


เรียน    สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพ

ทุกท่�น 

	 	 พบกันในว�รส�รฉบับที่	 7	 ประจำ�เดือนตุล�คม	

2565	 ก�รประชุมโครงก�รพัฒน�สม�ชิกประจำ�ปี	 2565		

จะดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นหน่วยสุดท้�ยสำ�หรับสม�ชิกที่

ยังไม่ได้เข้�ร่วมประชุมแต่ละหน่วย	 (เก็บตก)	 ในวันที่	 5	

พฤศจิก�ยน	 2565	 ณ	 สำ�นักง�นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	

จำ�กัด	 	ขอขอบคุณคณะกรรมก�ร	 	ผู้แทนสม�ชิกทุกหน่วย	

คณะผู้ที ่เกี ่ยวข้อง	ที่ให้ก�รต้อนรับและให้คว�มร่วมมือ

จัดโครงก�รดังกล่�วเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย	ก�รออกพบ

ปะสม�ชิก	โดยมีคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร	คณะผู้ตรวจสอบ

กิจก�ร	คณะกรรมก�รเลือกตั้ง	สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด	หน่วยง�นต่�งๆ	ที่ให้คว�ม

รู้ประช�สัมพันธ์ข้อมูล	 และตอบคำ�ถ�มทุกประเด็นที่มวล

สม�ชิกค้�งค�ใจ	ถือว่�คุ้มค่�ในก�รดำ�เนินก�รในโครงก�ร

พัฒน�สม�ชิกของทุกปี	

  ท้ังน้ีก�รออกพบปะสม�ชิกในโครงก�รพัฒน�สม�ชิก

ประจำ�ปี	2565	ฝ่�ยจัดก�รได้รวบรวมแบบสอบถ�มและ

ข้อเสนอแนะต่�งๆที่สม�ชิกทุกหน่วยได้แนะนำ�	ม�วิเคร�ะห์

พิจ�รณ�ในแต่ละประเด็น	เพ่ือนนำ�ไปแก้ไขปรับปรุง	ปรับเปล่ียน

รูปแบบก�รทำ�ง�น	 ในก�รบริก�รมวลสม�ชิกให้ทั่วถึงและ

เป็นที่พึ่งของมวลสม�ชิกในฐ�นะผู้ให้บริก�รอย่�งดีที่สุด	

  สุดท้�ยน้ี	ขออำ�น�จคุณพระศรีรัตนตรัย	จงดลบันด�ล

ให้สม�ชิกและครอบครัว			พบแต่คว�มสุข	คว�มเจริญตลอด

ไปเทอญ		พบกันใหม่ฉบับหน้�สวัสดีครับ

(น�ยวิรัตน์  พุทธทองศรี)

ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด

เรียน    สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด 
ที่เค�รพทุกท่�น  
	 	 	 พบกับว�รส�รข่�ว	 สอ.ครูเลย	 จำ�กัด	 ประจำ�เดือน
ตุล�คม	2565	เป็นเดือนแรกในก�รใช้ชีวิตแบบบุคคลธรรมด�
ส�มัญของข้�ร�ชก�รครูที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	 เมื่อวันที่	 30	
กันย�ยน	2565	ที่ผ่�นม�		ทุกอย่�งมันเป็นอนัตต�	เป็นสิ่ง
ไม่เที่ยง	อย่�ไปยึดมั่นถือมั่น	จงปล่อยว�ง	ชีวิตจะได้มีคว�ม
สุขตลอดก�ล	(พระพุทธเจ้�ได้กล่�วไว้)
	 ช่วงเดือนตุล�คมน้ี	ท�งคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์
ชุดที่	58/2565	ได้ออกพบปะสม�ชิกสหกรณ์ฯ	ต�มโครงก�ร
พัฒน�สม�ชิก	 ประจำ�ปี	 2565	 ท่ีแต่ละหน่วย	 จัดขึ้นต�ม
ปฏิทินง�น	 (สอ.ครูเลย	 พบสม�ชิก)	 ได้ทร�บปัญห�คว�ม
ต้องก�รให้สหกรณ์ช่วยเหลือ	 เช่น	 ก�รลดดอกเบี้ยเงินกู้
จ�ก	5.90	บ�ท/ปี	เหลือ	5.00	บ�ท/ปี	ทั้งนี้คณะกรรมก�ร
ชุดที่	 58/2565	 รับฟังคว�มคิดเห็นของสม�ชิกฯ	 จะนำ�ไป
วิเคร�ะห์ผลกระทบ	 ต้นทุน	 กำ�ไร	 แหล่งที่ม�ของเงินให้
รอบคอบ	ถ่ีถ้วน	ก่อนจะตัดสินใจต�มข้อเสนอของสม�ชิกฯครับ
เพร�ะที่ม�ของร�ยได้ของสหกรณ์ฯ	 ม�จ�กดอกเบี้ยรับจ�ก
เงินกู้,	 ดอกเบี้ยรับจ�กเงินฝ�ก	 	 และร�ยได้อื่นๆ	 ข้อมูล	ณ	
31	 สิงห�คม	 2565	 รวมร�ยได้	 	 370,724,135.65	 บ�ท		
ลดลงจ�กปีที่แล้ว	 	 97,526,7979	 บ�ท	 	 คิดเป็น	 -2.56%		
เพร�ะเร�ลดดอกเบี้ยจ�ก	6.25	บ�ท/ปี	เป็น	5.90	บ�ท/ปี										
จึงทำ�ให้กำ�ไรลดลง	แต่สม�ชิกได้ผลประโยชน์คือส่งดอกเบี้ย
เงินกู้น้อยลงทำ�ให้มีเงินส่งเงินต้นม�กขึ้น
  ในรอบ 6 เดือนที่ผ่�นม� 
	 	 ทุนของสหกรณ์	 ทุนเรือนหุ้น	 ณ	 วันที่	 31	 สิงห�คม	
2565		มี		3,651,290,320		บ�ท
	 	 ทุนสำ�รอง	ณ	วันที่	31	สิงห�คม	2565	
มี		561,147,812.03		บ�ท
	 	 ทุนสะสมต�มข้อบังคับ	ณ	วันที่	 31	สิงห�คม	2565		
มี		4,629,380.78		บ�ท
	 	 ประม�ณก�รกำ�ไรสุทธิ	ณ	วันที่	 31	สิงห�คม	2565		
มี		131,589,330.02		บ�ท
	 	 รวมทุนของสหกรณ์	ณ	วันที่	31	สิงห�คม	2565			
มี		4,348,656,842.83	บ�ท
	 	 จะเห็นได้ว่�คว�มเคลื่อนไหวในก�รดำ�เนินง�นของ
คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่	58/2565	มีคว�มโปร่งใส
ตรวจสอบได้		และห่วงใยสม�ชิกฯ	ทุกๆ	ท่�น
	 	 สุดท้�ยนี้		ขอให้สม�ชิกทุกท่�น		มีคุณภ�พชีวิต			ที่ดี		
มีคว�มสุข		สุขภ�พแข็งแรง		พบกันใหม่ฉบับหน้�		
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน ตุล�คม 25654

ขอคุยดวยคน

ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

โดย... นายลัญจกร  โสประดิษฐ

1. ช่วยชะลอคว�มเสื่อมของสมอง
										สมองก็เหมือนกับอวัยวะส่วนอื่น	ๆ	ที่มีก�รเสื่อมลงต�มวัย	แต่ก�ร
ออกกำ�ลังก�ยช่วยชะลอคว�มเสื่อมของสมองได้	 ทำ�ให้ส�ม�รถคิดและ
จดจำ�ได้ดีกว่�คนที่ไม่ออกกำ�ลังก�ยนอกจ�กนี้ก�รออกกำ�ลังเป็นประจำ�	
ยังทำ�ให้ดูกระฉับกระเฉง	มีสม�ธิในก�รเรียนรู้ได้ดีกว่�
2. ทำ�ให้กระดูกแข็งแรงหน�ขึ้น
	 ก�รกินแคลเซียมเพียงอย่�งเดียว	 ไม่ได้ช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้น	
ควรอออกกำ�ลังก�ยควบคู่ไปกับก�รกินอ�ห�รที่มีแคลเซียมสูง			
3. ทำ�ให้ผิวสวย
	 ก�รออกกำ�ลังก�ยจะช่วยนำ�ออกซิเจนเข้�สู่เซลล์ต่�ง	 ๆ	 ของ
ร่�งก�ยได้ม�กขึ้น	 ยิ่งร่�งก�ยได้รับออกซิเจนม�กขึ้นเพียงใด	 ก็จะยิ่งช่วย
ต่อต้�นก�รเกิดอนุมูลอิสระได้ม�กขึ้นเท่�นั้น	จึงช่วยชะลอคว�มเสื่อมของ
เซลล์ได้	ทำ�ให้ผิวพรรณสดใสขึ้น
4. ลดคว�มเครียด
	 ก�รออกกำ�ลังก�ย	ช่วยลดคว�มวิตกกังวล	ผ่อนคล�ยคว�มเครียดได้
เนื่องจ�กในระหว่�งก�รออกกำ�ลังก�ย	 ร่�งก�ยจะหลั่งส�รเอนดอร์ฟนส์
หรือส�รแห่งคว�มสุข	 ทำ�ให้รู้สึกสดชื่นขึ้น	 นอกจ�กนี้ก�รที่ร่�งก�ยได้
เคลื่อนไหว	 จิตใจก็ได้เคลื่อนไหวไปด้วย	 ทำ�ให้ไม่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่
กังวลอยู่	 ส่วนก�รออกกำ�ลังก�ยแต่ละชนิด	 มีผลต่อสมองต่�งกันก�รออก
กำ�ลังก�ยชนิดที่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�สม�ธิ	 เช่น	 โยคะ	 หรือไทเกก	 จะช่วย
ผ่อนคล�ยคว�มเครียดในสมองได้ม�กกว่�	 ก�รออกกำ�ลังก�ยประเภทที่
ต้องออกแรงม�กๆ
5. ช่วยผ่อนคล�ยภ�วะก�รปวดประจำ�เดือน
	 วิธีธรรมช�ติที่ช่วยรักษ�อ�ก�รปวดท้องเมนได้ดีที่สุด	 คือก�ร
ออกกำ�ลังก�ยอย่�งสม่ำ�เสมอไม่ว่�จะเป็นก�รวิ่ง	ว่�ยน้ํา	หรือแอโรบิค	ถ้�
ไม่มีเวล�ก็ออกกำ�ลังง่�ย	ๆ	ด้วย	ก�รซิท-อัพตอนเช้�ก็ได้	ยิ่งใกล้รอบเดือน	
ก็ยิ่งควรซิท-อัพไว้ล่วงหน้�	 เพร�ะจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและ
ช่วยให้กล้�มเนื้อบริเวณมดลูกมีคว�มยืดหยุ่นทำ�ง�นได้ดีขึ้น

ขอดีของการออกกําลังกาย

6. ลดอ�ก�รท้องผูก
 ก�รออกกำ�ลังก�ย	ไม่ว่�จะเป็นก�รเดินเร็ว	ๆ	ก�รว่ิงเหย�ะ	ก�รว่�ยนํ้า
หรือปันจักรย�น	จะช่วยกระตุ้นก�รไหลเวียนของโลหิต	ทำ�ให้ระบบขับถ่�ย
ได้ระบ�ยของเสียและส�รพิษออกจ�กร่�งก�ยม�กขึ้น
7. ทำ�ให้หลับง่�ยข้ึน
	 ก�รออกกำ�ลังก�ยในช่วงเย็น	 ช่วยให้หลับได้ง่�ยข้ึน	 เน่ืองจ�กก�ร
ออกกำ�ลังก�ยมีผลโดยตรงกับระบบประส�ทส่วนกล�ง	ทำ�ให้รู้สึกผ่อนคล�ย
8. ทำ�ให้กล้�มเน้ือแข็งแรง 
	 ก�รออกกำ�ลังก�ยอย่�งสมํ่าเสมอ	 จะทำ�ให้กล้�มเน้ือแต่ละส่วนแข็ง
แรง	ทำ�ให้หุ่นกระชับสมส่วน
 ประโยชนของการออกกําลังกาย

	 ในปัจจุบันวิทย�ก�รท�งก�รแพทย์มีคว�มเจริญก้�วหน้�ม�กข้ึน		
ส�ม�รถปองกันและรักษ�โรคต่�ง	 ๆ	 ได้ม�กม�ย	 ดังน้ันส�เหตุส่วนใหญ่ของ
ก�รเสียชีวิต	 จะม�จ�กโรคท่ีไม่ติดเช้ือ	 และจ�กพฤติกรรมของมนุษย์	 เช่น	
ก�รสูบบุหร่ี		ก�รด่ืมสุร�		ย�เสพติด		ฯลฯ			ซ่ึงโรคต่�ง	ๆ 			เหล่�น้ีเร�ส�ม�รถ
ปองกันได้หรือทำ�ให้ทุเล�ลงได้	 โดยก�รออกกำ�ลังก�ย	ควบคุมอ�ห�ร	และมี
พฤติกรรมในก�รดำ�รงชีวิตท่ีเหม�ะสม
	 ก�รปองกันเสริมสร้�งสุขภ�พ	เป็นวิธีก�รท่ีได้ผล	และประหยัดท่ีสุด	
สำ�หรับก�รมีสุขภ�พท่ีดี	 ดังน้ันก�รออกกำ�ลังก�ยเพ่ือสุขภ�พจึงมีประโยชน์		
ดังน้ี
	 1.	 ปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน	 	 สมรรถภ�พก�รทำ�ง�นของ
หัวใจจะดีข้ึนม�ก	ถ้�ออกกำ�ลังก�ยอย่�งถูกต้องและสมํ่าเสมอติดต่อกัน	3	เดือน
ชีพจรหรือหัวใจจะเต้นช้�ลง	ซ่ึงจะเป็นก�รประหยัดก�รทำ�ง�นของหัวใจ
	 2.	ลดไขมันในเลือด	เพร�ะไขมันในเลือดสูงเป็นส�เหตุหน่ึงของ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน		
	 3.	เพ่ิม		High		Density		Lipoprotein		Cholesterol	(HDL-C)			
ในเลือด		ซ่ึงถ้�ย่ิงสูงจะย่ิงดีจะช่วยปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน	
	 4.	ลดคว�มอ้วน	(ไขมัน)		เพ่ิมกล้�มเน้ือ	(น้ำ�หนักอ�จไม่ลด)	
	 5.	ปองกัน	และรักษ�โรคเบ�หว�น	
 6.	ช่วยลดคว�มดันโลหิต	(สำ�หรับผู้มีคว�มดันโลหิตสูง)	ลดได้ประม�ณ
10-15	ม.ม.	ปรอท	
	 7.	 ช่วยทำ�ให้หัวใจ	 	 ปอด	 	 ระบบหมุนเวียนของโลหิต	 	 กล้�มเน้ือ		
เอ็น		เอ็นข้อต่อ		กระดูกและผิวหนังแข็งแรงย่ิงข้ึน	ช่วยลดคว�มเครียด	ทำ�ให้
นอนหลับดีย่ิงข้ึน	คว�มจำ�ดี		เพ่ิมสมรรถภ�พท�งเพศ	ชะลออ�ยุ	ช่วยปองกัน
อ�ก�รปวดหลัง	(เพร�ะกล้�มเน้ือหลังแข็งแรงข้ึน)
  8.	ปองกันโรคกระดุกเปร�ะ	โดยเฉพ�ะสุภ�พสตรีวัยหมดประจำ�เดือน
 9.	ร่�งก�ยเปล่ียนไขมันม�เป็นพลังง�นได้ดีกว่�เดิม	ซ่ึงเป็นก�รประหยัด
ก�รใช้แปง	(glycogen)	ซ่ึงมีอยู่น้อย	และเป็นก�รปองกันโรคหัวใจ	
 10.	ช่วยปองกันโรคมะเร็งบ�งชนิด	เช่ือ	ลำ�ไส้ใหญ่	เต้�นม	ต่อมลูกหม�ก	
	 11.	ทำ�ให้มีสุขภ�พดี	ประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�โรค

ท่ีมา : https//sites.google.com/site/tanthai9797
/khxdi-khxng-kar-xxk-kalang-kay



มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายพุฒิพงษ  อุทธบูรณ

โรคที่ควรระวัง และวิธีปองกันเบื้องตน มาฝากครับ
  1. โรคน้ํากัดเท้�จ�กเชื้อร�และแผลพุพองเปนหนอง
	 ซึ่งเกิดจ�กก�รยํ่าน้ําหรือแช่น้ำ�ที่มีเชื้อโรคหรืออับชื้นจ�กเสื้อผ้�และเครื่อง						
แต่งก�ยที่ไม่สะอ�ดเป็นเวล�น�น	โดยจะมีอ�ก�รเท้�เปอย	 เป็นหนอง	และเริ่มคัน
ต�มซอกนิ้วเท้�	 ผิวหนังลอกเป็นขุย	 จ�กนั้นผิวหนังจะพุพอง	นิ้วเท้�หน�และแตก	
มีโอก�สเกิดโรคแทรกซ้อนคือผิวหนังอักเสบ	 ปองกันได้ด้วยก�รเช็ดเท้�ให้แห้ง	
ห�กมีบ�ดแผลควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดแล้วท�ด้วยย�ฆ่�เชื้อ
  2. โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจ�กเชื้อไวรัส
	 ติดต่อได้ทุกเพศทุกวัย	แพร่กระจ�ยในลมห�ยใจ	เสมหะ	น้ําล�ย	อ�ก�รมี
ไข้		ปวดศีรษะ	ปวดเม่ือย	ไอจ�ม	อ่อนเพลีย		ปองกันได้ด้วยใช้ผ้�ปดป�กเวล�ไอจ�ม	
ด่ืมนํ้าอุ่นม�กๆ	มีไข้สูงเกิน	7	วันควรพบแพทย์	
  3. โรคปอดบวมเกิดจ�กเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือสำ�ลักสิ่งแปลกปลอมเข้�ไปในปอด
	 เช่น	น้ําสกปรกจนทำ�ให้เกิดก�รอักเสบ	อ�ก�รไข้สูง	ไอม�ก	หอบห�ยใจเร็ว	
เห็นช�ยโครงบุม	 ริมผีป�กซีดหรือเขียวคล้ํา	 กระสับกระส่�ยหรือซึม	 ห�กมีอ�ก�ร
ควรรีบพบแพทย์ทันที
  4. โรคต�แดง
	 ติดต่อได้ง่�ยในเด็กเล็กแต่เป็นโรคท่ีไม่มีอันตร�ยรุนแรง	 ส่วนใหญ่เกิดจ�ก
เช้ือไวรัส	 แต่ห�กไม่ได้รับก�รรักษ�อ�จมีเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้	 อ�ก�รหลังได้
รับเชื้อประม�ณ	1	–	2	วัน	จะมีอ�ก�รระค�ยเคือง	ปวดต�	น้ําต�ไหล	กลัวแสง	มีขี้
ต�ม�ก	หนังต�บวม	เยื่อบุต�ข�วอักเสบแดง	ทั้งนี้ในห�กดูแลถูกวิธีจะห�ยได้ใน	1	
–	2	สัปด�ห์	แต่ถ้�ไม่ดูแลอ�จเกิดอ�ก�รแทรกซ้อน	เช่น	กระจกต�ดำ�อักเสบ	ทั้งนี้
ปองกันได้ด้วยล้�งดวงต�ให้สะอ�ดเมื่อถูกฝุ่นละออง	หมั่นล้�งมือบ่อยๆ	ไม่ควรขยี้ต�
  5. โรคติดเชื้อระบบท�งเดินอ�ห�ร
	 ส่วนใหญ่เกิดจ�กเชื้อโรคที่เข้�สู่ร่�งก�ยจ�กก�รรับประท�นอ�ห�ร	 หรือ
ดื่มน้ําที่ปนเปอนเชื้อโรค	 เช่น	 อ�ห�รปรุงสุกๆ	 ดิบๆ	 อ�ห�รที่มีแมลงวันตอม	
อ�ห�รค้�งคืนหรือเน่�บูด	แบ่งออกเป็นหล�ยโรค	ได้แก่	โรคอุจ�ระร่วง	อ�ก�รถ่�ย
อุจจ�ระเหลวหรือเป็นน้ํา	 อ�จมีมูกเลือดและมีก�รอ�เจียนร่วมด้วย	 อหิว�ตกโรค	
จะถ่�ยเป็นน้ําคล้�ยน้ําซ�วข้�วทีละม�กๆ	 อ�ก�รรุนแรงอ�ห�รเป็นพิษ	 มักมี
อ�ก�รปวดท้องร่วมกับก�รถ่�ยอุจ�ระเหลว	 คลื่นไส้	 อ�เจียน	 มีอ�ก�รปวดศีรษะ
และเมื่อยเนื้อตัวร่วมด้วย	โรคบิด	จะถ่�ยอุจจ�ระมีมูกหรือเลือดปน	มีไข้	ปวดท้อง
และมีปวดเบ่งร่วมด้วย	โรคไข้ทัยฟอยด์หรือไข้ร�กส�ดน้อย
	มีอ�ก�รสำ�คัญคือมีไข้	เบื่ออ�ห�ร	ท้องผูก	เมื่อยเนื้อตัว	
ปวดศีรษะ	ปองกันได้โดยล้�งมือให้สะอ�ด	
เลือกรับประท�นอ�ห�ร	กำ�จัดสิ่งปฏิกูล	ขยะมูลฝอย	
เพื่อไม่ให้เกิดแหล่งเพ�ะพันธุ์ของแมลงวัน	แต่ห�กป่วยจำ�เป็นต้องดื่มน้ํา
หรืออ�ห�รเหลวม�กๆ	รวมทั้งดื่มส�รละล�ยน้ําต�ลเกลือแร่	(โอ	อ�ร์	เอส)	ด้วย

กฏหมาย
นารู  

	 	 สวัสดีครับสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยที่เค�รพ

ทุกท่�น	พบกับว�รส�รฉบับที่	7	ประจำ�เดือนตุล�คม	2565	มี

สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด	และบุคคลท่ัวไปส่วนม�ก

ยังไม่เข้�ใจว่�	ก�รท่ีจะกู้เงินจ�กสหกรณ์จะต้องได้รับคว�มยินยอม

จ�กคู่สมรสก่อนหรือไม่	กรณีน้ีคู่สมรสม�ทำ�หนังสือไว้กับสหกรณ์ 

“ห�กจะกู้เงินจ�กสหกรณ์	 จะต้องแจ้งให้คู่สมรสทร�บก่อน

หรือ	จะได้รับคว�มยินยอมจ�กคู่สมรสหรือไม่””		

คำ�พิพ�กษ�ฎีก�ที่ 1846/2555

	 	 จำ�เลยที่	1	(สหกรณ์)	เป็นนิติบุคคล	ก่อตั้งขึ้นต�ม

พระร�ชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	ต�มข้อบังคับสหกรณ์

ข้อที่	 29	 ก�รกู้เงินนั้นอ�จให้กู้ได้แก่สม�ชิกและสหกรณ์อื่น	

เมื่อจำ�เลยที่	3	เป็นสม�ชิกสหกรณ์	ย่อมกู้เงินจ�กสหกรณ์ได้	

และไม่มีข้อบังคับว่�	 ก�รกู้เงิน	 จะต้องได้รับคว�มยินยอม					

จ�กคู่สมรสก่อน	

 โจทก์	เป็นบุคคลภ�ยนอกมิได้เป็นสม�ชิก	ข้อบังคับสหกรณ์

มิอ�จบังคับโจทก์ที่เป็นบุคคลภ�ยนอกได้	ที่ทำ�บันทึกไว้	 จึงมิใช่

เงื่อนไขที่จำ�เลยที่	1	(สหกรณ์)	จะต้องปฏิบัติต�ม		

	 	 ฎีก�ตัวอย่�งก�รที่คู่สมรสฟองสหกรณ์ในกรณีที่คู่

สมรสไม่ยินยอมให้กู้	สบ�ยใจได้เลยครับ	เหตุผลที่ท�งสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเลย	 จำ�กัด	 ได้มีใบยินยอมจ�กคู่สมรสก็เพร�ะ

ต้องก�รให้คู่สมรสรับทร�บในก�รกู้เงิน	เพื่อปองกันก�รนำ�เงิน

ที่กู้ไปใช้จ่�ยผิดวัตถุประสงค์		

	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้�กับกฎหม�ยน่�รู้			สวัสดีครับ
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โดย นายเกี่ยน สุววรณเกษี

âÃ¤ÃŒÒÂ ท่ีมากับ 

นํ้าทวม & หลังนํ้าทวม



ผู้ตรวจพบสมาชิก  

เดือน ตุลาคม 2565

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน ตุล�คม 25656

เรียน พี่น้องสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่�น

	 สำ�หรับเดือน		ตุล�คม		2565		ได้นำ�ข้อสังเกต		 เดือน		กันย�ยน		

2565	 ม�สรุปให้ท่�นได้รับทร�บผลก�รตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตพร้อม

เสนอคณะกรรมก�รเพื่อให้พิจ�รณ�และปฏิบัติในส่วนที่ไม่ชอบด้วย

ระเบียบและหลักข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง	 	 และพี่น้องสม�ชิกก็อย่�ได้ละเลย

ได้ช่วยสะท้อนคว�มคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เพื่อคว�มมั่นคงของ

สหกรณ์เร�	 	 สำ�หรับเดือนนี้ก็ได้สรุปให้ท่�นได้รับทร�บเพียง	 4	 	 ข้อจ�ก

จำ�นวน		8		ข้อเนื่องจ�กพื้นที่มีจำ�กัดขอให้ท่�นได้ไปอ่�นในว�รส�รสหกรณ์

ฉบับเต็มๆจึงลงได้เท่�นี้.	 	

ข้อสังเกตที่ 1 ก�รก่อสร้�งโดมอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  

จำ�กัด 

	 คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบกระบวนก�รจัดจ้�งก่อสร้�งโดม

อเนกประสงค์ที่ได้รับอนุมัติงบประม�ณจ�กที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�

ปี	 2564	 เมื่อวันที่	 26	 มีน�คม	 2565	 	 จำ�นวน	 549,000	 	บ�ท	 	 และทำ�

สัญญ�จ้�งเป็นเงิน	 	 548,000	 	 บ�ท	 	 กำ�หนดแล้วเสร็จภ�ยใน	 	 90	 	 วัน		

จ�กก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินก�รเป็นไปต�มระเบียบและขั้นตอน	 แต่มีบ�ง

ประเด็นที่เห็นว่�ควรแก้ไขปรับปรุงคือขน�ดแบบรูปกับก�รก่อสร้�งจริง	

เพร�ะสถ�นที่สร้�งจริงขน�ดคว�มกว้�งย�วไม่สัมพันธ์กับแบบรูปร�ยก�รที่

กำ�หนดคือ	กว้�ง		12		เมตร		ย�ว		16		เมตร		เนื่องจ�กพื้นที่จำ�กัด		แต่สร้�ง

จริงวัดได้กว้�ง	9.60		เมตร		ย�ว		14.60		เมตร		จะเห็นว่�ข�ดไปและสัญญ�

ก็ยังไม่สมบูรณ์	จึงได้เสนอแนะดังนี้	 	 	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ให้ปรับแบบรูปร�ยก�รให้เป็นไปต�มข้อเท็จจริงและปรับปรุง

สัญญ�ให้สมบูรณ์ต�มที่คณะผู้ตรวจที่ได้เสนอแนะ

	 2.	ปรับวงเงินในสัญญ�จ้�งลงต�มเนื้อง�นที่ข�ดไปและให้จัดทำ�

บันทึกต่อท้�ยสัญญ�จ้�ง	 	

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

 1.		ก�รดำ�เนินก�รเป็นไปต�มระเบียบของสหกรณ์   

	 2.		สหกรณ์ได้แก้ไขในส่วนที่ผู้ตรวจได้เสนอแนะแล้ว		 	 	

ข้อสังเกตที่ 2 ก�รจัดทำ�ประกันชีวิตกลุ่มสม�ชิก (ประกันอุบัติเหตุ)

	 จ�กก�รตรวจสอบประกันอุบัติเหตุให้สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

เลย	จำ�กัด		4		ปี		ย้อนหลังเพื่อต้องก�รทร�บว่�ที่สม�ชิกเสียชีวิตได้รับเงิน

สินไหมครบทุกคนหรือมีก�รค้�งชำ�ระหรือไม่	จ�กก�รตรวจสอบย้อนหลัง	4		ปี	

มีก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุรวม	15		ร�ย	ได้รับเงินสินไหมทุกร�ยแล้ว	

แต่คณะผู้ตรวจได้เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ให้ติดต�มและเอ�ใจใส่ในก�รติดต�มก�รทำ�ประกันที่ไม่ใช่

ประกันอุบัติเหตุด้วย	

	 2.	ขอบคุณคณะกรรมก�ร/เจ้�หน้�ท่ีท่ีให้คว�มสำ�คัญในก�รติดต�ม

เพื่อสม�ชิก		

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

 ได้ติดต�มบริษัทและดำ�เนินก�รต�มเงื่อนไขก�รเอ�ประกันให้

สม�ชิกทุกร�ย	

ข้อสังเกตที่ 3  สม�ชิกไม่มีหนี้และส่งค่�หุ้นร�ยเดือนด้วยตนเอง  

	 จ�กก�รตรวจสอบส่งค่�หุ้นร�ยเดือน	 	 กรณีสม�ชิกไม่หนี้แต่ไม่ส่ง

ค่�หุ้น	 	ซึ่งต�มระเบียบสม�ชิกทุกคนจะต้องส่งค่�หุ้นที่ระเบียบกำ�หนดจะมี

หนี้หรือไม่ก็ต�ม		จ�กก�รตรวจสอบมีสม�ชิก		5		ร�ยไม่ส่งค่�หุ้นร�ยเดือน		

คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอแนะดังนี้		 	 	 	

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	ให้สหกรณ์แจ้งสม�ชิกจำ�นวน		5		ร�ยที่ไม่ส่งค่�หุ้นให้นำ�ม�ส่ง   

