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(นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา)
ประธานกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำากัด
ชุดที่ 46 ปี 2563

ติดต่อได้ที่ 089-5842958

สาร...จากประธานกรรมการดำาเนินการ
นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา

                   รายการ 31 ต.ค. 62 30 พ.ย. 62 31 ธ.ค. 62 31 ม.ค. 63

1.  จำานวนสมาชิกรวม (คน) 3,434 3,448 3,453 3,456
     1.1 จำานวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,662 2,665 2,673 2,679
     1.2 จำานวนสมาชิกสมทบ (คน) 620 631 628 627
     1.3 จำานวนสมาชิกสมทบ (ทายาทโดยตรง) 152 152 152 150
2.  สินทรัพย์รวม 4,265,534,025.17 4,294,551,608.38 4,308,584,500.37 4,379,592,119.57
      2.1 เงินให้สมาชิกกู้ 4,062,014,651.86 4,127,373,683.96 4,169,021,830.18 4,226,145,054.21
      2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ - - - -
      2.3 เงินลงทุน 183,665,567.76 150,604,104.87 122,970,808.64 136,825,543.42
            2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 108,208,067.76 75,146,604.87 42,513,308.64 56,368,043.42
            2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว 75,457,500.00 75,457,500.00 75,457,500.00 75,457,500.00
            2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น  -    -    5,000,000.00 5,000,000.00
      2.4 สินทรัพย์อื่น  19,853,805.55 16,573,819.55 16,591,861.55 16,621,521.94

3.หนี้สินรวม 2,175,680,477.10 2,176,494,422.37 2,171,965,520.43 2,208,779,054.07

      3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 1,914,001,089.72 1,875,366,760.50 1,880,175,003.41 1,874,266,720.69
      3.2 เงินกู้ยืม  250,000,000.00 290,666,600.00 281,333,200.00 323,664,800.00
      3.3 หนี้สินอื่น  10,679,387.38 10,461,061.87 10,457,317.02 10,847,533.38
4. ทุนของสหกรณ์ 2,070,985,330.09 2,081,850,990.09 2,094,653,310.09 2,108,280,570.09
      4.1 ทุนเรือนหุ้น 1,893,903,960.00 1,904,769,620.00 1,917,571,940.00 1,931,199,200.00
      4.2 ทุนสำารอง 173,891,052.84 173,891,052.84 173,891,052.84 173,891,052.84
      4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ 3,190,317.25 3,190,317.25 3,190,3,317.25 3,190,317.25
      4.4 กำาไรสุทธิ 19,868,179.98 36,206,157.92 41,965,669.85 62,532,495.41

5. รายได้ 22,141,772.95 43,645,000.58 66,287,360.73 89,111,929.53
6. ค่าใช้จ่าย  2,273,592.97 7,438,842.66 24,321,690.88 26,579,434.12

  กราบเรียนและเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำากัด ที่รักและเคารพทุกท่าน
        พบกันอีกครั้ง ในวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล 
สรรพสทิธปิระสงค ์อบุลราชธาน ีจำากดั ซึง่เปน็ฉบบัแรกของปบีญัช ี2563 
เปน็การรายงานผลการดำาเนนิงานและกจิกรรมตา่งๆ จากเดอืนตลุาคม 
2562 ถึงเดือน มกราคม  2563  รวมเวลา 4 เดือน นอกจากมีผลการ
ดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมร่วมกับสหกรณ์จังหวัด
อบุลราชธาน ี ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชมุนมุสหกรณ์
สาธารณสุขไทย จำากัด สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตลอด 
ทั้งการเข้าอบรม การร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน ที่สหกรณ ์
ออมทรพัยข์องเราจดัใหส้มาชกิม ี3 โครงการ โดยวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2563  
เริ่มโครงการที่ 1 ทัศนศึกษาภายในจังหวัด 1 วัน ที่อำาเภอเขมราฐ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
  เมื่อปี 2561 สหกรณ์ของเรา ได้รับรางวัลธรรรมาภิบาลสีขาว 
คะแนนสงูสดุของจงัหวดัอบุลราชธาน ีและเมือ่วนัที ่24 มกราคม 2563   
สหกรณ์ของเราได้ เข้าร่วมรับการประเมินธรรมาภิบาลสีขาว  
ประจำาปี 2562       
  ในปีบัญชี 2563 งานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่
กำาหนดซึ่งผ่านการอนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ส่วนผลกำาไรสุทธิก็เพิ่มขึ้น
ชัดเจน  ตามผลการดำาเนินงาน ที่แสดงในตารางด้านล่าง  
         วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันครบรอบ 46 ปี ของ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำากัด  

ขอเชญิสมาชกิทกุทา่นรว่มกนัทำาประโยชน์
โดยนำาเงนิเขา้ฝาก/ออม/ซือ้หุน้ อยา่งนอ้ย 
ท่านละ 100 บาท ถือเป็นการทำาบุญ
ไ ด้ ด อก เบี้ ย แ ละ เป็ น ก า รออม เพื่ อ 
วันสหกรณ์ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  
ขอขอบคุณในความร่ วมมือทั้ ง จาก
กรรมการ ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่ และ 
สมาชิก
 สำาหรับเหตุการณ์นำ้าท่วม ทั้งอำาเภอเมือง อำาเภอวารินชำาราบ 
และทุกอำาเภอในจังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดอื่น ก็ผ่านพ้นไป 
อย่างแสนสาหัส และอยู่ในระยะพักฟื้น ฟื้นฟู ปัจจุบันเรากำาลัง 
ประสบปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจมีปัญหา ขอเป็น
กำาลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปด้วยดี มีสุขภาพกายและใจที่
เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ของเรา
ยินดีที่จะจับมือก้าวเดินไปพร้อมกัน ดูแลซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ   
พบกันใหม่ในฉบับต่อไป  สวัสดีคะ

ผลการดำาเนินงาน หน่วย : บาท
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ธุรกรรมด้านสินเชื่อ

เวลารับ-จ่ายเงิน สหกรณ์ฯ

เวลา 08.00 – 13.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

เวลา 08.00 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

จากการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 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

การซื้อหุ้น

-  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

หมายเหตุ   เมื่อโอนเงินแล้ว  
กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่
โอนเงนิทนัท ีหรอืสมาชกิสามารถ
ฝากข้อความมายังสหกรณ์ ทาง
เว็บไซด์ของสหกรณ์ได้ว่าเงินนั้น
เป็นของท่าน

การโอนเงิน : สมาชกิสามารถโอนเงนิเขา้บญัชสีหกรณ ์เพือ่ชำาระเงนิกูแ้ละซือ้หุน้รายเดอืน หรอืฝากเงนิ โดยเอาเขา้

บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำากัด ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ 

(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 3)   ร้อยละ 6.25
- โครงการเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทาง
 การเงินของสมาชิก ปี 2563    ร้อยละ 6.25
 (กู้เงินปันผล-เฉลี่ยคืน)       
- โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำาระคืน กยศ. และ กรอ.ของสมาชิก ปี 2563 
 ชำาระไม่เกิน 240 งวด    ร้อยละ 6.25
 ชำาระไม่เกิน 360 งวด   ร้อยละ 6.50

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

แจ้งให้ทราบ สหกรณ์ฯ มีสถานที่จอดรถสำาหรับ 
บริการสมาชิกหรือผู้มาติดต่อสหกรณ์

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

สหกรณ์งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในวันรับเงินเดือน

และวันสิ้นเดือน (แต่ละเดือนงดจ่าย 2 วันทำาการ) 

เพื่อประมวลผลเรียกเก็บเงินเดือน

ของสมาชิกในรอบเดือน ทำาให้ ไม่สามารถ

จ่ายเงินกู้ ให้กับสมาชิกได้
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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

สมาชิกที่สามารถฝากเงินได้ตามประกาศ

ประเภทของสมาชิก คุณสมบัติ

1. สมาชิกสามัญ 1.1   เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

1.2   เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

1.3  เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำา สังกัดของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์,  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์หรือเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำา 
 ของสหกรณ์นี้หรือ 

1.4 เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
1.5 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

1.6 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

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

2.1.2   เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ / 
 สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 
 สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำากัด

2.2 ตามข้อบังคับ 49 (2) ข 2.2.1  สัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ เป็นบุตรหรือคู่สมรสหรือบิดา มารดาของสมาชิก 

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

ไม่มีสิทธิ์
เลือกตั้ง
ในวัน

ประชุม
ใหญ่
สามัญ

ประจำาปี

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำากัด5

โครงการกู้พิเศษ ประจำาปี 2563 จำานวนเงินกู้สูงสุด (บาท) หมายเหตุ

โครงการ เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิก ปี 2563 500,000.00

ใช้บุคคลคำ้าประกัน ต้องไม่เป็นผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญ
ไม่เกิน 250,000 บาท คนคำ้าประกัน 1 คน
ไม่เกิน 500,000.00 บาท คนคำ้าประกัน 2 คน

โครงการ เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการ
เงินของสมาชิก ปี 2563 150,000.00

กู้ได้สูงสุด 90% ของเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2562
สำารองหักชำาระเงินสมาคมฌาปนกิจและกองทุน ต่างๆ

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำาระคืน กยศ. 
และ กรอ. ของสมาชิก ปี 2563 ยอดค้างชำาระ กยศ./ กรอ.

สามารถส่งหักชำาระหนี้ผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก

หมายเหตุ :  งดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร ไม่มีการเปิดบัญชีใหม่เพิ่ม สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้แล้ว 

  สามารถฝากเงินเพิ่มได้ตามระเบียบฯ เดิม (ประกาศเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำากัด6 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำากัด6

การกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำาประกัน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเงินกู้และการคํ้าประกัน

 สมาชิกสามัญข้าราชการคนหนึ่ง          สามารถคำ้าประกันสำาหรับสมาชิกสามัญไม่เกิน 14 คน 
 สมาชิกสามัญลูกจ้างประจำาคนหนึ่ง      สามารถคำ้าประกันสำาหรับสมาชิกสามัญไม่เกิน 10 คน
 สมาชิกสามัญพนักงานราชการคนหนึ่ง   สามารถคำ้าประกันสำาหรับสมาชิกสามัญไม่เกิน  9 คน

การกู้ฉุกเฉิน ยอดเงินกู้สูงสุด (บาท) หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำา

ข้าราชการ

100,000.00

150,000.00

250,000.00

1. ชำาระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน

2. เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หลังหักค่าใช้จ่าย

3. ชำาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า  1 งวด จึงจะทำาสัญญากู้ใหม่ได้ 

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 95 
ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิก

ผู้กู้มี

ยอดเงินกู้สูงสุด (บาท) หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

ไม่เกินร้อยละ 95 
ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกผู้กู้มี

1. ชำาระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน
2. ชำาระไม่เกิน 360 งวด

เงินกู้พิเศษ

เพื่อการเคหะ

ยอดเงินกู้สูงสุด (บาท) หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

ไม่เกินร้อยละ 90
ของการประเมินราคาทรัพย์สิน

สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

1. ชำาระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน
2. ชำาระไม่เกิน 360 งวด

หมายเหตุ  1.  พนักงานราชการ กู้สามัญได้ไม่เกิน  600,000  บาท แต่เมื่อรวมการกู้สามัญโครงการกู้พิเศษแล้วต้องไม่เกิน  800,000  บาท
   2.  ลูกจ้างประจำา  กู้สามัญได้ไม่เกิน 4,000,000  บาท แต่เมื่อรวมการกู้สามัญโครงการกู้พิเศษแล้วต้องไม่เกิน  5,000,000  บาท
   3. ข้าราชการ  กู้สามัญได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท แต่เมื่อรวมการกู้สามัญโครงการกู้พิเศษแล้วต้องไม่เกิน  6,500,000  บาท

จำ�นวนเงินกู้ส�มัญ จำ�นวนเงินกู้ส�มัญ จำ�นวนเงินกู้ส�มัญพนักง�นร�ชก�ร
คนคำ้�ประกัน 

(คน)

ลูกจ�้งประจำ�
คนคำ้�ประกัน 

(คน)

ข้�ร�ชก�ร 
คนคำ้�ประกัน

(คน)

ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 200,000 บาท
ไม่เกิน 300,000 บาท
ไม่เกิน 400,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่เกิน 600,000 บาท
ไม่เกิน 700,000 บาท
ไม่เกิน 800,000 บาท

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ไม่เกิน   250,000 บาท
ไม่เกิน   500,000 บาท
ไม่เกิน   750,000 บาท
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ไม่เกิน 3,500,000 บาท
ไม่เกิน 4,000,000 บาท
ไม่เกิน 49000,000 บาท
ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ไม่เกิน   250,000 บาท
ไม่เกิน   500,000 บาท
ไม่เกิน   750,000 บาท
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ไม่เกิน 3,500,000 บาท
ไม่เกิน 4,000,000 บาท
ไม่เกิน 49000,000 บาท
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ไม่เกิน 5,500,000 บาท
ไม่เกิน 6,000,000 บาท
ไม่เกิน 6,500,000 บาท



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำากัด7 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำากัด7

ลำาดับ โครงการ วันที่ทัศนศึกษา รับจำานวน (คน) หมายเหตุ

   1 อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธานี
ไป-กลับวันเดียว

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 100  คน

   (รถบัส 2 คัน)

หากครบจำานวน

ปิดรับทันที

   2 ประเทศญี่ปุ่น 
(เกาะฮอกไกโด)

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ถึงวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

67   คน

(รถบัสญี่ปุ่น 2 คัน)

หากครบจำานวน

ปิดรับทันที

   3 จังหวัดสตูล 
(เกาะหลี่เป๊ะ)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ถึงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

90  คน

  (รถบัส 2 คัน)

หากครบจำานวน

ปิดรับทันที

ลำาดับ โครงการ ราคาเต็ม 
(บาท)

สหกรณ์ฯ 
ออกค่าใช้จ่าย 

ให้สมาชิก (บาท

 สมาชิกจ่ายเอง

(บาท)

   1 อ.เขมราฐ  

จ.อุบลราชธานี

ไป-กลับวันเดียว

550 550 0

   2 ประเทศญี่ปุ่น 

(เกาะฮอกไกโด) 

36,490 2,500 33,990

   3 จังหวัดสตูล 

(เกาะหลี่เป๊ะ)

9,990 2,500 7,490

ลำาดับ โครงการ วัน สหกรณ์ฯ 
ออกค่าใช้จ่าย 

ให้สมาชิก (บาท)

 สมาชิกจ่ายเอง

(บาท)

   1 อ.เขมราฐ  

จ.อุบลราชธานี

ไป-กลับวันเดียว

   2 มกราคม 2563 ถึง

วันที่ 15 มกราคม 2563

ราคา

- สมาชิก 550.-

(ถ้าจะไปโครงการอื่น)

-ผู้ติดตาม  650.-

ผู้ที่ชำาระเงินแล้วจะให้สิทธิ์

จองที่นั่ง โดยเปิดจองที่นั่ง

พร้อมกันทั้ง 2 คัน

   2 ประเทศญี่ปุ่น 

(เกาะฮอกไกโด)

   2 มกราคม 2563 ถึง

วันที่ 15 มกราคม 2563  

 ราคา

- สมาชิก    33,990.-

- ผู้ติดตาม 36,490.-

บริษัททัวร์ได้จองที่นั่ง

ของเครื่องบินไป-กลับ

ดอนเมือง-ญี่ปุ่น  ให้

   3 จังหวัดสตูล 

(เกาะหลี่เป๊ะ)

   2  มีนาคม 2563 ถึง

วันที่ 17 เมษายน 2563

ราคา

- สมาชิก     7,490.-

- ผู้ติดตาม  9,990.-

ผู้ที่ชำาระเงินแล้วจะให้สิทธิ์

จองที่นั่ง โดยเปิดจองที่นั่ง

พร้อมกันทั้ง 2 คัน

โครงการทัศนศึกษาสมาชิกประจําปี 2563

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความจำานงได้ที่ 
งานธุรการ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

โทรสายใน 1347, โทรมือถือ 089-720-3212,  085-479-5651  หรือทางแอพพลิเคชั่น  
หรือทางเว็บไซด์ www.sunpasitcoop.com  หรือทางไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ



กรุณาส่ง

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 15/2555

ปจ.อุบลราชธานี 34000

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 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 46 ประจำาปี 2563  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นางวันเพ็ญ ดวงมาลา    ประธานกรรมการ                   

นางอรุณรัตน์ ศุภวรรณาวิวัฒน ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1   

นางลักขณา ทองมี รองประธานกรรมการคนที ่2

ว่าที่ร้อยเอกสมาน บุญช่วย กรรมการ-เหรัญญิก 

นางวนิดา เมฆวิมล   กรรมการ-ผู้ช่วยเหรัญญิก  

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

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์, รวมทั้งแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ
วัตถุประสงค์

จัดทำาโดย

นางอุไร เจนวิทยา  กรรมการ

นางวิไล    สมนึก กรรมการ 

นายสินทร จันทะสาต กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ ์ ศรีสุข กรรมการ

นางฤด ี แก้วคำาไสย์ กรรมการ-เลขานุการ

นางจันทนา   พูลผล กรรมการ-ผู้ช่วยเลขานุการ

เอกสารฉบับนี้เป็นวารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำากัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562

มอบสวัสดิการค่ายังชีพสมาชิกที่เกษียณราชการ

มอบของที่ระลึกวันขึ้นปีใหม่ 2563

รางวัลสหกรณ์  สีขาวด้วยธรรมาภิบาล


