วารสารข่าวประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฉบับนี้
เป็นฉบับที่ 11 ตามทีส่ หกรณ์ได้ประกาศรับสมัครการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการดำาเนินการ แทนตำาแหน่งทีว่ า่ ง
เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2564 ผลปรากฏว่าการสรรหาดังกล่าว
เรียบร้อยดีต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ
และไปใช้สิทธิครั้งนี้
อีกหนึ่งภารกิจสำาคัญของสหกรณ์ฯ คือช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากผลกระทบของการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 และผลกระทบจากการให้เงินคงเหลือใน
บัญชี 30 % โดยจัดให้มีโครงการรวมหนี้ เพื่อให้ท่านสมาชิก
สามารถชำาระหนี้และมีเงินเหลือมากขึ้นและการคงสภาพ
เป็นสมาชิกสามัญซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการรับเงินสวัสดิการ
ต่างๆ ที่สหกรณ์จัดให้ต่อไป ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกมั่นใจ
ได้ว่าคณะกรรมการจะทำาหน้าที่ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ
ในการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำากัด หลายๆ รูปแบบเพื่อมอบให้แก่สมาชิก จึงขอฝาก
ท่านสมาชิกรักษาสิทธิ์ของท่าน ต้อตรวจสอบคุณสมบัติและ
เงื่อนไขอย่างต่อเนื่องด้วย
ท้ า ยนี้ ข ออวยพรให้ ท่ า นสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นจงมี แ ต่
ความสุข ประสบความสำาเร็จความเจริญมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนากิจการสหกรณ์ให้
เจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไป

เรียน ท่�นสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ที่เค�รพทุกท่�น
สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
และในเดื อ นนี้ เ ป็ น เดื อ นที่ มี ค วามสำ า คั ญ ของขบวนการ
สหกรณ์ไทยในประเทศไทยซึ่งทางรัฐบาลได้กำาหนดให้วันที่
26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ”
เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
สหกรณ์ไทยและเครือข่ายรวมทั้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั่ว
ประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกำาหนดจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองเนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำาปี 2564
ตามความเหมาะสมในสถานการณ์ โรคระบาดโควิ ด -19
สำาหรับในปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด และ สหกรณ์
จังหวัดเลย ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สำานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ครับ
ข่าวสารประจำาเดือนกุมภาพันธ์นี้ คณะกรรมการ
ดำาเนินการมีมติขยายเวลา การปรับลดการส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ (เพิ่มเติม) สมาชิกกลุ่ม
เดิม ที่แสดงความจำานงแล้ว ไม่ต้องทำาหนังสือฉบับใหม่
กำาหนดระยะเวลาการปรับลดส่งตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564
ถึง สิงหาคม 2564 จึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่มีความ
ประสงค์ปรับลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ได้ที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเลย ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 56/2563 พร้อม
ด้วยฝ่ายจัดการ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานมาอย่าง
ต่อเนื่องและให้ความสำาคัญกับสมาชิกทุกท่าน โดยหวังให้
สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งพาตนเองได้สุดท้ายนี้ขออำานาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้คุณและครอบครัว
พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ ฉบับหน้าพบกันใหม่
สวัสดีครับ
(ดร.ณสรวง ก้อนวิมล)
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด
โดย นายจักรภัทร จําปาอ่อน
ท่�น

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

สวัสดีครับ ท่�นสม�ชิก สอ.ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพทุก

พบกันฉบับนี้ มีเรื่องมาฝาก 3 เรื่องดังนี้
1. เนื่องด้วยประเทศไทยเกิดสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้
กับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด โดยคณะกรรมการ
ดำาเนินการ ชุดที่ 56/2563 ในคราวประชุม ครั้งที่ 36/2563
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติขยายเวลาการปรับลดการส่ง
เงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ (เพิ่มเติม) ไปอีก 6 เดือน
(สมาชิกกลุ่มเดิมที่แสดงความจำานงมาแล้วไม่ต้องทำาหนังสือฉบับ
ใหม่) สำาหรับสมาชิกกลุ่มใหม่ ที่มีความประสงค์ปรับลดส่งเงินค่า
หุ้นรายเดือน กำาหนดระยะเวลาการปรับลด ตั้งแต่เดือนมีนาคม
2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 โดยแสดงความจำานงเป็นหนังสือ
แบบฟอร์มตามที่กำาหนด ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ได้กำาหนดจัดงาน
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำาปี 2564 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2564 ซึ่งปีนี้ได้กำาหนดกิจกรรม ดังนี้ พิธีทำาบุญตักบาตร วางพาน
พุ่ม และการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ ระหว่าง สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเลย จำากัด และ สหกรณ์จังหวัดเลย
3. สิ้นปีบัญชี 2563 นี้ (28 กุมภาพันธ์ 2564) สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ได้มีเจ้าหน้าที่ เกษียณอายุงาน จำานวน
4 ท่าน ดังนี้
1. นางสมศรี คงทิพย์
ตำาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารเงิน
2. นางเปรมวดี ไชยสัจ
ตำาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเงินทุน
3. นางอุมาพร คำาป้อง
ตำาแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี
4. นายสง่า ทองภิรมย์สันติ ตำาแหน่ง พนักงานขับรถ
ข้าพเจ้า รองประธานกรรมการคนที่ 3 ต้องขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ท่าน เป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกันมาด้วยดีและ
เป็นส่วนหนึ่งในการนำาพาองค์กร เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง เป็นที่พึ่งพา
อาศัยให้กับชาวครูเลยตลอดมา ขอให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ท่าน มี
ความสุข สุขภาพแข็งแรง ดำาเนินชีวิตตามแบบแผนที่ตนเองมุ่ง
หวัง หลังเกษียณอายุงาน เศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ท่านโชคดีครับ
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1.บริการอื่นๆ
2.บริการอื่นๆ

