


เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพ

ทุกท่�น 

	 	 ในช่วงเดือนมกร�คมของทุกป	 สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเลย	จำ�กัด	ได้ดำ�เนินก�รสรรห�ประธ�นและคณะกรรมก�ร

ดำ�เนินก�รม�บริห�รง�นสหกรณ์ฯ	 เพื่อให้ผู้แทนสม�ชิก

รับรองในที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปของทุกป	ซึ่งในปนี้

จะมีก�รเลือกตั ้งเป็นผู ้แทนสม�ชิก	 ประจำ�ปท�งบัญชี	

2566	–	2568	เช่นเดียวกัน	และกำ�หนดก�รเลือกตั้งปนี้

ในวันอ�ทิตย์ที่	22	มกร�คม	2566	เวล�	08.00	–	15.00	น.

ขอเชิญสม�ชิกทุกท่�นได้ไปใช้สิทธิ์ในก�รสรรห�ประธ�น	

กรรมก�รดำ�เนินก�รและเลือกตั้งผู้แทนสม�ชิกที่จะครบ

ว�ระ	เข้�ม�บริห�รง�นและบริก�รสม�ชิก		นำ�พ�องค์กรไป

สู่คว�มมั่นคง	มั่งคั่งสืบไป	

	 	 สุดท้�ยนี้เนื่องในว�รดิถีขึ ้นปใหม่	 พ.ศ.	 2566		

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร	และเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ทุกคน	

ขออ�ร�ธน�คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ย

ในส�กลโลกนี้ที ่ท่�นนับถือ	 จงดลบันด�ลประท�นพรให้

สม�ชิกทุกท่�น	 มีสุขภ�พสมบูรณ์แข็งแรง	 ประสบแต่คว�ม

สุข	 คว�มเจริญ	 ร่ำ�รวยมั่งคั่งมีเงินทอง	 ประสบคว�มสำ�เร็จ

ทั้งในหน้�ที่ก�รง�นและชีวิตครอบครัว	 ตลอดปและตลอด

ไปนะครับ	

 

(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�เดือนธันว�คม	
2565	ซึ่งเป็นเดือนที่สำ�คัญของคนไทยทั้งช�ติ		เพร�ะมีคว�มสำ�คัญ
คือ	วันพ่อแห่งช�ติ	5	ธันว�คม	ของทุกๆ	ป	รวมทั้ง	10	ธันว�คม	
เป็นวันรัฐธรรมนูญของคนไทยอีกด้วย
	 	 สิ้นเดือนกุมภ�พันธ์ของทุกปจะเป็นวันสิ้นปบัญชี	 และหมด
ว�ระครบ	2	ป	ของประธ�นและกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่	58/2565	
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด	ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�รเลือก
ตั้งทุกเขต	 จำ�นวน	 14	 เขต	 แต่กรรมก�รดำ�เนินก�รเลือกตั้งจำ�นวน			
7	เขต	ดังนี้
	 	 1.	เขตสรรห�ที่	1/2	(หน่วยอำ�เภอเมือง2	,	อำ�เภอน�ด้วง)
	 	 2.	เขตสรรห�ที่	2/2	(หน่วยอำ�เภอวังสะพุง	2)
	 	 3.	เขตสรรห�ที่	3/1	(หน่วยอำ�เภอด่�นซ้�ย	1,	
หน่วยอำ�เภอภูเรือ)
	 	 4.	เขตสรรห�ที่	4/2	(หน่วยอำ�เภอเชียงค�น)
	 	 5.	เขตสรรห�ที่	5/1	(หน่วยอำ�เภอภูกระดึง,	
หน่วยอำ�เภอหนองหิน)
	 	 6.	เขตสรรห�ที่	6/1	(หน่วยจังหวัด	2	,	หน่วยอำ�เภอท่�ลี่)
	 	 7.	เขตสรรห�ที่	7/1	(หน่วยอำ�เภอเอร�วัณ)
	 	 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่�ง	วันที่	12–16	ธันว�คม	พ.ศ.	
2565	เวล�	9.00น.-15.00น.	ณ	สำ�นักง�นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำ�กัด	และเปิดให้สม�ชิกลงคะแนนเพ่ือสรรห�ท่ัวไปในเขตสรรห�ต่�งๆ
ณ	หน่วยลงคะแนนของแต่ละเขตสรรห�ในวันอ�ทิตย์ที่	22	มกร�คม	
พ.ศ.2566	เวล�	08.00น.-15.00น.		ต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�ร
เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด
	 	 ส่วนผู้แทนสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด	ประจำ�ป	
2563-2565	จะพ้นตำ�แหน่งในวันที่	28	กุมภ�พันธ์	2566		เนื่องจ�ก
ครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง	3	ป	ท�งบัญชี	รวมทั้งสิ้น	340	คน		แบ่ง
เป็น	14	กลุ่ม	หน่วยอำ�เภอ	หน่วยบริก�ร	สม�ชิกที่สนใจ	ขอใบสมัคร
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด	
ตั้งแต่วันที่	19-23	ธันว�คม	2565	ระหว่�งเวล�	09.00น.-15.00	น.
และลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งต่�งๆ	 ณ	 หน่วยลงคะแนน
เลือกตั้งในวันอ�ทิตย์ที่	22	มกร�คม	2566	เวล�	08.00-15.00	น.	
ณ	 ที่ทำ�ก�รเลือกตั้งของแต่ละเขต	 ต�มประก�ศสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย	จำ�กัด
	 	 ทั้งนี้ขอฝ�กท่�นสม�ชิกทุกท่�น	 ขอให้เลือกคนดี	 มีคว�มรู้	
คว�มส�ม�รถ	 เป็นตัวแทนเข้�ไปบริห�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	
จำ�กัด	 เพื่อสม�ชิกทุกคนเสมอภ�คทั่วหน้�กัน	 	พบกันใหม่ฉบับหน้�		
สวัสดีครับ
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ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

