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วารสารสหกรณ์ ออมทรัพย์

วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก ที่มีคุณภาพดีเด่นระดับประเทศ

ค่านิยม  :  มุ่งมั่น พัฒนา นำพาสหกรณ์และสมาชิกสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

คำขวัญ  :  มาตรฐาน  ซื่อตรง  มั่นคง  ปลอดภัย  มั่นใจสหกรณ์

ขอเชิญ...สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 
รับสวัสดิการเกษียณอายุราชการ 
ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00-14.00 น. 
 ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในจุดลงทะเบียน  * ไม่มีบัตร     

 * ไม่มีสิทธิ์

เ รื่ อ ง ใ น เ ล่ ม . . .                 หน้า

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 
ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

ส่วนที่ห้องประชุม 1 จัดประชุม และมีคั่นด้วยการจับสลากรางวัล 

โดยสิ้นสุดการจับสลากรางวัล เมื่อปิดการประชุม

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
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(นายอาคม    อารยาวิชานนท์)
ประธานกรรมการดำเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
ชุดที่ 43 ประจำปี 2560
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สารจากประธาน
สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาล 

สรรพสทิธปิระสงคท์ีร่กัทกุทา่น  สำหรบัการประชมุใหญส่ามญั 

ประจำปีในปีนี้ ได้กำหนดจัดประชุมในวันที่ 22 ตุลาคม 

2560 ครับ โดยปีนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 6 คน 

และผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน ซึ่งทางสหกรณ์ต้องขอความ 

ร่วมมือจากผู้ลงสมัครทุกท่าน งดหาเสียงในวันประชุมใหญ่ 

ประจำปีด้วยครับ เพื่อเป็นการไม่รบกวนการทำงานของ 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการ

 ก า รด ำ เนิ น ง านขอ งสหกรณ์ อยู่ ใ น เ กณฑ์ ที่ ดี  

มีความมั่นคง หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะมีแผนจัดการการเงินที่ดี  

มีเงินหมุนเวียนใช้สอยคล่องตัว มี เงินเก็บเงินออมกันทุกท่าน  
ทา้ยนีอ้ยา่ลมืดแูลสขุภาพกนัดว้ยครบั เนือ่งจากอากาศเปลีย่นแปลงบอ่ยในชว่งนี ้ 

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

                   รายการ 30 มิ.ย.60  31 ก.ค. 60  31 ส.ค. 60
1.  จำนวนสมาชิกรวม (คน) 3,142 3,150 3,168
     1.1 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,336   2,339 2,349
     1.2 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 667 672 680
     1.2 จำนวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป (คน) 139 139 139
2.  สินทรัพย์รวม 3,256,970,628.15 3,299,561,916.99 3,329,890,852.49
      2.1 เงินให้สมาชิกกู้ 2,934,506,563.02 2,960,536,111.86 2,987,517,909.55
      2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  -  -  - 
      2.3 เงินลงทุน 301,554,163.30 318,110,243.30 321,442,965.51
           2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 56,958,723.91 73,514,803.91 61,846,279.54
            2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว 75,457,500.00 75,457,500.00 75,457,500.00
            2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น 169,137,939.39 169,137,939.39 184,139,185.97
      2.4 สินทรัพย์อื่น 20,909,901.83 20,915,561.83 20,929,977.43
3.หนี้สินรวม 1,465,406,020.35 1,481,022,317.46 1,484,123,423.49
      3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 1,451,007,970.19 1,466,744,727.05 1,470,652,546.89
      3.2 เงินกู้ยืม  -  -  - 
      3.3 หนี้สินอื่น 14,398,050.16 14,277,590.41 13,470,876.60
4. ทุนของสหกรณ์ 1,678,879,012.51 1,689,338,323.51 1,700,222,715.17
      4.1 ทุนเรือนหุ้น 1,548,162,180.00 1,558,637,540.00 1,569,512,860.00
      4.2 ทุนสำรอง 128,040,966.26 128,040,966.26 128,041,037.92
      4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ 2,675,866.25 2,659,817.25 2,668,817.25
      4.4 กำไรสุทธิ 112,685,595.29 129,201,276.02 145,544,713.83
5. รายได้ 148,623,824.08 166,021,278.94 183,416,551.57
6. ค่าใช้จ่าย 35,938,228.79 36,820,002.92 37,871,837.74

ผลการดำเนินงาน หน่วย : บาท
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เงินฝาก      ร้อยละ/ปี

-  เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)                    2.50 

-  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)        3.50  

-  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร (เริ่ม18สค.60)    4.50

 

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) 5.75  (เริ่ม  2 กพ.58)

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

- กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 1,000,001 บาท เป็นต้นไป 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

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

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 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 6 810,000  

2 ค่าสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ  (สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา) 45 660,000

3 สวัสดิการเกษียณ / ลาออกจากราชการ 50 563,500

4 สวัสดิการค่ายังชีพ 49 405,000

5 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 198 401,500

6 สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก 77 192,600

7 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ 3 6,000  

รวม 428 3,038,600

สรุปสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่สมาชิกหรือทายาทได้รับแล้ว     ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค.59 – 31 ส.ค.60 (รอบ 11 เดือน) 

หมายเหตุ   เมื่อโอนเงินแล้ว  กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที  
หรือสมาชิกสามารถฝากข้อความมายังสหกรณ์ ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ได้  

ว่าเงินนั้นเป็นของท่าน

แจ้งให้ทราบ สหกรณ์ฯ มีสถานที่จอดรถสำหรับ
บริการสมาชิกหรือผู้มาติดต่อสหกรณ์ ที่
“ลานสุวรรณกูฏ” ด้านข้างอาคารสหกรณ์ฯ 
มี 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเลขที่ 69 , 70, 71
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 - สัญญาเงินกู้สามัญ งวดชำระไม่เกิน  360 งวด  อัตราดอกเบี้ย 7.00  ต่อปี

งวดชำระไม่เกิน  240 งวด  อัตราดอกเบี้ย 6.75  ต่อปี

-  สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน งวดชำระไม่เกิน    24 งวด  อัตราดอกเบี้ย 7.00  ต่อปี
งวดชำระไม่เกิน    12 งวด  อัตราดอกเบี้ย 6.75  ต่อปี

ทางเลือกการใช้บริการเงินกู้แบบลดงวดชำระและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก

1. สมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
2. ได้หนึ่งสัญญาเท่านั้น
 2.1  วัตถุประสงค์การกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือก่อประโยชน์งอกเงยของสมาชิก เช่น ลงทุนประกอบ อาชีพ 
ปลดเปลื้องหนี้สิน การไถ่ถอนจำนองบ้านพร้อมที่ดิน หรือที่ดินว่างเปล่า
 2.2   ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮาส์ อาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์เพื่อพักอาศัย
 2.3   ซื้อที่ดินว่างเปล่า เพื่อก่อสร้างที่พัก หรือก่อประโยชน์อื่นๆ โดยจะต้องมีระยะทางห่างจากสำนักงานสหกรณ์ฯ ไม่เกิน 150 กิโลเมตร
 2.4   ก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และอื่น ๆ ในอาคาร หอพัก หรือบ้าน อื่นๆ ตามคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร
3.   เงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
 3.1   กู้ได้เฉพาะสมาชิกสามัญ ที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 3.2   สมาชกิหลงัเกษยีณอายรุาชการ หรอืเกษยีณกอ่นอายรุาชการ หรอืลาออกจากราชการ สามารถยืน่กูไ้ด ้โดยตอ้งมเีงนิบำนาญหรอืเงนิบำนาญรายเดอืน 
สามารถหักชำระหนี้ได้ทุกงวด
 3.3   เป็นสมาชิกสามัญและส่งชำระค่าหุ้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 3.4   ต้องมีค่าหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ ให้ถือเป็นหลักประกันเงินกู้นี้ หากมีหุ้นไม่ถึงเกณฑ์กำหนดให้สมาชิกนำเงินที่ 
ขอกู้ชำระค่าหุ้น ให้ครบไม่น้อยกว่าเกณฑ์กำหนด
 3.5   ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยการประเมินของบริษัทที่สหกรณ์ กำหนด และกู้ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 3.6   ต้องมีเงินได้รายเดือนรวมเงินประจำตำแหน่งคงเหลือเป็นค่ายังชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสมาชิกผู้กู้ที่ต้นสังกัด
 3.7   อัตราดอกเบี้ย 5.75  ต่อปี หรือตามมติของคณะกรรมการดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลง                            
 3.8   ต้องส่งชำระเงินต้นรวมดอกเบี้ยเป็นแบบคงยอดเท่านั้น และส่งชำระให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 360 งวด หรือชำระให้เสร็จสิ้นที่อายุไม่เกิน 75 ปี
 3.9   ส่งชำระไม่น้อยกว่า 24 งวด จึงจะสามารถยื่นกู้ใหม่ได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น และกู้ได้ไม่เกินร้อยละ  90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์เดิม 
 3.10  หลักทรัพย์ที่จดจำนองกับสหกรณ์ต้องเป็นชื่อของสมาชิกผู้กู้เท่านั้นและกรณีมีสิ่งปลูกสร้าง ต้องทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทที่สหกรณ์กำหนด 
 3.11  ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้มีมูลค่าคุ้มครองไม่น้อยกว่าวงเงินกู้หลังหักค่าหุ้นที่มีออกแล้ว โดยบันทึกยินยอม ให้สหกรณ์ 
รับผลประโยชน์เป็นอันดับแรกเพื่อชำระหนี้คงเหลือ เมื่อสมาชิกผู้กู้ถึงแก่กรรม โดยต้องไม่เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 
หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งถือเป็นสวัสดิการสมาชิกช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและผู้ค้ำประกัน  หากเงิน 
ที่ได้รับมากกว่าจำนวนหนี้ที่สมาชิกค้างชำระอยู่กับสหกรณ์เงินส่วนที่เหลือ  จะคืนให้กับสมาชิกผู้กู้หรือผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก
  3.12  ผู้กู้ต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดจำนอง ไถ่ถอน ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด 
4.   สมาชิกที่ประสงค์จะยื่นกู้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ฝ่ายสินเชื่อ เพื่อคำนวณเงินที่คาดว่าจะกู้ได้ แล้วยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ตาม 
ตารางที่สหกรณ์กำหนด เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง สมาชิกจึงจะสามารถลงลำดับการกู้ยืมด้วยตนเองที่สมุดลงลำดับ 
5.  สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ตามลำดับและตามสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์
6.  กรณีสมาชิกมีเหตุจำเป็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาเท่านั้น

  ระเบยีบของสหกรณฯ์ ไดก้ำหนดใหก้ารพจิารณาอนมุตักิารใหส้มาชกิกูท้นุเรอืนหุน้มากกวา่ 2 ลา้นบาทขึน้ไป ใหเ้ปน็อำนาจของคณะกรรมการ 

เงินกู้ในการพิจารณาอนุมัติการให้กู้ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินกู้ทุนเรือนหุ้นให้กับสมาชิกได้  

  ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

  เนื่องจากสหกรณ์ฯ ต้องเตรียมงานปิดบัญชี 30 ก.ย.60 และทำข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชีประจำปี 2560 
สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำงบการเงิน การจัดสรรกำไร แผนงานเป้าหมาย และรายงานกิจการเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 
เพื่อทราบและพิจารณา และเตรียมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เพื่อให้การดำเนินงานสะดวก รวมเร็วทันต่อ 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เรื่อง   อำนาจของคณะกรรมการเงินกู้ ในการพิจารณาอนุมัติการกู้ทุนเรือนหุ้นมากกว่า 2 ล้านบาท

เริ่มจ่ายเงินกู้ทุนเรือนหุ้น, เงินกู้ฉุกเฉิน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
เริ่มจ่ายเงินกู้สามัญ, เงินกู้พิเศษ   ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ประกาศให้สมาชิกทราบ สหกรณ์ฯ ของดจ่ายเงินกู้ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์



วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด5 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด5

  ขอความร่วมมือ ให้สมาชิกมารับทราบและยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560  

โดยปนีีผู้ส้อบบญัชจีะทำการยนืยนัยอดลกูหนี ้เงนิรบัฝาก และทนุเรอืนหุน้ กบัสมาชกิโดยตรง ระหวา่งวนัที ่8-29 กนัยายน 2560 ในวนั เวลาราชการ 

ด้วยวิธีดังนี้

  1. ผู้สอบบัญชี จะนำหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น เพื่อให้สมาชิกยืนยันยอดที่แผนกปฏิบัติงาน

  2. ผู้สอบบัญชี จะนำหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น เพื่อให้สมาชิกยืนยันยอด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

  3. ผูส้อบบญัช ีจะจดัสง่หนงัสอืยนืยนัยอดลกูหนี ้เงนิรบัฝาก และทนุเรอืนหุน้ เพือ่ใหส้มาชกิยนืยนัยอดทางไปรษณยี ์เมือ่สมาชกิตรวจสอบและ 

ยืนยันยอดแล้ว ขอให้ฉีกส่วนของสมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน และอีกส่วนหนึ่ง โปรดพับปิดผนึกนำส่งผู้สอบบัญชีทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังกล่าว 

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อผู้สอบบัญชีจะได้ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป  

เรื่อง  ให้สมาชิกมารับทราบและยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น ประจำปี 2560

เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
  จากการประชมุคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคอ์บุลราชธาน ีจำกดั ชดุที ่43 ครัง้ที ่16 เมือ่วนัที ่11  
กรกฎาคม 2560ที่ประชุมได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี   2560 ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ และที่ประชุมมีมติให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 เพื่อทดแทนตำแหน่ง 
ที่ว่างตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 76(1)  ว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการและข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ103 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังนี้
 1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ 6 คน
  1.1.1  เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด เท่านั้น
          1.1.2  ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเป็นกรรมการดำเนินการ
          1.1.3  เป็นผู้ไม่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้สหกรณ์ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี นับถึงวันเลือกตั้งกรรมการ 
ไม่ว่าในฐานะผู้กู้หรือ ผู้ค้ำประกันก็ตาม
          1.1.4  ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
      1.2 ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน
  1.2.1  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการ
           1.2.2      ผา่นการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบญัชสีหกรณห์รอืหนว่ยงานอืน่ทีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ ์
  1.2.3  ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือ บุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์แห่งนี้
  1.2.4 ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์แห่งนี้  เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์   
และไม่เป็นผู้จัดการ หรือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แห่งนี้ หรือสหกรณ์อื่น
  1.2.5 ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ว่าด้วยการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
 2.   การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
       2.1 ตดิตอ่ขอรบัใบสมคัรและยนืยนัสมคัรดว้ยตนเองไดท้ีฝ่า่ยธรุการสหกรณฯ์ ชัน้ 5 อาคารสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์ 
อุบลราชธานี จำกัด ตั้งแต่วันที่ 5 - 22 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00  –  16.00 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ
       2.2 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในข้อ 2.1

 ให้สมาชิกเลือกการโอนเงินปันผล เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีได้ 1 วิธี   คือ
  ก) วิธีโอนเข้าบัญชีสมาชิก บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ที่สหกรณ์ฯ  สมาชิกไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโอน
  ข) วิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาถนนสรรพสิทธิ์ สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโอน 10  บาท และส่งสำเนาบัญชีธนาคาร 
   แนบกับใบแจ้งความจำนง
  ค) วิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาอุบลราชธานี สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโอน 10  บาท และส่งสำเนาบัญชีธนาคาร 
    แนบกับใบแจ้งความจำนง
  ง) วธิโีอนเขา้บญัชธีนาคารกรงุไทย จำกดั สาขาถนนสรรพสทิธิ ์ สมาชกิตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมโอน 10  บาท และสง่สำเนาบญัชธีนาคารแนบ 
   กับใบแจ้งความจำนง 
     ฉะนั้น  จึงขอให้สมาชิกแจ้งความจำนงเพื่อโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืนปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 
หากพ้นกำหนด สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืนปี 2560 เข้าบัญชีเดิมของสมาชิกเหมือนปีที่แล้ว 
  กรณีที่สมาชิกยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ขอให้ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากที่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560  เพื่อสหกรณ์ฯ 
จะได้ดำเนินการโอนเงินปันผล เฉลี่ยคืนให้

เรื่อง  การโอนเงินปันผล เฉลี่ยคืนของสมาชิก ประจำปี 2560

สมาชิกควรรับทราบ เตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังนี้



วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด6

  จากการประชมุคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคอ์บุลราชธาน ีจำกดั ชดุที ่ 43  ครัง้ที ่16  เมือ่วนัที ่ 

11  กรกฎาคม  2560  ที่ประชุมมีมติพิจารณาวิธีการเลือกตั้ง โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง วิธีกดปุ่ม  ในวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม 2560  

ตั้งแต่เวลา 09.00  –  14.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ   โดยให้สมาชิก 1 คน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังนี้

  - เลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ   จำนวน  6  คน

  - เลือกตั้งตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ    จำนวน  3  คน

  ในการใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้ครัง้นีจ้ะมกีรรมการการเลอืกตัง้ประจำจงัหวดัอบุลราชธาน ี(กกต.จว.อบุลฯ)  เปน็ผูด้ำเนนิการและอำนวยความสะดวก   

ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกศึกษาวิธีการใช้ เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  และเข้าประชุม พร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว 

โดยให้เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรที่มีรูปภาพแสดงตนของสมาชิก เพื่อแสดงตนก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งด้วย

เรื่อง  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งวิธีกดปุ่ม

    ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560  

เรื่อง  การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2560

  อนึ่ง สมาชิกที่เคยมีสมุดคู่ฝากก่อนวันประกาศนี้ ให้คงไว้มีดังเดิมได้ 

       ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ   จำกัดจำนวนสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับสมาชิกสหกรณ์
  โดยสมาชิก 1 คน สามารถเปิดสมุดบัญชีคู่ฝากได้ประเภทละ 1 บัญชี เท่านั้น ประเภทของเงินฝากได้แก่ 

เงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ, เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน

  จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ชุดที่ 43 ครั้งที่ 16 วันที่ 11 

กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติแจ้งให้สมาชิกรับทราบ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิก 

  ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมชั้น 6อาคาร 

50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ เมือ่สมาชกิในทีป่ระชมุใหญม่มีตริบัทราบและรบัรองผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้กรรมการดำเนนิการ และผูต้รวจสอบกจิการ 

ประจำปี 2561 แล้ว สหกรณ์ฯ จึงจะเริ่มให้สมาชิกใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจ่ายค่าตอบแทน ไปจนถึงเวลาไม่เกิน 14.00 น.   

  หากสมาชกิไมไ่ปใชส้ทิธิด์ว้ยตนเอง สหกรณฯ์ ขอสงวนสทิธิไ์มจ่า่ยคา่ตอบแทนไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบและขอ้บงัคบั 

ของสหกรณ์ฯ ข้อ 34 (1) สิทธิหน้าที่ของสมาชิก การเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนตามหลักประชาธิปไตย 

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด6

 3.   เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นสมัคร

      3.1  ใบสมัครที่จัดทำโดย สหกรณ์แห่งนี้

     3.2  รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น ควรเป็นปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน 

 3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ วุฒิการศึกษา หลักฐานการอบรมและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร(ถ้ามี) 

อย่างละ 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 4.  การให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

           ในวนัแรกของการรบัสมคัร  จะจบัสลากหมายเลขผูส้มคัรในวนัที ่5 กนัยายน  2560  เวลา 09.00 น.  หลงัจากนัน้  เรยีงตามลำดบัหมายเลขผูส้มคัร  

เมื่อสหกรณ์ฯ ตรวจสอบแล้ว ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อให้ทราบในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. 

