
วารสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด1
  ครบรอบ

สหก
รณออมทรัพยสหก
รณออมทรัพย

โรงพ
ยาบ

าลสรรพสทิธปิระสงคอุ
บล

รา
ชธ
าน

 ีจ
ำกั
ด

Ann i ve r s a r y

วารสารสหกรณ์

ออมทรัพย์
มาตรฐาน ซื่อตรง มั่นคง 

ปลอดภัย มั่นใจสหกรณ์

	 สารจากประธาน	 	 	

	 ผลการดำเนินงาน	(รอบ	8	เดือน)	 	

	 คณะกรรมการ,	ผู้ตรวจสอบกิจการ

	 ผู้สอบบัญชี,	เจ้าหน้าที่	ประจำปี	2557

	 การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	ประจำปี	2557  

	 9		วิธีรวยได้ไม่ต้องรอถูกหวย	 	

 การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์

 ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	เช่น	สส.ปท.,	สส.ธท.,	สส.ชสอ.	  

ลำดับ รายการ จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท)

1 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 8 1,195,000.00

2 ค่าสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ (สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา) 63 802,500.00

3 สวัสดิการเกษียณ/ลาออกจากราชการ 51 359,000.00

4 สวัสดิการค่ายังชีพ 36 235,000.00

5 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 190 377,500.00

6 สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก 164 216,962.00

รวม 512 3,185,962.00

สรุปสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่สมาชิกหรือทายาทได้รับแล้ว (ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค.56 - 31 พ.ค.57)
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
ปีที่ 9 ฉบับที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557
http://shsavinas.com หรือ E-Mail : shsavings@shsavings.com

เรื่องในเล่ม.. หน้า

สอ.รพ.สรรพสิทธิ์ฯ ได้รับ โล่รางวัล

สหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่) ประจำปี 2556

จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
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ผลการดำเนินงาน รอบ 8 เดือน (ต.ค.56 - พ.ค.57) หน่วย :  บาท
รายการ 28 ก.พ. 57 31 มี.ค. 57 30 เม.ย. 57 31 พ.ค. 57

1.  จำนวนสมาชิกรวม (คน) 2,622 2,622 2,619 2,628

     1.1 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,017 2,016 2,016 2,032

     1.2 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 605 606 603 596

2.  สินทรัพย์รวม  2,379,402,715.31  2,410,038,700.23  2,398,235,431.70  2,414,437,566.53 

      2.1 เงินให้สมาชิกกู้  2,084,237,912.06  2,104,650,107.19  2,120,073,282.33  2,151,541,783.91 

      2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  38,950,000.00  28,845,000.00  28,740,000.00  28,635,000.00 

      2.3 เงินลงทุน  228,282,858.16  248,651,134.95  221,512,431.28  206,280,632.53 

           2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  49,087,487.21  49,331,574.71  52,095,023.78  36,757,915.84 

            2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว  80,457,500.00  80,457,500.00  80,457,500.00  80,457,500.00 

            2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น  98,737,870.95  118,862,060.24  88,959,907.50  89,065,216.69 

      2.4 สินทรัพย์อื่น  27,931,945.09  27,892,458.09  27,909,718.09  27,980,150.09 

3.หนี้สินรวม  1,052,793,059.78  1,068,421,380.61  1,037,643,004.29  857,332,124.65 

      3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก  809,024,609.24  829,539,280.33  835,759,178.91  851,215,347.34 

      3.2 เงินกู้ยืม  237,144,600.00  231,573,300.00  196,002,000.00  170,430,700.00 

      3.3 หนี้สินอื่น  6,623,850.54  7,308,800.28  5,881,825.38  6,116,777.31 

4. ทุนของสหกรณ์  1,280,865,108.00  1,290,293,448.00  1,298,178,688.00  1,313,256,988.00 

      4.1 ทุนเรือนหุ้น  1,186,448,580.00  1,195,881,920.00  1,204,472,660.00  1,219,610,460.00 

      4.2 ทุนสำรอง  90,092,832.00  90,092,832.00  90,092,832.00  90,092,832.00 

      4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ  4,323,696.00  4,318,696.00  3,613,196.00  3,553,696.00 

      4.4 กำไรสุทธิ  45,744,547.53  51,323,871.62  62,413,739.41  73,417,753.88 

5. รายได้  58,208,096.17  71,046,216.07  83,536,911.62  96,505,249.84 

6. ค่าใช้จ่าย  12,463,548.64  19,722,344.45  21,123,172.21  23,087,495.96 

ดังตารางที่ 1

ภราดรภาพและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ฯ
      

นายแพทย์เศวต   ศรีศิริ
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ซึ่งผมหวังว่า สมาชิกเราเป็นบุคคลที่มีความมั่นคง และมั่งคั่ง โดยที่ 
สหกรณ์คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มให้ชีวิตของสมาชิกตลอดไป

 แบบที่ นิสัยใช้เงิน
กำหนด

ชีวิตคุณว่า.......

แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3

 
 แบบที่ 4

 แบบที่ 5

ใช้จ่ายเท่ากับที่หาได้ (ไม่มีออม)
ใช้จ่ายเกินกว่าที่หาได้
ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้ 
หัก 10 % เป็นเงินออม
ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้ 
หัก 20-30 % เป็นเงินออม
ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้ หัก 50 % 
โดย 20 %เป็นเงินออม อีก 30 % 
นำไปลงทุนในกองทุนหรือธุรกิจที่
ให้ผลประโยชน์งอกเงยตามหลัก 
“ให้เงินทำงานเพื่อคุณ” 
(make money work for you)

จน
ล้มละลาย
ชนชั้นกลาง

รวย

เศรษฐีเงินล้าน

และ ดังตารางที่ 2

นิสัยใช้เงิน คุณจะเป็นคนที่.......

* ใช้เงินน้อยกว่าที่หาได้ (living below 
your means)
* ใช้เงินเท่ากับที่หาได้ (living within 
your means)

* ใช้เงินเกินกว่าที่หาได้ (living beyond 
your means)

* ใช้เงินเกินกว่าที่หาได้มาก 
แล้วยังหยิบยืม (living beyond your 
means and borrow)

*มั่นคง

*ไม่เป็นหนี้ แต่ไม่มั่นคง 
ถ้าขาดรายได้ หรือเจอปัญหา
ไม่คาดคิดจะเดือดร้อนทันที 
(เช่น ตกงาน ป่วย รถเสีย ฯลฯ)

*เป็นหนี้ท่วมหัวแน่นอน 
(พวกนี้มักมีบัตรเครดิตหลายใบ
เพื่อหมุนเงิน หนี้ยิ่งบานเบิก)

*ล้มละลายแน่นอน

สาร...
จากประธานกรรมการ
 สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ 
สำหรับวารสารฉบับนี้ก็คงจะนำสาระและความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องการออมเงินมาให้ได้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านการเงินและสินเชื่อส่วนบุคคล (เดวิด มาค) แบ่งนิสัยบุคคลออกเป็น 5 แบบ   
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  จำกัด

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประจำปี 2557

นายเศวต  ศรีศิริ
ประธานกรรมการ

นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นางสุดา  เชื้อสิงห์
ผู้จัดการ

นางจุฑาไล พลาศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวศลิษา ใจชอบ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางอรวรรณ ยารักษ์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวอุณาโลม พิลาชัย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางบังออน คำเพชร
หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

นายสุชาติ ชนะมี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวคงคา  ประสานพิมพ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางวนิดา  เมฆวิมล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางลักขณา ทองมี
เลขานุการ

นางสาวกรรณิการ์  ยุกาศ
เหรัญญิก

นางอรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์
กรรมการ

นางวิไล  ศิลปสาย
กรรมการ

นายสินทร  จันทะสาต
กรรมการ

นางฤดี  แก้วคำไสย์
กรรมการ

นางสาววีระวรรณ  จิระไชย
รองประธานกรรมการคนที่ 2

ว่าที่ร้อยเอกสมาน  บุญช่วย
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวัฒนชัย  อึ้งเจริญวัฒนา
ผู้ช่วยเหรัญญิก

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557

ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

นางสาวเพชรสวิง เลียงจินดาถาวร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายบรรเจิด นาควานิช
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประสิทธิ์ โคตรประทุม
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายมงคล  จันทร์ส่อง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลฯ

และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ
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กรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 40 ประจำปี 2557
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หมายเหต ุ  เมือ่โอนเงนิแลว้  กรณุาแจง้ใหส้หกรณท์ราบในวนัทีโ่อนเงนิทนัท ีหรอืสมาชกิ 

สามารถฝากขอ้ความมายงัสหกรณท์างเวบ็ไซดข์องสหกรณไ์ด ้ วา่เงนินัน้เปน็ของทา่น 

- ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาอุบลราชธานี        
   เลขที่บัญชี   305-2-09070-5
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  สาขาถนนสรรพสิทธิ์      
  เลขที่บัญชี  475-300-352-6
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)สาขาอุบลราชธานี  
  เลขที่บัญชี  606- 2-01560-7

 ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
อุบลราชธานี จำกัด สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพื่อ 
ชำระเงนิกูแ้ละซือ้หุน้รายเดอืน หรอืฝากเงนิโดยเอาเขา้บญัชธีนาคาร ดงันี ้

การโอนเงิน

เงินฝาก          ร้อยละ/ปี
	 -		เงินฝากออมทรัพย์	(เริ่ม	4	สิงหาคม	2556)			 2.50	
	 -		เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	(เริ่ม	4	สิงหาคม	2556)	 3.50		
	 -		เงินฝากประจำ	12	เดือน	(เริ่ม	4	สิงหาคม	2556)	 4.25
	 -		เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร	(เริ่ม	4	มค.55)	 7.00
	 -		เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	24	เดือน	(ครบรอบ40ปี)				 4.75	
	 	 	 (เริ่ม	23	ธันวาคม	2556)
	 -		เงินฝากประจำ	24	เดือน	(ครบรอบ40ปี)											 4.75	
	 	 	 (เริ่ม	23	ธันวาคม	2556)
เงินกู้       ร้อยละ/ปี
	 -		สามัญ,	ฉุกเฉิน	 7.00	
	 	 	 (เริ่ม	4	มีนาคม	2557)
	 -	เงินกู้พิเศษ	(เคหะ,	รถยนต์)	 5.50
		 	 	 (เริ่ม	1	กุมภาพันธ์	2557)
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน	500,000	บาท	 																6.75	
	 	 	 (เริ่ม	3	มิถุนายน	2557)	
	 -		กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่	500,001-1,000,000	บาท											6.50	
	 	 	 (เริ่ม	3	มิถุนายน	2557)		 						
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่	1,000,001	บาทเป็นต้นไป	 		5.75	
	 	 	 (เริ่ม	3	มิถุนายน	2557)

อัตราดอกเบี้ย

โทรศัพท์   045-255838      มือถือ 089-720-3212
โทรสาร  045-264714 มือถือ 085-479-5651 
โทรสายใน   -  ห้องผู้จัดการ  1369
  - ฝ่ายสินเชื่อ  1377
  - ฝ่ายการเงิน และเงินฝาก 1347 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ

เงินฝาก 
ครบรอบ 40 ปี
(ดอกเบี้ยสูง!)

อัตราดอกเบี้ย 4.75 ต่อปี
(เปิดได้คนละ 1 บัญชี)

ประกาศ

ขยายเวลาการยื่นกู้ฉุกเฉิน
และกู้ทุนเรือนหุ้น

การให้เงินกู้พิเศษ
เวลารับ – จ่ายเงินสหกรณ์ 

08.30 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

 เนื่องจากในวันดังกล่าว คือ 3 วันทำการก่อน 

วันสิ้นเดือน และวันสิ้นเดือน (วันทำการ) สหกรณ์ฯ ต้อง 

ประมวลผลเรียกเก็บเงินเดือนของสมาชิกในรอบเดือน  

ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้

สหกรณ์งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภท 
ในวันรับเงินเดือนและวันสิ้นเดือน

(แต่ละเดือนจะงดจ่าย 2 วันทำการ)

จากเดิมให้ยื่นกู้ เวลา 08.30 - 11.00 น.
ขยายเป็น เวลา 08.30 - 13.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

ทุกวันทำการ 
ยกเว้น วันรับเงินเดือนและวันสิ้นเดือน

(เพื่อการเคหะและเพื่อการซื้อรถยนต์)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

-	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	ระยะเวลา	24	เดือน 
 ฝากได้ครั้งเดียวโดยไม่จำกัดยอดเงินฝาก

-	 เงินฝากประจำ	24	เดือน	(ยกเว้นภาษี)	
 ฝากเท่ากันทุกเดือน ยอดฝาก 1,000-25,000 บาท

ดอกเบี้ย 5.50 ต่อปี



วารสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด5
  ครบรอบ

สหก
รณออมทรัพยสหก
รณออมทรัพย

โรงพ
ยาบ

าลสรรพสทิธปิระสงคอุ
บล

รา
ชธ
าน

 ีจ
ำกั
ด

Ann i ve r s a r y

 สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคอ์บุลราชธาน ีจำกดั ไดป้ระชมุคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณฯ์ ชดุที ่40 ครัง้ที ่16/2557 เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2557    
ที่ประชุมมีมติจะมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2557  โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ 
และหลักเกณฑ์  ดังนี้
 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุน และบุตรผู้สมัคร
  1.1 สมาชิกผู้ยื่นขอรับทุน
    1.1.1   สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันประกาศรับสมัครขอรับทุน 
    1.1.2   สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ 1 คน ในกรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษา 
     บุตรได้ทั้งสองคน โดยสมาชิก 1 คน ต่อบุตร 1 คน
                 1.1.3  ในกรณีเป็นสมาชิกผู้เคยเข้ารับการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเมื่อปี 2556 และจับสลากทุนการศึกษาบุตรไม่ได้ก็ต้องยื่นใบสมัครขอรับทุน
             1.2  บุตรผู้สมัครขอรับทุน
       1.2.1   เป็นบุตรสมาชิกสามัญหรือบุตรสมาชิกสมทบ  (แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม)  ที่กำลังศึกษาอยู่ อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  ในวันประกาศรับสมัคร
       1.2.2   เป็นบุตรสมาชิกที่ศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรองวิทยฐานะ
    1.2.3   เป็นบุตรของสมาชิกที่จับสลากทุนการศึกษาเมื่อปี 2556 ไม่ได้ 
       1.2.4   ต้องไม่เป็นบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันทุกปี    
        2.  หลักฐานการขอรับทุน และยื่นใบสมัคร
  2.1  ขอใบสมัคร ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด     ชั้น 5   อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า
  2.2   สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก
  2.3   หลักฐานการศึกษาของบุตร เช่น หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินของ   สถานศึกษาประจำปี  2557   
  2.4   สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่อยู่ระหว่างการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2.5   ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ ให้แสดงสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือ สำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
           2.6    ยื่นใบสมัครระหว่าง  วันที่  3 กรกฎาคม  2557 - 16 สิงหาคม  2557  ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ชั้น 5 อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า 
 3.   จำนวนเงินทุน
    ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2557  แบ่งเป็นระดับการศึกษา ดังนี้   
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เรื่อง  การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี  2557
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การศึกษา จำนวนทุน ทุนละ

ระดับอนุบาล 20  ทุน  1,000  บาท

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) 20  ทุน 1,000  บาท
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4  - ป.6) 20  ทุน 1,000  บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 25  ทุน 1,500  บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.4 - ม.6) หรือปวช. 35  ทุน  2,000  บาท

ระดับอุดมศึกษา และปริญญาตรี (ปวส.,อนุปริญญา,ปริญญาตรี) 70  ทุน 3,000  บาท

 4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุน   ในวันที่   3   กันยายน   2557    
    5.  หลักเกณฑ์การพิจารณา
         5.1  พิจารณาจากสมาชิกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเมื่อปี 2556 และเป็นบุตรสมาชิกที่จับสลากทุนการศึกษาเมื่อปี 2556 
ไม่ได้ และปัจจุบันกำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ได้ทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2557 โดยไม่ต้องจับสลาก 
       5.2  หากมจีำนวนสมาชกิผูข้อรบัทนุแจง้ความจำนงมากกวา่ทีก่ำหนด คณะกรรมการฯ จะดำเนนิการจดัสรรทนุ ใหแ้กบ่ตุรสมาชกิทีจ่บัสลากทนุการศกึษาเมือ่ป ี2556  
ไมไ่ดก้อ่น แลว้จงึจะจบัสลากในสว่นทีเ่หลอื  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการฯ ถอืเปน็ทีส่ิน้สดุ   โดยจบัฉลากในวนัที ่10  กนัยายน  2557   เวลา  12.00  น.  ณ  หอ้งประชมุสหกรณ ์
ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5  อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า
 6.  ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
   6.1  คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาให้ทุนการศึกษา จะทำการคัดเลือกและแจ้งผู้ได้รับทุนการศึกษาให้สมาชิกทราบภายในวันที่ 16 กันยายน  2557  
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า          
   6.2  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ลงทะเบียนในวันที่ 19 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม  2557 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า
        6.3  ให้บิดาหรือมารดานำบุตรที่ได้รับทุนนี้ไปรับเงิน  ในวันที่ 26  ตุลาคม 2557  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น  6 อาคาร 50  พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเชิญชวนสมาชิกที่มีคุณสมบัติ  ยื่นความจำนงขอรับทุนได้ตามวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
  ประกาศ   ณ   วันที่   5   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2557

(นายเศวต   ศรีศิริ)
ประธานกรรมการ
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9 วิธีรวยได้ไม่ต้องรอถูกหวย

ศึกษาดูงานที่อื่นๆ

สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 

(วันที่ 19 ก.พ.57)

สอ.ครูศรีสะเกษ จำกัด 

(วันที่ 10 มิ.ย.57)

สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 

(วันที่ 19 ก.พ.57)

  นางวันเพ็ญ ดวงมาลา  รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการและ 
เจา้หนา้ที ่รบัมอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค ์องคม์นตร ี  
ในวนัประชมุใหญส่ามญัประจำป ี2557 ของชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
จำกดั (ชสอ.) ในวนัที ่7 มถินุายน 2557 ณ หอ้งรอยลั จบูลิีบ่อลรมู อาคารชาเลนเจอร ์ 
ศูนย์แสดงสินค้าและห้องประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี   
เป็นโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่) ประจำปี 2556 
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ส่ง 
ข้อมูลเพื่อร่วมการคัดเลือก ได้แก่ หมวดความสามารถในการบริหารจัดการ   
หมวดความสามารถในการบริหารการเงิน หมวดความสามารถ ในการบริการ 
สมาชิกและบริหารบุคลากร หมวดความสามารถในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นับเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งแก่สหกรณ์ 
ของพวกเรา เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่  
จึงได้รับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น จนกระทั่งได้รับโล่เกียรติคุณ 
ในครั้งนี้

สอ.รพ.สปส.อุบลฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
จาก ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์

 6. รับรู้สถานการณ์การเงินของคุณอย่างดี  
จะช่วยให้วางแผนการใช้จ่ายได้เหมาะสม
 7. เลิกนิสัยก่อหนี้ โดยเด็ดขาด  ถ้ ามีหนี้อยู่ แล้ว 
ต้องค่อยๆปลดหนี้ โดยเริ่มจากหนี้ดี (หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้) ก่อน หลักคิดคือ 
หนี้ต้องชำระด้วยรายได้ เพราะหนี้ไม่สามารถชำระด้วยหนี้ได้
 8. เลิกพึ่งพาคนอื่นทางการเงิน เพราะไม่มั่นคงและไร้อำนาจ เช่น 
การรอถูกหวย หากยังจำเป็นต้องพึ่งพา ก็ต้องพยายามพึ่งพาตนเองด้วยการหาราย
ได้เสริม
 9. ทำบันทึกการเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อทบทวนการใช้จ่ายเงินและเพื่อนำ
มาวางแผนการเงิน ถ้าพบว่า เงินไม่พอใช้ ต้องถามตนเองว่าทำไมถึงไม่พอใช้ 
แล้วถ้าแก้ไขที่ต้นตอ หรือสาเหตุที่แท้จริง อย่าแก้ไขโดยการกู้ยืม เพราะไม่ได้แก้ที่ 
สาเหตุของการไม่พอใช้

หวังว่าบทความนี้ น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะ หากต้องการทราบรายละเอียด 
สามารถศึกษาเพิ่มเติม โดยการดู T.V ย้อนหลังได้นะคะ รายการโฮมรูม  
สถานีไทยพีบีเอส วันที่ 29 มกราคม 2557 และ 5 กุมภาพันธ์ 2557

