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บทบรรณาธิการ

Editor’s Talk

นายสถาพร  บัวระพา

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ที่เคารพทุกท่าน วารสารสหกรณ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของ
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 31 และปี 2563 นี้จะจัดทำ�วารสาร 2 ฉบับ ฉบับที่ 2 จะจัดทำ�ในเดือนตุลาคม 2563
ในฉบับนีเ้ นือ้ หามีบทความทีน่ า่ สนใจตัง้ แต่บทความของท่านประธานทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ของเรา ท่านได้ให้ขอ้ คิดในการ “เตือนสมาชิกดูแลสุขภาพ เพือ่ ป้องกันเชือ้ ไวรัสโควิด-19” ทีส่ มาชิกทุกท่านต้องอ่านเพือ่ ติดตาม
สถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ประธานกรรมการได้เขียนบทความ “วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ส่งผลเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ” ซึง่ ทำ�ให้สหกรณ์ตอ้ งทบทวนการปรับอัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ งินฝากให้เป็นไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ และกล่าวว่าจะยึดมั่นในการบริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ในเรื่องของกรรมการฝ่ายเงินกู้
คุณสุเทพ สิมสวัสดิ์ ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการคํ้าประกันมีเรื่อง “เว็บไซต์และ Application Mobile
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์” โดยคุณปรีชา แสงพันธ์ตา กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ซึง่ เนือ้ หาดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์
กับสมาชิก สำ�หรับในส่วนของสมาชิกได้สง่ บทความคํ้าประกันต้องรู้ไว้กอ่ นเซ็น การปลูกโกโก้ และการเลือกซือ้ กล้องวงจรปิด และ
ได้นำ�เสนอรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 31 ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จะเห็นว่าที่ปรึกษาของเราปี 2563 นี้ ทางคณะกรรมการได้รับคำ�แนะนำ�แนวทางการแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า ควรแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นๆ ซึ่ง
นับว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชีและการเงิน 2 ท่าน คือ อ.สนั่น พรมศิลา อาจารย์ประจำ�สาขา
วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ อ.จิราวดี กำ�ยาน อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สุดท้ายนีเ้ นือ่ งจากปัญหาไวรัสโควิด-19 ทำ�ให้สงกรานต์ปนี เี้ ราไม่หยุด ไม่มกี ารจัดประเพณีสงกรานต์เพราะจะมีการรวมกลุม่
กันอาจเกิดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ
แข็งแรง ทั้งกาย ใจ และสังคม “เราจะร่วมมือร่วมใจ ห่างกันสักพัก เพื่อให้เราทุกคนห่างไกลจากโรคโควิด-19” อย่าลืมคาถา
5 คำ� “อยู่บ้าน กินร้อน ช้อนแยก อยู่ห่าง ล้างมือ” และสวมหน้ากากอนามัย ออกกำ�ลังกายสมํ่าเสมอนะครับ
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เตือน...สมาชิก!!ดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
การกู้ยืมเงินและการคํ้าประกัน
เว็บไซต์และ Application Mobile ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสหกรณ์
ผลการดำ�เนินงาน สอ.สล.
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การเลือกซื้อกล้องวงจรปิด
คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 31
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สาร จาก...ประธานฯ

นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
สวัสดีท่านสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ก่อนอื่นผมขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกทีไ่ ด้ให้โอกาสผมเข้ามาทำ�หน้าทีป่ ระธานสหกรณ์อกี หนึง่
วาระเป็นเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2563-2564 หรือสมัยที่ 31 และ 32)
ผมก็จะใช้ความรู้ประสบการณ์ทำ�หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ซึ่งในการทำ�งานนั้นผมยังคงยึดมั่นในการบริหารงานสหกรณ์ตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สหกรณ์มีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกครับ

จากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ทั่วโลกกำ�ลังเผชิญกับการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่งที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์นี้ ซึ่ง
นอกจากจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพโดยตรงแล้ ว ปั ญ หาด้ า น
เศรษฐกิจก็หนีไม่พน้ ทีต่ อ้ งได้รบั ผลกระทบเช่นกันจากมาตรการของ
ภาครัฐทีต่ อ้ งการให้ประชาชนมีการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 ส่งผลเกิดการหยุดงานหรือหยุดประกอบกิจการชั่วคราว
ส่งผลให้เกิดสภาวะเงินฝืด ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศ
ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลง 0.25% จาก 1.00% เหลือ 0.75% เพือ่
บรรเทาความเดือดร้อนของผูก้ แู้ ละกระตุน้ เศรษฐกิจ สำ�หรับสหกรณ์
ของเราเองก็ต้องทบทวนการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากเพื่อให้
เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ดีสหกรณ์เรา
ยังใช้จดุ แข็งของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตทีด่ จี ากการเป็น
สหกรณ์สีขาว (สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินการบริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์) โดยยังคงสามารถให้ดอกเบีย้
เงินรับฝากในอัตราที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ ส่วนดอกเบี้ยเงินให้
สมาชิกกูย้ มื ก็ไม่สงู เกินไป แต่จะใกล้เคียงกับของธนาคารพาณิชย์หรือ
สถาบันการเงินอื่น อีกทั้งการมีระบบสวัสดิการที่ดีและมีแนวโน้มที่
จะปรับเพิ่มสวัสดิการขึ้นอีกทั้งประเภทและจำ�นวน ประกอบกับ
สหกรณ์ของเรามีสภาพคล่องสูง จากการที่สมาชิกและสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นหลายแห่งเชื่อมั่นนำ�เงินมาฝากหลายสิบล้านบาท
ธนาคารพาณิชย์และสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งก็ให้เงินกู้อัตรา
ดอกเบี้ยตํ่า ดังนั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านไม่ว่าสมาชิกที่ออมเงินหรือ
กู้เงินมั่นใจว่าสหกรณ์จะรักษาประโยชน์ของมวลสมาชิกอย่างมี
ดุ ล ยภาพเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ สมาชิ ก ทุ ก กลุ่ ม ตามหลั ก การ
ช่วยเหลือกันครับ
ท้ายนี้ ผมก็ขอให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพที่ดี ปลอดโรค
ปลอดภั ย กั น ทุ ก คน เพื่ อ จะได้ ช่ ว ยกั น ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น กำ � ลั ง หลั ก
ด้านสุขภาพให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยและผ่านวิกฤตการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกันครับ
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Social distancing
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เตือน...สมาชิก!!
ดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายแพทย์ปรีดา วรหาร

