


	 สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด		

ที่เคารพรักทุกท่าน	ผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้

ให้ความไว้วางใจผมและคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	

57/2564	 ได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ฯ	ผลการดำาเนินงาน

ของปีน้ีผมหวังว่าคงเป็นท่ีน่าพอใจสำาหรับสมาชิกทุกท่านครับ

โครงการต่าง	ๆ	ก็ดำาเนินการตามแผนงานด้วยความเรียบร้อย

ตามงบประมาณและเป้าหมายที่วางไว้	 	 เพื่อประโยชน์ของ

มวลสมาชิกมากที่สุดและความมั่นคงของสหกรณ์		ภายใต้

วิสัยทัศน์	ที ่ว่า	“	เป็นสหกรณ์ชั ้นนำาระดับประเทศที่มี	

ความมั่นคง	 บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล	 สมาชิกมี

คุณภาพชีวิตที่ดี”

	 	 คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	57/2564	ได้มีมติกำาหนด

จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปี	 ครั้งที่	 1/2564	 ใน					

วันอังคารที่	21	กันยายน	2564	เวลา	10.00	–	17.00	น.

ประชุมด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม	Google	meet	

เพื่อพิจารณาขยายวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกันของ

สหกรณ์ประจำาปีบัญชี	สิ้นสุด	28	กุมภาพันธ์	2565	ซึ่งจะ

ดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือแก้ไขหน้ีบุคลากรภาครัฐกับ	ธนาคารออมสิน

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ	ต่อไป

 ท้ังน้ีคณะกรรมการดำาเนินการชุดท่ี	57/2564	พร้อมด้วย

ฝ่ายจัดการ	มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานมาอย่างต่อเนื่อง

และให้ความสำาคัญกับสมาชิกทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกตลอดไปและให้สมาชิกมีความ

เป็นอยู่ที่ดี	พึ่งพาตนเองได้		พบกันใหม่กับวารสารฉบับหน้า	

สวัสดีครับ

(น�ยวิรัตน์  พุทธทองศรี)

ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ท่ีเคารพทุกท่าน		
	 พบกันในวารสารประจำาเดือนสิงหาคม	 เป็นฉบับที่	 6	
ประจำาปี	2564		สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัดเราได้ดำาเนินการ
เพื่อสมาชิกจะได้เข้าถึงในด้านบริการต่างๆ	 ปัจจุบันคณะกรรมการ
ดำาเนินการชุดที่		57/2564		บริหารงานโดยนายวิรัตน์		พุทธทองศรี	
เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	การดำาเนินการ
ตามเจตนารมณ์หลักการสหกรณ์	 คือส่งเสริมการออมและการให้
เงินกู้แก่สมาชิก	รวมไปถึงจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก	ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบันท่ีพบมาก	เน่ืองจากสมาชิกเกษียณอายุราชการ	เงินเดือน
บำานาญท่ีได้รับลดลง	ประกอบกับให้ภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง		เป็นเหตุให้
สมาชิกมีเงินไม่พอกับการชำาระหน้ีสหกรณ์ฯ	ท้ังน้ีให้สมาชิกพ่ึงตระหนัก
ในการบริหารจัดการ	การใช้เงินของตนเองให้คุ้มค่า	หากมีหนี้
ต้องชำาระหน้ี	อย่าสร้างความเดือดร้อนแก่คนค้ำ�ประกัน	หากสมาชิก
ไม่สามารถชำาระหนี้ได้ตามยอดเรียกเก็บ	 ทางสหกรณ์จำาเป็นต้อง
ดำาเนินการตามกฎหมายผู้กู้และผู้ค้ำ�ประกันต่อไป	
	 สวัสดิการภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ต่างๆ	
ฝ่ายจัดการจะดำาเนินการตามรอบปฏิทินให้แก่สมาชิกตามสิทธิ์			
อันพึ่งมีพึ่งได้		เช่น	สวัสดิการผู้สูงอายุ		สวัสดิการวันเกิด		สวัสดิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	
(สสอ.)	 สวัสดิการจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิก	 	 ชุมนุมสมาชิกครูไทย	 (สสอค.)	 	 สวัสดิการจากการเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก	 ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (สส.ชสอ.)	 	 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวสมาชิก	 (ส.ค.ส.1)	 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
สมาชิก	 (ส.ค.ส.2)	 สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม	 	 สวัสดิการประกัน
อุบัติเหตุหมู่	 ดังนั้นให้สมาชิกได้ให้ความสนใจและคอยติดตาม
สอบถาม	 หากสมาชิกกรณีเงินปันผลไม่พอหักชำาระเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าได้		สมาชิกต้องรีบนำาเงินสดมาชำาระให้เพียงพอ	เพื่อรักษา
สมาชิกภาพไว้	 	 ส่วนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสวัสดิการจากการเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก	 	 ชุมนุมสมาชิกครูไทย	
(สสอค.)	หรือเรียกว่าเงินติดหลัง	ที่เป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
ไม่พอจ่ายเนื่องจากสมาชิกเสียชีวิตเกินจากเงินที่เรียกเก็บไว้	ที่
สมาชิกคงค้างจ่ายอยู่ขอให้สมาชิกที่ยังไม่ได้จ่าย		ให้สมาชิกมาจ่าย
กับเจ้าหน้าที่	(สสอค.)	ศูนย์เลย		ณ	ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ		
	 สุดท้ายนี ้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน	ที ่ติดตาม
ข่าวสารนี้มาตลอด	 และขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน	 จงมีแต่
ความสุข		ความสำาเร็จความเจริญ		มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดโรค
ปลอดภัยตลอดไป	
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	 พบกับวารสารฉบับท่ี	6	ประจำาเดือน	กันยายน	2564
แวดวงสหกรณ์ฯ	ฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์และรายงานผล
โครงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรและสังคม	 ซึ่งจากการ
ติดตามของคณะกรรมการดำาเนินการฯ	 ชุดที่	 57/2564	 ผล
ของโครงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรและสังคม	เป็นผล
ที่น่ายินดีอย่างยิ่ง		
	 โครงการนี้จัดทำาขึ้นเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนที่ขาดแคลน	 ทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียน	 เรียนดี
แต่ยากจน	 และให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาได้รับโอกาส
ทางศึกษาโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระ										
ผู้ปกครองโดยขอให้เด็กๆ	 เป็นคนดี	 ตั้งใจเรียน	 ทุนเหล่านี้ได้
รับการสนับสนุนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	
การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ฯ	ทุกท่าน	โดยคณะกรรมการ
ประจำาหน่วยต่างๆ	 เป็นตัวแทนมอบทุนให้กับนักเรียน									
ในจังหวัดเลย	 สำาหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้	 ถือว่า
เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษา	เรียนดี		มีความประพฤติดี				
จึงได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ	 ตามหลักเกณฑ์ที่
กำาหนด	 จึงขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุกคน	 และขอ
ให้ภูมิใจที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้และให้ระลึกอยู่เสมอ
ว่า	 การศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เรามีอาชีพที่มั่นคงเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ	 สามารถดำารงชีวิตต่อไปใน
อนาคตได้เป็นอย่างดี	 จึงขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	 และมี
ความซ่ือสัตย์สุจริต	เพ่ือเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศชาติต่อไป
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ	คงได้รับสวัสดิการ
การดูแลจากคณะกรรมการดำาเนินการ	 ฯ	 ชุดที่	 57/2564	
และขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ	ท้ังหน้าท่ีการงาน
ด้านครอบครัวโดยทั่วหน้ากัน	พบกันฉบับหน้า	สวัสดีครับ...