โดย... นางบุศรากร  พรหมทะสาร

	 กฎหม�ยค้ำ�ประกันที่แก้ไขใหม่	ฉบับที่	20	มีผลบังคับ
ใช้แล้ว	 เมื่อวันที่	 11	กุมภ�พันธ์	2558	ที่ผ่�นม�นี้	หล�ยคน
ยังไม่รู้ว่�กฎหม�ยใหม่ที่ว่�นี้	มีผลอย่�งไรบ้�งกับชีวิตของเร�	
	 กฎหม�ยค้ำ�ประกันใหม่	มีผลทำ�ให้	ต่อไปน้ีผู้ค้ำ�ประกัน
จะได้รับก�รคุ้มครองสิทธิและคว�มเป็นธรรมม�กขึ้น	 เพร�ะ
ก่อนหน้�น้ีผู้ค้ำ�ประกันจะต้องรับผิดในภ�ระหน้ีสินแทนลูกหน้ี
ไม่ว่�จะเป็นเงินต้น	ดอกเบี้ยที่เกิดจ�กก�รผิดนัด	ผู้ค้ำ�ประกัน
ต้องรับผิดชอบโดยท่ีผู้ค้ำ�ประกันไม่รู้เลยว่�ลูกหน้ีไม่ได้จ่�ยเงิน
พอรู้ตัวอีกทีก็พบว่�หนิ้สินนั้นเพิ่มขึ้นม�กม�ยก่�ยกองกว่�
ตอนแรกเยอะเลย	 หรือกรณีสัญญ�ที่กำ�หนดให้ผู้ค้ำ�ประกัน
เป็นลูกหนี้ร่วม	 ผลทำ�ให้เจ้�หนี้จะเรียกเงินจ�กฝ่�ยไหนก่อน
ก็ได้
 แต่หลังจ�กที่กฎหม�ยนี้ใช้บังคับ ผู้ค้ำ�ประกันจะได้
รับก�รคุ้มครองดังนี้
 – ก�รค้ำ�ประกันหนี้ในอน�คตหรือหนี้มีเงื่อนไข	(เช่น	
คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รค้ำ�ประกันบุคคล)	 ต้องกำ�หนด
ร�ยละเอียดของหนี้และขอบเขตคว�มรับผิดของผู้ค ้ำ�ประกัน	
รวมทั้งจำ�กัดคว�มรับผิดของผู้ค ้ำ�ประกันไว้เฉพ�ะหนี้ต�ม
สัญญ�นั้น	 	 (จะต้องระบุว่�ผู้ค้ำ�ประกันจะต้องรับผิดชอบใน	
วงเงินไม่เกินเท่�ไร)
 – กำ�หนดให้ข้อตกลงท่ีให้ผู้ค้ำ�ประกันรับผิดอย่�งเดียว
กับลูกหนี้ร่วมหรือในฐ�นะเปนลูกหนี้ร่วมเปนโมฆะ (สัญญ�
ค้ำ�ประกันท่ีกำ�หนดให้ผู้ค้ำ�ประกันเป็นลูกหน้ีร่วมไม่มีผลใช้
บังคับ	 ผลคือเจ้�หนี้จะต้องไปเรียกให้ลูกหนี้ชำ�ระหนี้ก่อนจน
ก็กระทั่งลูกหนี้ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้แล้วจึงค่อยมีเรียกร้อง
กับผู้ค้ำ�ประกัน)

