาน อําเภอเมือง
จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท 0-4281-1149, 0-4281-2192 
โทรสาร 0-4283-2433 หรือติดตามรายละเอียดไดท่ี www.lt-coop.com
หรือ Facebook สหกรณพบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ

 ประกาศเตือนจาก หมอยง หรือ ศาสตราจารย นายแพทยยง 
ภูวรรณ ซึ่งเปนนักวิจัย ดีเดนแหงชาติ ในสาขาวิทยาศาสตรการแพทย 
ราชบัณฑิต และ หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญทางไวรัสวิทยา ไดออกมาเตือน
ประชาชนคนไทย เกี่ยวกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จาก
สถานการณการแพรระบาดในปจจุบัน ของประเทศไทยตอนนี้ถึงแม
จะไมมีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ แตยังคงมีคนที่เดินทางมาจากตาง
ประเทศ ซึ่งเปนผูติดเชื้อทําใหตัวเลขผูติดเชื้อที่เดินทางกลับมา ยังคงมี
เห็นเราเห็นอยูเรื่อยๆ
 จากการเปดเผยของ หมอยง ผานทาง Facebook ไดออกมา
กลาวเกี่ยวกับ การแพรระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-19 รอบที่ 2 ถาเกิดขึ้น
ในประเทศไทย คาดวาจะวิกฤตหนัก เนื่องจากสายพันธของไวรัสโควิด 
19 เปนคนละสายพันธุกับการแพรระบาดรอบแรกในประเทศไทย และ 
ถามีการระบาดรอบ 2 เกิดขึ้นจริง การแพรกระจายจะเร็วมาก เนื่องจาก
เปนสายพันธุ G ซึ่งมีเชื้อไวรัสอยูที่ลําคอ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด 19 เกิดขึ้นครั้งแรก ในประเทศจีน จะเปนสายพันธุ S และ สายพันธุ 
L ในสวนของการแพรระบาดในประเทศไทย ชวงแรกจะเปนสายพันธุ S 
และ กระจายเปนสายพันธุ T ซึ่งสายพันธุนี้ เกิดขึ้นในประเทศไทยเทานั้น 
(ณ ปจจุบัน สายพันธุ T คิดวาหมดไปจากประเทศไทยแลว)
 ในสวนของสายพันธุ L เปนสายพันธุที่ระบาดนอกประเทศจีน 
ซึ่งระบาดหนักในยุโรป และ อเมริกา  ไดออกลูกหลานมาเปน สายพันธุ 
G และ สายพันธุ V สําหรับสายพันธุ G เปนสายพันธุ ที่มีความนากลัว
สูงมาก เนื่องจากเปนสายพันธุที่แพรกระจายไดรวดเร็วมากกวาสายพันธุ
อื่นๆ เนื่องจากสายพันธุนี้ผูที่ติดเชื้อ จะมีปริมาณเชื้อที่ลําคอสูงมาก ทําให
มีโอกาสแพรเชื้อไดสูงกวาสายพันธุอื่น สายพันธุ G ยังออกลูกมาเปนสาย
พันธุ GH และ GR
 จากความคิดเห็นของหมอยง ไดออกมาเปดเผยวา สายพันธุ    
ที่ระบาดกันอยูทั่วโลกขณะนี้ เปนสายพันธุ G ซึ่งสายพันธุนี้ เปนสายพันธุ
ท่ีคนนําเขามาในประเทศไทย ซ่ึงอยูในสถานกักตัว และ ถาเกิดการระบาด
ขึ้นอีกครั้งในประเทศไทย แนนอนวาตองเปนสายพันธุ G ซึ่งเปนสายพันธุ
ที่อันตรายมากที่สุด เนื่องจากมีศักยภาพ ในการแพรระบาด และ 
กระจายเร็วมากที่สุด สิ่งที่คนไทยควรทํา และ ตองทําในตอนนี้ นั่นก็คือ 
การดอยาตก ออกไปไหนมาไหนตองใสหนากาก ใหเปนเรื่องปกติไปเลย 
การลางมือดวย แอลกอฮอล ก็สําคัญเชนเดียวกัน ทําใหเราตองปองกัน
อยางเต็มที่มากที่สุด จากการศึกษา ของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ G นั้น 
สามารถแพรกระจาย ไดงายกวาสายพันธุ S แถมยังสามารถเจริญเติบโต 
ไดดีในระบบทางเดินหายใจอีกดวย