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 1

 5.   ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในคราวเดียวกันมิได้

 6.   วิธีการเลือกตั้ง

        ให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 7. การแจ้งผลการเลือกตั้ง  สหกรณ์จะจัดทำหนังสือแจ้งผลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและประกาศให้ทราบภายในไม่เกิน 7 วัน 



วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด7

เงื่อนไขและหลักการ   
 1. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย คือบุตรที่บิดามารดารับรองโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบประเภท ก. ฝากได้ 1 บัญชีต่อบุตร 1 คน
 3. อายุของบุตรตั้งแต่ 1 เดือนถึง 18 ปี (นับถึงปีงบประมาณของสหกรณ์ฯ)
 4. ฝากโดยหักผ่านบัญชีเงินเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน
 5. ฝากเดือนละ 500 บาท หรือ 1,000 บาท (2 อัตราเท่านั้น)
 6. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาทต่อปี โดยทบดอกเบี้ยรวมกับยอดเงินฝากทุกปี จนกระทั่ง บุตรอายุ 18  ปี จึงจะมีสิทธิ์ถอนเงินฝากและ 
  ดอกเบี้ยทั้งหมด
 7. ถ้าการฝากผิดเงื่อนไข สหกรณ์ฯ  จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝาก
 1. สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 1  ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร จำนวน   1  ชุด
  กรณีบุตรบุญธรรม แนบสำเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  จำนวน   1  ชุด
           ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

เรื่อง  การฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก (โครงการ 2) ประจำปี 2560

สาระควรรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 4 ข้อหลักสำคัญกำกับสหกรณ์ขนาดใหญ่และเครดิตยูเนี่ยนต้องปฏิบัติตาม

7 ข้อหลักสำคัญในการนำเงินสหกรณ์ไปบริหารตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด7

ปิด โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลา 24 เดือน (โครงการ 3)
เนื่องจากได้สิ้นสุดวันที่เปิดรับเงินฝากตามโครงการแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

  คณะกรรมการดำเนินการของแต่ละสหกรณ์จะสามารถนำเงินไปลงทุนหรือฝากที่ไหนได้บ้าง ขอแจ้งให้สมาชิกรับทราบแนวทางการบริหาร 
เงินอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ซึ่งกำหนด 7 ข้อ หลักสำคัญ  ดังนี้
  1. ให้สหกรณ์สามารถนำเงินไปฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นๆได้
  2. ให้สหกรณ์สามารถนำเงินไปฝากในธนาคาร หรือในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
  3. ให้สหกรณ์สามารถซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจได้
  4. ให้สหกรณ์สามารถซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
  5. ให้สหกรณ์สามารถซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นๆได้
  6. ให้สหกรณ์สามารถซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ แก่กิจการของสหกรณ์โดย 
   ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์     
  7. ให้สหกรณ์สามารถฝากเงินหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กำหนด

  เรื่องสำคัญที่จะเรียนให้สมาชิกรับทราบคือ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ( นายทะเบียนสหกรณ์ ) ได้มีประกาศจากนายทะเบียนสหกรณ์  
จำนวน 4 เรื่องด้วยกัน คือ 
  1. ระเบียบว่าด้วยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ์ สรุปสาระสำคัญได้ว่า สหกรณ์ควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
ทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี          
  2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นๆ  สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสหกรณ์ 
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด นายทะเบียนสหกรณ์จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์
อื่นออกมาเพื่อลดความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญได้ว่า ให้สหกรณ์ผู้รับฝากจะรับฝากเงินจากสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท 
เมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว (หากมี)  ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ฝากเงิน  
  3.  ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า5,000ล้านบาท จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ใดต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ให้กู้และเมื่อรวมหนี้เงินกู้ของทุกรายและเงินรับฝากของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์        
  4.  กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล  โดยกำหนดให้สหกรณ์จ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 
ต่อปี แต่เมื่อคำนวณรวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรอง และค่าบำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย



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
มอบสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ให้การศึกษาอบรมสมาชิก วันที่ 16 มิถุนายน 2560

อบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วันที่ 1 กรกฎาคม  2560 ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม