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จ
3.สหกรณ์ออมทรัพย์
สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้
จะเข้�ไปอยูใ่ นบัญชีเงินฝ�ก 4.สอบถามยอดเงินกู
ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง
5.รับเงินกู
ตัวเลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ
6.ใสจํานวนเงิน
และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�ม
ปกติ
7.ถูกตอง

KTB Co-op (SB)

ขั้นตอนก�รกดเงิน ATM ฝ�กเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

บริการอื่นๆ
1. สอดบัตร ATM กรุงไทย
กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ
บริการอื่นๆ
2. กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ
3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์
4. กดปุ่ม ฝ�กเงินฝ�ก
5. กดปุ่มตัวเลข ระบุจำ�นวน
ฝากเงินฝาก
เงินที่จะฝ�ก เช่น 10,000 บ�ท
6. กดปุ่ม ถูกต้อง
จํานวนเงิน
7. ร�ยก�รสำ�เร็จจะได้
ถูกตอง
รับสลิปออกม�
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

• คนที่จะค้ำ�ประกันให้ ควรเป็นคนที่ไว้ใจได้
และมั่นใจในความสามารถการชำาระหนี้ของคนนั้น
• อย่าไว้ใจค้ำ�ประกันให้ใคร โดยไม่เช็คประวัติ
ทางการเงิน เพราะคุณอาจจะถูกหลอกให้ค้ำ�ประกันและรับ
ผิดชอบหนี้แทนได้
• อ่านเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการค้ำ�ประกันให้
โดย...
รอบคอบก่อนเซ็นชื่อ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากัด
• เช็กตัวเองให้ดีว่าตัวเองพร้อมรับความเสี่ยง
ในการเป็นหนี้หรือไม่ หากลูกหนี้หนีหาย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 11 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ 2564

ขอคุยดวยคน

กอนค้ําประกันตองรู!

เรื1องใกลตัวที่ ไมควรมองขาม
ข่าวคราวการหนีหนี้ของลูกหนี้ในปัจจุบันไม่ว่าจะ
หนี้บ้าน หนี้เงินกู้ หนี้ซื้อรถ หรือหนี้อื่นๆ ล้วนเป็นหนี้ที่ต้อง
มีคนค้ำ�ประกันทั้งสิ้น แต่เมื่อลูกหนี้ผิดนัดการชำาระหนี้คนที่
เดือดร้อนกลายเป็นผูค้ �ำ้ ประกัน ทีต่ อ้ งมาชดใช้หนีแ้ ทน ดังนัน้
วันนีเ้ ราจะพาคุณไปดูกนั ว่าการรับบทเป็นผูค้ �ำ้ ประกัน ต้องทำา
อย่างไรเพื่อความปลอดภัยกับสถานะและเงินในประเปาของ
ตัวเอง ก่อนจะกลายเป็นลูกหนี้เงินกู้โดยไม่ทันตั้งตัว
ผู้ค้ําประกัน คือ บุคคลที่ทำาสัญญากับเจ้าหนี้ ว่าถ้า
ลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ ผู้ค้ำ�ประกันจะทำาการชำาระหนี้นั้นแทน
ดังนั้นเมื่อลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องให้
ผู้ค้ำ�ประกันรับผิดแทนได้

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับผู้ค้ําประกัน

• ใครๆ ก็สามารถเป็นผู้ค้ำ�ประกันได้
• สถาบันการเงิน จะไม่นำาข้อมูลการเงิน
ของผู้ค้ำ�ประกันมาร่วมพิจารณาการขอสินเชื่อต่างๆ ของผู้กู้
• ผู้ค้ำ�ประกัน จะไม่มีสิทธิในทรัพย์สินของผู้กู้
• ดอกเบี้ยของผู้กู้ ผู้ค้ำ�ประกันไม่สามารถนำาไป
ลดหย่อนภาษีได้ เพราะไม่ได้มีส่วนร่วมในการผ่อนชำาระหนี้
• ผู้ค้ำ�ประกันต้องน้อมรับความเสี่ยงเองแต่เพียง
ผู้เดียว หากผู้กู้ไม่ยอมจ่ายหนี้สินต่างๆ ที่กู้มา

ทำ�ไมต้องมีผู้ค้ําประกัน

การมีผู้ค้ำ�ประกัน สถาบันการเงินจะเพิ่มความมั่นใจ
ในตัวผู้กู้มากขึ้น เพราะอย่างน้อยหากผู้กู้ไม่จ่ายหนี้ ก็ยังมี
ผู้ค้ำ�ประกันคอยรับผิดชอบอยู่