ผูตรวจพบสมาชิก  
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เรียน  พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ทุกทาน  

 สําหรับเดือนนี้คณะผูตรวจสอบไดนําขอสังเกตจากการ

ตรวจสอบมาสรุปใหพี่นองสมาชิกไดอาน และรับทราบรวมกัน

ในสิ่งที่ผูตรวจไดตรวจติดตามการการบริหารงบประมาณที่พี่นอง     

ผูแทนสมาชิกได อนุมัติใหดําเนินการป 2563 ดังนั้นเดือนนี้       

คณะผูตรวจจึงไดสรุปขอสังเกตของเดือน  กรกฎาคม 2563  ลงให

สมาชิกไดรับทราบ  จํานวน  6  ขอ  สวนรายละเอียดฉบับเต็มให

สมาชิกคนหาและอาน ไดที่  www.lt-coop.com (พี่นองสมาชิก

อานแลวอยากจะเสนอขอคิดเห็นใหผูตรวจไดตรวจเพิ่มเติม 

ยินดีรับขอเสนอเพื่อประโยชนของมวลสมาชิก) 

ขอสังเกตที่  1. การติดตามแกไขสัญญาจางระบบไฟฟา .

 คณะผูตรวจไดติดตามการแกไขสัญญาจางปรับปรุงระบบ

ไฟฟา  จากการตรวจสอบเมื่อเดือน  มิถุนายน  2563  สัญญาที่ทํา

ยังไมสมบูรณและขาดรูปแบบรายละเอียดเพื่อใหกรรมการควบคุม/

ตรวจการจางจะไดใชประกอบการดําเนินการตอไป

จึงไดเสนอแนะใหดําเนินการดังนี้.    

ขอเสนอแนะ.       

 1. ใหจัดทํารูปแบบรายการแนบสัญญาจาง.   

 2.  มอบใหผูรับจาง/ผูควบคุม  เพื่อดําเนินการตามแบบ.  

 3. ผูควบคุมบันทึกรายงานการควบคุมทุกวันที่ผูรับจาง

เขาทํางาน  ใหสั่งหยุดเมื่อผูรับจางทําผิดรูปแบบหรือนําวัสดุเขามา

ดําเนินการไมถูกตอง.    

ความเห็นฝายจัดการ/คณะกรรมการอํานวยการ   

 1.  จะดําเนินการตามระเบียบและตามขอเสนอแนะผูตรวจ 

 2.  ขอบคุณผูตรวจสอบกิจการที่ใหขอเสนอแนะที่ดี.  

ขอสังเกตที่ 2. การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการกรณีเขารวมประชุม

กับผูแทนสมาชิก. 

 คณะผูตรวจไดตรวจสอบการเบิกคาใชจายของกรรมการ

ประจําหนวยที่ไปรวมประชุมกับผูแทนสมาชิก ถือวาเปนการดี

เพราะจะได รับรู ข อมูลและสะทอนปญหาของสมาชิก ให                

คณะกรรมการไดรับทราบและเปนการทําความเขาใจใหตรงกันใน

บางเรื่อง จึงเสนอแนะดังนี้.  

ขอเสนอแนะ

 1. กรณีผูแทนสมาชิกเชิญกรรมการเขารวมประชุม  ปกติ

ผูจัดประชุมจะตองรับผิดชอบคาใชจาย

 2. กรณีสหกรณมีมติใหกรรมการท่ีไปประชุมเบิกจากสหกรณ

เบิกไดเพราะเปนมติ   แตการเบิกจายจะตองจายเบี้ยเลี้ยง.  

ความเห็นฝายจัดการ/คณะกรรมการอํานวยการ 

 1. กรรมการเบิกตามมติคณะกรรมการชุดที่ 55/2562  

ลงวันที่  13  มิถุนายน  2562

 2. ครั้งตอไปกรรมการที่ไปรวมประชุมกับผูแทนสมาชิก

ใหเบิกเบี้ยเลี้ยง.    

