เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพ ทุกท่�น
พบกับว�รส�ร ข่�ว สอ.ครูเลย จำ�กัด ประจำ�เดือนกรกฎ�คม
2565 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ชุดที่ 58/2565 เป็นห่วงสม�ชิกที่กู้เงินสหกรณ์นำ�ไปลงทุนทำ�ธุรกิจ
แล้วข�ดทุนหรือนำ�ไปใช้จ่�ยในชีวิตประจำ�วันโดยไม่มีก�รว�งแผน
ในก�รใช้จ่�ยเงินทำ�ให้เงินหมดเร็ว และกลับม�กู้ยืมเงินใหม่กับ
สหกรณ์ทำ�ให้ยอดหนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ ในอน�คตจะไม่มีเงินเดือนให้พอ
หักเพร�ะเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ทำ�ให้เป็นหนี้ NPL จึงทำ�ให้สหกรณ์
เกิดคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงินได้ เพร�ะอัตร�ส่วนเงินที่ให้สม�ชิกกู้ยืม
เทียบจ�กสินทรัพย์ทั้งสิ้นของสหกรณ์มีอัตร�สูงถึงร้อยละ 95.39
ในปัจจุบัน Covid-19 ส�ยพันธุ์ BA.5 ระบ�ดขย�ยวงกว้�ง
ถ้�รัฐบ�ลไม่มีม�ตรก�รควบคุมที่ชัดเจน เร�ต้องเจอเศรษฐกิจข�ลง
อีกรอบ อย�กจะฝ�กคว�มห่วงใยถึงสม�ชิกฯทุกท่�น จงใช้จ่�ยเงิน
อย่�งประหยัดไว้ก่อนในช่วงนี้
ทุนก�รศึกษ�บุตรสม�ชิก ประจำ�ปี 2565 เปิดรับลงทะเบียน
ขอรับทุน (ผ่�นระบบออนไลน์) ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ฯ https://
www.ltcoop.com ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎ�คม 2565 ถึง 31 สิงห�คม
2565 ตั้งแต่อ�ยุ 3-25 ปี หรือศึกษ�อยู่ระดับชั้นอนุบ�ล 3 ขวบ
ถึงปริญญ�ตรี โดยจะมอบทุนให้แล้วเสร็จภ�ยในวันที่ 31 ตุล�คม
2565
ก�รทอดกฐินส�มัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ประจำ�ปี 2565 นี้ มติที่ประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่
58/2565 ในคร�วประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎ�คม
พ.ศ. 2565 จะนำ�ไปถว�ยที่วัดป่�นิมิตรอุดมพร บ้�นห้วยล�ดเหนือ
อำ�เภอผ�ข�ว จังหวัดเลย ในวันที่ 22 ตุล�คม 2565
กรณีท�ย�ทสม�ชิกยังไม่ได้รับค่�สินไหม (เงินประกันชีวิต)
จ�ก บมจ.เอเชียฯ จำ�นวน 13 ร�ย และ บมจ.เจ้�พระย�ประกัน
ภัยฯ จำ�นวน 21 ร�ย ที่บริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญ�ตนั้น
ตอนนี้อยู่ในคว�มดูแลของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่ง
เสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สหกรณ์ฯจะติดต�มให้
ท�ย�ทได้รับค่�สินไหมตอบแทนให้เร็วที่สุด และปัจจุบันสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลยมีระเบียบว่�ด้วยกองทุนสงเคร�ะห์สำ�หรับสม�ชิก
ที่ได้รับผลกระทบจ�กบริษัทประกันถูกเพิกถอนใบอนุญ�ตและยัง
ไม่ได้รับสินไหมทดแทนจ�กกรมธรรม์ประกันภัย ประก�ศ ณ วันที่
15 มิถุน�ยน พ.ศ. 2565
สุดท้�ยนี้สหกรณ์ฯ พร้อมจะอยู่เคียงข้�งสม�ชิกฯทุกท่�นใน
เรือ่ งก�รเงินและสวัสดิก�รต่�งๆ เพียงแค่ว�่ ท่�นรักษ�เครดิตก�รกูเ้ งิน
กับสหกรณ์ฯ และชำ�ระหนี้ต�มสัญญ� ไม่ให้คนค้ำ�ประกันเดือดร้อน
เพร�ะทุกคนต้องดำ�รงชีวิตตนเองและครอบครัวสร้�งฐ�นะที่มั่นคง
ในสังคม พบกันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีครับ

เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพทุกท่�น
พบกันกับว�รส�รฉบับที่ 4 ประจำ�เดือนกรกฎ�คม 2565
สหกรณ์ของเร�ยังมุ่งมั่นให้บริก�รแก่สม�ชิกทั้งบริก�รเงินกู้ยืม
ก�รฝ�ก-ก�รถอนเงิน ก�รใบริก�รด้�นสวัสดิก�รต่�งๆ ควบคู่ไป
กับก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีของสหกรณ์ให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับคว�มต้องก�รของสม�ชิก และก�รแก้ไขปัญห�หนี้สินครูและ
บุคล�กรท�งก�รศึกษ� (สถ�นีแก้หนี้ครู)
ต้องขอขอบคุณทุกภ�คส่วนที่ให้คว�มร่วมมือ เรื่องก�รแก้ไข
ปัญห�หนี้สินครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� (สถ�นีแก้หนี้ครู)
ให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ โดยมีโครงก�รช่วยเหลือสม�ชิก
ที่มีดอกเบี้ยเงินกู้หล�ยระดับ คือ 5.90% 5.15% และ 4.00%
เพื่อลดปัญห�ก�รสำ�รองหนี้เพิ่มขึ้นจ�กกลุ่มที่เรียกเก็บไม่ได้ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ติดอันดับ 1 ใน 3 ในก�รบริห�รง�น
โดยมีนโยบ�ยก�รช่วยเหลือสม�ชิกจ�กก�รลดดอกเบี้ยเงินกู้ ของ
น�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำ�กัด

ทั้งนี้คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 58/2565 พร้อมด้วย
ฝ่�ยจัดก�ร มีคว�มมุ่งมั่นในก�รบริห�รง�นม�อย่�งต่อเนื่องและให้
คว�มสำ�คัญกับสม�ชิกทุกท่�น หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�จะเป็นที่พึ่งพิง
ของสม�ชิกตลอดไปทำ�ให้สม�ชิกมีคว�มเป็นอยู่ที่ดีพึ่งพ�ตนเองได้
พบกันใหม่กับว�รส�รฉบับหน้� สวัสดีครับ
สุดท้�ยนี้ผมขออวยพรให้สม�ชิกทุกท่�นประสบแต่คว�มสุข
พบกันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีครับ

(น�ยวิรัตน์ พุทธทองศรี)
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
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การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2565
ลำ�ดับที่ 36 /2565
ประก�ศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี �ร และเงือ่ นไข ก�รขอรับทุนก�รศึกษ�บุตรสม�ชิก ประจำ�ปี 2565
ต�มมติที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2565 ได้อนุมัติ
งบประม�ณหมวดสวัสดิก�รข้อ 8.3 ทุนก�รศึกษ�บุตรสม�ชิกประจำ�ปี 2565 งบประม�ณ
ที่ได้รับอนุมัติ จำ�นวน 2,000,000 บ�ท และมติคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 58/2565
ในคร�วประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎ�คม 2565 เห็นชอบให้ดำ�เนินก�ร ดังนี้
1. สหกรณ์จัดสรรเงินเฉลี่ยต�มจำ�นวนบุตรสม�ชิกที่ส่งคำ�ขอทุนก�รศึกษ�บุตร
ประจำ�ปี 2565
2. สม�ชิกที่ประสงค์ขอรับทุนให้ยื่นคว�มประสงค์ได้ที่ เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำ�กัด https://www.lt-coop.com ทุนก�รศึกษ�สำ�หรับบุตรสม�ชิก หรือ แสกน
คิวอ�ร์โค้ดทุนก�รศึกษ�สำ�หรับบุตรสม�ชิก เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎ�คม
2565 ถึง 31 สิงห�คม 2565 ทุกวันทำ�ก�ร ห�กพ้นกำ�หนดนี้แล้วถือว่�สม�ชิกไม่ประสงค์
จะขอรับทุนก�รศึกษ�บุตรประจำ�ปี 2565 นี้
3. คณะกรรมก�รศึกษ� ตรวจสอบคว�มถูกต้องของก�รลงข้อมูลและเอกส�ร
ขอรับทุน ภ�ยในวันที่ 30 กันย�ยน 2565
4. ก�รมอบทุนก�รศึกษ�บุตรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด จะมอบทุน ให้แล้ว
เสร็จภ�ยในวันที่ 31 ตุล�คม 2565 โดยโอนเข้�บัญชีเงินฝ�กธน�ค�รของสม�ชิก
4.1 ก�รจัดสรรทุนแต่ละระดับ ให้จดั สรรต�มมติทป่ี ระชุมของคณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�ร ทั้งนี้ ต้องจัดสรรต�มเกณฑ์ทุนระดับชั้นก�รศึกษ� ต�มระเบียบว่�ด้วยทุน
ส่งเสริมก�รศึกษ�บุตรสม�ชิก พ.ศ. 2562
ข้อ 4. ทุนส่งเสริมก�รศึกษ�บุตรสม�ชิก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) ทุนระดับก่อนประถมศึกษ�
(2) ทุนระดับประถมศึกษ�
(3) ทุนระดับมัธยมศึกษ� หรือ ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.)
(4) ทุนระดับอุดมศึกษ� หรือ ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.)
4.2 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก�รขอรับทุน
(1) เป็นบุตรของสม�ชิก หรือบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องต�ม
กฎหม�ย
(2) เป็นบุตรสม�ชิกที่มีคว�มประพฤติเรียบร้อย
(3) กำ�ลังศึกษ�อยูใ่ นสถ�นศึกษ�ของรัฐหรือเอกชนทีท่ �งร�ชก�รรับรอง
ไม่เกินระดับปริญญ�ตรี อ�ยุไม่เกิน 25 ปี
(4) ในกรณีส�มีและภรรย�เป็นสม�ชิกทั้ง 2 คน ให้ส�มีหรือภรรย�
เป็นผู้ใช้สิทธิเพียงฝ่�ยเดียว
(5) ต้องยื่นเอกส�รครบต�มที่สหกรณ์กำ�หนด ห�กไม่เป็นไป
ต�มที่กำ�หนด ถือว่�ข�ดคุณสมบัติ
(6) กรณีไม่ส่ง หรือส่งไม่ทันต�มที่สหกรณ์กำ�หนด ถือว่�สละสิทธิ์
4.3 เอกส�รที่ใช้ประกอบก�รขอรับทุน (ไฟล์ข้อมูล)
(1) ไฟล์ข้อมูลหนังสือรับรองจ�กสถ�นศึกษ� หรือหลักฐ�นแสดง
สถ�นภ�พก�รเป็นนักเรียน นักศึกษ�หรือใบเสร็จชำ�ค่�
ลงทะเบียนหรือบำ�รุงก�รศึกษ�ปีปัจจุบัน อย่�งใดอย่�งหนึ่ง
(2) ไฟล์ข้อมูลบัตรประจำ�ตัว ผู้ขอรับทุน
(3) ไฟล์ข้อมูลทะเบียนบ้�น ผู้ขอรับทุน
ประก�ศ ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎ�คม พ.ศ. 2565
(น�ยอนุ ม�ล�พันธ์)
รองประธ�นกรรมก�รทำ�ก�รแทน
ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
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ขอคุยดวยคน
ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
โดย... นางอาภาภรณ พรหมมาศ