 ได้ดูรายการโฮมรูม ทางไทยพีบีเอส (เผยแพร่ตอนที่ 1 : 29 มกราคม 2557 
และตอนที่ 2 : 5 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งเชิญกูรูทางด้านการเงิน (คุณโจ :มณฑานี    
ตันติสุข) มาพูดเรื่อง 9 วิธีรวยได้ไม่ต้องรอถูกหวย คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก 
จึงขอสรุปให้สมาชิกทุกท่านทราบ ดังนี้ค่ะ
 1. กินอยู่ต่ำกว่าฐานะเสมอ เพราะรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการกิน  
ถา้จา่ยนอ้ยลงจะชว่ยใหม้เีงนิออมได ้และหากตอ้งการกนิหรูๆ  กท็ำได ้(ไมเ่กนิ 10 %  
ของรายได้) 
 2. ฝึกออมก่อน กูรูแนะว่า ต้องออมให้ได้อย่างน้อย 20 % ของรายได้ 
 3. แยกแยะให้ได้ระหว่าง “อยากได้” กับ “จำเป็น” ควรใช้จ่ายใน 
เรื่องที่จำเป็นจริงๆ มากกว่าใช้จ่ายเพราะอยากได้
 4. ฝึกนิสัยใช้จ่ ายที่ ดี  โดยทำบันทึกค่ า ใช้จ่ ายหรือบัญชีครั ว เรือน 
เพราะจะทำให้ทราบได้ว่า รายจ่ายนั้นๆหมดไปกับเรื่องใดบ้าง? จำเป็นหรือไม่ ? 
ลดลงได้หรือไม่ ? ซึ่งจะช่วยให้วางแผนการเงินได้
 5. ภาระเยอะ ต้องลดรายจ่ายก่อน การเพิ่มรายได้ เพราะยิ่งรายได้เยอะ 
ตำแหน่งสูงขึ้น รายจ่ายก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้น การทำบัญชีครัวเรือน หรือบันทึกการเงิน 
จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมทางการเงินได้ การลดค่าใช้จ่ายเช่น เลิกกินอาหารราคาแพง 
ปรับมากินอาหารที่ราคาถูกลงแต่มีประโยชน์หรือคุณค่าของสารอาหารแทน

วีระวรรณ  จิระไชย

รองประธานกรรมการฯ คนที่ 2
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 การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรกรเป็นแนวคิดทางด้านการบริหารจัดการทางการเงินโดยอาศัย
ข้อมูลทางการเงินเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังทาง 
การเงินของสหกรณ์สู่ความมั่นคงทางการเงิน

เตือนภัยแนวโน้มทางการเงิน
 สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรจดัเปน็หนว่ยธรุกจิอกีรปูแบบหนึง่ทีส่ง่ผล 
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม จากการวิเคราะห์ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร พบว่า
  1) ด้านโครงสร้างทั่วไป
  มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ โดยทีจ่ำนวนสหกรณ ์จำนวนสมาชกิตอ่สหกรณ ์
และสินทรัพย์ต่อสหกรณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 2) ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
  มีแนวโน้มลดลงโดยที่อัตราทุนสำรองต่อสินทรัพย์ และอัตราผล
ตอบแทนต่อส่วนของทุนมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่อัตราหนี้สินต่อทุนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
 3) ด้านคุณภาพของสินทรัพย์
  มีแนวโน้มลดลงโดยที่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีแนวโน้ม 
ลดลงในขณะที่ลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลามี 
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
 4) ด้านความสามารถในการทำกำไร
  มีแนวโน้มลดลง โดยที่อัตรากำไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่
อตัราคา่ใชจ้า่ยดำเนนิงานตอ่กำไรกอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยดำเนนิงานมแีนวโนม้ 
เพิ่มสูงขึ้น
 5) ด้านสภาพคล่องทางการเงิน
  มีแนวโน้มลดลง โดยที่อัตราส่วนทุนหมุนเวียน และอัตราลูกหนี้ 
ที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนดมีแนวโน้มลดลง
  จากการวิเคราะห์แนวโน้มทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรกรในรอบ 11 ปี ที่ผ่านมาสามารถเป็นสัญญาณเพื่อบ่งบอก 
และเตือนภัยสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ที่จะต้องเผชิญกับวิกฤตแห่งศรัทธาในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน 
และหากปลอ่ยใหส้ถานการณด์งักลา่วดำเนนิตอ่ไปกจ็ะไมส่ามารถหลกีเลีย่ง 
ความเสือ่มถอยของสถานการณ ์ทางการเงนิได ้จงึมคีวามจำเปน็อยา่งยิง่ 
ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องหันมาให้ความสนใจต่อการประเมิน 
สถานการณ์ทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ มีการเฝ้าระวังทางการเงินอย่าง 
เปน็ระบบ เพือ่เปน็สญัญาณเตอืนภยัใหเ้รง่รบีระมดัระวงั หาทางปอ้งกนั 
แก้ไขสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่พึงปรารถนาได้ทันท่วงที ให้สามารถ 
สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงทางการเงินให้เกิดขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เพื่อ 
สร้างศรัทธาความเชื่อมั่นให้กับมวลสมาชิกที่มุ่งหวังให้สหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรกรเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อ
ความอยู่ดีมีสันติสุขของเหล่ามวลสมาชิกต่อไป

