


	 พบกับวารสารประจำาเดือนมกราคม	2565	ปัจจุบันใน

ประเทศไทย	การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	โคโรนา	2019	น้ัน

มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	อย่างต่อเนื่อง

และส่งผลให้การแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น	

เชื้อไวรัสดังกล่าวคือ	 เดลตาครอน	 ที่เกิดจากการผสม

ระหว่างสายพันธุ์	 “เดลตา”	 กับ	 “โอมิครอน”	 โดยมียอด				

ผู้ติดเชื้อไวรัสสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ขอให้สมาชิกทุกท่าน

รักษาสุขภาพครับ

	 ในขณะนี้	 คณะกรรมการดำาเนินการสอ.ครูเลย	 จำากัด	

ชุดที่	 57/2564	 ไม่ได้นิ่งนอนใจ	 ซื่งมีการคิดหาช่องทาง

ช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ	 ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 โดยมีมติกรณีสมาชิกที่ส่งค่าทุนเรือน

หุ้นเดิม	 200	 บาท	 อยู่แล้ว	 ให้ส่งชำาระต่ออีกโดยกำาหนด

ระยะเวลาการปรับลดต้ังแต่	มกราคม	2565	ถึง	ธันวาคม	2565	

	 สุดท้ายนี้ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่

57/2564	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	 ทุกคนขออาราธนา						

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

นี้ที่ท่านนับถือ	 จงดลบันดาลประทานพรให้สมาชิกทุกท่าน	

มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	 ประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	

ร่ำ�รวย	มั่งมีเงินทอง	ประสบความสำาเร็จทั้งในหน้าที่การงาน

และชีวิตครอบครัว	 ตลอดปีและตลอดไป	 แล้วพบกันใน

วารสารฉบับหน้า	สวัสดีครับ

(นายวิรัตน์  พุทธทองศรี)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

เรียน		สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ที่เคารพทุกท่าน		
	 พบกันในวารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด		
ประจำาเดือนมกราคม		เป็นฉบับที่		10		ปีบัญชี		2564		สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ในวารสารฉบับนี้บรรณาธิการขอเสนอ
ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ซึ่งสมาชิก
จะได้รับทราบ	
	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดท่ี	 57/2564	 (บางส่วน)
และคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	
จะหมดวาระลงในวันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีวันที่	28	กุมภาพันธ์	2565	
มีประกาศสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ	จำานวน	5	ท่าน
และกรรมการดำาเนินการอีก	 7	 ท่านตามเขตสรรหาดังนี้	 เขต
สรรหาที่	 1/1	 หน่วยอำาเภอเมือง	 1,	 	 เขตสรรหาที่2/1	 หน่วย
อำาเภอวังสะพุง	1,	เขตสรรหาที่	3/2	หน่วยอำาเภอด่านซ้าย,	เขต
สรรหาที่4/1	 หน่วยอำาเภอปากชม,	 เขตรสรรหาที่5/2	 หน่วย
อำาเภอผาขาว,	 เขตสรรหาที่	 6/1	 หน่วยจังหวัด1,	 เขตสรรหาที่	
7/2	หน่วยอำาเภอภูหลวง	ทั้งนี้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา	ตั้งแต่
วันที่	13-20	ธันวาคม		2564		ลงคะแนนสรรหาเฉพาะเจ้าหน้าที่
ในวันที่		22		มกราคม		2565	และลงคะแนนสรรหาทั่วไปตาม
เขตสรรหาในวันที่	23		มกราคม	2565	เพื่อความเจริญก้าวหน้า
และความม่ันคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	จึงได้เชิญชวน
สมาชิกทุกๆ	 ท่านไปใช้สิทธ์ิเลือกคนดี	 มีความรู้ความสามารถ								
มีจริยธรรม	 	 มีความจริงใจเข้าไปบริหารงานแทนท่านในสหกรณ์	
ผลของการเลือกต้ังทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	จะประกาศ
ให้สมาชิกทราบเป็นทางการต่อไป		และคณะกรรมการดำาเนินการ
และคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ	 ท่ีผ่านการเลือกต้ัง
จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ก่อนถึงจะมีผลเป็น		
คณะกรรมการดำาเนินการ	 คณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลยจำากัด	และลงมือปฎิบัติหน้าที่ได้	บรรณาธิการ						
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดำาเนินชุดใหม่		ชุดท่ี		58/2565 
ที่จะมาบริหารงานสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า	และมั่นคง		
รวมไปถึงคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		
จำากัด	 	 ที่จะต้องมาตรวจสอบกิจการของสหกรณ์	 	 ที่จะทำาให้
สหกรณ์ดำาเนินงานที่ถูกต้อง		โปร่งใส		เป็นหูเป็นตาแทนสมาชิก
ทุกท่าน		ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด		เป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกและสังคมต่อไป
	 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน	 ที่ติดตาม
ข่าวสารนี้มาตลอด	 และขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน	 จงมีแต่
ความสุขความสำาเร็จความเจริญ		มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
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	 สวัสดีครับพบกับแวดวงฉบับนี้เดือน	มกราคม	2565
ฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกของ	 ปี	 2565	 เริ่มต้นปีใหม่นี้	 จะเป็น
โอกาสอันดีในการเร่ิมต้นส่ิงใหม่	ๆ	ขอให้สมาชิกทุกท่านประสบ
ผลสำาเร็จและพบเจอแต่ความสุขสมหวัง		สมปรารถนา	ร่ำ�รวย
เงินทอง	สุขภาพแข็งแรงนะครับ		
	 ช่วงนี้เนื่องด้วยประเทศไทยเกิดสถานการณ์ระบาด
ของโรคโควิด	19	ยังไม่คล่ีคลายเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	คณะกรรมการ
ดำาเนินการ	ชุดที่	57/2564	ในคราว	ประชุมครั้งที่	32/2564	
เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2564	มีมติกรณีสมาชิกที่ส่งค่าทุนเรือน
หุ้นเดิม	200	บาท	อยู่แล้วให้ส่งชำาระต่ออีกโดยกำาหนดระยะ
เวลาการปรับลดตั้งแต่	มกราคม	2565	ถึง	ธันวาคม	2565	
	 สำาหรับสมาชิก	 (กลุ่มใหม่)	 ที่มีความประสงค์ปรับ
ลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเป็นเดือนละ	200	บาท	กำาหนด
ระยะเวลาการปรับลด	ตั้งแต่	เดือน	มกราคม	2565	ถึง	เดือน	
ธันวาคม	2565	โดยแสดง	ความจำานงเป็นหนังสือแบบฟอร์ม
ตามท่ีสหกรณ์กำาหนด	เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับ
หมวดที่	 3	 ทุน	 และหุ้น	 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย					
ว่าด้วยหุ้น	พ.ศ.	2560

 

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาปรับลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน (เพิ่มเติม) 

แบบฟอร์มบันทึกขอลดส่งหุ้น

	 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ	คงได้รับสวัสดิการ
การดูแลจากคณะกรรมการดำาเนินการฯ	 ชุดที่	 57/2564		
และขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ	ท้ังหน้าท่ีการงาน
ด้านครอบครัวโดยทั่วหน้ากัน	พบกันฉบับหน้า	สวัสดีครับ..

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 10 ประจำาเดือน มกราคม 2565

แวดวง
สอ.ครูเลย จำ�กัด 
โดย  นายสมเชาว์ แก้ววงษา

      โทร. 085-7513443

กฎหมายน่ารู้
โดย ปัญจพล  จำาปานิล

อินา  ทานัง  ทุกขัง  โลเก

การเป็นหนี้เป็นทุกข์ ในโลก

“เมื่อลูกหนี้ถึงแก่ความตายทายาทหลายคน
จะแบ่งความรับผิดชอบในการชำาระหนี้อย่างไร ?” 

	 ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วครับ	 ตามที่ได้ปิดท้ายเอาไว้ว่าทายาท
จะรับผิดในหนี้มรดกเพียงไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับ	 เพื่อให้เข้าใจง่าย
ขึ้นจึงขอยกปัญหาตุ๊กตาเป็นอุทาหรณ์ดังนี้	
	 นายไก่ข้าราชการครูเกษียณเป็นม่ายภรรยาเสียชีวิตไปนาน
แล้วมีลูกชาย	๒	คน	คือนายไข่	กับนายขวด	โดยนายไก่มีที่ดินอยู่	๑	ไร่	
(๔	งาน)	ต่อมาเมื่อนายลูกชายคนโตได้แต่งงานมีครอบครัวจึงได้ตัดแบ่ง
โอนที่ดินให้กับนายไข่ครึ่งหนึ่งคือ	๒	งาน	เพื่อแยกตัวไปสร้างครอบครัว
ใหม่	ส่วนที่ดินอีก	๒	งาน	ได้บอกกล่าวให้ลูกทั้งสองทราบแล้วว่าจะเก็บ
ไว้ให้นายขวดน้องชายซึ่งยังอยู่เลี้ยงดูบิดาคือนายไก่ต่อไป	หลังจากนั้น
ไม่นานนายไก่ได้ถึงแก่ความตาย	โดยนายไข่ยินยอมให้นายขวดเป็น		
ผู้จัดการมรดกและทำาการโอนท่ีดินอีก	๒	งานเป็นกรรมสิทธ์ิของนายขวด
เพียงคนเดียว	แต่ปัญหาที่ตามมาคือนายไก่ได้เคยกู้เงินจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูฯไปจำานวน	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท	โดยได้มีการหักส่งรายเดือน
ไปบางส่วนพร้อมกับเมื่อนายไก่ถึงแก่ความตายทางสหกรณ์ออมทรัพย์
ได้หักกลบลบหนี้จากเงินสวัสดิการต่างๆเท่าที่จะสามารถทำาได้แล้ว
ยังมีหนี้ค้างอยู่จริงจำานวน	 ๑,๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 หนี้จำานวนนี้จึงตกเป็น
ภาระแก่ทายาทคือนายไข่กับนายขวดลูกทั้งสองคน	 เมื่อเจ้าหนี้คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯไม่สามารถเรียกให้ผู้ใดชำาระหนี้จำานวนนี้ได้จึงได้	
ยื่นฟ้องนายไข่กับนายขวดในฐานะทายาทของนายไก่ให้ใช้หนี้จำานวน	
๑,๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 อย่างนี้	 ระหว่างนายไข่กับนายขวดต้องแบ่งความ
รับผิดชอบในการชำาระหนี้กันอย่างไร	เพราะทั้งสองคนต่างก็เป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับมรดกคนละครึ่ง	 ประเด็นคือ	 ใครคือผู้รับมรดกที่ต้องรับผิดในการ
ชำาระหนี้
	 คำาตอบคือ	 กรณีนี้นายขวดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องรับ
ผิดชำาระหนี้จำานวน	 ๑,๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 แทนนายไก่เพราะเป็นผู้รับ
มรดกที่ดินจำานวน	 ๒	 งานเพียงคนเดียว	 เจ้าหนี้จึงสามารถบังคับชำาระ
หนี้ได้ไม่เกินราคาที่ดิน	 ๒	 งานนี้เท่านั้น	 ส่วนที่ดินอีก	 ๒	 งานที่ยกให้
กับนายไข่ไปก่อนนั้นไม่ถือเป็นมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	 มาตรา	 ๑๖๐๐	 นายไข่จึงไม่ต้องรับผิดในหนี้ดังกล่าวเพราะ	
นายไข่ไม่ได้รับมรดกนั่นเอง	

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ  สวัสดี



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 10 ประจำาเดือน มกราคม 25654

	 กฎหมายเป็นกลไกสำาคัญมากอย่างหน่ึงในการควบคุมสังคมให้
เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย	ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
กฎหมายถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตประจำาวันเลย
ทีเดียว	 เพ่ือให้กฎหมายถูกบังคับใช้อย่างถูกต้อง	 จึงมีวลีกล่าวว่า	
ประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้	 เพ่ือให้เราดำาเนินชีวิตได้อย่างถูก
ต้องพ้ืนฐาน	เรามาดูกันว่ากฎหมายท่ีประชาชนท่ัวไปต้องรู้มีเร่ืองอะไรบ้าง
กฎหมายเก่ียวกับทะเบียนราษฏร์
	 การเกิด	แก่	เจ็บตาย	นอกจากจะเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน
ทุกคนแล้ว	ยังเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายแบบท่ีเราต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดด้วย	
	 การเกิด	 เม่ือมีคนเกิดข้ึนในบ้าน	 เจ้าบ้านจะต้องไปแจ้งเกิดกับ
ทางอำาเภอภายใน	15	วันท่ีเกิด	การแจ้งเกิดมีความสำาคัญมากต่อเด็กเอง
เพ่ือให้เด็กได้รับเลขประจำาตัวประชาชนเอาไว้อ้างอิง	 เม่ือก่อนอาจจะ
ต้องไปแจ้งท่ีอำาเภอ	แต่หากเป็นโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพทางโรงพยาบาล
จะมีมุมให้เราแจ้งเกิดได้เลย	
	 การตาย	ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีภายใน	24	ช่ัวโมงหลังจากยืนยัน
ได้ว่าเสียชีวิตแล้ว	อาจจะต้องมีการแนบใบรับรองแพทย์ด้วย	
	 (1)	คนตายในบ้าน	ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียน
ผู้รับแจ้งแห่งท้องท่ีท่ีมีคนตายภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมง	นับแต่เวลาตาย	หรือ
พบศพ
		 (2)	 คนตายนอกบ้าน	 ให้คนท่ีไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องท่ี	ท่ีมีการตายหรือพบศพ	หรือแห่งท้องท่ี	
ท่ีจะพึงแจ้งได้ภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ	กรณี
เช่นน้ี	จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือ	ตำารวจก็ได้	กำาหนดเวลา	ให้
แจ้งตาม	(1)	และ	(2)	ถ้าท้องท่ีใดการคมนาคมไม่สะดวก	ผู้อำานวยการ
ทะเบียน	 กลางอาจขยาย	 เวลาออกไปตามท่ีเห็นสมควร	 แต่ต้องไม่เกิน
เจ็ดวันนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ	หากไม่ปฏิบัติตาม	 (1)	และ	 (2)	
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท
	 การย้าย	บ้านเราสามารถย้ายบ้านปลายทางได้เองเลย	หรือ	
เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีภายใน	15	วันว่ามีคนในบ้านย้ายออก
กฎหมายบัตรประชาชน
	 บัตรประชาชนเป็นเอกสารราชการที่สำาคัญมาก	 เราทุกคน					
ต้องทำา	และเข้าใจถึงความสำาคัญของมัน

			 การทำาบัตรประชาชนสามารถทำาได้ทันทีเม่ือมีอายุ	7	ปีบริบูรณ์	
และมีช่ือในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.14)	 ต้องทำาบัตรประจำาตัวประชาชน
ภายใน	 60	 วัน	หากพ้นกำาหนดจะเสียค่าปรับ	 ไม่เกิน	 100	บาท	และ
หากบัตรหมดอายุต้องไปทำาใหม่
	 กรณีบัตรประชาชนหาย	 เสียหาย	 หรือถูกทำาลาย	 สามารถ
ขอย่ืนเร่ืองทำาบัตรใหม่ได้เลย	 ณ	 ท่ีว่าการอำาเภอ	 หรือสำานักงานเขต
เทศบาล	 ภายในเวลา	 60	 วันนับต้ังแต่วันท่ีบัตรหาย	 หากพ้นกำาหนด	
ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน	100	บาท
กฎหมายจราจร
	 การใช้รถใช้ถนน	 เป็นส่ิงท่ีสำาคัญอย่างมากต่อทุกคน	 เพราะว่า
เป็นเร่ืองท่ีทุกคนต้องใช้ร่วมกัน	ดังน้ันต้องรู้จักกฎจราจรเพ่ือไม่ให้ตัวเอง
ทำาผิดจนอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อตัวเองและบุคคลอ่ืนได้	กฎหมายจราจร
หลักๆ	 ท่ีสำาคัญ	 รถยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน	 90	 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง					
ไม่จอดในท่ีห้ามจอด,	 ไม่แซงซ้าย,	 ไม่ขับรถย้อนศร,	 ไม่ปฏิบัติตามป้าย
สัญญาณจราจร	เป็นต้น	นอกจากน้ัน	ยังมีเร่ืองของการใช้กฎหมายเก่ียว
กับรถยนต์ด้วย	ไม่ว่าจะเป็นการทำาประกันภัย	การต่อภาษี	เร่ืองเหล่าน้ี
ถือว่ามีความจำาเป็นต้องรู้
กฎหมายเก่ียวกับการรับราชการทหาร
	 ทหาร	 เป็นอีกหน่ึงหมุดสำาคัญของชายไทยทุกคน	 เม่ืออายุย่าง
เข้า	18	ปี	จะต้องดำาเนินกิจการทางทหารให้เรียบร้อย	
	 เร่ิมจากการแสดงตนเพ่ือลงบัญชีทหารกองเกินในเดือน	
พฤศจิกายน	ของปีท่ีอายุย่างเข้า	18	ปี	ท่ีสัสดีอำาเภอ	ตามทะเบียนบ้าน
ของตัวเอง	 โดยยึดให้ทะเบียนบ้านตัวเองเป็นภูมิลำาเนาทหารด้วยในตัว	
จากน้ันก็จะต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารเกณฑ์ตามลำาดับ	 จะสมัครใจ
เป็นทหาร	 หรือ	 จะจับใบดำาใบแดง	 ก็ได้	 ส่วนการยกเว้นอ่ืนก็สามารถ
ทำาได้ตามกำาหนด	 เช่น	 การเรียน	 รด.,	 การสอบบรรจุข้าราชการอ่ืน,	
บุคคลท่ีร่างกายไม่สมประกอบ	 เป็นต้น	 เร่ืองน้ีต้องศึกษาให้ดี	 อย่าหนี
ทหาร	เพราะอาจจะทำาให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนกันได้หมด
กฎหมายเก่ียวกับอาวุธปน
	 ช่วงน้ีมีข่าวเก่ียวกับปน	 ออกมาเยอะมาก	 ดังน้ันเราต้องรู้จัก
กฎหมายเก่ียวกับปนเพ่ือให้ดำาเนินได้อย่างถูกต้อง	
	 สำาหรับปนน้ันหากต้องการจะมีครอบครองจะต้องติดต่อเจ้า
หน้าท่ีเพ่ือย่ืนคำาร้องขอตามแบบ	ป.1	 ในกรณีท่ีเราย้ายปน	 เราต้องแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีภายใน	 15	 วัน	 และ	 หากเราได้รับมรดกปนจากพ่อแม่	 ต้อง
แจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับทราบต่อไป	 รวมถึงกรณีสูญหายด้วย	 (ป้องกัน
ตัวเองในกรณีท่ีมีคนเอาปนท่ีหายไปก่อเหตุอาชญากรรม)
 กฎหมายเหล่าน้ีถือว่าเป็นเร่ืองใกล้ตัวท่ีเรา
อย่าได้มองข้ามเด็ดขาด	บางคร้ังเราเผลอไม่ทำา
ตามกฎหมายจนคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีทำาได้	
สุดท้ายถูกตำารวจดำาเนินคดีจนเป็นเร่ือง
เป็นราวเสียเงิน	เสียทรัพย์	เสียเวลา
โดยใช่เหตุ	ดังน้ันควรรู้จักเอาไว้
เพ่ือทำาไม่ให้ผิดดีท่ีสุด

ท่ีมา: https://www.guamattorneygeneral.com/article

ขอคุยดวยคน

ฝายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

โดย... นางสาวมุกขรินทร์  อรรคอาด

พื้นฐานกฎหมายที่ประชาชนทั่วไปตองรู
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ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ 

โดย นายสายชล  ศรีคำา

มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายนิคสัน  ทองทิพย์

	 สวัสดีปีใหม่	 2565	 ครับ	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด						
ที่เคารพทุกท่าน	 ด้วยสถานการณ์ระบาดโควิด-19	 ที่ยืดเยื้อต่อเนื่อง	 ทำาให้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ดำารงชีวิตแบบวิตกกังวล	จะเดินทาง
ไปไหนที่มีคนรวมกลุ่มกันมาก	ๆ 	ก็กลัวติดโควิด-19	สายพันธุ์โอมิครอนตัวใหม่
ที่ติดง่ายขึ้น	ทั้งที่ฉีดวัคซีน	2	เข็มและบูทเข็ม	3,	4	ก็ตาม
	 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19	 ที่ลากยาวจนเข้าสู่ปีที่	 3	 แน่นอน
ว่าย่อมทำาให้ครูบางท่าน	ท่ีทำาธุรกิจเสริมรายได้		ได้รับผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	 กล่าวคือรายได้ย่อมขาดหาย	 สวนทางกับภาวะหนี้
สินที่มีมากขึ้น	 และครูบางท่านเป็นหนี้ธนาคารพาณิชย์	 เพราะยังไม่มาสมัคร
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 เพียงแค่ความเข้าใจผิด	 ๆ	 ว่ามี	
ดอกเบี้ยสูง	ชำาระเงินกู้ยาวนานและไม่อยากค้ำ�เงินกู้ให้ใคร
	 วารสารฉบับน้ีจึงเปรียบเทียบการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย	จำากัด	กับธนาคารพาณิชย์	ดังตาราง

	 นอกจากน้ีการท่ีท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	น้ัน
ยังได้รับสิทธิพิเศษทางด้านกฎหมายในการได้รับการยกเว้นภาษีบางประเภท
อีกด้วย	 ซึ่งได้ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	 ซึ่งทั้ง	 2	 รายการนี้ท่าน
สมาชิกไม่ต้องนำามารวมคำานวณเป็นเงินรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ตอนสิ้นปี
รวมท้ังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำานอง	ยกเว้นอากรแสตมป์
สัญญาเงินกู้และหนังสือค้ำ�ประกันอีกด้วย
	 จะเห็นได้ว่าการที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์	
ครูเลย	จำากัด	นั้น	เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก	เพียง
แต่ท่านรู้และเข้าใจสิทธิ์	 สวัสดิการและประโยชน์ที่ท่านสมาชิกจะได้รับและ
ท่านต้องช่วยเหลือตนเองโดยการเก็บออมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน	 ท่านสมาชิก
ต้องมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน	 ถ้าท่านเดือดร้อนก็มากู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์						
ครูเลย	จำากัด	นะครับ	ดีกว่าไปกู้หนี้นอกระบบและสถาบันการเงินอื่น	ๆ	
	 สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่าน
ใดยังไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	คงใช้ข้อมูลที่กล่าวมาข้าง
ต้นในการตัดสินใจไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ร่วม
อุดมการณ์ด้วยกันครับ
	 พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ..................................

เติมใจให้เต็มด้วย…

	 ในยุคนี้	 ชั่วโมงนี้	 คงไม่มีใครไม่เคยได้ยิน	 ได้รู้จักสิ่งที่มีชื่อเรียก
ว่า	แอคเซสซอรีส์	 (Accessories)	ฟังดูคล้ายคลึงกับคำาว่า	Necessary					
ที่แปลว่า	 “จำาเป็น”	 แต่ว่าความหมายต่างกันจนแทบจะตรงกันข้ามก็
ว่าได้	ถึงจะไม่มี	ก็ใช่ว่าจะเดือดร้อนแต่อย่างใด
	 หมวดหมู่สินค้าประเภทเครื่องแต่งกายชาย	 หญิง	 มีกลุ่มสินค้า						
ที่เรียกว่า	Accessories
	 หมวดหมู่สินค้าประเภทรถยนต์	 รถจักรยานยนต์	 มีกลุ่มสินค้า						
ที่เรียกว่า	Accessories
	 แม้กระท่ังหมวดหมู่คอมพิวเตอร์	Desktop	Notebook	Netbook
เครื่องเล่น	 mp3	 โทรศัพท์มือถือ	 ก็ยังมี	 Accessories	 โถสุขภัณฑ์มี		
Accessories	 เป็นอุปกรณ์ช่วยในการชำาระสิ่งซึ่งสกปรกของผู้ใช้ด้วย
พลังแห่งลม	ความร้อนและน้ำ�
	 ในความหมายและประโยชน์ท่ีได้รับจากส่ิงซ่ึงเป็นตัวเสริมเหล่าน้ี
มักเป็นไปเพื่อให้เกิดการใช้งานไปในทางที่ดีขึ้น	 สะดวกรวดเร็วขึ้นหรือ
สวยงามมากกว่าเดิม
	 ลองมองกลับมาที่สิ่งซึ่งใกล้ตัวมากที่สุด	คือ	จิตใจ	หากสมมติว่า
จะเพิ่ม	 Accessories	 ให้แก่จิตใจ	 เพื่อให้เกิดความสุข	 ความสงบและ
พัฒนาระดับจิตใจให้สูงขึ้น	ให้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาในชาตินี้แล้ว	อุปกรณ์
เสริมที่ควรเลือกสรรมาประดับจิตใจให้สวยงามขึ้น	คงจะได้แก่
	 *	การมองโลกในแง่บวก	บนพื้นฐานของความจริง
	 *	ความรู้สึกหวังดี	ประสงค์ดีต่อผู้อื่น
	 *	ความมีน้ำาใจ	รู้จักการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน
	 *	การเคารพในความเป็นคน	ไม่ว่าจะต่างชนชั้น	เผ่าพันธุ์
	 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมข้างต้นให้กับจิตใจแล้ว	 สิ่งที่เกิดตามมา
โดยอัตโนมัติ	คือ	การแสดงออกท่ีดี	ท้ังการพูดและการกระทำา	ท้ังต่อตัวเอง
และผู้อื่น	โดยสรุป	คือ	คิดดี	พูดดี	ทำาดี	(Attitude-Feeling-Behavior)
								สังคมท่ีดีเกิดจากหน่วยเล็ก	ๆ 	ของสังคมท่ีดี	เม่ือผู้อ่ืนกระทำาดีต่อเรา
เราย่อมรู้สึกดีและมีทัศนคติในทางท่ีดีต่อเขา	(Behavior-Feeling-Attitude)
และได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชน	ผู้ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
	 ใบไม้ร่วงใบเดียว	 ยังสะเทือนไปถึงดวงดาวได้	 ขึ้นปีใหม่แล้ว					
ถือโอกาสให้ของขวัญกับจิตใจของตัวเอง	 น่าจะเป็นการเริ่มต้นของปีที่
ดีกว่าเดิม
บทความโดย : พญ.เรขา กลลดาเรืองไกร โรงพยาบาลกล้วยน้ำ�ไท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

1. เกิดจากการรวมคนในกลุ่มอาชีพเดียวกัน
2.   จำากัดอัตราเงินปันผล
3.   ควบคุมโดยผู้แทนสมาชิก 1 คน 1 เสียง
4.   เจ้าของกับลูกค้าเป็นคนกลุ่มเดียวกัน
5.   กำาไรอย่างชอบธรรม
6.   มีเงินเฉลี่ยคืนให้กับผู้กู้
7.  มีการจัดสรรกำาไรสุทธิคืนในรูปแบบ
 สวัสดิการและการเอื้ออาทรต่อชุมชน 
 สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.  เกิดจากการรวมเงิน
2.  ไม่จำากัดเงินปันผล
3.  ควบคุมโดยผู้ถือหุ้น (หนึ่งหุ้น 1 เสียง)
4.  เจ้าของกับลูกค้าเป็นคนละกลุ่มกัน
5.  มุ่งหวังกำาไรสูงสุด
6.  ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
7.  ไม่มีการจัดสรรกำาไรสุทธิให้ในรูปแบบ
 ของสวัดิการ

ธนาคารพาณิชย์



ผู้ตรวจพบสมาชิก  

เดือน มกราคม 2565

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 10 ประจำาเดือน มกราคม 25656

เรียน  พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด  ทุกท่าน
	 สำาหรับเดือน	มกราคม	2565	คณะผู้ตรวจก็ได้นำาข้อสังเกต
เดือนธันวาคม		2564		มาสรุปลงในวารสารสหกรณ์ให้พี่น้องได้อ่าน		
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้สมาชิกได้อ่านข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ
ที่ท่านได้มอบให้มาตรวจสอบว่า	 ได้ทำา	 ได้ตรวจ	 ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิก	 ต่อองค์กรหรือไม่	 หากพี่น้องสมาชิกท่านใด
อยากจะเสนอแนะให้ผู้ตรวจเน้นหรือดูในส่วนไหนยินดีน้อมรับและ
จะดำาเนินการให้ครับ	สำาหรับเดือนน้ีนำาข้อสังเกตท่ีสำาคัญๆ	มาสรุปดังน้ี 
ข้อสังเกตที่ 1. การยืมเงินทดรองของกลุ่มผู้แทนสมาชิกและการ
ส่งใช้เงินยืม
	 จากการสุ่มตรวจการยืมเงินของกลุ่มผู้แทนสมาชิกปี		2564		
และการส่งใช้เงินยืม		คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบดังนี้			 	 	
	 1.		ตรวจสอบสัญญายืมเงิน
	 2.	ตรวจสอบการส่งใช้เงินยืม			 	 	
	 จากข้อมูลสัญญายืมเงิน	 	แบบ	สอ.	กง.001	 	รายละเอียด
เงื่อนไข	ขาดข้อความ..	ยืมไปใช้ในกิจการอะไร...	นำาไปใช้วันไหน...	
ส่งคืนเมื่อไร		ส่วนการส่งใช้เงินยืม		จากข้อมูลการส่งใช้	เกินกำาหนด
เวลาการส่งใช้		คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ
	 1.		ให้เพิ่มข้อความในแบบสัญญายืมเงินให้สมบูรณ์เพื่อการ
ควบคุมจะได้เป็นไปตามระเบียบ
	 2.		สัญญายืมให้ทำา	2	ฉบับ	มอบให้ผู้ยืม	1	ฉบับ	
เพื่อตรวจสอบวันเวลาส่งใช้เงินยืม
	 3.	เงินยืมไปเพื่อประชุมอบรมสัมมนาจะต้องส่งคือหลักฐาน
และเงินคงเหลือคืนภายใน	30		วัน		นับจากวันรับเงิน	 	
ความเห็นฝ่ายจัดการ
	 ขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบกิจการที่เสนอแนะ	ฝ่ายจัดการจะ
ดำาเนินการตามที่ผู้ตรวจสอบเสนอแนะเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อสังเกตที่ 2.  การสั่งจ่ายเช็คและการควบคุมเช็ค
	 คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบการสั่งจ่ายและการควบคุม
เช็คได้ดำาเนินการเป็นไปตามระเบียบหรือไม่	 จากการสุ่มตรวจสอบ
ในภาพรวมก็ดำาเนินการเป็นไปตามระเบียบ	มีทะเบียนคุมเช็ค		ไม่มี
การสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้า	 	 มีเช็คบางฉบับเขียนผิดหรือไม่ใช้	 	 ไม่มี
เครื่องหมายว่า	“ยกเลิก”	คณะผู้ตรวจจงได้เสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ
	 1.	การควบคุมภายใน		สมุดเช็คจะต้องประทับตราชื่อหน่วย
งานหรือบริษัทไว้ทุกธนาคาร
	 2.	สมุดเช็คเขียนผิดหรือไม่ใช้หรือเช็คยกเลิกให้มีเคร่ืองหมาย
“ยกเลิก”	และเก็บไว้กับต้นขั้ว

ความเห็นฝ่ายจัดการ
 1.	ธนาคารกสิกรไทยไม่มีการประทับช่ือหน่วยงาน	(ช่ือสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัดไว้ในเช็ค)	 ซึ่งขึ้นอยู่กับธนาคารกำาหนดเช็ค
ธนาคารอื่นๆ	มี
	 2.	 เช็คที่ยกเลิกและไม่ได้ประทับ	 “ยกเลิก”	 ฝ่ายจัดการได้
ดำาเนินการตามที่ผู้ตรวจเสนอแนะแล้ว
	 3.	ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ		ฝ่ายจัดการจะดำาเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบต่อไป
ข้อสังเกตที่ 3.  การตรวจนับเงินสด
	 คณะผู้ตรวจได้สุ่มตรวจนับเงินสดในตู้นิรภัยวันท่ี	13		ธันวาคม
2564	ตรวจการเก็บรักษาเงินสดในแต่วันเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
มีเงินคงเหลือตามรายงานประจำาวันหรือไม่	 จากการตรวจสอบ		
การเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบมีเงินคงเหลือตรงตาม
รายงานทางบัญชี	 	 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่	 	 ผู้จัดการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคน
ข้อสังเกตที่ 4.  การแก้ปัญหาหนี้ NPL
	 จากการตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้	 	 NPL	 คณะผู้ตรวจมีความ
เป็นห่วงลูกหนี้ตามคำาพิพากษาที่อยู่ระหว่างดำาเนินคดี	 70	 ราย		
และกลุ่มเสี่ยง	104	ราย	รวมหนี้สงสัยจะสูญ	69,261,462.13		บาท
และสมาชิกจะถูกธนาคารออมสินฟ้องบังคับคดี	 กรณีกู้	 ช.พ.ค.	
จำานวน	 27	 ราย	 คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจได้
ออกติดตามหาวิธีการและหาทางแก้ไขช่วยเหลือ	 คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการขอขอบคุณและชื่นชมที่หาทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่
สมาชิกและเพื่อให้หนี้	NPL		ลดลง
ข้อสังเกตที่ 5. ติดตามเรื่องเสนอแนะไว้เดือน 
กันยายน - พฤศจิกายน 2564 
	 คณะผู้ตรวจสอบขอทราบความเคลื่อนไหวในการติดตาม
งานที่ได้เสนอแนะไว้ที่ผ่านมามีประเด็นดังนี้
	 1.	การส่งคืนเงินฝากของสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย
	 2.	กรณีการบังคับคดีที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี	
	 3.	การขายทอดตลาดของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดเลย
	 4.	 การติดตามการขายทอดตลาดที่ดินสหกรณ์การเกษตร
ประชาสามัคคีอำาเภอวังสะพุง
	 5.	ขอทราบความคืบหน้าการแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เสนอ
ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ	21/09/64
ความเห็นฝ่ายจัดการ (แจ้งตามลำาดับข้อดังนี้)   
	 1.		คณะกรรมการได้ติดตาม		และสหกรณ์บริการฯได้ส่งคืน
เงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือนตามแผน	
	 2.	 คณะกรรมการให้ทนายความดำาเนินการติดต่อประสาน
ไปยังกองล้มละลาย	 2	 ผู้รับผิดชอบกองล้มละลาย	 2	 แจ้งว่า
อยู่ระหว่างโควิดจึงเกิดความล่าช้า	 และทางสหกรณ์ทำาหนังสือ
สอบถามไปแล้ว		รอตอบกลับช่วงปลายเดือน	มกราคม		2565
	 3.	อยู่ระหว่างเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดนัดที่	2		
ขายนัดแรกไม่มีคนสู้ราคา
	 4.	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการเพื่อหาทางแก้ไข		 	
	 5.	ฝ่ายดำาเนินการได้ดำาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	
และสหกรณ์จังหวัดรับทราบและให้ถือใช้แล้ว	 	 	 	

พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด

โทร...098 691 9199, 095 653 2392 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด (สสอ.)

สมาชิก  - สามัญ      6,458 ราย
  - สมทบ     2,526 ราย
  รวม     8,984 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน  5  คน ดังน้ี
1.	นางเรวดี	 คามะดา	 สามัญ	 เสียชีวิต		 1	ธ.ค.	64
2.	นางณิชา	 อ้วนนวน	 สามัญ	 เสียชีวิต		 18	ธ.ค.	64
3.	นายวราวิศว์		 กองสุวรรณ	 สมทบ	 เสียชีวิต		 5	ธ.ค.	64
4.	นางภรภัทร	 ยอดแก้ว	 สมทบ	 เสียชีวิต		 7	ธ.ค.	64
5.	นายปรารภ	 โกมาสถิตย์	 สมทบ	 เสียชีวิต		 24	ธ.ค.	64

สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังน้ี
1.	รับเงินสวัสดิการตามจำานวนสมาชิกเท่าท่ีคงสภาพ	x	25	บาท
2.	สมาชิกสามัญรับเงินสวัสดิการสหกรณ์จำานวน	ไม่เกิน	500,000		บาท

สวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย 

สมาชิก  - สามัญ     4,579 ราย
  - สมทบ       458 ราย
  รวม    5,037  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  4  คน ดังน้ี
1.	นายอวด	 มีมูล	 สามัญ	 เสียชีวิต		 19	พ.ย.	64
2.	นางเรวดี	 คามะดา	 สามัญ	 เสียชีวิต		 1	ธ.ค.	64
3.	นางณิชา	 อ้วนนวน	 สามัญ	 เสียชีวิต		 18	ธ.ค.	64
4.	นายปรารภ	 โกมาสถิตย์	 สมทบ	 เสียชีวิต		 24	ธ.ค.	64

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย
สมาชิก  - สามัญ       2,878  ราย
  - สมทบ       118  ราย
  รวม     2,996  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำานวน 2 คน ดังน้ี
1.	นางเรวดี	 คามะดา	 สามัญ	 เสียชีวิต		 1	ธ.ค.	64
2.	นางณิชา	 อ้วนนวน	 สามัญ	 เสียชีวิต		 18	ธ.ค.	64

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ( ส.ค.ส. 1 )

สมาชิก  - สามัญ      3,406 ราย
  - สมทบ      2,651 ราย
  รวม      6,057 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน 5 คน ดังน้ี
1.	นายทินกร	 		ชัยมูล	 สามัญ		 เสียชีวิต		 2	มี.ค.	64
2.	นายชาญยุทธ	โสกัณทัต	 สามัญ	 เสียชีวิต		 27	ส.ค.	64
3.	นายนิคม	 		ประทุมทอง	 สามัญ	 เสียชีวิต		 7	ธ.ค.	64
4.	นายวชิรวิชญ์		วรรณทองสุข	 สมทบ	 เสียชีวิต		 19	พ.ย.	64
5.	นายสงกรานต์	อุตสาหะชัย	 สมทบ	 เสียชีวิต		 27	พ.ย.	64

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

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด ( ส.ค.ส. 2 )

สมาชิก  - สามัญ       4,208 ราย
  - สมทบ       3,871 ราย
  รวม       8,079 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  11 คน ดังน้ี
1.	นายทินกร	 ชัยมูล	 สามัญ		 เสียชีวิต		 2	มี.ค.	64
2.	นายชาญชัย	 เวียงสมุทร	 สามัญ	 เสียชีวิต		 5	เม.ย.	64
3.	นายพิสดาร	 พรหมรักษา	 สามัญ	 เสียชีวิต		 17	เม.ย.	64
4.	นายชาญยุทธ	 โสกัณทัต	 สามัญ	 เสียชีวิต		 27	ส.ค.	64
5.	นายนิคม	 ประทุมทอง	 สามัญ	 เสียชีวิต		 7	ธ.ค.	64
6.	นางถาวร	 ภักดีมี	 สมทบ	 เสียชีวิต		 8	พ.ย.	64
7.	นางรังษี	 ชัชวาลย์	 สมทบ	 เสียชีวิต		 16	พ.ย.	64
8.	นายวชิรวิชญ์	 วรรณทองสุข	 สมทบ	 เสียชีวิต		 19	พ.ย.	64
9.	นายบุญหลวย	 เนียมชมภู	 สมทบ	 เสียชีวิต		 2	ธ.ค.	64
10.	นายทองสิน	 นามกันยา	 สมทบ	 เสียชีวิต		 2	ธ.ค.	64
11.	นางภรภัทร	 ยอดแก้ว	 สมทบ	 เสียชีวิต		 7	ธ.ค.	64

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูเลย จำากัด
สรุปสมาชิกเสียชีวิต

ระหว่างเดือน มี.ค. – ธ.ค. 2564
สมาชิก       สามัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						จำานวนผู้เสียชีวิต	 							33		 21	 54
ส.ค.ส	1		จำานวนผู้เสียชีวิต										24									 15	 39
ส.ค.ส	2		จำานวนผู้เสียชีวิต										25	 												49	 74
สสอค.				จำานวนผู้เสียชีวิต	 							29			 2	 31
สส.ชสอ.		จำานวนผู้เสียชีวิต	 							19		 -	 19

ข้อมูลประจำาเดือน ธันวาคม 2564
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  
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สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนธันวาคม 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	-	ธันวาคม	2564

7,826				คน
	 6,513				คน
	 1,313				คน

5,441				คน
191,879,225.09			บาท
288,500,000.00			บาท

12,034,914,225.00			บาท
25,912,500.00			บาท

195,120.00			บาท
3,383,261,046.73			บาท

554,000,000.00												บาท
138,593,666.33												บาท

2,549,177,508.41												บาท
141,489,871.99												บาท

3,501,938,210.00			บาท
534,091,067.27			บาท

12,374,544,160.93			บาท
277,762,673.42			บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

ขั้นตอนการกดกู้เงิน (กระแสรายวัน ATM)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอื่ นๆ      2.สหกรณ์ออมทรัพย์

3.สอบถามยอด

กดถูกตอง จะขึ้นหนาจอเมนู

ปกติ ใหเขาทํารายการใหมตาม ขอ 1, 2

4. เงินกูสวัสดิการ

 กูรับเงินสด            กูเงินเขาบัญชี

 (ใสจํานวน)       (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

     

    ออมทรัพย์

       (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

   หลังจากทำารายการเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้จะ
เข้าไปอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทำารายการต่อ และทำารายการถอนเงินตามปกติ

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. สำาเนาใบมรณะบัตรผู้ตาย  (ให้เจ้าหน้าที่อำาเภอเป็น
 ผู้เซ็นต์รับรองสำาเนาลายเซ็นต์ตัวจริงเท่านั้น)
2.   สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้ตาย
3.  สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)
4. สำาเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่าของผู้ตาย (กรณีสมรส)
5. ใบรับแจ้งตายจากผู้ใหญ่บ้าน / กำานัน / เขต/เทศบาล
 /ด้านหลังประทับตราหน่วยงานผู้สันนิษฐาน (กรณีตายที่บ้าน)
6. สำาเนาแฟมประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล 
 ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบ้านท่ีระบุโรค)
7.  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาลพร้อมประทับ
 ตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8.  ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตรา
 โรงพยาบาล  (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9. บันทึกประจำาวันเกี่ยวกับคดีตำารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10.  หนังสือชันสูตรพลิกศพตำารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน์
12.  สำาเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์
13.  สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาท
 ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)   

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

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

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจากทำารายการเสร็จ

สิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้

จะเข้าไปอยู่ในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทำารายการต่อ

และทำารายการถอนเงินตาม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM

KTB Co-op (SB)
ขั้นตอนการกดเงิน ATM  ฝากเงินด้วยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย

 กดปุ่ม บริการอื่นๆ

2. กดปุ่ม บริการอื่นๆ

3. กดปุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์

4. กดปุ่ม ฝากเงินฝาก

5.  กดปุ่มตัวเลข ระบุจำานวน

 เงินที่จะฝาก เช่น 10,000 บาท

6. กดปุ่ม ถูกต้อง

 7.  รายการสำาเร็จจะได้

     รับสลิปออกมา

บริการอื่ นๆ

บริการอื่ นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา        จำานวนเงิน
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

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
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
1-ก.ย.-64

28-พ.ค.-64
1-พ.ย.-64

 สาขาหล่มสัก  
 สาขาเลย  

 สาขานวมินทร์ 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

  นางภัทรวิภา วงศ์สุทธิรัตน์ สาขาขอนแก่น 
 สาขาเลย  

 สาขาช้างคลาน เชียงใหม่ 
 สาขามอดินแดง ขอนแก่น 

 สาขาพระราม4 
 สาขาถ.ช้างคลาน เชียงใหม่ 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาศรีราชา 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาช้างคลาน เชียงใหม่ 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาด่านซ้าย 

 สาขาเลย  
 สาขาวังสะพุง 
 สาขาเชียงคาน 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาเชียงคาน 
 สาขากระทรวงศึกษา 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 น.ส.กิติยา วีระสุโข สาขาเลย  
 น.ส.ชญาภา  สันจิตร์ สาขาเลย  
 น.ส.รินลดา โทนุสิทธิ์ สาขาเลย  
 น.ส.คัทลียา  โคตรทา สาขาเลย  
 น.ส.อัญชนา  คานตระกูล สาขาด่านซ้าย 

 สาขาเชียงคาน 
 สาขาเลย  

 นายหินชนวน อะโศกตระกูล สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 น.ส.กิตติญา  แก้วเกษศรี สาขาด่านซ้าย 
 ถ.มลิวัลย์ 

 น.ส.สมฤดี จันทร์ศรีอ่อน สาขาอุดรธานี 
 เลย 

 มาลาสี สาขาเชียงคาน 
 นายบุญเทียม แพงสอน สาขาเอื้ออารี 

 เลย 
 โอนจากธ.ไทยพาณิชย์ 
 น.ส.ธิดารัตน์  สนธิพงษ์ 

 นางนิพร ราชสว่าง สาขาวังสะพุง 
 เงินสด 

 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 
 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 

 43.00 
 3,002.00 
 4,000.00 

 281,350.11 

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

8	มี.ค.541 สาขานครพนม 2,000.00

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา     จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา     จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

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	

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

29-ม.ค.-621 สาขาเลย 	270.00	

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

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

ลำาดับที่  วัน เดือน ปี      รายการโอนจากสาขา       จำานวนเงิน

หมายเหตุ   : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด  
   โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว  
   กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน  



มอบกระเชา สวัสดีปใหม ประจําป 2565

ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดยโสธร จํากัด ในวันที่ 10 มกราคม 2565



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