เร�ม�รูจ้ กั คำ�ว่� PDPA (Personal Data Protection Act) พระร�ชบัญญัติ

คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คือ กฎหม�ยใหม่ทอ่ี อกม�เพือ่ แก้ไขปัญห�ก�ร
ถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ พิม่ ม�กขึน้ เรือ่ ย ๆ ในปัจจุบนั โดยกฎหม�ยฉบับนี้
ได้เริม่ บังคับใช้อย่�งเต็มรูปแบบ เมือ่ วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ซึง่ ทีถ่ กู สร้�งม�เพือ่ ป้องกัน
ก�รละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน รวมถึงก�รจัดเก็บข้อมูลและนำ�ไปใช้โดยไม่ได้
แจ้งให้ทร�บ และไม่ได้รบั คว�มยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูลเสียก่อน เป็นกฎหม�ยทีใ่ ห้
คว�มคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่�ย บัญชีธน�ค�ร
อีเมล ไอดีไลน์ บัญชีผใู้ ช้ของเว็บไซต์ ล�ยนิว้ มือ ประวัตสิ ขุ ภ�พ เป็นต้น ซึง่ ข้อมูล
เหล่�นีส้ �ม�รถระบุถงึ ตัวเจ้�ของข้อมูลนัน้ ได้ อ�จเป็นได้ทง้ั ข้อมูลในรูปแบบเอกส�ร
กระด�ษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
PDPA มีคว�มเป็นม�อย่�งไร กฎหม�ย PDPA เรียกได้ว�่ ถอดแบบม�จ�ก
กฎหม�ยต้นแบบอย่�งกฎหม�ย GDPR (General Data Protection Regulation)
ซึง่ เป็นกฎหม�ยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภ�พยุโรป วัตถุประสงค์ของก�รเก็บ
รักษ�ข้อมูลส่วนบุคคลของกฎหม�ยทัง้ 2 ฉบับ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผไู้ ม่ประสงค์ดที �ำ ก�ร
ดึงข้อมูลหรือละเมิดคว�มเป็นส่วนตัวเพือ่ ข่มขูห่ วังผลประโยชน์จ�กทัง้ จ�กตัวเจ้�ของ
ข้อมูลเองหรือจ�กบุคคลทีด่ แู ลข้อมูล
PDPA สำ�คัญอย่�งไร คว�มสำ�คัญของ PDPA คือ ก�รทำ�ให้เจ้�ของข้อมูลมี
สิทธิในข้อมูลส่วนตัวทีถ่ กู จัดเก็บไปแล้ว หรือกำ�ลังจะถูกจัดเก็บม�กขึน้ เพือ่ สร้�ง
คว�มปลอดภัยและเป็นส่วนตัวให้แก่เจ้�ของข้อมูล โดยมีสทิ ธิทส่ี �ำ คัญ คือ สิทธิก�ร
รับทร�บและยินยอมก�รเก็บข้อมูลส่วนตัว และสิทธิในก�รขอเข้�ถึงข้อมูลส่วนตัว
คัดค้�นและเพิกถอนก�รเก็บและนำ�ข้อมูลไปใช้ และสิทธิขอให้ลบหรือทำ�ล�ยข้อมูล
ส่วนตัว สิทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ ของเจ้�ของข้อมูล ทำ�ให้ผปู้ ระกอบก�รขององค์กรต้องปรับเปลีย่ น
กระบวนก�รเก็บรวบรวมและนำ�ข้อมูลส่วนตัวของเจ้�ของข้อมูล ทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไป
ต�มหลักปฏิบตั ขิ อง PDPA พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยห�กคุณเป็นผูป้ ระกอบก�ร
หรือเป็นตัวแทนองค์กรทีด่ �ำ เนินก�รเรือ่ ง PDPA วันนีเ้ ร�จะช่วยคุณเปลีย่ นแนวท�ง
ก�รดำ�เนินง�นเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหม�ย PDPA กัน ห�กต้องก�รเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล นำ�ข้อมูลไปใช้ รวมถึงก�รเก็บรักษ�และดูแลคว�มปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องดำ�เนินก�รต�มขัน้ ตอนต่อไปนีโ้ ดยด่วน
เพร�ะในขณะนีป้ ระเทศไทยได้เริม่ บังคับใช้ พ.ร.บ. PDPA แล้ว ห�กไม่ด�ำ เนินก�รต�ม
หลักของ PDPA อ�จต้องรับโทษร้�ยแรงทัง้ ท�งแพ่ง อ�ญ� และปกครอง
องค์ประกอบสำ�คัญของ PDPA บุคคลทีต่ อ้ งปฎิบตั ติ �มกฎหม�ย PDPA
ประกอบด้วย เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคล และผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เปรียบเสมือนผูด้ แู ลระบบ เป็นฝ่�ยปฏิบตั งิ �น มีหน้�ทีเ่ ก็บรวบรวม
และนำ�ข้อมูลส่วนบุคคลทีข่ อคว�มยินยอม จ�กเจ้�ของข้อมูลไปใช้ เช่น เว็บไซต์ข�ยของ
ออนไลน์ ตัวผูจ้ ดั ทำ�เว็บไซต์จะต้องขอข้อมูลทัง้ ชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลก�รจ่�ย
เงิน เพือ่ นำ�ไปดำ�เนินก�รสัง่ ซือ้ และจัดส่งสินค้�ไปยังทีอ่ ยูข่ องเจ้�ของข้อมูล ซึง่ PDPA
เมือ่ ได้ขอ้ มูลม�แล้ว ก็ตอ้ งจัดให้มมี �ตรก�รรักษ�คว�มปลอดภัยข้อมูล

ขัน้ ตอนก�รทำ�ต�ม PDPA ต้องทำ�อย่�งไร

ขัน้ ตอนที่ 1 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
* จัดทำ� Privacy Policy แจ้งให้เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลทร�บ องค์กรหรือเจ้�ของ
เว็บไซต์ส�ม�รถแจ้งเจ้�ของข้อมูลผ่�น Privacy Policy บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน่
หรือช่องท�งก�รติดต่ออืน่ ๆ เช่น ก�รลงทะเบียนผ่�นเว็บไซต์ หรือท�งโซเชียลมีเดีย
แจ้งว่�จะขอเก็บข้อมูลอะไรบ้�ง เพือ่ วัตถุประสงค์ใด แจ้งสิทธิของเจ้�ของข้อมูล โดย
ส�ม�รถถอนคว�มยินยอมได้ทกุ เมือ่ ข้อคว�มอ่�นเข้�ใจง่�ย ชัดเจน ใช้ภ�ษ�ไม่ก�ำ กวม
* ก�รจัดก�รเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน่ และ Third-party นอกจ�กก�รจัดทำ� Privacy
Policy ผ่�นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน่ แล้ว ก�รขอจัดเก็บ Cookie ก็จะต้องแจ้งเพือ่ ขอ
คว�มยินยอมให้ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลจ�กผูใ้ ช้ง�นด้วย ซึง่ ทีเ่ ร�พบเห็นได้ทว่ั ไป มักแจ้งขอ
เก็บ Cookie เป็น Pop up เล็ก ๆ ท�งด้�นล่�งเว็บไซต์ เพือ่ จัดทำ� Cookie Consent
Banner เพียงไม่กน่ี �ที ส่วน Third Party ทีเ่ ก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เว็บไซต์โฆษณ�
ทีท่ �ำ ก�รตล�ด ก็ตอ้ งระบุวตั ถุประสงค์และขอคว�มยินยอมก�รเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใน
Privacy Policy ด้วย
* ก�รเก็บข้อมูลพนักง�น สำ�หรับก�รเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักง�นนัน้ ก็ตอ้ ง
จัดทำ�นโยบ�ยคว�มเป็นส่วนตัวสำ�หรับพนักง�นหรือ HR Privacy Policy เพือ่ แจ้ง
วัตถุประสงค์ในก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักง�นเช่นเดียวกัน แนะนำ�ว่�
สำ�หรับพนักง�นเก่� ให้แจ้ง Privacy Policy เป็นเอกส�รใหม่ ส่วนพนักง�นใหม่ ให้แจ้ง
ในใบสมัคร 1 ครัง้ และแจ้งในสัญญ�จ้�ง 1 ครัง้ คลิก PDPA Pro เพือ่ สร้�ง Privacy
Policy สร้�ง HR Privacy Policy ถูกต้องต�ม PDPA
ขัน้ ตอนที่ 2 ก�รใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในองค์กรควรร่วมกำ�หนดแนวท�งหรือนโยบ�ยในก�รดำ�เนินก�รด้�นข้อมูล
ส่วนบุคคล และบันทึกร�ยก�รข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ กี �รเก็บหรือใช้ ทัง้ ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บ
ในฐ�นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเอกส�รทีจ่ บั ต้องได้ ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป ข้อมูล
ส่วนบุคคลทีอ่ อ่ นไหว ซึง่ เป็นข้อมูลทีร่ ะบุตวั บุคคลได้เฉพ�ะเจ�ะจงม�กขึน้ เช่น เชือ้ ช�ติ
คว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง ศ�สน� พฤติกรรมท�งเพศ ประวัตอิ �ชญ�กรรม ข้อมูล
สุขภ�พ ข้อมูลสหภ�พแรงง�น ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภ�พ (face ID, ล�ยนิว้ มือ)
รวมถึงห้�มเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลทีไ่ ม่มคี ว�มรับผิดชอบโดยตรง
ขัน้ ตอนที่ 3 ม�ตรก�รด้�นคว�มปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
กำ�หนดแนวท�งอย่�งน้อยต�มม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�ด้�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ก�รรักษ�คว�มลับคว�มถูกต้องครบถ้วนและสภ�พพร้อมใช้ง�น
ซึง่ ควรครอบคลุมถึงม�ตรก�รป้องกันด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ม�ตรก�รป้องกันด้�นเทคนิค
และม�ตรก�รป้องกันท�งก�ยภ�พ ในเรือ่ งก�รเข้�ถึงหรือควบคุมก�รใช้ง�นข้อมูลส่วน
บุคคล ต�มประก�ศกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมกำ�หนดนโยบ�ยรักษ�
ระยะเวล�ก�รเก็บข้อมูล และก�รทำ�ล�ยเอกส�รทีม่ ขี อ้ มูลส่วนบุคคล มีกระบวนก�ร
เป็นระบบแจ้งเตือนเพือ่ ปกป้องข้อมูลจ�กผูไ้ ม่หวังดี
ขัน้ ตอนที่ 4 ก�รส่งหรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทำ�สัญญ�หรือข้อตกลงกับผูใ้ ห้บริก�รภ�ยนอก หรือทำ� Data Processing
Agreement เพือ่ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นกฎหม�ย PDPA ใน
กรณีโอนข้อมูลไปต่�งประเทศ ให้ท�ำ สัญญ�กับบริษทั ปล�ยท�งเพือ่ คุม้ ครองข้อมูลต�ม
ม�ตรฐ�น PDPA มีกระบวนก�รรับคำ�ร้องจ�กเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคล ควรเป็นวิธที ่ี
ง่�ยไม่ซบั ซ้อน และไม่ก�ำ หนดเงือ่ นไข อ�จผ่�นก�รยืน่ แบบฟอร์ม ส่งคำ�ร้องผ่�นช่อง
Chat หรือส่งอีเมล ก็ได้
ขัน้ ตอนที่ 5 ก�รกำ�กับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
ในประเทศไทย มีส�ำ นักง�นคณะกรรมก�รคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ เป็นหน่วยง�น
ภ�ครัฐเป็นผูก้ �ำ กับดูแลกฎหม�ย PDPA ให้แต่ละองค์กรต้องปฏิบตั ติ �ม โดยองค์กร
ทีท่ �ำ ก�รเก็บรวบรวม นำ�ไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ร�ชอ�ณ�จักรไทยเพือ่ ก�รข�ยสินค้�หรือบริก�รให้กบั เจ้�ของข้อมูล ควรมีเจ้�หน้�ที่
คุม้ ครองข้อมูล หรือ DPO (Data Protection Ofﬁcer) ซึง่ เป็นผูม้ คี ว�มรูด้ �้ นกฎหม�ย
PDPA ด้�นเทคโนโลยี เข้�ม�ดูแลและตรวจสอบนโยบ�ยก�รเก็บรักษ�ข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้�ให้เกิดคว�มปลอดภัย และทีส่ �ำ คัญห�กผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ
บุคล�กรในองค์กรมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและปฏิบัติต�มม�ตรก�รรักษ�คว�มปลอดภัย
ของข้อมูลต�ม PDPA แล้ว คว�มเสีย่ งกรณีขอ้ มูลถูกละเมิดก็จะน้อยลง ซึง่ จะสร้�งคว�ม
เชือ่ มัน่ ต่อองค์กรให้กบั ผูใ้ ช้ง�นได้เป็นอย่�งดี
ทีม่ า :: http://pdpa.pro/privacy
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โดย นายเกี่ยน สุววรณเกษี

สุขภาพ

“กัญชา” บริโภคมากเกินเสี่ยง
เกิดผลกระทบตอสุขภาพ

กัญช� มีส�รประกอบกลุ่มแคนน�บินอยด์ (Cannabinoid) อยู่ 2 ชนิด
สำ�คัญ ได้แก่ ส�ร CBD (Cannabidiol) และส�ร THC (Tetrahydrocannabinol) ส�ร CBD (Cannabidiol) ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์
ในท�งก�รแพทย์ได้ เช่น
- ลดคว�มวิตกกังวล ผ่อนคล�ย
- ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น
- ส�ร THC (Tetrahydrocannabinol)
หรือ “ส�รเม�” เป็นส�รที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประส�ท โดยส�รนี้จะออก
ม�พร้อมกับส�ร CBD ตอนสกัดกัญช�
ห�กร่�งก�ยได้รบั ส�ร THC ม�กเกินไป
อ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่�งก�ย
- ประส�ทหลอน เกิดภ�พหลอน หูแว่ว
- คว�มจำ�ระยะสั้นแย่ลง
มีผลอย่�งม�กต่อระบบสมอง โดยเฉพ�ะ
ในกลุ่มเด็กที่มีอ�ยุน้อยกว่� 25 ปี
โดยมีผลทั้งด้�นคว�มจำ� และปริม�ณ
เนื้อสมองที่จะลดลงถึง 10%

- ลดอ�ก�รปวด
- ไม่มผี ลต่อจิตประส�ท และไม่กอ่ ให้เกิด
ก�รเสพติ-คว�มดันโลหิตเปลี่ยนแปลง
อย่�งรุนแรง ใจสั่น สติแปรปรวน
- หว�ดระแวง แพนิค
- สมองทำ�ง�นแย่ลงโดยกะทันหัน
- ผู้ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเป็นโรคจิตเวช
หรือมีประวัตคิ รอบครัว เพิม่ คว�มเสีย่ ง
เกิดอ�ก�รประส�ทหลอนอย่�งถ�วร
สูงถึง 20%

อ�ก�รดังกล่�วเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะหยุดก�รบริโภคไปแล้ว อ�ก�รก็
อ�จจะไม่ดีขึ้น โดยพบว่�ส�ร THC จะตกค้�งอยู่ในกระแสเลือดได้น�น
1-7 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริม�ณและคว�มถี่ในก�รบริโภค
กัญช�” กับผลกระทบต่อสมองเด็กและวัยรุ่น

กัญช� ใครบ้�งที่ต้องระวัง!

กลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยง และเสี่ยงเกิด
อั น ตร�ยห�กบริ โ ภคกั ญ ช�และกั ญ ชง
ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้หญิงตั้งครรภ์ และคุณแม่
ที่ให้นมบุตร เนื่องจ�กเด็กและเย�วชนมี
โอก�สเสพติดกัญช� และยังส่งผลกระทบ
ต่อพัฒน�ก�รของสมอง ในผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์
และคุณแม่ทก่ี �ำ ลังให้นมบุตรอยู่ ควรหลีกเลีย่ ง
ก�รบริโภคด้วยเช่นกัน เพร�ะส่งผลโดยตรง
ต่อท�รกในครรภ์และผ่�นท�งก�รให้น�ำ้ นม

ข้อมูลจาก

นารู

สวัสดีครับสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยที่เค�รพทุก
ท่�น พบกับว�รส�รฉบับที่ 4 ประจำ�เดือนกรกฎ�คม 2565
ฉบับนี้เร�ม�ทำ�คว�มเข้�ใจเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับก�รจำ�นอง
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง คือ ประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์
ม�ตร� 702 ถึงม�ตร� 746 ว�งหลักไว้ให้ปฏิบัติแก่ผู้นำ�ไปใช้
จะต้องปรับเปลี่ยนไปต�มสถ�นก�รณ์
จำ�นอง คือ บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่� ผู้จำ�นอง เอ�
อสังห�ริมทรัพย์ของตน หรือทรัพย์ทก่ี ฎหม�ยอนุญ�ตไปจดจำ�นอง
ต่อเจ้�พนักง�น เพื่อเป็นก�รประกันก�รชำ�ระหนี้ ต่อเจ้�หนี้
หรือผู้รับจำ�นอง โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินจำ�นอง
ห�กผู้จำ�นองไม่ชำ�ระหนี้หรือ ยังไม่มี ไม่หนี ไม่จ่�ย ผู้รับ
จำ�นองย่อมส�ม�รถฟ้องต่อศ�ลและนำ�คำ�สั่งของศ�ลไปบังคับ
คดีให้ประก�ศข�ยทอดตล�ดได้ ถ้�ทรัพย์หลุดจำ�นองข�ยทอดตล�ด
ได้เงินจำ�นวนสุทธิน้อยกว่�ที่ค้�งชำ�ระ เงินยังข�ดอยู่เท่�ใด
ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด (เว้นแต่สัญญ�เป็นอื่น) ห�กร�ยได้เงิน
ม�กกว่� ให้กินเงินส่วนที่เหลือแก่ผู้รับจำ�นอง
จะเห็นว่�ในหล�ยองค์กรที่คณะบริห�รเงินกู้ ให้ผู้รับ
จำ�นองประเมินร�ค�ที่สูงเกินคว�มเป็นจริง คงจะอ�ศัยช่อง
ว่�งของกฎหม�ย ข้อนี้ (ป.พ.ม.ม.733) กระมังครับ จึงทำ�ให้
เกิดปัญห�ไม่รู้จักจบสิ้น
พบกันใหม่ฉบับหน้�กับกฎหม�ยน่�รู้ สวัสดีครับ
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ผู้ตรวจพบสมาชิก
เดือน กรกฎาคม 2565