การบรหิารจดัการทางการเงนิของสหกร ์ดว้ยเครือ่งมอื 
CFSAWS:ss
  CFSAWS:ss เป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ 
เพือ่เฝา้ระวงัและเตอืนภยัทางการเงนิใหก้บัสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรให้
ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้การบริหารทางการ 
เงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ  
การวัดผลทางการเงินและการเทียบเคียงทางการเงิน โดยจะต้องระบุ 
เปา้หมายทีจ่ะไปใหถ้งึและกำหนดเปา้หมายในการปรบัปรงุอยา่งชดัเจน  
โดยการจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรถึงขั้นตอนในการดำเนินการ 
ปรับปรุง
  กรมตรวจบญัชสีหกรณไ์ดป้ระยกุตใ์ช ้CAMELS Analysis ในการ 
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
อย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในมุมมองของกลุ่ม 
อัตราส่วนทางการเงิน 6 มิติ ดังนี้
  C (Capital Strength) : ความเข้มแข็งของเงินทุนหรือความ 
เพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
  A (Asset Quality) : คุณภาพสินทรัพย์
  M (Management Ability) : ขีดความสามารถในการบริหาร
  E (Earning) : การทำกำไร
  L (Liquidity) : สภาพคล่อง
  S (Sensitivity) : ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินเพื่อการรายงานและ 
ติดตามประเมินผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ถูก 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่การเตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังทางการเงิน สู่ความ 
เข้มแข็งและยั่งยืนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยกระบวนการ 
อา้งองิเพือ่เทยีบเคยีง (Benchmarking Process) ในลกัษณะ Financial 
Performance Benchmarkingซึง่เปน็การเทยีบเคยีงเฉพาะผลการปฏบิตัิ
งานเพือ่ดคูวามสามารถในการปฏบิตังิานของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาความเขม้แขง็ ความมัน่คง และความยัง่ยนื 
ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นหลักอัตราส่วนมาตรฐาน
ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นค่าอ้างอิงในการเปรียบเทียบ  
(Benchmark) เพื่อเฝ้าระวังเสถียรภาพทางการเงินในเบื้องต้น  
ซึ่งเป็นการกำหนดค่ามาตรฐานเริ่มต้นให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใช้ 
เทยีบเคยีงเพือ่ปรบัเขา้ถงึคา่มาตรฐานได ้ทำใหส้หกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร 
ประสบความสำเร็จในระยะแรก ซึ่งการใช้อัตราส่วนมาตรฐานนี้จะช่วย 
ใหผู้ว้เิคราะห ์CAMELS สะดวกมากขึน้ โดยผูว้เิคราะหต์อ้งใหค้วามสำคญั 
กับอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินที่เป็นจุดสนใจเบื้องต้นก่อน และ 
เชื่อมโยงกับอัตราส่วนด้านอื่นๆ ของ CAMELS ในการวิเคราะห์ภาวะ 
เศรษฐกิจทางการเงิน สู่การสร้างการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรกรที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพทางการเงิน    
    

การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์
Cooperative Financial Surveillance and Warning System

ว่าที่ร้อยเอกสมาน  บุญช่วย 
กรรมการ สอ.รพ.สปส.อบ. จำกัด (ชุดที่40/2557)

ที่มา ; กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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กรุณาส่ง

แสตมป์

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

247/1 ถ.สรรพสิทธิ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 โทรศัพท์. 045-255838-9     มือถือ 089-720-3212 , 085-479-5651

โทรสาร  045-264714  โทรสายใน  1347,  1377, 1369  http://www.shsavings.com หรือ E-Mail: shsavings@shsavings.com

