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บทบรรณาธิการ
Editor’s Talk

	 สวัสดีครับ	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	 ที่เคารพทุกท่าน	 วารสารสหกรณ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่	 1	 ของ 
คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	31	และปี	2563	นี้จะจัดทำาวารสาร	2	ฉบับ	ฉบับที่	2	จะจัดทำาในเดือนตุลาคม	2563
	 ในฉบบันีเ้นือ้หามบีทความทีน่า่สนใจตัง้แตบ่ทความของทา่นประธานทีป่รกึษากติตมิศกัดิ	์นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัเลย
ของเรา	ทา่นไดใ้หข้อ้คดิในการ	“เตอืนสมาชกิดแูลสขุภาพ เพือ่ปอ้งกนัเชือ้ไวรสัโควดิ-19” ทีส่มาชกิทกุทา่นตอ้งอา่นเพือ่ตดิตาม
สถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด-19	 นอกจากนี้ประธานกรรมการได้เขียนบทความ	 “วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควดิ-19 สง่ผลเกดิปญัหาดา้นเศรษฐกจิ”	ซึง่ทำาใหส้หกรณต์อ้งทบทวนการปรบัอตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้งนิฝากใหเ้ปน็ไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ	 และกล่าวว่าจะยึดมั่นในการบริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด	 ในเรื่องของกรรมการฝ่ายเงินกู	้ 
คุณสุเทพ	 สิมสวัสดิ์	 ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการคำ้าประกันมีเรื่อง	 “เว็บไซต์และ Application Mobile 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ”์	โดยคณุปรชีา	แสงพนัธต์า	กรรมการฝา่ยศกึษาและประชาสมัพนัธ์	ซึง่เนือ้หาดงักลา่วนา่จะเปน็ประโยชน์
กบัสมาชกิ	สำาหรับในส่วนของสมาชิกได้สง่บทความคำ้าประกันต้องรู้ไว้กอ่นเซ็น	การปลูกโกโก้	และการเลือกซือ้กล้องวงจรปดิ	และ
ได้นำาเสนอรายชื่อคณะกรรมการ	ชุดที่	31	ที่ปรึกษา	ผู้ตรวจสอบกิจการ	และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
	 จะเห็นว่าที่ปรึกษาของเราปี	 2563	 นี้	 ทางคณะกรรมการได้รับคำาแนะนำาแนวทางการแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์จาก 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า	 ควรแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นๆ	 ซึ่ง
นับว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชีและการเงิน	2	ท่าน	คือ	อ.สนั่น	พรมศิลา	อาจารย์ประจำาสาขา
วิชาการบัญชี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	และ	อ.จิราวดี	กำายาน	อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการเงิน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
	 สดุทา้ยนีเ้นือ่งจากปญัหาไวรสัโควดิ-19	ทำาใหส้งกรานตป์นีีเ้ราไมห่ยดุ	ไมม่กีารจดัประเพณสีงกรานตเ์พราะจะมกีารรวมกลุม่
กันอาจเกิดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19	 ได้	 คณะกรรมการ	 ที่ปรึกษา	 ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ 
แข็งแรง	ทั้งกาย	ใจ	และสังคม	“เราจะร่วมมือร่วมใจ ห่างกันสักพัก เพื่อให้เราทุกคนห่างไกลจากโรคโควิด-19”	อย่าลืมคาถา	
5	คำา	“อยู่บ้าน กินร้อน ช้อนแยก อยู่ห่าง ล้างมือ”	และสวมหน้ากากอนามัย	ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอนะครับ
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นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

	 สวัสดีท่านสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน	 ก่อนอื่นผมขอขอบคุณ
ทา่นสมาชกิทีไ่ดใ้หโ้อกาสผมเขา้มาทำาหนา้ทีป่ระธานสหกรณอ์กีหนึง่
วาระเป็นเวลา	 2	 ปี	 (พ.ศ.	 2563-2564	 หรือสมัยที่	 31	 และ	 32)	 
ผมก็จะใช้ความรู้ประสบการณ์ทำาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	 
ซึ่งในการทำางานนั้นผมยังคงยึดมั่นในการบริหารงานสหกรณ์ตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สหกรณ์มีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	
ยั่งยืน	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกครับ

สาร จาก...ประธานฯ
โควิด-19	 ส่งผลเกิดการหยุดงานหรือหยุดประกอบกิจการชั่วคราว 
ส่งผลให้เกิดสภาวะเงินฝืด	ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศ
ลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง	0.25%	จาก	1.00%	เหลอื	0.75%	เพือ่
บรรเทาความเดอืดรอ้นของผูกู้แ้ละกระตุน้เศรษฐกจิ	สำาหรบัสหกรณ์
ของเราเองก็ต้องทบทวนการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากเพื่อให้
เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ	 แต่อย่างไรก็ดีสหกรณ์เรา
ยงัใชจ้ดุแขง็ของระบบสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละเครดติทีด่จีากการเปน็
สหกรณ์สีขาว	 (สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินการบริหารงานแบบ 
ธรรมาภบิาลของกรมสง่เสรมิสหกรณ)์	โดยยงัคงสามารถใหด้อกเบีย้
เงินรับฝากในอัตราที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์	 ส่วนดอกเบี้ยเงินให้
สมาชกิกูย้มืกไ็มส่งูเกนิไป	แตจ่ะใกลเ้คยีงกบัของธนาคารพาณชิยห์รอื
สถาบันการเงินอื่น	 อีกทั้งการมีระบบสวัสดิการที่ดีและมีแนวโน้มที่
จะปรับเพิ่มสวัสดิการขึ้นอีกทั้งประเภทและจำานวน	 ประกอบกับ
สหกรณ์ของเรามีสภาพคล่องสูง	 จากการที่สมาชิกและสหกรณ์ 
ออมทรัพย์อื่นหลายแห่งเชื่อมั่นนำาเงินมาฝากหลายสิบล้านบาท	
ธนาคารพาณิชย์และสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งก็ให้เงินกู้อัตรา
ดอกเบี้ยตำ่า	ดังนั้น	ขอให้สมาชิกทุกท่านไม่ว่าสมาชิกที่ออมเงินหรือ
กู้เงินมั่นใจว่าสหกรณ์จะรักษาประโยชน์ของมวลสมาชิกอย่างมี
ดุลยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกทุกกลุ่มตามหลักการ 
ช่วยเหลือกันครับ
	 ท้ายนี้	 ผมก็ขอให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพที่ดี	 ปลอดโรค	
ปลอดภัยกันทุกคน	 เพื่อจะได้ช่วยกันทำาหน้าที่เป็นกำาลังหลัก 
ด้านสุขภาพให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยและผ่านวิกฤตการณ์การ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ในครั้งนี้ไปด้วยกันครับ

	 จากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ทั่วโลกกำาลังเผชิญกับการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือ	 โควิด-19	 (COVID-19)	
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์นี้	 ซึ่ง
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงแล้ว	 ปัญหาด้าน
เศรษฐกจิกห็นไีมพ่น้ทีต่อ้งไดร้บัผลกระทบเชน่กนัจากมาตรการของ
ภาครฐัทีต่อ้งการใหป้ระชาชนมกีารรกัษาระยะหา่งทางสงัคม	(Social	
Distancing)	 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
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วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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เตือน...สมาชิก!!
ดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกัน

นายแพทย์ปรีดา วรหาร
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลใกล้เคียงได้ เพื่อการสอบสวนโรค 
ตรวจต่อไป และควรแยกบริเวณตนเอง ถ้าภายใน 14 วัน หากมี
อาการไข้ ไอจาม เจ็บคอ มีนํ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจ
ลําบาก ให้สวมหน้ากากอนามัยทันที และ โทร.แจ้ง 1669 พร้อม
ทัง้แจง้ประวตักิารสมัผสัโรค เนือ่งจากมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซอ้น
ปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ รวมถึงบุคคลที่ 
ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วย ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน”

	 ทา่นสมาชกิสหกรณท์กุทา่นครบั	อยากจะเตอืนสมาชกิดแูล
สุขภาพ	 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 (COVID-19)	 โดยยึด
หลัก	“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย”	ทุกครั้ง	
และเมื่อมี	ไอ	จาม	หรือไปอยู่ในสถานที่แออัด	ต้องสวมใส่หน้ากาก
อนามัยปิดปาก-จมูก	ทุกครั้ง
	 จากสถานการณก์รณทีีเ่กดิ	โรคปอดอกัเสบจากการตดิเชือ้
ไวรสัโควดิ-19	กระทรวงสาธารณสขุ	ไดม้มีาตรการเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	
และควบคุมโรค	ตามมาตรฐานสูงสุด	ที่ใช้สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่	
พร้อมทั้งเฝ้าระวังผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ	และภาคเอกชน	ให้มี
ระบบคัดแยกโรคที่รวดเร็ว	 และมีแนวทางการรักษาพยาบาล	 ตาม
มาตรฐานสากล	
	 สำาหรบัสถานการณข์องประเทศไทย	ขอใหส้มาชกิสหกรณ์
ไดต้ดิตามขอ้มลูขา่วสารการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19	ไดท้ี	่เวบ็ไซต	์ศนูย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	และ
เพจเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/loeiMOPH/?epa=	
SEARCH_BOX	 เท่านั้น	 ในส่วนของจังหวัดเลย	 พบผู้ติดเชื้อโควิด	 
1	ราย	(ณ	23	มนีาคม	2563)	ขณะนีไ้ดร้บัการรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล
เลย	ซึง่ผูป้ว่ยไดร้บัการยนืยนัตดิเชือ้โควดิ-19	โดยไมม่อีาการ	ไมม่ไีข้	
ไมไ่อ	ไมจ่าม	อยูใ่นการดแูลมาตรฐานของกรมการแพทยพ์เิศษ	คนไข้
อยู่ในห้องความดันลบ	อาการปัจจุบัน	ไม่มีไข้	สุขภาพปกติ
 “มาตรการคือดูแลและสอบสวนโรค เพื่อหาผู้เกี่ยวข้อง 
ผูท้ีส่มัผสัโรคทัง้หมด นำาตวัมาตรวจเพิม่เตมิ และตอนนีไ้ดส้ำารวจพบ
ผู้ที่มีความเสี่ยงที่สัมผัสโรคสูงจำานวนหนึ่ง ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19  
รายแรกของจังหวัดเลย ทราบว่ามีการไปที่สวนสุขภาพกุดป่อง และ
ไปเทีย่วผบัแหง่หนึง่บรเิวณหนา้มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ทางจงัหวดั
แจง้ไปยงัผูท้ีร่ว่มเทีย่ว รว่มสถานทีต่า่งๆ ใหเ้ขา้แจง้ทีโ่รงพยาบาลและ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

	 สำาคญัจรงิ	ๆ 	ครบั	เพือ่ปอ้งกนัการปว่ยเปน็โรคตดิเชือ้ไวรสั	
โควิด-19	ให้ใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ	คือ	ล้างมือ
บ่อยๆ	ด้วยนำ้าสะอาดและสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ	ไม่นำามือ
มาสัมผัสตา	จมูก	ปาก	รับประทานอาหารที่ปรุงใหม่ๆ	และต้องสุก
เสมอ	 สวมหน้ากากอนามัย	 หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัดที่มีคน 
หนาแน่น	ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	

4 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2563



การกู้ยืมเงิน
และ การคํ้าประกัน

เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน	หักเงินเดือน	ค่าจ้าง	บำานาญ	หรือบำาเหน็จ	
หรือ	 เงินที่ข้าพเจ้ารับจาก	 กบข/กสจ.	 เมื่อหักชำาระหนี้แก่ทาง
ราชการแลว้	(ถา้ม)ี	สง่ชำาระใหแ้กส่หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ
เลย	จำากดั	กอ่นเปน็ลำาดบัแรก)	เปน็เงือ่นไขทีก่ำาหนดไวใ้นสญัญา
และหนงัสอืยนิยอม	ทีผู่กู้แ้ละผูค้ำา้ประกนัทำาขึน้สญัญากูเ้งนิ	และ
สัญญาคำ้าประกันเงินกู้จากสหกรณ์	
 “เมื่อผู้คํ้าประกันซึ่งได้ชําระหนี้แทนผู้กู้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่
จะไลเ่บีย้เอาเงนิทีช่าํระไปจากผูกู้ต้ามกฎหมาย ซึง่เงนิตน้และ
ดอกเบีย้ ซึง่ไดช้าํระหนีแ้ทนผูกู้ ้และความสญูหายหรอืเสยีหาย
ไปอย่างใดๆ เพราะการคํ้าประกัน นั้น”	ประเด็นนี้ผู้คำ้าประกัน
จะตอ้งไปฟอ้งไลเ่บีย้เอากบัผูกู้เ้อง	โดยจะตอ้งนำาคดฟีอ้งตอ่ศาล	
สำาหรบัปบีญัชนีีต้ัง้	ประมาณการไวส้ำาหรบัชว่ยเหลอืผูค้ำา้ประกนั	
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี	สำาหรับ	ปี	2563	ตั้งไว้	300,000	
บาท	 ถ้าสมาชิกผู้คำ้าประกันท่านใดประสงค์จะขอเงินในการ
ดำาเนนิคดจีะฟอ้งไลเ่บีย้กต็ดิตอ่ทีส่หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ
เลย	จำากดั	ทำาหนงัสอืเรยีนประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัย์
สาธารณสุขเลย	จำากัด	ได้นะครับ

	 แต่สาระแตกต่างจากการกู้ยืมเงินทั่วไป	 คือ	 เมื่อกู้เงินแล้ว
สามารถกู้รีไฟแนนซ์ได้	 ตามเงื่อนไขการให้เงินกู้สมาชิก	 ซึ่งเป็น
ผลมาจากเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน	ซึ่งกำาหนดให้ชำาระหนี้เงินกู้
และดอกเบี้ย	 ชำาระเงินกู้ยืมแก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือน	 จาก
เงนิไดร้ายเดอืนภายในทกุวนัสิน้เดอืนของทกุๆ	เดอืน	จนกวา่จะ
ชำาระหนีใ้หแ้กส่หกรณจ์นเสรจ็สิน้	ซึง่ผูกู้ไ้ดท้ำาหนงัสอืยนิยอมให้
หักเงินเดือนส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด
	 เมือ่สมาชกิผูกู้ผ้ดินดัหรอืขาดนดั	ไมช่ำาระหนีง้วดใดงวดหนึง่	
กจ็ะไมไ่ดร้บัเงนิเฉลีย่คนื	ซึง่สว่นมากจะพบในสมาชกิทีช่ำาระหนี้
เป็นเงินสด	 ซึ่งจะชำาระล่าช้าหลังวันสิ้นเดือน	 แต่สมาชิกผู้กู้เงิน
สว่นใหญก่จ็ะไมผ่ดินดัอยูแ่ละเพราะหกัจากเงนิไดร้ายเดอืนจาก
ต้นสังกัด	 และเมื่อสมาชิกผู้ที่กู้เงินสหกรณ์ผิดนัดหรือขาดนัด	 
ไม่ชำาระหนี้แก่สหกรณ์	 หรือไม่มีเงินเดือนให้หัก	 ด้วยเหตุผล 
ไม่มีความสามารถชำาระหนี้ได้ด้วยสาเหตุต่างๆ	 สหกรณ์จะ
ประนอมหนี้	หรือหักจากเงินเดือนผู้คำ้าประกันแล้วแต่กรณี	เพื่อ
ชำาระเงินหนี้แทนผู้กู้	 ตามเงื่อนไขข้อความในสัญญาคำ้าประกัน
และหนงัสอืยนิยอมใหส้ว่นราชการเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคลและ
หักเงินชำาระหนี้สหกรณ์	 (ในข้อ	2.	ระบุไว้ว่าข้าพเจ้ายินยอมให้

โดย นายสุเทพ สิมสวัสดิ์
กรรมการฝ่ายเงินกู้

	 ฉบับนี้	 จะขอประชาสัมพันธ์การให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์	นอกจากการออมเงิน	สวัสดิการแล้ว	จะมีการให้เงินกู้
แก่สมาชิกโดยเงื่อนไขจะใช้บุคคลคำ้าประกัน	ไม่ได้ใช้หลักทรัพย์
คำ้าประกัน	 ทำาให้ง่ายและสะดวก	 รวดเร็วกว่าการใช้หลักทรัพย์
คำ้าประกัน
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ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด ติดตามได้ที่ : 
https://www.coop-scloei.com

ตรวจสอบข้อมูล หุ้น-หนี้ สหกรณ์รายบุคคลได้ที่ : 
http://203.154.140.37:90/STL/d/index.php

ส่วน Application Mobile ที่สําคัญมีดังนี้
	 1.	 App	สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	Search		App		store	(IOS)	และ	play	Store	
(Android	)	คำาว่า	“stl coop”
	 2.	 App	ตรวจสอบสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุไทย	
(สสธท.)	ลา้นที	่1	และ	กองทนุสวสัดกิารสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุไทย	(กสธท.)	ลา้นที	่2		Search		
App		store	(IOS)	และ	play	Store	(Android	)	คำาว่า	“cpct”
	 3.	 App	 ตรวจสอบสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห	์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย	(สส.ชสอ.)	Search		App		store	(IOS)	และ	play	Store	(Android)	คำาว่า	
“fscct”

เว็บไซต์และ Application Mobile
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เว็บไซต์และ Application Mobile ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  โดย  ปรีชา แสงพันธ์ตา 

กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด ติดตามได้ที่ : https://www.coop-scloei.com 
ตรวจสอบข้อมูลการเงินสหรกร์รายบุคคลได้ที่ : http://203.154.140.37:90/STL/d/index.php 
 

      

      

     
 

ส่วน Application Mobile ที่ส าคัญมีดังนี้ 
1. App สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด Search  App  store (IOS) และ play Store 

(Android ) ค าว่า “stl coop” 
2. App ตรวจสอบสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 

(สสธท.) ล้านที่ 1 และ กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2  Search  App  
store (IOS) และ play Store (Android ) ค าว่า “cpct” 

3. App ตรวจสอบสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) Search  App  store (IOS) และ play Store (Android ) ค าว่า “fscct” 

โดย  ปรีชา แสงพันธ์ตา
กรรมการฝ่ายศึกษา

และประชาสัมพันธ์
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น.ส.ปัทมพร สอนสุภาพ

ผลการดำาเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

โดย  ปรีชา แสงพันธ์ตา
กรรมการฝ่ายศึกษา

และประชาสัมพันธ์

 ธันวาคม 2562  มกราคม 2563  กุมภาพันธ์ 2563
จํานวนสมาชิก 1,989                1,972                  1,969                  
รวมสินทรัพย์ 2,362,571,964.84   2,333,755,443.89    2,291,490,203.75    

รวมหนี้สิน 1,238,355,121.88   1,204,147,692.80     1,184,517,378.93     

เงินกู้ยืม 948,319,768.50      910,489,140.25       912,554,046.75        

เงินรับฝากออมทรพั 2,894,317.72         2,824,195.09          2,732,352.09          

เงินรับฝากออมทรัพ 258,145,868.31      266,627,276.00       247,306,791.99        

เงินรับฝากประจํา 5,306,844.68        5,005,826.85          4,883,771.57           

เงินรับฝากทวีสิน -                    -                      -                      

เงินรับฝาก ATM 17,299,109.18        12,822,721.05         10,990,398.94        

หนี้สินอื่นๆ 6,389,213.49         6,378,533.56          6,050,017.59          

รวมทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น 1,027,962,360.00   1,027,509,460.00     1,031,196,460.00     

ทุนสํารอง 85,231,839.71        85,231,839.71         85,231,839.71         

ทุนสะสมตามข้อบังคั 4,192,510.81         2,138,010.81           2,138,010.81           

ผลการดําเนินงานประจําเดือน

รายได้ 12,396,088.47       12,311,748.71          11,444,741.00          

รายจ่าย 5,565,956.03        4,413,440.58           3,852,075.41           
กําไรประจําเดือนสุท 6,830,132.44        7,898,308.13         7,592,665.59         

ผลการดําเนินงาน สอ.สล.
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	 ตามทีเ่ปน็ขา่วกนัครกึโครม	พดูถงึเรือ่ง	“การเซน็คํา้ประกนั”	ทีเ่ปน็
เรือ่งทีด่เูหมอืนเลก็นอ้ย	แตส่รา้งปญัหาใหก้บัคนเซน็คำา้ประกนัมาแลว้นบั
ไม่ถ้วน	 ฉะนั้น	 เราจึงควรรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็นคำ้าประกัน
ให้ดีเสียก่อน
 คดีแพ่ง	คือ	คดีที่ฟ้องเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน	เช่น	คดีกู้ยืมเงิน	คดี
ผดิสญัญา	คดเีชา่ทรพัย	์คดตีัว๋เงนิ		คดจีำานอง	คดซีือ้ขาย	คดมีรดก	เปน็ตน้
 คดีแพ่ง	เป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของบุคคล	2	ฝ่าย	ที่มีการทำา
ผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน	 เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับการโต้แย้งสิทธิ	 จะฟ้อง
ร้องอีกฝ่ายที่ทำาการโต้แย้งสิทธิ	 หรือทำาผิดสัญญาก่อนที่จะคำ้าประกัน 
ให้ใคร
	 การคำา้ประกนั	พดูตามตวัอกัษรเลย	คอื	การยนืยนัวา่มผีูม้ารบัผดิชอบ
แทน	โดยส่วนมากแล้วจะเอามาใช้กับการกู้หนี้ยืมสินกัน	ซึ่งในขณะที่เรา
จำาเป็นต้องใช้เงิน	แต่เงินที่มีนั้นไม่มากพอ	จึงจำาเป็นต้องกู้เพื่อเป็นลูกหนี้	
ทั้งนี้ทางเจ้าหนี้เองก็ต้องมั่นใจว่า	 เมื่อปล่อยเงินกู้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ	
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเขาจะได้รับการชำาระหนี้คืน
 “คํ้าประกันก็เป็นหลักประกันอันหนึ่ง ที่ใครคนหนึ่งทําสัญญากับ
เจา้หนีว้า่ ถา้ลกูหนีไ้มช่าํระหนี ้ผูค้ํา้ประกนัจะชาํระหนีน้ัน้แทน เมือ่ลกู
หนี้ไม่ชําระหนี้ เจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องให้ผู้คํ้าประกันรับ
ผิดได้”
	 การทีจ่ะฟอ้งใหผู้ค้ำา้ประกนัรบัผดิตามสญัญาคำา้ประกนัไดน้ัน้	จะตอ้ง
มีหลักฐานเป็นหนังสือ	ลงลายมือชื่อผู้คำ้าประกันเป็นสำาคัญ	มิใช่ตกลงกัน
ด้วยปากเปล่าซึ่งฟ้องไม่ได้	ตามธรรมดาถ้าทำาสัญญาคำ้าประกันตามแบบ
ซึ่งมีขายอยู่ทั่วไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเป็นแบบซึ่งทำาโดยผู้รู้กฎหมาย	
แต่ถ้าทำากันเองก็อาจเกิดปัญหาได้	 ถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ก็ต้องระมัดระวังใน
ขอ้นี	้ในเอกสารนัน้ตอ้งมขีอ้ความอนัเปน็สาระสำาคญัวา่	ถา้ลกูหนีไ้มช่ำาระ
หนีผู้ค้ำา้ประกนัจะชำาระหนีแ้ทน	มฉิะนัน้อาจฟอ้งผูค้ำา้ประกนัไมไ่ด้	เพราะ
ไม่ใช่เป็นสัญญาคำ้าประกันตามกฎหมาย
	 เมื่อเซ็นชื่อในสัญญาแล้วผู้คำ้าประกันก็มีภาระจะต้องรับผิดต่อ 
เจ้าหน้าที่จนกว่าหนี้ของลูกหนี้	จะระงับไป	ตราบใดที่หนี้ของลูกหนี้ยังมี
อยู่ผู้คำ้าประกันก็ไม่พ้นความรับผิด	 แต่มีพฤติการณ์บางอย่างที่กฎหมาย
กำาหนดไว้ให้ผู้คำ้าประกันพ้นความรับผิด
	 1.	 เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้	 คือถ้าได้กำาหนดวันชำาระหนี้ไว้
แน่นอนแล้ว	เจ้าหนี้ยืดเวลา	ต่อไปอีกผู้คำ้าประกันก็พ้นความรับผิด
	 2.		เมือ่หนีข้องลกูหนีถ้งึกำาหนดชำาระแลว้	ผูค้ำา้ประกนัเอาเงนิไปชำาระ
แก่เจ้าหนี้ไว้แน่นอนแล้ว	 แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับโดยไม่มีเหตุอันจะอ้าง
กฎหมายได้	ผู้คำ้าประกันก็หลุดพ้นจากความรับผิดเช่นเดียวกัน

คํ้าประกันให้ใคร...
ต้องรู้ไว้ก่อนเซ็น โดย นายวิชาญ เชิดชู

 “หากเรายินยอมที่จะเซ็นคํ้าประกันให้กับใครแล้ว นั่นเท่ากับว่า
เรายอมรบัสภาพหนีห้ากเขาทาํการเบีย้วหนี ้ตอ้งรบัภาระหนีท้ัง้หมดที่
ไดต้กลงกนัไว ้แตก่ส็ามารถมขีอ้ตกลงทีจ่ะกาํหนดเพดานหนีไ้ดเ้ชน่กนั 
โดยตอ้งทาํการตกลงกนักอ่นเซน็และทาํสญัญาเปน็ลายลกัษณอ์กัษร”
	 ก่อนที่เราจะเซ็นคำ้าประกัน	 ต้องคิดให้ดีก่อน	 เพราะว่าด้วยการ 
คำ้าประกันแล้ว	 เราจะต้องชำาระแทนผู้กู้ทันทีในกรณีที่ผู้กู้ไม่ชำาระ	แต่เรา
สามารถจะทำาได้โดยการที่เราเอาผู้กู	้ และหลักฐานการคุยกับผู้กู้ว่าหนี้ที่
เราเซ็นคำ้าประกันเท่าไร	 และให้ผู้กู้ตอบให้ได้ว่าเป็นผู้กู้จริงบวกกับ 
หลักฐานที่การกู้ยืมเงิน	 เอาไปแจ้งความเพื่อบันทึกประจำาวันไว้	 ให้ทาง
ตำารวจออกหมายเรยีกมารบัทราบขอ้กลา่วหา	หากไมม่าตามทีต่ำารวจบอก	
สามารถออกหมายจับได้	หากผู้กู้มาแล้ว	ให้ตกลงกัน	ว่าจะชำาระหนี้แบบ
ใด	หรอื	กำาหนดการใชห้นีก้ีว่นั	หากผูกู้ม้ทีรพัยส์นิ	ใหท้ำาการโอนลอย	และ
กำาหนดระยะเวลา	ให้ผู้กู้หาเงินมาชำาระเรา	เราจึงจะคืนทรัพย์สินที่เราทำา
สญัญาการโอนกรรมสทิธิใ์หก้บัเรา	หากไมม่กีารชำาระตามวนัทีก่ำาหนด	เรา
สามารถขายทอดตลาดได้เลย	 เช่น	 เอารถไว้	 ให้ร้านซื้อขายรถตีราคารถ
ครบหรือเกินจำานวนที่ผู้กู้ได้กู้เอาไว้	 หากไม่สามารถนำาเงินมาชำาระเรา
ภายในวันที่กำาหนดได้	 เราจะทำาการขายทอดตลาดได้ทันท	ี โดยยึดหลัก 
ใบบันทึกประจำาวันของตำารวจเป็นหลักฐาน
 ยกตัวอย่าง	 ในกรณีที่ผู้กู้หนี้ไม่ชำาระ	 ทางเจ้าหนี้	 จะทวงลูกหนี้	
หากไม่สามารถติดต่อได้	 ก็จะเป็นการติดต่อผู้เซ็นคำ้าประกัน	 หน้าที่ของ
เราที่เป็นคนคำ้าประกันทำาได้	คือ	ก็ต้องช่วยเจ้าหนี้ตาม	หากถึงระยะเวลา
ที่กำาหนด	เจ้าหนี้ไม่ได้เงิน	ก็จะทำาการให้เราชำาระแทนผู้กู้ทันที
ผู้กู้	 	 :	 ได้กู้เงินไปจำานวน	200,000	บาท	โดยใช้ผู้คำ้าประกัน	
	 	 	 จำานวน	2	คน
ผู้คำ้า	คนที่	1	 :	 เป็นหนี้ร่วมทันที	100,000	บาท	(หากไม่มีการใช้)
ผู้คำ้า	คนที่	2	 :	 เป็นหนี้ร่วมทันที	100,000	บาท	(หากไม่มีการใช้)
	 แบบนี้	 เจ้าหนี้ก็จะทำาการทวงผู้กู้อยู่ประมาณ	1-2	 เดือน	หากไม่มี
การชำาระเข้ามา	ผู้คำ้าจะต้องชำาระแทนทันที	ตามข้อตกลงในสัญญาการกู้
ยืมที่มีเราเซ็นคำ้าประกัน	 แต่หากเราสามารถทำาให้ผู้กู้มาชำาระได้	 ตรงนี้ก็
จะเปน็ปกต	ิเพราะหากไมม่กีารชำาระเลย	ดอกจะทวคีณูหากไมม่กีารชำาระ
ในแต่ละเดือนที่กำาหนด
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การปลูกโกโก้
โดย นายยงยุทธ บุญหลาย

สำ�หรับท่านที่สนใจ�แวะชมได้ที่บ้านดงน้อย�ตำ�บลศรีสงคราม�อำ�เภอวังสะพุง�จังหวัดเลย
(ใกล้ๆ�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลโคกหนองแก)�หรือ�โทร.086-2295319

	 สวสัดคีรบั	พีน่อ้งชาวสหกรณส์าธารณสขุทีเ่คารพครบั	ผมยงยทุธ	บญุหลาย	ขา้ราชการบำานาญ	
อดีตนักวิ ชาการสาธารณสุข	 ประจำาโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลโคกหนองแก		ตำาบล
ศรีสงคราม	 อำาเภอวังสะพุง	 จังหวัดเลย	 เกษียณราชการเมื่อปี	 พ.ศ.	 2559	 เมื่อ
เกษียณแล้วได้วางแผน ชีวิตเพื่อหารายได้เสริมให้เพียงพอกับการดำารงชีวิต	

เนือ่งจากรายรบัทีเ่คยไดร้บัประจำาจากเงนิเดอืน	ตอ้ง
ถูกปรับลดลงจากที่เคยได้รับประจำา	 จึงได้ประกอบ
อาชพีหลงัวยัเกษยีณดว้ยการทำาเกษตรกรทฤษฎใีหม่
ตามแนวของในหลวง	 รัชกาลที่	 9	 ด้วยปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจุบัน	 ได้ใช้พื้นที่ดินที่มีอยู่ทำาการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช	

เช่น	การเลี้ยงหอยขม	เลี้ยงหนูผุก	ปลูกผักหวานป่า	ปลูกสีดา	
จากการทีท่ำาการเกษตรผสมผสานแลว้	ยงัไดศ้กึษาหาความรูเ้พิม่เตมิเพือ่ยกระดบั
รายได้ให้มั่นคงและถาวรในระยะยาว	จึงได้ทราบว่า	การปลูกโกโก้	เป็นการลงทุน
เพียงครั้งเดียวและให้ผลผลิตได้เก็บเกี่ยวเนินนานได้ถึง	50	ปี
	 จากการศึกษาเรื่องสายพันธุ์โกโก้ทราบว่า	สายพันธุ์โกโก้	มีหลายสายพันธุ์ที่
มกีารสง่เสรมิใหป้ลกูในประเทศไทย	จากการศกึษาลกัษณะเดน่ของแตล่ะสายพนัธุ์	
พบวา่	สายพนัธุโ์กโก	้UF18	เปน็สายพนัธุท์ีร่สชาตดิ	ีเปน็ทีต่อ้งการของตลาดภายใน
ประเทศและต่างประเทศ	ซึ่งเป็นที่ยอมรับ	รสชาติไม่เปรี้ยว	จึงตัดสินใจเลือกปลูก

โกโก้สายพันธุ์	UF18	ซึ่งจะให้ผลภายในระยะเวลา	2	ปี
	 การปลูกโกโก้ในสวน	เริ่มปลูกเมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2563	ระหว่างแถวใช้ขนาด	4	x	4	เมตร	จำานวน	
100	ต้น	ขุดหลุมขนาดกว้าง	50	เซนติเมตร	ลึก	55	เซนติเมตร	ลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก
	 ผลผลิตโกโก้จะเก็บได้เมื่อปลูกไปแล้ว	 2	 ปี	 ซึ่งการเก็บผลผลิตโกโก้จะเก็บได้เดือนละ	 2	 ครั้ง	
หรือ	ทุก	15	วัน	จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่เพิ่มรายได้ให้เป็นประจำาส่วนราคาบริษัทรับประกันซื้อคืน
ในราคากิโลกรัมละ	30	บาท	ขนาดของผลโกโก้	ผลละ	8	ถึง	9	ขีดหรือถึง	1	กิโลกรีม
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โดย  นายอรุณ  เริ่มบริรักษ์

การเลือกซื้อกล้องวงจรปิด

	 1.	เลอืกใหถ้กูประเภทการใชง้าน	กลอ้งวงจรปดิมทีัง้แบบทีใ่ชต้ดิตัง้ภายในและภายนอกอาคาร	เชน่	กลอ้งแบบ
โดมมักจะใช้ติดตั้งภายในอาคาร	ส่วนกล้องที่ติดตั้งภายนอกอาคารจะออกแบบให้ป้องกันนำ้า	หรือได้มาตรฐาน	
IP66			IP	-	Ingress	Protection	Ratings	คือมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งแวดล้อมภายนอก	 ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นความทนทานในการใช้งานของกล้อง
นั่นเอง

	2.	 	 ความคมชัดของกล้องจะมีความสำาคัญมากเมื่อต้องใช้ภาพจากกล้องเป็นหลักฐานในการดำาเนินคดีหรือ 
ใช้เพื่อหาตัวคนร้าย	 เช่นเดียวกับความละเอียดของภาพ	 ที่จะช่วยให้ขยายภาพได้ใหญ่ขึ้นและเห็นรายละเอียด

ชัดเจนขึ้น	แต่กล้องที่มีความละเอียดสูงจะมีราคาสูงตามไปด้วย
	 3.	จำานวนจุดติดตั้ง	จำานวนจุดติดตั้งนี้ขึ้นกับการความต้องการสอดส่องดูแลพื้นที่ของ

เจา้ของสถานที	่แตจ่ำานวนจดุตดิตัง้ทีเ่พิม่มากขึน้หมายถงึจำานวนกลอ้งทีม่ากขึน้	และตอ้ง
มีความจำาของตัวรับที่มากขึ้น	ก็แสดงว่าต้องใช้เงินเยอะขึ้น
	 4.	ฟงักช์ัน่เสรมิกลอ้งวงจรปดิ	ไมใ่ชว่า่กลอ้งวงจรปดิราคาเทา่กนัจะมฟีงักช์ัน่
เสรมิเหมอืนกนั	ดงันัน้กอ่นซือ้ตอ้งรูด้ว้ยวา่กลอ้งมฟีงักช์ัน่อะไรมาใหบ้า้ง	บางฟงักช์ัน่
จำาเป็นต่อการใช้งานของเรา	 แต่สำาหรับคนอื่นอาจจะไม่จำาเป็น	 เป็นต้นว่า	 ฟังก์ชั่น
หมนุกลอ้งตามวตัถเุคลือ่นไหว	เหมาะกบัแมท่ีใ่ชส้อดสอ่งดลูกูนอ้ย	ฟงักช์ัน่แจง้เตอืน
ผู้บุกรุกผ่าน	 Application	 เหมาะสำาหรับคนที่ต้องการดูแลความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินและคนในบ้าน	ฟังก์ชั่นดูออนไลน์ได้ทุกที่	เหมาะสำาหรับคนที่ต้องเดินทาง
บ่อย
	 5.	ระบบไฟอินฟราเรด	 เมื่อต้องการบันทึกภาพในเวลากลางคืน	นอกจากจะต้อง
เลอืกกลอ้งทีม่รีะบบอนิฟราเรดแลว้	การเลอืกระยะอนิฟราเรดกส็ำาคญัไมแ่พก้นั	กรณี

ที่อยู่นอกบ้านควรเลือกระยะอินฟราเรด	20-25	 เมตร	อยู่ในบ้านใช้ระยะอินฟราเรด	10-15	 เมตร	ส่วนหากติดตั้งในโรงงานหรือโกดังที่มี
หลังคาสูง	ควรใช้ระยะอินฟราเรด	25-30	เมตรเป็นต้น	กล้องที่มีระยะอินฟราเรดไกลก็จะราคาแพงกว่า

	 สมาชกิสหกรณท์ีเ่คารพครบั		การดำาเนนิชวีติของคนเราในปจัจบุนัตอ้งใชช้วีติอยา่ง
เร่งรีบทำาให้เกิดความบกพร่องต่อการเก็บทรัพย์สินในบ้าน		 เพราะผู้คนต่างคนต่างออก
ไปทำางานนอกบ้านเพื่อที่จะประกอบอาชีพของตน		จึงเป็นช่องโหว่ให้เกิดช่องทางที่โจร
ผูร้า้ยกระทำาการตา่ง	ๆ 		ไดอ้ยา่งงา่ยดาย		ซึง่จะเหน็ไดจ้ากขา่วหนา้หนงัสอืพมิพ,์	โทรทศัน	์
ฯลฯ	ซึง่เหตกุารณต์า่ง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้สว่นใหญถ่กูบนัทกึไวไ้ดด้ว้ยกลอ้งวงจรปดิ		ทำาใหผู้ค้น
หันมาติดกล้องวงจรปิดกันมากขึ้น	 เพื่อจุดประสงค์ทางด้านการเฝ้าระวังรักษาความ
ปลอดภัยของบุคคลและสถานที่	และเพื่อความสบายใจของคนที่อยู่บ้าน	หรือห้างร้านที่
ทำาธุรกิจ	หรือตามที่สาธารณะต่าง	ๆ 	ทำาให้กล้องวงจรปิดมีความจำาเป็นอย่างมาก	เพื่อที่
จะรกัษาความปลอดภยัของตนเองและครอบครวัใหม้คีวามปลอดภยัมากทีส่ดุ		การเลอืก
ซื้อกล้องวงจรปิดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่สมาชิดควรรู้ก่อนทำาการติดตั้งวงจรปิดนะครับ
ข้อแนะนำาในเลือกซื้อกล้องวงจรปิด

สนใจติดตั้งกล้องวงจรปิด ปรึกษาได้ที่ 095-6525596 นะครับ
10 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2563



เว็บไซต์และ�Application�Mobile�ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย�จำ�กัด
ติดตามได้ที่�:�https://www.coop-scloei.com
ตรวจสอบข้อมูลการเงินได้ที่เว็บไซต์�:�http://203.154.140.37:90/STL/d/index.php

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายเกรียงศักดิ์  ยศพิมพ�

นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์
รองประธานกรรมการ

กรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายสุเทพ  สิมสวัสดิ์

นายสุเทพ สิมสวัสดิ์
กรรมการเงินกู้

รองประธานกรรมการ คนที่ 3 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายสถาพร  บัวระพา

นายสถาพร บัวระพา
รองประธานกรรมการ

กรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายธนะสิทธิ์ รุ�งศิรรัฐพงษ�

นายธนะสิทธิ์ รุ่งศิรรัฐพงษ์
เลขานุการเงินกู้

กรรมการและเลขานุการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นางจิราภรณ�  ธนแสนไทย

นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย
เลขานุการ

กรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายชาณุวัต  อาจแก�ว

นายชาณุวัต อาจแก้ว
กรรมการศึกษาฯ

กรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายสุนันท�  เที่ยงภักดิ์

นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์
กรรมการอำานวยการ

กรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายภคินทร�  ดีด�านค�อ

นายภคินทร์ ดีด่านค้อ
กรรมการศึกษาฯ

กรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายปรีชา  แสงพันธ�ตา

นายปรีชา แสงพันธ์ตา
เลขานุการศึกษาฯ

ประธานกรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายกายสิทธิ์  แก�วยาศรี

นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
ประธานกรรมการ

กรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายสมพร  อุ�นคํา

นายสมพร อุ่นคํา
กรรมการเงินกู้

รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายสาโรจน�  สมัยคํา

นายสาโรจน์ สมัยคํา
รองประธานกรรมการ

กรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายกิตติเดช  ศรีสุวรรณ

นายกิตติเดช ศรีสุวรรณ
กรรมการเงินกู้

กรรมการและเหรัญญิก 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายนิวัฒน�  แสงรัตน�

นายนิวัฒน์ แสงรัตน์
เหรัญญิก

กรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายสุชิน  เหลืองอุทัยรัตน�

นายสุชิน เหลืองอุทัยรัตน์
กรรมการศึกษาฯ

ที่ปรึกษาสหกรณ�
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายชํานาญ  มีมูล

นายชํานาญ มีมูล
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาด�านการเงิน
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นางสาวจิราวดี  กํายาน

นางสาวจิราวดี กํายาน
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาด�านการบัญชี
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายสนั่น พรมศิลา

นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษา

เจ�าหน�าที่สินเชื่อ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นางสาวธนิดา นันวรานนท�

นางสาวธนิดา นันวรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-คอมพิวเตอร์

ผู�จัดการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นางจันทร�จิรา บุตรชาลี

นางจันทร์จิรา บุตรชาลี
ผู้จัดการ

  เจ�าหน�าที่นิติกร
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายภัทรกร  อิ่มเอิบ

นายภัทรกร อิ่มเอิบ
เจ้าหน้าที่นิติกร

เจ�าหน�าที่ธุรการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นางสาวเพชรไทย  จันทอินทร�

นางสาวเพชรไทย จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ�าหน�าที่สินเชื่อ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นางพัชชิรา  แสงนา

นางพัชชิรา แสงนา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นักการภารโรง 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นางผานิต จํานงค�นิจ

นางผานิต จํานงค์นิจ
แม่บ้าน

เจ�าหน�าที่บัญชี/พัสดุ
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นางสาวป�ทมพร  สอนสุภาพ

นางสาวปัทมพร สอนสุภาพ
เจ้าหน้าที่บัญชี-พัสดุ

เจ�าหน�าที่การเงิน 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นางอุมาพร  พรหมศรีจันทร�

นางอุมาพร พรหมศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงิน

  ลูกจ�างชั่วคราวรายป�
ศูนย�ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นางสาวสุรีย�  มุ�งโลยกลาง

นางสาวสุรีย์ มุ่งโลยกลาง
ลูกจ้างฌาปนกิจ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายแพทย�ปรีดา  วรหาร

นายแพทย์ปรีดา วรหาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษาสหกรณ�
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายบวร  อุตสาหะ

นายบวร อุตสาหะ
ที่ปรึกษา

ผู�ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นายอํานวย  อิทธิวรากุล

นายอํานวย  อิทธิวรากุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู�ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

นางสาววันเพ็ญ  แก�วสีโส

นางสาววันเพ็ญ แก้วสีโส
ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 31

ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบกิจการ

11วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2563



มอบกระเชาของขวัญสวัสดีปใหม 2563
แดทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเลย

ตอนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขระยอง จํากัด

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 31

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพมารดา
คุณพนิดา แกวยาศรี

ธนาคารกรุงเทพเขาพบคณะกรรมการดําเนินการ
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด พรอมทั้งสวัสดีปใหม

ตอนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด

ประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพมารดา
คุณสิริพงษ วัฒนศรีทานัง

รวมงานวันสหกรณแหงชาติป 2563 รับการประเมินโครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล วารสาร

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

ปที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2563
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