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่าน
สำ�หรับเดือน กรกฎาคม 2565 ได้สรุปข้อสังเกตเดือน มิถุนายน
2565 มานำ�เรียนให้สมาชิกได้ทราบความเคลื่อนไหวและติดตามการบริหาร
งบประมาณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ หลายๆ เรื่องที่พี่น้องสมาชิก
ควรรับทราบ ดังนั้นในวารสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นอาจจะไม่ลง
ทุกข้อเพราะพื้นที่จำ�กัด   ส่วนรายละเอียดข้อมูลที่สมบูรณ์ให้พี่น้องสมาชิก
ไปอ่านในวารสารที่นำ�ลงใน facebook ซึ่งจะลงทุกเดือน  หากพี่น้องมีอะไร
ที่จะให้ตรวจสอบเพิ่มเติมยินดีรับข้อเสนอครับ
ข้อสังเกตที่ 1 การหักเงินปันผลสมาชิกไว้กรณีสัญญาค้ำ�ประกันบกพร่อง
เนื่องจากคณะผู้ตรวจได้รับคำ�ร้องจากสมาชิกกรณีสหกรณ์หักเงิน
ปันผลไว้เนื่องจากสัญญาค้ำ�ประกันบกพร่อง สาเหตุคนค้ำ�ประกันตาย แต่
ไม่สามารถจะหาคนค้ำ�มาแทนได้ และจะคืนเงินให้เมื่อหาคนค้ำ�มาแทน     
คณะผู้ ต รวจเห็ น ว่ า ไปลิ ด รอนสิ ท ธิ์ ที่ ส มาชิ ก ควรจะได้ รั บ เพราะเป็ น ผล
ประโยชน์ร่วมกันในการลงทุน จึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
การหักมีระเบียบหรือแนวปฏิบตั หิ รือไม่ คณะกรรมการควรพิจารณา
หาแนวทางอย่างอื่น ความหวังสมาชิกก็เงินปันผลที่จะช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนและถ้าดำ�เนินการโดยไม่ชอบควรคืนเงินให้สมาชิก
ความเห็นฝ่ายจัดการ
1. การหักเงินปันผลกรณีหลักประกันบกพร่องเป็นไปตามมติ
ที่ประชุมใหญ่ ปี 2564
2. กรณีหลักประกันบกพร่องถือเป็นความเสี่ยงของสหกรณ์
3. กรณีหาผู้ค้ำ�ประกันมาแทนไม่ได้และหนี้ลดสมาชิกสามารถ
กู้ปรับสัญญาใหม่ได้
ข้อสังเกตที่ 2 การตรวจสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ จำ�นวน
21 เล่ม
การตรวจสมุดเงินฝากของสหกรณ์เพื่อจะได้ทราบว่าบัญชีแต่ละ
เล่มมีเงินคงค้างอยู่เท่าไรมีการนำ�สมุดไปปรับในรอบเดือนหรือไม่ ถ้ามีเงิน
ค้างในบัญชีจำ�นวนมากก็จะทำ�ให้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จากการตรวจสอบก็มี
การปรับบัญชีแต่ไม่ทุกเล่ม บางเล่ม 6 เดือนครั้ง แต่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย
ประเภทออมทรัพย์ที่มีเงินค้างบัญชี จำ�นวน 199,667,711.30 บาท       
(หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบ
สตางค์) จึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
บัญชีทุกเล่มควรปรับให้เป็นปัจจุบันจะได้ทราบยอดคงเหลือและ
ดอกผลที่ได้รับ   และไม่ควรค้างบัญชีไว้นานควรหาวิธีการนำ�ไปลงทุนหรือ
ปล่อยกู้จะได้ดอกเบี้ยมาปิดดอกที่กู้ยืมมา
ความเห็นฝ่ายจัดการ
1.  ฝ่ายจัดการได้นำ�ไปปรับทุก  6  เดือน  				
2.  บัญชีธนาคารกรุงไทย จำ�นวนเงิน  199  ล้านเศษนั้น  สำ�รองไว้
เพื่อจ่ายเงินกู้สมาชิก
ข้อสังเกตที่ 3 รายงานข้อมูลหนังสือรับรองตนเองผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการสหกรณ์
จากการตรวจสอบหนั ง สื อ รั บ รองตนเองของคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด เนื่องจากกฎกระทรวงกำ�หนดไว้ให้
ปฏิบัติกรณีการผิดนัดชำ�ระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า  90 วัน กับ
นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมาย (เครดิตบูโร)

เพราะการผิดนัดหรือติดระบบเครดิตบูโรก็ไม่ส ามารถเป็นกรรมการได้
ดั ง นั้ น มี ค ณะกรรมการหนึ่ ง ท่ า นที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎ
กระทรวงทีจ่ ะต้องพิจารณาดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง คณะผูต้ รวจ
จึงได้เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
การดำ�เนินการจะต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ในการรับ
สมัครในครั้งต่อไปควรกำ�หนดคุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
(เครดิตบูโร)
ความเห็นฝ่ายจัดการ
1. สหกรณ์ได้ด�ำ เนินการให้ผไู้ ด้รบั การเลือกตัง้ รายงานรับรองข้อมูล
ตนเองตามกฎกระทรวง
2.  คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 58/2565  มีมติให้ กรรมการ
ที่เข้าข่ายดำ�เนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 30  วัน
ข้อสังเกตที่ 4 การตรวจสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
การตรวจการปล่อยกู้พิเศษ
คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจการปล่อยกู้พิเศษกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำ�
ประกันซึ่งเห็นว่าการดำ�เนินการไม่จะเป็นคุณแก่สมาชิกเท่าที่ควรกรณีใช้
หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันเพราะกรรมการไม่ได้นำ�ราคาหลักทรัพย์ที่เป็นสิ่งปลูก
สร้างมารวมกับราคาที่ดินแล้วนำ�ไปหักออกจากวงเงินกู้ จึงทำ�ให้สมาชิกเสีย
ประเบี้ยประกันมากเกินไปเป็นการดำ�เนินการที่ไม่ถูกต้องจึงได้เสนอแนะ
ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ควรปรับปรุงเงื่อนไขกรณีมีสิ่งปลูกสร้างให้นำ�มารวมกับราคาที่ดิน
ก่อนนำ�ไปคิด 60% เพื่อทำ�ประกันสินเชื่อ เพื่อเป็นการลดเบี้ยประกันแก่
สมาชิก
มติคณะกรรมการอำ�นวยการ
มอบฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
ข้อสังเกตที่ 5 การตรวจสอบเงินกูข้ องสมาชิกสมทบ เดือน เมษายน 2565
คณะผูต้ รวจได้สมุ่ ตรวจการกูเ้ งินของสมาชิกสมทบ 10 ราย เป็นเงิน
รวม 2,818,194  บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
สี่บาทถ้วน) กู้เงินฝาก 4 ราย กู้หุ้น 6 รายเป็นไปตามข้อบังคับ พ.ศ.2564
สิทธิในการให้กู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นหรือเงินฝากไม่เกิน
ร้อยละ 80 อัตราดอกเบี้ย 6.25  แต่จากการตรวจ 10 ราย แต่มีหนึ่งรายมี
หนี้  290,048  บาท  อัตราดอกเบี้ย  48  บาท  ผู้ตรวจเห็นว่าน่าจะคิดไม่
ถูกต้อง จึงได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะดังนี้
ข้อสังเกต
1. มีการคำ�นวณดอกเบีย้ คลาดเคลือ่ นหรือไม่ ดอกเบีย้ น่าจะ 1,500  บาท
เหลือ 48  บาท
2. สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการคำ�นวณด้วยมือ เพราะสมาชิก
สมทบไม่ได้ใช้ระบบเหมือนสมาชิกสามัญจึงอาจผิดพลาดได้
ข้อเสนอแนะ
1.  เจ้าหน้าที่ควรใช้ความระมัดระวังให้มากในการคิดคำ�นวณ		
2.  ควรมีโปรแกรมการคำ�นวณที่ได้มาตรฐานและมีการกำ�หนดการ
ชำ�ระให้ชัดเจน
ความเห็นฝ่ายจัดการ
ขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบ ฝ่ายจัดการได้ดำ�เนินการแก้ไขและแจ้ง
สมาชิกดำ�เนินการเรียบร้อยแล้ว				
			