	 2.		ถ้�ไม่ม�ส่งค่�หุ้นหรือประสงค์จะล�ออกก็ให้แจ้งให้สม�ชิกทั้ง

5		ท่�นได้รับทร�บเพื่อให้เป็นไปต�มระเบียบสหกรณ์ว่�ด้วยก�รส่งค่�หุ้น	

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร 

	 สหกรณ์ได้ส่งหนังสือแจ้งสม�ชิกให้ม�ส่งค่�หุ้นแล้ว	เพื่อรักษ�

สถ�นภ�พสม�ชิกต�มระเบียบ		

ข้อสังเกตที่  4 ร�ยง�นก�รตรวจสอบบัญชีระหว่�งปี

ของบริษัทซี เจออดิท  จำ�กัด  

	 คณะผู้ตรวจสอบได้อ่�นร�ยง�นก�รตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ

บุคคลภ�ยนอกที่สหกรณ์จ้�งทำ�ก�รตรวจสอบ	จ�กก�รตรวจสอบมีประเด็น

สำ�คัญที่เป็นห่วงจึงเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้    

ข้อเสนอแนะ

	 ฝ่�ยเงินทุน	 มีก�รแบ่งหน้�ที่ยังไม่เหม�ะสม	 	 ผู้มีหน้�ที่บันทึก

ร�ยก�รรับ–ถอนเงินรับฝ�กมีรหัสผ่�นในก�รแก้ไขร�ยก�รรับฝ�ก-ถอนเงิน

ฝ�กเป็นบุคคลเดียวกัน	ให้แก้ไขแบ่งหน้�ที่ใหม่อย่�ให้เป็นคนๆ	เดียวกัน	

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร 

	 ฝ่�ยจัดก�รได้ดำ�เนินก�รแก้ไขรหัสผ่�นในก�รรับฝ�ก	

ถอนเงินเรียบร้อยแล้ว

                                                                     

พบกันใหม่ฉบับหน้า  

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด       

โทร.. 098 6919199 - 095 653 2392
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สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก  - สามัญ      6,734 ราย
  - สมทบ     2,518 ราย
  รวม     9,252 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน  5  คน ดังน้ี
1.	น�งประไพ	 แก้วมณีช�รัตน์	ส�มัญ	 เสียชีวิต		 5		มี.ค.	65

2.	น�งพวงพลอย	 คละสกุล	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 6		ส.ค.	65

3.	น�ยสิทธิชัย	 ปัญญ�ส�ร	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 27	ส.ค.	65

4.	น�ยวนิช		 ยะตัน	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 23	ก.ย.	65

5.	น�ยทวีศิลป์	 ผิวบ�ง	 สมทบ	 เสียชีวิต	 21	ก.ย.	65

สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ศพและเงินสวัสดิการ ดังน้ี
1.	รับเงินสงเคร�ะห์ต�มจำ�นวนสม�ชิกเท่�ท่ีคงสภ�พ	x	25	บ�ท
2.	สม�ชิกส�มัญรับเงินสมทบจ�กสหกรณ์จำ�นวน	ไม่เกิน	500,000		บ�ท

สวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

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

สมาชิก  - สามัญ     4,562 ราย

  - สมทบ       452 ราย

  รวม    5,014  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  2  คน ดังน้ี
1.	น�งพวงพลอย		 คละสกุล	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 6	ส.ค.	65

2.	น�ยทวีศิลป์		 ผิวบ�ง	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 21	ก.ย.	65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

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

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย
สมาชิก  - สามัญ       2,867  ราย

  - สมทบ       114  ราย

  รวม     2,981  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำานวน  2 คน ดังน้ี
1.	น�งพวงพลอย		คละสกุล	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 6	ส.ค.	65

2.	น�ยทวีศิลป์		 ผิวบ�ง	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 21	ก.ย.	65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

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

สมาชิก  - สามัญ      3,370 ราย
  - สมทบ      2,640 ราย
  รวม      6,010 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน 3 คน ดังน้ี
1.	น�ยทวีศิลป์			 ผิวบ�ง	 		ส�มัญ	 เสียชีวิต	 21	ก.ย.	65
2.	จ.ส.ต.ศักดิ์ชัย		 พวงศรี	 		สมทบ	 เสียชีวิต		 20	ส.ค.	65
3.	น�ยรังสรรค์		ปรัชญ�เรืองพงษ์		สมทบ	 เสียชีวิต		 26	ส.ค.	65

