


เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพ

ทุกท่�น 

	 พบกันในว�รส�รฉบับที่	 8	 ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน	

2565	 อีกไม่กี่เดือนก็จะปดปบัญชีแล้ว	 ก�รบริห�รง�น

สหกรณ์ได้พบปัญห�และอุปสรรคต่�งๆ	 เป็นเรื่องธรรมด�	

สิ่งสำ�คัญ	คือก�รแก้ไขปัญห�และอุปสรรคลดน้อยลงหรือไม่	

	 สำ�หรับคว�มเคลื่อนไหวในปัจจุบัน	สหกรณ์ฯ	ประก�ศ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรห�เข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นประธ�น

และกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำ�กัด	

ประจำ�ป	 2566	 แทนตำ�แหน่งที่จะครบว�ระ	 โดยเปดรับ

สมัครระหว่�งวันที่	 12	 –	 16	 ธันว�คม	 พ.ศ.	 2565	 ตั้งแต่

เวล�	09.00	น.	–	15.00	น.	ณ	สำ�นักง�นสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเลย	จำ�กัด	และขอเชิญสม�ชิกทุกท่�นได้ไปใช้สิทธิใน	

ก�รสรรห�ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รดำ�เนินก�รที่จะ

ครบว�ระ	ในวันอ�ทิตย์ที่	22	มกร�คม	พ.ศ.	2566	ระหว่�ง

เวล�	 08.00	 น.	 –	 15.00	 น.	 ผมขอฝ�กสม�ชิกทุกท่�นได้

เลือกคนดีเข้�ม�บริห�รง�นสหกรณ์ให้ยั่งยืน	มั่นคง	สืบไป

	 สุดท้�ยนี้	 ผมและคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่	

58/2565	 ขออ�ร�ธน�คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั่วส�กลที่ท่�นเค�รพนับถือได้โปรดดลบันด�ลประท�นพร

อันประเสริฐให้ท่�นและครอบครัวได้รับแต่สิ่งดี	 ๆ	 ประสบ

แต่คว�มสุข	คว�มเจริญ	ร่ำ�รวยคว�มดี	มั่งมีเงินทอง	พูนเพิ่ม

ด้วยล�ภ	ยศ	และสรรเสริญ	ตลอดไปครับ	

 

(น�ยวิรัตน์  พุทธทองศรี)

ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำ�กัด

เรียน สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ที่เค�รพทุกท่�น  
	 	 พบกับว�รส�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	 จำ�กัด	 ประจำ�เดือน	 พฤศจิก�ยน		
๒๕๖๕	เมื่อวันเส�ร์	ที่	๕	พฤศจิก�ยน	๒๕๖๕	ที่ผ่�นม�คือ	วันเก็บตก	สม�ชิกสหกรณ์
ที่ไม่ได้ไปเข้�ร่วมโครงก�รพัฒน�สม�ชิก	 ประจำ�ป	 ๒๕๖๕	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	
จำ�กัด	ในหน่วยท่ีตนเองสังกัด	ท�งสหกรณ์ฯ	จึงได้จัดให้สม�ชิกดังกล่�วเข้�ร่วมโครงก�รฯ	
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยและปดโครงก�รฯ		เป็นที่เรียบร้อยสำ�หรับปนี้
  จ�กกก�รออกไปพบกลุ่มสม�ชิกหล�ยๆ	หน่วย	คณะกรรมก�รชุดท่ี	๕๘/๒๕๖๕
จะถูกถ�มประจำ�จ�กสม�ชิกฯ	บ�งท่�นจ�กข้�ร�ชก�รบำ�น�ญที่มีหุ้นม�กกว่�หนี้สิน
ก็อย�กจะถอนหุ้นออกม�ใช้จ่�ยในชีวิตประจำ�วัน	 ดังนั้น	 ว�รส�รฉบับนี้จึงได้นำ�
ระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์
	 	 ว่�ด้วยหลักเกณฑ์ก�รกำ�หนดร�ยก�รในข้อบังคับเกี่ยวกับก�รจ่�ยคืนค่�หุ้น
บ�งส่วนระหว่�งเป็นสม�ชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์	พ.ศ.	๒๕๖๕
	 	 โดยที่ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีร�ยก�รเกี่ยวกับทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น
มูลค่�หุ้น	 ก�รชำ�ระค่�หุ้น	 ก�รข�ยและก�รโอนหุ้น	 ตลอดจนก�รจ่�ยคืนค่�หุ้นที่
สม�ชิกถือทั้งหมด	เนื่องจ�กสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่พ้นจ�กง�นประจำ�ได้ถือหุ้นใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ม�เป็นระยะเวล�หนึ่งและมีมูลค่�หุ้นสะสมจำ�นวนม�ก	 ซึ่งมีคว�ม
ประสงค์ที่จะนำ�ค่�หุ้นบ�งส่วนไปใช้จ่�ยเพื่อก�รดำ�รงชีพ	 และยังคงประสงค์จะเป็น
สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โดยไม่ต้องก�รสร้�งภ�ระหนี้สิน		จึงควรให้โอก�สสม�ชิกได้
ใช้เงินค่�หุ้นนี้จำ�นวนหนึ่ง	 	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อสม�ชิกและก�รดำ�เนินกิจก�รของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
	 	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๑๖	(๘)		ประกอบม�ตร�		๔๓	(๕)		แห่ง
พระร�ชบัญญัติสหกรณ์	 	พ.ศ.๒๕๔๒	 	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 	 น�ยทะเบียนสหกรณ์จึง
กำ�หหนดหลักเกณฑ์ร�ยก�รในข้อบังคับเกี่ยวกับก�รจ่�ยคืนค่�หุ้นบ�งส่วนระหว่�ง
เป็นสม�ชิก		สำ�หรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสงค์จะดำ�เนินก�รดังกล่�ว		ดังนี้
	 	 ข้อ	๑	ระเบียบนี้เรียกว่�		“ระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์		ว่�ด้วยหลักเกณฑ์
ก�รกำ�หนดร�ยก�รในข้อบังคับเกี่ยวกับก�รจ่�ยคืนค่�หุ้นบ�งส่วนระหว่�งเป็นสม�ชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์	พ.ศ.	๒๕๖๕”
	 	 ข้อ	๒		ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�
เป็นต้นไป
	 	 ข้อ	๓		สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีก�รแก้ไขข้อบังคับต�มหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้		
และน�ยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว	จึงจะส�ม�รถจ่�ยคืนค่�หุ้นได้
	 	 ข้อ	 ๔	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสงค์จะกำ�หนดให้มีก�รจ่�ยคืนค่�หุ้นบ�ง
ส่วนระหว่�งเป็นสม�ชิกไว้ในข้อบังคับ		จะต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไข			ดังนี้
	 	 (๑)		ต้องส�ม�รถให้หน่วยง�นต้นสังกัดสม�ชิกหักเงิน	ณ	ที่จ่�ยนำ�ส่งให้
สหกรณ์ได้
	 	 (๒)		ต้องปดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน		และไม่มียอดข�ดทุนสะสม
	 	 (๓)		ต้องจัดทำ�แผนและวงเงินในก�รจ่�ยคืนค่�หุ้นบ�งส่วนระหว่�งเป็น
สม�ชิก		เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ		โดยให้คำ�นวณวงเงินก�รจ่�ยในปถัดไปจ�กก�ร
เปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น	 ๒	 ปท�งบัญชีที่ผ่�นม�	 	 ซึ่งจ่�ยให้ได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้น
ที่เพิ่มขึ้น
	 	 (๔)		จ่�ยคืนค่�หุ้นไม่เกินร้อยละ	๕	ของจำ�นวนสม�ชิกทั้งหมดต�มที่มีอยู่	
ณ	วันสิ้นปท�งบัญชีที่ผ่�นม�
	 	 (๕)		จ่�ยคืนค่�หุ้นให้แก่สม�ชิกแต่ละร�ยในระหว่�งก�รเป็นสม�ชิกได้ไม่เกิน
ร้อยละ	๗๕	ของมูลค่�หุ้นที่สม�ชิกร�ยนั้นถืออยู่
	 	 ข้อ	 ๕	 	 สม�ชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ส�มม�รถรับคืนค่�หุ้นบ�งส่วนได้		
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		เป็นสม�ชิก		โดยไม่รวมสม�ชิกสมทบ
	 	 (๒)		ต้องพ้นจ�กง�นประจำ�
	 	 (๓)		ไม่มีภ�ระผูกพันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งในฐ�นะผู้กู้หรือผู้ค้ำ�ประกัน
	 	 (๔)		ไม่เป็นลูกหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�ของสหกรณ์และสถ�บันก�รเงินอื่นๆ
	 	 ข้อ	๖	 	 ร�ยก�รที่เกี่ยวกับก�รจ่�ยคืนค่�หุ้นบ�งส่วนระหว่�งเป็นสม�ชิก	 	ที่
จะกำ�หนดในข้อบังคับ		ให้กำ�หนดร�ยก�รอย่�งน้อยต�มกรอบแนวท�งที่น�ยทะเบียน
สหกรณ์ให้คว�มเห็นชอบไว้ต�มแบบแนบท้�ยระเบียบนี้
	 	 ข้อ	๗		บรรด�ข้อบังคับที่เกี่ยวกับก�รจ่�ยคืนค่�หุ้นที่น�ยทะเบียนสหกรณ์ได้
รับจดทะเบียนไว้แล้วให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้							
	 	 หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�สม�ชิกฯ	 	 คงเข้�ใจค�ยคว�มสงสัยต�มข้อคว�มที่กล่�ว
ม�แต่ละข้อข้�งต้นนะครับ		เกี่ยวกับหุ้นของตนเอง
	 	 สุดท้�ยนี้	 	 ขอให้สม�ชิกทุกท่�น	 	 มีคุณภ�พชีวิตที่ดี	 มีคว�มสุข	 สุขภ�พ					
แข็งแรง	ปร�ศจ�กโรคภัย	พบกันใหม่ฉบับหน้�		สวัสดีครับ



3
วารสารข่าว...สอ.ครูเลย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 8 ประจำ�เดือน พฤศจิก�ยน 2565

ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

โดย... นางสาวลลดา  พรหมพุทธา

อันดับ 1 : ทำ�คว�มเข้�ใจใหม่ว่�เก็บเงินมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ 

“ต้องทำ�”

	 แต่ก�รออมเงินเป็นสิ่งที่เร�	 “เลือกทำ�”เพื่อตัวเร�	

เพื่ออน�คตของเร�เอง	 คือคนเร�โดยธรรมช�ติไม่ชอบถูก

บังคับค่ะ	 ดังนั้น	 ถ้�เร�คิดว่�ก�รออมเงินเป็นเรื่องที่เร�ต้อง

จำ�ใจ	กล้ำ�กลืนทำ�	เพร�ะเพียงใคร	ๆ	บอกว่�ต้องทำ�	เร�จะมี

คว�มสุขได้ย�กม�ก

 คิดใหม่... เร�เลือกที่จะเริ่มเก็บเงิน ทำ�มันให้สำ�เร็จ

ต�มที่ตั้งใจ เพร�ะเร�เห็นค่�ของตัวเร� ที่ควรมีชีวิต ที่ดี

แบบที่เร�เลือก โดยมีเงินออมของเร�ดูแลเร�ในอน�คต

อันดับ 2 : ออมเงินได้ง่�ยขึ้น  เมื่อกำ�กับร�ยจ่�ยได้

	 ยอมรับเสียเถอะว่�ส�เหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ก�รออมเงินนั้น

ย�กลำ�บ�ก	ก็เพร�ะว่�ร�ยจ่�ยเร�เยอะเสียเหลือเกิน	ดังนั้น

ต่อให้เร�ออมก่อนใช้	แต่สุดท้�ยแล้วใช้ไม่พอ	เร�ก็ต้องไม่แตะ

ต้องเงินเก็บอยู่ดีค่ะ	

 ทำ�ใหม่ .. ให้น้ําหนัก โฟกัสเรื่องก�รทำ�งบประม�ณ 

ว่�จะใช้เงินกับร�ยจ่�ยแบบไหนเท่�ไหร่ แล้วจับต� ดูตัวเอง

จดร�ยจ่�ยให้อยู่ในร่องในรอย ถ้�เร�ทำ�ต�มนี้ได้ รับรองว่�

เงินที่เก็บไว้ จะอยู่รอดปลอดภัยแบบสบ�ยๆ 

5 เคล็ดลับเก็บเงินยังไง

...ใหมีความสุข

อันดับ 3 : ห�กัลย�ณมิตรที่คิดออมเงินเป็นเพื่อนร่วมท�ง

	 คนเดียวหัวห�ย	 สองคนเพื่อนต�ย	 ส�มคนกลับม�ได้	

คำ�โบร�ณว่�ไว้มีเหตุผลนะคะ		ห�กเร�มีเพื่อนร่วมอุดมก�รณ์

ให้กำ�ลังใจ	ชวนกันออมเงิน	เร�จะทำ�มันได้ง่�ยข้ึนอีกหล�ยเท่�ตัว

 ห�เพื่อนชวนกันออมเงิน หรือลองเข้�กลุ่มปด เช่น 

ชมรมคนมีตังค์, ออมเงินฯลฯ กลุ่มเหล่�นี้จะมีเพื่อนๆที่อย�ก

ออมเงินพูดคุย ห�ไอเดีย แนะนำ�กัน ทำ�ให้ก�รออมเงินไม่

เดียวด�ยอีกต่อไป

อันดับ 4 : ว�งเงินไว้ในที่ที่เอ�ออกม�ได้ย�กขึ้น

 ถ้�เร�ว�งเงินไว้ท่ีท่ีเอ�ออกม�ได้ง่�ย	มันคือคว�มเส่ียงค่ะ

ที่มือใหม่หัดเก็บเงิน	 หรือคนใจง่�ยใจอ่อนจะหยิบจะถอนออก

ม�ใช้		ห�ข้อมูลพวกบัญชีเงินฝ�กประจำ�,สล�กออมสิน,ประกัน

แบบสะสมทรัพย์	พวกที่มีกำ�หนดระยะเวล�บังคับ

 เป็นท�งเลือก หรือถ้�เงินออมที่เย็นม�ก ๆ คือรอได้

ถึง 7 ปี และรับคว�มเสี่ยงได้ม�กเพื่อโอก�สได้ผลตอบแทน

สูง กองทุนหุ้นระยะย�ว (LTF) ก็เป็นตัวเลือกที่น่�มองค่ะ 

อันดับ 5 : ทำ�ให้ก�รออมเงินเป็นเรื่องสนุก

	 อะไรที่สนุกที่ง่�ย	 เร�จะอย�กทำ�	 ลองห�พวกรูปภ�พที่

แสดงคว�มก้�วหน้�ในก�รเก็บเงิน	 พิมพ์ออกแล้วระบ�ยสีต�ม

จำ�นวนเงินที่เก็บได้	 ในอินเตอร์เน็ตมีให้โหลดฟรีเพียบเลยค่ะ	

หรือจะใช้เทคนิคออมเงินใส่ซอง	ใส่กระปุกรูป	ต่�ง	ๆ	มีสีสัน

คิดกติก�ให้ร�งวัลตัวเองบ้�งห�กเก็บเงินได้ต�มเป้�หม�ยใน

ระยะเวล�ที่กำ�หนด

 ก�รที่เร�เข้มงวดกับตัวเองม�กไป โดยไร้คว�มสนุก

และไม่มีร�งวัลระหว่�งท�ง อ�จเป็นส�เหตุนึงที่ทำ�ให้ก�ร

ออมเงินไม่มีคว�มสุข ลองเปลี่ยนอ�รมณ์ม�ทำ�ให้มันดูสนุก

ขึ้นคะ

 ขอให้สม�ชิกทุกท่�นมีคว�มสุขกับก�รออมเงินนะคะ

           

ที่ม�ของบทคว�ม		www.aommoney.com

ขอคุยดวยคน
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มุม
 สุขภาพ 
โดย  นายพุฒิพงษ  อุทธบูรณ

 เมื่อเข้�สู่ฤดูหน�วจะเป็นช่วงที่อ�ก�ศนั้นเย็นลงเล็กน้อย	มีก�รเปลี่ยนแปลง
ของอ�ก�ศ		ทำ�ให้ร่�งก�ยของเร�ต้องปรับอุณหภูมิเพื่อรับกับอ�ก�ศภ�ยนอก	และ
สภ�พอ�ก�ศเช่นน้ียังทำ�ให้ร่�งก�ยน้ันเกิดโรคได้ง่�ยกว่�ปกติ	โดยเฉพ�ะในเด็กเล็ก
ที่สภ�พร่�งก�ยยังปรับตัวได้ไม่ดีพอ	 และนี่คือ	 3	 โรคที่พ่อแม่ควรระวังในช่วง				
หน้�หน�วนี้
  1. ไข้หวัด 		เป็นโรคที่เกิดจ�กเชื้อไวรัส	มักพบในระบบท�งเดินห�ยใจ	โดยเชื้อที่
พบได้บ่อยคือเชื้อไรโนไวรัส	 (Rhino	 virus)	 และระยะเวล�ของโรคจะอยู่ประม�ณ	
3-7	วัน	อ�ก�รที่พบโดยส่วนใหญ่	คือ	มีไข้สูง	1-2	วัน	คัดจมูก	มีน้ำ�มูกไหล	ไอ	จ�ม	
ปวดศรีษะ	 เป็นต้น	 สำ�หรับก�รรักษ�จะรักษ�ต�มอ�ก�ร	 เนื่องจ�กไข้หวัดนั้นมัก
ไม่มีอ�ก�รรุนแรง	ห�กลุกน้อยส�ม�รถดูดนม	ท�นอ�ห�รได้ต�มปกติ	 อ�ก�รก็จะ
ดีขึ้นต�มลำ�ดับ
 ก�รปองกัน	 หลีกเลี่ยงก�รอยู่ในที่ชุมชนแออัด	 เช่น	 ในห้�งสรรพสินค้�	
หรือตล�ดนัด	 พักผ่อน	 และดื่มน้ำ�ให้เพียงพอ	 ไม่อยู่ในที่ที่อ�ก�ศเปลี่ยนแปลงได้
ง่�ย	 เช่น	 ก�รเดินเข้�ออกระหว่�งห้องแอร์และอ�ก�ศภ�ยนอกบ่อยๆ	 เนื่องจ�ก
สภ�พร่�งก�ยนั้นจะปรับอุณหภูมิให้เข้�กับสภ�วะอ�ก�ศได้ไม่ดีพอ
  2. อีสุกอีใส	 	 	อีกหนึ่งเชื้อไวรัสโรคที่ม�กับหน้�หน�วโดยอ�ก�รนั้น	จะมีไข้ต่ำ�ๆ	
1-2	 วัน	 มีตุ่มน้ำ�ใสๆ	 ตุ่มหนอง	 และตุ่มแดง	 โดยส่วนม�กจะขึ้นที่ลำ�ตัว	 ศีรษะ	 หู	
หน้�	หน้�อก	หลัง	ลำ�ตัว	หรือ	แขน	ข�	ซึ่งอีสุกอีใสนั้นมักจะห�ยได้เองแต่อ�จทิ้ง
รอยแผลเป็นไว้
 ก�รปองกัน	 ในปัจจุบันนั้นทำ�ได้โดยก�รฉีดวัคซีนจะทำ�ก�รฉีดทั้งหมด	 2	
เข็ม	 ซึ่งทำ�ได้เมื่อเด็กอ�ยุ	 1	 ปขึ้นไป	 และเข็มที่	 2	 เร�จะฉีดเมื่อเด็กอ�ยุ	 2	 ปครึ่ง	
โดยวัคซีนนั้นจะช่วยทำ�ให้ลดคว�มรุนแรงของโรคได้
  3. โรคหัดเยอรมัน   ผู้ป่วยจะมีอ�ก�รไข้ต่ำ�ๆ	มีต่อมน้ำ�เหลืองบริเวณหลังใบหู
โตและออกผื่นแดงไล่จ�กศรีษะไปจนถึงเท้�คล้�ยโรคหัด	 โรคนี้ไม่ใช่โรคร้�ยแรงถ้�
เป็นกับเด็กหรือผู้ใหญ่ทั่วไป	 มักจะห�ยได้เองโดยไม่มีโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง	 แต่
สิ่งที่สำ�คัญ	 นั่นคือ	 ห�กเกิดโรคนี้ในหญิงตั้งครรภ์ในช่วงไตรม�สแรกและไตรม�สที่
สองของก�รตั้งครรภ์นั้น	 เชื้ออ�จแพร่กระจ�ยเข้�ท�รกในครรภ์	 ทำ�ให้ท�รกพิก�ร	
แท้ง	หรือต�ยในครรภ์ได้	ดังนั้น	ก่อนก�รสมรสควรตรวจว่�มีภูมิคุ้มกัน	และควรฉีด
วัคซีนป้องกันก่อนว�งแผนสมรส	ซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วผู้ป่วยมักจะมีภูมิคุ้มกันไปจน
ตลอดชีวิต...ไม่กลับม�เป็นซ้ำ�อีก
 ก�รปองกัน	ปัจจุบันนั้นเร�มีวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน	โดยเด็กควรได้รับ	2	
เข็ม	คือ	เข็มที่	1	ขณะอ�ยุ12	-	15	เดือนและเข็มที่	2	ขณะอ�ยุ	4	-	6	ขวบ	และ
ไม่ควรพ�เด็กไปอยู่ในที่แออัด	 เพร�ะเชื้อหัดเยอรมันนั้นส�ม�รถติดเชื้อและแพร่
กระจ�ยได้ท�งอ�ก�ศ	 โดยผ่�นท�งละอองเสมหะหรือก�รสัมผัสโดนส�รคัดหลั่ง
ต่�งๆ	จ�กจมูกหรือลำ�คอของผู้ที่มีเชื้อ

บทคว�มโดย
พญ.อุร�รมย์		พันธุมะผล

กุม�รแพทย์ท�รกแรกเกิดและปริกำ�เนิด
ศูนย์สุขภ�พเด็ก	โรงพย�บ�ลพญ�ไท2	อ�ค�ร	B	ชั้น	2		

โทร.02-617-2444	ต่อ	3219	,	3220

กฏหมาย
นารู  

	 ก�รที่จะซื้อที่ดิน	จะต้องทำ�สัญญ�จะซื้อข�ยหรือสัญญ�
ซื้อข�ย	 ผู้ซื้อจะต้องรู้อย่�งน้อยต�มที่ผมจะได้เสนอเป็นข้อๆ	
ดังนี้
	 1.	ขอดูเอกส�รตัวจริง	ดูด้�นหลังจดภ�ระจำ�ยอมหรือไม่
เช่น	 ท�งเดิน	 มีข้อกำ�หนดหรือไม่	 	 ห้�มโอน	 ตรวจสอบติด
จำ�นองก�รอ�ยัติ	ข�ยให้คนอื่นก่อนหรือไม่
	 2.	ดูตำ�แหน่งแปลงที่ดิน	ไปชี้เขตแนวที่ดินคนอื่นข�ย
หรือไม่
	 3.	อ�ณ�เขต	มุมเขต	มุมเข�	บ�งครั้งซื้อ	50	ไร่แต่อีก	
10	ไร่	อ�จจะเป็นของญ�ติพี่น้องคนข�ยก็ได้	
	 4.	เนื้อที่ครอบครองต�มโฉนดหรือไม่	บ�งทีอ�จเป็น
แนวตลิ่ง	เป็นหนองน้ำ�	หรือภูเข�ล�ดชันก็ได้
	 5.	ดูสภ�พที่ดิน	เช่น	มีบุคคลอื่นอ�ศัยอยู่หรือไม่ใคร
สร้�งบ้�นอยู่บ้�ง	โดยเฉพ�ะซื้อจ�กบังคับคดี
	 6.	ออกโฉนดโดยถูกต้องหรือไม่	บ�งพื้นที่จะเป็นเขตที่
ออกโฉนดไม่ได้	 แต่ก็มีก�รคอรัปชั่นของโฉนด	 จนเป็นข่�วที่
เศรษฐีซื้อภูเข�สร้�งรีสอร์ท	 (ส่วนม�กจะได้ข่�วนักก�รเมือง
ทำ�ได้ซะเอง)	ซึ่งอ�จถูกเพิกถอนภ�ยหลังได้		ให้ช่�งไปร�งวัด	
เร�ไปดูพื้นที่แนวเข�	และพื้นที่ข้�งเคียงม�ยืนยันหลักที่แท้จริง
	 7.	ครอบครัวคนข�ยพร้อมจะข�ยหรือไม่
	 ข้อเตือนใจในก�รซื้อ	 เป็นอุท�หรณ์ให้	 แต่ก�รปฏิบัติ
เป็นเรื่องของคนซื้อและส�ม�รถนำ�ไปใช้เทียบเคียงได้กับก�ร
รับจำ�นอง	ข�ย		ว่�ที่ดินที่ลูกค้�จดจำ�นองนั้นมีสภ�พเป็นที่ดิน	
หนองน้ำ�	หรือน้ำ�ท่วมขัง	ร�ค�ต�มคว�มเป็นจริงหรือไม่
	 พบกันใหม่ฉบับหน้�กับกฎหม�ยน่�รู้			สวัสดีครับ

โดย นายเกี่ยน สุววรณเกษี

โรคฮิตหนาหนาว ไมอยากใหลูกปวย...

พอแมตองปองกัน
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ผู้ตรวจพบสมาชิก  

เดือน พฤศจิกายน 2565

เรียน พี่น้องสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด ทุกท่�น

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

2565	 ม�สรุปให้ท่�นได้รับทร�บร่วมกันในก�รบริห�รจัดก�รและใช้จ่�ย

งบประม�ณของคณะกรรมก�รและเจ้�หน้�ที่ว่�ใช้จ่�ยชอบด้วยระเบียบ

และหลักข้อเท็จจริงถูกต้องหรือไม่	 และพี่น้องสม�ชิกก็อย่�ได้ละเลยได้

ช่วยสะท้อนคว�มคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เพื่อคว�มมั่นคงของ

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

จำ�นวน		7		ข้อเนื่องจ�กพื้นที่มีจำ�กัดขอให้ท่�นได้ไปอ่�นในว�รส�รสหกรณ์

ฉบับเต็มๆจึงลงได้เท่�นี้	 	 	

ข้อสังเกตที่ 1 ก�รเบิกจ่�ยเงินค่�ล่วงเวล�และค่�ตอบแทนก�รวิเคร�ะห์

ปัญห�ลูกหนี้  

 คณะผู้ตรวจสอบได้แยกออกเป็น 2  ประเด็นดังนี้

 ประเด็นที่ 1	 ก�รทำ�ง�นล่วงเวล�จะต้องมีคว�มจำ�เป็นถ้�ไม่ทำ�	

ล่วงเวล�จะทำ�ให้ง�นเสียห�ยหรือผลเสียต่อองค์กรจึงจำ�เป็นต้องทำ�จ�ก

ก�รตรวจสอบเห็นว่�มีเหตุผลคว�มจำ�เป็นต�มบันทึกขออนุมัติแต่คณะผู้

ตรวจได้เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ถ้�ง�นไม่ยุ่งย�กเกินไปควรทำ�ในเวล�ร�ชก�รให้เสร็จหรือทำ�ใน

วันถัดไปเพื่อเป็นก�รประหยัดงบประม�ณ

	 2.	 เจ้�หน้�ที่ทุกฝ่�ยก็ส�ม�รถขอทำ�ได้ถ้�มีคว�มจำ�เป็นโดยบันทึก

เสนอเหตุผลเพื่อขออนุมัติ

	 3.		กรณีผู้จัดก�รอนุมัติให้ดำ�เนินก�ร		ก็ควรนำ�บันทึกที่อนุมัติเสนอ

ผู้มีอำ�น�จสูงสุดให้รับทร�บด้วย

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

 1.	 ก�รทำ�ง�นล่วงเวล�เป็นก�รตรวจสอบร�ยก�รเงินเข้�ของฝ่�ย

บัญชีกับฝ่�ยเทคโน		ห�กล่�ช้�จะก่อให้เกิดปัญห�กับฝ่�ยอื่นๆ	ได้

	 2.	ก�รอนุมัติให้ดำ�เนินก�รเป็นไปต�มข้อบังคับและแนวปฏิบัติของ

สหกรณ์		

 ประเด็นท่ี 2	ก�รเบิกจ่�ยค่�ตอบแทนก�รวิเคร�ะห์ลูกหน้ีคณะผู้ตรวจ

เห็นว่�มีก�รเบิกจ่�ยเงินไป		145,000		บ�ท	เพื่อติดต�มลูกหนี้	 	269		คน	

ได้ผลคุ้มค่�หรือไม่	ลูกหนี้ลดลงหรือไม่จ�กก�รติดต�ม	จึงได้เสนอแนะดังนี้	

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ประเมินผลก�รติดต�มและคว�มคุ้มค่�ของงบประม�ณ

	 2.	เร่งช่วยเหลือสม�ชิกต�มโครงก�รรวมหนี้เพื่อจะได้ปรับลด

ดอกเบี้ยสม�ชิก

	 3.	 ก�รเรียกเก็บไม่ได้เป็นปัญห�ปล�ยเหตุ	 	 ต้นเหตุคือก�รปล่อย

เงินกู้ที่ม�กเกินกำ�ลังส่ง

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

	 1.		สหกรณ์มีคณะทำ�ง�นวิเคร�ะห์ปัญห�ลูกหนี้	   

	 2.		คว�มคุ้มค่�ติดต�มลูกหนี้		NPL	ลดลง	 	 	 	

	 3.		ลูกหนี้เรียกเก็บไม่ได้เป็นลูกหนี้กลุ่มเดิมไม่ได้เกิดจ�กก�รปล่อย

เงินกู้เพิ่ม	

ข้อสังเกตที่ 2 ก�รย้�ยหน่วยสังกัดของสม�ชิก  

 คณะผู้ตรวจสอบได้รับก�รร้องขอจ�กสม�ชิกกรณีก�รไปร่วมพัฒน�

สม�ชิกมีคว�มลำ�บ�กบ�งร�ยส�มีภรรย�ก็อยู่คนละหน่วยจึงอย�กขอย้�ย

หน่วยม�อยู่ด้วยกันเพื่อคว�มสะดวกในก�รเดินท�ง	 คณะผู้ตรวจจึงได้เสนอ

แนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

	 คณะกรรมก�รควรพิจ�รณ�ถึงคว�มเหม�ะสมเป็นไปได้เพื่อ

บรรเท�คว�มเดือนแก่สม�ชิก	 ก�รย้�ยหน่วยของสม�ชิกห�กมีผลกระทบ

ต่อจำ�นวนสม�ชิกก็ควรปรับปรุงก�รแบ่งเขตใหม่ให้เหมะสม	 เพ่ือให้เกิดคว�ม

สมดุล	สัดส่วนกรรมก�รต่อจำ�นวนสม�ชิก		1:	500	คน	จึงจะเหม�ะสม

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

 กรณีสม�ชิกไม่สะดวกในก�รเดินท�งไปยังหน่วยที่ตนสังกัดก็

ส�ม�รถบันทึกเสนอขอเข้�ร่วมกับหน่วยใกล้เคียงได้	 	 ส่วนก�รย้�ยสม�ชิก

นั้นต�มระเบียบฯไม่ส�ม�รถทำ�ได้เพร�ะระเบียบกำ�หนดไว้เมื่อเกษียณให้

อยู่ในหน่วยเดิม		

ข้อสังเกตที่ 3 ก�รตรวจสอบร�ยจ่�ยที่เกิดขึ้นประจำ�เดือน   

	 คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นประจำ�เดือนที่ส�ม�รถ

ตรวจสอบได้	 เช่น	 ค่�ไปรษณีย์	 ค่�โทรศัพท์	 ค่�ประช�สัมพันธ์	 	 ค่�วัสดุ

สำ�นักง�น	ค่�น้ำ�มันเชื่อเพลิง	ค่�ดำ�เนินคดี	ค่�เบี้ยเลี้ยงพ�หนะ	ค่�ซ่อมแซม

และอื่นๆ		ซึ่งปร�กฏว่�ค่�ใช้จ่�ยแต่ละร�ยก�รค่อนข้�งสูง	แต่มีบ�งร�ยก�ร

ที่ไม่ลงจ่�ยท�งบัญชีให้เห็นคือ	 ค่�ไฟฟ้�	 ทั้งนี้คณะผู้ตรวจอย�กทร�บว่�

แต่ละเดือนค่�ใช้ม�กน้องเพียงใด	มีก�รประหยัดหรือไม่จึงได้เสนอแนะดังนี้	

ข้อเสนอแนะ

	 คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รควรมีก�รตรวจสอบก�รลงร�ยก�ร

จ่�ยให้ถูกต้องทุกร�ยก�ร	 	 ถ้�มีก�รจ่�ยจะต้องลงจ่�ยท�งบัญชีให้ปร�กฏ		

นอกจ�กนั้นจะต้องช่วยกันประหยัดงบประม�ณและเปรียบก�รเบิกจ่�ย

แต่ละเดือนเพื่อเป็นข้อมูลห�ม�ตรก�รในก�รประหยัด	 	

คว�มเห็นฝ่�ยจัดก�ร

 -	ร�ยก�รจ่�ยทุกร�ยก�รเป็นจ่�ยต�มคว�มเป็นจริง		ส่วนค่�ไฟฟ้�

ที่ไม่ลงจ่�ยท�งบัญชีเป็นก�รจ่�ยโดยหักจ�กบัญชีธน�ค�ร					

                                                                      

พบกันใหม่ฉบับหน้า  

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำากัด       

โทร.. 098 6919199 - 095 653 2392



สวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

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

สมาชิก  - สามัญ      6,742 ราย
  - สมทบ     2,525 ราย
  รวม     9,267 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอ. จำานวน  13  คน ดังน้ี
1.	น�ยคมสัน	 คำ�วิเศษ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต		 16	ก.ย.	65
2.	น�ยน�วิน	 สิมมะล�	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 19	ก.ย.	65
3.	น.ส.พรรณธิก�ร์			ส�วิสัย	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 29	ก.ย.	65
4.	น�ยวัชระ	 ผ่�นพรม	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 3		ต.ค.	65
5.	น�ยเคร่ือง	 ลำ�มะยศ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 3		ต.ค.	65
6.	น�ยสุพันธ์	 ศิริม�	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 4		ต.ค.	65
7.	น�ยสมศรี	 ศิริสอน	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 14	ต.ค.	65
8.	น�ยสนิท	 ทุมสงคร�ม	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 17	ต.ค.	65
9.	น�งพิสมัย	 หม่ันวิช�	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 19	ต.ค.	65
10.	น�งรัสมี	 ปรมหิน	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 21	ต.ค.	65	
11.	น�งสน่ัน	 พันล�	 สมทบ	 เสียชีวิต	 25	ก.ย.	65
12.	น�งลัดด�	 เนตรแสงศรี	 สมทบ	 เสียชีวิต	 30	ก.ย.	65
13.	น.ส.วย�ม�	 เกตุแก้วเกล้ียง	สมทบ	 เสียชีวิต	 17	ต.ค.	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     4,556 ราย
  - สมทบ       451 ราย
  รวม    5,007  ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต สสอค. จำานวน  9  คน ดังน้ี
1.	น�ยคมสัน		 คำ�วิเศษ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 16	ก.ย.	65
2.	น�ยน�วิน		 สิมมะล�	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 19	ก.ย.	65
3.	น.ส.พรรณธิก�ร์		ส�วิสัย	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 29	ก.ย.	65
4.	น�ยเคร่ือง		 ลำ�มะยศ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 3	ต.ค.	65
5.	น�ยสุพันธ์		 ศิริม�	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 4	ต.ค.	65
6.	น�ยสมศรี		 ศิริสอน	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 14	ต.ค.	65
7.	น�งพิสมัย		 หม่ันวิช�	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 19	ต.ค.	65
8.	น�งรัสมี		 ปรมหิน	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 21	ต.ค.	65
9.	น�งลัดด�		 เนตรแสงศรี	 สมทบ	 เสียชีวิต	 30	ก.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�ยคมสัน		 คำ�วิเศษ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 16	ก.ย.	65
2.	น�ยเคร่ือง		 ลำ�มะยศ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 3	ต.ค.	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

** รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไม่เกินรายละ 600,000 บาท

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

สมาชิก  - สามัญ      3,369 ราย
  - สมทบ      2,640 ราย
  รวม      6,009 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 1 จำานวน 1 คน ดังน้ี
1.	น�งพลวงพลอย	คละสกุล	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 6	ส.ค.	65

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

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

สมาชิก  - สามัญ       4,165 ราย
  - สมทบ       3,787 ราย
  รวม       7,952 ราย

รายช่ือสมาชิกผู้เสียชีวิต ส.ค.ส 2 จำานวน  7 คน ดังน้ี
1.	 น�งพลวงพลอย		 คละสกุล	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 6	ส.ค.	65
2.	 น�ยเท่ียง		 	 ทองคำ�	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 12	ก.ค.	65
3.	 น�ยย่อง		 	 ศรีเกตุ	 ส�มัญ	 เสียชีวิต	 8	ก.ย.	65
4.	 น�ยสมเดช			สิงห์ประเสริฐ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 20	ก.ย.	65	
5.	 น�งสน่ัน		 	 พันล�	 สมทบ	 เสียชีวิต	 25	ก.ย.	65
6.	 น�ยล้ำ�		 	 ปัญญ�สิม	 สมทบ	 เสียชีวิต	 2	ต.ค.	65
7.	 น�งครุฑ		 	 ร�ชภัฏ	 สมทบ	 เสียชีวิต	 5	ต.ค.	65

รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท

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

ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2565 - ตุล�คม 2565
สม�ชิก       ส�มัญ       สมทบ      รวม
สสอ.						 จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							35	 	 12	 47

ส.ค.ส	1			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												20								 5 25

ส.ค.ส	2			จำ�นวนผู้เสียชีวิต												23	 												46	 69

สสอค.					จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							32	 		 2	 34

สส.ชสอ.		จำ�นวนผู้เสียชีวิต	 							19	 	 -	 19

ข้อมูลประจำ�เดือนตุล�คม 2565
โดย...นายวรวิทย์  ศรีสุนทร  

วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 8 ประจำ�เดือน พฤศจิก�ยน 25656



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 8 ประจำ�เดือน พฤศจิก�ยน 2565 7

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

รายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(ยังไมได้ผานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ)

1. สำ�เน�ใบมรณะบัตรผู้ต�ย  (ให้เจ้�หน้�ที่อำ�เภอเป็น
 ผู้เซ็นต์รับรองสำ�เน�ล�ยเซ็นต์ตัวจริงเท่�นั้น)
2.   สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้ต�ย
3.  สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ต�ย (ประทับต�ย)
4. สำ�เน�ทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหย่�ของผู้ต�ย (กรณีสมรส)
5. ใบรับแจ้งต�ยจ�กผู้ใหญ่บ้�น / กำ�นัน / เขต/เทศบ�ล
 /ด้�นหลังประทับตร�หน่วยง�นผู้สันนิษฐ�น (กรณีต�ยที่บ้�น)
6. สำ�เน�แฟมประวัติเข้�ก�รรักษ�โรงพย�บ�ล 
 ประทับตร�โรงพย�บ�ล (กรณีต�ยบ้�นท่ีระบุโรค)
7.  หนังสือรับรองก�รต�ยจ�กโรงพย�บ�ลพร้อมประทับ
 ตร�โรงพย�บ�ล (กรณีต�ยที่โรงพย�บ�ล)
8.  ใบร�ยง�นแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตร�
 โรงพย�บ�ล  (กรณีต�ยที่โรงพย�บ�ล)
9. บันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับคดีตำ�รวจ (กรณีต�ยอุบัติเหตุ)
10.  หนังสือชันสูตรพลิกศพตำ�รวจ (กรณีต�ยอุบัติเหตุ)
11. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนท�ย�ทผู้รับผลประโยชน์
12.  สำ�เน�ทะเบียนบ้�นท�ย�ทผู้รับผลประโยชน์
13.  สำ�เน�ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ท�ย�ท
 ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้�มี)   

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



วารสารข่าว...สอ.ครูเลย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 8 ประจำ�เดือน พฤศจิก�ยน 25658

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 31 ตุลาคม 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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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	

เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 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�ร ี

 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  
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อบรมกฎหมายการแกหนี้และนักสรางสุของคกร ณ อําเภอเชียงคานอบรมกฎหมายการแกหนี้และนักสรางสุของคกร ณ อําเภอเชียงคานอบรมกฎหมายการแกหนี้และนักสรางสุของคกร ณ อําเภอเชียงคาน

มอบเงินสวัสดิการตางๆ ใหแกสมาชิกสหกรณ

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ การดับเพลิงขั้นตน



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