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
โทร .098 691 9199 - 095 653 2392
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สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
ข้อมูลประจำ�เดือน มิถุนายน 2565

โดย...นายวรวิทย์ ศรีสุนทร

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ( ส.ค.ส. 1 )

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

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

ราย
ราย
ราย
7 คน ดังนี้
5 มิ.ย. 65
7 มิ.ย. 65
8 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65
14 มิ.ย. 65
15 มิ.ย. 65
26 มิ.ย. 65

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูเลย จำ�กัด
สรุปสมาชิกเสียชีวิต
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565

สมาชิก			

สามัญ

สมทบ

สสอ.      จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        22
8
ส.ค.ส 1   จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ             13         4
ส.ค.ส 2   จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ             16             28
สสอค.     จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        18
สส.ชสอ. จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ        9
-

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

6,598
2,497
9,009

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอ. จำ�นวน 4 คน ดังนี้

สมาชิก		
- สามัญ 3,378
ราย
		
- สมทบ 2,643
ราย
		
รวม
6,021
ราย
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 1 จำ�นวน 1 คน ดังนี้
1. นายศราวุธ ดีบุรี
สมทบ เสียชีวิต 15 มิ.ย. 65

สมาชิก		
- สามัญ
4,172
		
- สมทบ
3,817
		
รวม
7,989
รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ส.ค.ส 2 จำ�นวน
1. นางฝุน่
บุปผาเวียง สมทบ เสียชีวติ
2. ร.ต.ต.ทองสุข ศรีสขุ
สมทบ เสียชีวติ
3. นายแก้ว อาจแก้ว
สมทบ เสียชีวติ
4. นายภักดี บุญทะวงศ์ สมทบ เสียชีวติ
5. นายบุญเลิศ ป้านภูมิ
สมทบ เสียชีวติ
6. นายศราวุธ ดีบรุ ี
สมทบ เสียชีวติ
7. นางร่วม วรธงไชย
สมทบ เสียชีวติ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

รวม
30
17
44
18
9

1. นายเฉลิมเกียรติ   ทิพรส
2. นายอุดม
  ผิวพันธมิตร
3. นายสุวบิ ลู ย์   จำ�รูญศิริ
4. นายบุญเฮือง   แพงคำ�ศรี

สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ

เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ
เสียชีวติ

30 ธ.ค. 65
13 พ.ค. 65
1 มิ.ย. 65
8 มิ.ย. 65

สมาชิกได้รบั เงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังนี้

1. รับเงินสงเคราะห์ตามจำ�นวนสมาชิกเท่าทีค่ งสภาพ x 25 บาท
2. สมาชิกสามัญรับเงินสมทบจากสหกรณ์จ�ำ นวน ไม่เกิน 500,000  บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ 4,577
- สมทบ
448
รวม
5,025		

ราย
ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สสอค. จำ�นวน 2 คน ดังนี้

1. นายอุดม
2. นายสุวบิ ลู ย์

ผิวพันธมิตร สามัญ
จำ�รูญศิริ สามัญ

เสียชีวติ 13 พ.ค. 65
เสียชีวติ 1 มิ.ย. 65

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย

สมาชิก		
		
		

- สามัญ
- สมทบ
รวม

2,879 ราย
113		
2,992		

ราย
ราย

รายชือ่ สมาชิกผูเ้ สียชีวติ สส.ชสอ. จำ�นวน - คน ดังนี้

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม 2565

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ยังไม ได้ผานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ)

จำ�นวนสม�ชิก

ส�มัญ 6,627 คน

รายละเอียดสวัสดิการ
และโครงการตางๆ ใหสมาชิก
สอ.ครูเลย จํากัด ประจําปดังนี้
1. สวัสดิก�ร ฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ของสม�ชิก สอ.ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)
2. สวัสดิก�ร สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิก ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
3. สวัสดิก�ร สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิก ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
4. โครงก�รสวัสดิก�รช่วยเหลือครอบครัวสม�ชิก ส.ค.ส. 1 และส.ค.ส. 2
5. สวัสดิก�รวันเกิด
6. สวัสดิก�รกองทุนสวัสดิก�รสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ
7. สวัสดิก�รทุนก�รศึกษ�สำ�หรับบุตรสม�ชิก
8. สวัสดิก�ร จัดทำ�ประกันชีวิตกลุ่มให้กับสม�ชิกประเภทส�มัญ
9. สวัสดิก�ร จัดทำ�ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสม�ชิกประเภทส�มัญ
10. เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬ�นักเรียน กีฬ�หน่วยง�นและกลุ่มสม�ชิก
11. เงินสนับสนุนง�นวันเด็กแห่งช�ติ
12. เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครู
13. โครงก�รต่�งๆ ของสม�ชิก สอ.ครูเลย จำ�กัด

สมทบ 1,289 คน

รวม 7,916 คน

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการทุกประเภท
สอ.ครูเลย จํากัด
(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
ดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)
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�นทีร่ ะบุโรค)
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�ยอุบตั เิ หตุ)
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)

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม 2565

สรุปผลประโยชน (สวัสดิการ) สมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด
จะไดรับหลังจากเสียชีวิต ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

KTB Co-op (SB)

ขั้นตอนก�รกดเงิน ATM ฝ�กเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอนการฝากเงิน

ตัวอยางการฝากเงิน

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

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

KTB CO-OP (SB) กรุงไทย

สอดบัตร-กดรหัส ATM

1.บริการอ�นๆ
2.บริการอ�นๆ

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

ขั้นตอนก�รกดกู้เงิน (กระแสร�ยวัน ATM)