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

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

สมาชิก  - สามัญ       4,166 ราย
  - สมทบ       3,793 ราย
  รวม       7,959 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  10 คน ดังน้ี
1.		 น�ยสิทธิชัย			 ปัญญ�ส�ร	ส�มัญ	 เสียชีวิต	 27	ส.ค.	65
2.		 น�ยทวีศิลป์		 ผิวบ�ง	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 21	ก.ย.	65
3.		 น�ยบุญส่ง	 		 แก่นน�ค	 สมทบ	 เสียชีวิต		 19	ส.ค.	65
4.		 จ.ส.ต.ศักด์ิชัย		 พวงศรี	 สมทบ	 เสียชีวิต		 20	ส.ค.	65
5.		 น�งปร�ณี		 	 วรรณชัย	 สมทบ	 เสียชีวิต		 26	ส.ค.	65
6.		 น�ยรังสรรค์	ปรัชญ�เรืองพงษ์	สมทบ	 เสียชีวิต		 26	ส.ค.	65
7.		 น�งที		 	 มนตรี	 สมทบ	 เสียชีวิต		 27	ส.ค.	65
8.		 น�ยวินัย		 	 ส�วิสัย	 สมทบ	 เสียชีวิต		 30	ส.ค.	65
9.		 น�งวิไลย์		 	 ทองสุข	 สมทบ	 เสียชีวิต		 11	ก.ย	65
10.	น�ยสน่ัน		 	 บุญม�ก	 สมทบ	 เสียชีวิต		 16	ก.ย	65

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2565 - กันย�ยน 2565
สม�ชิก       ส�มัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						 จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							29	 	 10	 39
ส.ค.ส	1			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												16								 6 22
ส.ค.ส	2			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												19	 												39	 58
สสอค.					จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							23	 		 -	 23
สส.ชสอ.		จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							13	 	 -	 13

ข้อมูลประจำ�เดือนกันย�ยน 2565
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ยังไมได้ผานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ)

1. สำ�เน�ใบมรณะบัตรผู้ต�ย  (ให้เจ้�หน้�ที่อำ�เภอเปน
 ผู้เซ็นต์รับรองสำ�เน�ล�ยเซ็นต์ตัวจริงเท่�นั้น)
2.   สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้ต�ย
3.  สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ต�ย (ประทับต�ย)
4. สำ�เน�ทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่�ของผู้ต�ย (กรณีสมรส)
5. ใบรับแจ้งต�ยจ�กผู้ใหญ่บ้�น / กำ�นัน / เขต/เทศบ�ล
 /ด้�นหลังประทับตร�หน่วยง�นผู้สันนิษฐ�น (กรณีต�ยที่บ้�น)
6. สำ�เน�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)   

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการทุกประเภท

สอ.ครูเลย จํากัด

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน

ดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)

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

 จำ�นวนสม�ชิก                      ส�มัญ  6,763  คน สมทบ  1,287 คน รวม 8,050 คน
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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�

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง

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

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            กูเงินเขาบัญชี

        (ใสจํานวน)      (กรณีฝากเงินกูในบัญชี)

   

          ออมทรัพย

      (ใสจํานวนเงินที่จะกู)

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

สอดบัตร / กดรหัสบัตร

1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย1.บริการอ� นๆ      2.สหกรณออมทรัพย

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.บริการอ� นๆ

2.บริการอ� นๆ

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

5.รับเงินกู

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอ� 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



2,000.00

		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 

	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	

	270.00	

100.00
370.00

900.00	
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี

ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 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
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
26-ม.ค.-65
1-ก.พ.-65
25-มี.ค.-65
5-พ.ค.-65
4-ก.ค.-65
28-ก.ย.-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�น ี
 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 
 เลย 

 น.ส.ขนิษฐ�  คงถึง 
 น�งพัชญ์สิต�  มั่งมีธนพันธ์ 

 เงินสด 
 น.ส.กฤษณ� ศรีมงคล 

 ส�ข�วังสะพุง 

 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 

 11,000.00 
 5.00 

 2,921.00 
 10,405.00 
 5,000.00 
 4,000.00 

 310,681.11 

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

1
2
3
4

1

1

1

1

2

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

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

8	มี.ค.54 ส�ข�นครพนม

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

	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	

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

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

	ส�ข�ด่�นซ้�ย	
 

ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย
ส�ข�เลย

ส�ข�หนองหิน

ส�ข�วังสะพุง

ส�ข�เลย

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

29-ม.ค.-62

26-ม.ค.-65

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

ธนาคาร ธกส สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

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

26-มี.ค.-641 ส�ข�เลย

หมายเหตุ   : สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกท่านใด  
   โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามรายการดังกล่าว  
   กรุณานำาหลักฐาน มาติดต่อสหกรณ์ฯ ด่วน  



โครงการพัฒนาสมาชิกประจําป 2565 (พบปะสมาชิก)

ประธานกรรมการรวมแสดงความยินดีและตอนรับ ผอ.สพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการรวมแสดงความยินดีและตอนรับ ผอ.สพป.เลย เขต 2ประธานกรรมการรวมแสดงความยินดีและตอนรับ ผอ.สพป.เลย เขต 2

คณะกรรมการดําเนินการ รวมงานฌาปนกิจสมาชิก



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  อุทธบูรณ 

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. นายพนมไพร  พิมพที 

 13. นายวรวิทย  ศรีสุนทร 14. ดร.สายชล  ศรีคํา

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. น.ส.อาภาภรณ สังขะทิพย

 10. น.ส.มุขกรินทร  อรรคฮาด  11. นางสุจิตรา  แสนใจวุฒิ 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

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีวิสัยทัศน


