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วิสัยทัศน์  :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก ที่มีคุณภาพดีเด่นระดับประเทศ

ค่านิยม  :  มุ่งมั่น พัฒนา นำพาสหกรณ์และสมาชิกสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

คำขวัญ  :  มาตรฐาน  ซื่อตรง  มั่นคง  ปลอดภัย  มั่นใจสหกรณ์
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ออมทรัพย์

เรื่องในเล่ม..

“การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ได้ อันนี้เป็นข้อสำคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงิน 

และทำให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ”

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540
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(นายอาคม    อารยาวิชานนท์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด   

ชุดที่ 42

 สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ฯ ที่รักทุกท่าน 

พบกันใหม่อีกครั้ง

 ในฉบับนี้ สำหรับช่วงนี้มีข่าวสารที่จะแจ้งแก่สมาชิกทุกท่าน คือการสมัครรับทุน 

การศกึษาของบตุร ซึง่เปดิรบัใบสมคัรวนัที ่1 กรกฎาคม 2559 ทา่นสมาชกิสามารถสมคัรไดถ้งึ 

วนัที ่31 สงิหาคม 2559 สมาชกิทีม่บีตุรมคีณุสมบตัคิรบถว้นสามารถยืน่ใบสมคัรรบัทนุไดภ้ายใน  

2 เดือนนี้

 สว่นเรือ่งการกูส้ามญันัน้ ขณะนีส้หกรณอ์อมทรพัยฯ์ ของเราไดเ้ปดิบรกิารแกส่มาชกิ 

สารจากประธาน

เพิม่ โดยขยายวงเงนิกูส้ามญัจากวงเงนิเดมิ 3 ลา้นบาท เปน็ 3.3 ลา้นบาท ซึง่เพิม่วงเงนิอกี 3 แสนบาท และทางสหกรณอ์อมทรพัยฯ์  

ของเราก็ยังได้เปิดบริการเงินกู้เพื่อเคหะด้วย สำหรับสินทรัพย์และเงินหมุนเวียนของสหกรณ์เราก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อันจะนำไป

สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคงอย่างมีศักยภาพ

             เรื่องใหม่อีกเรื่อง เป็นการพัฒนาระบบ application ผ่านทางมือถือของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเรา ซึ่งจะสามารถ 

เปิดบริการแก่สมาชิกทุกท่าน สามารถดูข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของสหกรณ์ได้ผ่านทางนี้ในเร็วๆ นี้ เพิ่มความสะดวกแก่สมาชิก 

ทุกท่านอีกทางหนึ่ง

             สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ จะจัดประชุมในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ปลายเดือน สมาชิก

ทา่นใดทีจ่ะหยดุพกัผอ่นในชว่งนีจ้ะไดจ้ดัสรรเวลาไดถ้กูตอ้ง และในชว่งนีก้เ็ขา้สูฤ่ดฝูนแลว้ อากาศเปลีย่นแปลงบอ่ย ฝนตกถนนลืน่ 

ฝากสมาชกิทกุทา่นระมดัระวงัในเรือ่งการเดนิทางและดแูลสขุภาพตนเองใหเ้ปน็ปกตสิขุ สขุกาย สขุใจ และใชจ้า่ยอยา่งพอเพยีงครบั 

พบกันใหม่ในครั้งหน้า

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด2

ลำดับ รายการ จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท)

1 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 3 405,000

2 ค่าสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ  (สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา) 50 607,500

3 สวัสดิการเกษียณ / ลาออกจากราชการ 36 779,000

4 สวัสดิการค่ายังชีพ 40  349,500               

5 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 191  378,500                   

6 สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก ( 2 โครงการ ) 129 129,233

รวม 449  2,648,733

สรุปสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่สมาชิกหรือทายาทได้รับแล้ว (ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค.58-30 มิ.ย.59 (9 เดือน) )
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ผลการดำเนินงาน หน่วย : บาท
                   รายการ 31 มี.ค. 59 30 เม.ย. 59 31 พ.ค. 59 30 มิ.ย. 59
1.  จำนวนสมาชิกรวม (คน) 2,959 2,976 2,987 3,003
     1.1 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,234 2,243 2,259 2,269

     1.2 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 613 616 608 611

     1.3 จำนวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป (คน) 112 117 120 123

2.  สินทรัพย์รวม  2,766,079,004.57  2,791,514,804.50  2,845,490,955.82  2,920,481,622.83 
      2.1 เงินให้สมาชิกกู้  2,507,945,148.97  2,526,222,095.77  2,575,458,504.03  2,611,380,045.49 

      2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  -  -  -  - 

      2.3 เงินลงทุน  235,778,745.32  242,932,904.45  247,652,667.51  286,639,519.06 

           2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  72,101,669.37  29,232,718.89  43,851,775.04  57,739,923.57 

           2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว  105,457,500.00  60,457,500.00  60,457,500.00  70,457,500.00 

           2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น  58,219,575.95  153,242,685.56  143,343,392.47  158,442,095.49 

      2.4 สินทรัพย์อื่น  22,355,110.28  22,359,804.28  22,379,784.28  22,462,058.28 

3.หนี้สินรวม  1,184,058,513.54  1,187,791,090.57  1,214,661,783.55  1,271,312,538.37 
      3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก  1,167,960,141.37  1,172,348,107.38  1,202,325,099.05  1,259,324,071.85 

      3.2 เงินกู้ยืม  -  -  -  - 

      3.3 หนี้สินอื่น  16,098,372.17  15,442,983.19  12,336,684.50  11,988,466.52 
4. ทุนของสหกรณ์  1,514,950,638.34  1,524,342,448.34  1,535,865,818.34  1,545,298,558.34 
      4.1 ทุนเรือนหุ้น  1,397,280,170.00  1,406,741,980.00  1,418,304,850.00  1,427,904,090.00 

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

      4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ  3,310,526.25  3,240,526.25  3,201,026.25  3,034,526.25 

      4.4 กำไรสุทธิ  67,069,852.69  79,381,265.59  94,963,353.93  103,870,526.12 

5. รายได้  86,455,893.42  100,930,785.62  115,970,107.67  132,646,487.71 

6. ค่าใช้จ่าย  19,386,040.73  21,549,520.03  21,006,753.74  28,775,961.59 

การโอนเงิน

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

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

อัตราดอกเบี้ย

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

 สมาชิก สามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพื่อชำระเงินกู้และซื้อหุ้น 
รายเดือน หรือฝากเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ดังนี้

 

เงินฝาก    ร้อยละ/ปี
- เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)  2.50 
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)    3.50  
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร (เริ่ม 4 ม.ค.55)  7.00
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลา 24 เดือน (โครงการ 3) 
 (เริ่ม 11 ก.ค.59)        3.75 

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) 
- กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท          6.50  
 (เริ่ม 3 มิถุนายน 2557)        
- กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 1,000,001 บาทเป็นต้นไป    5.75
 (เริ่ม 3 มิถุนายน 2557)
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แจ้งให้ทราบ สหกรณ์ฯ มีสถานที่จอดรถสำหรับบริการสมาชิก

หรือผู้มาติดต่องานสหกรณ์ฯ  ที่  “ลานสุวรรณกูฏ” ด้านข้างอาคารสหกรณ์ฯ มี 3 ช่อง 

ได้แก่ ช่องเลขที่ 69 , 70, 71  

เปิดโครงการให้เงินกู้พิเศษ

ซื้อหุ้นด้วยเงินสดไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน 
และหักในเงินเดือนไม่เกินเงินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน
รวมไม่เกินเดือนละ 60,000 บาทต่อคน       
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  

สินเชื่อเพื่อการเคหะ

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

ประกาศ !!!

สหกรณ์ฯ งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในวันรับเงินเดือน
และวันสิ้นเดือน (แต่ละเดือนงดจ่าย 2 วันทำการ)
เพื่อประมวลผลเรียกเก็บเงินเดือนของสมาชิกในรอบเดือน  

ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้

งด...รับเงินฝากประเภทประจำ  12  เดือน
   ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่  11 กรกฎาคม  2559  

เป็นต้นไป หรือจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะ

ประกาศให้ทราบอีกครั้ง....

ทางเลือกการใช้บริการเงินกู้แบบลดงวดชำระและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก                                         
 -  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

เงื่อนไขหรือไม่สามารถฝากต่อได้หรือถอนเงินก่อนครบกำหนด สหกรณ์ฯจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

  5. เมื่อครบกำหนดฝาก 24 เดือน สมาชิกต้องมาปิดบัญชี  ถ้าไม่มาปิดบัญชี สหกรณ์ฯ จะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก  หากสมาชิกไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ 

สมาชิกให้โดยอัตโนมัติ   

  ทั้งนี้  เริ่มตั้งแต่วันที่  11  กรกฎาคม 2559  เป็นต้นไป               

 โครงการเงินฝาก 24 เดือน 
ดอกเบี้ย สูง ! ไม่เสียภาษี 

อัตราดอกเบี้ย 3.75 ต่อปี
- ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 

(เปิดได้ 1 บัญชี ฝากครั้งเดียว 

ยอด 20,000-5,000,000 บาท) 

เริ่ม 11 ก.ค. 59 - 10 ก.ค. 60 

หรือเงินฝากจะครบตามโครงการ

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลา 24 เดือน (โครงการ 3)
 อัตราดอกเบี้ย 3.75 ต่อปี  ทั้งโครงการไม่เกิน 200  ล้านบาท โดยเปิดรับฝากตั้งแต่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 10  กรกฎาคม 2560 หรือจนกว่าเงินฝากจะครบตามโครงการ 

โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไข  ดังนี้

  1. เปิดบัญชีได้คนละ  1  บัญชี  และให้ฝากได้ครั้งเดียว วงเงินฝากขั้นต่ำ 20,000 บาท

แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

  2.  อัตราดอกเบี้ย  3.75  ต่อปี

  3. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 6 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย

  4. เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนและไม่ถึง 24 เดือนแล้วมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติตาม
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โอกาสบุคคลทั่วไป  
ขอเชิญสมัครเป็น
สมาชิกสมทบ

    เปิดรับสมัครทุกวันทำการ                                                                    
(สนใจ..ดูรายละเอียดได้ตามประกาศและเว็บไซด์)

ฝากเงิน อัตราดอกเบี้ยสูง !
        - เงินฝากออมทรัพย์    2.50 ต่อปี

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน(โครงการ 3)  3.75 ต่อปี

ประกาศ ! 
การรับฝากเงินของสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 49 (1) ข. บุคคลทั่วไป

 1. เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
      1.1  อัตราดอกเบี้ย 2.50 ต่อปี ไม่หักภาษี หรือตามมติคณะกรรมการดำเนินการฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

      1.2 เปิดบัญชีได้คนละ  1 บัญชี ฝากกี่ครั้งก็ได้  วงเงินฝากขั้นต่ำ 200 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท                       

      1.3  คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ โดยนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงิน   เข้าบัญชีเงินฝากในวันที่  

                    31 มีนาคม และ 30 กันยายน

 2. เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลา 24 เดือน (โครงการ 3) 
      2.1  อัตราดอกเบี้ย 3.75 ต่อปี ไม่หักภาษี

  2.2  สหกรณ์ฯ เปิดรับฝากไม่เกิน 200 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 

หรือจนกว่าจะครบโครงการ 

     2.3  เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี ฝากได้ครั้งเดียว วงเงินฝากขั้นต่ำ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

         2.4  เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 6 เดือน ไม่คิดดอกเบี้ยให้   เงินฝาก 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ 24 เดือน

คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 2.50 ต่อปี

  2.5  เมื่อครบกำหนดฝาก 24 เดือน สมาชิกต้องปิดบัญชี   ถ้าไม่ปิดบัญชี   สหกรณ์ฯ จะโอนเงินต้น

พร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก หากสมาชิกไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์     สหกรณ์ฯ จะเปิดบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ให้สมาชิกโดยอัตโนมัติ

  

  ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่  11  กรกฎาคม พ.ศ.  2559  เป็นต้นไป
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5. หลักเกณฑ์การพิจารณา
 5.1  หากมีจำนวนสมาชิกผู้ขอรับทุนมากกว่าที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการจะจัดสรรทุน ให้แก่บุตรสมาชิกที่จับสลากทุนการศึกษาเมื่อ 
ปี 2558 ไม่ได้ก่อน (ต้องเป็นบุตรคนเดิมที่มีชื่อจับสลากไม่ได้)   แล้วจึงจะจับสลากในส่วนที่เหลือ  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการ 
ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5.2  จับฉลากในวันที่ 15  กันยายน  2559 เวลา 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5  อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
6. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
 6.1   คณะกรรมการดำเนนิการจะประกาศผลการคดัเลอืกผูไ้ดร้บัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิในวนัที ่ 16   กนัยายน    2559   เวลา 09.00 น. เปน็ตน้ไป  
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ         
 6.2  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ลงทะเบียนรับทุนตั้งแต่ วันที่ 16  กันยายน  2559  เวลา 09.00 น.  ถึงวันที่  16  ตุลาคม  2559   
เวลา 16.00 น. ที่ฝ่ายธุรการ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 6.3    ให้บิดาหรือมารดานำบุตรที่ได้รับทุนนี้ไปรับเงินทุน  ในวันเสาร์ที่ 29  ตุลาคม   2559   เวลา 13.00  น. ที่ห้องประชุมชั้น  6  อาคาร   50  พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
         1.1 สมาชิกผู้ขอรับทุน
                    1.1.1  สมาชิกผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันสมัครขอรับทุน

รีบส่งสมัคร !
ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ส่งสมัคร 1 ก.ค.-31 ส.ค.59

                      1.1.2  สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ 1 คน ในกรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิก สหกรณ์สามารถ 
แสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ทั้งสองคน แต่จะเป็นบุตรคนเดียวกันในปีเดียวกันไม่ได้
                      1.1.3   กรณีสมาชิกผู้เคยเข้ารับการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเมื่อปี 2558 แต่จับสลากทุนการศึกษาบุตรไม่ได้ 
ต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนในปี 2559 ด้วย จึงจะได้รับพิจารณาอนุมัติ
 1.2 บุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน
  1.2.1  เป็นบุตรสมาชิกสามัญหรือบุตรสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 41(1) ก บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ขอรับทุน และบุตร 
ต้องอายุครบ 3 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์  ในวันสมัครขอรับทุน
  1.2.2 บุตรกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรองวิทยฐานะ
   1.2.3   เป็นบุตรของสมาชิกที่จับสลากทุนการศึกษาเมื่อปี 2558 ไม่ได้ 
               1.2.4   มีสิทธิ์รับทุนแต่ละช่วงชั้นเรียนของบุตรตามข้อ 4 คนละ 1 ครั้งต่อ 1 ช่วงชั้นเรียน
2. หลักฐานการขอรับทุน (ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ)
 2.1  สูติบัตรหรือบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
     2.2  ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาประจำปี 2559
     2.3  สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร
 2.4  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3.       ยืน่ใบสมคัรระหวา่ง    วนัที ่       1  กรกฎาคม        2559 - 31      สงิหาคม     2559           ทีฝ่า่ยธรุการ      สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคอ์บุลราชธาน ี    จำกดั  
ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ     
4.  จำนวนเงินทุน คณะกรรมการดำเนินการมีมติกำหนดให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 49 (1) ก  
แบ่งเป็น ดังนี้

ช่วงชั้นการศึกษา
จำนวนทุนบุตรสมาชิก

จำนวนเงินทุน ทุนละ
สามัญ สมทบข้อ 49 (1) ก

4.1 อนุบาล 14  ทุน 6 ทุน         1,000  บาท

4.2 ป.1 - ป.3 14  ทุน 6 ทุน         1,000  บาท

4.3 ป.4  - ป.6 14  ทุน 6 ทุน         1,000  บาท

4.4 ม.1 - ม.3 18  ทุน 7 ทุน         1,500  บาท

4.5 ม.4 - ม.6 / ปวช. 25  ทุน 10 ทุน         2,000  บาท

4.6 ปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส. 49  ทุน 26 ทุน         3,000  บาท

ลงทุนอย่างไร?
ไม่เสี่ยงไม่เลี่ยงภาษีการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
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 ในรอบเดือนที่ผ่านมา สมาชิกได้สอบถาม 
ในประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ และ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ( สสธท.) เพื่อให้
เกิดประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านจึงใคร่ขอเรียนให้ทุกท่าน
ได้รับทราบด้วย ดังนี้ค่ะ
 (1) สหกรณ์ฯ ของเรา ได้งดกิจกรรม การนำสมาชิก ไปทัศนศึกษา 
ที่ภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 5 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 เนื่องจาก 
มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 19 ท่าน
 (2) สรุปผลการประชุมใหญ่ วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ของ สสธท. 
เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2559
 * มสีมาชกิทัง้สิน้ 137,931 คน รบัสมคัรใหม ่3,949 คน รวม 141,880 คน 
 * ศูนย์ประสานงาน 138 แห่ง
 * ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกถึงแก่กรรม 302 คน (เฉลี่ย 
เดือนละประมาณ 44 ราย)
 * ขอแก้ไขข้อบังคับ 2 ข้อคือ
 ข้อ 17 จากเดิม เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ 
ต้องชำระเงินสงเคราะห์ “ ศพละ 8 บาท ( แปดบาทถ้วน ) ” แก้ไขเป็น “ 
ศพละ 7.45 บาท ( เจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์ ) ”
 ข้อ 20 สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อ 
สำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว “จำนวน 500 ศพ”  
แก้ไขเป็น “จำนวน 537 ศพ”
 * การรับสมัครสมาชิก รอบที่ 3/2559 อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ 
ในวันสมัคร
 (3)  สรปุการประชมุใหญว่สิามญั ครัง้ที ่1/2559 กองทนุสวสัดกิารสมาชกิ 
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กส.ธท.)
 * มีสมาชิก ทั้งสิ้น 15,095 คน
 * สมาชิกถึงแก่กรรม ( 1 ม.ค. 59 – 9 มิ.ย. 59 ) จำนวน 23 ราย
 * ขอแก้ไขข้อบังคับ 3 ข้อ คือ 
 ข้อ 9. (3) ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จากเดิมมี “อายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ 
ในวันสมัคร” เป็นเพิ่มข้อความว่า “หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด และ 
มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ในวันสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 
เป็นต้นไป”
 ข้อ 20 “เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. 
จ่ายเงิน...” ให้เพิ่มข้อความว่า “หรือจ่ายให้ผู้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 
โดยตรง กรณีที่สหกรณ์ต้นสังกัดไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงาน หรือกรณีที่
สหกรณ์ต้นสังกัดไม่ได้เป็นศูนย์ประสานจะจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 
ให้กับทายาทสมาชิกโดยตรง”
 ขอ้  49   “สมาชกิถงึแกก่รรมกอ่นระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ มมีตอินมุตัริบั 
เปน็สมาชกิ ไมม่สีทิธิไ์ดร้บัเงนิสวสัดกิารสงเคราะห ์ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้”  
ให้เปลี่ยนเป็นข้อความว่า “ก่อนระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติรับ 
เป็นสมาชิก หรือ ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุการฆ่าตัวตาย ภายใน 1 ปี  
นับตั้งแต่วันที่มีสมาชิกภาพสมบูรณ์ไม่มีสิทธิ์ ได้รับเงินสวัสดิการ 
สงเคราะห์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น”
  หวังว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากข่าวนี้นะคะพบกันใหม่ใน 
ฉบับหน้าค่ะ
 วารสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด7

โดย...นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา 
  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่  1

โทร . 089–5842958

โดย...วีระวรรณ   จิระไชย 
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่  2

บอกข่าว เล่าเรื่อง
ลงทุนอย่างไร?
ไม่เสี่ยงไม่เลี่ยงภาษี

 สมาชิกทุกท่านคะ ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน  ทุกประเทศทั่วโลกกำลังถูกกดดัน 
หวั่นผวากับปัญหาที่ต้องเผชิญ ทั้งเรื่องก่อการร้าย เรื่องความวุ่นวายทางการเมือง  
เรื่องสังคมหลากปัญหา เรื่องยาเสพติด เรื่องเศรษฐกิจถดถอย และ เรื่อง อื่นๆ 
อีกไม่น้อยแต่ไม่อาจกล่าวถึงได้ ที่เห็นชัดเจนทำให้ท่านที่มีเงินลงทุนจำนวนมาก 
หรือ ปานกลาง หรือ เล็กน้อย เกิดความกังวลค่อนข้างสูงว่าจะมีความมั่นคงหรือ  
ไม่ประการใด นั่นก็คือสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยเงินฝากร่วงต่ำเกือบติดลบ    
ดอกเบีย้เงนิกูล้ดลงบา้งเลก็นอ้ย ตลาดหลกัทรพัยร์าคาหุน้ดิง่ลงนา่ตกใจ  ตลาดทองคำ 
ตลาดน้ำมันและอื่นๆ ก็แกว่งไกวให้น่าเป็นห่วงเช่นกัน  แล้วเราๆ ท่านๆ 
จะลงทนุอยา่งไรไมเ่สีย่ง ไมเ่ลีย่งภาษ ีนีค่อืคำถามทีม่กัจะไดย้นิในชว่ง 2 เดอืนทีผ่า่น 
มาบังเอิญดิฉันมีโอกาสได้ถูกเชิญเป็นการส่วนตัวให้ไปร่วมรับฟังการบรรยาย  
เรื่องการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ  ที่โรงแรม 
สุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวิทยากรล้วนเป็นกูรูด้านธุรกิจการลงทุนทั้งนั้น 
ทำให้ดิฉันได้ข้อคิดได้มุมมองของการลงทุนนำมาปรับเสนอให้ท่านได้อ่านและ 
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
 1. การลงทนุในสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคอ์บุลราชธาน ี
จำกัด ประกอบด้วย
    1.1 เงินฝาก มีประเภท ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ
   1.2 เงินหุ้น โดยซื้อหุ้นหักจากเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัด และ ซื้อหุ้นด้วย 
เงินสด
       ทั้งข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 ได้รับการยกเว้นภาษีมีความเสี่ยงต่ำ
 2. การลงทุนนอกสหกรณ์  แต่อาจเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ประกอบด้วย
    2.1 สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะเป็นสมาคมที่สหกรณ์ 
ออมทรพัยเ์ปน็ศนูยป์ระสานงาน หรอื ไมก่ล็ว้นแตม่จีดุประสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
ระหว่างสมาชิก และ เป็นสวัสดิการจึงถูกยกเว้นภาษี มีความเสี่ยงปานกลาง
    2.2  นำเงินลงทุนที่สถาบันการเงินต่างๆ ได้แก่
        2.2.1 ธนาคาร
    ก. เงินฝาก มีประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ยกเว้นภาษี 
มีความเสี่ยงต่ำ
    ข. ซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนอื่น ๆ ซึ่งแต่ละธนาคาร 
อาจมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันบ้างและใช้ชื่อกองทุนที่ไม่เหมือนกัน หากสมาชิกจะลงทุน 
ต้องศึกษาและขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ธนาคารให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ แต่ดิฉันมี
ประสบการณ์ด้วยตนเองขอยืนยันว่า นำไปลดหย่อนภาษีได้ผลตอบแทนค่อนข้างดี
และดีมาก มีความเสี่ยงปานกลาง
    ค.  ตราสารหนี้ เป็นการลงทุนเช่นกัน การชำระภาษีต้องศึกษา 
รายละเอียดของแต่ละธนาคาร มีความเสี่ยงต่ำ
    ง.  ซื้อสลากถือเป็นการกุศลหากถูกรางวัลก็ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น  
ต้องชำระภาษี มีความเสี่ยงต่ำ ขอให้ศึกษานโยบายและรายละเอียดได้ที่ธนาคาร 
ออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์        
    2.2.2 ลงทนุตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดทองคำ ตลาดนำ้มนั และอืน่ๆ ตอ้งศกึษา 
รายละเอียด ติดตามความเปลี่ยนแปลงให้เห็นข้อเท็จจริง ไม่งั้นอาจเกิดความเสี่ยงสูง 
ส่วนด้านภาษี และค่าธรรมเนียม ต้องชำระ
  สรุปทุกอย่างล้วนต้องมีการลงทุน จะน้อยจะมากขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์และ 
การตั ดสิน ใจของท่ าน  ทั้ งหมดคงทำให้ ได้ คำตอบบ้ า งสำหรับการลงทุน 
อย่างไรไม่เสี่ยง ไม่เลี่ยงภาษี หากท่านทำได้ดิฉันมั่นใจว่าชีวิตและครอบครัวของท่าน 
ต้องดี มีคุณภาพ  ความเป็นเศรษฐีที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ย่อมเปล่งประกายสว่างไสว 
ในแวดวงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราแน่นอน.

 พบกันอีกครั้งเติมพลังอีกนิด  น้อมคารวะด้วยดวงจิต
คิดถึงทุกท่านตลอดเวลา   ผ่านไปเก้าเดือนเตือนให้รู้ว่า
เหลืออีกสามเดือนถึงกันยา   ครบเพลางบบัญชีปิดลง
จึงขอแจ้งตรงฝากบอกข่าว   ยี่สิบเก้าตุลาคม(2559)ประชุมใหญ่
สามัญประจำปีกำหนดไว้   น้อง.....เพื่อน......พี่  อย่าได้ขาดประชุม
????.............................   ........................................................... 
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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
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ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
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เอกสารฉบับนี้เป็นวารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ความคืบหน้า โครงการพัฒนาระบบเว็บไซด์และ
แอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อให้บริการแก่สมาชิก
 จากที ่สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคอ์บุลราชธาน ีจำกดั ไดท้ำการเซน็สญัญากบั บรษิทัอพับนี จำกดั เมือ่วนัที ่10 

ม.ิย.59 เพือ่พฒันาระบบใบเสรจ็ออนไลนแ์ละแอพพลเิคชัน่สมารท์โฟน ขณะนีไ้ดด้ำเนนิการไป 90% แลว้ ประกอบดว้ยระบบใบเสรจ็ออนไลนแ์ละ 

แอพพลเิคชัน่ Android เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ อยูใ่นขัน้ตอนการทดสอบความถกูตอ้ง สว่นระบบแอพพลเิคชัน่ของ IOS กำลงัอยูใ่นขัน้ตอนการพฒันา 

คาดว่าทั้งหมดจะแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้งานได้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คุณสมบัติของระบบประกอบด้วย สามารถดูข้อมูลสมาชิกภาพ 

statement หุ้น เงินฝาก เงินกู้ ยอดคงเหลือเงินฝาก เงินกู้ ภาระค้ำประกัน ยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ได้ เป็นต้น   

แล้วคอยพบกับระบบใบเสร็จออนไลน์และแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนของสหกรณ์ได้เร็วๆนี้.

New! Sunpasit Coop Application On Smart Phone 
...รวดเร็ว...ทันใจ....ทันสมัย.......
ข้อมูลครบถ้วน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นายอาคม  อารยาวิชานนท์  ประธานกรรมการ
นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นางสาววีระวรรณ จิระไชย  รองประธานกรรมการ คนที่ 2
ว่าที่ร้อยเอกสมาน บุญช่วย  เลขานุการ
นางสาวกรรณิการ์ ยุภาศ ผู้ช่วยเลขานุการ

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

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์, รวมทั้งแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ
วัตถุประสงค์

จัดทำโดย
นางอรุณรัตน์ ศุภวรรณาวิวัฒน์ เหรัญญิก
นางฤดี  แก้วคำไสย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางอุไร  เจนวิทยา กรรมการ
นายสินทร  จันทะสาด กรรมการ
นางสาววาสนา  อุปสาร กรรมการ
นายพรายจุมพล  สายเสมา กรรมการ