กฎหมายค้ําประกันใหมที่ควรรู

 – กำ�หนดให้ข้อตกลงเก่ียวกับก�รค้ำ�ประกันท่ีแตกต่�ง
ไปจ�กบทบัญญัติลักษณะค ้ำ�ประกันเป็นภ�ระแก่ผู้ค ้ำ�ประกัน
เกินสมควร	ให้ข้อตกลงนั้นมีผลเป็นโมฆะ	(จะกำ�หนดสัญญ�
นอกเหนือจ�กท่ีกฎหม�ยบัญญัติไว้	ท่ีทำ�ให้ผู้ค้ำ�ประกันเสียเปรียบ
ไม่ได้)
 – เพิ่มเติมหน้�ที่ของเจ้�หนี้ให้ต้องแจ้งผู้ค้ำ�ประกัน
เมื่อลูกหนี้ผิดนัด และผลกรณีเจ้�หนี้มิได้บอกกล่�ว และ
กำ�หนดให้สิทธิแก่ผู้ค้ำ�ประกันในก�รชำ�ระหนี้ที่ถึงกำ�หนดได้ 
(ผลคือเวล�ลูกหนี้ผิดนัด	เจ้�หนี้ต้องแจ้งให้ผู้ค้ำ�ประกัน	ภ�ยใน	
60	 วัน	 เพื่อที่ผู้ค้ำ�ฯ	 จะชำ�ระหนี้	 เพื่อไม่เกิดดอกเบี้ยในกรณี
ผิดนัด	โดยที่ผู้ค้ำ�ฯ	ไปเรียกชำ�ระหนี้จ�กลูกหนี้ภ�ยหลัง	ห�กไม่
แจ้งผู้ค้ำ�ไม่ต้องรับผิดชอบ)
 – ให้ผู้ค้ำ�ประกันได้รับประโยชน์จ�กก�รท่ีเจ้�หน้ีกระทำ�
ก�รใดๆ อันมีผลเปนก�รลดจำ�นวนหนี้ให้แก่ลูกหนี้ด้วย รวม
ทั้งกำ�หนดให้ข้อตกลงที่เปนก�รเพิ่มภ�ระแก่ผู้คค้ำ�ประกัน
เปนโมฆะ	(ถ้�เจ้�หนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้ก็มีผลถึงผู้คค้ำ�ประกัน	แต่
ถ้�เป็นผลเสียแก่ผู้คค้ำ�จะใช้บังคับไม่ได้)
 – กำ�หนดให้ผู้คค้ำ�ประกันหลุดพ้นจ�กคว�มรับผิด
ในหนี้อันมีกำ�หนดเวล�แน่นอน	 ห�กเจ้�หนี้ยอมผ่อนเวล�ให้
แก่ลูกหนี้	 และห้�มกำ�หนดข้อตกลงไว้ล่วงหน้�ให้ผู้ค้ำ�ประกัน
ยินยอมที่จะเป็นประกันหนี้นั้นต่อไป	แม้ว่�เจ้�หนี้จะผ่อนชำ�ระ
หนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้ว	(ผลคือ	ก�รขย�ยเวล�ก�รชำ�หนี้	หรือก�ร
ปรับโครงสร้�งหนี้จะต้องขอคว�มยินยอมจ�กผู้ค้ำ�ฯ		มิฉะนั้น
ผู้ค้ำ�จะพ้นจ�กก�รเป็นผู้ค้ำ�ทันที)

 

	 สำ�หรับกฎหม�ยใหม่นี้	 ก็คงจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่จะ
เกิดขึ้นอย่�งแน่นอน	 อย่�งไรก็ดีแต่ละฝ่�ยไม่ว่�จะเป็นสถ�บัน
ท�งก�รเงิน	 บรรด�ลูกหนี้	 และผู้ค้ำ�ประกัน	 ก็ต้องเรียนรู้และ
ปรับตัวกันไป

 ที่มา : พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (แกกฎหมายเรื่องค ้ ํา
ประกัน)

ขอคุยดวยคน
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มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายพุฒิพงษ  อุทธบูรณ