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน กันย�ยน 2564

แวดวง
สอ.ครูเลย จำ�กัด 
โดย  นายสมเชาว์ แก้ววงษา

      โทร. 085-7513443

กฎหมายน่ารู้
โดย ปัญจพล  จำาปานิล

อินา  ทานัง  ทุกขัง  โลเก

การเป็นหนี้เป็นทุกข์ ในโลก

“ถ้าผู้กู้ได้ทำาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่กับผู้ให้กู้
โดยที่ผู้คำาประกันไม่ได้รับรู้ด้วยผลจะเป็นอย่างไร?” 

	 สวัสดีพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	
ทุกท่าน	พบกันกับวารสารประจำาเดือนกันยายน	2564	เป็นการพบกัน
ครั้งที่สองหลังจากได้เปิดตัวไปในฉบับก่อนหน้านี้แล้ว	ซึ่งในฉบับ
นี้จะเข้าสู่เนื้อหาหลัก	 ที่น่าสนใจโดยจะเน้นในประเด็นปัญหา
เร่ืองหน้ีเป็นหลักและอาจจะมีประเด็นใกล้เคียงผสมปนเปกันไปบ้าง
ตามความจำาเป็น	 โดยเนื้อหาหลักในฉบับนี้จะขอคุยเกี่ยวกับ
ประเด็นท่ีต้ังเป็นคำาถามไว้ข้างต้นซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ	ท่ีมักจะเกิดข้ึน
ในการทำาสัญญากู้ยืมระหว่างลูกหน้ีกับสถาบันการเงิน	โดยเฉพาะ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ของเราจะมีบ่อยครั้งที่ให้โอกาส
สมาชิกเข้าทำาสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ด้วย	เหตุผลว่าสมาชิก
ผู้กู้มีความเดือดร้อนไม่อาจชำาระหนี้ได้ตามสัญญาเดิมจึงให้
โอกาสขยายงวดในการชำาระหนี้ทำาให้จำานวนเงินที่ต้องชำาระหนี้
ในแต่ละเดือนน้อยลงกว่าสัญญาเดิมและมีเงินเหลือเพียงพอต่อ
การดำารงชีพ		แต่ประเด็นสำาคัญที่ตั้งคำาถามไว้คือ	หากสมาชิก
ผู้ค้ำ�ประกันไม่ได้ร่วมทำาสัญญาหรือให้คำายินยอมในการปรับ
โครงสร้างหนี้ด้วยแล้วผลจะเป็นอย่างไร
	 “ในเรื่องนี้เคยมีคำาพิพากษาฎีกาที่	 3513/2551	ตัดสิน
เอาไว้ว่า	การทำาสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่โดยการขยายจำานวน
งวดหรือระยะเวลาในการชำาระหนี้ที่ผู้ค้ำาประกันมิได้ตกลงด้วย
หรือให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นการผ่อนเวลา
ชำาระหนี ้		เมื ่อผู ้ค ้ ำ�ประกันไม่ได้ตกลงด้วยย่อมหลุดพ้นจาก		
ความรับผิดตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในหนังสือสัญญาค้ำาประกัน	
ตามประมวล	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	700	วรรคหนึ่ง”
	 สรุปก็คือหากมีการทำาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้มีผลทำาให้หนี้ตามสัญญาเดิมระงับไป	
แล้วเกิดหนี้ตามสัญญาใหม่	 เมื่อผู้ค้ำ�ประกันไม่ได้ยินยอมด้วยจึง
มีผลทำาให้ผู้ค้ำ�ประกันหลุดพ้นไม่ต้องรับผิดชอบในจำานวนหนี้นั้น
อีกต่อไป		ง่ายๆ	สั้นๆ		แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน กันย�ยน 25644

	 5.	ช่วยในยามที่เราแก่ชรา	แต่ไม่มีลูกหลาน	เงินออม

ของเรา	ยังนำาไปเข้าวัดวาอารามหรือมูลนิธิต่าง	ๆ	ได้สร้างบุญ

สร้างกุศล	เพ่ือเป็นเสบียงไว้เล้ียงตัวในยามท่ีเราไม่มีลมหายใจแล้ว

	 6.	 เงินออมช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่าย	ในยามแก่เฒ่า		