ค้ําประกันอย่�งไรให้ปลอดภัย

การตัดสินใจเลือกที่จะค้ำ�ประกันให้ใครสักคน
มีสิ่งที่ต้องคำานึง คือ

กฎหม�ยคุ้มครองผู้ค้ําประกัน

บ่อยครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับผู้ค้ำ�ประกันถูกเอาเปรียบ
จากผู้กู้ ถูกทิ้งให้ชดใช้หนี้สินแทน สร้างความเดือดร้อนให้
กับผู้ค้ำ�เป็นอย่างมากจึงส่งผลให้เกิด กฎหมายค้ำ�ประกัน
ฉบับปรับปรุงใหม่ 2558 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในส่วนของผู้ค้ำ�ประกันที่แตกต่างจาก
กฎหมายฉบับเก่า ดังนี้
1. ผู้ค้ำ�ประกันสามารถจำากัดวงเงินสูงสุดและระยะ
เวลาในการค้ำ�ประกันได้ ดังนั้น ก่อนที่จะเซ็นค้ำ�ประกันควร
ตกลงกับลูกหนี้เพื่อกำาหนดเพดานชำาระหนี้แทนให้ดี และเซ็น
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผู้ค้ำ�ประกัน ไม่ต้องรับผิดชอบมูลหนี้ทั้งหมด
เหมือนกับลูกหนี้ทุกประการอีกต่อไป ซึ่งหมายถึงผู้ค้ำ�ประกัน
จะรับผิดชอบชำาระหนี้แทนในส่วนของตนเท่านั้นไม่ต้องรับ
ผิดชอบดอกเบี้ย โดยหลังจากที่ผู้ค้ำ�ประกันใช้หนี้แทนลูกหนี้
แล้วก็สามารถใช้สิทธิฟ้องลูกหนี้เรียกเงินตามจำานวนที่ชำาระ
ไปแทนพร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายอื่นๆ ได้
3. ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้จะต้องทำาหนังสือ
แจ้งผู้ค้ำ�ประกันให้ทราบก่อนภายใน 60 วัน และห้ามไม่ให้
เจ้าหนี้เรียกเอาหนี้กับผู้ค้ำ�ประกันในทันที จนกว่าพยายามไล่
เบี้ยหรือเรียกหนี้กับลูกหนี้จนสุดความสามารถแล้ว
ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายออกมารองรับแต่ก่อนจะค้ำ�
ประกันให้ใครก็ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบอยู่ดี นอกจากจะ
ถามผู้ที่จะกู้เพื่อให้เราค้ำ�ประกันว่าเขาพร้อมจะเป็นหนี้และ
มีความสามารถในการชำาระหนี้จนหมดแล้ว ก็ต้องถามตัวเอง
ด้วยว่าพร้อมจะเสี่ยงเป็นหนี้โดยไม่ตั้งตัวหรือไม่ รวมถึงศึกษา
กฎหมายและข้อสัญญาให้ดจี ะได้ไม่มใี ครต้องเดือดร้อนภายหลัง
ทีม่ า : https://www.dnarmniti.co.,th/guarantee/
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มุม

สุขภาพ

โดย นายสุพัฒน์ แสงสว่าง

เปิดรายละเอียดการใช้วัคซีนโควิด 19

แบบเร่งด่วนจากจีนถึงไทย

กระทรวงสาธารณสุข เผยวัคซีนโควิด 19 จากซิโนแวค ประเทศจีน  2 ล้านโดส
มอบองค์การเภสัชกรรมจัดซื้อและจำ�หน่าย ขึ้นทะเบียน อย. ภายใน 14 กุมภาพันธ์นี้
ก่อนทยอยฉีดให้บคุ ลากรทางการแพทย์และกลุม่ เสีย่ ง 5 จว. พืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด
วันที่ 10 มกราคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนพ.นคร เปรมศรี ผู้อำ�นวยการสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ แถลงข่าวความคืบหน้าวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย
โดย นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ประเทศไทยมีกระบวนการจัดหาวัคซีนโควิด 19
ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบทุกขัน้ ตอน คำ�นึงถึงเรือ่ งของคุณภาพและความปลอดภัย
เป็นหลัก ผ่านการขึ้นทะเบียนทั้งต่างประเทศและสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา อย. ของไทย ก่อนให้บริการประชาชน ส่วนการได้วัคซีนเร่งด่วน 2 ล้านโดสจาก      
ซิโนแวค ประเทศจีน เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายแบบดั้งเดิม มีความปลอดภัยสูง หลังฉีดยัง
ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง คาดว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศจีนเร็วๆนี้ เพื่อใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน
รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณซื้อวัคซีนโควิด 19 จากซิโนแวค กรมควบคุม
โรคได้แสดงความต้องการใช้ไปยังองค์การเภสัชกรรมให้ซื้อและเป็นตัวแทนจำ�หน่าย
พร้อมทำ�เอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียน อย.ด้วย เนื่องจากซิโนแวคไม่มีตัวแทนจำ�หน่าย
ในประเทศไทย โดยจะขึ้นทะเบียนให้ได้ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะ
กรรมการองค์การเภสัชกรรมได้เห็นชอบสำ�รองงบประมาณในการสั่งซื้อไปก่อน 1 พัน
กว่าล้านบาท นพ.เกียรติภูมิ กล่าว
ทั้งนี้ ประเทศจีนจะส่งวัคซีนมาถึงไทยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์   ล็อตแรก 2
แสนโดส เดือนมีนาคมอีก 8 แสนโดส และเมษายนอีก 1 ล้านโดส หลังจากนั้นช่วงเดือน
พฤษภาคม จะมีวัคซีนล็อตใหญ่จากแอสตราเซนเนกาอีก 26 ล้านโดส เพื่อกระจายให้
ประชาชนต่อไป และเมื่อดำ�เนินการได้ดีจะเจรจาขอซื้อเพิ่มจากแอสตราเซนเนกาอีก
35 ล้านโดส รวมเป็น 63 ล้านโดส จะครอบคลุมประชาชนประมาณ 30 กว่าล้านคน จะ
ทำ�ให้เกิดภูมิคุ้มกันของประเทศไทยได้ เป็นเป้าหมายและแผนงานที่ดำ�เนินงานไว้ การ
ดำ�เนินงานถือว่าก้าวหน้าเป็นไปตามแผน
ด้านนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การฉีด
วัคซีนเพื่อหยุดการระบาดของโรคในชุมชนไม่จำ�เป็นต้องฉีดให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันทั้ง
100% หลักการคือฉีดเพื่อให้สังคมและชุมชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาระดับหนึ่ง ประมาณ
60 – 70 % จะลดอำ�นาจการแพร่กระจายเชื้อลง จนหยุดการแพร่ระบาดในชุมชนได้
แต่ในระดับบุคคลอาจพบผู้ป่วยบ้าง แต่จะไม่เกิดการระบาดในชุมชน ทั้งนี้ วัคซีนโควิด
19 ที่มีการฉีดในต่างประเทศ ยังไม่มีของบริษัทใดที่ทดลองในมนุษย์ระยะที่ 3 อย่าง
ครบถ้วน แต่ที่ประเทศไทยต้องจัดหาวัคซีนเข้ามาก่อนนั้น เนื่องจากหากรอให้มีผล     
การทดลองครบถ้วนแล้วมาเจรจาจัดซื้ออาจสายเกินไป
อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินงานจัดหาวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย จะ
พิจารณาจากคุณสมบัติของวัคซีน ราคา จำ�นวนที่จะขายให้ได้ และเวลาที่จะส่งมอบ
ซึ่งการซื้ออาจต้องรอวัคซีนส่งมานาน 6 เดือน 8 เดือน หรือเป็นปี ซึ่งไทยได้หาทาง
เลือกเจรจาวัคซีนหลายชนิด แต่ไม่เกิน 3 ชนิด เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการขนส่ง
และการฉีด   ซึ่งทั้งหมดผ่านกลไกการพิจารณาอย่างเป็นระบบ รอบคอบ และถี่ถ้วน
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผ่านคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนเพื่อคนไทย สำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาเรื่องการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบก่อนนำ�มาฉีด      (ต่อฉบับหน้า)
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์

โดย นายเวียงชัย โสกัณทัต

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำ�กัด ที่เคารพทุกท่านครับ วารสาร สอ.ครูเลย ฉบับนี้
เป็นฉบับที่เก้าประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในเดือนนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ได้ดำ�เนินการตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปี 2563 ซึง่ มีกจิ กรรมต่างๆ
ดังนี้ครับ
1. ในเดือนมกราคม ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการดำ � เนิ น การและประธานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด แทนตำ�แหน่งที่ว่างลง ขอแสดง
ความยิ น ดี กั บ ท่ า นว่ า ที่ ป ระธานกรรมการและกรรมการ
ดำ�เนินการคนใหม่ด้วยครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่
ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งครับ
2. จากการสรรหากรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำ�กัด ในครั้งนี้ทำ�ให้ เหลือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด จำ�นวน 2 ท่าน จากได้ลาออกจาก  
ผู้ตรวจสอบกิจการ จำ�นวน 3 ท่าน
3. สำ�หรับการประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิกแทน
ตำ�แหน่งที่ว่างหรือไม่ครบในบางหน่วยนั้นสหกรณ์ยังไม่ได้
ดำ�เนินการรับสมัครผู้แทนสมาชิกเพิ่มครับ
4. การกูต้ ามโครงการปรับโครงสร้างหนี้ เพือ่ ช่วยเหลือ
สมาชิกในการสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID–19 มติ
ที่ประชุมของกรรมการดำ�เนินการได้เห็นชอบให้ขยายเวลา
ออกไปอีกถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ครับ
สุดท้ายนี้หากสมาชิกท่านใดมีเรื่องให้สหกรณ์รับใช้
ท่าน สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับสหกรณ์ เลขที่ 510
หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่อ ตำ�บลนาอาน อำ�เภอเมือง
จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์กลาง 0-4281-1149, 0-4281-2192
โทรสาร. 0-4283-2433 หรื อ ติ ด ตามรายละเอี ย ดได้ ท ี ่        
www.lt-coop.com  หรือ Facebook สหกรณ์พบกันใหม่
ฉบับหน้าสวัสดีครับ
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ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
สำ�หรับเดือนนี้กุมภาพันธ์   2564   คณะผู้ตรวจสอบได้
นำ�ข้อสังเกตเดือน มกราคม 2564 มาสรุปให้พี่น้องสมาชิกได้
อ่านและรับทราบร่วมกันในสิ่งที่ผู้ตรวจได้ตรวจติดตามการ
การบริ ห ารงบประมาณที่ พี่ น้ อ งผู้ แ ทนสมาชิ ก ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้
ดำ�เนินการปี 2563  ดังนั้นเดือนนี้คณะผู้ตรวจจึงได้สรุปลง
ให้สมาชิกได้รับทราบ จำ�นวน 4 ข้อ ส่วนรายละเอียดฉบับเต็ม
ให้สมาชิกค้นหาและอ่านได้ ที่ www.lt-coop.com พี่น้อง
สมาชิกอ่านแล้วอยากจะเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ตรวจได้ตรวจ
เพิ่มเติมยินดีรับข้อเสนอเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก
ข้อสังเกตที่ 1. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมวันที่ 28 ธันวาคม
2563 ข้อ 2.3.1
คณะผูต้ รวจ ได้ตรวจเอกสารการจ่ายซึง่ ถือว่าเป็นหลักฐาน
ทางการเงินทีส่ �ำ คัญของการจ่ายเงิน จากการตรวจสอบหลักฐาน
มีการจ่ายให้ผู้มาประชุม  3 กลุ่มที่เข้าประชุม
1. คณะกรรมการดำ�เนินการ 13 คน เงิน 19,500 บาท  
หลักฐานจ่ายลงถูกต้อง
2. ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน เป็นเงิน 16,500 บาท  
หลักฐานไม่สมบูรณ์
3. จนท. เข้าร่วมประชุม 14 คน เป็นเงิน 10,500  บาท  
หลักฐานจ่ายลงถูกต้อง
กรณี  2  ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน  มาประชุมจริง 8  คน  
หลักฐานจ่ายตัวเงินจะต้องลง เป็นเงิน  12,000  บาท  ไม่ใช่
ลงจ่าย 16,500 บาท  ถึงจะเขียนหรือทำ�ไว้ก่อนเมื่อจ่ายจริงจะ
ต้องขีดฆ่าเขียนตัวเลขใหม่และเซ็นชื่อกำ�กับ  ตามหลักการจ่าย
จึงจะถูกต้อง ส่วนเงินทีเ่ หลือเจ้าหน้าทีก่ ไ็ ด้สง่ คืนตามระเบียบแล้ว
ข้อเสนอแนะ
ให้เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ตรงตามความ
เป็นจริง ขีดฆ่า  เขียนใหม่   เซ็นชื่อกำ�กับ ในหลักฐานการจ่าย  
ก่อนเก็บเข้าแฟ้มไว้ตรวจสอบ

ความเห็นของฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการดำ�เนินการ
ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ไม่มาประชุมได้ส่งคืนเงิน
เรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกตที่ 2. การจำ�หน่ายพัสดุประจำ�ปี 			
การตรวจสอบพัสดุประจำ�ปีเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
งานพัสดุตามข้อบังคับ  คณะผูต้ รวจสอบเห็นว่าใกล้สน้ิ ปีบญ
ั ชีจงึ
ได้เสนอแนะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เสนอรายงานผู้มีอำ�นาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำ�ปีตามระเบียบและ
ขั้นตอน ข้อ 41  วรรค 3 และข้อ 42  ก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์  
ของทุกปี  โดยเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1.  ตรวจสอบว่า  การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจพัสดุคงเหลือมีตัวตนอยู่ครบตามทะเบียน/
บัญชีหรือไม่
3.  มีพัสดุชำ�รุด  เสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่  
เพราะเหตุใด
4.  มีพัสดุใดไม่มีความจำ�เป็นต้องใช้
5. ให้รายงานต่อผู้มีอำ�นาจภายใน 30  วัน ทำ�การ
และดำ�เนินการตามระเบียบต่อไป.
ความเห็นของฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการดำ�เนินการ
ขอบคุณผูต้ รวจสอบกิจการทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะ ฝ่ายจัดการ
ได้ดำ�เนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินการประกาศขาย
ทอดตลาด ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง
พ.ศ. 2563
ข้อสังเกตที่ 3. การติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงิน
ค่าสินไหมทดแทนกองทุนวินาศภัย
คณะผู้ตรวจได้ติดตามการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้
ทายาทสมาชิกจากบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
คือบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท
สัจจะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) จากข้อมูลดังกล่าวบริษัท
เจ้าพระยา ทายาทได้รับเงินไปแล้ว 6 ราย ยังเหลือปี
2562 -2563  จำ�นวน 21  ราย ซึ่งทางกองทุนประกันวินาศภัย
ในฐานะผู้ชำ�ระบัญชีกำ�ลังดำ�เนินการรอเฉลี่ยทรัพย์ต่อไปส่วน
บริษัทสัจจะประกันภัยได้ขอเอกสาร เพิ่มเติมเพื่อประกอบ     
การพิจาณาของกองทุน

ข้อเสนอแนะ
ให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามเป็นช่วงๆ
เพื่อให้ได้ค่าสินไหมคืนแก่ทายาทโดยเร็วผู้ตรวจขอขอบคุณที่
ได้ตระหนักและเห็นความสำาคัญแก่สมาชิกและทายาท
คว�มเห็นของฝ่�ยจัดก�ร/คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
1. ฝ่ายจัดการได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำาเนินการทุกเดือน
2. สหกรณ์ได้ติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลา
และบริษัทเจ้าพระยาได้จ่ายค่าสินไหมจำานวน 6 ราย
เป็นเงิน 2,900,000 บาท ผู้เสียชีวิตปี 2561
ข้อสังเกตที่ 4. ก�รเบิกจ่�ยค่�เครื่องเขียนแบบพิมพ์
และวัสดุอื่นๆ
คณะผู้ตรวจได้ตรวจเอกสารรายละเอียดการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและวัสดุอื่นๆจากการตรวจสอบเห็นว่า
การเบิกจ่ายบางรายการเบิกจ่ายจ่ายเกินงบที่ได้รับอนุมัติ
ทำาให้รายจ่ายติดลบ จึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. การเบิกจ่ายพัสดุ ควรเบิกและใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด และให้คุ้มค่า
2. กรณีรายจ่ายทีต่ ดิ ลบ สามารถถัวจ่ายได้จากรายการ
อืน่ ในหมวดเดียวกัน แต่ตอ้ งบันทึกขออนุมตั ผิ มู้ อี าำ นาจ
คว�มเห็นของฝ่�ยจัดก�ร/คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
เนื่องจากฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายบัญชีตรวจสอบแล้ว
ไม่ตรงกันอยู่ระหว่างปรับปรุง งบประมาณให้ตรงกัน
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูเลย จำากัด
โทร. 098-691-9199
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สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนมกราคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

1.จำานวนสมาชิก
7,730
- สมาชิกสามัญ
6,419
- สมาชิกสมทบ
1,311
2. จำานวนสมาชิกทีม่ หี นีเ้ งินกู้
5,454
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
108,146,008.19
4. เงินฝากในสหกรณ์อน่ื
314,500,000.00
5. เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
11,416,684,078.00
6. หุน้ ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 25,512,500.00
7. หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
188,670.00
8. เงินรับฝาก
2,828,175,048.28
ประจำา
249,135,647.92
ออมทรัพย์
132,870,423.96
ออมทรัพย์พเิ ศษ 2,336,604,448.00
สินทรัพย์ทวี
109,564,528.40
9. ทุนเรือนหุน้
3,309,426,250.00
10. ทุนสำารอง
509,568,368.06
11. สินทรัพย์รวม
11,739,119273.31
12. กำาไรสุทธิ (มีนาคม-มกราคม 2564) 297,268,714.22

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”

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่นๆ

2.สหกรณ์ออมทรัพย์

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

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย์
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำ�ร�ยก�รต่อ และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�มปกติ
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สวัสดิการ

สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ประจำ�เดือนมกราคม 2564
สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก

- สามัญ      3,437
- สมทบ      2,667
รวม      6,104

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 4  คน ดังนี้

1. นางอำ�นวย  เพชรประไพ
2. นางสุภาภรณ์  บูรณ์เจริญ
3. นายมะณี  มะรังโส
4. นางริตร์  มะรังโส

สมทบ
สมทบ  
สามัญ  
สมทบ  

เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

24 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63
5  ม.ค. 64
5  ม.ค. 64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

- สามัญ      6,343
- สมทบ     2,545
รวม     8,888

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน  7  คน ดังนี้
1. นายวาณิชย์  ศิรหิ ล้า สามัญ เสียชีวติ 31 ธ.ค. 63
2. นาย มะณี  มะรังโส
สามัญ เสียชีวติ 5  ม.ค. 64
3. นายจำ�ปา  จันทะคุณ สามัญ เสียชีวติ   5  ม.ค. 64
4. นางสุภาภรณ์  บูรณ์เจริญ สมทบ เสียชีวติ 28 ธ.ค. 63
5. นางมาลิน  ี มาระวัง
สมทบ เสียชีวติ 5  ม.ค. 64
6. นางประคองศรี  ปิยพิทยานันต์ สมทบ เสียชีวติ 8  ม.ค. 64
7. นายทองสุข  เชือ้ ภักดี สมทบ เสียชีวติ 10 ม.ค. 64
สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

1. รับเงินสวัสดิการตามจำ�นวนสมาชิกเท่าทีค่ งสภาพ x 25 บาท
2. สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณ์จ�ำ นวน    500,000  บาท
** สมาชิกสามัญรับเงินตามข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกันไม่เกิน 700,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ( สสอค. )

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน  11 คน ดังนี้

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน  2  คน ดังนี้
1. นายวานิช  ศิรหิ ล้า
สามัญ เสียชีวติ 31 ธ.ค. 63
2. นายมะณี  มะรังโส
สามัญ เสียชีวติ 5  ม.ค.  64

สมาชิก

- สามัญ       4,239
- สมทบ       3,922
รวม       8,161

1. นางอัมพร  พิมตระการ สมทบ  
2. นางอำ�นวย  เพชรประไพ สมทบ  
3. นางสำ�เนา  เนียมแสง สมทบ  
4. นางสุภาภรณ์  บูรณ์เจริญ สมทบ  
5. นายจวน  ปลัดศรีชว่ ย สมทบ
6. นางสุทธิ  ์ ศรีอนิ ทร์
สมทบ  
7. นางภู มุง่ ต่อม
สมทบ  
8. นายณรงค์  โคตรจันทา สามัญ  
9. นายมะณี  มะรังโส
สามัญ  
10.นายบุญเลือ่ น  โฮงคำ�อุตย์ สมทบ  
11.นายสนิท  ผิวมะลิ
สมทบ  

เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ

ราย
ราย
ราย

19 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63
26 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63
2  ม.ค. 64
2  ม.ค. 64
4  ม.ค. 64
5  ม.ค. 64
9  ม.ค. 64
13 ม.ค.64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

- สามัญ     4,611
- สมทบ       429
รวม    5,040

ราย
ราย
ราย

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
************************************************************

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ. )

สมาชิก

- สามัญ       2,919
- สมทบ       109
รวม     3,028

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สส.ชสอ. จำ�นวน 1 คน ดังนี้
1. นายมะณี  มะรังโส
สามัญ เสียชีวติ 5  ม.ค.  64
** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ของสมาชิก สอ.ครูเลย จำ�กัด

อัตราการชำ�ระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
และค่าบำ�รุงรายปี 2564
1. เงินค่าบำ�รุงรายปี			
50 บาท
2. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำ�ปี 2564 1,950 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน		
2,000 บาท
หากสมาชิกมีความประสงค์ชำ�ระเงินสด สามารถ
ชำ�ระได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564  
ณ อาคารสำ�นักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (อาคารสระน้�ำ )
หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย เลขบัญชี
403 – 1 – 37512 – 3  ชื่อบัญชี ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
หมายเหตุ
** สมาชิกของสมาคมฯ ประเภทสามัญ ที่มีความ
ประสงค์ให้หักเงินสงเคราะห์ ศพล่วงหน้าและบำ�รุงรายปีของ
สมาชิกประเภทสมทบ ให้ยื่นหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผล
+ เฉลี่ยคืน ได้ที่ทางสมาคมฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม
2564
ติดต่อสอบถามโทร.
เบอร์โทรสำ�นักงาน : 042 – 811165
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ : 1. นายสหวัฒน์ โสระสิงห์  096-7575075
2. นายสุพจน์  สังขะทิพย์  087-8077289
		
3. น.ส.ณัณณภัสท์ วงษ์ลืออำ�นาจ 063-2545615

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำ�ปี 2564

สสอค.- สส.ชสอ.
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสกรณ์ อ อม
ทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ชุดที่ 55/2562 ครั้งที่ 28/2562 มี
มติให้ทำ�การ หักเงินปันผล-เฉลี่ยคืนให้สมาชิกทุกราย +
สมาชิกสมทบ ดังนั้นให้สมาชิกดำ�เนินการดังนี้
1. หากมีเงินปันผลไม่พอหัก ให้ชำ�ระได้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
2. กรณีที่มีเงินปันผลพอหัก หากประสงค์จะ
ชำ�ระเป็นเงินสดให้ชำ�ระได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หากไม่ดำ�เนินการมาชำ�ระ
ทางศูนย์ประสานงานจะทำ �การหักเงินปันผลชำ �ระให้
อัตโนมัติ
หมายเหตุ เงินคงสภาพประจำ�ปี 2564 แต่ละรายไม่
เท่ากันตามรอบปีที่สมาชิกสมัคร สามารถสอบถามได้ที่       
สสอค.-สส.ชสอ.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เลย จำ�กัด เบอร์โทร 083-1510007 , 042-811149 ต่อ
19 ไอดีไลน์ 083-1510007
-  นางสาวจรรยารัตน์ จงสง่ากลาง เจ้าหน้าที่
-  นายปฎิภาณ บัวแสงรัตนะ เจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ สคส. 1,2 เงินประกันสินเชื่อ
(พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องทุกแผ่นด้วยหมึกปากกาสีน้ำ�เงิน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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สำ�เนาใบมรณะบัตรผู้ตาย (ให้เจ้าหน้าที่อำ�เภอเป็นผู้เซ็นต์รับรองสำ�เนาลายเซ็นต์ตัวจริงเท่านั้น)
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวผู้ตาย
สำ�เนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)
สำ�เนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่าของผู้ตาย (กรณีสมรส)
ใบรับแจ้งตายจากผู้ใหญ่บ้าน / กำ�นัน / เขตเทศบาล
/ด้านหลังประทับตราหน่วยงานผู้สันนิษฐาน (กรณีตายที่บ้าน)
สำ�เนาแฟ้มประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบ้านที่ระบุโรค)
หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
บันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับคดีตำ�รวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
หนังสือชันสูตรพลิกศพตำ�รวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน์
สำ�เนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์
สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาทผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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ปีที่ 30 ฉบับที่ 11 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ 2564

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2564

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

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเอื้ออารี เลขบัญชี 881-0-00205-9

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

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
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
หมายเหตุ

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
31-ก.ค.-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
31-ก.ค.-63
16-ก.ค.-63
13-ส.ค.-63
14-ก.ย.-63
28-ก.ย.-63
16-พ.ย.-63
4-ธ.ค.-63
6-ม.ค.-64
24-ม.ค.-64
20-ม.ค.-64
21-ม.ค.-64
29-ม.ค.-64
29-ม.ค.-64
29-ม.ค.-64
29-ม.ค.-64
29-ม.ค.-64
29-ม.ค.-64
30-ม.ค.-64

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
ส�ข�หล่มสัก
ส�ข�เลย
ส�ข�นวมินทร์
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�ขอนแก่น
ส�ข�เลย
ส�ข�ช้�งคล�น เชียงใหม่
ส�ข�มอดินแดง ขอนแก่น
ส�ข�พระร�ม4
ส�ข�ถ.ช้�งคล�น เชียงใหม่
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�ศรีร�ช�
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�ช้�งคล�น เชียงใหม่
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เลย
ส�ข�ด่�นซ้�ย
ส�ข�เลย
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เชียงค�น
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เชียงค�น
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�กระทรวงศึกษ�
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�ด่�นซ้�ย
ส�ข�เชียงค�น
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ด่�นซ้�ย
ถ.มลิวัลย์
น�งนลินรัตน์ สุวรรณบริบูรณ์ ส�ข�เลย
น.ส.สมฤดี จันทร์ศรีอ่อน ส�ข�อุดรธ�นี
เลย
ม�ล�สี ส�ข�เชียงค�น
น�ยบุญเทียม แพงสอน ส�ข�เอื้ออ�รี
เลย
น.ส.มัณฑน� ทิพย์สุวรรณ ส�ข�เลย
ธ.ซิตี้แบงค์ บ.โตเกียวม�รีน