	 ห�กพูดถึงเทศก�ลส่งท้�ยปเก่�ต้อนรับปใหม่	นอกจ�กกิจกรรมภ�ยในง�น
ที่เป็นสิ่งสำ�คัญแล้ว	 “อ�ห�รและเครื่องดื่ม”	 ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรให้คว�มใส่ใจ
ในช่วงเทศก�ลดังกล่�ว
	 เพร�ะพฤติกรรมก�รกินอ�ห�รของแต่ละคน	 เป็นปจจัยที่ก่อให้เกิดกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(NCDs)	เช่น	โรคมะเร็ง	โรคหัวใจ	โรคเบ�หว�น	เป็นต้น	ผู้ที่ชอบ
ดื่มสุร�มักพบว่�ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ	ผู้ที่ชอบกินอ�ห�รไม่สุกมักพบว่�ป่วยเป็น
มะเร็งท�งเดินน้ำ�ดี	ผู้ที่ชอบท�นรสหว�นจัดมักพบว่�ป่วยเป็นโรคเบ�หว�น	เป็นต้น
	 เพ่ือเป็นก�รเร่ิมต้นปใหม่ด้วยสุขภ�พท่ีดี	คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย	จำ�กัด	ชุดที่	58/2565		มีข้อมูลเพื่อสุขภ�พม�ฝ�ก	ดังนี้
 กินอย่�งมีเหตุและมีผล	 	 	 	 ไม่ควรสนุกกับง�นจนรีบตะบี้ตะบันตักอ�ห�ร
ใส่จ�นอย่�งข�ดสติ	 ง�นป�ร์ตี้ต้อนรับปใหม่แบบนี้ควรเริ่มต้นเปลี่ยนพฤติกรรม
ก�รกิน	 โดยเลือกกินอย่�งมีเหตุและผล	 คำ�นึงถึงคุณค่�อ�ห�รและพลังง�นที่จะได้
รับควบคู่ไปกับก�รว�งแผนออกกำ�ลังก�ย	 ลองเลือกตักอ�ห�รที่มีก�กใยม�กกว่�
ไขมัน		เม่ือรู้สึกเร่ิมอ่ิมแล้วให้กินอ�ห�รอย่�งช้�ๆ	หรือลุกข้ึนเดินห�กิจกรรมอย่�งอ่ืน
ทำ�แล้วค่อยกลับม�กินต่อก็ไม่เสียห�ย
 อย่�อดมื้อ เพื่อกินอีกหล�ยๆ มื้อ 		ไม่ควรอดมื้อเช้�หรือมื้อกล�งวันเพื่อ
รอกินมื้อดึกในง�นเพียงอย่�งเดียว	 เพร�ะก�รอดอ�ห�รส่งผลให้ระดับน้ำ�ต�ลใน
เลือดลดต่ำ�ลง	 ที่จะส่งผลให้เกิดก�รกินเพิ่มในมื้ออื่นๆ	 และก�รอดอ�ห�รยังมีส่วน
ทำ�ให้คนเหล่�นั้นมีระดับคว�มสุขและคว�มสนุกลดลงอีกด้วย
 ทำ�กินเอง ปลอดภัยเอง อร่อยเอง   เพื่อก�รมีสุขภ�พที่ดี	 จะดีกว่�ไหม
ห�กเร�เป็นผู้ควบคุมได้ทั้งวัตถุดิบและกรรมวิธีในก�รปรุงรสได้เอง	 ลดก�รท�น
อ�ห�รและเครื่องดื่มที่มีรสช�ติจัด	‘หว�น	มัน	เค็ม’	เช่น	เปลี่ยนจ�กน้ำ�อัดลมเป็น
น้ำ�ผลไม้คั้นสด	 เปลี่ยนจ�กขนมขบเคี้ยวซองๆ	 เป็นก�รทำ�เบเกอรี่ชิ้นเล็กที่อุดมไป
ด้วยคุณค่�และส�รอ�ห�ร	 ที่สำ�คัญไม่ควรลืมที่จะให้ป�ร์ตี้นี้เป็นจุดเริ่มต้นก�รเริ่ม
ทำ�อ�ห�รแบบเดิมด้วยวิธีใหม่ๆ	อย่�งก�ร	นึ่ง	อบ	เผ�	ลวก	แทนก�รทอด
 ห�กิจกรรมเผื่อก�รเผ�ผล�ญ	 	 	 คงไม่ดีแน่ๆ	 ห�กก�รป�ร์ตี้จะมีแต่ก�ร
เลี้ยงฉลองแล้วจบลงเพียงเท่�นี้	ดังนั้นเพื่อก�รเพิ่มก�รเผ�ผล�ญพลังง�นที่ได้รับไป
ทั้งคืน	ควรเดินไปพูดคุยกับเพื่อน	 ในง�นบ่อยๆ	แวะถ่�ยรูปโตะนั้น	แอบหยิบขนม
โตะตรงข้�ม	 หรือลองห�กิจกรรมนันทน�ก�รเพื่อเพิ่มคว�มสัมพันธ์และคว�มสนุก
ในง�นอย่�งเช่น	ก�รเหยียบลูกโป่ง	ก�รเล่นเก้�อี้ดนตรี	ก�รต่อแถวเล่นใบ้คำ�	
ก�รเล่นใบ้เพลง	เป็นต้น
	 เทคนิคทั้ง	4	ข้อดังกล่�วนี้	จะทำ�ให้ป�ร์ตี้ปใหม่เต็มไปด้วยก�รมีสุขภ�พที่ดี
และระมัดระวังในก�รกินอ�ห�รอร่อยม�กข้ึน	ซ่ึงเทศก�ลส่งท้�ยปเก่�ต้อนรับปใหม่
ที่จะม�ถึงนี้	คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร	สอ.ครูเลย	ชุดที่	58/2565	
จึงขอเชิญชวนให้สม�ชิกเริ่มหันม�ใส่ใจต่อพฤติกรรมก�ร
กินอ�ห�รให้ม�กขึ้นควบคู่กับก�รออกกำ�ลังก�ย	
เพื่อก�รมีสุขภ�พร่�งก�ยที่แข็งแรง	ห่�งไกลโรคค่ะ