ต่อในเวลาที่คุณไม่มีเรี่ยวแรงทำางานต่อแล้ว

 7.	เงินออมสามารถนำาไปช่วยคนในครอบครัวของคุณ

ที่เกิดป่วยไม่สบายกะทันหัน	สามารถนำาไปช่วย	โดยที่การเงิน

ของเรา	ไม่สะดุดหรือไม่ช็อต

	 8.	เป็นมรดกต่อลูกหลาน	เงินออมสามารถส่งต่อเป็น

มรดกต่อลูกหลานได้

	 9.	เงินออมเก็บไว้	เพ่ือนำาไปซ้ือบ้าน	ซ้ือรถ	หลายคน

เลือกที่จะจ่ายเงินสดแทนการผ่อน	 ซึ่งถือว่าเป็นภาระ	 และ

มีดอกเบี้ย	 ตามติดมาเป็นหางว่าวและเลือกที่จะจ่ายเงินก้อน	

เม่ือพร้อมเพ่ือยามหลับจะได้นอนสบายไม่ต้องกังวลว่า	เงินช็อต

เมื่อไหร่	จะโดนเค้ามายึดรถ	หรือยึดบ้านกลับไป

	 10.	 เก็บเงินออมเผื่อไว้ใช้	 เวลาที่เราอยากไปเที่ยว	

เช่น	ในเอเชียหรือในยุโรป	หรือในสถานที่ที่คุณฝันไว้	อยากไป

สักครั้งเงินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

	 11.	 เงินออมสามารถเก็บไว้	 เพื่อเป็นเงินในการจัด

งานแต่งงาน	หรือเก็บไว้ใช้	หลังจากการแต่งงานหรือจะเก็บไว้

ไปฮันนีมูนก็ยังได้

	 12.	เก็บไว้รักษาโรคต่าง	ๆ	ยามคุณแก่ชราลง	สังขาร

ของคนเรา	ย่อมไม่เที่ยง	มีโรคนั้น	 โรคนี้มารุมเร้าคุณก็จะได้มี

เงินรักษาโรคภัยต่าง	ๆ	ที่เข้ามารุมเร้า

	 13.	 การออมเงินยังช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์	 ที่

ต้องการในอนาคตได้อีกด้วยเช่น	 คุณต้องการมีรถยนต์เป็น

ของตนเองภายในเวลาสองปี	 การออมเงินของคุณช่วยทำาให้

คุณมีเงินซื้อรถยนต์ได้

	 14.	 การออมเงิน	 ทำาให้คุณมีเงิน	 ที่จะนำาไปลงทุน	

หรือทำาธุรกิจ	โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน	เพื่อนำามาสร้าง

ฐานะ	ความมั่นคงให้แก่คุณ	ครอบครัว	และลูกหลานต่อไปใน

อนาคตได้

ที่มา:	https://create-readingth.com/

	 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ	 คน
ท่ีคิดเร่ิมจะเก็บออมเงินจริงๆ	จังๆ	สักที	ซ่ึงเราก็เช่ือว่าหากใคร
ได้รู ้ถึงประโยชน์การออม	 แล้วคงอยากจะเก็บเงินขึ้นมา
มากกว่าเดิมและอาจจะทำามันสำาเร็จก็ได้	 ประโยชน์ของการ
ออมเงินว่าการออมเงินนั้น	 ดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา	 ใน
ปัจจุบันและอนาคตแค่ไหนมาเริ่มศึกษาประโยชน์ของการ
ออมเงินกันเลยครับ
	 1.	การออมเงินนั้น	สามารถทำาให้อนาคตคุณ	ดูสดใส
และเพิ่มความมั่งคงต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้
	 2	 .การออมเงินเป็น	 การเก็บเงินเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน	
หากวันข้างหน้าคุณประสบอุบัติเหตุโดยมิได้คาดคิด	 ก็มีเงิน
ออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ
	 3.	การออมเงิน	ทำาให้เราไม่มีหนี้	ที่คนส่วนใหญ่เป็น
หนี้เพราะไม่มีเงินออม	ต้องการเงินก้อนไปใช้และเงินที่ได้มาก็
ต้องไปผ่อนใช้หนี้	 อีกส่วนก็นำาไปหมุนเวียน	 ในการใช้ตามวิถี
ชีวิตของแต่ละคนซึ่งคนไม่มีหนี้นอนหลับสบายกว่า	 คนมีหนี้
เยอะเลยนะครับไม่ต้องห่วง	ไม่ต้องกังวลว่า	เจ้าหน้ีจะมาเม่ือไหร่
	 4.	 เรียนต่อ	 เงินออมสามารถช่วยให้คุณสามารถนำา
เงินก้อนนี้	ไปเรียนต่อได้	เช่น	ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ขอคุยด้วยคน

โดย... นายเอกพัฒน์  นิสีดา

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

ยังไมสายที่จะเริ่มตน”

ขอดีของการมีเงินเก็บ”
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ 

โดย นายสายชล  ศรีคำา

มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายนิคสัน  ทองทิพย์

	 สวัสดีครับ	 ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด						
ที่เคารพทุกท่าน
	 ช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นฤดูฝน	และยังเหมาะกับการทำา
การเกษตร	 สำาหรับสมาชิกท่านใดสนใจเงินกู้โครงการสวัสดิการ					
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม	(โคกหนองนา)		ขอให้ยื่นใบขอกู้ไป
ทางสหกรณ์ฯ	นะครับ	
	 วารสารสอ.ครูเลย	จำากัด	ฉบับนี้จึงขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการออกแบบ	 โคก	 หนอง	 นา	 โมเดล	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการกับสมาชิกฯ
	 การออกแบบพื้นที่โคก	หนอง	นา	โมเดล	จะต้องคำานึงถึง
“ภูมิสังคม”	 สำาคัญ	 “ภูมิ”คือสภาพกายภาพเช่น	 สภาพดิน	 น้ำ�	 ลม	
“สังคม”	คือ	วัฒนธรรมความเชื่อ		ภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมนั้น	ซึ่งใน
การออกแบบให้ความสำาคัญกับ	“สังคม”มากกว่า	“ภูมิ”		คือต้องการ
ออกแบบตามสังคมและวัฒนธรรมของงานที่อยู่	 	แม้เป็นภูมิประเทศ
เหมือนกันก็ตาม	หากสังคมต่างกัน	การออกแบบก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง
	 ตัวอย่างแนวคิดการจัดการน้ำ�	 “โคก	 หนอง	 นา	 โมเดล”		
เพื่อกักเก็บน้ำ�ไว้บนดิน		(ด้วย		หนอง		คลองไส้ไก่และคันนา)		และ
ใต้ดิน	(ด้วยป่า	3	อย่าง		ประโยชน์	4	อย่าง	ตามแนวพระราชดำาริของ	
ร.9)		โดย		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง		ที่มา	:	FB	สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง-	ISE

