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ออมทรัพย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 29 เดือนธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
http://www.sunpasitcoop.com หรือ E-Mail: sunpasitcoop@sunpasitcoop.com

วิสัยทัศน์  :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก ที่มีคุณภาพดีเด่นระดับประเทศ

ค่านิยม  :  มุ่งมั่น พัฒนา นำพาสหกรณ์และสมาชิกสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

คำขวัญ  :  มาตรฐาน  ซื่อตรง  มั่นคง  ปลอดภัย  มั่นใจสหกรณ์

เรื่องในเล่ม..
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๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย 
พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล
สร้างสังคมไทยมั่นคง

 สารจากประธาน
 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 

 (รอบ 5 เดือน)
 เงินฝากดอกเบี้ย สูง! ไม่เสียภาษี
	 เลาะรั้วสหกรณ์
	 ตอบได้ไหม....ก่อนกู้	รู้หรือไม่....ก่อนค้ำ
	 100	ปี	สหกรณ์ไทย
 ภาพกิจกรรม
 การสื่อสารยุคใหม่	ใกล้ใจสมาชิก

วารสารสหกรณ์

สอ.รพ.สรรพสิทธิฯ เข้ารับโล่เกียรติยศ 100 สหกรณ์ดีเด่น 
100 นักสหกรณ์ดีเด่น จากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย 
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

26 กุมภาพันธ์ 2559
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(นายอาคม    อารยาวิชานนท์)
ประธานกรรมการดำเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด   
ชุดที่ 42

สาร...          จากประธาน
	 ในช่วงต้นปี	2559	นี้	มีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ของประเทศไทย	คือวันสหกรณ์ไทย	
ซึ่งตรงกับวันที่	 26	กุมภาพันธ์ของทุกปี	 สำหรับปีนี้เป็นวาระที่สำคัญพิเศษ	คือ	ครบรอบ	100	ปี	
ของการก่อตั้งสหกรณ์ของประเทศไทย	 และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
อุบลราชธานี	จำกัด	ของเราก็ได้ส่งผลงานเข้าคัดเลือก	100	สหกรณ์ดีเด่นของประเทศไทยและ100	
นักสหกรณ์ดีเด่นในโอกาสนี้ด้วย
	 ผลการคัดเลือกก็เป็นข่าวดีสำหรับสหกรณ์ของเรา	 คือ	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี	จำกัด	 ได้รับคัดเลือกเป็น	1	 ใน	100	สหกรณ์ดีเด่นของประเทศไทย	
ในโอกาสครบรอบ	100	ปีสหกรณ์ไทยและทางสหกรณ์ของเราก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมพร้อม
กับรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นของประเทศไทยในโอกาสนี้ด้วย
	 นอกจากนี้	 เรายังได้ส่งข้อมูลของกรรมการ	 เจ้าหน้าที่	 สมาชิก	 เพื่อเข้าคัดเลือก100	

นักสหกรณ์ดีเด่นด้วย	ผลก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจเช่นกันว่าผู้จัดการและสมาชิกของสหกรณ์ของเราก็ได้รับคัดเลือกเป็น	1	 ใน	100	นักสหกรณ์ดีเด่น 
ของประเทศด้วยเช่นกัน	คือ	ผู้จัดการและสมาชิก	1	ท่าน
	 สำหรับโครงการทัศนศึกษาของสหกรณ์ปีนี้	 ได้ดำเนินการไปแล้ว	2	 โครงการ	ก็มีการพาสมาชิกไหว้พระ	ทำบุญ	ศึกษาศิลปวัฒนธรรม	
และพาเข้าดูงานการทอผ้าฝ้าย	การทำเครื่องเขิน	ในโครงการทัศนศึกษาที่พม่าด้วย	หวังว่าคงจะเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน
ในปีนี้ก็เหลือโครงการทัศนศึกษาภาคตะวันออกเพียงโครงการเดียว	สมาชิกที่สนใจก็รีบแจ้งความจำนงได้
	 ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับสมาชิกของเราก็คือ	 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราได้พิจารณาเปิดให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะแล้วครับ	
พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ
	 สุขภาพแข็งแรง	มีเงินทองเหลือเก็บเหลือใช้ทุกท่าน	เทอญ

ผลการดำเนินงาน หน่วย	:	บาท

                   รายการ 31 ธ.ค. 58 31 ม.ค. 59 28 ก.พ. 59

1.  จำนวนสมาชิกรวม (คน) 2,906 2,923 2,940

					1.1	จำนวนสมาชิกสามัญ	(คน) 2,190 2,190 2,194

					1.2	จำนวนสมาชิกสมทบ	(คน) 631 640 640

					1.3	จำนวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป	(คน) 85 93 106

2.  สินทรัพย์รวม  2,661,153,881.81  2,700,404,817.57  2,733,563,495.52 

						2.1	เงินให้สมาชิกกู้	 	2,479,059,475.48	 	2,488,818,855.49	 	2,498,145,577.50	

						2.2	เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  -  -  - 

      2.3 เงินลงทุน  159,535,043.08  189,166,106.80  213,072,377.74 

											2.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	35,926,337.60	 	50,527,134.56	 	54,393,055.54	

												2.3.2	เงินลงทุนระยะยาว 	80,457,500.00	 	80,457,500.00	 	95,457,500.00	

												2.3.3	เงินฝากสหกรณ์อื่น 	43,151,205.48	 	58,181,472.24	 	63,221,822.20	

						2.4	สินทรัพย์อื่น 	22,559,363.25	 	22,419,855.28	 	22,345,540.28	

3.หนี้สินรวม  1,135,471,838.49  1,154,714,340.76  1,165,697,555.28 

						3.1	เงินรับฝากจากสมาชิก 	1,110,935,668.36	 	1,134,918,957.54	 	1,148,659,941.93	

						3.2	เงินกู้ยืม 	1,856,000.00	 	1,824,000.00	 	1,792,000.00	

						3.3	หนี้สินอื่น 	22,680,170.13	 	17,971,383.22	 	15,245,613.35	

4. ทุนของสหกรณ์  1,494,400,228.34  1,499,601,568.34  1,507,811,428.34 

						4.1	ทุนเรือนหุ้น 	1,376,589,760.00	 	1,381,887,100.00	 	1,390,135,460.00	

						4.2	ทุนสำรอง 	114,359,942.09	 	114,359,942.09	 	114,359,942.09	

						4.3	ทุนสะสมและอื่นๆ 	3,450,526.25	 	3,354,526.25	 	3,316,026.25	

      4.4 กำไรสุทธิ  31,281,814.98  46,088,908.47  60,054,511.90 

5. รายได้  42,747,579.41  57,423,705.93  71,606,871.47 

6. ค่าใช้จ่าย  11,465,764.43  11,334,797.46  11,552,359.57 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นายอาคม  อารยาวิชานนท์  ประธานกรรมการ
นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นางสาววีระวรรณ จิระไชย  รองประธานกรรมการ คนที่ 2
ว่าที่ร้อยเอกสมาน บุญช่วย  เลขานุการ
นางสาวกรรณิการ์ ยุภาศ ผู้ช่วยเลขานุการ
นางอรุณรัตน์ ศุภวรรณาวิวัฒน์ เหรัญญิก
นางฤดี  แก้วคำไสย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางอุไร  เจนวิทยา กรรมการ
นายสินทร  จันทะสาด กรรมการ
นางสาววาสนา  อุปสาร กรรมการ
นายพรายจุมพล  สายเสมา กรรมการ

นางสุดา เชื้อสิงห์ ผู้จัดการ

นางสาวคงคา  ประสานพิมพ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางวนิดา  เมฆวิมล  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางจุฑาไล  พลาศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางอรวรรณ  ยารักษ์ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางบังออน  คำเพชร หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

นางสาวศลิษา  ใจชอบ เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวอุณาโลม พิลาชัย เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายสุชาติ  ชนะมี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
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หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินแล้ว  กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที หรือสมาชิก 
สามารถฝากข้อความมายังสหกรณ์ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ได้  ว่าเงินนั้นเป็นของท่าน 

- 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
- ธนาคารออมสิน สาขาถนนยุทธภัณฑ์ 
	 	 เลขที่บัญชี	 020-13427980-9