กฏหมาย
นารู  

	 สวัสดีครับสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยที่เค�รพ

ทุกท่�น	พบกับว�รส�รฉบับที่	 9	ประจำ�เดือนธันว�คม	2565		

วันนี้จะม�นำ�เสนอเกี่ยวกับขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รหลังจ�ก

สหกรณ์ชนะคดี	ก�รฟ้องบังคับ	จำ�นอง

	 ในกรณีที่สม�ชิกสหกรณ์นำ�ที่ดินม�จำ�นองกับสหกรณ์

แต่ไม่ส่งชำ�ระหนี้	เมื่อสหกรณ์ฟ้อง	และบังคับให้สม�ชิกนำ�เงิน

ม�ชำ�ระหนี้	แต่สม�ชิกไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้ต�มคำ�พิพ�กษ�

	 1.	 แจ้งบังคับให้ลูกหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�ทร�บเพื่อปฏิบัติ

ต�มคำ�พิพ�กษ�	ห�กไม่นำ�เงินม�ชำ�ระหน้ีก็จะให้ศ�ลออกหม�ย

บังคับคดีจ�กศ�ลไปสำ�นักง�นบังคับคดีและตั้งเรื่องขอยึด

ทรัพย์

	 2.	ดำ�เนินก�รข�ยทอดตล�ด	โดยสำ�นักบังคับคดีจะ

ประก�ศข�ยทอดตล�ดที่ดินต�มสำ�เน�โฉนด	ปกติแล้วจะ

ประก�ศ	6	นัด	ห�กข�ยไม่ได้้ก็จะประก�ศข�ยนัดที่	2,3,4,5,6	

ต่อไป

	 ก�รข�ยทอดตล�ดครั้งแรก	 ร�ค�เริ่มต้นจะเท่�กับร�ค�

ประเมินอ้�งอิง	 ห�กไม่มีผู้เสนอร�ค�	 เจ้�พนักง�นบังคับคดี	

จะปรับลดร�ค�เริ่มต้นลงร้อยละ	 10	 ของร�ค�ข�ยดังกล่�ว

สำ�หรับก�รข�ยแต่ละครั้ง	 ทั้งนี้ร�ค�ข�ยจะไม่น้อยกว่�ร้อยละ	

70	ของร�ค�ประเมินอ้�งอิง

	 สหกรณ์ส�ม�รถบังคับคดีภ�ยใน	10	ปนับแต่วันที่ศ�ลมี

คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่ง	ในก�รนี้	สหกรณ์ส�ม�รถที่จะซื้อทรัพย์

บังคับจำ�นองดังกล่�วได้	 เพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ม�	 และห�กจะ

ข�ยครั้งต่อไปก็ส�ม�รถข�ยได้โดยปกติเช่นบุคคลทั่วไป

	 พบกันใหม่ฉบับหน้�กับกฎหม�ยน่�รู้			สวัสดีครับ

โดย นายเกี่ยน สุววรณเกษี

ปารต้ีปใหมอยางไร

ใหมีสุขภาพดี...