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ	 ที่สนใจโครงการ					
โคกหนองนาดังกล่าว		มองภาพโคกหนองนา		ชัดเจนขึ้นนะครับ
	 สุดท้ายน้ีหากสมาชิกท่านใดต้องการให้สหกรณ์ฯ	รับใช้ท่าน
สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับสหกรณ์ฯ	 	 เลขที่	 510	 	หมู่	 9		
ถนนเจริญรัฐ		บ้านติดต่อ		ตำาบลนาอาน		อำาเภอเมือง		จังหวัดเลย		
42000	 	 โทรศัพท์กลาง	 0-4281-1149	 ,	 0-4281-2192	 โทรสาร	
0-4283-2433	 	หรือติดตามรายละเอียดได้ที่	 	www.It-coop.com	
หรือ	Facebook	สหกรณ์		พบกันใหม่ฉบับหน้า		สวัสดีครับ

ผงชูรสไม่ได้ทำ�ให้ผมร่วง

	 ตามหัวข้อเลย	ผงชูรสไม่ได้ทำาให้ผมร่วง	เป็นความเชื่อที่เรา
ได้ยินมานานมากๆ	ว่าระวังนะ		กินผงชูรสมากๆ	ผมจะร่วงหมดหัว
แต่หลักฐานการศึกษา	ล่าสุดชี้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้น	แต่
ทำาไมกัน
	 มารู้จักพื้นฐานผงชูรสกันสักนิด	 ผงชูรสมีสารสำาคัญเรียก
ว่าโมโนกลูตาเมต	 มักจะถูกเรียกย่อ	 ๆ	 ว่า	 MSG	 ประกอบด้วย
โซเดียมกรดกลูตามิก
	 โซเดียม	คือ	 เกลือ	 	กรดกลูตามิก	 เป็นกรดอมิโนชนิดหนึ่ง	
ซึ่งเจ้าผงชูรสนี้เองมักมาพร้อมกับ	 บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป	 	 จนกลาย
เป็นคำาพูดติดปากว่า	กินเยอะผมร่วงแน่	ๆ	แล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่
ประเทศไทยเท่านั้นเกือบทั่วโลกก็เชื่อแบบนี้เช่นกัน
	 ผงชูรส	 จริงๆ	 แล้วไม่มีรสชาติ	 และมีงานวิจัยที่ชี้ว่าตัวมัน
อาจจะไม่ได้ทำาให้อาหารรสชาติอร่อยขึ้นแต่อย่างใด	 	 สาเหตุที่ใส่
แล้วรู้สึกอร่อยขึ้น	 ก็เพราะมันไปช่วยเปิดต่อมรับรสของเราให้รับ
รสชาติ	ให้มากกว่าปกติทำาให้รู้สึกรสชาตินั้นกลมกล่อมขึ้น	หรือที่
เราอาจจะคุ้นเคยกันในคำาว่า	อูมามิ	หรือ		รสอร่อย	น่ันเอง	เร่ืองราว
ในโลกอาหารยังมีสิ่งที่คุณยังไม่รู้อีกมาก	 เช่น	 	 ครัวซองต์	 ไม่ได้
กำาเนิดที่ฝรั่งเศส	 สำาหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกเรื่องอินเทรนด์		
สามารถติดตามข่าว	หรือ	ไลฟ์ไตล์	ได้ที่	INN	Lifestyle	
Facebook	:	wwwfacebookcom/innewscoth
Twitter	:	http://twittercom/innews
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เรียน  พี่น้องสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  ทุกท่�น
 สำาหรับวารสารประจำาเดือนกันยายน	2564	คณะผู้ตรวจได้นำาข้อสังเกต
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการติดตามเร่งรัดกระตุ้นการทำางานที่
ผ่านมาของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่	ดังนั ้นเดือนนี ้คณะผู ้ตรวจได้
สรุปข้อสังเกตเดือนสิงหาคม	 2564	 มาลงให้สมาชิกได้รับรู้	 จำานวน	 6														
ข้อส่วนรายละเอียดฉบับเต็มให้สมาชิกค้นหาและอ่านได้ท่ี	www.lt-coop.com
(พี่น้องเมื่อท่านอ่านแล้วอยากจะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผู้ตรวจสอบยินดีรับ
ข้อเสนอโปรดโทรไปตามหมายเลขท้าย		รายละเอียดนี้	เพื่อพิจารณาต่อไป)	
ข้อสังเกตที่ 1. ก�รติดต�มลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ (NPL)    
	 คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและ
เจ้าหน้าที่กรณีออกไปติดตามลูกหนี้ที่มีปัญหา	จำานวน	183	ราย	โดยเหมาจ่าย
คนละ	6,000	บาท	และ	4,000	บาท	เป็นเงินจำานวน	156,000	บาท	เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการติดตามลูกหนี้	คณะผู้ตรวจเห็นด้วยอย่างยิ่งในการติดตามเพื่อ
ไม่ให้เกิดหนี้เสีย(NPL)	จากข้อมูลงบประมาณปี	2564		ตั้งไว้	4,000,000	บาท	
เพ่ิมจากปี	2563	จำานวน		2,000,000	บาท	ดังน้ันคณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังน้ี
ข้อเสนอแนะ
	 1.		การออกติดตามลูกหนี้ที่มีปัญหาเห็นด้วยอย่างยิ่ง		ถึงแม้การออก
ไปจะไม่ตอบโจทย์	100%	ก็ยังรู้ปัญหาเพ่ือนำามาแก้ไขร่วมกันท้ังลูกหน้ีและเจ้าหน้ี 
	 2.	ควรนำาผลการออกไปมาสรุป	เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนใน
การปล่อยกู้และออกติดตามในครั้งต่อไป		และเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณ
	 3.		การเบิกจ่ายให้ตรวจสอบแผนงบประมาณให้ถูกต้องควรเบิกจาก
แผนงานใด		เพราะจะเกี่ยวข้องกับการคุมงบประมาณและการตัดจ่าย
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร/อำ�นวยก�ร
	 1.		ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบ	 	 	 	 	
	 2.	 	 การติดตามลูกหนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและมีการนำาผลการติดตามมาสรุปเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ในคราวต่อไป
ข้อสังเกตที่ 2. ก�รติดต�มสินไหมจ�กบริษัทเจ้�พระย�ประกันภัย  จำ�กัด 
(มห�ชน)
	 จากกรณีที่สหกรณ์ได้ทำาประกันชีวิตกับบริษัทเจ้าพระยาประกัน
ภัย	 	 ต่อมาถูกกระทรวงการคลังเพิกถอนใบอนุญาตทำาให้สหกรณ์และทายาท
ไม่สามารถได้รับสินไหม	 ยังคงเหลือ	 21	 ราย	 (ปี	 2562	 จำานวน	 20	 ราย	 ปี	
2563	จำานวน	1	ราย)		แต่อยู่ในระหว่างที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 กำาลังดำาเนินการ	 และรอเฉลี่ย
ทรัพย์	 	 คณะผู้ตรวจเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวนานพอสมควร	 	 จึงได้ตั้งข้อ
สังเกตและเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ควรบันทึกเสนอคณะกรรมการ	ทำาหนังสือติดตามขอทราบ
ความเคลื่อนไหวไปยัง	คปภ.	ทุกๆ	ไตรมาส		เพื่อทราบความเคลื่อนไหว
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร/อำ�นวยก�ร
	 1.	 ขอบคุณผู้ตรวจสอบ	 	 ฝ่ายจัดการจะนำาข้อมูลตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจรายงาน	 ความเคลื่อนไหวที่ทายาทสมาชิก	 21	 ราย	 ยังไม่ได้รับ
ทุกๆ		3		เดือน		 	 	 	 	
	 2.	 อยู่ระหว่างติดตาม	 	ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินค่าสินไหมจากบริษัท
เจ้าพระยาประกันภัย	จำากัด	และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามเรื่อง
ข้อสังเกตที่ 3. ก�รจ่�ยเงินค่�จ้�งเหม�รถยนต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  
จำ�กัด  ของบริษัทศิริบุญญ�ทัวร์ ที่ค้�งจ่�ย  ปี 2562 
 ตามท่ีคณะผู้ตรวจสอบได้ต้ังข้อสังเกตและเสนอแนะเม่ือเดือน	มิถุนายน
2564	 ให้ติดตามเงินค่าจ้างเหมารถยนต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	
ของบริษัทศิริบุญญาทัวร์ที่ค้างจ่ายตั้งแต่ปี	2562	จำานวน		208,000	บาท	และ
สหกรณ์ได้ฟ้องต่อศาลและศาลได้มีคำาสั่งให้ชำาระตั้งแต่	เดือนมกราคม	2564
ปรากฏว่าทางบริษัทได้มาชำาระแล้วตั้งแต่วันที่	15	กรกฎาคม		2564	คณะผู้ตรวจ
ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ดำาเนินการและรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ไว้	 ณ	 ที่นี้ด้วย	 เพราะเงินที่ได้มาเป็นรายได้ของสหกรณ์ใช้บริหาร
จัดการเพื่อสมาชิกทุกคน		

ข้อเสนอแนะ
	 ในคราวต่อไปควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนเบิกจ่ายเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาในการฟ้องร้อง	 	 เสียค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	 	 เงินที่ได้มาควรใช้ให้
เป็นไปตามแผน	เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และเพื่อมวลสมาชิก	 	
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร/อำ�นวยก�ร
	 ขอบคุณผู้ตรวจสอบ	ฝ่ายจัดการจะดำาเนินการตามข้อเสนอ	ส่วนเงิน
จำานวน		208,000		บาท		ได้นำาเข้าไว้ในงบรายได้ของสหกรณ์
ข้อสังเกตท่ี 4. ก�รติดต�มก�รบังคับคดีกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด
นำ�เงินไปฝ�กหรือให้กู้กับสถ�บันก�รเงินอื่น  จำ�นวน  3 แห่ง
	 คณะผู้ตรวจได้ติดตามการนำาเงินไปฝากหรือให้สถาบันการเงินอื่นกู้		
จำานวน		3		แห่ง		คือ	  
	 1.	 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีวังสะพุง	 สำานักงานบังคับคดี
ได้ขายทอดตลาดที่ดินที่สหกรณ์ได้ยึดไว้ในราคา	 570,000	 บาท	 เพื่อนำาคืน
สหกรณ์		และยังมีเงินต้นคงเหลือ		365,667.00		บาท		 	
	 2.	บริษัทเทวาสิทธิ์พิฆเนศ	ตั้งแต่ปีแต่ปี	2554	ถึงปัจจุบัน	เป็นเวลา
10	ปี	เงินต้น	490		ล้าน	รวมดอกเบ้ีย	360,043,001		บาท	รวม		850,043,001		บาท
ยังไม่มีการได้รับชำาระ    
	 3.	สหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเลย	(อำาเภอเอราวัณ)
ได้กู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด		จำานวน		6,000,000		บาท		ตั้งแต่ปี		
2553		อยู่ระหว่างสำานักงานบังคับคดีดำาเนินการ		ซึ่งเหลือเวลา		2	ปี	จะหมด
อายุความ	เมื่อหมดอายุความใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายส่วนนี้	
ข้อเสนอแนะ
	 คณะกรรมการควรรีบดำาเนินการติดตามเงินในส่วนที่ยังไม่ได้รับ
และประสานการบังคับขายทอดตลาด	 	 เพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ	 	 และจะ
ต้องหาผู้รับผิดชอบที่ทำาให้เกิดความเสียหาย   
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร/อำ�นวยก�ร
	 1.	สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีวังสะพุง		ได้ขายทอดตลาด
และนำาเงินมาชำาระบางส่วนแล้ว
	 2.	บริษัทเทวาสิทธิ์พิฆเนศ		สหกรณ์ดำาเนินการติดตามการบังคับคดี
การขายทอดตลาดและโทรศัพท์ไปกองล้มละลาย	2		ซึ่งกองล้มละลาย	2	ปิด
ทำาการ		จะเปิดวันที่		1		กันยายน		2564		จะติดตามอีกครั้ง  
ข้อสังเกตที่ 5. ก�รส่งคืนเงินฝ�กสวัสดิก�รไทเลย  จำ�กัด
	 จากการติดตามเงินฝากสวัสดิการไทเลย	จำากัด	ได้มีการส่งคืนเงินฝาก
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ค้าง	 จำานวน	 10,519,411.54	 บาท	 (ดอกเบี้ย	
5,329,485.13	 บาท	 เงินต้น	 5,189,926.41	 บาท)	 จากเงินต้นที ่
เหลือ	 295,183,926.41	 บาท	 ขณะนี้คงเหลือยอดเงินต้นสุทธิ	 จำานวน		
290,000,000.00	บาท	คณะผู้ตรวจสอบขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีดำาเนินการเร่งรัด
ติดตาม	 	และส่วนที่เหลืออีก	 	290	 	ล้านบาท	ก็ควรเร่งรัดติดตามซึ่งจะครบ
กำาหนดเงื่อนไขวันที่		31		ตุลาคม		2564		จะได้คืนหรือไม่หรือจะดำาเนินการ
อย่างไร	
ข้อเสนอแนะ
	 คณะกรรมการควรเร่งรัดประสานสหกรณ์สวัสดิการไทเลย	จำากัด
เงินที่เหลือ	290	ล้านบาท	ซึ่งจะครบกำาหนดสัญญาเงื่อนไขในวันที่	31	ตุลาคม		
2564		(	2		เดือน)
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร/อำ�นวยก�ร  
	 ฝ่ายจัดการได้ติดตามสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย	จำากัด	ทุกเดือน
ข้อสังเกตที่ 6. ก�รฟ้องร้องสม�ชิก/ลูกหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�และสม�ชิก
เรียกเก็บไม่ได้ 
	 คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบการฟ้องร้องสมาชิกจะเห็นว่าเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ	 ทั้งนี้ก็เนื่องจากสมาชิกไม่มีกำาลังส่งและไม่มีวินัยทางการเงิน	 	 จึงไม่มี
เงินเรียกเก็บหรือเรียกเก็บก็ไม่พอจึงมีการฟ้องร้อง		สาเหตุการเกิดจะด้วยเหตุ
ผลใดๆก็ตาม	 	 เมื่อเกิดแล้วจะต้องแก้ไขเพื่อให้สหกรณ์เดินได้ไม่เกิดหนี้สะสม		
จึงได้เสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ
	 1.	คณะกรรมการควรพิจารณาหาทางช่วยเหลือสมาชิกที่เรียกเก็บไม่
ได้		และการฟ้องร้องให้น้อยลง	
	 2.		การอนุมัติให้กู้หรือการลงทุนอื่นๆ		ควรระมัดระวังให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพื่อลดความเสี่ยง
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร/อำ�นวยก�ร
	 1.	ได้ตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ลูกหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้	และเร่งรัด
ติดตามเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน	 	
	 2.	การอนุมัติเป็นอำานาจของคณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการได้เสนอกลั่น
กรองข้อมูลเป็นรายบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว		

พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯสอ.ครูเลย  จำากัด

โทร..098-691-9199, 095-653-2392  
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สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก  - สามัญ      6,416 ราย

  - สมทบ     2,471 ราย

  รวม     8,887 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน  2  คน ดังน้ี

1.			นายสมพงษ์	 	 บุตทนุ	 สามัญ	 เสียชีวิต	 31	ก.ค.	64

2.		น.ส.เพ็ญประภา	 ราชวงษา	 สามัญ	 เสียชีวิต			13	พ.ค.	64

สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังน้ี

1.	รับเงินสวัสดิการตามจำานวนสมาชิกเท่าท่ีคงสภาพ	x	25	บาท

2.	สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณ์จำานวน	ไม่เกิน	500,000		บาท

สวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย 

สมาชิก  - สามัญ     4,586 ราย
  - สมทบ       446 ราย
  รวม    5,032  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  1  คน ดังน้ี
1.	นางวินดา	 แอบไธสง	สามัญ	 เสียชีวิต			9	ก.ค.	64
2.	นายสมพงษ์	 บุตทนุ	 สามัญ	 เสียชีวิต	 31	ก.ค.	64
3.	นายชาญยุทธ์		 โสกัณทัต	 สามัญ	 เสียชีวิต		 27	ส.ค.	64
4.	นายสามิตร	 พนมภูมิ	 สามัญ	 เสียชีวิต		 28	ส.ค.	64

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

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย
สมาชิก  - สามัญ       2,875  ราย
  - สมทบ       111  ราย
  รวม     2,986  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำานวน 4 คน ดังน้ี
1.	นางวินดา	 แอบไธสง	สามัญ	 เสียชีวิต			9	ก.ค.	64
2.	นายสมพงษ์	 บุตทนุ	 สามัญ	 เสียชีวิต	 31	ก.ค.	64
3.	นายชาญยุทธ์		 โสกัณทัต	 สามัญ	 เสียชีวิต		 27	ส.ค.	64
4.	นายสามิตร	 พนมภูมิ	 สามัญ	 เสียชีวิต		 28	ส.ค.	64

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

สวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก  - สามัญ      3,419 ราย
  - สมทบ      2,658 ราย
  รวม      6,077 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน 2 คน ดังน้ี
1.		นายบันทึก			 บุตรวิไล	 สามัญ		 เสียชีวิต		 30	พ.ค.	64
2.		รต.หลักชัย		 บาบุญ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 26	ก.ค.	64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท
************************************************************

สวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก  - สามัญ       4,220 ราย
  - สมทบ       3,888 ราย
  รวม       8,108 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  9 คน ดังน้ี
1.	นายนิโรจน์		 	 เพียสังกะ	สมทบ	 เสียชีวิต		 14	มี.ค.	64
2.	นางโสภณ		 	 บุบผาดา	 สมทบ		 เสียชีวิต		 30	มี.ค.	64
3.	นายวรเทพ		 	 เป๊ะชาญ	 สมทบ	 เสียชีวิต		 9		พ.ค.	64
4.	นายบันทึก		 	 บุตรวิไล	 สามัญ	 เสียชีวิต		 30	พ.ค.	64
5.	นางหนูทา		 	 ภักมี	 สมทบ	 เสียชีวิต		 16	ก.ค.	64
6.	นายบัวผัน		 	 กุณวงศ์	 สมทบ	 เสียชีวิต		 18	ก.ค.	64
7.	น.ส.ษมากร		 	 คำาดี	 สมทบ	 เสียชีวิต		 29	ก.ค.	64
8.	นางบุษบงค์		 	 เทียบแสน	สมทบ	 เสียชีวิต		 15	ส.ค.	64
9.	นายด่ัง		 	 รามศิริ	 สมทบ	 เสียชีวิต		 16	ส.ค.	64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ สอ.ครูเลย จำ�กัด
สรุปสม�ชิกเสียชีวิต