จำ�นวนเงิน

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
800.00
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
900.00
3,000.00
8,000.00
540.00
5,400.00
13,099.00
11,140.00
น�ยเพ็ชพิญโญ ใยบัว ส�ข�เลย
600.00
วังสะพุง
2,500.00
บ.เอเชียประกันภัย
1,000,000.00
บ.เอเชียประกันภัย
1,000,000.00
บ.เอเชียประกันภัย
1,000,000.00
บ.เอเชียประกันภัย
1,000,000.00
บ.เอเชียประกันภัย
1,000,000.00
บ.เอเชียประกันภัย
1,000,000.00
บ.เอเชียประกันภัย
1,000,000.00
บ.เอเชียประกันภัย
1,000,000.00
น.ส.นุชจรี เหรียญสูงเนิน
5,240.00
8,310,302.11

: สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว
กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน

1

8 มี.ค.54

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

สาขานครพนม

2,000.00

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

สาขาเลย
สาขาชุมแพ
สาขาโพนพิสัย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาหนองบัวลำาภู
สาขาเลย
สาขาหล่มสัก
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) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-97590-2
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
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

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาดานซาย เลขบัญชี 433-1-08904-5
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

24-ก.พ.-55

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
สาขาด่านซ้าย

จำ�นวนเงิน
2,000.00
2,000.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1
2
3
4

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

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

จำ�นวนเงิน

100.00
300.00
900.00
4,000.00
5,300.00

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

9 มี.ค. 59

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

สาขาหนองหิน

100,000.00

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

สาขาวังสะพุง

31,283.00

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

3 พ.ค. 59

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

21-พ.ย.-60

สาขาเลย

2,736.10

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

29-ม.ค.-62

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
สาขาเลย

จำ�นวนเงิน

270.00

กิจกรรมวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2564

ศึกษาดูงาน สอ.เสมาหนองคาย จํากัด และ สอ.ครูหนองคาย จํากัด

ตอนรับสหกรณจังหวัดเลย ยายมาดํารงตําแหนงจังหวัดเลย

วิสัยทัศน

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เม�อทานโอนเงินเรียบรอยแลว กรุณาแจงใหทางสหกรณทราบโดยการโทรศัพท
หรือแฟกซ สําเนาใบโอนเงิน แจงช�อ - นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก
แจงวัตถุประสงค ในการโอน เชน ตองการชําระหนี้ หรือฝากเงิน
หมายเลขโทรศัพท 042-811149, 812192 แฟกซ 042-832433
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com
สหกรณ (042-811149, 812192 แฟกซ 832433)
ผูจัดการ นายเอกพัฒน นิสีดา 088-3189755
รองผูจัดการ นางนันทิดา 081-2615005 รองผูจัดการ นางสุจิตรา 081-2638606
ฝายเรงรัดหนี้สิน
084-7853970 ฝายสินเช�อ 1
083-4143301
ฝายสํานักงาน 1
083-4143302 ฝายสินเช�อ 2
082-8417119
ฝายบริหารเงิน
061-1616567 ฝายเงินทุน
084-5149461
ฝายบัญชี
065-2801684 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 094-9033818
ฝายแผนงานและสวัสดิการ 080-7245400
สสอ.
042-811165, 087-8077289, 096-7575075
(ศูนยประสาน สสอค.เลย) 083-1510007, 042-811149 ตอ 25
บรรณาธิการ
ดร.อนุช ธรรมวรรณ
กองบรรณาธิการ 1. ดร.อนุช ธรรมวรรณ 2. นายจักรภัทร จําปาออน
3. นายสุพัฒน แสงสวาง 4. นายเวียงชัย โสกันทัต
ฝายอํานวยการ 1. ดร.ณสรวง กอนวิมล 2. นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ 3. นายสุทธินนั ท บุบผาดา
4. นายสําเนียง ศรีบรุ นิ ทร 5. นายเจริญศักดิ์ บรรพลา 6. นายจันทรลอย สุรภีร
7. นายจักรภัทร จําปาออน 8. นายไพรวัล อ่ํานาเพียง 9.นายเวียงชัย โสกัณทัต
10.ดร.อนุช ธรรมวรรณ 10.นายสุพัฒน แสงสวาง 12.นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
ฝายจัดการ
1.นายเอกพัฒน นิสีดา 2. นางนันทิดา สุคนธบารมี 3. นางสุจิตรา บรรพลา
4. นางเปรมวดี ไชยสัจ 5.นางรติ ทันวงษา 6.นางไพรวัลย พูนโต
7. นางสมศรี คงทิพย 8. น.ส.รมิดา วงษศิริ 9. นายสุนทร สนธิมุล
10 นางนารี พงษพานิช 11.นางอาภาภรณ พรหมมาศ 12. น.ส.มุกขรินทร อรรคฮาด
13. น.ส.ลลดา พรหมพุทธา 14. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ
พิมพที่ : รุงฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ (คอสะพานบานแฮ) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย
รอยละ
3.00
ออมทรัพย พิเศษ รอยละ
3.60
สินทรัพยทวี
รอยละ
4.25
เงินฝากประจํา
ประจํา 6 เดือน รอยละ
3.75
ประจํา 12 เดือน รอยละ
4.00
ประจํา 24 เดือน รอยละ
4.25