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2565 5

ผู้ตรวจพบสมาชิก  

เดือน ธันวาคม 2565

เรียน พี่น้องสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่�น

	 สำ�หรับเดือน	ธันว�คม	2565	ได้นำ�ข้อสังเกต	เดือน		พฤศจิก�ยน	

2565	ม�สรุปให้ท่�นได้รับทร�บผลก�รตรวจสอบและตั้งข้อสังเกต

พร้อมเสนอคณะกรรมก�รเพื่อให้พิจ�รณ�และปฏิบัติในส่วนที่ไม่ชอบ

ด้วยระเบียบและหลักข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง	 และพี่น้องสม�ชิกก็อย่�ได้

ละเลยและช่วยสะท้อนคว�มคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เพื่อ

คว�มมั่นคงของสหกรณ์เร�	 สำ�หรับเดือนนี้ก็ได้สรุปให้ท่�นได้รับทร�บ

เพียง	3	ข้อ	จ�กจำ�นวน	8	ข้อเนื่องจ�กพื้นที่มีจำ�กัดขอให้ท่�นได้ไปอ่�น

ในว�รส�รสหกรณ์ฉบับเต็มๆจึงลงได้เท่�นี้

ข้อสังเกตที่ 1 ก�รจัดซื้อครุภัณฑ์จำ�นวน 2 ร�ยก�ร จำ�นวนเงิน  

200,000  บ�ท

	 จ�กก�รตรวจสอบก�รจัดซื้อครุภัณฑ์		2		ร�ยก�รโดยแยกดังนี้

	 ร�ยก�รที่	1		ซื้อตู้ร�งเลื่อนเก็บกรมธรรม์		1		หลัง		

ร�ค�		98,000		บ�ท

	 ร�ยก�รที่	2		ซื้อเครื่องปรับอ�ก�ศจำ�นวน		2		เครื่อง		

ร�ค�		102,000		บ�ท	(แอร์ยี่ห้อโฟกัส)	

	 จ�กร�ยง�นก�รจัดซื้อ	 ผู้ตรวจได้ตรวจเอกส�รหลักฐ�นและ

กระบวนจัดซื้อเอกส�รยังข�ดใบสั่งซื้อและก่อนดำ�เนินก�รร�ยละเอียด

ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อไม่ปร�กฏในมติหรือร�ยง�นของคณะกรรมก�รจัด

ซื้อเหตุใดจึงจัดซื้อต�มใบเสนอของผู้ข�ย	 นอกจ�กนั้นไม่มีก�รแต่งตั้ง

คณะกรรมก�รจัดซื้อมีแต่คณะกรรมก�รตรวจรับ	คณะผู้ตรวจจึงได้

เสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ก�รดำ�เนินก�รจัดซื้อต้องแต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดซื้อและ

ควรมีร�ยละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะซื้อเปรียบเทียบข้อดี

ข้อเสียโดยเฉพ�ะเครื่องปรับอ�ก�ศ			 	 	 	 	

	 2.	ก�รจัดซื้อที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่ต้องทำ�สัญญ�หรือข้อตกลง

ก็ได้		โดยปกติให้ทำ�ใบสั่งซื้อ  

	 3.	ให้ดำ�เนินก�รจัดห�เอกส�รที่ข�ดม�เพิ่มเติมให้สมบูรณ์

เก็บไว้เป็นหลักฐ�น

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

	 1.	ร�ยละเอียดระบุในใบเสนอร�ค�จึงไม่ระบุในร�ยง�น

 2.	ฝ่�ยสำ�นักง�นมีใบสั่งซื้อครบอยู่ในแฟ้มวันที่ผู้ตรวจเข้�ตรวจสอบ

 3.	ตู้ร�งเลื่อนสำ�หรับใส่กรมธรรม์ของสม�ชิกจึงมีคว�มจำ�เป็น

และสำ�คัญ    

ข้อสังเกตที่ 2 ติดต�มค่�ใช้จ่�ยส�ธ�รณูปโภค (ค่�น้ำ�ค่�ไฟ)

 คณะผู้ตรวจได้ติดต�มก�รใช้จ่�ยค่�ส�ธ�รณูปโภคซึ่งร�ยจ่�ย

เพิ่มขึ้นบ�งเดือน	 เช่น	 ค่�ไฟฟ้�สูงถึง	 50,294.57	 บ�ท	 (ก.ค.)	 ค่�น้ำ�  

8,007.35	 บ�ท	 (ส.ค.)	 คณะผู้ตรวจเห็นว่�ควรจะห�	 แนวท�งหรือ

ม�ตรก�รประหยัด		จึงได้เสนอแนะดังนี้		 	 	

  ข้อเสนอแนะ

	 1.	ฝ่�ยจัดก�รควรห�ม�ตรก�รประหยัดน้ำ�ประหยัดไฟและเป็น

ไปต�มนโยบ�ยของรัฐ

	 2.	ควรมีสติ๊กเกอร์ติดไว้เตือนสติผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 	 	

	 3.	ควรนำ�สถิติม�เปรียบเทียบเพื่อห�ท�งประหยัดร่วมกัน

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

	 1.	วันทำ�ก�รให้เจ้�หน้�ที่เปิดแอร์ตั้งแต่		09.00		และให้ปิดเวล�		

16.00	น.	

	 2.	วันหยุดไม่ได้ให้เจ้�หน้�ที่ม�ปฏิบัติง�นเว้นแต่มีง�นเร่งด่วน

จำ�เป็น 

	 3.	ค่�ไฟฟ้�ที่สูงเนื่องจ�ก	 	ก�รไฟฟ้�ทั่วประเทศมีก�รปรับเพิ่ม

ต�มนโยบ�ยพลังง�น	 	

	 4.	ค่�น้ำ�ที่สูงมีก�รเบิกจ่�ยต�มจริง

ข้อสังเกตที่ 3  ก�รแบ่งเขต/หน่วยอำ�เภอ/หน่วยบริก�ร

	 คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบจำ�นวนสม�ชิกของแต่ละหน่วย

แล้วเห็นว่�มีบ�งหน่วยมี	สม�ชิก	815	คน	บ�งหน่วยมีสม�ชิก	245		คน	

เหตุใดจึงมีจำ�นวนสม�ชิกแตกต่�งกันม�ก	 ใช้หลักเกณฑ์ใดในก�รแบ่ง

เขต/หน่วยอำ�เภอ		คณะผู้ตรวจจงได้เสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ควรแบ่งเขตให้มีสม�ชิกใกล้เคียงกันให้ม�กท่ีสุดคณะกรรมก�ร

จะได้ดูแลสม�ชิกอย่�งทั่วถึง	

	 2.	ควรตั้งคณะกรรมก�รเพื่อศึกษ�ผลกระทบและพิจ�รณ�

ในก�รแบ่งเขตให้มีจำ�นวนสม�ชิก	ใกล้เคียงกันของแต่ละหน่วย  

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร      

	 ตอบข้อ	1-2	ก�รแบ่งเขตเป็นไปต�มระเบียบว่�ด้วย

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์		พ.ศ.	2564				 

                                                                      

พบกันใหม่ฉบับหน้า  

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด       

โทร.. 098 6919199 - 095 653 2392



สวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด (สสอ.)

สมาชิก  - สามัญ      6,753 ราย
  - สมทบ     2,544 ราย
  รวม     9,298 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน 9  คน ดังน้ี
1.	น�งประจบ	 กองพันธ์ุ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 21	ต.ค.	65
2.	น�ยอภิวัฒน์	 พรหมสัตยพรต	ส�มัญ	 เสียชีวิต	 21	ต.ค.	65
3.	น�งศิว�พร	 เจริญกุล	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 30	ต.ค.	65
4.	น�ยวีระพันธ์	 โสกัณทัต	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 5		พ.ย.	65
5.	น�งถ�วรวรรณ	โกม�สถิตย์	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 12	พ.ย.	65
6.	น�ยก�ศ		 แก้วพิล�รมย์	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 13	พ.ย.	65
7.	น�ยเกษม	 นอแสงศรี	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 15	พ.ย.	65
8.	น�งกัณห�	 บุตร�ช	 สมทบ	 เสียชีวิต	 28	ต.ค.	65
9.	น�ยชูศักด์ิ	 แก้วศิริ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 6		พ.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

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

สมาชิก  - สามัญ     4,550 ราย
  - สมทบ       452 ราย
  รวม    5,002  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  9  คน ดังน้ี
1.	น�ยสนิท					ทุมสงคร�ม	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 17	ต.ค.	65
2.	น�งประจบ		องพันธ์	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 21	ต.ค.	65
3.	น�ยอภิวัฒน์	พรหมสัตยพรต	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 21	ต.ค.	65
4.	น�งศิว�พร			เจริญกุล	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 31	ต.ค.	65
5.	น�ยวีระพันธ์	โสกัณฑัต	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 5	พ.ย.	65
6.	น�ยก�ศ						แก้วพิล�รมย์	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 13	พ.ย.	65
7.	น�ยเกษม					นอแสงศรี	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 15	พ.ย.	65
8.	น�งสุกัญญ�		นันโทร	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 16	พ.ย.	65
9.	น�ยประเวศ		สุขทองส�	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 25	พ.ย.	65

