วารสารสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 36 เดือนภุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
http://www.sunpasitcoop.com หรือ E-Mail: sunpasitcoop@sunpasitcoop.com

วิสัยทัศน์ : เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก ที่มีคุณภาพดีเด่นระดับประเทศ
ค่านิยม 		 : มุ่งมั่น พัฒนา นำพาสหกรณ์และสมาชิกสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
คำขวัญ 		 : มาตรฐาน ซื่อตรง มั่นคง ปลอดภัย มั่นใจสหกรณ์
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สารจากประธาน

สวัสดีพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่านครับ
สำหรั บ ในปี นี้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ฯ ได้ จั ด โครงการทั ศ นศึ ก ษาแก่ ส มาชิ ก ครบ
เรียบร้อยแล้ว ในช่วงนีก้ จ็ ะเป็นการเสนอขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกสหกรณ์
ของเรา สมาชิกท่านใดที่มีบุตรอยู่ในเกณฑ์ขอรับทุนได้ อย่าลืมยื่นความจำนงกันนะครับ
นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายนนี้ ทางคณะกรรมการสหกรณ์เรายังได้มีการพิจารณาเปิดกู้
โครงการพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90
ของเงินปันผลที่พึงจะได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยจะเริ่มโครงการในกลางเดือน
มิถุนายนนี้ครับ
นอกจากนีใ้ นปีนี้ สหกรณ์ของเราก็ได้สง่ ประเมินสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมมาภิบาล ซึง่ ผลการประเมินก็สง่ ไป กรมส่งเสริมสหกรณ์
หวังว่าจะมีข่าวดีให้พี่น้องชาวสหกรณ์ของเรา ท้ายนี้กระผมขอให้สมาชิกทุกท่านมีการบริหารการเงินที่ดี มีเงินใช้จ่ายเพียงพอ
มีเงินออมกันถ้วนหน้า นึกหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ
พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ
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

2

28 ก.พ. 61

3,245
2,423
683
139
3,450,878,162.91
3,197,640,834.34
233,513,186.18
65,558,136.17
75,457,500.00
92,497,550.01
19,724,142.39
1,602,768,435.97
1,582,122,353.82
20,646,082.15
1,783,089,419.03
1,639,964,430.00
140,537,671.78
2,587,317.25
65,020,307.91
86,724,499.01
21,704,191.10

31 มี.ค. 61

3,264
2,428
697
139
3,475,676,496.13
3,245,204,496.02
210,774,677.72
62,819,627.71
75,457,500.00
72,497,550.01
19,697,322.39
1,609,077,335.12
1,588,240,840.71
20,836,494.41
1,798,095,479.03
1,654,970,490.00
140,537,671.78
2,587,317.25
68,503,681.98
104,983,246.79
36,479,564.81

30 เม.ย. 61

3,264
2,427
698
139
3,485,255,002.21
3,260,103,080.93
205,434,788.89
57,479,738.88
75,457,500.00
72,497,550.01
19,717,132.39
1,591,566,928.68
1,571,411,394.55
20,155,534.13
1,810,402,648.50
1,664,341,520.00
143,473,811.25
2,587,317.25
83,285,425.03
122,786,620.66
39,501,195.63

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

หน่วย : บาท
31 พ.ค. 61

3,264
2,429
692
139
3,506,837,251.13
3,287,154,795.52
200,219,289.35
51,489,772.45
75,457,500.00
73,272,016.90
19,463,166.26
1,577,550,008.67
1,566,003,150.56
11,546,858.11
1,821,601,098.50
1,675,539,970.00
143,473,811.25
2,587,317.25
107,686,143.96
142,627,705.50
34,941,561.54

การโอนเงิน :

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก 				ร้อยละ/ปี

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

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

- 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

เงินกู้

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

เวลา 08.00 – 15.00 น.

* ธุรกรรมด้านสินเชื่อ

(ไม่พักเที่ยง)

เวลา 08.00 - 13.00 น.

(ไม่พักเที่ยง)

แจ้งให้ทราบ สหกรณ์ฯ มีสถานที่จอดรถสำหรับ
บริการสมาชิกหรือผู้มาติดต่อสหกรณ์ ที่
“ลานสุวรรณกูฏ” ด้านข้างอาคารสหกรณ์ฯ
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
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
			 สมาคม ฌกส. 2149
รายการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก เดือนพฤษาคม 61
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

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

3

รวมสะสมตั้งแต่ต้นปี

จำนวน(ราย)

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

3
43
22
71
190
188
1
518

จำนวน(บาท

402,500.00
510,000.00
258,000.00
610,000.00
318,000.00
322,184.00
2,000.00
2,422,684.00

เปดิ แลว้

โครงการ เงินกู้พิเศษเพื่อเสริม

สภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก พ.ศ.2561

		 จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ครั้งที่ 15/2561
เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561 ทีป่ ระชุม ได้พจิ ารณามีมติให้ประกาศใช้ โครงการ เงินกูพ้ เิ ศษ
เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก และเสริม
สภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

- เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของงบทางบัญชีปี 2561
- หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีภาระกับสหกรณ์ฯ สมาชิกจะมีสิทธิกู้ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90
ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่เหลือจากงบทางบัญชีปี 2560 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
- เมื่อสมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้หากมีหนี้ค้างชำระระหว่างปี สหกรณ์จะหักชำระหนี้ ดังกล่าวก่อน
ที่เหลือจึงจะจ่ายให้สมาชิกผู้กู้

สนใจติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ 1377

อัตราดอกเบี้ย
6.50 บาทต่อปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 11
มิถุนายน 2561 ถึง
27 กันยายน 2561

การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ/ขั้นตอน
ขั้นตอนการสินเชื่อเคหะ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปี 2561
Steps 1

Steps 2

พิจารณากู้พิเศษ
เคหะ
1. กู้เพื่อไถ่ถอนจากสถาบัน
การเงินอื่น
2. กู้เพื่อซื้อบ้าน บ้านพร้อม
ที่ดิน
3. ซื้อที่ดินว่างเปล่า
4. กู้โดยใช้หลักทรัพย์ของ
สมาชิกค้ำประกัน
5. กู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน
6. กู้ซื้อห้องชุด ทาวน์เฮาส์

ประเมินราคา
ทรัพย์
1. ประเมินราคาทรัพย์ โดย
บริษัทสยามแอพเพรซัล 		
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2. ผู้กู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการสำรวจ ประเมินราคา

4

Steps 3
คณะกรรมการ
พิจารณา

Steps 4
จดจำนองและ
จ่ายเงินกู้

1. เป็นสมาชิก>6 เดือน
ผู้กู้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม
2. วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ค่าจดจำนอง ไถ่ถอน
3. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ90 		
ค่าประกันภัยและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ของราคาประเมิน
4. มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 5%
5. ชำระสูงสุด 360 งวด หรือ 30 ปี
6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.75
บาทต่อปี
7. สำรองเงินเดือนคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า 5%
8. การRefinance ได้ 1 ครัง้ และต้อง
ชำระมาไม่น้อยกว่า 24 งวด

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

สวัสดิการถึงแก่กรรมและค่าจัดการงานศพ

สวัสดิการถึงแก่กรรม
อายุการเป็นสมาชิก
- ต่ำกว่า 1 ปี
- ตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี
- มากกว่า 10 ปีขึ้นไป

สมาชิกสามัญ
- ไม่ได้รับสวัสดิการ
- 5,000 บาท
- ปีละ 10,000 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)

สมาชิกสมทบ
- ไม่ได้รับสวัสดิการ
- 2,500 บาท
- ปีละ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน
100,000 บาท

ค่าจัดการงานศพ
อายุการเป็นสมาชิก
- 6 เดือนไม่เกิน 10 ปี
- 10 ปีขึ้นไป
อายุการเป็นสมาชิก
- 6 เดือนไม่เกิน 10 ปี
- 10 ปีขึ้นไป

1.
2.
3.
4.
5.

สมาชิกสามัญ
- 10,000 บาท
- 25,000 บาท
สมาชิกสมทบ
- 5,000 บาท
- 12,500 บาท

คู่สมรส/บุตร(ที่ถูกต้องตามกฎหมาย)
- ไม่ได้รับสวัสดิการ
- 20,000 บาท

บิดา/มารดา (โดยสายเลือด)
- ไม่ได้รับสวัสดิการ
- 10,000 บาท

คู่สมรส/บุตร(ที่ถูกต้องตามกฎหมาย)
- ไม่ได้รับสวัสดิการ
- 10,000 บาท

บิดา/มารดา (โดยสายเลือด)
- ไม่ได้รับสวัสดิการ
- 5,000 บาท

เอกสารประกอบ

สำเนาใบมรณะบัตร (ผู้เสียชีวิต) อย่างละ 2 แผ่น
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่น อย่างละ 2 แผ่น
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่น อย่างละ 2 แผ่น
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ของผู้ยื่น อย่างละ 2 แผ่น
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล/ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) อย่างละ 2 แผ่น

สวัสดิการเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ
สวัสดิการเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ

อายุการเป็นสมาชิก

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ

6 เดือน ไม่เกิน 10 ปี
1,000 บาท
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
ปีละ 1,000 บาท
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500 บาท
500 บาท

การรับสิทธิ์จะ
กระทำได้ภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

สมาชิกที่เคยลาออก แล้วกลับเข้ามาสมัครใหม่
ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ได้รับ
สวัสดิการค่ายังชีพ จำนวนครึ่งหนึ่ง

สวัสดิการค่ายังชีพ

ปีที่สมาชิกอายุ
65 ปีบริบูรณ์
70 ปีบริบูรณ์
75 ปีบริบูรณ์
80 ปีบริบูรณ์
85 ปีบริบูรณ์
90 ปีบริบูรณ์
95 ปีบริบูรณ์
100 ปีบริบูรณ์

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ได้รับสวัสดิการ
5,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท

ลูกหนที้ ดี่ ี เจ้าหนี้ที่รัก
โดย...นางวันเพ็ญ ดวงมาลา
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

		 วารสารฉบับที่แล้วได้เขียนเรื่อง“การให้กู้เป็นการต่อ
สู้กับความเดือดร้อน” ฉบับนี้จึงขอนำเสนอเกี่ยวกับผู้กู้หรือ
ลูกหนี้และผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ เพราะในสังคม ชุมชน ครอบครัว
ส่วนตัว องค์กร หน่วยงาน ห้างร้าน บริษทั ธนาคารหรือสหกรณ์
ล้วนมีปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้เจ้าหนี้ หรือระหว่างลูกหนี้กับ
เจ้ า หนี้ น้ อ ยหรื อ มากแตกต่ า งกั น ไปท่ า นกั บ ดิ ฉั น น่ า จะมี
ประสบการณ์ ก ารเป็ น ลู ก หนี้ แ ละเจ้ า หนี้ มาบ้ า งพอสม
ควรเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาหรื อ พบปั ญ หา คำถามตามมาทั น ที
คื อ ทำอย่ า งไรจึ ง จะได้ ชื่ อ ว่ า ลู ก หนี้ ที่ ดี ทำอย่ า งไรจึ ง
จะเป็นเจ้าหนีท้ รี่ กั มีคำตอบได้พอประมาณและจากการเรียนรู้
ตรงๆ จากลูกหนี้ เจ้าหนี้ ที่คุ้นเคย ดังนี้
		
		 ลูกหนี้ที่ดีคืออย่างไร
		 1. อย่าอายเมื่อต้องเป็นลูกหนี้
		 2. อย่าหลีกลี้เมื่อเกิดปัญหา
		 3. อย่ากลัวให้รีบขอเจรจา
		 4. อย่าลืมสัญญา ให้ตรงเวลาต่อกัน
		 5. อย่าอวดเก่ง อวดรู้ นี่นั่น
		 6. อย่าดื้อรั้น อ้างกฎหมาย อ้างศักดิ์ศรี
		 7. อย่ารอช้า รีบนำจ่าย ได้ลดหนี้
		 8. ขยันอดออม ย่อมได้ชื่อ ลูกหนี้ที่ดี
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เจ้าหนี้ที่รัก คืออย่างไรค่ะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อย่าเร่งรัดหรือจัดหนักต่อลูกหนี้
อย่าทวีความขัดแย้งแฝงข่มขู่
อย่าผลัดวัน ไม่ให้พบ ไม่รับรู้
อย่าลืมดู ทุกข์ลูกหนี้ มีอะไร
อย่าอวดเบ่ง อวดเก่ง ใช้ไม่ได้
อย่าทำร้าย ทำลาย หมิ่นศักดิ์ศรี
อย่ารอช้า ร่วมปรับปลด เพื่อลดหนี้
เพิ่มจิตมีเมตตา ย่อมชื่อว่า เจ้าหนี้ที่รัก

		 สรุป ลูกหนี้ที่ดี เจ้าหนี้ที่รัก ต่างต้องมีใจจงรัก ฟูมฟัก
ดูแล ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพราะ ต่างฝ่ายล้วนได้ประโยชน์รว่ มกัน
จึ ง จะอยู่ ด้ ว ยกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข พบกั น ใหม่ ใ นฉบั บ ต่ อ ไป
สวัสดีค่ะ