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะห์ ทั้ง 3 สมาคม คือ
 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ป.ท.)
 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.)
 3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ.)
  สมคัรไดท้ี ่สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคอ์บุลราชธาน ี 
จำกัด เลขที่ 247/1 อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า ชั้น 6 ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการให้กับครอบครัว 
สมาชกิสหกรณถ์งึแกก่รรม แบง่เบาภาระผูค้ำ้ประกนั และเพือ่เปน็หลกัประกนัเงนิ 
กู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัด
.. แนวทางการส่งเงินในรอบต่อไป เมื่อท่านเป็นสมาชิกสมาคมแล้ว..
     การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าหรือเงินค่าบำรุงรายปี
     สหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ ไป เพื่อการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ 
ล่วงหน้า/เงินบำรุงรายปีจากสมาชิก  
    โดยสหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บผ่านการหักในเงินเดือน / หักเพิ่มในเงินกู้ /  
หักในเงินฝากของสมาชิก  หักในเงินปันผล/เฉลี่ยคืน หรือให้มาชำระด้วยเงินสด  
เพื่อเป็นการต่ออายุความคุ้มครองของทุกปี...
    จึงขอให้สมาชิกได้จัดสรรเงินหมวดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของท่าน  
เผื่อไว้ให้สหกรณ์ได้ดำเนินการเรียกเก็บ และจัดส่งให้สมาคมต่อไป เพื่อรักษา 
ผลประโยชน์ของท่านและให้เกิดความมั่นคงกับทุกฝ่าย

  เมื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถ์ึงแก่กรรม ขอให้ทายาทรีบส่งเอกสารสำเนาใบมรณะบัตร
ส่งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โดยด่วน! สหกรณ์จะได้จัดส่งให้กับสมาคมตรวจสอบและอนุมัติวงเงินสงเคราะห ์

และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิตก่อน

วัตถุประสงค ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์, รวมทั้งแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ
จัดทำโดย   คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2557  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ข่าวสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะ
ห์

ข่าวความคืบหน้าของแต่ละสมาคม...
 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ป.ท.) 
 ผู้มีสิทธิสมัคร  สมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ และเป็นคู่สมรส,บุตร,บิดา, 
มารดา อายุบรรลุนิติภาวะแต่ไม่เกิน 60 ปี ค่าสมัคร,ค่าบำรุงรายปี,ค่าสงเคราะห์ศพ 
ล่วงหน้า รวม 1,150 บาทสมัครได้ทุกวันทำการ 
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557  
 สมาชิก สอ.รพ.สปสได้สมัครเป็นสมาชิก ส.ส.ป.ท. จำนวน 2,463 คน      
ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก ส.ส.ป.ท.ทั่วประเทศ จำนวน 17,298 คน สมาคมจ่ายเงิน 
สงเคราะห์ศพ 20 บาท  ผู้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 
300,000 บาท  
 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  
(สส.ธท.)
 ผู้มีสิทธิสมัคร  สมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ, คู่สมรส, และสมาชิกสมทบของ 
สหกรณ์ อายุบรรลุนิติภาวะแต่ไม่เกิน 60 ปี  สมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
ค่าสมัคร,ค่าบำรุงรายปี,ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า รวม 4,040 บาท
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557  
  สมาชกิ สอ.รพ.สปส.อบุลฯ ไดส้มคัรเปน็สมาชกิ สส.ธท. แลว้ จำนวน 1,332 คน    
ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก สส.ธท.ทั่วประเทศ  จำนวน 107,498 คน สมาคมจ่ายเงิน 
สงเคราะห์ศพ 10 บาท  ผู้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 
1,074,980 บาท
  3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ.)
  ผูม้สีทิธสิมคัร  สมาชกิ สอ.รพ.สปส.อบุลฯ, คูส่มรส   และไดส้มคัรเปน็สมาชกิ 
สส.ธท. เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก สส.ชสอ. อายุบรรลุนิติภาวะ
แต่ไม่เกิน 60 ปีสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ค่าสมัคร,ค่าบำรุงรายปี, 
ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้ารวม 4,040 บาท    
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557  
  สมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ, คู่สมรส  ได้สมัครเป็นสมาชิก สส.ชสอ. แล้ว 
จำนวน 438 คน  ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก สส.ชสอ.ทั่วประเทศ จำนวน 204,100 คน     
สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 2.94 บาท ผู้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงิน 
สงเคราะห์จำนวน 600,000 บาท  


