


 เรียน ท่�นสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด        
ที่เค�รพทุกท่�น 
	 สวัสดีครับพบกันในวารสารประจำาเดือนกุมภาพันธ์	 2565	
ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีบัญชี	2564	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	
จำากัด	 ก็จะดำาเนินการเตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	
2564		น่าจะเป็นวันสำาคัญอีกวันหนึ่งที่สมาชิกรอคอย		
	 ขณะน้ีคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดท่ี	57/2564	ดำาเนินการ
ติดตามสมาชิกที่มีหนี้คงค้างไม่สามารถเรียกเก็บได้และสมาชิก
ที่มีดอกเบี้ยค้าง	 เพื่อแก้ไขและลดปัญหาการตั้งสำารองเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญอันเป็นผลกระทบต่อการดำาเนินการของสหกรณ์ฯ	
และปัจจุบันผลการดำาเนินงาน	 ณ	 วันที่	 31	 มกราคม	 2565	
(มีนาคม	 2564	 -	 มกราคม	 2565)	 รวม	 11	 เดือน	 สหกรณ์มี
สินทรัพย์	 12,371	 ล้านบาท	 สมาชิกทุกท่านต่างรอคอยท่ีจะ
ได้รับเงินปันผล	 –	 เฉล่ียคืนประจำาปี	 2564	 ในปีนี้คาดว่าผล
การดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	 ผมและคณะกรรมการ
ดำาเนินการพร้อมด้วยฝ่ายจัดการพยายามขับเคลื่อน	 ให้ไปเป็น
ไปตามแผนที่กำาหนดไว้	ระบบสหกรณ์ฯเป็นการร่วมคิด	ร่วมทำา
ร่วมแบ่งปัน	ผมในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย	จำากัด	ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน	ที่ไว้วางใจให้มาบริหาร
งานและทำาหน้าที่ดูแลสมาชิกสหกรณ์ฯ
 ขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีผ่านการเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการ
ดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	
จำากัด	 ประจำาปี	 2565	 ที่ได้เป็นส่วนร่วมในการบริหารงาน					
สหกรณ์ฯ	ร่วมกัน
 สุดท้ายน้ีคณะกรรมการดำาเนินการชุดท่ี	57/2564	พร้อมด้วย
ฝ่ายจัดการ	 มีความมุ่งม่ันในการบริหารงานมาอย่างต่อเน่ือง	 และ
ให้ความสำาคัญกับสมาชิกทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
เป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกตลอดไปและให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่
ดีพึ่งตนเองได้	 	 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 จงดลบันดาลให้
ท่านและครอบครัว		พบแต่ความสุข	ความเจริญตลอดไปเทอญ		
ฉบับหน้าพบกันใหม่			สวัสดีครับ

(น�ยวิรัตน์  พุทธทองศรี)
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด

เรียน	 	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ที่เคารพ					
ทุกท่าน		
	 พบกันในวารสารประจำาเดือนกุมภาพันธ์	เป็นฉบับท่ี
11	ปีบัญชี		2564		สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด		โดย
คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	 57/2564	 ตามมติคราว
ประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานครั้งที่		4/2564		เมื่อวันที่	
3	 กุมภาพันธ์	 2565	 ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์
กลุ่มลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL)	ซ่ึงประธานคณะกรรมการ
ดำาเนินการ	นายวิรัตน์		พุทธทองศรี	มีความตระหนักในการ
บริหารงานสหกรณ์เพื่อจะลดค่าใช้จ่าย		 เพิ่มรายได้สหกรณ์		
เพื่อนำาเงินรายได้มาปันผลและเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกมากท่ีสุด	
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการดำาเนินการออกติดตามลูกหน้ี
รายใหม่ที่ค้างชำาระ		มาชำาระให้แก่สหกรณ์		ซึ่งยอดที่ค้าง
ชำาระทางสหกรณ์จะไม่ต้องสำารองหนี้สงสัยจะสูญ		ทั้งนี้ต้อง
ขอความร่วมมือกับสมาชิกที่ยังค้างชำาระได้นำาเงินมาชำาระที่
สหกรณ์ให้แล้วเสร็จ
	 ในวันที่	28	กุมภาพันธ์	2565		เป็นวันสิ้นสุดปีบัญชี
2564	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำากัด	 ต้องแสดงซึ่งต้องมี
รายการแสดงสินทรัพย์	 	 หนี้สิน	 	 และทุนสหกรณ์กับทั้ง
บัญชีกำาไรขาดทุน	 ตามแบบที่นายทะเบียนกำาหนดแล้ว	 ให้								
คณะกรรมการดำาเนินการเสนองบดุล	ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชี
ได้ตรวจและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่	 เพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
	 ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันให้สหกรณ์
ส่งสำาเนาท่ีเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่น้ันไปยังสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทุกคนแล้วแต่กรณี	 และให้เปดเผยไว้	 ณ	 สำานักงาน
สหกรณ์ฯ	 ให้สหกรณ์ส่งสำาเนารายงานประจำาปี	 แสดงผล
การดำาเนินงานของสหกรณ์	 กับไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวัน		นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
 อน่ึง	ให้เก็บรักษารายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์กับไว้ท่ีสำานักงานของสหกรณ์	เพ่ือให้สมาชิก
ขอตรวจดูได้
	 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน		ที่ติดตาม
ข่าวสารนี้มาตลอด	 	 และขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน							
จงมีแต่ความสุขความสำาเร็จความเจริญ	 	 มีสุขภาพแข็งแรง					
และปลอดโรคปลอดภัยตลอดไป
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	 สวัสดีครับพบกับแวดวงฉบับเดือน	กุมภาพันธ์	2565

ช่วงน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	อยู่ระหว่างการดำาเนินงาน

ปดงบประมาณ	 สรุปรายรับ	 รายจ่าย	 พร้อมรายงานต่อที่

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2564	หากคณะกรรมการดำาเนินการ

กำาหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2564	ฝ่ายจัดการ

จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน	 และขอแจ้งให้

สมาชิกทราบถึงโครงการฯ	ต่าง	ๆ 	ในปัจจุบัน	สมาชิกสามารถ

ยื่นได้ตามปกติ	ดังรายการต่อไปนี้

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 11 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ 2565

แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายสมเชาว์ แกววงษา

      โทร. 085-7513443

กฎหมายน�ารู
โดย ปญจพล  จำาปานิล

อินา  ทานัง  ทุกขัง  โลเก

การเปนหนี้เปนทุกข ในโลก

“ลูกหนี้รวมกับผูค้ําประกันตางกันอยางไร ?”  
	 สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ทุกท่าน
ในฉบับนี้ขออนุญาตคุยเรื่องลูกหนี้ร่วมกับผู้ค้ำ�ประกันเพื่อความเข้าใจที่
ถูกต้องกันสักหน่อยเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีผู้รู้	(ไม่จริง)	มักมาพูดคุย
กับผมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของลูกหนี้ร่วมกับผู้ค้ำ�ประกันในลักษณะ
ที่ว่า	นี่เป็นความรู้ใหม่ที่ท่านเหล่านั้นได้รับรู้มาหมาดๆ	เพื่อทดสอบว่า
นักกฎหมายอย่างผมจะตามทันหรือไม่	 ท่านแรกบอกว่า	 “เดี๋ยวนี้
กฎหม�ยใหม่ไม่ให้ผู้ค้ําประกันเป็นลูกหนี้ร่วมแล้วนะ”	อีกท่านหนึ่งยัง
บอกด้วยความภาคภูมิใจอีกว่า	 “คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ล่�สุดพิพ�กษ�
ว่�ผู้ค้ําประกันไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมแล้วนะ”	 ซึ่งถ้าเป็นนักกฎหมายจริงๆ	
ฟังแล้วจะรู้ว่าทั้งสองท่านนี้พูดขัดกันอยู่ในทีคือในความเป็นจริงแล้ว
ถ้ามีบทบัญญัติชัดเจนในข้อกฎหมายแล้วก็ไม่จำาเป็นที่ศาลฎีกาจะมา
พิพากษาตีความกฎหมายอย่างนั้นอีกเพียงแต่ปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับ
ข้อกฎหมายเท่านั้นก็พอ	 ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันจึงขอ
อธิบายให้เข้าใจว่าคำาพูดของทั้งสองท่านนั้นถูกผิดอย่างไร	
	 ที่บอกว่า	 “เดี๋ยวนี้กฎหม�ยใหม่ไม่ให้ผู้ค ้ ําประกันเป็นลูกหนี้
ร่วมแล้วนะ”	ซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ขอชี้แจงว่ากฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องก็จริงแต่ไม่เคยมีการแก้ไขในสาระ
สำาคัญท่ีว่าไม่ให้ผู้ค้ำ�ประกันเป็นลูกหน้ีร่วม	เพราะต้ังแต่มีการตรากฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาใช้ในประเทศไทยหรือประเทศไหนๆ	ในโลกก็ไม่เคยมี
กฎหมายแพ่งฯฉบับใดที่ให้ผู้ค้ำ�ประกันเป็นลูกหนี้ร่วม	 เพราะแท้ที่จริง
แล้วได้บัญญัติหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหนี้ร่วมกับผู้ค้ำาประกันไว้
คนละส่วนคนละมาตราชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นเจ้าหนี้
ทั้งหลายมักจะเพิ่มข้อความในสัญญาค ้ ำ�ประกันไว้ว่า	 “...โดยให้ผู้ค ้ ำ�
ประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม”	 (ถ้าลองไปดูสัญญากู้ของสหกรณ์ครูเลย
ย้อนหลังไปหลายๆ	 ปีก็จะเห็นข้อความนี้ซึ่งผมเคยแนะนำาให้ผู้ตรวจฯ
ได้ทักท้วงจนปัจจุบันได้ตัดข้อความนี้ออกแล้ว)	 ด้วยข้อความเพียงเท่า
นี้ก็จะแปลงฐานะความรับผิดของผู้ค ้ำ�ประกันไปเป็นลูกหนี้ร่วมที่จะ
ต้องร่วมรับผิดกับลูกหนี้อย่างสมบูรณ์แบบทันที	 ส่วนที่ว่ามีการแก้ไข
กฎหมายแล้วนั้นมีสาระสำาคัญอย่างไรนั้นต้องขอต่อฉบับหน้านะครับ
เพราะข้อจำากัดเรื่องเนื้อที่หน้ากระดาษ	

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ  สวัสดี

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ	คงได้รับการบริการ

และการดูแลจากคณะกรรมการดำาเนินการ	ฯ	ชุดที่	57/2564	

และขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ	ท้ังหน้าท่ีการงาน

ด้านครอบครัวโดยทั่วหน้ากัน	พบกันฉบับหน้า	สวัสดีครับ..

