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(นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา)
ประธานกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด
ชุดที่ 45 ปี 2562

ติดต่อได้ที่ 089-5842958
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สาร...จากประธานกรรมการดำาเนินการ

                   รายการ 30 มิ.ย. 62  31 ก.ค. 62  31 ส.ค. 62

1.  จำานวนสมาชิกรวม (คน) 3,380 3,392 3,401
     1.1 จำานวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,573 2,576 2,586
     1.2 จำานวนสมาชิกสมทบ (คน) 656 665 664
     1.3 จำานวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป (คน) 151 151 151
2.  สินทรัพย์รวม 4,144,493,938.35  4,164,540,537.64  4,210,066,738.38 
      2.1 เงินให้สมาชิกกู้ 3,966,785,381.66  4,034,519,189.41  4,049,131,317.36
      2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 6,416,666.66  5,833,333.32  -  
      2.3 เงินลงทุน 153,071,083.02  105,952,757.90  142,666,829.01
            2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 77,613,583.02  30,495,257.90  67,209,329.01
            2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว 75,457,500.00  75,457,500.00  75,457,500.00 
            2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น  -    -    -   
      2.4 สินทรัพย์อื่น  18,220,807.01  18,235,257.01  18,268,592.01
3.หนี้สินรวม 2,001,682,179.76  1,988,330,572.48  2,004,246,694.33
      3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 1,787,987,386.90  1,809,119,492.33  1,810,075,857.49
      3.2 เงินกู้ยืม  208,213,000.00  173,683,000.00  188,653,000.00
      3.3 หนี้สินอื่น  5,481,792.86  5,528,080.15  5,517,836.84
4. ทุนของสหกรณ์ 2,014,824,445.95  2,027,753,355.95  2,037,195,715.95
      4.1 ทุนเรือนหุ้น 1,854,711,670.00  1,867,640,580.00  1,877,089,940.00
      4.2 ทุนสำารอง 157,470,458.70  157,470,458.70  157,470,458.70 
      4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ 2,642,317.25  2,642,317.25  2,635,317.25
      4.4 กำาไรสุทธิ 127,987,312.64  148,456,609.21  168,624,328.10
5. รายได้ 181,685,770.84  203,634,204.14  225,705,720.33
6. ค่าใช้จ่าย  53,698,458.20  55,177,594.93  57,081,392.23

          กราบเรียนและเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์อุบลราชธานี จำากัด ที่รักและเคารพทุกท่าน
      พบกันอีกครั้ง ในวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์อุบลราชธานี จำากัด 
  ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย ของปีบัญชี 2562 เป็นการรายงานผลการดำาเนิน
งานและกิจกรรมต่างๆ จากเดือน มิถุนายน ถึงเดือน สิงหาคม 2562 รวม
เวลา 3 เดอืน จะเหน็ไดว้า่มผีลการดำาเนนิงานและกจิกรรมตา่งๆ เพิม่ขึน้ เชน่  
การประชุมร่วมกับ สหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์สาธารณสุขไทย จำากัด สันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดทั้งการร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานกับ
สมาคมฌาปนกิจและกองทุนสงเคราะห์ต่างๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา
เป็นศูนย์ประสานงาน  
  เมือ่ 23 สงิหาคม 2562 สหกรณข์องเราไดถ้กูเลอืกประเมนิสหกรณด์เีดน่ 
เพือ่แขง่ขนัระดบัภาคและประเทศ ถอืเปน็ความภมูใิจและเปน็พลงัทีจ่ะผลกัดนั 
ให้พวกเรารวมพลังก้าวไปข้างหน้า ตามหาฝันนั่นคือรางวัลคุณภาพระดับ
ประเทศ ความสำาเร็จคงไม่นานเกินเอื้อม ไม่ปีนี้ก็ต้องมีสักปีที่เราจะต้องผ่าน
การประเมิน ขอให้เราร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
      ในปีบัญชี 2562 ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 นี้  
งานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำาหนดซึ่งผ่านการอนุมัติในที่
ประชมุใหญ ่ สว่นผลกำาไรสทุธกิเ็พิม่อยา่งมากและชดัเจน ตามผลการดำาเนนิงาน  
ที่แสดงในตารางด้านล่าง สมาชิกท่านใดที่มีข้อเสนอให้ปรับปรุง พัฒนา  
ให้ท่านส่งข้อเสนอภายใน 30 กันยายน พ.ศ.2562 นี้ เพื่อจะได้นำาพิจารณา
เข้าแผนปีบัญชี 2563

  วันที่  26 ตุลาคม 2562 เป็น 
วันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ที่ห้อง
ประชมุชัน้ 6 อาคาร 50 พรรษาฯ โรงพยาบาล 
สรรพสทิธปิระสงค ์เวลา 08.00 น - 16.00 น. 
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน มีรางวัลมากมายเช่นทุกปี  
มีลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดำาเนินการ 1 คน และกรรมการ 
ดำาเนินการ 5 คน  ขอขอบคุณในความร่วมมือทั้งจากกรรมการ ผู้จัดการ   
เจ้าหน้าที่ และ สมาชิก
  สำาหรับเหตุการณ์นำ้าท่วม ทั้งอำาเภอเมือง อำาเภอวารินชำาราบ และ 
ทุกอำาเภอในจังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดอื่น สมาชิกเราอาจเป็นหนึ่งใน 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ซึ่งจากประสบการณ์
จริงดูว่าจะรุนแรงกว่าปี 2521 หรือปีอื่นๆ ที่ผ่านมา ขอเป็นกำาลังใจให้ 
ทุกท่านผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปด้วยดี มีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็ง สามารถ
ต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเรามีสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกที่ประสบภัยนำ้าท่วม โดยให้บันทึกคำาขอตามขั้นตอนนะคะ เรายินดีที่ 
จะช่วยกันดูแลท่านด้วยความจริงใจ  พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป สวัสดีค่ะ

ผลการดำาเนินงาน หน่วย : บาท
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รายการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562

 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคล
ที่เป็นสมาชิกรู้จักประหยัด รู้จักการออมทรัพย์ โดยส่งเสริม 
การออมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 วิธี
 1. การออมโดยการถอืหุน้ ซึง่สหกรณก์ำาหนดใหส้มาชกิสง่
ชำาระคา่หุน้เปน็ประจำาทกุเดอืนและจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กส่มาชกิ
ตามอัตราที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำาหนดไว้ 
เงินปันผลที่ได้รับนี้ไม่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ เมื่อสมาชิกลาออก
จากสหกรณ์ก็สามารถถอนค่าหุ้นคืนได้
 2. การออมโดยเงินฝาก สหกรณ์มีการออมเงินฝากทั้ง
ประเภทออมทรัพย์และประจำาซึ่งให้ผลตอบแทนในรูปอัตรา
ดอกเบี้ยและการให้บริการเงินกู้
 สหกรณ์จะนำาเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกมา
หมุนเวียน “ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก” เพื่อนำาไปใช้จ่ายเมื่อ
เกิดความจำาเป็น โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและ 
การช่วยเหลือจึงเป็นการช่วยกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมอีกทางหนึ่ง และนำาเงินบางส่วนไปลงทุนกับสถาบันตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการดำาเนินการ
 ในการดำาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ดำาเนินการโดย
สมาชิก กล่าวคือ สมาชิกจะเลือกตั้งตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่
ให้เข้ามาบริหารงานในสหกรณ์ตัวแทนสมาชิกเหล่านี้เรียกว่า  
“คณะกรรมการดำาเนินการ” ประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการจำานวนตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ  

นางอรุณรัตน์    ศุภวรรณาวิวัฒน์
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำาเนินการจะทำาหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ 
โดยจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำาหนด
นโยบายในการทำางานแล้วจึงมอบให้  “ฝ่ายจัดการ”  รับไป
ปฏิบัติงานต่อไป ฝ่ายจัดการนั้นประกอบด้วย ผู้จัดการ  
รองผู้จัดการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ 
สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯลฯ ซึ่งทำาหน้าที่บริการแก่สมาชิก
ที่มาติดต่อทำาธุรกิจกับสหกรณ์

สิทธิหน้าที่ของสมาชิก
 สหกรณ์เป็นของสมาชิกและสมาชิกทุกคนมีบทบาทที่จะ
ควบคุมการบริหารงานสหกรณ์โดยใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกให้ถูกต้องและสมำ่าเสมอการเข้าร่วมประชุมใหญ่
เปน็ทัง้สทิธแิละหนา้ทีอ่นัสำาคญัยิง่ของสมาชกิทกุคนควรจะตอ้ง 
เขา้รว่มประชมุใหญข่องสหกรณ ์ซึง่เปน็โอกาสทีส่มาชกิจะแสดง
บทบาทรักษาสิทธิและปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของตน 
ตลอดจนการตดิตามผลการดำาเนนิงานการจดัสรรผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรม กำาหนดนโยบายการดำาเนินงาน 
รวมทั้งคัดเลือกกรรมการดำาเนินงานที่มีความสามารถและ 
มอบภารกิจในการดำาเนินงานต่อไปในทางอันเป็นประโยชน์
ต่อมวลสมาชิก เสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้กับสหกรณ์  
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมมีบทบาทหน้าที่ แสดงความคิดเห็น 
ออกเสียงและยอมรับมติของที่ประชุม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ข้อบังคับและระเบียบ เพื่อให้สหกรณ์ดำาเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำาหนดไว้
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ลำาดับ รายการ
รวมสะสมตั้งแต่ต้นปี

จำานวน (ราย) จำานวน (บาท)
1 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม 8 880,000.00

2 สวัสดิการสงเคราะห์บำาเพ็ญกุศลศพ(สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,มารดา) 46  622,500.00

3 สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ 30 407,000.00

4 สวัสดิการค่ายังชีพสมาชิก 71 545,000.00

5 สวัสดิการช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 196 382,500.00

6 สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก 253 320,218.00

7 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยต่างๆ 3 12,000.00

รวม 607 3,169,218.00
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ประเภทของเงินฝาก สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับ 49 (2) ก สมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับ 49 (2) ข

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์พิเศษ

ออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร(1)

ออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร(2)

ประจำ� 12 เดือน

ออมทรัพย์รุ่นวันสหกรณ์

ประเภทของสมาชิก คุณสมบัติ

1. สมาชิกสามัญ 1.1  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

1.2  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

1.3 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำาหรือพนักงานราชการที่สังกัดของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์อุบลราชธานี,  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีหรือเป็น 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำาของสหกรณ์นี้หรือ 

1.4  เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

1.5  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

1.6  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

1.7 มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ได้

2. สมาชิกสมทบ
2.1 ตามข้อบังคับ 49 (2) ก 2.1.1 เป็นบุคคลที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม

2.1.2 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ /  
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด

2.2 ตามข้อบังคับ 49 (2) ข 2.2.1 เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือคู่สมรสหรือบิดามารดาของสมาชิกที่สังกัดโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 
สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด
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-  ธนาคารทหารไทย จำากัด  สาขาอุบลราชธานี          เลขที่บัญชี   305-2-09070-5

-  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด  สาขาถนนสรรพสิทธิ์          เลขที่บัญชี   475-300-352-6

-  ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)  สาขาอุบลราชธานี  เลขที่บัญชี  606- 2-01560-7

-  ธนาคารออมสิน  สาขาถนนยุทธภัณฑ์                  เลขที่บัญชี  020-134-27980-9

- ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี   322-0-61866-9

 สมาชกิสามารถโอนเงนิเขา้บญัชสีหกรณ ์เพือ่ชำาระเงนิกูแ้ละซือ้หุน้รายเดอืน หรอืฝากเงนิ โดยเอาเขา้

บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด ดังนี้

หมายเหตุ   เมื่อโอนเงินแล้ว  
กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่
โอนเงนิทนัท ีหรอืสมาชกิสามารถ
ฝากข้อความมายังสหกรณ์ ทาง
เว็บไซด์ของสหกรณ์ได้ว่าเงินนั้น
เป็นของท่าน

การโอนเงิน :

จากการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด  

ชุดที่ 45 ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงการซื้อหุ้น ดังนี้

 1. สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น ไม่เกิน 10 ล้านบาท สามารถซื้อหุ้นด้วยเงินสดรวมทั้งหักผ่าน

  เงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน

 2.  สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น มากกว่า 10 ล้านบาท สามารถซื้อหุ้นด้วยเงินสดรวมทั้งหักผ่าน

  เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่  4  มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

สมาชิกที่สามารถฝากเงินได้ตามประกาศ

การซื้อหุ้น

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

ไม่มีสิทธิ์
เลือกตั้ง
ในวัน

ประชุม
ใหญ่
สามัญ

ประจำาปี
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เวลารับ-จ่ายเงิน สหกรณ์ฯ

ธุรกรรมด้านสินเชื่อ
เวลา 08.00 – 13.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

เวลา 08.00 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
แจ้งให้ทราบ สหกรณ์ฯ มีสถานที่จอดรถสำาหรับ 
บริการสมาชิกหรือผู้มาติดต่อสหกรณ์

ที่ “ลานสุวรรณกูฏ”ด้านข้างอาคารสหกรณ์ฯ 
มี 3 ช่อง ได้แก่ ช่องจอดเลขที่ 69, 70, 71

จากการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด  

ชุดที่ 45 ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงการซื้อหุ้น ดังนี้

 1. สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น ไม่เกิน 10 ล้านบาท สามารถซื้อหุ้นด้วยเงินสดรวมทั้งหักผ่าน

  เงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน

 2.  สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น มากกว่า 10 ล้านบาท สามารถซื้อหุ้นด้วยเงินสดรวมทั้งหักผ่าน

  เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่  4  มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

สมาชิกไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยตนเอง 
สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายค่าตอบแทน

ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

จ่ายค่าตอบแทน หลังจากประชุมใหญ่

มีมติรับทราบและรับรองผู้ลงสมัคร  

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562

การเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ โดยใช้เครื่องลงคะแนนแบบกดปุ่ม 

รับเลือกตั้งประธานกรรมการ, กรรมการดำาเนินการ 

และผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่เกิน เวลา14.00 น.
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ตำาแหน่งประธานกรรมการดำาเนินการ   จำานวน 1 คน 

ตำาแหน่งกรรมการดำาเนินการ   จำานวน 5 คน

ตำาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ    จำานวน 3 คน 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร/รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำา ขนาด 2 นิ้ว  จำานวน 1 แผ่น ไม่เกิน 6 เดือน

- สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ วุฒิการศึกษา

- หลักฐานการอบรม(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

- รับรองสำาเนาถูกต้อง 

 สมัครด้วยตัวเอง เริ่ม 6-26 กันยายน 2562 (ในวันเวลาราชการ) 

ขอเชิญสมัครเพื่อเลือกตั้ง (ประจำาปี 2563)
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โปรดแสดงบัตร
ประจำาตัวประชาชน 
เพื่อลงคะแนน 
และรับค่าตอบแทน

ลุ้นรับรางวัล
ตลอดการประชุม

ห้าม!! หาเสียงในพื้นที่ ชั้น 6
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

วันที่ 26 ตุลาคม 2562

รางวัลสำาหรับสมาชิกสามัญ 65 รางวัลๆ ละ

500 บาท 
รางวัลสำาหรับสมาชิกสมทบ 15 รางวัลๆ ละ

500 บาทรางวัลพิเศษ 20 รางวัลๆ ละ 

1,000 บาท  
(เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมเท่านั้น)

(อยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุม ก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัล)
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อัตราดอกเบี้ย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ 
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(หักภาษีเหลือ 
3.40%)

      เงินฝาก           ร้อยละ/ปี
-  เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)                    2.50 
-  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)        3.50  
-  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร (เริ่ม18 ส.ค.60)  4.50
- เงินฝากประจำา 12 เดือน (เริ่ม 1 ม.ค.62)       4.00

   เงินกู้                        ร้อยละ/ปี
- สามัญงวดชำาระไม่เกิน 240 งวด  ร้อยละ 6.25
- สามัญงวดชำาระไม่เกิน 360 งวด  ร้อยละ 6.50
- ฉุกเฉินงวดชำาระไม่เกิน 12 งวด  ร้อยละ 6.25        (เริ่ม 1 ม.ค.62)
- ฉุกเฉินงวดชำาระไม่เกิน 24 งวด  ร้อยละ 6.50 
- เงินกู้ทุนเรือนหุ้น  ร้อยละ 6.00
-  เงินกู้พิเศษ (เคหะ)  ร้อยละ 5.50    
- โครงการเงินกู้พิเศษ (พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 2) ร้อยละ 6.25   
 (เริ่ม 18 มิ.ย.62 ถึง 31 มี.ค.63)

รางวัลที่สหกรณ์ฯ ได้รับ
1.  โครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

2.  สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำาปี พ.ศ.2561 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 3. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่มีการออมเฉลี่ยต่อรายสูงสุดปี 2561

ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ ประจำาปี 2562

โทรศัพท์      045-255838      
มือถือ      089-720-3212      
มือถือ      085-479-5651 , 090-376-4847 
สอบถามเคหะ
โทรสาร    -  045-255838-9 ต่อ  15
โทรสายใน   -   ผู้จัดการ  1369       
   -  ฝ่ายสินเชื่อ  1377     
   -  ฝ่ายการเงิน และเงินฝาก 1347



กรุณาส่ง

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 15/2555

ปจ.อุบลราชธานี 34000

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด
247/1 ถ.สรรพสิทธิ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 โทรศัพท์ 045-255838-9     มือถือ 089-720-3212 , 085-479-5651

โทรสาร  045-255838-9 ต่อ 15  โทรสายใน  1347,  1377, 1369 http://www.sunpasitcoop.com หรือ E-Mail: sunpasitcoop@sunpasitcoop.com

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 45 ประจำาปี 2562  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นางวันเพ็ญ ดวงมาลา     ประธานกรรมการ                   

นางสาววาสนา	 อุปสาร	 รองประธานกรรมการคนที	่1			

นางสาวกรรณิการ์	 ยุภาศ	 รองประธานกรรมการคนที	่2

ว่าที่ร้อยเอกสมาน	 บุญช่วย	 กรรมการ-เหรัญญิก	

นางลักขณา	 ทองมี			 กรรมการ-ผู้ช่วยเหรัญญิก		

นางสุดา		 เชื้อสิงห์	 ผู้จัดการ
นางสาวคงคา			 ประสานพิมพ์	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางบังออน			 คำาเพชร	 เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นางจุฑาไล			 พลาศรี	 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศลิษา			 ใจชอบ	 เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวอุณาโลม	พิลาชัย	 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายนันพงศ์	 ชยาทิกุล	 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาววัจนีย์	 พิมพาชัย	 เจ้าหน้าที่บัญชี
นายสุชาติ			 ชนะมี	 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์, รวมทั้งแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ
วัตถุประสงค์

จัดทำาโดย

นางอรุณรัตน์	 ศุภวรรณาวิวัฒน์		 กรรมการ

นางวิไล				 สมนึก	 กรรมการ	

นายพรายจุมพล			สายเสมา	 กรรมการ

นายสินทร	 จันทะสาต	 กรรมการ

นางฤดี		 แก้วคำาไสย์	 กรรมการ-เลขานุการ

นางจันทนา			 พูลผล	 กรรมการ-ผู้ช่วยเลขานุการ

มอบเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม สวัสดิการบำาเพ็ญกุศลศพ  ให้แก่ทายาทสมาชิก 

มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์

ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ

เอกสารฉบับนี้เป็นวารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด