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�
สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ�นๆ

2.สหกรณออมทรัพย

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

กูเงินเขาบัญชี
(กรณีฝากเงินกูในบัญชี)
ออมทรัพย
(ใสจํานวนเงินที่จะกู)

หลังจ�กทำ�ร�ยก�รเสร็จสิ้นจะได้รับสลิปเงินที่กดกู้
จะเข้�ไปอยู่ในบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ ระบบจะแสดงตัว
เลือก กดทำ�ร�ยก�รต่อ และทำ�ร�ยก�รถอนเงินต�มปกติ
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วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม 2565

เงินผูไดนอ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายการโอนเงินเขาบัญชี
ขอมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

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

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

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

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
7-ม.ค.-65
26-ม.ค.-65
1-ก.พ.-65
7-ก.พ.-65
25-มี.ค.-65
5-พ.ค.-65

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

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
น.ส.วร�พร แก้วทอง
เลย
น.ส.ขนิษฐ� คงถึง
น.ส.วร�พร แก้วทอง
น�งพัชญ์สิต� มั่งมีธนพันธ์
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
600.00
11,000.00
5.00
600.00
2,921.00
10,405.00

1

จำ�นวนเงิน

ส�ข�นครพนม

2,000.00

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�เลย
ส�ข�ชุมแพ
ส�ข�โพนพิสัย
ส�ข�เลย
ส�ข�วังสะพุง
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�หนองบัวลำ�ภู
ส�ข�เลย
ส�ข�หล่มสัก
ส�ข�เลย

12,470.00
12,000.00
1,496.00
95.75
1,000.00
5,100.00
2,000.00
1,950.00
20,000.00
1,000.00
3,000.00
5,000.00
65,111.75

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-97590-2
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6-มิ.ย.-54
28-มิ.ย.-54
31-ม.ค.-55
23-เม.ย.-55
28-ก.ย.-55
9-ต.ค.-55
7-ม.ค.-56
5-ก.พ.-56
5-ก.พ.-56
15-ต.ค.-56
1-มี.ค.-57
29-ธ.ค.-58

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

24-ก.พ.-55

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
ส�ข�ด่�นซ้�ย

จำ�นวนเงิน
2,000.00
2,000.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
6-ก.ค.-57
1
2-ต.ค.-60
2
21-มี.ค.-62
3
11-เม.ย.-62
4

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย

จำ�นวนเงิน

100.00
300.00
900.00
4,000.00
5,300.00

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1
9 มี.ค. 59

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ส�ข�หนองหิน

100,000.00

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

จำ�นวนเงิน

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7
1

3 พ.ค. 59

ส�ข�วังสะพุง

31,283.00

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
21-พ.ย.-60
1

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

ส�ข�เลย

จำ�นวนเงิน
2,736.10

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
1

29-ม.ค.-62

2

26-ม.ค.-65

302,881.11

หมายเหตุ : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว
กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน

8 มี.ค.54

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�

ส�ข�เลย
น.ส.ตติย� ธรรมวรรณ
ส�ข�แม่จัน เชียงร�ย

จำ�นวนเงิน

270.00

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3
ลำ�ดับที่ วัน เดือน ปี
1

26-มี.ค.-64

ร�ยก�รโอนจ�กส�ข�
ส�ข�เลย

100.00
370.00

จำ�นวนเงิน

900.00

ประชุมหาแนวทางแก ไขปญหาการชําระหนี้ ใหกับสมาชิกหสหกรณฯ
จะเกษียณอายุราชการประจําป 2565

คณะกรรมการดําเนินการ สอ.ครูเลย จํากัด รวมพิธีเปดอาคารสํานักงานแหงใหม
สอ.พนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการดําเนินการ สอ.ครูเลย ประชุมรวมผูแทนสมาชิกแจงการแก ไขปญหาหนี้สินของสมาชิก

คณะกรรมการดําเนินการ สอ.ครูเลย จํากัด
รวมงานฌาปกิจสมาชิก ณ บานกางปลา

รวมกิจกรรมกลุมสมาชิก
หนวยดานซายณ โรงเรียนบานตูบคอ

วิสัยทัศน

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

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

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com
สหกรณ (042-811149, 812192 แฟกซ 832433)
ผูจัดการ นายเอกพัฒน นิสีดา 088-3189755
รองผูจัดการ นางนันทิดา 081-2615005 รองผูจัดการ นางสุจิตรา 081-2638606
ฝายเรงรัดหนี้สิน
084-7853970 ฝายสินเช�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
นิติกร
093-0547195
สสอ.
042-811165, 087-8077289, 096-7575075
(ศูนยประสาน สสอค.เลย) 083-1510007, 042-811149 ตอ 19
บรรณาธิการ
ดร.สายชล ศรีคํา
กองบรรณาธิการ 1. นายวรวิทย ศรีสุนทร 2. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 3. ดร.สายชล ศรีคํา
4. นายพุฒิพงษ อุทรบูรณ 5. นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์
ฝายอํานวยการ 1. นายวิรัตน พุทธทองศรี 2. ดร.อนุช ธรรมวรรณ 3. นายอนุ มาลาพันธุ
4. นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 5.นายไพรวัล อ่ํานาเพียง 6. ดร.สมพร ไชยแสง
7. นายจันทรลอย สุรภีร 8. นายนิคสัน ทองทิพย 9. นายอดิศักดิ์ มีบุญ
10. นายสมเชาว แกววงษา 11. นายพุฒิพงษ อุทรบูรณ 12. นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์
13. นายพนมไพร พิมพที 14. นายวรวิทย ศรีสุนทร 15. ดร.สายชล ศรีคํา
ฝายจัดการ
1. นายเอกพัฒน นิสีดา 2. นางนันทิดา สุคนธบารมี3. 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.สุจิตรา ลูกภูเขียว 12. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย
รอยละ 2.55 ตอป
ออมทรัพย พิเศษ รอยละ 3.20 ตอป
สินทรัพยทวี
รอยละ 3.50 ตอป
เงินฝากประจํา
ประจํา 6 เดือน รอยละ 2.95 ตอป
ประจํา 12 เดือน รอยละ 3.20 ตอป
ประจํา 24 เดือน รอยละ 3.40 ตอป
มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565