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 ม.ค.55)      7.00
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลา 24 เดือน(โครงการ 2) 
 (เริ่ม 1 ธ.ค.58)    4.50 
-  เงินฝากประจำ 24 เดือน (โครงการ 2) 
 (เริ่ม 1 ธ.ค.58)                   4.50

เงินกู้     ร้อยละ/ปี
-  สามัญ, ฉุกเฉิน  7.00 
 (เริ่ม 4 มีนาคม 2557)
-  เงินกู้พิเศษ (เคหะ, รถยนต์)  5.75 
 (เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ 2558)
-  กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน 500,000 บาท    6.75 
 (เริ่ม 3 มิถุนายน 2557) 
-  กูท้นุเรอืนหุน้ตัง้แต ่500,001-1,000,000 บาท          6.50  
 (เริ่ม 3 มิถุนายน 2557)  
-  กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป    5.75  

 (เริ่ม 3 มิถุนายน 2557)

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

เปิดโครงการให้เงินกู้พิเศษ

เวลารับ – จ่าย/ฝาก/ถอนเงินสหกรณ์ 
08.30 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

 เพื่อประมวลผลเรียกเก็บเงินเดือนของสมาชิกในรอบเดือน ทำให้ไม่สามารถ 
จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้

ซื้อหุ้นด้วยเงินสดไม่เกินเดือนละ 50,000 บาทต่อคน 
และหักในเงินเดือนไม่เกินเงินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน
รวมไม่เกินเดือนละ 80,000 บาทต่อคน       
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2  พฤศจิกายน  2558  ถึงวันที่ 30 เมษายน  2559  

สินเชื่อเพื่อการเคหะ

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

-  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร  อัตราดอกเบี้ย 7.00 ต่อปี
 ฝากโดยหักในเงินเดือน ยอดฝาก 500 บาท หรือ 1,000 บาท ทุกเดือน 

 เริ่มตั้งแต่บุตรแรกเกิด ถึงอายุบุตร 18 ปี

ลำดับ รายการ จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท)

1 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 1 200,000

2 ค่าสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ		(สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา) 32 325,000

3 สวัสดิการเกษียณ	/	ลาออกจากราชการ 29 636,000

4 สวัสดิการค่ายังชีพ 40 287,500		

5 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 191 378,500

6 สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก	(	2	โครงการ	) 129 124,833

รวม 422 1,951,833

แจ้งให้ทราบ สหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถสำหรับบริการสมาชิก
หรือผู้มาติดต่องานสหกรณ์ฯ เป็นสถานที่ “ลานสุวรรณกูฏ” ด้านข้างอาคารสหกรณ์ฯ มี 3 ช่อง 
ได้แก่ ช่องเลขที่ 69 , 70, 71  

สรุปสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่สมาชิกหรือทายาทได้รับแล้ว (ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค.58 – 29 ก.พ.59 (5 เดือน) )

สหกรณ์งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภท ในวันรับเงินเดือนและวันสิ้นเดือน
(แต่ละเดือนจะงดจ่าย 2 วันทำการ)

อัตราดอกเบี้ย ประกาศ !!!

	 สมาชิก	 สามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์	 เพื่อชำระเงินกู้และซื้อหุ้น 
รายเดือน	หรือฝากเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด	ดังนี้
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ทางเลือกใหม่การใช้บริการเงินกู้แบบลดงวดชำระและ
   ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก
 -  เงินกู้สามัญ 	 งวดชำระไม่เกิน		360	งวด	 	 อัตราดอกเบี้ย	 7.00		ต่อปี
						 	 	 	 งวดชำระไม่เกิน		240	งวด	 	 อัตราดอกเบี้ย	 6.75		ต่อปี
  -  เงินกู้ฉุกเฉิน งวดชำระไม่เกิน				24	งวด	 	 อัตราดอกเบี้ย	 7.00		ต่อปี
	 	 	 	 	 งวดชำระไม่เกิน				12	งวด	 	 อัตราดอกเบี้ย	 6.75		ต่อปี
	 	 ทั้งนี้		เริ่มตั้งแต่วันที่		22		มกราคม		2559		เป็นต้นไป

									เงินฝากดอกเบี้ย	สูง	!	ไม่เสียภาษี  
      โครงการเงินฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.50 ต่อปี
- ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน (เปิดได้ 1 บัญชี ฝากครั้งเดียว ไม่จำกัดยอด)

- ประจำ 24 เดือน (ฝากเท่ากันทุกเดือน 1,000 - 25,000  บาท) เริ่ม 1 ธ.ค. 58 - 30 พ.ย.59

โอกาสบุคคลทั่วไป
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ฝากเงิน

ในอัตราดอกเบี้ยสูง
เปิดรับสมัครทุกวันทำการ 

(สนใจ...ดูรายละเอียดได้ตาม

ประกาศ และเว็บไซด์สหกรณ์ฯ

โครงการทัศนศึกษาแก่สมาชิก ปี 2559
โครงการที่ 3 ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ระยอง (รับจำนวน 90 คน)

วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2559

รีบตัดสินใจนะคะ
แจ้งความจำนง 

8 ก.พ. 59 - 8 เม.ย.59

* ข่าวดี เปิดแล้ว โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

สนใจติดต่อ 045-255838-9, มือถือ 089-720-3212, 085-479-5651, หรือสายใน 1347/1369/1377 นะคะ

* พิเศษสำหรับสมาชิกผู้กู ้ข้อเสนอใหม่ ส่งชำระเงินต้นสามัญ 240 งวด อัตราดอกเบี้ย 6.75ฉุกเฉิน 12 งวด อัตราดอกเบี้ย 6.75 

* ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณสุชาติ แสนทวีสุข ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรรวมทั้งน้องๆ ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ

* ใหม่สุดๆ พี่น้องชาวสหกรณ์ฯ สามารถรับข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์เพิ่มเติมได้ทางอินทราเน็ตของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี หรือ ตาม url ดังนี้ http://intra.sunpasit.go.th/intra/index.php (ไชโยๆๆๆๆๆๆๆ)

ดว่นค่ะ! ผูท้ีเ่ปน็สมาชกิสมาชกิ สส.ธท., สส.ชสอ. หากใครทีย่งัไมไ่ดน้ำสง่เงนิสงเคราะหล์ว่งหนา้ประจำป ี2559 สหกรณฯ์ ขอความรว่มมอื 
ให้นำส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่านและครอบครัวตลอดจนผู้ค้ำประกัน หรือหากใครยังไม่ได้ 
สมัครเป็นสมาชิก สส.ธท., สส.ชสอ. สมาคมเปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 58 ปี เชิญสมัครได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ด่วน!

ไม่คว
รพลา

ด

เลาะรั้วสหกรณ์
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โดย...นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา
รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่  1

โทร.089-5842958

    ตอบได้ไหม....ก่อนกู้   รู้หรือไม่....ก่อนค้ำ

	 ในโลกของความเป็นจริง	 ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธว่าท่าน 
มีความคิดความปรารถนาอยากให้ชีวิตของท่าน	ของลูกหลาน	
ญาติ	 หรือคนที่ท่านรักประสบความสำเร็จ	 มีความสุข	
สดชื่น	 ราบรื่น	 และแสนสบาย	 สุดท้ายคืออยากร่ำรวย	
มีเงินมากอง	มีทองมาหา	หากเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็คงอยากมี
เงนิฝาก	มหีุน้จำนวนมากๆ	มหีนีเ้งนิกูก้อ็ยากชำระใหห้มดเรว็ๆ	
แต่หลายๆ	ท่านก็อาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จดังที่คาดหวัง
	 จากข้อมูลในแต่ละสหกรณ์ล้วนมีปัญหามีความเสี่ยงสูงใน 
เรื่องเงินกู้	 ทำให้คณะกรรมการดำเนินการได้ขบคิดเพื่อให้ 
การบริหารเงินกู้มีประสิทธิภาพ	 เกิดประโยชน์กับสหกรณ์	 
สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันอย่างต่อเนื่อง	จึงเป็นที่มาของเรื่อง	
ตอบได้ไหม....ก่อนกู้   รู้หรือไม่....ก่อนค้ำ ซึ่งดิฉันมั่นใจ 
ว่าจะทำให้ลดปัญหาได้บ้างและช่วยให้สมาชิกได้นำไป 
ประยุกต์ใช้	หรือบอกต่อ	อาจมีสมาชิกหลายท่านบ่นว่าทำไม 
ต้องพูดเรื่องนี้	 ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจจะได้หมด 
ความกังวลในแต่ละประเด็น

 กู้ หมายถึงอะไร	=	กู้ยืมเงินหรือเช่าซื้อ	เช่น	เช่าซื้อบ้าน	ที่ดิน	
รถยนต์	 ...ท่านมีความจำเป็นต้องกู้จริงหรือไม่	=	ใช่	 	ท่านกู้แล้ว 
จะนำไปใช้ให ้เกิดประโยชน์อะไร	=	 ใช้จ่ายในครอบครัว	ชำระ
หนี้ที่ดอกเบี้ยสูงกว่าหรือลงทุนให้เกิดดอกผล....ท่านมีรายได้ 
ในแต่ละเดือนในปัจจุบันเท่าไหร่	กู้แล้วต้องถูกหักเงินต้นพร้อม 
ดอกเบี้ย	ท่านยอมรับหรือไม่	=	ยอมรับ	เพราะมีรายได้เสริมอื่นๆ	 
อีก..ท่านประสานหาผู้ค้ำประกัน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณที่ 
ช่วยเหลือให้ท่านได้รับอนุมัติการกู้...	ท่านจะรักษาผู้ค้ำให้มั่นคง 
เคยีงคูก่บัทา่นไดห้รอืไม	่	=	ได	้อยา่งมัน่คงและตลอดไป	จนกวา่จะ 
ชำระหนี้ เสร็จสิ้นตามสัญญากู้ฉบับนั้น... 	 หากผู้ค้ำประกัน	
ประสานให้ท่านค้ำประกันการกู้	ท่านยินดีและเต็มใจใช่หรือไม่	 
=	ใช.่..	ทา่นไดร้บัเงนิกูแ้ลว้นำไปชำระหนีห้รอืทำตามวตัถปุระสงค ์
การกู้ใช่หรือไม่	 =	 ใช่….ท่านแบ่งรายได้ที่เหลือฝากเพื่อชำระ 
ฌาปนกิจสงเคราะห์	หรือบันทึกให้หักชำระจากเงินปันผลและ 

เฉลี่ยคืน	ใช่หรือไม่	=	ใช่….ท่านจะพยายามนำเงินฝากหรือซื้อหุ้น 
เพิม่	หรอืเรง่ชำระหนีใ้หห้มดเรว็กอ่นงวดกำหนดใชห่รอืไม	่=	ใช…่. 
ท่านจะทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกวัน	ทุกเดือน	ใช่หรือไม่	=	ใช่...	 
ท่านจะพิจารณาตัด/ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น	 และเพิ่มรายรับ 
ถ้ามีโอกาสหรือเวลาทำได้ 	 ใช่หรือไม่	 =	 ใช่ . . .ท่านได้อ่าน 
รายละเอียดในสัญญากู้และจะปฏิบัติตามสัญญากู้ที่ให้ไว้กับ 
สหกรณอ์ยา่งเครง่ครดัไมใ่หผู้ค้ำ้ประกนัเดอืดรอ้น	ใชห่รอืไม	่=	ใช.่..	
หากทา่นปฏบิตัไิดต้ามคำถามดงักลา่ว	ทา่นจะเริม่เหน็ภาพสมาชกิ 
สหกรณด์เีดน่ คณุภาพยอดเยีย่ม	อยูไ่มไ่กลจากตวัทา่นใชห่รอืไม	่=	 
ใช่…ถูกต้องแล้ว

ตอบได้ไหม....ก่อนกู้  

รู้หรือไม่....ก่อนค้ำ  

ตอบหน่อยได้ไหมๆๆๆ••◌◌

บอกหน่อยได้ไหมๆๆๆ••◌◌

 ค้ ำ 	 หมายถึงอะไร	 =	 เซ็นค้ำประกันเงินกู้หรือเช่าซื้อ	
นั่นหมายถึง	ท่านยินยอมชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแทนผู้กู้ หาก 
ผู้กู้ไม่ชำระหรือไม่สามารถชำระได้ตามสัญญากู้ฉบับนั้น...ท่าน
เต็มใจต้องค้ำประกันครั้งนี้ใช่หรือไม่	=	 ใช่	 (บางท่านอาจตอบไม่	
แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้)…ท่านมั่นใจในบุคคลที่ท่านจะต้องค้ำประกัน 
ใช่หรือไม่	=	 ใช่	 (บางท่านอาจตอบไม่	แต่จำเป็นต้องค้ำประกัน 
เพราะเกรงใจ)…ก่อนเซ็นค้ำประกันท่านได้อ่านรายละเอียด 
จนครบและเข้าใจใช่หรือไม่	=	 ใช่...ท่านได้ติดตามหรือเฝ้าดูว่าผู้
กู้ที่ท่านค้ำประกัน	 ได้ชำระหนี้และฌาปนกิจสงเคราะห์อย่าง 
ต่อเนื่อง	 ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่	 =	 ใช่ . . .	 ท่านเข้าใจแล้วใช่ 
หรือไม่ ว่ าผู้ ค้ ำ เสมือนผู้ กู้ 	 ดั งนั้ น เราต้องรวมกันสู้วิกฤต 
พิชิตหนี้ ให้หมดไป	 เกาะกลุ่ม	กุมมือกันไว้	 เพื่ออนาคตที่สดใส	
นี่แหละ	 คือ	 สมาชิกสหกรณ์	ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำดีเด่น เป็นเลิศ 
คุณภาพยอดเยี่ยมจริงๆ
	 สรปุ	ทา่น	ตอบไดแ้ลว้ใชไ่หม....กอ่นกู ้รูแ้ลว้ใชใ่หม....กอ่นคำ้  
ดฉินัหวงัวา่ทา่นผูอ้า่นคงจะถงึบางออ้	ตอบและรูป้ญัหาทัง้ของผูกู้้
และผูค้ำ้		เหน็ดว้ยมัย้คะ	เศรษฐเีงนิลา้นอยูแ่คเ่อือ้ม ความมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน	มีจริงหากตั้งใจปฏิบัติ	 	 สำหรับรายละเอียด 
การกู้แต่ละประเภท	ฌาปนกิจสงเคราะห์แต่ละสมาคมและอื่นๆ	
จะรวบรวมนำเสนอในโอกาสต่อไป	ขอให้ทุกท่านจงโชคดี......
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๑๐๐ปี 
สหกรณ์ไทย

โดย...วีระวรรณ    จิระไชย
รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
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	 การก่อตั้งสหกรณ์ในประเทศไทย	 เริ่มมีการก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก 

ของประเทศไทย	เมือ่วนัที	่26	กมุภาพนัธ	์2459	ชือ่	“ สหกรณว์ดัจนัทร ์

ไม่กำจัดสินใช้”	ที่	จังหวัดพิษณุโลก	โดย	“กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์” 

ทรงเป็นนายทะเบียน	จึงถือว่าพระองค์ท่านเป็นพระบิดาแห่งการ 

สหกรณ์ไทย 

	 ปี	2559	นี้	เป็นปีที่สหกรณ์ไทยครบรอบ	100	ปี	มีการจัดกิจกรรม 

ในวาระนี้หลายกิจกรรม	กิจกรรมหนึ่ง	ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของ 

ชาวสหกรณ์ก็คือ	การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งประเทศไทย	จำนวน	

100	 สหกรณ์	 (สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

อุบลราชธานี	จำกัด	ก็ได้รับเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นในปีนี้ด้วย)	

และบุคลากรสหกรณ์ดีเด่น	จำนวน	100	คน	 (กรรมการ	=	40	คน		

เจ้าหน้าที่	=	31	คน	และสมาชิก	=	29	คน)		ซึ่งสหกรณ์ฯ	ของเรา	ก็ได้ 

รบัการคดัเลอืกทัง้ประเภทเจา้หนา้ทีด่เีดน่	(นางสดุา	เชือ้สงิห	์	ผูจ้ดัการ)	

และสมาชิกดีเด่น	(นางธนันต์พร				ตรีบุตรดี)		นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ

แก่พวกเราชาวสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง

42 ป ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี	
จำกัด	ก่อตั้งเมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2517	โดยมี	นายแพทย์ยรรยง    
ภูตระกูล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น	ดำรงตำแหน่งประธาน 
กรรมการดำเนินการ	 เมื่อเริ่มก่อตั้งมีสมาชิกจำนวน	 250	 คน	
ทุนดำเนินการ	12,500	บาท
 ปัจจุบัน (ครบรอบ 42 ปี) ณ	วันที่	20	กุมภาพันธ์	2559	มีสมาชิก	
2,833	คน	(สมาชิกสามัญ	2,192	คน	สมาชิกสมทบ	641	คน)	
ทุนดำเนินงาน	ณ	31	มกราคม	2559	จำนวน	1,499	ล้านบาท	
	 ในวาระครบ	42	ปี	ของการก่อตั้งสหกรณ์ฯ	ของเรา
	 *	 ได้มีการทำบุญเลี้ยงพระที่วัดมหาวนาราม	 เพื่อรำลึกถึงพระคุณ 
ของคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์	 และอุทิศบุญกุศลให้แก่สมาชิกทุกท่าน	
เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2559
	 *	มีการพัฒนาระบบการบริหารงาน	และการดำเนินกิจการของ 
สหกรณ์ให้เหมาะสมทันสมัย	และสมาชิกได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
	 *	คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณฯ์	มคีวามมุง่มัน่	ทีจ่ะดำเนนิงาน 
ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ	 ที่ว่า	 “การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามหลักการสหกรณ์ฯจะนำพาไปสู่การกินดีอยู่ดี	 มีความเป็นธรรม	

และสันติสุขในสังคม”

	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 เข้ารับโล่ เกียรติยศ	 100	 สหกรณ์ดี เด่น	 

100	 นักสหกรณ์ดีเด่น	 จาก	หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี โอรสองค์สุดท้าย 

ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	ณ	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	กรุงเทพฯ	

เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ	วันที่	26	กุมภาพันธ์	2559

ในโอกาสครบรอบ	100	ปี	สหกรณ์ไทย



วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด7

กีฬาสีสหกรณ์อุบลสัมพันธ์  13  ก.พ. 59

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด7

โครงการทัศนศึกษาแก่สมาชิก วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ.59

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดสหกรณ์ 20 ก.พ.59 ชสอ.เยี่ยมเยือนสหกรณ์ฯ 30 พ.ย.58

ศึกษาดูงาน สอ.สธ.เชียงใหม่/สอ.ครูลำพูน 14-15 ม.ค.59

โครงการที่ 1 ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลฯ 30 ม.ค.59

โครงการที่ 2 ประเทศพม่า   25 -28 ก.พ.59

ภาพกิจกรรม



กรุณาส่ง

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตเลขที่	พิเศษ	15/2555

ปจ.อุบลราชธานี	34000

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.sunpasitcoop.com หรือ E-Mail: sunpasitcoop@sunpasitcoop.com

วัตถุประสงค ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้	ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์,	รวมทั้งแลกเปลี่ยน

	 ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก	สอ.รพ.สปส.อุบลฯ

จัดทำโดย   คณะกรรมการดำเนินการ	ชุดที่	42		ประจำปี	2559		และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

New!

...รวดเร็ว 
    ทันใจ...ทันสมัย
ข้อมูลครบถ้วน

SUNPASIT COOP
Application On Smart Phone

	 ด้วยพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนไป	 จากการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์มาเป็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน 
สมารท์โฟน	สหกรณฯ์	จงึไดจ้ดัทำโครงการพฒันาระบบเวบ็ไซดแ์อพลเิคชัน่และแอพพลเิคชัน่มอืถอื	เพือ่ความสะดวกสบายของสมาชกิ 
สามารถตอบโจทย์การใช้งานของสหกรณ์ยุคใหม่	มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นสากล	และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน	 
หากโครงการเสร็จสมาชิกสามารถดูข้อมูลหุ้น	เงินฝาก	เงินกู้	ผู้ค้ำประกัน	และพิมพ์ใบเสร็จได้	เป็นต้น	ขอให้สมาชิกติดตาม 
ความคืบหน้าต่อไป....

สหกรณ์ฯ กำลังจัดทำโครงการพัฒนาระบบเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อให้บริการแก่สมาชิก

การสื่อสารยุคใหม่ ใกล้ใจสมาชิก

เอกสารฉบับนี้เป็นวารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด