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

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์เลย
สมาชิก  - สามัญ       2,872  ราย
  - สมทบ       114  ราย
  รวม     2,986  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สส.ชสอ. จำานวน  6 คน ดังน้ี
1.	น�ยอภิวัฒน์		พรหมสัตยพรต	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 21	ต.ค.	65
2.	น�งศิว�พร				เจริญกุล	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 31	ต.ค.	65
3.	น�ยวีระพันธ์		โสกัณฑัต	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 5	พ.ย.	65
4.	น�ยก�ศ							แก้วพิล�รมย์	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 13	พ.ย.	65
5	น�ยเกษม						นอแสงศรี	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 15	พ.ย.	65
6.	น�งสุกัญญ�		นันโทร	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 16	พ.ย.	65

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

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

สมาชิก  - สามัญ      3,364 ราย
  - สมทบ      2,639 ราย
  รวม      6,003 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน 6 คน ดังน้ี
1.		น�ยน�วิน						สิมมะล�	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 19	ก.ย.	65
2.	น.ส.พรรณิก�ร์	ส�วิสัย	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 29	ก.ย.	65
3.	น�ยสุพันธ์						ศิริม�	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 4	ต.ค.	65
4.	น�งพิสมัย						หมั่นวิช�	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 19	ต.ค.	65
5.	น�งรัสมี								ปรมหิน	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 21	ต.ค.	65
6.	น�ยชูศักดิ์						แก้วศิริ	 สมทบ	 	เสียชีวิต	 6	พ.ย.	65

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

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

สมาชิก  - สามัญ       4,159 ราย
  - สมทบ       3,781 ราย
  รวม       7,940 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  12 คน ดังน้ี
1.	 น�ยคมสัน							คำ�วิเศษ	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 16	ก.ย.	65
2.	 น.ส.พรรณิก�ร์		ส�วิสัย	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 29	ก.ย.	65
3.	 น�ยสุพันธ์							ศิริม�	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 4	ต.ค.	65
4.	 น�ยสมศรี							ศิริสอน	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 14	ต.ค.	65
5.	 น�งพิสมัย					หม่ันวิช�	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 19	ต.ค.	65
6.	 น�งรัสมี							ปรมหิน	 ส�มัญ		 เสียชีวิต	 21	ต.ค.	65
7.	 น�งเพ็ง								วงษ�	 สมทบ		 เสียชีวิต	 11	ต.ค.	65
8.	 น�ยกองจีน				พรหมดี	 สมทบ		 เสียชีวิต	 18	ต.ค.	65
9.	 น�งบัวเรียน			ชนะม�ร	 สมทบ		 เสียชีวิต	 29	ต.ค.	65
10.	น�ยเท่ิง								ช่องตะคุ	 สมทบ		 เสียชีวิต	 30	ต.ค.	65
11.	น�งบุษบ�					ผลม�ตย์	 สมทบ		 เสียชีวิต	 5	พ.ย.	65
12.	น�งอ่อน							ส�รศรี	 สมทบ		 เสียชีวิต	 30	พ.ย.	65

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2565 - พฤศจิก�ยน 2565
สม�ชิก       ส�มัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						 จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							42	 	 14	 56

ส.ค.ส	1			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												26								 6 32

ส.ค.ส	2			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												30             56 86

สสอค.					จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							41	 		 2	 43

สส.ชสอ.		จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							25	 	 -	 25

ข้อมูลประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2565
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน ธันว�คม 25656
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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  6,796  คน สมทบ  1,288 คน รวม 8,084 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 พฤศจิกายน 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
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี

ขอมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 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
58

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
25-พ.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 
 น�งณัฐภัทร ธัมมนทีธนัฌช�นนท์ 

 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 

 940.00 

 311,621.11 

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  



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน ธันว�คม 256510



การแขงขันฟุตบอล สอ.ครูเลย ครั้งที่ 10 ประจําป 2565

ณ สนามฟุตบอลสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

คณะกรมการดําเนินการและฝายจัดการ สอ.ครูเลย จํากัด รวมงานบําเพ็ญกุศล 

บิดาของนายวิรัตน พุทธทองศรี ประธานกรรมการ สอ.ครูเลย ณ อําเภอปากชม



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  อุทธบูรณ 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

 13. นางสุธาสินี  ชัยพร

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