ขอสังเกตที่  3.  การติดตามการประกันกลุมกับบริษัทเจาพระยา

ประกันภัย  จํากัด (มหาชน) 

 คณะผูตรวจสอบไดรับคํารองขอจากสมาชิกกรณีการทํา

ประกันกลุมกับ  บริษัทเจาพระยาประกันภัย  จํากัด  บริษัทถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต มีสมาชิกหลายคนท่ีเสียชีวิตทายาทยังไมไดรับคาสินไหม

ทดแทน   คณะผูตรวจไดเสนอแนะดังนี้    

ขอเสนอแนะ

 ใหทางสหกรณไดติดตามทวงถามถึงความกาวหนาในสิทธิ

ที่จะไดรับ จากบริษัทและ หนวยงานที่เกี่ยวของและรายงานให

สมาชิกทราบ        

ความเห็นฝายจัดการ/คณะกรรมการอํานวยการ

 - สหกรณไดทําหนังสือสอบถามไปยังกองทุนประกันวินาศภัย

(ในฐานะผูชําระบัญชี  บริษัท) ลงวันที่  13  กรกฎาคม   2563 

ยังไมไดรับคําตอบกลับมา ถาไดผลประการใดจะแจงใหทราบ.  

ขอสังเกตที่  4-5.  การปลอยกูเรียกเก็บไมได. 

 คณะผูตรวจสอบไดสุมตรวจ 5 สัญญา มีสมาชิกบางราย

ไมมีเงินใหเรียกเก็บ  และสะสมมา แตละรายเปนเงินเกิน 100,000  บาท

ทําใหมีผลกระทบตอสหกรณและสมาชิกผูมีวินัยทางการเงินดี  

และสมาชิกบางทานสหกรณฟองรองเพื่อนําหลักประกันไปขาย

ทอดตลาด  จึงทําใหเปนปญหาตอระบบสหกรณ คณะผูตรวจจึงได

เสนอแนะดังนี้.

ขอเสนอแนะ

 1. กรณีนําหลักทรัพยของสมาชิกขายทอดตลาดและยังไม

เพียงพอตอหนี้ที่เหลือและที่จะจายคืนผูคํ้าประกันไดจายแทนไป

กอน ไมอยากใหผูค้ําประกันเดือดรอน ใหคณะกรรมการระมัดระวัง

ในการปลอยกู. 



        

 2.  ราคาประเมินทรัพยสิน  กับเงินที่ปลอยกูถามีปญหา

ก็สามารถขายทอดตลาดและคุมมูลคาคงคางและคุมหน้ีท่ีคาง

3.  ไมอยากใหมีการฟองรองเพราะเสียคาใชจาย  

เสียเวลาในการทํางาน  เพิ่มภาระงานใหแกทางสหกรณ.   

ความเห็นฝายจัดการ/คณะกรรมการอํานวยการ

 1. คณะกรรมการไดดําเนินการฟองคดีสมาชิกบางราย

ที่ผิดนัดชําระหนี้เพื่อยึดทรัพยขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้.

 2.  สมาชิกบางรายอยูระหวางปรับโครงสรางหนี้  เพื่อให

สมาชิกสงชําระหนี้ได.   

ขอสังเกตที่ 6. การทําประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุกลุมสมาชิก

สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

 คณะผูตรวจไดตรวจสอบการทําประกันชีวิตใหสมาชิก

สหกรณ  ทํากับ  2  บริษัทดังนี้.   

 1.  บริษัทเอเชียประกันภัย ทุนประกัน  1,000,000  บาท

ชวงอายุ  25-89 ป และ 100,000 บาท ชวงอายุ  90-99  ปขึ้นไป 

 2. ทําประกันอุบัติเหตุกับบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย  

จํากัด ทุนประกัน  600,000  บาท   

 งบประมาณท่ีใชทําประกันชีวิตอนุมัติไวในวันประชุมใหญ 

38,610,000 บาท (สามสิบแปดลานหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)  

ใชทําไป 38,787,575  บาท (สามสิบแปดลานเจ็ดแสนแปดหมื่น

เจ็ดพันหารอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)   เกินงบที่ไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ  177,575  บาท. (แตที่ประชุมใหญใหจายตามจริง)    

ทําประกันอุบัติเหตุ  จํานวน  3,000,000  บาท.  

ขอเสนอแนะ

 1. ใหตรวจสอบรายชื่อสมาชิกใหเปนปจจุบัน

กอนทําประกัน.

 2. ควรจัดทําตามงบที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ  

และสมาชิกควรไดสิทธิ์เสมอภาคกัน 

ความเห็นฝายจัดการ/คณะกรรมการอํานวยการ

 1. การทําประกันใชขอมูลสมาชิก  ณ วันที่ 16  พฤษภาคม

2563 เปนปจจุบัน   

 2. งบที่จายเกินจากการอนุมัติเนื่องจากชวงของบใช

ขอมูลสมาชิกวันที่  31  มกราคม   2563  ชวงทําประกันใชขอมูล

สมาชิก  ณ วันที่ 16  พฤษภาคม  2563  สมาชิกเพิ่มขึ้นจึงคาด

เคลื่อน  แตที่ประชุมใหญ   2562  อนุมัติใหจายตามจริง.     

คณะผูตรวจขอขอบคุณประธาน/คณะกรรมการ/

เจาหนาที่ ที่ไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขเพื่อประโยชน

สมาชิกตอไป.

พบกันใหมฉบับหนา

คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

โทร  098-691-9199

วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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สรุปรายงานกิจการประจําเดือนกรกฎาคม 2563
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

1.จํานวนสมาชิก
 -  สมาชิกสามัญ
 -  สมาชิกสมทบ
2. จํานวนสมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
4. เงินฝากในสหกรณอ่ืน
5. เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ
6. หุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
7. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
8. เงินรับฝาก
 ประจํา 
 ออมทรัพย 
 ออมทรัพยพิเศษ 
 สินทรัพยทวี 
9. ทุนเรือนหุน
10. ทุนสํารอง
11. สินทรัพยรวม
12. กําไรสุทธิ  (มีนาคม 2563 – กรกฎาคม 2563) 

7,649   คน
6,339   คน
1,310   คน
5,421   คน

278,854,712.32   บาท
319,500,000.00   บาท

11,176,266,130.00   บาท
25,512,500.00   บาท
188,670,000.00  บาท

2,733,452,479.77  บาท
249,135,647.92             บาท
159,998,308.78             บาท

2,224,257,465.37             บาท
100,061,057.70             บาท

3,232,072,260.00   บาท
509,568,368.06   บาท

11,651,464,060.38  บาท
131,031,159.51  บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

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

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)



วารสารขาว...สอ.ครูเลย
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด (สสอ.)

 ประจําเดือนกรกฎาคม 2563
สมาชิก  - สามัญ      6,375 ราย

  - สมทบ     2,368 ราย

  รวม     8,763 ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต สสอ. จํานวน  3  คน ดังน้ี
1. นายนิวัฒนชัย  จันทรสวาง สามัญ เสียชีวิต 29 มิ.ย. 2563

2. นายสุภาพ  แนวประณีต สามัญ เสียชีวิต 15 ก.ค. 2563

3. นายโฆษกะ  สมานฉันท สมทบ เสียชีวิต 9  ก.ค. 2563

สมาชิกไดรับเงินสงเคราะหศพและเงินสวัสดิการ ดังน้ี
1. รับเงินสวัสดิการตามจํานวนสมาชิกเทาท่ีคงสภาพ x 25 บาท

2. สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณไมเกิน  500,000  บาท

*** สมาชิกสามัญรับเงินตามขอ 1 และ ขอ 2 รวมกันไมเกิน 700,000 บาท

สวัสดิการ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย ( สสอค. ) 

สมาชิก  - สามัญ     4,624 ราย

  - สมทบ       420 ราย

  รวม    5,044  ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต สสอค. จํานวน   2   คน ดังน้ี
1. นายนิวัฒนชัย  จันทรสวาง    สามัญ เสียชีวิต 29 มิ.ย. 2563

2. นายโฆษกะ  สมานฉันท    สมทบ เสียชีวิต 9  ก.ค. 2563

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ  ไมเกินรายละ 600,000 บาท

************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  ( สส.ชสอ. )

สมาชิก  - สามัญ       2,925  ราย

  - สมทบ         98  ราย

  รวม     3,023  ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต สส.ชสอ. จํานวน 1  คน ดังน้ี
1. นายนิวัฒนชัย  จันทรสวาง   สามัญ เสียชีวิต 29 มิ.ย. 2563

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ ไมเกินรายละ 600,000 บาท

สวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก  - สามัญ      3,451 ราย

  - สมทบ      2,674 ราย

  รวม      6,125 ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต ส.ค.ส 1 จํานวน 4  คน ดังน้ี
1. นายบัญญัติ  หยินอยู สามัญ  เสียชีวิต 28 มิ.ย. 2563

2. นางชวนพิศ  วรรณทองสุก  สามัญ  เสียชีวิต 16 มิ.ย. 2563

3. นายนิวัฒนชัย จันทรสวาง สามัญ  เสียชีวิต 29 มิ.ย. 2563

4. นายโฆษกะ  สมานฉันท  สมทบ  เสียชีวิต 9  ก.ค. 2563

รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ รายละ 100,000 บาท

************************************************************

สวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก  - สามัญ       4,256 ราย

  - สมทบ       3,957 ราย

  รวม       8,213 ราย

รายช่ือสมาชิกผูเสียชีวิต ส.ค.ส 2 จํานวน 8  คน ดังน้ี
1. นายบัญญัติ  หยินอยู สามัญ  เสียชีวิต 28 มิ.ย. 2563

2. นางชวนพิศ  วรรณทองสุก  สามัญ  เสียชีวิต 16 มิ.ย. 2563

3. นายนิวัฒนชัย จันทรสวาง สามัญ  เสียชีวิต 29 มิ.ย. 2563

4. นายโฆษกะ  สมานฉันท  สมทบ  เสียชีวิต 9  ก.ค. 2563

5. นางอุลัย  แสนแอ  สมทบ  เสียชีวิต 17 มิ.ย. 2563

6. นางใหม  กาวน  สมทบ  เสียชีวิต 1 ก.ค. 2563

7. นางบัว  วรรณทอง สมทบ  เสียชีวิต 15 มิ.ย. 2563

8. ร.อ.อุดมพร  เวชการุณา สมทบ  เสียชีวิต 4  พ.ค. 2563

รับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพ รายละ 100,000 บาท

โดย ดร.อนุช  ธรรมวรรณ

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)   

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ สคส. 1,2 เงินประกันสินเช� อ

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

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 มี.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
49
50
51
52
53
54
55
56

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
5-ก.พ.-62
21-ก.พ.-62
25-ก.พ.-62
27-มี.ค.-62
29-เม.ย.-62
2-ก.ค.-62
6-ก.ค.-62
8-ก.ค.-62
1-ก.ค.-62
22-ก.ค.-62
14-ส.ค.-62
5-ก.ย.-62
5-ก.พ.-63
26-ก.พ.-63
8-เม.ย.-63
10-เม.ย.-63
26-พ.ค.-63
5-มิ.ย.-63
15-มิ.ย.-63
16-ก.ค.-63
20-ก.ค.-63

 สาขาหลมสัก  
 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  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาดานซาย 
 สาขาเชียงคาน 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 ดานซาย 
 ถ.มลิวัลย 

 เลย 
 อุดรธานี 
 วังสะพุง 
 วังสะพุง 

 เลย 
 เชียงคาน 
 วังสะพุง 

 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 
 3,000.00 
 1,000.00 

 200.00 
 1,900.00 
 2,000.00 
 4,000.00 
 5,000.00 

 600.00 
 600.00 

 2,000.00 
 500.00 
 600.00 

 1,200.00 
 10,000.00 

 600.00 
 600.00 
 600.00 

 2,500.00 
 20,349.00 
 3,000.00 
 4,119.00 

 
292,407.11 

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 

 65,111.75 
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 
 3,800.00 

 100.00 
 300.00 
 900.00 

 4,000.00 
 5,300.00 

100,000.00 

 31,283.00 

 2,736.10 

 270.00 

หมายเหตุ   : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด  
   โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว  
   กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน  
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ประกาศผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและกลุมสมาชิกประจําปทางบัญชี 2563-2565
(ตอฉบับประจําเดือนกรกฎาคม 2563)

ลําดับ ลําดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

7

7

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

7

7

10

11

12

13

14

สํารองอันดับ 1

สํารองอันดับ 1

สํารองอันดับ 2

สํารองอันดับ 3

นางสิริสมถวิล สิทธิสอน

นางดอกไม บริกุล

นายประเสริฐ ศรีหริ่ง

นางนุชราพร ฮามพิทักษ

นายสมศักดิ์ บูรณเจริญ

นายนิกร สรอยสน

นายวิชัย บุษบก

นางปยาภรณ พลซา

นายวัฒนศักดิ์ สุภาวรรณ

นายไชยยศ สินพันธ

นายประดิษฐ มานะโส

นายอดุลย ชัยศรี

นายธงชัย พรหมมากุล

นายพุฒิพงษ อุทรบูรณ

นายโยธิน ผุยขันธ

นายสุรเชษฐ ปานภูมิ

นายธวัชชัย ธรรมกุล

นางจงกิต บุตรเต

นายทรงศิลป แสนโคตร

นายปุริม คัมภบุญยอ

นายสหสุนา แดงนอย

นายสุรชัย ผาดไธสง

นายภูมินทร เปนสุข

นางไตรพร สวยลี

นายเจตนสฤษฎ แสงจันทร

นายสุรสิทธิ์ นนทโคตร

นายอุทัย ปลีกล่ํา

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล
ลําดับ

ที่
ลําดับ

ที่
หมายเหตุ หมายเหตุ

กลุมที่ 13 อ.เอราวัณ  (7/1)          มีผูแทนสมาชิกได 12 คน กลุมที่ 14 ภูหลวง  (7/2)          มีผูแทนสมาชิกได 11 คน 