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อบุ ลราชธานี จำกัด ได้ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 44 ครัง้ ที่ 15/2561 เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ที่ประชุมมีมติมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
1.1 สมาชิกผู้ขอรับทุน
			 1.1.1 สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันสมัครขอรับทุน
			 1.1.2 สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ 1 คน ในกรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษา
บุตรได้ทั้งสองคน แต่จะเป็นบุตรคนเดียวกันไม่ได้
			 1.1.3 กรณีสมาชิกผู้เคยเข้ารับการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเมื่อปี 2560 แต่จับสลากทุนการศึกษาบุตรไม่ได้ ต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนในปี 2561
ด้วย จึงจะได้รับพิจารณาอนุมัติ
1.2 บุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน
			 1.2.1 เป็นบุตรสมาชิกสามัญหรือบุตรสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 49 (2) ก บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ขอรับทุน และบุตรต้องอายุครบ 3 ปี
ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัครขอรับทุน
			 1.2.2 บุตรกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรองวิทยฐานะ
1.2.3 เป็นบุตรของสมาชิกที่จับสลากทุนการศึกษาเมื่อปี 2560 ไม่ได้
		 1.2.4 มีสิทธิ์รับทุนแต่ละช่วงชั้นเรียนของบุตรตามข้อ 4 คนละ 1 ครั้งต่อ 1 ช่วงชั้นเรียน
2. หลักฐานการขอรับทุน (ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ)
2.1 สูติบัตรหรือบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
2.2 ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาประจำปี 2561
2.3 สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร
2.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
		 หมายเหตุ หลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตรปี 2560 ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในวันสมัคร
3. ยื่นใบสมัครระหว่าง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561 ในวัน เวลาราชการที่ฝ่ายธุรการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี จำกัด ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
4. จำนวนเงินทุน คณะกรรมการดำเนินการมีมติกำหนดให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 49(2) ก แบ่งเป็น ดังนี้
จำนวนทุนบุตรสมาชิก
ช่วงชั้นการศึกษา
จำนวนเงินทุนทุนละ
สามัญ
สมทบข้อ 49 (2) ก

4.1 อนุบาล
4.2 ป.1 - ป.3
4.3 ป.4 - ป.6
4.4 ม.1 - ม.3
4.5 ม.4 - ม.6 / ปวช.
4.6 ปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส.

14
14
14
18
25
49

ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน

6 ทุน
6 ทุน
6 ทุน
7 ทุน
10 ทุน
26 ทุน

1,000
1,000
1,000
1,500
2,000
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. หลักเกณฑ์การพิจารณา
5.1 หากมีจำนวนสมาชิกผู้ขอรับทุนมากกว่าที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการจะจัดสรรทุน ให้แก่บุตรสมาชิกที่จับสลากทุนการศึกษาเมื่อปี 2560 ไม่ได้ก่อน
(ต้องเป็นบุตรคนเดิมที่มีชื่อจับสลากไม่ได้) แล้วจึงจะจับสลากในส่วนที่เหลือ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.2 จับฉลากในวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ		
6. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
6.1 คณะกรรมการดำเนิ น การจะประกาศผลการคั ด เลื อ กผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก ในวั น ที่ 17 กั น ยายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์
		 6.2 ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ลงทะเบียนรับทุนตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น.
ที่ฝ่ายธุรการ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
6.3 ให้บิดาหรือมารดานำบุตรที่ได้รับทุนนี้ไปรับเงินทุน ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
		 จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้สมาชิกยื่นความจำนงขอรับทุนได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
			 ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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( นายอาคม อารยาวิชานนท์ )
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 27 มกราคม 2561

ร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาล วันสงกรานต์ ปี 2561

ทัศนศึกษาประเทศไต้หวัน วันที่ 21-25 มีนาคม 2561

การประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ (สหกรณ์สีขาว)

ทัศนศึกษาจังหวัดสตูล วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2561

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้สมาชิกและทายาท

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

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นางสุดา
นางสาวคงคา
นางวนิดา
นางจุฑาไล
นางอรวรรณ
นางบังออน
นางสาวศลิษา
นางสาวอุณาโลม
นายสุชาติ

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

แบบประเมินความพึงพอใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

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