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

ประเภทเงินกู้

ส�มัญ 2,000,000

ส�มัญรวมหนี้ 
(COVID)

5,000,000

สวัสดิก�ร
กระแสร�ยวัน

750,000

วิทยฐ�นะ 400,000

ส.ค.ส. 1 50,000

ฉุกเฉิน
ผ่�นระบบ ATM

1 เท่�ของ
เงินเดือน (ไม่เกิน 

5 หมื่นบ�ท)

รับคำ�ขอกู้ปกติ

28 ก.พ. 65

รับคำ�ขอกู้ปกติ

รับคำ�ขอกู้ปกติ

รับคำ�ขอกู้ปกติ

รับคำ�ขอกู้ปกติ

วงเงินกู้ (บ�ท) สิ้นสุดโครงก�ร
หม�ย
เหตุ
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	 หนึ่งในปัญหาสุดคลาสสิกอย่างหนึ่งในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
บ้าน	 และมักจะเป็นปัญหาที่กวนใจผู้ที่อยู่อาศัย	 ก่อให้เกิดการกระทบ
กระทั่งโดยเฉพาะกับเพื่อนบ้านมาโดยตลอด	 นั่นก็คือ	 เรื่องเกี่ยวกับ	
“ต้นไม้ข้างบ้าน”	 ที่ชอบแผ่กิ่ง	 ก้าน	 ดอก	 ผล	 มาก่อให้เกิดความเสีย
หายในบ้านเรา	 ในทางกฎหมายแล้วจะดำาเนินการอย่างไรได้บ้าง	 ใน
บทความฉบับนี้	เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน
กิ่งไม้-รากไม้ข้างบ้านล้ำ�เข้ามาในบ้าน ทำาอย่างไร
	 “มาตรา	 1347	 เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจาก
ที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย	 ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำ�เข้ามา	 เมื่อเจ้าของที่ดินได้
บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ผู้
นั้นไม่ตัด	 ท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้”	 จากกฎหมายข้างต้น								
เราสามารถแยกได้เป็น	2	กรณีดังนี้
กรณีแรก “รากไม้”
 ถ้ารากไม้ของต้นไม้บ้านข้าง	ๆ 	รุกเข้ามาในท่ีดินของเรา	เราสามารถ
ตัดได้เลยโดยไม่ต้องบอกเจ้าของ	และรากไม้ท่ีตัดไว้ถือเป็นสิทธิของเรา
ไม่ใช่ของเจ้าของต้นไม้
กรณีที่สอง “กิ่งไม้”
	 ก่อนจะตัดจะต้องบอกให้เจ้าของตัดภายในเวลาอันสมควร
ก่อนจึงจะตัดได้	 และเมื่อตัดแล้วกิ่งไม้ถือเป็นสิทธิของเจ้าของต้นไม้			
ไม่เหมือนกับกรณีของรากไม้	 ถ้าเราตัดกิ่งไม้ไปก่อนโดยไม่บอกจะถือ
เป็นการทำาให้เสียทรัพย์หรือไม่
	 คำาพิพากษาฎีกาที่	 1846/2500	 วินิจฉัยเรื่องนี้ไว้ว่า	 การที่ไม่							
บอกกล่าวก่อนตัดนั้นเป็นเพียงการละเว้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กฎหมายแพ่งวางไว้	แต่จะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ต้องพิจารณา
เจตนาเป็นเรื่อง	ๆ	ไป	เฉพาะเรื่องนี้พฤติการณ์ไม่พอฟังว่าจำาเลยมี
เจตนากระทำาความผิดอาญา
ถ้าต้นไม้ข้างบ้านล้ำ�เข้ามาในบ้าน ผลเปนอย่างไร
	 กรณีสิ่งที่ล้ำ�เข้ามาในเขตที่ดินของเราไม่ใช่กิ่งไม้	 แต่เป็นต้นไม้	
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	1346		บัญญัติไว้	ดังนี้
	 “มาตรา	 1346	 ถ้ามีต้นไม้อยู่บนแนวเขตที่ดิน	 ท่านให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของที่ดินทั้งสองข้างเป็นเจ้าของต้นไม้ร่วมกัน	
ดอกผลเป็นของเจ้าของที่ดินคนละส่วนเสมอกัน	 และถ้าตัดต้นลงไซร้	
ไม้นั้นเป็นของเจ้าของที่ดินคนละส่วนดุจกัน

เจ้าของแต่ละฝ่ายจะต้องการให้ขุดหรือตัดต้นไม้ก็ได้	ค่าใช้จ่ายในการน้ัน

ต้องเสียเท่ากันทั้งสองฝ่าย	 แต่ถ้าเจ้าของอีกฝ่ายหนึ่งสละสิทธิในต้นไม้

ไซร้	 ฝ่ายที่ต้องการขุดหรือตัดต้องเสียค่าใช้จ่ายฝ่ายเดียว	 ถ้าต้นไม้นั้น

เป็นหลักเขตและจะหาหลักเขตอื่นไม่เหมาะเหมือน	 ท่านว่าฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดจะต้องการให้ขุดหรือตัดไม่ได้”	 หมายความว่าถ้าต้นไม้	 (ซึ่ง

หมายถึงส่วนลำาต้น)	อยู่ตรงแนวเขต	(โดยท่ีไม่ต้องพิจารณาว่าอยู่ตรงกลาง

หรืออยู่ล้ำ�ไปด้านไหนมากกว่าด้วยนะครับ)	ให้ถือเป็นสิทธิของเจ้าของ

ที่ดินทั้งสองฝังร่วมกัน	 ดอกผลเป็นของทั้งสองฝังเท่ากัน	 ถ้าตัดลงมา	

เนื้อไม้ก็เป็นของสองฝังเท่ากันด้วย

	 ปัญหาว่าถ้าจะตัด	 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตัดได้ไหม	 โดยปกติแล้ว	

เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมจะใช้สิทธิในทางที่ขัดกับเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม

คนอื่นไม่ได้	ถ้าว่ากันตามหลักนี้แล้ว	จะตัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอีก

ฝ่ายหน่ึงก่อนไม่ได้	แต่ถ้าดูข้อความในมาตรา	1346	วรรคสองแล้วพบว่า

กฎหมายห้ามตัดต้นไม้ในกรณีที่ต้นไม้เป็นแนวเขต	 ซึ่งก็น่าจะตีความ

ได้ว่า	 ถ้าต้นไม้นั้นไม่ใช่แนวเขตก็น่าจะตัดได้โดยฝ่ายเดียว	 ต่างไปจาก

เรื่องกรรมสิทธิ์รวมทั่วไป	 ไม่อย่างนั้นก็ไม่น่าจะเขียนกฎหมายไว้เช่นนี้	

เพราะจะไม่มีความจำาเป็นต้องใช้	 เนื่องจากไปใช้เรื่องกรรมสิทธิ์รวมได้

อยู่แล้ว

ดอกหรือผลของต้นไม้ข้างบ้านที่ล้ำ�เข้ามาในที่เปนของใคร
	 ในเรื่องนี้	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	 1348	

กำาหนดไว้อย่างนี้ครับ

	 “มาตรา	 1348	 ดอกผลแห่งต้นไม้ที่หล่นตามธรรมดาลงใน

ที่ดินติดต่อแปลงใด	 ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของที่ดิน

แปลงนั้น”	 ตามปกติแล้ว	 ดอกผลของต้นไม้ต้นใด	 ก็ต้องตกเป็นของ

เจ้าของต้นไม้นั้น	 แต่เฉพาะกรณีที่ดอกผลตกลงในที่บุคคลอื่นเช่นนี้	

กฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นของเจ้าของที่ดิน	คำาว่า	“สันนิษฐาน”	นี้	

หมายความว่าไม่ใช่เรื่องเด็ดขาด	แต่คู่ความอาจนำาสืบต่อศาลได้ว่าเป็น

อย่างอื่น	 เช่น	 เจ้าของต้นไม้อาจนำาหลักฐานมาแสดงว่าดอกผลที่หล่น

ลงในที่ดินข้างเคียงเป็นของตนก็ได้	 ที่กฎหมายกำาหนดข้อสันนิษฐาน

ไว้อย่างนี้ก็เพราะเพื่อป้องกันการโต้เถียงกันระหว่างเจ้าของที่ดินข้าง

เคียงกันหากปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกัน

ความเสียหายที่เกิดจากต้นไม้ข้างบ้าน ใครรับผิดชอบ
	 เรื่องนี้ก็ว่ากันตามหลักทั่วไปครับ	 ทรัพย์สินของใครทำาให้เกิด

ความเสียหายแก่บุคคลอื่น	 เจ้าของต้องรับผิดชอบ	 ถ้าข้างบ้านอ้างว่า

เป็นต้นไม้ท่ีตนไม่ได้ปลูก	ข้ึนเองตามธรรมชาติไม่ต้องรับผิดชอบ	ผลเป็น

อย่างไร

	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	 145	 กำาหนดว่าไม้

ยืนต้นถือเป็นส่วนควบกับที่ดิน	 และมาตรา	 144	 กำาหนดว่าเจ้าของ

ทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธ์ิในส่วนควบของทรัพย์	 ซ่ึงหมายความว่า	 เจ้าของ

ท่ีดินถือเป็นเจ้าของต้นไม้ด้วย	 ถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจปลูกก็ตาม	 ก็ต้องรับ

ผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

ที่มา	:	https://www.ddproperty.com

ขอคุยดวยคน

ฝายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

โดย... นายสุนทร  สนธิมูล

ปญหาจากตนไมขางบานรุกล้ําจัดการอยางไร



ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ 

โดย นายสายชล  ศรีคำา

มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายนิคสัน  ทองทิพย์

	 สวัสดีครับ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	ท่ีเคารพทุกท่าน
ที่ผ่านมากระผมได้เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ	 ไปจดจำานองที่ดินของสมาชิกฯ		
ท่ีขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ	มีสมาชิกหลายๆ	ท่าน	ซ่ึงไม่เคยจดจำานองมีคำาถามว่า
จำานำา	และจำานอง	คืออะไร?	มีความแตกต่างกันอย่างไร?	วารสารฯ	ฉบับ
นี้จึงนำารายละเอียดเรื่องดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านสมาชิกครับ
จำ�นำ�คืออะไร? 
 ก�รจำ�นำ�	คือ	บุคคลหนึ่ง	เรียกว่า	“ผู้จำ�นำ�” มอบสังห�ริมทรัพย์
ให้กับอีกบุคคลหนึ่ง	 เรียกว่า	 “ผู้รับจำ�นำ�” เพื่อประกันก�รชำ�ระหนี้ 
โดยสังห�ริมทรัพย์	 หมายถึง	 ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนที่ได้	 เช่น	 วิทยุ	
โทรทัศน์	แหวน	สร้อย	ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตอย่าง	ช้าง	ม้า	โค	กระบือ	เป็นต้น
	 ทั้งนี้	 ผู้จำานำาต้องเป็นเจ้าของทรัพย์	 บุคคลอื่นจะนำาทรัพย์ของ							
ผู้จำานำาไปจำานำาแทนไม่ได้	 	 มิเช่นนั้นจะกลายเป็นการยักยอกทรัพย์	 หรือ
ลักทรัพย์	ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้รับจำานำาต้องระมัดระวังให้ดี	 	ผู้รับจำานำามีสิทธิใน
การครอบครองทรัพย์สินที่จำานำา	 จนกว่าผู้จำานำาจะมาชำาระหนี้ไถ่ถอนคืน	
ขณะเดียวกันระหว่างท่ีจำานำาอยู่	ผู้รับจำานำาก็ต้องรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินน้ัน
ตัวอย่�งก�รจำ�นำ�
	 นายเอ	กู้เงินจากนายบี	 	 โดยมอบสร้อยคอทองคำาเป็นหลักประกัน
ในการชำาระหนี้เงินกู้	3,000	บาท	และจะได้รับสร้อยคอทองคำาคืน	เมื่อนำา
เงินมาชำาระหนี้	การสัญญาเช่นนี้เรียกว่า	สัญญาจำานำา
จำ�นองคืออะไร?
 จำ�นอง	มีลักษณะคล้ายการจำานำา	เป็นก�รมอบสินทรัพย์เพ่ือประกัน
ก�รชำ�ระหน้ี	เพียงแต่ส่ิงท่ีใช้เป็นหลักประกันคือ อสังห�ริมทรัพย์	หมายถึง
ทรัพย์สินท่ีไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้	ยกตัวอย่างเช่น	โฉนดท่ีดิน	บ้าน	โรงเรือน
เป็นต้น	โดยการจำานอง	ผู้จำานองต้องนำาสินทรัพย์ไปจดทะเบียนไว้กับผู้รับ
จำานอง	 ซึ่งต้องกระทำาต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเท่านั้น	 ทั้งนี้ไม่ต้องโอน
ที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำานอง
ตัวอย่�งก�รจำ�นอง
 นายเอ	กู้เงินนายบี	จำานวน	1	ล้านบาท	โดยนำาท่ีดินของตัวเอง	1	แปลง
ไปจดทะเบียนจำานองต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน	เพื่อเป็นการประกันชำาระหนี้
โดยนายเอไม่ต้องโอนหรือส่งมอบท่ีดินให้นายบี	นายบียังมีสิทธ์ิครอบครอง
และใช้สอยที่ดินของตนเองได้ตามปกติ
	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	จะเห็นได้ว่าก�รจำ�นำ�กับก�รจำ�นองมีลักษณะ
คล้ายกันคือ	เป็นก�รมอบสินทรัพย์เพื่อประกันก�รชำ�ระหนี้	เพียงแต่
สินทรัพย์ท่ีใช้มีความแตกต่างกัน	การจำานำาจะใช้สินทรัพย์ท่ีเป็น	“สังห�ริมทรัพย์”
ส่วนการจำานองจะใช้สินทรัพย์ที่เป็น	“อสังห�ริมทรัพย์”	นั่นเอง
	 พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ..................................

ที่มา	:	Finance-Rumour.com

	 ทุกอย่างในยุคนี้สามารถส่งถึงมือคุณได้หมด	 แค่เพียง	
“คลิ๊ก”	 “โทร”	 หรือเพียงแค่	 “พลิก”	 (หนังสือ)	 ในยุคที่ข้อมูล
ข่าวสารมีความสำาคัญเสมือนยาเสพติด	 หลายคนรู้สึกว่าถ้าขาด
การรับรู้เพียงหนึ่งวัน	 อาจทำาให้มีอาการ	 “ถอน”	 หรือที่เราเรียก
กันว่า	ลงแดง	(Withdrawal)	ได้
	 ไม่ว่าจะเป็น	Forward	Mail,	Pop	Up	Window	ข่าวซุบซิบ
ดารา-สังคม	ข่าวการเมือง	ข่าวเศรษฐกิจ	ข่าวสามี-ภรรยา	(คนอ่ืน)
ได้รับการส่งต่ออย่างรวดเร็วไวกว่าแสงส่งมาตรงหน้า	 บางครั้ง
ไม่ได้รับเชิญ	 เป็นเหมือนบททดสอบภูมิคุ ้มกันของผู ้รับสาร																			
ว่ามีความสามารถในการคัดกรอง	(Screening)	สิ่งที่ดีมีประโยชน์					
มีคุณค่าอย่างแท้จริง	ออกจากสิ่งปลอมๆ	มากน้อยแค่ไหน
	 อันที่จริงภูมิคุ้มกันทางการรับรู้ข่าวสารข้อมูลได้มาจาก
ประสบการณ์ส่วนหนึ่ง	 การได้รับการอบรมสั่งสอนอีกส่วนหนึ่ง	
และของบางอย่างไม่จำาเป็นต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
หากว่ามีหนังสือดีๆ	ครูดีๆ	ผู้ปกครองดีๆ	สอน	ก็สามารถแยกแยะ
ได้ว่าอย่างไหนเชื่อถือได้	อย่างไหนเป็นข่าวโคมลอย
	 เราจะสังเกตได้ว่า	 Forward	 Mail	 บางครั้งมีการส่งกัน
แบบ	“ลูกโซ่”	ที่เมื่อได้รับแล้วต้องส่งต่ออีก	1,000	ฉบับ	แล้วจะ
แคล้วคลาด	พบเน้ือคู่	ร่ำ�รวยย่ิงๆ	ข้ึนเป็นอนันต์	บ้างเป็นรูปศิลปะ
เหมือนจริงของสรีระหญิง-ชาย	 ที่ว่าหาดูได้ยากและอีกมากมาย	
เป็นเมล์สร้างสรรค์	 ให้ข้อคิดดีๆ	 เตือนให้มีสติ	 เช่น	 คำาสอนของ
พระพุทธเจ้าที่ไม่มีวันตกยุค
	 ดังนั้น	 ความสามารถในการมีภูมิคุ้มกันที่ดีทางความคิด	
ความเชื่อ	 จึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยอย่างดีในยุคที่ข้อมูล
ข่าวสารไหลบ่ามาจากทุกทิศทุกทางเช่นทุกวันนี้
	 ก่อนจะเชื่อข่าวอะไรง่ายๆ	 คุณลองใช้เวลาไตร่ตรองอีก						
สักนิดน่าจะดีกว่าค่ะ

บทความโดย :  พญ.เรขา กลลดาเรืองไกร โรงพยาบาลกล้วยน้ำ�ไท 1

ภมูคิ
ุม้กนัทางความคิด
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ผู้ตรวจพบสมาชิก  

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 11 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ 25656

เรียน  พี่น้องสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด  ทุกท่�น
	 สำาหรับเดือน	มกราคม	2565	คณะผู้ตรวจก็ได้นำาข้อสังเกตเดือน
สำาหรับเดือน	กุมภาพันธ์	2565	คณะผู้ตรวจก็ได้นำาข้อสังเกตเดือน		มกราคม	
2565	มาสรุปลงในวารสารสหกรณ์ให้พี่น้องได้อ่าน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อยากให้สมาชิกได้อ่านข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบที่ท่านได้มอบให้มา						
ตรวจสอบว่า		ได้ทำา		ได้ตรวจ		ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก		ต่อองค์กร
หรือไม่	 	 หากพี่น้องสมาชิกท่านใดอยากจะเสนอแนะให้ผู้ตรวจเน้นหรือดูใน
ส่วนไหนยินดีน้อมรับและจะดำาเนินการให้ครับ		สำาหรับเดือนนี้นำาข้อสังเกต
ที่สำาคัญๆมาสรุปดังนี้.      
ข้อสังเกตที่ 1.  ก�รจัดทำ�ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญ�ก�รจัดซื้อ/จ้�ง
 จากการตรวจสอบหลักฐานการจัดทำาทะเบียนคุมเงินหลักประกัน
สัญญา	 ทางสหกรณ์ไม่ได้จัดทำาไว้เพื่อตรวจสอบ	 ทั้งนี้ทะเบียนคุมจะบอก
รายละเอียดในการดำาเนินการจัดซื้อ/จ้าง	 คณะผู้ตรวจสอบจึงได้เสนอแนะ
ให้จัดทำาไว้ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่ให้ไว้		เพราะในทะเบียนคุมจะบอกราย
ละเอียดไว้ว่าในปีนี้จัดซื้อ/จ้างอะไร		มีเงินประกันความชำารุดเท่าไร		ประกัน
กี่เดือน/ปี		ครบกำาหนดวันไหน		เป็นต้น	
ข้อเสนอแนะ
	 ให้จัดทำาทะเบียนคุมไว้เป็นรูปเล่มเพื่อตรวจสอบ		ตามแบบตัวอย่าง
ที่ให้ไว้
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร 
	 ขอบคุณผู้ตรวจสอบ	 	 ฝ่ายจัดการได้ดำาเนินการตามที่ผู้ตรวจสอบ
เสนอเรียบร้อยแล้ว	
ข้อสังเกตที่ 2.  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด ว่�ด้วย
ผู้ตรวจสอบกิจก�รสหกรณ์  พ.ศ. 2564
	 จากการตรวจสอบการถือใช้ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย		จำากัด		คณะผู้ตรวจสอบเห็นว่ามีบางประเด็นใน
ระเบียบยังไม่ชัดเจนและก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ	 	 จึงได้ตั้งข้อสังเกต
และให้พิจารณาทบทวนและเพิ่มเติมแก้ไขและเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 1.	เรื่องจำานวนและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ		ให้เขียนไว้ใน
ข้อบังคับและระเบียบให้ชัดเจน
	 2.	ลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการที่ไม่สามารสมัคร
เป็นผู้ตรวจสอบได้		กำาหนดไว้ในข้อบังคับให้ชัดเจน		
 3.	การลงคะแนนให้สมาชิกสามารถลงคะแนนได้ตามจำานวนแต่ละเขต
กำาหนดจำานวนผู้ตรวจสอบ		ไม่ควรจำากัดสิทธิ์ลงได้เพียงหนึ่งคนหรือวันแมน
วันโหวต		เว้นแต่เขตใดมีผู้ตรวจได้หนึ่งคนก็ลงได้เพียงหนึ่งคน	 	
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร 
	 ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ	ข้อบังคับอยู่ระหว่างดำาเนินการและนำา
เสนอคณะกรรมการดำาเนินการ							
ข้อสังเกตท่ี 3. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ว่�ด้วยคณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�รสหกรณ์  พ.ศ.  2564
 ด้วยคณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบการถือใช้ระเบียบว่าด้วยคณะ
กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ประกอบกับมีสมาชิกบางท่านได้เสนอแนะ					
การแบ่งเขตการสรรหากรรมการว่าไม่เป็นธรรม	บางหน่วยมีสมาชิกไม่ถึง

300	 คน	บางหน่วยมีสมาชิก	 800	 	 คน	การดำาเนินการควรจะให้เป็นไปใน
ลักษณะเหมือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	โดยเอาประชากรเป็นตัวตั้ง	ดังนั้น
ผู้ตรวจก็ได้พิจารณาจากการคำานวณจากสมาชิกโดยประมาณ	 	6,500	 	คน		
ก็น่าจะ		450	–	500		คน	ต่อ	กรรมการ	1		คน		คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะ
คณะกรรมการได้พิจารณาดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 1.		ควรแบ่งกลุ่มบำานาญอำาเภอเมืองให้มีกรรมการได้	1		คน
	 2.		หน่วยที่เหมาะสมแล้วให้คงไว้		 	 	 	
	 3.		ปรับโซนพื้นที่ใกล้เคียงกันให้อยู่ด้วยกันหรือจะปรับใหม่ก็ได้
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร
 ขอบคุณคณะผู้ตรวจ			จะนำาเสนอคณะกรรมการดำาเนินการ
ข้อสังเกตที่ 4.  ก�รเลื่อนเงินเดือนและค่�ตอบแทนของเจ้�หน้�ที่
(ร�ยจ่�ยประจำ�ปี)
	 คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่		
และลูกจ้างสหกรณ์	เนื่องจากในปี	2564	ได้อนุมัติงบประมาณในหมวดนี้ไว้
จำานาวน		15,630,962.00		บาท		จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายก็ยังไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่	คณะผู้ตรวจมองว่าถ้าไม่มีการควบคุม
หรือกำาหนดอัตรากำาลังไว้	เจ้าหน้าที่มีจำานวนมากก็อาจจะมีผลกระทบต่อ
รายได้ค่าใช้จ่าย	 โดยให้ศึกษาเปรียบเทียบกับสหกรณ์ขนาดใหญ่อื่นๆ		
เพราะเหตุใดสหกรณ์ขนาดใหญ่รายได้ทรัพย์สินมากว่าเราแต่มีอัตรากำาลัง
น้อยเจ้าหน้าที่น้อยกว่าเรา		จึงอยากให้วิเคราะห์และตระหนักก่อนจะรับเจ้า
หน้าที่เพิ่มในแต่ละครั้ง		คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้.	 	 	
ข้อเสนอแนะ
	 คณะกรรมการควรวิเคราะห์อัตรากำาลังเจ้าหน้าที่กับภารกิจงานที่
ปฏิบัติให้เหมาะสม		จำานวนคนทำางาน		เพื่อลดค่าใช้จ่าย
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร 
	 ขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ	 	 ฝ่ายจัดการจะได้ดำาเนินการวิเคราะห์
อัตรากำาลังให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และปริมาณงานต่อไป 
ข้อสังเกตที่ 5. ก�รแก้ปัญห�หนี้ NPL โครงก�รสินเชื่อสหกรณ์เพื่อแก้
ปัญห�หนี้สินบุคล�กร ภ�ครัฐกับธน�ค�รออมสิน
	 คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบโครงการสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน
บุคลากรภาครัฐกับธนาคารออมสิน	ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือ
สมาชิกที่มีปัญหาที่จะถูกธนาคารออมสินฟ้องร้อง	สหกรณ์จึงได้ทำาโครงการ
นี้ขึ้น	เพื่อช่วยลูกหนี้จากออมสิมมาเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์	(ดอกเบี้ยต ่ ำ�)
โดยการรวมหนี้เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือพอใช้จ่ายในครอบครัว	จากการ
ตรวจสอบสมาชิกที่มาร่วมโครงการช่วงนี้	 จำานวน	 57	 คน	 วงเงินรวม		
62,79,502	บาท	 เห็นว่ายังน้อยไปเมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่มีปัญหากับธนาคาร
ออมสิน		คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
	 ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่ธนาคารจะฟ้องให้มา
ยื่นเข้าร่วมโครงการในหลายๆช่องทางและให้ทั่วถึง
คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร
 ขอขอบคุณผู้ตรวจท่ีเสนอแนะและห่วงใยสมาชิก	โครงการน้ีสหกรณ์
ได้ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง	 สาเหตุที่สมาชิกมาดำาเนินการเข้าร่วม
จำานวนน้อยเนื่องจากบางรายมารวมหนี้แล้วมีเงินเหลือไม่พอหัก	 บางราย
เมื่อรวมหนี้แล้วเงินเกินวงเงินที่ประกาศการปล่อยวงเงินกู้ของสหกรณ์ก็
ไม่สามารถทำาได้	 	 และขณะนี้มีสมาชิกจำานวน	 88	 ราย	 ได้ส่งรายชื่อไปยัง
ธนาคารออมสินแล้ว	ส่วนการประชาสัมพันธ์สหกรณ์จะได้ดำาเนินการต่อไป

พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

โทร...098 691 9199 – 095 653 2392  
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สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

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

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน  10  คน ดังน้ี
1.	นายจิตร	 มีตราสิทธ์ิ	 สามัญ	 เสียชีวิต		 22	พ.ย.	64
2.	นายสมัย		 อรรคสูรย์	 สามัญ	 เสียชีวิต		 13	ธ.ค.	64
3.	นายเดช	 กำาเหนิดหล่ม	 สามัญ	 เสียชีวิต		 13	ม.ค.	65
4.	น.ส.จารุทัศน์	 ศิริหล้า	 สามัญ	 เสียชีวิต		 13	ม.ค.	65
5.	นายบุญมา	 นุดทะบัติ	 สามัญ	 เสียชีวิต	 15	ม.ค.	65
6.	ด.ต.มีชัย	 พานหล้า	 สมทบ	 เสียชีวิต		 27	ธ.ค.	64
7.	นางหนูเอ้ือ	 อุดทาทอง	 สมทบ	 เสียชีวิต		 6		ม.ค.	65
8.	นางบอง	 โคตรมหา	 สมทบ	 เสียชีวิต		 7		ม.ค.	65
9.	นายอธิปวรรต	สอนพงษ์	 สมทบ	 เสียชีวิต		 14	ม.ค.	65
10.	นางอุทิศ	 พลดาหาญ	 สมทบ	 เสียชีวิต		 20	ม.ค.	65

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     4,588 ราย
  - สมทบ       458 ราย
  รวม    5,046  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  7  คน ดังน้ี
1.	นายจิตร	 	 มีตราสิทธ์ิ	สามัญ	 เสียชีวิต		 22	พ.ย.	64
2.	นายสมัย		 	 อรรคสูรย์	สามัญ	 เสียชีวิต		 13	ธ.ค.	64
3.	นายเฉลิมเกียรติ		 ทิพรส	 สามัญ	 เสียชีวิต	 30	ธ.ค.	64
4.	นายนิคม					 	 พลซา	 สามัญ	 เสียชีวิต	 30	ธ.ค.	64
5.	นายเดช					กำาเหนิดหล่ม	 สามัญ	 เสียชีวิต		 13	ม.ค.	65
6.	น.ส.จารุทัศน์	 ศิริหล้า	 สามัญ	 เสียชีวิต		 13	ม.ค.	65
7.	นายบุญมา	 นุดทะบัติ	 สามัญ	 เสียชีวิต	 15	ม.ค.	65