ระหว่�งเดือน มี.ค. – ส.ค. 2564
สม�ชิก       ส�มัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						จำานวนผู้เสียชีวิต	 							20		 9	 29
ส.ค.ส	1		จำานวนผู้เสียชีวิต										11									 7	 18
ส.ค.ส	2		จำานวนผู้เสียชีวิต												8												26	 34
สสอค.				จำานวนผู้เสียชีวิต	 							18			 1	 19
สส.ชสอ.		จำานวนผู้เสียชีวิต	 							13		 -	 13

ข้อมูลประจำ�เดือน กันย�ยน 2564
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  
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ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน กันย�ยน 25648

สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนสิงหาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

1.จำานวนสมาชิก
	 -		สมาชิกสามัญ
	 -		สมาชิกสมทบ
2.	จำานวนสมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู้
3.	เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
4.	เงินฝากสหกรณ์อ่ืน
5.	เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ
6.	หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
8.	เงินรับฝาก
	 ประจำา 
	 ออมทรัพย์	
	 ออมทรัพย์พิเศษ	 	
	 สินทรัพย์ทวี	
9.	ทุนเรือนหุ้น
10.	ทุนสำารอง
11.	สินทรัพย์รวม
13.	กำาไรสุทธิ	ประจำาเดือนมีนาคม	-	สิงหาคม	2564

7,789				คน
6,477				คน
1,312				คน
5,429				คน

122,507,458.70		บาท
292,500,000.00		บาท

11,861,037,773.00		บาท
25,912,500.00		บาท

195,120.00		บาท
3,318,482,967.19		บาท

474,000,000.00													บาท
193,073,864.87													บาท

2,520,554,475.78													บาท
130,854,626.54													บาท

3,435,743,770.00			บาท
534,091,067.27			บาท

12,128,609,446.74			บาท
142,395,650.63			บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)
ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม ขอ 1, 2

4. เงินกูสวัสดิการ

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

     

    ออมทรัพย์

       (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

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

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์

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)

1. สำ�เน�ใบมรณะบัตรผู้ต�ย  (ให้เจ้�หน้�ที่อำ�เภอเปน
 ผู้เซ็นต์รับรองสำ�เน�ล�ยเซ็นต์ตัวจริงเท่�นั้น)
2.   สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้ต�ย
3.  สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ต�ย (ประทับต�ย)
4. สำ�เน�ทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่�ของผู้ต�ย (กรณีสมรส)
5. ใบรับแจ้งต�ยจ�กผู้ใหญ่บ้�น / กำ�นัน / เขต/เทศบ�ล
 /ด้�นหลังประทับตร�หน่วยง�นผู้สันนิษฐ�น (กรณีต�ยที่บ้�น)
6. สำ�เน�แฟ้มประวัติเข้�ก�รรักษ�โรงพย�บ�ล 
 ประทับตร�โรงพย�บ�ล (กรณีต�ยบ้�นท่ีระบุโรค)
7.  หนังสือรับรองก�รต�ยจ�กโรงพย�บ�ลพร้อมประทับ
 ตร�โรงพย�บ�ล (กรณีต�ยที่โรงพย�บ�ล)
8.  ใบร�ยง�นแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตร�
 โรงพย�บ�ล  (กรณีต�ยที่โรงพย�บ�ล)
9. บันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับคดีตำ�รวจ (กรณีต�ยอุบัติเหตุ)
10.  หนังสือชันสูตรพลิกศพตำ�รวจ (กรณีต�ยอุบัติเหตุ)
11. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนท�ย�ทผู้รับผลประโยชน์
12.  สำ�เน�ทะเบียนบ้�นท�ย�ทผู้รับผลประโยชน์
13.  สำ�เน�ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ท�ย�ท
 ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้�มี)   

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ

สคส. 1,2 , เงินประกันสินเช� อ

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน

ดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)

รายละเอียดสวัสดิการ
และโครงการตางๆ ใหสมาชิก 

สอ.ครูเลย จํากัด ดังนี้

1.	 สวัสดิการ	ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก	สอ.ครูเลย	จำากัด		(สสอ.)
2.		 สวัสดิการ	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก	ชุมนุม	
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	(สสอค.)
3.		 สวัสดิการ	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก	ชุมนุม
	 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	(สส.ชสอ.)
4.		 โครงการสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก	ส.ค.ส.	1	และส.ค.ส.	2
5.		 สวัสดิการวันเกิด
6.		 สวัสดิการกองทุนสวัสดิการสุขภาพผู้สูงอายุ
7.		 สวัสดิการทุนการศึกษาสำาหรับบุตรสมาชิก
8.		 สวัสดิการ	จัดทำาประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกประเภทสามัญ
9.	 สวัสดิการ	จัดทำาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสมาชิกประเภทสามัญ
10.	 เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬานักเรียน		กีฬาหน่วยงานและกลุ่มสมาชิก
11.		เงินสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
12.	 เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู
13.	 โครงการต่างๆ	ของสมาชิก	สอ.ครูเลย	จำากัด



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน กันย�ยน 2564 9

สรุปผลประโยชน (สวัสดิการ) สมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด จะไดรับ
หลังจากเสียชีวิต ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

1.บริการอื่ นๆ

2.บริการอื่ นๆ

3.สหกรณ์ออมทรัพย์

4.สอบถามยอดเงินกู

5.รับเงินกู

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

3.สหกรณ์ออมทรัพย์

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอื่ นๆ

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)
KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จ

สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้

จะเข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�ก

ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ

และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�ม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM

KTB Co-op (SB)
ขั้นตอนก�รกดเงิน ATM  ฝ�กเงินด้วยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย

 กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ

2. กดปุ่ม บริก�รอื่นๆ

3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์

4. กดปุ่ม ฝ�กเงินฝ�ก

5.  กดปุ่มตัวเลข ระบุจำ�นวน

 เงินที่จะฝ�ก เช่น 10,000 บ�ท

6. กดปุ่ม ถูกต้อง

 7.  ร�ยก�รสำ�เร็จจะได้

     รับสลิปออกม�

บริการอื่ นๆ

บริการอื่ นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�        จำ�นวนเงิน
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

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
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
8-ก.ค.-62
1-ก.ค.-62
14-ส.ค.-62
5-ก.ย.-62
5-ก.พ.-63
26-ก.พ.-63
10-เม.ย.-63
31-ก.ค.-63
16-ก.ค.-63
13-ส.ค.-63
14-ก.ย.-63
4-ธ.ค.-63

28-พ.ค.-64
28-พ.ค.-64
29-พ.ค.-64
25-มิ.ย.-64
5-ก.ค.-64
6-ก.ค.-64
9-ก.ค.-64
13-ก.ค.-64
23-ก.ค.-64
29-ก.ค.-64
26-ส.ค.-64
26-ส.ค.-64

 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�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  
 ด่�นซ้�ย 
 ถ.มลิวัลย์ 

 น.ส.สมฤดี จันทร์ศรีอ่อน ส�ข�อุดรธ�นี 
 เลย 

 ม�ล�สี ส�ข�เชียงค�น 
 น�ยบุญเทียม แพงสอน ส�ข�เอื้ออ�ร ี

 เลย 
 โอนจ�กธ.ไทยพ�ณิชย์ 

 น�งนิพร ร�ชสว่�ง ส�ข�วังสะพุง 
 น�ยวุฒิชัย บุตรสิม ส�ข�วังสะพุง 

 น.ส.กุลกันย� ทองทุม ส�ข�เลย 
 น�งรุ่งทิว� ศรีจันทะ 
 น�งรัตน�พร นวนม� 
 น�งอัมพร บทม�ตย์ 

 ลือชัย ไม้กัด 
 น�ยว�สน� ฤทธ�พรหม 

 ส�ข�ชัยภูมิ 
 น�งจิตร์ดวง ศิริวรรณ 

 ส�ข�ชัยภูมิ 
 ส�ข�เพชรบูรณ์ 

 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 
 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 

 600.00 
 600.00 
 500.00 
 600.00 

 1,200.00 
 10,000.00 

 600.00 
 900.00 

 3,000.00 
 8,000.00 

 540.00 
 11,140.00 
 3,002.00 
 1,526.00 
 3,000.00 
 1,000.00 
 1,200.00 
 4,995.00 

 0.15 
 1.00 

 14,550.00 
 128.00 

 14,550.00 
 18,530.00 

 337,387.26 

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

8	มี.ค.541 สาขานครพนม 2,000.00

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

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

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	

	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) 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

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�     จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�     จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

24-ก.พ.-55

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

1

1
2
3
4

1

1

1

	สาขาด่านซ้าย	
 

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

สาขาหนองหิน

สาขาวังสะพุง

สาขาเลย

	2,000.00	
  2,000.00 

	100.00	
	300.00	
	900.00	

	4,000.00	
 5,300.00 

100,000.00	

	31,283.00	

	2,736.10	

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

29-ม.ค.-621 สาขาเลย 	270.00	

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

26-มี.ค.-641 สาขาเลย 900.00	
ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขาเลย เลขบัญชี 648-0-00096-5

ลำ�ดับที่  วัน เดือน ปี      ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�       จำ�นวนเงิน

หมายเหตุ   : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด  
   โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว  
   กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน  



มอบทุนก�รศึกษ�นักเรียนเรียนดีแต่ย�กจน ประจำ�ป 2564

สนับสนุนเตียงสน�ม รองรับผู้ปวยติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร สอ.ครูเลย จำ�กัด

ร่วมง�นสวดอภิธรรมของสม�ชิกและท�ย�ท



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� อและสวัสดิการ 1 083-4143301

ฝายสํานักงาน 1 083-4143302 ฝายสินเช� อและสวัสดิการ 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 19 

บรรณาธิการ นายสุพัฒน  แสงสวาง

กองบรรณาธิการ 1. นายสุพัฒน  แสงสวาง 2. นายวรวิทย  ศรีสุนทร 3. นายสายชล  ศรีคํา

 4. นายนิคสัน  ทองทิพย 5. นายสมเชาว  แกววงษา

ฝายอํานวยการ 1. นายวิรัตน  พุทธทองศรี 2. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 3. นายสุทธินันท บุบผาดา

 4. นายอนุช  ธรรมวรรณ 5.นายเวียงชัย  โสกัณทัต 6. นายไพรวัล  อ่ํานาเพียง

 7. นายจันทรลอย  สุรภีร 8. นายสุพัฒน  แสงสวาง 9. นายนิคสัน  ทองทิพย

 10. นายอดิศักดิ์  มีบุญ 11. นายสมพร  ไชยแสง 12.นายสมเชาว  แกววงษา

 13. นายมนตชัย  ลีวงคศักดิ์ 14. นายสายชล  ศรีคํา 15.นายวรวิทย  ศรีสุนทร

ฝายจัดการ 1. นายเอกพัฒน  นิสีดา 2. นางนันทิดา สุคนธบารมี 3. นางสุจิตรา  บรรพลา

 4. นางไพรวัลย  พูนโต 5. นางรติ  ทันวงษา 6. นางนารี  พงษพานิช

 7. น.ส.รมิดา  วงษศิริ 8. นายสุนทร  สนธิมุล 9. นางอาภาภรณ  พรหมมาศ

 10. น.ส.มุขกรินทร  อรรคฮาด  11. น.ส.ลลดา พรหมพุทธา 12. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย รอยละ  2.80  ตอป

  ออมทรัพย พิเศษ รอยละ  3.45  ตอป

  สินทรัพยทวี รอยละ  3.90  ตอป

  เงินฝากประจํา 

  ประจํา  6 เดือน    รอยละ  3.50  ตอป

  ประจํา 12 เดือน   รอยละ  3.75  ตอป

  ประจํา 24 เดือน   รอยละ  4.00  ตอป

มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีวิสัยทัศน


