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สารจาก
ปร
ะธา
น.  

 สวัสดีปีใหม่ 2560 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด 
ทุกท่านครับ 
 พบกันใหม่ในฉบับนี้  สหกรณ์ฯ ของเราก็พึ่งจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 43 ประจำปี 2560
 สำหรับโครงการปีนี้ ทางสหกรณ์ฯ ก็ได้มีการขยายวงเงินกู้สามัญสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ล้านบาท 
และในส่วนเงินกู้ฉุกเฉินก็เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านกู้ได้ทุกเดือน ถ้าสามารถกู้ได้
 โครงการทัศนศึกษาของสมาชิกในปีนี้ ได้จัดทั้งหมด 3 โครงการ คือ 
 โครงการที่ 1 ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และไหว้พระ 9 วัด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงเดือนมกราคม 2560
 โครงการที่ 2 ทัศนศึกษาประเทศจีน (เมืองจางเจียเจี้ย) ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2560 
 โครงการที ่3 ทศันศกึษา จ.เพชรบรุ ี(หวัหนิอทุยานราชภกัดิ)์  ในชว่งเดอืนพฤษภาคม 2560 สมาชกิทา่นใดสนใจโปรแกรมใด สามารถ 
แสดงความจำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ครับ 
 ทา้ยนีข้อคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก อำนวยพรใหส้มาชกิสหกรณท์ีร่กัทกุทา่น ประสบแตค่วามสขุ สมหวงั 
สุขภาพแข็งแรง เดินทางโดยปลอดภัย ตลอดปีใหม่ 2560 นี้ สวัสดีครับ

(นายอาคม    อารยาวิชานนท์)
ประธานกรรมการดำเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
ชุดที่ 43 ประจำปี 2560

รายการ 31 ต.ค. 59 30 พ.ย. 59 31 ธ.ค. 59 31 ม.ค. 60
1.  จำนวนสมาชิกรวม (คน) 3,052 3,078 3,092 3,101
     1.1 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,304 2,310 2,311 2,312
     1.2 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 621 637 649 655
     1.3 จำนวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป (คน) 127 131 132 134
2.  สินทรัพย์รวม  3,023,365,945.78  3,023,614,464.55  3,034,222,091.49  3,076,729,461.84 
      2.1 เงินให้สมาชิกกู้  2,682,368,320.08  2,690,610,137.17  2,717,843,766.05  2,779,386,477.97 
      2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  -  -  -  - 
      2.3 เงินลงทุน  315,490,262.29  310,995,508.18  295,608,818.61  276,430,657.04 
           2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  31,917,631.60  42,617,597.50  35,530,878.17  41,372,483.54 
            2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว  80,457,500.00  80,457,500.00  75,457,500.00  75,457,500.00 
            2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น  203,115,130.69  187,920,410.68  184,620,440.44  159,600,673.50 
      2.4 สินทรัพย์อื่น  25,507,363.41  22,008,819.20  20,769,506.83  20,912,326.83 
3.หนี้สินรวม  1,417,506,063.46  1,399,360,519.86  1,395,233,215.73  1,409,386,781.12 

      3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก  1,391,894,230.92  1,375,528,530.12  1,371,940,620.80  1,385,572,030.94 
      3.2 เงินกู้ยืม  -  -  -  - 
      3.3 หนี้สินอื่น  25,611,832.54  23,831,989.74  23,292,594.93  23,814,750.18 
4. ทุนของสหกรณ์  1,594,864,492.51  1,601,560,872.51  1,609,733,272.51  1,623,868,672.51 
      4.1 ทุนเรือนหุ้น  1,461,491,500.00  1,469,313,880.00  1,477,891,280.00  1,492,089,680.00 
      4.2 ทุนสำรอง  128,040,966.26  128,040,966.26  128,040,966.26  128,040,966.26 
      4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ  5,332,026.25  4,206,026.25  3,801,026.25  3,738,026.25 
      4.4 กำไรสุทธิ  10,995,389.81  22,693,072.18  29,255,603.25  43,474,008.21 
5. รายได้  15,661,437.19  30,558,172.94  46,657,643.36  62,990,917.18 
6. ค่าใช้จ่าย  4,666,047.38  7,865,100.76  17,402,040.11  19,516,908.97 

ผลการดำเนินงาน หน่วย : บาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด  

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43  ประจำปี 2560

ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560

นายสินทร  จันทะสาต

เลขานุการ

นางลักขณา  ทองมี

กรรมการ

นายพรายจุมพล  สายเสมา

กรรมการ

นางจันทนา  ศริสวัสดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางอรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายจารึก  วงษ์ศรีแก้ว

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางณิชาภา  กำลังงาม

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวิไล   สมนึก

กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสุข

กรรมการ

นางสาวกรรณิการ์  ยุภาศ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางสาววาสนา  อุปสาร

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายอาคม  อารยาวิชานนท์

ประธานกรรมการ

นางสาววีระวรรณ  จิระไชย

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางฤดี  แก้วคำไสย์

เหรัญญิก
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เงินฝาก      ร้อยละ/ปี

- เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)         2.50 

-  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)  3.50  

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร (เริ่ม 4 มค.55)  7.00

-  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลา 24 เดือน (โครงการ 3)  

 (เริ่ม 11 กค.59)          3.75 

เงินกู้             ร้อยละ/ปี

- สามัญงวดชำระไม่เกิน  360 งวด 7.00  (เริ่ม 22 มค.59)

- สามัญงวดชำระไม่เกิน  240 งวด 6.75  (เริ่ม 22 มค.59)

- ฉุกเฉินงวดชำระไม่เกิน   24 งวด 7.00  (เริ่ม 22 มค.59)

-  ฉุกเฉินงวดชำระไม่เกิน  12 งวด 6.75  (เริ่ม 22 มค.59)

- เงินกู้พิเศษ (เคหะ, รถยนต์) 5.75  (เริ่ม  2 กพ. 58)

-  กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท 6.50  (เริ่ม  1 กพ. 60) 

-  กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 1,000,001 บาทเป็นต้นไป 6.25 (เริ่ม  1 กพ. 60)

อัตราดอกเบี้ย

เวลารับ – จ่ายเงินสหกรณ์ 

08.30 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

-  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 020-134-27980-9
- ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนสรรพสิทธิ์     
 เลขที่บัญชี  322-0-61866-9

หมายเหตุ   เมื่อโอนเงินแล้ว  กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที  
หรือสมาชิกสามารถฝากข้อความมายังสหกรณ์ ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ได้  

ว่าเงินนั้นเป็นของท่าน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ
โทรศัพท์   045-255838      มือถือ   089-720-3212      
มือถือ  085-479-5651 โทรสาร   045-264714
โทรสายใน   -   ห้องผู้จัดการ  1369             
  -  ฝ่ายสินเชื่อ  1377            
  -  ฝ่ายการเงิน และเงินฝาก  1347  
  - ฝ่ายธุรการ , ฝ่ายบัญชี,งานศูนย์ประสานงาน
   สมาคม ฌกส.  2149

สหกรณ์ฯ งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในวันรับเงินเดือน
และวันสิ้นเดือน (แต่ละเดือนงดจ่าย 2 วันทำการ) 
เพื่อประมวลผลเรียกเก็บเงินเดือนของสมาชิกในรอบเดือน 

ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้

แจ้งให้ทราบ สหกรณ์ฯ มีสถานที่จอดรถสำหรับ
บริการสมาชิกหรือผู้มาติดต่อสหกรณ์ ที่
“ลานสุวรรณกูฏ” ด้านข้างอาคารสหกรณ์ฯ 
มี 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเลขที่ 69 , 70, 71

ประกาศ !!!  ซื้อหุ้นด้วยเงินสดไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน
และหักในเงินเดือนไม่เกินเงินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน
รวมไม่เกินเดือนละ 60,000 บาทต่อคน       
 ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม  2559 เป็นต้นไป   
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 สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพื่อชำระเงินกู้และ 

ซือ้หุน้รายเดอืน หรอืฝากเงนิ โดยเอาเขา้บญัชธีนาคาร ชือ่บญัช ีสหกรณ์

ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ดังนี้

การโอนเงิน :

ลำดับ รายการ จำนวน (ราย) จำนวน (บาท)

1 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม 2  400,000 

2 สวัสดิการสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ(สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,มารดา) 21  365,000 

3 สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ 23  387,500 

4 สวัสดิการค่ายังชีพสมาชิก 49  405,000 

5 สวัสดิการช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 198  401,500 

6 สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก (โครงการที่ 1) 35  40,200 

7 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยต่างๆ 0  - 

รวม 328  1,999,200 

สรุปสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่สมาชิกหรือทายาทได้รับแล้ว     ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค.59 - 31 ม.ค. 60 (4 เดือน) 
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- วงเงินกู้สามัญ สำหรับข้าราชการ  จากเดิมวงเงินไม่เกิน 3.3 ล้านบาท ขยายเป็นไม่เกิน 3.5 ล้านบาท สำรองเงินเดือนคงเหลือ 
5 %  ส่งชำระภายใน 360 งวด หรือชำระสิ้นสุดภายในอายุ 75 ปี  โดยมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 20% ของวงเงินกู้
 ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ฯ) 
- วงเงินกู้สำหรับพนักงานราชการ  
 1)  เดมิวงเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ  200,000 บาท ขยายเปน็ไมเ่กนิ 300,000 บ าท  สำรองเงนิเดอืนคงเหลอื  5 % สง่ชำระภายใน  48 งวด  
หรืองวดชำระภายในอายุสัญญาจ้าง โดยมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 20% ของวงเงินกู้
          ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป   (รายละเอียดตามระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ฯ)
 2)   เดิมวงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 30,000 บาท ขยายเป็นไม่เกิน 50,000 บาท สำรองเงินเดือนคงเหลือ 5 % ส่งชำระภายใน 24 งวด  
หรืองวดชำระภายในอายุสัญญาจ้าง  โดยมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 20 % ของวงเงินกู้
  ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ฯ)

ประกาศ...          ขยายวงเงินกู้แก่สมาชิก

 เดมิสมาชกิทีกู่เ้งนิฉกุเฉนิ ใหแ้นบสำเนาสลปิเงนิเดอืน จากการประชมุคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณฯ์ ชดุที ่43 
ครัง้ที ่6 เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2560 ทีป่ระชมุมมีต ิสมาชกิทีต่อ้งการจะกูเ้งนิฉกุเฉนิใหแ้นบสำเนาบตัรเพิม่เพือ่ประกอบการกูเ้งนิ  
โดยเป็นสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาใบอนุญาตขับรถ 
หรืออื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน   เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 เป็นต้นไป

... แจ้งเพิ่มเอกสารประกอบการกู้เงินฉุกเฉิน…

เรื่อง ให้สมาชิกแสดงบัตรทุกครั้ง เมื่อถอนเงินฝาก

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. 2559-10 ก.ค.60

หรือเงินฝากจะครบตามโครงการ

2. เมื่อครบกำหนดฝาก 24 เดือน สมาชิกต้องมาปิดบัญชี  ถ้าไม่มาปิดบัญชี สหกรณ์ฯ จะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก  

  ทั้งนี้  เริ่มตั้งแต่วันที่  11  กรกฎาคม 2559  เป็นต้นไป    
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 จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ชุดที่ 43  

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559  ที่ประชุมมีมติให้สมาชิกแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อมาดำเนินการถอนเงินฝาก โดยสมาชิก 

สามารถใช้บัตรที่ทางราชการออกให้  บัตรประจำตัวประชาชน บัตรมีภาพถ่าย  เช่น บัตรข้าราชการ  บัตรประจำตัวประชาชน 

ใบอนุญาตขับรถ ฯลฯ   

 ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน ต้องเขียนใบถอนเงินฝากและต้องมอบอำนาจให้รับเงินแทนเป็น 

หนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจ 

ยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมบัตรจริง และสำเนาบัตร  ทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก

ต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ  

 ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลา 24 เดือน (โครงการ 3)
  อัตราดอกเบี้ย 3.75 ต่อปี  ทั้งโครงการไม่เกิน 200  ล้านบาท โดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 
11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 10  กรกฎาคม 2560 หรือจนกว่าเงินฝากจะครบตามโครงการโดยมี 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข  ดังนี้
1. เปดิบญัชไีดค้นละ 1 บญัช ี และใหฝ้ากไดค้รัง้เดยีว วงเงนิฝากขัน้ตำ่20,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 5,000,000 บาท 
 - อัตราดอกเบี้ย  3.75  ต่อปี
 - เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 6 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 - เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนและไม่ถึง 24 เดือน แล้วมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขหรือไม่สามารถฝากต่อได้หรือถอนเงินก่อนครบกำหนด สหกรณ์ฯจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
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ชุดที่ 43  ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่  10  มกราคม  2560   ที่ประชุมมีมติจัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2560 

(เพิ่มเติม) จำนวน 2 โครงการ  ได้แก่

 1. ชื่อโครงการ

ประกาศ

ลำดับ                  โครงการ             วันที่ทัศนศึกษา รับจำนวน (คน)       หมายเหตุ

   1 ประเทศจีน
(เมืองจางเจียเจี้ย) 

วันจันทร์ที่ 27  มีนาคม 2560
ถึงวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560  

42 หากครบจำนวน
ปิดรับทันที

   2 จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

40 หากครบจำนวน
ปิดรับทันที

ลำดับ    โครงการ วัน เวลา

การเดินทาง (ไป)

วัน เวลา

การเดินทาง (กลับ)

    เดินทางจาก

   1 ประเทศจีน
(เมืองจางเจียเจี้ย) 

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
เวลา 18.00 น.พร้อมกัน 
ที่ข้าง รพ.ด้าน สภ.อุบลฯ

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560  
เวลา 06.00 น.กลับถึงอุบลฯ  

ข้าง รพ.สรรพสิทธิ์ฯ
ด้าน สภ.อุบลฯ

  2 จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลา 19.00 น. พร้อมกัน
ที่ข้าง รพ.ด้าน สภ.อุบลฯ

วันอาทิตย์ที่  7 พฤษภาคม 2560
 เวลา  24.00 น.กลับถึงอุบลฯ  

ข้าง รพ.สรรพสิทธิ์ฯ
ด้าน สภ.อุบลฯ

 2. กำหนดการเดินทางไป - กลับทัศนศึกษา

 3. ราคาค่าไปทัศนศึกษา

ลำดับ    โครงการ
 ราคาเต็ม

   (บาท)

          สหกรณ์ฯ

ออกค่าใช้จ่ายให้สมาชิก (บาท)

 สมาชิกจ่ายเอง

     (บาท)

เด็กอายุ 4-11 ขวบ

         (บาท)

   1 ประเทศจีน (เมืองจางเจียเจี้ย)   27,100              4,100       23,000  

   2 จังหวัดเพชรบุรี 5,900               2,100        3,800     เด็กอายุ 4-11 ขวบ

     ราคา 4,800

 4. การแจ้งความจำนง  และชำระเงิน  

 ลำดับ    โครงการ

      วันแจ้งความจำนง
พร้อมจ่ายเงินมัดจำหรือ
จ่ายทั้งหมด และจองที่นั่ง 

มัดจำ
(บาท)

ชำระเงินส่วนที่เหลือ
   ภายในวันที่

การจองที่นั่ง

   1 ประเทศจีน
(เมืองจางเจียเจี้ย)

 25 มกราคม 2560 ถึงวันที่
 20 กุมภาพันธ์ 2560

10,000 20  กุมภาพันธ์ 2560 สมาชิกที่ชำระเงินแล้ว
จะให้สิทธิ์จองที่นั่ง

   2 จังหวัดเพชรบุรี  6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่
 21 เมษายน 2560

ให้จ่ายทั้งหมด
สมาชิก 3,800.-
ผู้ติดตาม 5,900.-
เด็ก  4,800.-

            -
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โครงการทัศนศึกษาสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด  

ที่  21/2560

เรื่อง  โครงการทัศนศึกษาสมาชิกประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
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น.ส.วาสนา  อุปสาร

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ออมไว้...ไม่ลำบาก
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 ความหมายของ สหกรณอ์อมทรพัย ์คอื องคก์ารทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก โดยสมาชิกแต่ละคนออมรายได้ฝากไว้กับ 
สหกรณ์เป็นประจำสม่ำเสมอในลักษณะการถือหุ้นและฝากเงิน นอกจากนั้น 
หากสมาชิกประสบความเดือดร้อนเกี่ยวกับการเงินก็สามารถช่วยเหลือได้
โดยการให้กู้ยืม ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น สิ่งสำคัญคือ 
ควรกู้เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น

 สถานการณ์การเงินในชีวิตคนเรา  แบ่งออกเป็นสามช่วง ช่วงแรกวัยเด็ก 
เราไม่มีรายได้ของตนเอง มีแต่รายจ่าย ต้องพึ่งเงินของพ่อแม่ ต้องนึกถึงความ 
ยากลำบากที่พ่อแม่ดูแล เลี้ยงดูเรามา ยิ่งเรียนสูงก็จะใช้เงินออมของพ่อแม่ 
เพื่อการศึกษามากขึ้น วัยที่สองคือ วัยทำงาน วัยสร้างฐานะ สร้างครอบครัว 
มรีายไดเ้ปน็ของตนเอง   วยันีต้อ้งคดิถงึการออมใหม้าก วยันีม้ภีาระในการเลีย้งดบูตุร 
ดูแลพ่อแม่ เมื่อครบเกษียณที่ 60 ปี รายได้จากเงินบำนาญจะเหลือประมาณ 
70% ต้องมีการวางแผนการใช้ เงินให้ เหมาะสม วัยสุดท้าย คือ วัยชรา 
เป็นวัยที่ใช้เงินออมของตนเอง เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ดี ให้ตนเองในบั้นปลาย เป็นที่พึ่ง 
ของตนเอง และไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน คนสมัยนี้โดยเฉลี่ยอายุยืนขึ้น ต้องใช้เงิน 
ออมเพื่อเลี้ยงชีวิตในวัยชรานานขึ้น 

ศัตรูของเงินออม สรุปได้ 3 ข้อ คือ 

1. ภาวะเงินเฟ้อ ไม่ขึ้นกับตัวเรา ถ้าเงินเฟ้อมาก ค่าเงินของเราก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ 
เชน่ถา้เราฝากเงนิธนาคาร 100 บาทดอกเบีย้ 1% เงนิเฟอ้ 2% เทา่กบัดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
ติดลบ 1% หมายความว่าปีหน้าค่าเงินฝากของเราเหลือ 99 บาท

2. ความโลภ ความอยากได้ของตัวเอง ความอยากเกินเหตุผลที่ควรจะได้ 
เช่น การพนัน หวย การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพราะหวังผลตอบแทนสูงเกิน 
ลงทุนน้อยแต่อยากได้มาก เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เงินออมที่มีหรือกำลังจะมี 
สูญสลายไปได้ทั้งสิ้น

3. การไร้วินัยการออม เพราะการออมนั้นต้องปลูกฝังจนเป็นนิสัย การออมนั้น 
เป็นการเก็บทีละเล็กทีละน้อย โดยใช้ระยะเวลายาวนานต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 
จากเงนิรอ้ยเปน็เงนิลา้น เราอาจดอูปุนสิยัคนจากการออมของเขาได ้คนมเีงนิเดอืนสงู 
อาจจบัจา่ยใชส้อยหมดจนเปน็หนี ้เงนิออมอาจนอ้ยกวา่คนเงนิเดอืนนอ้ย บางครัง้จงึ 
ไมส่ำคญัวา่เงนิเดอืนเทา่ไร แตว่นิยัอปุนสิยัทีบ่งัคบัตนเองใหเ้หลอืเดอืนละเทา่ไรสำคญั 
กว่า การออมจึงเป็นเรื่องของการสร้างวินัย สร้างอนาคตให้ตนเองและครอบครัว

 ในเดือนนี้ อยากให้สมาชิกทุกท่านได้ทบทวน และลองจิตนาการว่า เมื่อเรา 
เกษียณ สถานการณ์การเงินของเราจะเป็นอย่างไร หากวันนี้ยังออมไม่ได้ 
ก็อาจจะลองทบทวนค่าใช้จ่ายดูบ้าง เช่น ลองทำบัญชีครัวเรือนสัก 1-2 เดือน 
ท่านจะมองเห็นเองว่า มีหลายอย่างไม่คุ้มค่า ไม่น่าเสียเงินซื้อเลย แล้วเราค่อยๆ 
ตัดสิ่งที่ไม่คุ้มค่า ไม่ควรซื้อนั้นออกไป ส่วนนี้แหละค่ะ จะกลายเป็นเงินออมเอาไว้ 
ใช้ในอนาคต 

           ด้วยรักและห่วงใย

หมายเหตุ  1. การแจ้งความจำนงโครงการประเทศจีน  มีจำเป็นจะต้องรีบด่วน เนื่องจากการเดินทางโดยสายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์  
  ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าเป็นเวลานาน  เพื่อให้ได้ราคาถูก แต่ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนตั๋วได้
 2.  กรณียกเลิกการเดินทาง เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัททัวร์กำหนด
  -  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน   บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  -  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
  -  แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 25 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัททัวร์ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 3. ส่งเอกสารในการทำวีซ่าจีน ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
          3.1  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด 
  3.2 หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
  3.3 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาวเท่านั้น รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
  3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง  อย่างละ 1  ใบ
  3.5 เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์  กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
  หากสมาชกิสนใจเขา้รว่มกจิกรรมทศันศกึษา สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิและแจง้ความจำนงไดท้ีส่ำนกังานสหกรณอ์อมทรพัยฯ์  
 ชั้น 5  อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ    
   จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
                ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2560

                        ( นายอาคม    อารยาวิชานนท์ )
               ประธานกรรมการดำเนินการ
                                         สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด7



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, 2149  http://www.sunpasitcoop.com หรือ E-Mail: sunpasitcoop@sunpasitcoop.com

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ประจำปี 2560  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นายอาคม  อารยาวิชานนท์  ประธานกรรมการ
นางสาววาสนา อุปสาร รองประธานกรรมการคนที่ 1   
นางสาวกรรณิการ์ ยุภาศ รองประธานกรรมการคนที่ 2 
นางฤดี  แก้วคำไสย์ กรรมการ-เหรัญญิก  
นางสาววีระวรรณ  จิระไชย     กรรมการ-ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสุดา เชื้อสิงห์ ผู้จัดการ
นางสาวคงคา  ประสานพิมพ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางวนิดา  เมฆวิมล  หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางจุฑาไล  พลาศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางอรวรรณ  ยาหรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นางบังออน  คำเพชร หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก
นางสาวศลิษา  ใจชอบ เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวอุณาโลม พิลาชัย เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายสุชาติ  ชนะมี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์, รวมทั้งแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ
วัตถุประสงค์

จัดทำโดย
นางลักขณา  ทองมี กรรมการ
นางวิไล  สมนึก กรรมการ 
นายพรายจุมพล  สายเสมา กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสุข กรรมการ
นายสินทร  จันทะสาต กรรมการ-เลขานุการ
นางจันทนา  ศรีสวัสดิ์ กรรมการ-ผู้ช่วยเลขานุการ

เอกสารฉบับนี้เป็นวารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ภาพกิจกรรม
พาสมาชิกไปกราบพระบรมศพและทัศนศึกษา 

จ.พระนครศรีอยุธยา  5 - 8 ม.ค. 60

ประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 59

รพ.ปกเกล้ามาดูงาน 9 ม.ค. 60

มอบสวัสดิการค่ายังชีพ 7 ธ.ค. 59