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

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย
สมาชิก  - สามัญ       2,888  ราย
  - สมทบ       116  ราย
  รวม     3,004  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำานวน 5 คน ดังน้ี
1.	นายสมัย		 	 อรรคสูรย์	สามัญ	 เสียชีวิต		 13	ธ.ค.	64
2.	นายเฉลิมเกียรติ		 ทิพรส	 สามัญ	 เสียชีวิต	 30	ธ.ค.	64
3.	นายนิคม	 	 พลซา	 สามัญ	 เสียชีวิต	 30	ธ.ค.	64
4.	น.ส.จารุทัศน์	 	 ศิริหล้า	 สามัญ	 เสียชีวิต		 13	ม.ค.	65
5.	นายบุญมา	 	 นุตทะบัติ	 สามัญ	 เสียชีวิต	 15	ม.ค.	65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

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

สมาชิก  - สามัญ      3,405 ราย
  - สมทบ      2,649 ราย
  รวม      6,054 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน 3 คน ดังน้ี
1.	นายสมัย		 	 อรรคสูรย์	สามัญ	 เสียชีวิต		 13	ธ.ค.	64
2.	นางหนูเทียบ		 ทูลพุทธา	 สมทบ	 เสียชีวิต		 16	ธ.ค.	64
3.	นายเชาวนา		 ดู่ป้อง	 สมทบ	 เสียชีวิต		 31	ธ.ค.	64

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

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

สมาชิก  - สามัญ       4,202 ราย
  - สมทบ       3,859 ราย
  รวม       8,061 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  6 คน ดังน้ี
1.	นายปรารถ		 โกมาสถิตย์	 สามัญ		 เสียชีวิต		 23	ธ.ค.	64
2.	นายถ่ัว		 แก้วสมบัติ	 สมทบ	 เสียชีวิต		 22	ธ.ค.	64
3.	นางจรัญ		 สิงห์สุวรรณ	 สมทบ	 เสียชีวิต		 24	ธ.ค.	64
4.	นางจันที		 สารมะโน	 สมทบ	 เสียชีวิต		 7	ธ.ค.	64
5.	นางเทียม		 เพ็งพุฒ	 สมทบ	 เสียชีวิต		 9	ม.ค.	65
6.	นายบุญเทียม	 ย่องยี	 สมทบ	 เสียชีวิต		 5	ม.ค.	65

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

ระหว่�งเดือน มี.ค. 2564– ม.ค. 2565
สม�ชิก       ส�มัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						จำานวนผู้เสียชีวิต	 							38		 26	 64
ส.ค.ส	1		จำานวนผู้เสียชีวิต										25									 17	 42
ส.ค.ส	2		จำานวนผู้เสียชีวิต										26	 												54	 80
สสอค.				จำานวนผู้เสียชีวิต	 							36			 2	 38
สส.ชสอ.		จำานวนผู้เสียชีวิต	 							24		 -	 24

ข้อมูลประจำ�เดือน มกร�คม 2565
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  
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สรุปรายงานกิจการประจำาเดือนมกราคม 2565
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	2564-	มกราคม	2565

7,832					คน
6,522					คน
1,310					คน
5,452					คน

89,411,589.90			บาท
337,500,000.00			บาท

12,084,136,390.00			บาท
25,912,500.00			บาท

195,120.00			บาท
3,391,831,578.31			บาท

554,000,000.00												บาท
127,518,861.42												บาท

2,566,088,611.35												บาท
144,224,105.54												บาท

3,519,895,930.00			บาท
534,091,067.27			บาท

12,371,055,347.74			บาท
308,752,385.61			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�เภอเป็น
 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�แฟมประวัติเข้�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
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สรุปผลประโยชน (สวัสดิการ) สมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด จะไดรับ
หลังจากเสียชีวิต ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565

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

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
26-ม.ค.-65
26-ม.ค.-65
26-ม.ค.-65
7-ม.ค.-65

 ส�ข�หล่มสัก  
 ส�ข�เลย  

 ส�ข�นวมินทร์ 
 ส�ข�วังสะพุง 

 ส�ข�เลย  
 ส�ข�เลย  

  น�งภัทรวิภ� วงศ์สุทธิรัตน์ 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  

 น.ส.กิติย� วีระสุโข ส�ข�เลย  
 น.ส.ชญ�ภ�  สันจิตร์ ส�ข�เลย  
 น.ส.รินลด� โทนุสิทธิ์ ส�ข�เลย  
 น.ส.คัทลีย�  โคตรท� ส�ข�เลย  
 น.ส.อัญชน�  ค�นตระกูล ส�ข�ด่�นซ้�ย 

 ส�ข�เชียงค�น 
 ส�ข�เลย  

 น�ยหินชนวน อะโศกตระกูล ส�ข�เลย  
 ส�ข�เลย  

 น.ส.กิตติญ�  แก้วเกษศรี ส�ข�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�รี 

 เลย 
 โอนจ�กธ.ไทยพ�ณิชย์ 
 น.ส.ธิด�รัตน์  สนธิพงษ์ 

 น�งนิพร ร�ชสว่�ง ส�ข�วังสะพุง 
 เงินสด 

 ส�ข�แม่จัน 
 น�งนันทวัน  วงษ์รัตนะ 

 เลย 
 น.ส.วร�พร  แก้วทอง 

 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 

 100.00 
 11,829.00 
 11,000.00 

 600.00 

 304,879.11 

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  



โครงการปนน้ําใจเพ� อนอง ครั้งที่ 3 ประจําป 2564

คณะกรรมการดําเนินการ สอ.ครูเลย จํากัด รวมงานฌาปนกิจสมาชิกและทายาท

ศึกษาดูงานและประสานงานสถาบันตาง ๆ



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


