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ปีที่ 13 ฉบับที่ 35 เดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561

สารจากประธาน

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
ที่รักทุกท่าน
ในปี 2561 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้กรรมการชุดใหม่ ซึ่งเป็นกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 44 แล้ว สำหรับปีนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของเราก็ได้พิจารณาขยาย
วงเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยที่ขยายวงเงินกู้สามัญสูงสุดได้ถึง 4 ล้านบาท
นอกจากนี้คณะกรรมการดำเนินการชุดนี้ ก็มีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ด้วย โดยลดลงร้อยละ 0.25 ทางคณะกรรมการดำเนินการก็หวังว่าจะก่อประโยชน์ให้แก่สมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ้น สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์เราได้บ้าง
ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ให้คงอัตราดอกเบี้ยเดิม
สำหรับโครงการทัศนศึกษาในปีนี้ ทางสหกรณ์ได้กำหนดสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี 3 โครงการ
คือโครงการที่ 1 ทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมกราคม 2561 เยี่ยมชมอุทยานดอกไม้เพ ลา เพลิน
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น และซแรย์ อทิตยา  โครงการที่ 2 เป็นโครงการทัศนศึกษาประเทศไต้หวัน ในเดือน
มีนาคม 2561 และโครงการที่ 3 เป็นโครงการทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ทางสมาชิกสามารถเลือกทัศนศึกษาใน
โครงการต่างๆ ได้ตามความสนใจครับ
ส่วนผลประกอบการของสหกรณ์ใน 3 เดือนแรกก็เป็นที่น่าสนใจ และหวังว่าสมาชิกทุกท่านมีการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสม มีเงินออมเพิ่มขึ้น ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทำงานอย่างมีความสุขทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
นายอาคม อารยาวิชานนท์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
ชุดที่ 44 ประจำปี 2561

ผลการดำเนินงาน

รายการ

1. จำนวนสมาชิกรวม (คน)
     1.1 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน)
     1.2 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน)
     1.2 จำนวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป (คน)
2. สินทรัพย์รวม
      2.1 เงินให้สมาชิกกู้
      2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
2.3 เงินลงทุน
           2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
            2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว
            2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น
2.4 สินทรัพย์อื่น
3.หนี้สินรวม
      3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก
      3.2 เงินกู้ยืม
      3.3 หนี้สินอื่น
4. ทุนของสหกรณ์
      4.1 ทุนเรือนหุ้น
      4.2 ทุนสำรอง
      4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ
4.4 กำไรสุทธิ
5. รายได้
6. ค่าใช้จ่าย
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31 ต.ค. 60

3,197
2,400
658
139
3,342,220,641.15
3,010,636,528.69
308,430,452.24
120,358,172.99
75,457,500.00
112,614,779.25
23,153,660.22
1,595,132,334.13
1,568,011,893.03
27,120,441.10
1,731,134,149.03
15,857,799,160.00
140,537,671.78
2,797,317.25
15,954,157.99
17,691,402.13
1,737,244.14

30 พ.ย. 60

3,205
2,400
666
139
3,351,656,488.47
3,031,904,486.55
299,998,950.86
81,932,996.74
75,457,500.00
142,608,454.12
19,753,051.06
1,583,490,921.60
1,555,385,529.69
28,105,391.91
1,738,777,759.03
1,595,650,770.00
140,537,671.78
2,589,317.25
29,387,807.84
34,829,311.15
5,441,503.31

31 ธ.ค. 60

3,225
2,409
677
139
3,364,960,352.12
3,048,514,110.58
296,673,143.10
88,456,024.17
75,457,500.00
132,759,620.93
19,646,096.44
1,581,822,515.89
1,554,875,950.83
26,946,565.06
1,748,589,569.03
1,605,462,580.00
140,537,671.78
2,589,317.25
34,548,267.20
52,906,690.12
18,358,422.92

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

หน่วย : บาท
31 ม.ค. 61

3,230
2,414
677
139
3,419,444,412.45
3,130,552,372.53
269,324,944.03
71,148,885.32
75,457,500.00
122,718,558.71
19,537,095.89
1,599,831,612.81
1,579,476,174.47
20,355,438.34
1,767,181,689.03
1,624,056,700.00
140,537,671.78
2,587,317.25
52,431,1110.61
70,368,188.37
17,937,077.76

คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
ชุดที่ 44 ประจำปี 2561

นายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์
ประธานกรรมการ

นางวันเพ็ญ ดวงมาลา
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นางลักขณา ทองมี
เหรัญญิก

นางสาววาสนา อุปสาร
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางวิไล สมนึก นายพรายจุมพล สายเสมา นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุข
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวกรรณิการ์ ยุภาศ นางอรุณรัตน์ ศุภวรรณาวิวัฒน์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ

เลขานุการ

ว่าที่ร้อยเอกสมาน บุญช่วย
เลขานุการ

นางจันทนา พูลผล
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายจารึก วงษ์ศรีแก้ว
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางนิตยา กรายทอง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวาสนา นิลหล้า
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นางสาวคงคา ประสานพิมพ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ/
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางจุฑาไล พลาศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสุดา เชื้อสิงห์
ผู้จัดการ

นางวนิดา เมฆวิมล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางอวรรณ ยารักษ์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวศลิษา ใจชอบ
นางสาวอุณาโลม พิลาชัย
นายสุชาติ ชนะมี
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้
า
หน้
า
ที
ส
่
ิ
น
เชื
อ
่
เจ้
าหน้าที่คอมพิวเตอร์
วารสาร
3
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

นางบังออน คำเพชร
หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

การโอนเงิน :

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก 				ร้อยละ/ปี

- เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)                    2.50
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)      
3.50  
-  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร (เริ่ม18 สค.60)   4.50

เงินกู้

สมาชิ ก สามารถโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ส หกรณ์ เพื่ อ ชำระเงิ น กู้ แ ละ
ซือ้ หุน้ รายเดือน หรือฝากเงิน โดยเอาเข้าบัญชีธนาคาร ชือ่ บัญชี สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ดังนี้

- 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

ร้อยละ/ปี
- สามัญงวดชำระไม่เกิน 240 งวด ร้อยละ 6.50
- สามัญงวดชำระไม่เกิน 360 งวด ร้อยละ 6.75
- ฉุกเฉินงวดชำระไม่เกิน 12 งวด ร้อยละ 6.50 (เริ่ม 1 ม.ค.61)
- ฉุกเฉินงวดชำระไม่เกิน 24 งวด ร้อยละ 6.75
- เงินกู้ทุนเรือนหุ้น
ร้อยละ 6.25
- เงินกู้พิเศษ (เคหะ)
ร้อยละ 5.75 (เริ่ม  2 ก.พ.58) หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที

หรือสมาชิกสามารถฝากข้อความมายังสหกรณ์ ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ได้  
ว่าเงินนั้นเป็นของท่าน

* เวลารับ – จ่ายเงินสหกรณ์
แจ้งให้ทราบ สหกรณ์ฯ มีสถานที่จอดรถสำหรับ
เวลา 08.00 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง) บริการสมาชิกหรือผู้มาติดต่อสหกรณ์ ที่
* ธุรกรรมด้านสินเชื่อ
ด้านข้างอาคารสหกรณ์ฯ
เวลา 08.00 - 13.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

“ลานสุวรรณกูฏ”

มี 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเลขที่ 69 , 70, 71

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ สหกรณ์ฯ งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในวันรับเงินเดือน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ

และวันสิ้นเดือน (แต่ละเดือนงดจ่าย 2 วันทำการ)
โทรศัพท์   045-255838      มือถือ 089-720-3212      
เพื่อประมวลผลเรียกเก็บเงินเดือนของสมาชิกในรอบเดือน
มือถือ 085-479-5651 , 090-376-4847 สอบถามเคหะ
ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้
โทรสาร   045-264714
โทรสายใน   -  ผู้จัดการ  1369             
ประกาศ !!! ซื้อหุ้นด้วยเงินสดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาทต่อคน
- ฝ่ายสินเชื่อ  1377            
และหักในเงินเดือนไม่เกินเงินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน
- ฝ่ายการเงิน และเงินฝาก  1347
- ฝ่ายธุรการ , ฝ่ายบัญชี,งานศูนย์ประสานงาน รวมไม่เกินเดือนละ 45,000 บาทต่อคน
ทัง้ นี้   เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม  2560 เป็นต้นไป   
สมาคม ฌกส.  2149
รายการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก (ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 - 31 ม.ค.61)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ(ม.ค.61)

รายการ
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม
สวัสดิการสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ(สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,มารดา
สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ
สวัสดิการค่ายังชีพสมาชิก
สวัสดิการช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยต่างๆ
รวม
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รวมสะสมตั้งแต่ต้นปี

จำนวน(ราย) จำนวน(บาท) จำนวน(ราย) จำนวน(บาท
0
7
5
0
0
0
1
13

0
80,000
45,000
0
0
0
2,000
127,000

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

3
22
11
71
190
0
1
298

402,500
285,000
176,500
610,000
318,000
0
2,000
1,754,000

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ และ
บทบาทหน้าที่คณะทำงานเร่งรัดและปรับโครงสร้างหนี้
คณะกรรมการเงินกู้
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิฉัยอนุมัติให้เงินกู้ แก่สมาชิกตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
1. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
2. ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้ตามที่กำหนด  ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่า รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการกู้ยืมให้ครบตามระเบียบของสหกรณ์
4. ดูแลและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สหกรณ์
5. สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชำระหนี้เพื่อเสนอความเห็น ให้คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้หรือ
สอบสวนลงโทษหรือให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
6. เสนอแนะปัญหา และแนวทางเพื่อการพัฒนา
7. ประชุม สรุปผลและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาการอนุมัติอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
8. ให้ผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติให้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญใช้หุ้นเป็นหลักประกันไม่เกิน
วงเงินกู้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนด หากเกินวงเงินที่กำหนดต้องเสนอให้คณะกรรมการเงินกู้
หรือคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ แก่สมาชิกตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ
สหกรณ์

คณะทำงานเร่งรัดหนี้และปรับโครงสร้างหนี้
1. พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกลูกหนี้ที่สมควรได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
2. เจรจาประนีประนอมเพิ่มเติมเงื่อนไขหนี้ตามที่เห็นสมควร
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้
       4. เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน
5. ติดตาม กำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการบริหารหนี้ค้างของ
สหกรณ์
6. เสนอแนะปัญหาและแนวทางเพื่อการพัฒนา
7. ประชุม สรุปผลและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
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โดย... นางวันเพ็ญ ดวงมาลา
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

จากภาระการใช้จา่ ยเงินเพือ่ ส่วนตัว ครอบครัว และสังคม บางครัง้ อาจทำให้เกิดความจำเป็นต้องตัดสินใจไปกูเ้ งินกับนายทุน
สถาบันการเงิน ธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น แต่การที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีนโยบาย วัตถุประสงค์ และระเบียบการ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน โดยให้กใู้ นอัตราดอกเบีย้ ต่ำและได้รบั
เงินเฉลี่ยคืน ซึ่งสถาบันการเงินที่ไม่ใช่สหกรณ์จะไม่มีเงินเฉลี่ยคืนให้ผู้กู้ อีกทั้งการให้ผู้กู้มีหุ้นค้ำประกันการกู้ยืมก็เป็นการส่งเสริม
การออมโดยตรง
การให้เงินกู้แก่สมาชิกแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ได้มีมติและประกาศถือใช้เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
ในเรื่องเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิกสามัญ ซึ่งการปรับเกณฑ์การกู้ การขยายวงเงินกู้และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ล้วนก่อเกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกทั้งสิ้น เห็นได้ชัดเจนว่าเงินกู้เป็นเครื่องมือบรรเทาความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบา หากสมาชิกได้เข้าถึง
ระบบบริการของสหกรณ์ จะทำให้สมาชิกกู้เงินได้ในวงเงินที่เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือชำระหนี้นอกระบบที่
ดอกเบีย้ สูงกว่า หรือชำระหนีท้ อี่ าจถูกทวงถามทุกวัน บางท่านกำลังจะถูกส่งฟ้องหรือถูกดำเนินคดี ซึง่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
เราได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของสมาชิก จึงมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาดังกล่าว ขอให้สมาชิกที่มี
ปั ญ หาได้ ติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ คณะกรรมการดำเนิ น การ คณะกรรมการเงิ น กู้ หรื อ คณะกรรมการเร่ ง รั ด หนี้ แ ละ
ปรับโครงสร้างหนี้ เราพร้อมและยินดี ร่วมคิด ร่วมแก้ไข และร่วมช่วยเหลือให้สมาชิกทุกท่านที่มีปัญหา ได้รับการช่วยเหลือ
เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านพอจะมองเห็นรึยังคะว่าการให้กู้เป็นการต่อสู้กับ
ความเดื อ ดร้ อ น ไม่ ใช่ เรื่ อ งน่ า กลั ว หรื อ น่ า อายแต่ อ ย่ า งใด ถึ ง จะมี ห นี้ เราก็ เ ป็ น ลู ก หนี้ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี เ งิ น ให้ หั ก (ชำระหนี้ )
ไม่หนักผู้ค้ำประกัน (เป็นภาระ) พอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในฉบับต่อไปคะ
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สาระความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

การค้ำประกัน
โดย...พงษ์ศักดิ์ ศรีสุข
  เลขานุการกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์

ค้ำประกันคือการใครคนหนึ่งทำสัญญากับเจ้าหนี้ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้นั้นแทนเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระ
หนี้เจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องให้ค้ำประกันรับผิดได้ การที่จะฟ้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้นั้นจะต้อง
มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญมิใช่ตกลงกันด้วยปากเปล่าซึ่งฟ้องไม่ได้ตามธรรมดาถ้าทำสัญญาค้ำประกัน
ตามแบบซึ่ ง มี ข ายอยู่ ทั่ ว ไปก็ ไ ม่ ค่ อ ยมี ปั ญ หาเพราะเป็ น แบบซึ่ ง ทำโดยผู้ รู้ ก ฎหมายแต่ ถ้ า ทำกั น เองก็ อ าจเกิ ด ปั ญ หาได้ ถ้ า เราเป็ น
เจ้ า หนี้ ก็ ต้ อ งระมั ด ระวั ง ในข้ อ นี้ ใ นเอกสารนั้ น ต้ อ งมี ข้ อ ความอั น เป็ น สาระสำคั ญ ว่ า ถ้ า ลู ก หนี้ ไ ม่ ช ำระหนี้ ผู้ ค้ ำ ประกั น จะชำระหนี้
แทนมิฉะนั้นอาจฟ้องผู้ค้ำประกันไม่ได้เพราะไม่ใช้เป็นสัญญาค้ำประกันตามกฎหมาย

ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน :

      เมื่อจำกัดความรับผิดไว้แล้วก็รับผิดเท่าที่จำกัดไว้แต้ถ้าไม่จำกัดความรับผิดเมื่อลูกหนี้ผิดสัญญาต่อเจ้าหนี้ไม่ชำระเงินหรือค่าเสียหาย
มากน้อยเพียงใดผู้ค้ำประกันก็ต้องรับผิดเมื่อลูกหนี้ผิดสัญญาต่อเจ้าหนี้ไม่ชำระเงินหรือค่าเสียหายมากน้อยเพียงใดผู้ค้ำประกันก็ต้อง
รับผิดจนสิ้นเชิงเช่นเดียวกับลูกหนี้ทุกอย่างเมื่อทำสัญญาค้ำประกันแล้วผู้ค้ำประกันต้องผูกพันตามสัญญานั้นเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องหรือ
ฟ้องให้รับผิดได้ เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

สิทธิของผู้ค้ำประกัน :

(1) เมื่ อ ผู้ ค้ ำ ประกั น ถู ก เรี ย กร้ อ งให้ ช ำระแทนลู ก หนี้ มิ ใช้ ผู้ ค้ ำ ประกั น ต้ อ งชำระหนี้ ทั น ที แ ต่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเกี่ ย งให้ เจ้ า หนี้ ไ ป
เรียกร้องเอาจากลูกหนี้ได้ทั้งนี้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการและถ้าเจ้าหนี้ฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับลูกหนี้ก็ยังมีสิทธิพิสูจน์ต่อศาลว่าลูกหนี้
มีทรัพย์สินชำระหนี้ได้และการที่บังคับเอาจากลูกหนี้นั้นศาลก็ต้องบังคับเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนเพราะหนี้ที่ผู้ค้ำประกันต้องชำระ
มิใช้เป็นหนี้ของผู้ค้ำประกันเองผู้ค้ำประกันเป็นลูกหนี้ชั้นที่สอง
บางกรณีเจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน ในสัญญาสำเร็จรูป จะมีความว่า “ให้ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้”
คือลูกหนีร้ ว่ มเท่ากับให้ผคู้ ำ้ ประกันรับผิดหนักขึน้ ดังนัน้ ก่อนเซ็นสัญญาค้ำประกันจึงต้องพิจารณาว่าจะยอมรับผิดเช่นนัน้ หรือไม่ถา้ ยอมรับผิด
ร่วมกับลูกหนี้ก็ไม่มีสิทธิที่จะเกี่ยงดังกล่าวข้างต้น
(2) เมือ่ มีผคู้ ำ้ ประกันชำระหนีใ้ ห้แก่เจ้าหนีแ้ ล้ว ไม่วา่ จะชำระแต่โดยดีหรือชำระหนีโ้ ดยถูกบังคับคำพิพากษาผูค้ ำ้ ประกันก็มสี ทิ ธิรบั ช่วง
สิทธิของเจ้าหนี้ในอันที่จะเรียกเอาเงินชำระให้เจ้าหนี้ใช้แล้วนั้นคืนจากลูกหนี้ได้ตามจำนวนที่ชำระไปตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ เนื่องจาก
การค้ำประกัน การเป็นผูค้ ำ้ ประกันนัน้ มีแต่เสียตามคำพังเพยทีว่ า่ เนือ้ ไม่ได้กนิ หนังไม่ได้รองนัง่ มีแต่เอากระดูกมาแขวนคอเพราะฉะนัน้ ก่อน
ทีจ่ ะเซ็นชือ่ ในสัญญาค้ำประกันต้องพิจารณาตัวลูกหนีซ้ งึ่ ผูค้ ำ้ ประกันจะชำระหนีแ้ ทนให้ดวี า่ มีความสามารถชำระหนีใ้ ห้เจ้าหนีไ้ ด้แค่ไหนและ
มีการซือ่ สัตย์สจุ ริตเพียงใดทัง้ ต้องพิจารณาข้อความในสัญญาให้รอบคอบ บางทีก่ ำหนดให้ผคู้ ำ้ ประกันรับผิดหนักขึน้ หรือสละสิทธิบางอย่าง
อันอาจทำให้ไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ไม่ได้เมื่อเข้าใจข้อความในสัญญาดีแล้วจึงค่อยลงชื่อในสัญญาค้ำประกัน

การพ้นความรับผิดของผู้ค้ำประกัน :

          (1) เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้คือถ้าได้กำหนดวันชำระหนี้ไว้แน่นอนแล้ว เจ้าหนี้ยืดเวลาผู้ค้ำประกันจะไม่กำจัดความรับผิด
ของตนไว้ ใ นสั ญ ญาค้ ำ ประกั น ด้ ว ยก็ ไ ด้ ถ้ า ไม่ ต้ อ งการรั บ ผิ ด อะไรบ้ า ง หรื อ ต้ อ งการจำกั ด ขอบเขตความรั บ ผิ ด ไว้ เ พี ย งใดก็ ต้ อ งระบุ
ในสัญญาให้ชัดเจน เช่น ลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ 100,000 บาทอัตราเงินดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีผู้ค้ำประกันจะกำจัดความรับผิดเฉพาะ
กรณีที่บุคคลนั้นทำความเสียหายเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ไม่รวมถึงประมาทเลินเล่อด้วยต่อไปอีกผู้ค้ำประกันก็พ้นความรับผิด
(2) เมื่อหนี้ของลูกหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วผู้ค้ำประกันเอาเงินไปชำระให้แก่เจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับโดยไม่มีเหตุอันจะ
อ้างกฎหมายได้ผู้ค้ำประกันก็หลุดพ้นจากความรับผิดเช่นเดียวกัน
									
ที่มา...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
วันที่ 22 ตุลาคม 2560

ภาพกิจกรรม

มอบสวัสดิการยังชีพสมาชิก
วันที่ 26 ธันวาคม 2560

ศึกษาดูงาน จังหวัดสงขลา วันที่ 11 มกราคม 2561

เอกสารฉบับนี้เป็นวารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
วัตถุประสงค์
จัดทำโดย
นายแพทย์อาคม
นางวันเพ็ญ
นางสาววาสนา
นางลักขณา
นางสาวกรรณิการ์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์, รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ประจำปี 2561 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

อารยาวิชานนท์
ประธานกรรมการ
ดวงมาลา รองประธานกรรมการคนที่ 1
อุปสาร รองประธานกรรมการคนที่ 2
ทองมี
กรรมการ-เหรัญญิก
ยุภาศ
กรรมการ-ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางอรุณรัตน์
นางวิไล
นายพรายจุมพล
นายพงษ์ศักดิ์
ว่าที่ร้อยเอกสมาน
นางจันทนา

ศุภวรรณาวิวัฒน์
กรรมการ
สมนึก
กรรมการ
สายเสมา
กรรมการ
ศรีสุข
กรรมการ
ปุณช่วย
กรรมการ-เลขานุการ
พูลผล
กรรมการ-ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสุดา
นางสาวคงคา
นางวนิดา
นางจุฑาไล
นางอรวรรณ
นางบังออน
นางสาวศลิษา
นางสาวอุณาโลม
นายสุชาติ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
เชื้อสิงห์
ประสานพิมพ์
เมฆวิมล
พลาศรี
ยารักษ์
คำเพชร
ใจชอบ
พิลาชัย
ชนะมี

ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 15/2555
ปจ.อุบลราชธานี 34000

กรุณาส่ง

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