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลใกล้เคียงได้ เพื่อการสอบสวนโรค
ตรวจต่อไป และควรแยกบริเวณตนเอง ถ้าภายใน 14 วัน หากมี
อาการไข้ ไอจาม เจ็บคอ มีนํ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจ
ลำ�บาก ให้สวมหน้ากากอนามัยทันที และ โทร.แจ้ง 1669 พร้อม
ทัง้ แจ้งประวัตกิ ารสัมผัสโรค เนือ่ งจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
ปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ รวมถึงบุคคลที่
ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วย ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน”

ท่านสมาชิกสหกรณ์ทกุ ท่านครับ อยากจะเตือนสมาชิกดูแล
สุขภาพ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยยึด
หลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย” ทุกครั้ง
และเมื่อมี ไอ จาม หรือไปอยู่ในสถานที่แออัด ต้องสวมใส่หน้ากาก
อนามัยปิดปาก-จมูก ทุกครั้ง
จากสถานการณ์กรณีทเี่ กิด โรคปอดอักเสบจากการติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข ได้มมี าตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรค ตามมาตรฐานสูงสุด ที่ใช้สำ�หรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
พร้อมทั้งเฝ้าระวังผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มี
ระบบคัดแยกโรคที่รวดเร็ว และมีแนวทางการรักษาพยาบาล ตาม
มาตรฐานสากล
สำ�หรับสถานการณ์ของประเทศไทย ขอให้สมาชิกสหกรณ์
ได้ตดิ ตามข้อมูลข่าวสารการติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ได้ที่ เว็บไซต์ ศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ
เพจเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/loeiMOPH/?epa=
SEARCH_BOX เท่านั้น ในส่วนของจังหวัดเลย พบผู้ติดเชื้อโควิด
1 ราย (ณ 23 มีนาคม 2563) ขณะนีไ้ ด้รบั การรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
เลย ซึง่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การยืนยันติดเชือ้ โควิด-19 โดยไม่มอี าการ ไม่มไี ข้
ไม่ไอ ไม่จาม อยูใ่ นการดูแลมาตรฐานของกรมการแพทย์พเิ ศษ คนไข้
อยู่ในห้องความดันลบ อาการปัจจุบัน ไม่มีไข้ สุขภาพปกติ
“มาตรการคือดูแลและสอบสวนโรค เพื่อหาผู้เกี่ยวข้อง
ผูท้ สี่ มั ผัสโรคทัง้ หมด นำ�ตัวมาตรวจเพิม่ เติม และตอนนีไ้ ด้ส�ำ รวจพบ
ผู้ที่มีความเสี่ยงที่สัมผัสโรคสูงจำ�นวนหนึ่ง ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19
รายแรกของจังหวัดเลย ทราบว่ามีการไปที่สวนสุขภาพกุดป่อง และ
ไปเทีย่ วผับแห่งหนึง่ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทางจังหวัด
แจ้งไปยังผูท้ รี่ ว่ มเทีย่ ว ร่วมสถานทีต่ า่ งๆ ให้เข้าแจ้งทีโ่ รงพยาบาลและ
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สำ�คัญจริง ๆ ครับ เพือ่ ป้องกันการป่วยเป็นโรคติดเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 ให้ใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ คือ ล้างมือ
บ่อยๆ ด้วยนํ้าสะอาดและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำ�มือ
มาสัมผัสตา จมูก ปาก รับประทานอาหารที่ปรุงใหม่ๆ และต้องสุก
เสมอ สวมหน้ า กากอนามั ย หลี ก เลี่ ย งการไปในที่ แ ออั ด ที่ มี ค น
หนาแน่น ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

การกู้ยืมเงิน

และ การคํ้าประกัน
ฉบั บ นี้ จะขอประชาสั ม พั น ธ์ ก ารให้ บ ริ ก ารสมาชิ ก ของ
สหกรณ์ นอกจากการออมเงิน สวัสดิการแล้ว จะมีการให้เงินกู้
แก่สมาชิกโดยเงื่อนไขจะใช้บุคคลคํ้าประกัน ไม่ได้ใช้หลักทรัพย์
คํ้าประกัน ทำ�ให้ง่ายและสะดวก รวดเร็วกว่าการใช้หลักทรัพย์
คํ้าประกัน

แต่สาระแตกต่างจากการกู้ยืมเงินทั่วไป คือ เมื่อกู้เงินแล้ว
สามารถกู้รีไฟแนนซ์ได้ ตามเงื่อนไขการให้เงินกู้สมาชิก ซึ่งเป็น
ผลมาจากเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งกำ�หนดให้ชำ�ระหนี้เงินกู้
และดอกเบี้ย ชำ�ระเงินกู้ยืมแก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือน จาก
เงินได้รายเดือนภายในทุกวันสิน้ เดือนของทุกๆ เดือน จนกว่าจะ
ชำ�ระหนีใ้ ห้แก่สหกรณ์จนเสร็จสิน้ ซึง่ ผูก้ ไู้ ด้ท�ำ หนังสือยินยอมให้
หักเงินเดือนส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
เมือ่ สมาชิกผูก้ ผู้ ดิ นัดหรือขาดนัด ไม่ช�ำ ระหนีง้ วดใดงวดหนึง่
ก็จะไม่ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน ซึง่ ส่วนมากจะพบในสมาชิกทีช่ ำ�ระหนี้
เป็นเงินสด ซึ่งจะชำ�ระล่าช้าหลังวันสิ้นเดือน แต่สมาชิกผู้กู้เงิน
ส่วนใหญ่กจ็ ะไม่ผดิ นัดอยูแ่ ละเพราะหักจากเงินได้รายเดือนจาก
ต้นสังกัด และเมื่อสมาชิกผู้ที่กู้เงินสหกรณ์ผิดนัดหรือขาดนัด
ไม่ชำ�ระหนี้แก่สหกรณ์ หรือไม่มีเงินเดือนให้หัก ด้วยเหตุผล
ไม่มีความสามารถชำ� ระหนี้ได้ด้วยสาเหตุต่างๆ สหกรณ์ จ ะ
ประนอมหนี้ หรือหักจากเงินเดือนผู้คํ้าประกันแล้วแต่กรณี เพื่อ
ชำ�ระเงินหนี้แทนผู้กู้ ตามเงื่อนไขข้อความในสัญญาคํ้าประกัน
และหนังสือยินยอมให้สว่ นราชการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ
หักเงินชำ�ระหนี้สหกรณ์ (ในข้อ 2. ระบุไว้ว่าข้าพเจ้ายินยอมให้

โดย นายสุเทพ สิมสวัสดิ์
กรรมการฝ่ายเงินกู้

เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง บำ�นาญ หรือบำ�เหน็จ
หรือ เงินที่ข้าพเจ้ารับจาก กบข/กสจ. เมื่อหักชำ�ระหนี้แก่ทาง
ราชการแล้ว (ถ้ามี) ส่งชำ�ระให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เลย จำ�กัด ก่อนเป็นลำ�ดับแรก) เป็นเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดไว้ในสัญญา
และหนังสือยินยอม ทีผ่ กู้ แู้ ละผูค้ าํ้ ประกันทำ�ขึน้ สัญญากูเ้ งิน และ
สัญญาคํ้าประกันเงินกู้จากสหกรณ์
“เมื่อผู้คํ้าประกันซึ่งได้ชำ�ระหนี้แทนผู้กู้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่
จะไล่เบีย้ เอาเงินทีช่ ำ�ระไปจากผูก้ ตู้ ามกฎหมาย ซึง่ เงินต้นและ
ดอกเบีย้ ซึง่ ได้ชำ�ระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ และความสูญหายหรือเสียหาย
ไปอย่างใดๆ เพราะการคํ้าประกัน นั้น” ประเด็นนี้ผู้คํ้าประกัน
จะต้องไปฟ้องไล่เบีย้ เอากับผูก้ เู้ อง โดยจะต้องนำ�คดีฟอ้ งต่อศาล
สำ�หรับปีบญ
ั ชีนตี้ งั้ ประมาณการไว้ส�ำ หรับช่วยเหลือผูค้ าํ้ ประกัน
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดี สำ�หรับ ปี 2563 ตั้งไว้ 300,000
บาท ถ้าสมาชิกผู้คํ้าประกันท่านใดประสงค์จะขอเงินในการ
ดำ�เนินคดีจะฟ้องไล่เบีย้ ก็ตดิ ต่อทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เลย จำ�กัด ทำ�หนังสือเรียนประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเลย จำ�กัด ได้นะครับ
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เว็บไซต์และ Application Mobile
ที่เกี่ยวข้
อทีงกั
เว็บไซต์และ Application
Mobile
่เกี่ยวข้บ
องกัสหกรณ์
บสหกรณ์

โดย ปรีชา แสงพันธ์ตา
กรรมการฝ่
ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ติดตามได้
ที่ :
https://www.coop-scloei.com
ข่าวสารสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จากัด ติดตามได้ที่ : https://www.coop-scloei.com
โดย ปรีชา แสงพันธ์ตา
ตรวจสอบข้
อมูลนสหรกร์
หุ้น-หนีร้ ายบุ
สหกรณ์
รายบุ
คลได้ที่ :
ตรวจสอบข้
อมูลการเงิ
คคลได้
ที่ : คhttp://203.154.140.37:90/STL/d/index.php
กรรมการฝ่ายศึกษา

http://203.154.140.37:90/STL/d/index.php

ส่วน Application Mobile ที่สำ�คัญมีดังนี้

และประชาสัมพันธ์

1. App สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด Search  App  store (IOS) และ play Store
ส่วน Application
Mobile
าคัญcoop”
มีดังนี้
(Android
) คำ�ว่าที่ส“stl
ย์สาธารณสุขกเลย
จากัด Search
Appสมาชิstore
(IOS)
และพย์play
Store
1. App สหกรณ์2.ออมทรั
App พ
ตรวจสอบสมาชิ
สมาคมฌาปนกิ
จสงเคราะห์
กสหกรณ์
ออมทรั
สาธารณสุ
ขไทย
(Android ) คาว่า “stl coop”
(สสธท.) ล้านที่ 1 และ กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2  Search  
2. App ตรวจสอบสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
App  store
และ playออมทรั
Storeพ(Android
) คำ�ขว่ไทย
า “cpct”
(สสธท.) ล้านที่ 1 และ กองทุ
นสวัสดิ(IOS)
การสหกรณ์
ย์สาธารณสุ
(กสธท.) ล้านที่ 2 Search App
3.
App
ตรวจสอบสมาชิ
ก
สมาคมฌาปนกิ
จ
สงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
store (IOS) และ play Store (Android ) คาว่า “cpct”
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)จสงเคราะห์
Search  App  store
(Android)
3. App ตรวจสอบสมาชิ
กสมาคมฌาปนกิ
สหกรณ์ส(IOS)
มาชิกและ
ของชุplay
มนุมStore
สหกรณ์
ออมทรัคำพ�ย์ว่า
“fscct”
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
Search App store (IOS) และ play Store (Android ) คาว่า “fscct”
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ผลการดำ�เนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ผลการดําเนินงาน สอ.สล.

น.ส.ปัทมพร สอนสุภาพ

จํานวนสมาชิก
รวมสินทรัพย์

ธันวาคม 2562
1,989
2,362,571,964.84

มกราคม 2563
1,972
2,333,755,443.89

กุมภาพันธ์ 2563
1,969
2,291,490,203.75

รวมหนี้สิน

1,238,355,121.88

1,204,147,692.80

1,184,517,378.93

948,319,768.50
2,894,317.72
258,145,868.31
5,306,844.68
17,299,109.18
6,389,213.49

910,489,140.25
2,824,195.09
266,627,276.00
5,005,826.85
12,822,721.05
6,378,533.56

912,554,046.75
2,732,352.09
247,306,791.99
4,883,771.57
10,990,398.94
6,050,017.59

ทุนเรือนหุ้น
1,027,962,360.00
ทุนสํารอง
85,231,839.71
4,192,510.81
ทุนสะสมตามข้อบังคั

1,027,509,460.00
85,231,839.71
2,138,010.81

1,031,196,460.00
85,231,839.71
2,138,010.81

12,311,748.71
4,413,440.58
7,898,308.13

11,444,741.00
3,852,075.41
7,592,665.59

เงินกู้ยืม
เงินรับฝากออมทรัพ
เงินรับฝากออมทรัพ
เงินรับฝากประจํา
เงินรับฝากทวีสิน
เงินรับฝาก ATM
หนี้สินอื่นๆ
รวมทุนของสหกรณ์

ผลการดําเนินงานประจําเดือน
รายได้
รายจ่าย
กําไรประจําเดือนสุท

12,396,088.47
5,565,956.03
6,830,132.44

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2563

7

คํ้าประกันให้ใคร...
ต้องรู้ไว้ก่อนเซ็น
ตามทีเ่ ป็นข่าวกันครึกโครม พูดถึงเรือ่ ง “การเซ็นคํา้ ประกัน” ทีเ่ ป็น
เรือ่ งทีด่ เู หมือนเล็กน้อย แต่สร้างปัญหาให้กบั คนเซ็นคํา้ ประกันมาแล้วนับ
ไม่ถ้วน ฉะนั้น เราจึงควรรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็นคํ้าประกัน
ให้ดีเสียก่อน
คดีแพ่ง คือ คดีที่ฟ้องเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน เช่น คดีกู้ยืมเงิน คดี
ผิดสัญญา คดีเช่าทรัพย์ คดีตวั๋ เงิน  คดีจ�ำ นอง คดีซอื้ ขาย คดีมรดก เป็นต้น
คดีแพ่ง เป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของบุคคล 2 ฝ่าย ที่มีการทำ�
ผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับการโต้แย้งสิทธิ จะฟ้อง
ร้องอีกฝ่ายที่ทำ�การโต้แย้งสิทธิ หรือทำ�ผิดสัญญาก่อนที่จะคํ้าประกัน
ให้ใคร
การคํา้ ประกัน พูดตามตัวอักษรเลย คือ การยืนยันว่ามีผมู้ ารับผิดชอบ
แทน โดยส่วนมากแล้วจะเอามาใช้กับการกู้หนี้ยืมสินกัน ซึ่งในขณะที่เรา
จำ�เป็นต้องใช้เงิน แต่เงินที่มีนั้นไม่มากพอ จึงจำ�เป็นต้องกู้เพื่อเป็นลูกหนี้
ทั้งนี้ทางเจ้าหนี้เองก็ต้องมั่นใจว่า เมื่อปล่อยเงินกู้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเขาจะได้รับการชำ�ระหนี้คืน
“คํ้าประกันก็เป็นหลักประกันอันหนึ่ง ที่ใครคนหนึ่งทำ�สัญญากับ
เจ้าหนีว้ า่ ถ้าลูกหนีไ้ ม่ชำ�ระหนี้ ผูค้ าํ้ ประกันจะชำ�ระหนีน้ นั้ แทน เมือ่ ลูก
หนี้ไม่ชำ�ระหนี้ เจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องให้ผู้คํ้าประกันรับ
ผิดได้”
การทีจ่ ะฟ้องให้ผคู้ าํ้ ประกันรับผิดตามสัญญาคํา้ ประกันได้นนั้ จะต้อง
มีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้คํ้าประกันเป็นสำ�คัญ มิใช่ตกลงกัน
ด้วยปากเปล่าซึ่งฟ้องไม่ได้ ตามธรรมดาถ้าทำ�สัญญาคํ้าประกันตามแบบ
ซึ่งมีขายอยู่ทั่วไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเป็นแบบซึ่งทำ�โดยผู้รู้กฎหมาย
แต่ถ้าทำ�กันเองก็อาจเกิดปัญหาได้ ถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ก็ต้องระมัดระวังใน
ข้อนี้ ในเอกสารนัน้ ต้องมีขอ้ ความอันเป็นสาระสำ�คัญว่า ถ้าลูกหนีไ้ ม่ช�ำ ระ
หนีผ้ คู้ าํ้ ประกันจะชำ�ระหนีแ้ ทน มิฉะนัน้ อาจฟ้องผูค้ าํ้ ประกันไม่ได้ เพราะ
ไม่ใช่เป็นสัญญาคํ้าประกันตามกฎหมาย
เมื่ อ เซ็ น ชื่ อ ในสั ญ ญาแล้ ว ผู้ คํ้ า ประกั น ก็ มี ภ าระจะต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่จนกว่าหนี้ของลูกหนี้ จะระงับไป ตราบใดที่หนี้ของลูกหนี้ยังมี
อยู่ผู้คํ้าประกันก็ไม่พ้นความรับผิด แต่มีพฤติการณ์บางอย่างที่กฎหมาย
กำ�หนดไว้ให้ผู้คํ้าประกันพ้นความรับผิด
1. เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ คือถ้าได้กำ�หนดวันชำ�ระหนี้ไว้
แน่นอนแล้ว เจ้าหนี้ยืดเวลา ต่อไปอีกผู้คํ้าประกันก็พ้นความรับผิด
2.  เมือ่ หนีข้ องลูกหนีถ้ งึ กำ�หนดชำ�ระแล้ว ผูค้ าํ้ ประกันเอาเงินไปชำ�ระ
แก่เจ้าหนี้ไว้แน่นอนแล้ว แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับโดยไม่มีเหตุอันจะอ้าง
กฎหมายได้ ผู้คํ้าประกันก็หลุดพ้นจากความรับผิดเช่นเดียวกัน
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วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2563

โดย นายวิชาญ เชิดชู

“หากเรายินยอมที่จะเซ็นคํ้าประกันให้กับใครแล้ว นั่นเท่ากับว่า
เรายอมรับสภาพหนีห้ ากเขาทำ�การเบีย้ วหนี้ ต้องรับภาระหนีท้ งั้ หมดที่
ได้ตกลงกันไว้ แต่กส็ ามารถมีขอ้ ตกลงทีจ่ ะกำ�หนดเพดานหนีไ้ ด้เช่นกัน
โดยต้องทำ�การตกลงกันก่อนเซ็นและทำ�สัญญาเป็นลายลักษณ์อกั ษร”
ก่อนที่เราจะเซ็นคํ้าประกัน ต้องคิดให้ดีก่อน เพราะว่าด้วยการ
คํ้าประกันแล้ว เราจะต้องชำ�ระแทนผู้กู้ทันทีในกรณีที่ผู้กู้ไม่ชำ�ระ แต่เรา
สามารถจะทำ�ได้โดยการที่เราเอาผู้กู้ และหลักฐานการคุยกับผู้กู้ว่าหนี้ที่
เราเซ็ น คํ้ า ประกั น เท่ า ไร และให้ ผู้ กู้ ต อบให้ ไ ด้ ว่ า เป็ น ผู้ กู้ จ ริ ง บวกกั บ
หลักฐานที่การกู้ยืมเงิน เอาไปแจ้งความเพื่อบันทึกประจำ�วันไว้ ให้ทาง
ตำ�รวจออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา หากไม่มาตามทีต่ �ำ รวจบอก
สามารถออกหมายจับได้ หากผู้กู้มาแล้ว ให้ตกลงกัน ว่าจะชำ�ระหนี้แบบ
ใด หรือ กำ�หนดการใช้หนีก้ วี่ นั หากผูก้ มู้ ที รัพย์สนิ ให้ท�ำ การโอนลอย และ
กำ�หนดระยะเวลา ให้ผู้กู้หาเงินมาชำ�ระเรา เราจึงจะคืนทรัพย์สินที่เราทำ�
สัญญาการโอนกรรมสิทธิใ์ ห้กบั เรา หากไม่มกี ารชำ�ระตามวันทีก่ �ำ หนด เรา
สามารถขายทอดตลาดได้เลย เช่น เอารถไว้ ให้ร้านซื้อขายรถตีราคารถ
ครบหรือเกินจำ�นวนที่ผู้กู้ได้กู้เอาไว้ หากไม่สามารถนำ�เงินมาชำ�ระเรา
ภายในวันที่กำ�หนดได้ เราจะทำ�การขายทอดตลาดได้ทันที โดยยึดหลัก
ใบบันทึกประจำ�วันของตำ�รวจเป็นหลักฐาน
ยกตัวอย่าง ในกรณีที่ผู้กู้หนี้ไม่ชำ�ระ ทางเจ้าหนี้ จะทวงลูกหนี้
หากไม่สามารถติดต่อได้ ก็จะเป็นการติดต่อผู้เซ็นคํ้าประกัน หน้าที่ของ
เราที่เป็นคนคํ้าประกันทำ�ได้ คือ ก็ต้องช่วยเจ้าหนี้ตาม หากถึงระยะเวลา
ที่กำ�หนด เจ้าหนี้ไม่ได้เงิน ก็จะทำ�การให้เราชำ�ระแทนผู้กู้ทันที
ผู้กู้
: ได้กู้เงินไปจำ�นวน 200,000 บาท โดยใช้ผู้คํ้าประกัน
จำ�นวน 2 คน
ผู้คํ้า คนที่ 1 : เป็นหนี้ร่วมทันที 100,000 บาท (หากไม่มีการใช้)
ผู้คํ้า คนที่ 2 : เป็นหนี้ร่วมทันที 100,000 บาท (หากไม่มีการใช้)
แบบนี้ เจ้าหนี้ก็จะทำ�การทวงผู้กู้อยู่ประมาณ 1-2 เดือน หากไม่มี
การชำ�ระเข้ามา ผู้คํ้าจะต้องชำ�ระแทนทันที ตามข้อตกลงในสัญญาการกู้
ยืมที่มีเราเซ็นคํ้าประกัน แต่หากเราสามารถทำ�ให้ผู้กู้มาชำ�ระได้ ตรงนี้ก็
จะเป็นปกติ เพราะหากไม่มกี ารชำ�ระเลย ดอกจะทวีคณ
ู หากไม่มกี ารชำ�ระ
ในแต่ละเดือนที่กำ�หนด

การปลูกโกโก้

โดย นายยงยุทธ บุญหลาย

สวัสดีครับ พีน่ อ้ งชาวสหกรณ์สาธารณสุขทีเ่ คารพครับ ผมยงยุทธ บุญหลาย ข้าราชการบำ�นาญ
อดี ต นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ประจำ�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลโคกหนองแก  ตำ�บล
ศรีสงคราม อำ�เภอวังสะพุง
จังหวัดเลย เกษียณราชการเมื่อปี พ.ศ. 2559 เมื่อ
เกษี ย ณแล้ ว ได้ ว างแผน
ชีวิตเพื่อหารายได้เสริมให้เพียงพอกับการดำ�รงชีวิต
เนือ่ งจากรายรับทีเ่ คยได้รบั ประจำ�จากเงินเดือน ต้อง
ถูกปรับลดลงจากที่เคยได้รับประจำ�  จึงได้ประกอบ
อาชีพหลังวัยเกษียณด้วยการทำ�เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ตามแนวของในหลวง รั ช กาลที่ 9 ด้ ว ยปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจุบัน ได้ใช้พื้นที่ดินที่มีอยู่ทำ�การเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช
เช่น การเลี้ยงหอยขม เลี้ยงหนูผุก ปลูกผักหวานป่า ปลูกสีดา
จากการทีท่ �ำ การเกษตรผสมผสานแล้ว ยังได้ศกึ ษาหาความรูเ้ พิม่ เติมเพือ่ ยกระดับ
รายได้ให้มั่นคงและถาวรในระยะยาว จึงได้ทราบว่า การปลูกโกโก้ เป็นการลงทุน
เพียงครั้งเดียวและให้ผลผลิตได้เก็บเกี่ยวเนินนานได้ถึง 50 ปี
จากการศึกษาเรื่องสายพันธุ์โกโก้ทราบว่า สายพันธุ์โกโก้ มีหลายสายพันธุ์ที่
มีการส่งเสริมให้ปลูกในประเทศไทย จากการศึกษาลักษณะเด่นของแต่ละสายพันธุ์
พบว่า สายพันธุโ์ กโก้ UF18 เป็นสายพันธุท์ รี่ สชาติดี เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ รสชาติไม่เปรี้ยว จึงตัดสินใจเลือกปลูก
โกโก้สายพันธุ์ UF18 ซึ่งจะให้ผลภายในระยะเวลา 2 ปี
การปลูกโกโก้ในสวน เริ่มปลูกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างแถวใช้ขนาด 4 x 4 เมตร จำ�นวน
100 ต้น ขุดหลุมขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 55 เซนติเมตร ลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก
ผลผลิตโกโก้จะเก็บได้เมื่อปลูกไปแล้ว 2 ปี ซึ่งการเก็บผลผลิตโกโก้จะเก็บได้เดือนละ 2 ครั้ง
หรือ ทุก 15 วัน จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่เพิ่มรายได้ให้เป็นประจำ�ส่วนราคาบริษัทรับประกันซื้อคืน
ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท ขนาดของผลโกโก้ ผลละ 8 ถึง 9 ขีดหรือถึง 1 กิโลกรีม

สำ�หรับท่านที่สนใจ แวะชมได้ที่บ้านดงน้อย ตำ�บลศรีสงคราม อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย
(ใกล้ๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลโคกหนองแก) หรือ โทร.086-2295319
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2563
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การเลือกซื้อกล้องวงจรปิด
โดย นายอรุณ เริ่มบริรักษ์
สมาชิกสหกรณ์ทเี่ คารพครับ  การดำ�เนินชีวติ ของคนเราในปัจจุบนั ต้องใช้ชวี ติ อย่าง
เร่งรีบทำ�ให้เกิดความบกพร่องต่อการเก็บทรัพย์สินในบ้าน  เพราะผู้คนต่างคนต่างออก
ไปทำ�งานนอกบ้านเพื่อที่จะประกอบอาชีพของตน  จึงเป็นช่องโหว่ให้เกิดช่องทางที่โจร
ผูร้ า้ ยกระทำ�การต่าง ๆ  ได้อย่างง่ายดาย  ซึง่ จะเห็นได้จากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์, โทรทัศน์
ฯลฯ ซึง่ เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่ถกู บันทึกไว้ได้ดว้ ยกล้องวงจรปิด  ทำ�ให้ผคู้ น
หันมาติดกล้องวงจรปิดกันมากขึ้น เพื่อจุดประสงค์ทางด้านการเฝ้าระวังรักษาความ
ปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ และเพื่อความสบายใจของคนที่อยู่บ้าน หรือห้างร้านที่
ทำ�ธุรกิจ หรือตามที่สาธารณะต่าง ๆ ทำ�ให้กล้องวงจรปิดมีความจำ�เป็นอย่างมาก เพื่อที่
จะรักษาความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวให้มคี วามปลอดภัยมากทีส่ ดุ   การเลือก
ซื้อกล้องวงจรปิดจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่สมาชิดควรรู้ก่อนทำ�การติดตั้งวงจรปิดนะครับ
ข้อแนะนำ�ในเลือกซื้อกล้องวงจรปิด
1. เลือกให้ถกู ประเภทการใช้งาน กล้องวงจรปิดมีทงั้ แบบทีใ่ ช้ตดิ ตัง้ ภายในและภายนอกอาคาร เช่น กล้องแบบ
โดมมักจะใช้ติดตั้งภายในอาคาร ส่วนกล้องที่ติดตั้งภายนอกอาคารจะออกแบบให้ป้องกันนํ้า หรือได้มาตรฐาน
IP66   IP - Ingress Protection Ratings คือมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นความทนทานในการใช้งานของกล้อง
นั่นเอง
2.   ความคมชัดของกล้องจะมีความสำ�คัญมากเมื่อต้องใช้ภาพจากกล้องเป็นหลักฐานในการดำ�เนินคดีหรือ
ใช้เพื่อหาตัวคนร้าย เช่นเดียวกับความละเอียดของภาพ ที่จะช่วยให้ขยายภาพได้ใหญ่ขึ้นและเห็นรายละเอียด
ชัดเจนขึ้น แต่กล้องที่มีความละเอียดสูงจะมีราคาสูงตามไปด้วย
3. จำ�นวนจุดติดตั้ง จำ�นวนจุดติดตั้งนี้ขึ้นกับการความต้องการสอดส่องดูแลพื้นที่ของ
เจ้าของสถานที่ แต่จ�ำ นวนจุดติดตัง้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ หมายถึงจำ�นวนกล้องทีม่ ากขึน้ และต้อง
มีความจำ�ของตัวรับที่มากขึ้น ก็แสดงว่าต้องใช้เงินเยอะขึ้น
4. ฟังก์ชนั่ เสริมกล้องวงจรปิด ไม่ใช่วา่ กล้องวงจรปิดราคาเท่ากันจะมีฟงั ก์ชนั่
เสริมเหมือนกัน ดังนัน้ ก่อนซือ้ ต้องรูด้ ว้ ยว่ากล้องมีฟงั ก์ชนั่ อะไรมาให้บา้ ง บางฟังก์ชนั่
จำ�เป็นต่อการใช้งานของเรา แต่สำ�หรับคนอื่นอาจจะไม่จำ�เป็น เป็นต้นว่า ฟังก์ชั่น
หมุนกล้องตามวัตถุเคลือ่ นไหว เหมาะกับแม่ทใี่ ช้สอดส่องดูลกู น้อย ฟังก์ชนั่ แจ้งเตือน
ผู้บุกรุกผ่าน Application เหมาะสำ�หรับคนที่ต้องการดูแลความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินและคนในบ้าน ฟังก์ชั่นดูออนไลน์ได้ทุกที่ เหมาะสำ�หรับคนที่ต้องเดินทาง
บ่อย
5. ระบบไฟอินฟราเรด เมื่อต้องการบันทึกภาพในเวลากลางคืน นอกจากจะต้อง
เลือกกล้องทีม่ รี ะบบอินฟราเรดแล้ว การเลือกระยะอินฟราเรดก็ส�ำ คัญไม่แพ้กนั กรณี
ที่อยู่นอกบ้านควรเลือกระยะอินฟราเรด 20-25 เมตร อยู่ในบ้านใช้ระยะอินฟราเรด 10-15 เมตร ส่วนหากติดตั้งในโรงงานหรือโกดังที่มี
หลังคาสูง ควรใช้ระยะอินฟราเรด 25-30 เมตรเป็นต้น กล้องที่มีระยะอินฟราเรดไกลก็จะราคาแพงกว่า

สนใจติดตั้งกล้องวงจรปิด ปรึกษาได้ที่ 095-6525596 นะครับ
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 31

สิทธิ์ แกวยาศรี
นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพนายสาโรจน สมัยคํา นายสถาพร บัวระพา นายนิวัฒน แสงรัตน

ธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

กรรมการและเหรัญญิก

นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
ประธานกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์
รองประธานกรรมการ

นายสาโรจน์ สมัยคำ�
รองประธานกรรมการ

นายสถาพร บัวระพา
รองประธานกรรมการ

รัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

นายนิวัฒน์ แสงรัตน์
เหรัญญิก

รณ ธนแสนไทยนายสุนันท เที่ยงภักดิ์ นายสมพร อุนคํา นายสุเทพ สิมสวัสดินายกิ
์ ตติเดช ศรีสุวรรณ

ารและเลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย
เลขานุการ

นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์
กรรมการอำ�นวยการ

นายสมพร อุ่นคำ�
กรรมการเงินกู้

นายสุเทพ สิมสวัสดิ์
กรรมการเงินกู้

รัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

นายกิตติเดช ศรีสุวรรณ
กรรมการเงินกู้

ทธิ์ รุงศิรรัฐพงษ
นายสุชิน เหลืองอุทัยรัตนายชาณุ
น
วัต อาจแกวนายภคินทร ดีดานคอนายปรีชา แสงพันธตา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายธนะสิทธิ์ รุ่งศิรรัฐพงษ์
เลขานุการเงินกู้

นายสุชิน เหลืองอุทัยรัตน์
กรรมการศึกษาฯ

นายชาณุวัต อาจแก้ว
กรรมการศึกษาฯ

นายภคินทร์ ดีด่านค้อ
กรรมการศึกษาฯ

รัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัสหกรณ
ด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

นายปรีชา แสงพันธ์ตา
เลขานุการศึกษาฯ

เจ้าหน้าที่

ที่ปรึกษา

ยปรีดา วรหาร นายบวร อุตสาหะ

นางจันทรจิรา บุตรชาลี
นางพัชชิรา แสงนา
นางอุมาพร พรหมศรีจันทร

พยสาธารณสุขเลย จํากัด สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํสหกรณ
ากัด ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํสหกรณ
ากัด ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

ษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษาสหกรณ

นายแพทย์ปรีดา วรหาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผูจัดการ

นายบวร อุตสาหะ
ที่ปรึกษา

เจาหนาที่การเงิน

เจาหนาที่สินเชื่อ

นางจันทร์จิรา บุตรชาลี นางอุมาพร พรหมศรีจันทร์
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางพัชชิรา แสงนา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

มูล นายสนั่น พรมศิลานางสาวจิราวดี กํายาน
นางสาวธนิดา นันวรานนท
นางสาวปทมพร สอนสุนางสาวเพชรไทย
ภาพ
จันทอินทร
ที่ปรึกษาดานการบัญชี

ที่ปรึกษาดานการเงิน

นายชำ�นาญ มีมูล
ที่ปรึกษา

นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษา

เจาหนาที่สินเชื่อ

เจาหนาที่บัญชี/พัสดุ

เจาหนาที่ธุรการ

ย จําสหกรณ
กัด ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จําสหกรณ
กัด ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํสหกรณ
ากัด ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํสหกรณ
ากัด ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

นางสาวธนิดา นันวรานนท์ นางสาวปัทมพร สอนสุภาพ นางสาวเพชรไทย จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บัญชี-พัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

รีย มุงโลยกลาง
นายภัทรกร อิ่มเอินางสาวสุ
บ
นางผานิต จํานงคนิจ

นเพ็ญ แกวสีโนายอํ
ส านวย อิทธิวรากุล

จสอบกิจการ

นางสาวจิราวดี กำ�ยาน
ที่ปรึกษา

เจาหนาที่นิติกร

ลูกจางชั่วคราวรายป

นักการภารโรง

นยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัดศูสหกรณ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

ผูตรวจสอบกิจการ

พยสาธารณสุขเลย จํากัด สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

นางสาววันเพ็ญ แก้วสีโส
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายภัทรกร อิ่มเอิบ
เจ้าหน้าที่นิติกร
นายอำ�นวย อิทธิวรากุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวสุรีย์ มุ่งโลยกลาง
ลูกจ้างฌาปนกิจ

นางผานิต จำ�นงค์นิจ
แม่บ้าน

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2563
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มอบกระเชาของขวัญสวัสดีปใหม 2563
แดทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเลย

ธนาคารกรุงเทพเขาพบคณะกรรมการดําเนินการ
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด พรอมทั้งสวัสดีปใหม

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 31

ประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย

ตอนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขระยอง จํากัด

ตอนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด

รวมงานวันสหกรณแหงชาติป 2563

รับการประเมินโครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพมารดา
คุณพนิดา แกวยาศรี

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพมารดา
คุณสิริพงษ วัฒนศรีทานัง