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
¢ÍàªÔÞÃ‹ÇÁà»š¹¨ŒÒÀÒ¾¡°Ô¹ÊÒÁÑ¤¤Õ
·Í´¶ÇÒÂ ³ ÇÑ´ÈÃÕªÁª×è¹¹Ò·‹Í¹ µÓ ºÅ¹Ò¾Ö§ 

ÍÓ àÀÍ¹ÒáËŒÇ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
วันเสารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ขอเรียนเชิญทานสมาชิกและผูมีจิตศรัทธา รวมอนุโทนาบุญ

ที่บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย

ชื่อบัญชี “กองทุนสมทบทําบุญรวมสหกรณ”
เลขที่บัญชี 403-0-65362-6





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 061-1616567 ฝ่ายเงินทุน 084-5149461

ฝ่ายบัญชี 065-2801684 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 094-9033818

ฝ่ายแผนงานและสวัสดิการ 080-7245400 

สสอ.  042-811165, 087-8077289, 096-7575075             

(ศูนย์ประสาน สสอค.เลย)   083-1510007, 042-811149 ต่อ 25 

บรรณาธิการ นายจักรภัทร  จำาปาอ่อน

กองบรรณาธิการ 1. นายจักรภัทร  จำาปาอ่อน 2. นายสุทธินันท์  บุบผาดา  3. นายอนุช  ธรรมวรรณ

 4. นายสุพัฒน์  แสงสว่าง 5. นายเวียงชัย  โสกันทัต

ฝ่ายอำานวยการ 1. นายณสรวง  ก้อนวิมล 2. นายชาติชาย   วงศ์กิตตะ 3. นายพิสิทธิ์   พุทธรักษ์

 4. นายสุทธินันท์  บุบผาดา  5. นายสำาเนียง  ศรีบุรินทร์  6. นายเจริญศักด์ิ  บรรพลา

 7. นายจันทร์ลอย  สุรภีร์  8. นายจักรภัทร   จำาปาอ่อน 9. นายไพรวัล  อ่ำานาเพียง

 10.นายเวียงชัย  โสกัณทัต  11.นายอนุช  ธรรมวรรณ  12.นายสุพัฒน์  แสงสว่าง

 13.นายเกี่ยน  สุวรรณเกษี  14.ส.อ.มงคล  ศรนวล

ฝ่ายจัดการ 1.นายเอกพัฒน์   นิสีดา 2. นางนันทิดา   สุคนธ์บารมี  3. นางสุจิตรา  บรรพลา

 4. นางเปรมวดี  ไชยสัจ  5.นางรติ  ทันวงษา 6.นางไพรวัลย์    พูนโต

 7. นางสมศรี   คงทิพย์   8. น.ส.รมิดา  วงษ์ศิริ 9. นายสุนทร   สนธิมุล

 10 นางนารี  พงษ์พานิช 11.นางอาภาภรณ์  พรหมมาศ 12. น.ส.มุกขรินทร์  อรรคฮาด

 13. น.ส.ลลดา  พรหมพุทธา 14. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ์

พิมพ์ที่ : รุ่งฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ์ (คอสะพานบ้านแฮ่) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย์ ร้อยละ  3.25

  ออมทรัพย์ พิเศษ ร้อยละ  3.80

  สินทรัพย์ทวี ร้อยละ  4.50

  เงินฝากประจำา 

  ประจำา  6 เดือน    ร้อยละ  3.75

  ประจำา 12 เดือน   ร้อยละ  4.00

  ประจำา 24 เดือน   ร้อยละ  4.25

เป็นสหกรณ์ชั้นนำ�ระดับประเทศที่มีคว�มมั่นคง บริห�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล สม�ชิกมีคุณภ�พชีวิตที่ดีวิสัยทัศน์


