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สารจาก
ปร
ะธา
น.  

 สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด 
ที่รักทุกท่านพบกันอีกครั้งในปักษ์นี้ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ผ่านมาใน
ช่วงครึ่งปีแรกเป็นที่น่าพอใจ หลังจากที่ทางคณะกรรมการดำเนินการ ได้ปรับระเบียบโดย
ขยายเพดานกู้ให้สูงขึ้นสามารถทำให้สมาชิกของเรากู้ได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามทาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก็อยากให้สมาชิกของเรามีแผนการเงินที่ดี มีการออมที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเรา ได้จัดให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และความรู้เรื่องการเงินแก่สมาชิก
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ  ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพิ่มเติมความรู้กันด้วยครับ 
 ท้ายนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เริ่มเข้าฤดูฝนแล้ว ฝากดูแลสุขภาพกันด้วย ขออำนวยพรให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง มีสภาวะการเงินที่ดี มีเงินออมกันทุกคนครับ พบกันใหม่ในฉบับหน้า

(นายอาคม    อารยาวิชานนท์)
ประธานกรรมการดำเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
ชุดที่ 43 ประจำปี 2560

ผลการดำเนินงาน หน่วย : บาท
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                   รายการ  28 ก.พ. 60  31 มี.ค. 60  30 เม.ย. 60  31 พ.ค. 60

1.  จำนวนสมาชิกรวม (คน) 3,119 3,121 3,131 3,139
     1.1 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,322 2,324 2,328 2,334
     1.2 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 662 662 665 666
     1.2 จำนวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป (คน) 135 135 138 139
2.  สินทรัพย์รวม  3,119,328,694.80  3,158,015,916.04  3,198,747,374.68  3,220,348,593.02 
      2.1 เงินให้สมาชิกกู้  2,815,181,037.81  2,853,265,900.90  2,877,508,644.04  2,905,297,154.52 
      2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  -  -  -  - 
      2.3 เงินลงทุน  283,372,286.16  283,919,920.31  300,402,455.81  294,180,879.17 
           2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  68,298,566.92  38,835,524.39  55,254,961.28  48,977,125.78 
            2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว  75,457,500.00  75,457,500.00  75,457,500.00  75,457,500.00 
            2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น  139,616,219.24  169,626,895.92  169,689,994.53  169,746,253.39 
      2.4 สินทรัพย์อื่น  20,775,370.83  20,830,094.83  20,836,274.83  20,870,559.33 
3.หนี้สินรวม  1,419,041,937.43  1,438,256,437.37  1,455,189,090.87  1,448,667,550.93 
      3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก  1,401,917,341.16  1,421,288,645.08  1,438,845,582.63  1,433,500,761.89 
      3.2 เงินกู้ยืม  -  -  -  - 
      3.3 หนี้สินอื่น  17,124,596.27  16,967,792.29  16,343,508.24  15,166,789.04 
4. ทุนของสหกรณ์  1,636,725,602.51  1,648,869,542.51  1,658,972,272.51  1,669,317,372.51 
      4.1 ทุนเรือนหุ้น  1,505,176,110.00  1,517,579,550.00  1,527,952,280.00  1,538,320,880.00 
      4.2 ทุนสำรอง  128,040,966.26  128,040,966.26  128,040,966.26  128,040,966.26 
      4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ  3,508,526.25  3,249,026.25  2,979,026.25  2,955,526.25 
      4.4 กำไรสุทธิ  63,561,154.86  70,889,936.16  84,586,011.30  102,363,669.58 
5. รายได้  78,107,826.66  94,790,846.52  111,058,227.16  128,689,067.10 
6. ค่าใช้จ่าย  14,546,671.80  23,900,910.36  26,472,215.86  26,325,397.52 
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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 

 เวลา  08.00 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

* ธุรกรรมด้านสินเชื่อ 

 เวลา  08.00 - 13.00 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 , 090-376-4847 สอบถามเคหะ
โทรสาร   045-264714
โทรสายใน   -   ผู้จัดการ  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 15,000 บาทต่อคน
และหักในเงินเดือนไม่เกินเงินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน
รวมไม่เกินเดือนละ 45,000 บาทต่อคน       
 ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม  2560 เป็นต้นไป   
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 สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพื่อชำระเงินกู้และ 

ซือ้หุน้รายเดอืน หรอืฝากเงนิ โดยเอาเขา้บญัชธีนาคาร ชือ่บญัช ีสหกรณ์

ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ดังนี้

การโอนเงิน :

ลำดับ รายการ จำนวน (ราย) จำนวน (บาท)

1 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม 6 810,000

2 สวัสดิการสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ (สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,มารดา) 36 545,000

3 สวัสดิการสมาชิกเกษียณ/ลาออกจากราชการ 46 560,000

4 สวัสดิการค่ายังชีพสมาชิก 49 405,000

5 สวัสดิการช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 198 401,500

6 สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก 77 192,600

รวม 412 2,914,100

สรุปสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่สมาชิกหรือทายาทได้รับแล้ว     ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค.59 - 31 พค. 60 (8 เดือน) 
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ขอเชิญสมาชิกเข้ารับการอบรมวิชาการ ประจำปี 2560
กำหนดการอบรมวิชาการ

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด                  
เรื่อง  “การวางแผนทางการเงิน” วันที่  16  มิถุนายน  2560

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 16  มิถุนายน  2560

13.00 – 13.30 น. - ลงทะเบียน

13.30 – 13.40 น.

13.40 – 14.20 น.

14.20-14.40 น.

- กล่าวเปิดการอบรม

โดย  นพ.อาคม อารยาวิชานนท์

       ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

- หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์

วิทยากร    นายนรุทธิ์ อุทธา  สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

- การแสดงสด-ออมก่อนอด โดยนายจำรัส  สัมพะวงศ์

14.40 -15.40 น.

15.40-16.00 น.

- สิทธิหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
- การวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามวิธีการสหกรณ์ และหลักปรัชญา
  เศรษฐกิจพอเพียง
- การทำบัญชีครัวเรือน
วิทยากร  นายนรุทธิ์  อุทธา  สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
 - ซักถาม

หมายเหตุ  ให้รับอาหารว่างช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม

อย่าพลาด !!!  
  มีค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ที่เข้าร่วมประชุม

  ขอให้นำบัตรที่มีรูปถ่ายมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ณ จุดรับค่าตอบแทน

งดรับเงินฝากทุกประเภทของสมาชิกสมทบตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 49 (2) ข.บุคคลทั่วไป

  ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

งดรับสมัครสมาชิกสมทบตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 49 (2) ข.บุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ !!! 
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 ด้วยสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบรวมทั้งทายาทของ 

สมาชิก ได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.) สมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณส์มาชกิชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และกองทุนสวัสดิการสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

(กสธท.)  ซึง่ทกุสิน้ป ี สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์และกองทนุสวสัดกิาร 

สมาคมฯ ดังกล่าว จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุง 

รายปี (คงสภาพสมาชิก) ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

และส่งชำระเพื่อการต่ออายุสมาชิกได้ต่อเนื่องทุกปี

 จากการประชมุคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณอ์อมทรพัย ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด  ชุดที่ 43 

ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 ที่ประชุมมีมติให้หักเงินปันผล 

เฉลีย่คนืประจำป ี2560 เขา้บญัชเีงนิฝากของสมาชกิเพือ่นำชำระเงนิ 

สงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี (คงสภาพสมาชิก)

ให้กับสมาคม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกมาเซ็น 

หนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ นำเงินของสมาชิกเพื่อชำระเงิน 

สงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี (คงสภาพสมาชิก) ทั้งนี้   

เริม่ตัง้แตว่นัที ่23 พ.ค. 60 ถงึวนัที ่31 ส.ค. 60  ในวนั เวลาราชการ 

ที่ชั้น 5 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หากพ้นกำหนดวัน 

ดังกล่าวถือว่าสมาชิกรับทราบและยินยอมการหักเงินปันผลเฉลี่ย

คืนประจำปี 2560 เข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกและนำเงินชำระ 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี (คงสภาพสมาชิก)

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ  ณ  วันที่ 23  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายอาคม    อารยาวิชานนท์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ชุดที่ 43 ประจำปี 2560

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

ที่ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ.สปส.อุบลฯ ทุกท่าน

ปีนี้ สหกรณ์ฯ จะเริ่มหักในเงินปันผลเฉลี่ยคืนของ

สมาชิก ปี 2560 เข้าฝากไว้ในสมุดคู่ฝาก 

ของสมาชิก เพื่อส่งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 

และเงินบำรุงรายปี (คงสภาพสมาชิก)

ให้กับสมาคม
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ใบแสดงเจตนา 

เขียนที่........................................................... 

วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ.............. 
 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี จํากัด 

    ขาพเจา นาย/นาง/น.ส...........................................................................สมาชิกหมายเลข................ 
ตําแหนง......................................................................แผนก............................................ ............................................ 
 
  ขอแสดงเจตนาวา เมื่อขาพเจาถึงแกกรรมแลวใหมีการจัดทรัพยสินและผลประโยชนตางๆ  
ที่ขาพเจามีสิทธิ์ไดรับจากสหกรณฯ ทั้งกอนหรือภายหลังที่ขาพเจาไดถึงแกกรรมไปแลว ดังตอไปนี้ 

1. เงินทุนเรือนหุนหรือคาหุน ขอมอบฉันทะให 
1……………………………………………………………………………………………...เกี่ยวของเปน................................ 
2……………………………………………………………………………………………...เกี่ยวของเปน................................ 
3……………………………………………………………………………………………...เกี่ยวของเปน................................ 

เปนผูมีสิทธิ์รับ 
2. เงินทุนชวยเหลือสมาชิกถึงแกกรรม  ขอมอบฉันทะให 

1……………………………………………………………………………………………...เกี่ยวของเปน................................ 
2……………………………………………………………………………………………...เกี่ยวของเปน................................ 
3……………………………………………………………………………………………...เกี่ยวของเปน................................ 

เปนผูมีสิทธิ์รับ 
3. เงินฝากทุกประเภท 

เลขที่บัญชีเงินฝาก………………………………………..…………………………...เกี่ยวของเปน................................ 
เลขที่บัญชีเงินฝาก………………………………………..…………………………...เกี่ยวของเปน................................ 
เลขที่บัญชีเงินฝาก………………………………………..…………………………...เกี่ยวของเปน................................ 
เลขที่บัญชีเงินฝาก………………………………………..…………………………...เกี่ยวของเปน................................ 

       อนึ่ง หากขาพเจายังมีหนี้คางชําระกับสหกรณฯ จํานวนเทาใด ขอใหสหกรณฯ เปนผูพิจารณา  
นําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวนี้หรือเงินพึงไดอยางอ่ืนชําระคืนตามแตจะเห็นสมควร 
 

ขาพเจา ไดอานขอความขางตนเขาใจแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญตอหนาพยาน   
   

                                       (ลงชื่อ)........................................................ผูแสดงเจตนา 
       (......................................................) 
 
        (ลงชื่อ)........................................................พยาน 
       (......................................................) 
 
 
 

ใบแสดงเจตนา
การจัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน 
ได้เขียนใบแสดงเจตนา 

แจ้งผู้รับประโยชน์ ไว้ต่อสหกรณ์ฯ

รึยังค่ะ!
ถ้ายัง ให้รีบมาเขียนแจ้งไว้ตั้งแต่บัดนี้  

จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 
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  จากการสัมภาษณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถึงกรณีการทุจริตใน “สค.คลองจั่น” 

ได้มีการถอดบทเรียนในเรื่องนี้ ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3251 วันอาทิตย์ที่ 9 – 12 เมษายน 2560 หน้า 6.  

มีประเด็นที่น่าสนใจขอสรุปให้สมาชิกสหกรณ์ ทุกท่านทราบ ดังนี้ค่ะ

   บทเรียนจาก สค.คลองจั่น ทำให้ภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญถึงผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์  

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทำให้เกิดการผลักดันกฎหมายสหกรณ์ฯ ที่มุ่งเน้นการกำกับแทนการส่งเสริม และครม.เห็นชอบ 

แนวทางปฏิรูปและกำกับดูแลสหกรณ์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

   ร่าง พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่(ฉบับปัจจุบันปี พ.ศ.2542) มีการวางกรอบ ความเสี่ยง 4 ด้าน 

คือด้าน 1. ธรรมาภิบาล 2. เครดิต 3. สภาพคล่อง 4. บริหารจัดการ โดยจะแบ่งกลุ่มสหกรณ์ตามขนาดสินทรัพย์ 

คือ มากกว่า 5 พันล้านบาท (128 แห่ง) และน้อยกว่า 5 พันล้านบาท (1,700 แห่ง) 

   เกณฑ์ที่ทบทวน อาทิ

    การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ต้องไม่น้อยกว่า 6% ของสินทรัพย์สหกรณ์ (เดิม 1%)

    หนี้สินต่อทุน ต้องไม่เกิน 1.5 เท่า (เดิม สมาชิกมากกว่า 80% สามารถเสนอขอเพิ่มวงเงิน)

    เกณฑ์ในการตั้งสำรอง 20% ของเงินที่ทำสัญญากู้ในแต่ละครั้ง

    เมื่อครบกำหนด 12 เดือน จึงจะสามารถเปลี่ยนสัญญากู้ใหม่ได้ (เดิม 6 เดือน)

    ปรับเกณฑ์สมาชิกสบทบ ให้จำกัดได้เฉพาะ พ่อ แม่ ลูก ภรรยา สามี

    การผ่อนชำระหนี้

    - กู้ปกติ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนสูงสุด ใน 150 งวด

    - กู้พิเศษ มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มจำนวน ผ่อนได้สูงสุด ไม่เกิน 360 งวด

            คาดว่า พรบ.สหกรณ์ฯ ฉบับใหม่นี้ จะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบทั้งต่อสหกรณ์และสมาชิก 

เป็นอย่างยิ่ง บทความนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านนะค่ะ

              

                            17 เมษายน 2560

ถอดบทเรียน “สค.คลองจั่น”

สู่การปฏิรูป “สหกรณ์ออมทรัพย์”
น.ส.วีระวรรณ จิระไชย

 ผู้ช่วยเหรัญญิก
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   การติดตั้งแอพพลิเคชั่น  สำหรับอุปกรณ์ Androind 

 1. ทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น            คลิกที่ไอคอน  Play Store 

 2. ทำการค้นหาแอพพลิเคชั่น ชื่อ SPT-COOP หรือ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 3. เปิดแอพพลิเคชั่นและล๊อกอินเข้าสู่ระบบ  

  โดยกรอกเลขที่สมาชิก 6 หลัก 

  ส่วนรหัสผ่านให้ท่านกรอกเลขที่

  บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 4. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SPT-COOP

 เข้าเว็บไซต์ www.sunpasitcoop.com/online/ กรอกเลขที่สมาชิก 6 หลักและรหัสผ่าน  

ในกรณีเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ท่านกรอกรหัสผ่านเป็นเลขที่บนบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ในกรณีเข้าครั้งแรก  ต้องทำการตั้งรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้นกดบันทึก

   ระบบ SPT –COOP จะแสดงข้อมูล หุ้น เงินฝาก คำนวณสิทธิกู้ และพิมพ์ใบเสร็จได้2

4

 การตดิตัง้แอพพลเิคชัน่  สำหรบัอปุกรณ ์IOS และ iPHONE , iPad (ระบบทำการรองรบั 
ปฏิบัติการณ์ IOS  ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป) 
 1.  ทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น คลิกที่ไอคอน      App Store 
 2.  ทำการค้นหาแอพพลิเคชั่น 
  ชื่อ  SPT-COOP หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

4. ยินดีต้อนรับเข้าสู่  SPT-COOP

การใช้งานระบบ  SPT-COOP ผ่านหน้าเว็บไซต์

 3.  เปิดแอพพลิเคชั่นและล๊อกอินเข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขที่สมาชิก 6 หลัก 

ส่วนรหัสผ่านให้ท่านกรอกเลขที่ บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

สมาชิกโหลดใช้...แอพพลิเคชั่นบนมือถือ...  ได้แล้ว...
     ....ดูข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้...

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

1



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

นายแพทย์อาคม  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  ยารักษ์ 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

วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ.60

สมาชิกทัศนศึกษาประเทศจีน 

(จางเจียเจี้ย) 27 มี.ค.-3 เม.ย.60

สมาชิกทัศนศึกษา จ.เพชรบุรี 

4-7 พ.ค.60

มอบสวัสดิการถึงแก่กรรมสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ศึกษาดูงาน สอ.ครูลำปาง,สอ.สธ.ลำพูน 9 -12 ก.พ. 60


