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เปิดรับ
สมัครแล้ว

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2556
จํานวน 190 ทุน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. -16 ส.ค.56
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุน
ได้ที่ www.shsavings@shsavings.com 

สรุปสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ ที่สมาชิกหรือทายาทได้รับแล้ว (ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค.55 – 31 พ.ค.56)
ลำ ดับ รำยกำร จำ นวน (คน) จำ นวนเงิน (บำท)

1 สวัสดิกำรสมำชิกถึงแก่กรรม 6   970,000.00
2 ค่ำสงเครำะห์บำ เพ็ญกุศลศพ  (สมำชิก,คู่สมรส,บุตร,บิดำ,มำรดำ) 54 675,000.00
3 สวัสดิกำรเกษียณ / ลำออกจำกรำชกำร 17 107,500.00
4 สวัสดิกำรค่ำยังชีพ 36 280,000.00
5 สวัสดิกำรทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก 183 379,500.00
6 สวัสดิกำรทัศนศึกษำสมำชิก (2 ครั้ง) 159 238,700.00

รวม 455 2,650,700.00

เรื่องในเล่ม..
ผลการดา เนินงาน (รอบ 8 เดือน) 2
สอ.รพ.สปส.อุบลฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 3
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษครบรอบ 40 ปี 3
ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2556 4
เงินให้กู้แก่สมาชิกมี 3 ประเภท 5
ภาวะอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมีเนียม) ในภาคอีสาน : ตอนที่ ๑ 6
มหัศจรรย์จากตัวเลข เงินงอกได้ 7
ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เช่น สส.ปท., สส.ธท., สส.ชสอ. 8

มาตร
ฐาน ซือ่ต

รง มัน่คง ปลอดภัย ม่ันใจสหกรณ ์



รำยกำร  31 ม.ค. 56 28 ก.พ. 56 31 มี.ค. 56 30 เม.ย. 56 31 พ.ค. 56
จำ�นวนสม�ชิกส�มัญ (คน) 1,860 1,863 1,860 1,860 1,862
จำ�นวนสม�ชิกสมทบ (คน) 562 565 563 559 557
1. สินทรัพย์รวม 1,856,777,067.71 1,879,379,899.08 1,911,177,959.15 1,921,548,483.90 1,950,875,196.36 
 1.1 เงินให้สมาชิกกู ้ 1,610,033,188.25 1,646,435,402.00 1,668,271,615.56 1,681,178,584.80 1,711,464,327.50 
 1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู ้ 9,175,880.75 9,075,880.75 8,975,251.52 10,075,251.52 9,970,251.52 
 1.3 เงินลงทุน 205,900,272.70 192,197,960.32 202,260,436.06 199,276,171.15 198,420,326.91 
  1.3.1 เงินสด/เงินฝ�กธน�ค�ร 53,544,756.31 39,842,443.93 49,904,919.67 45,368,815.28 44,512,971.04 
  1.3.2 เงินลงทุนระยะยาว 80,330,500.00 80,330,500.00 80,330,500.00 80,330,500.00 80,330,500.00 
  1.3.3 เงินฝ�กสหกรณ์อื่น 72,025,016.39 72,025,016.39 72,025,016.39 73,576,855.87 73,576,855.87 
 1.4 สินทรัพย์อื่น 31,667,726.01 31,670,656.01 31,670,656.01 31,018,476.43 31,020,290.43 
2. หนี้สินรวม 735,993,949.48 742,414,412.48 764,830,738.20 760,409,443.50 680,185,177.71 
 2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 631,166,799.54 640,088,024.37 674,917,599.73 672,384,232.41 677,042,247.65 
 2.2 หนี้สินอื่น 104,827,149.94 102,326,388.11 89,913,138.47 88,025,211.09 3,142,930.06 
3.  ทุนของสหกรณ ์ 1,091,715,812.71 1,099,134,932.71 1,103,368,302.71 1,109,264,112.71 1,116,227,742.71 
 3.1 ทุนเรือนหุ้น 1,009,278,630.00 1,016,697,750.00 1,020,931,120.00 1,027,045,930.00 1,034,114,060.00 
 3.2 ทุนสำ�รอง 79,771,486.71 79,771,486.71 79,771,486.71 79,771,486.71 79,771,486.71 
 3.3 ทุนสะสมและอื่นๆ 2,665,696.00 2,665,696.00 2,665,696.00 2,446,696.00 2,342,196.00 
 3.4 กํำไรสุทธ ิ 29,067,305.52 37,830,553.89 42,430,018.24 51,874,927.69 61,525,755.94 
4.  รำยได ้ 36,068,854.98 45,287,255.91 55,181,039.96 65,824,754.97 76,076,425.86 
5.  ค่ำใช้จ่ำย 7,001,549.46 7,456,702.02 12,751,021.72 13,949,827.28 14,550,669.92 

ผลการดำาเนินงาน (รอบ 8 เดือน)     

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก	(เริ่มวันที่	1	มกราคม	2556)	 ร้อยละ/ปี
	 -	เงินฝากออมทรัพย์	 2.50	
	 -	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 3.25		
	 -	เงินฝากประจำา	12	เดือน	(เริ่ม	1	มิถุนายน	2554)				 4.00	
เงินกู้ (เริ่มวันที	่19	มีนาคม	2555)	 ร้อยละ/ปี
	 -	สามัญ,	ฉุกเฉิน	 7.00
	 -	เงินกู้พิเศษ	(เคหะ,	รถยนต์)	 5.00			
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน	500,000	บาท	 6.75	
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต	่501,000-1,000,000	บาท	 6.50
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต	่1,001,000	บาทเป็นต้นไป	 5.75
เวลารับ – จ่ายเงินสหกรณ์ 08.30 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

การโอนเงิน
เข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธาน	ีจำากัด
สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ	์เพื่อชำาระเงินกู้และซื้อหุ้นรายเดือน	หรือฝากเงิน	โดยเอาเข้าบัญชีธนาคาร	ดังนี้
	 -	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
หมายเหตุ	เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที หรือสมาชิกสามารถฝากข้อความมายังสหกรณ์
	 ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ได้	ว่าเงินนั้นเป็นของท่าน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ
โทรศัพท์ 045-255838-9 มือถือ 089-720-3212 โทรสาร 045-264714

โทรสายใน - ห้องผู้จัดการ 1369  - ฝ่ายสินเชื่อ 1377  - ฝ่ายการเงิน และเงินฝาก 1347

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ..
สหกรณ์ฯ ได้เช่าที่จอดรถยนต์ ของสรรพสิทธิ์อพาธเม้นท์

จำานวน 3 ช่องจอด คือ ช่องจอดเลขที่ 69, 70, 71

ไว้เป็นที่จอดรถชั่วคราวสำาหรับสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่มา

ติดต่อสหกรณ์ฯ หากท่านใดมาจอดไม่ตรงวัตถุประสงค์

ของสหกรณ์ฯ และจอดเกิน 1 ชั่วโมง สหกรณ์ฯ

จำาเป็นต้องล็อคล้อและเสียค่าปรับจำานวน 100 บาท

หน่วย : บำท
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สอ.รพ.สปส.อุบลฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากปลัดจังหวัดอุบลฯ
 น�งอุไร เจนวิทย� รองประธ�นกรรมก�ร พร้อมด้วยกรรมก�รและเจ้�หน�้ที่ สอ.รพ.สปส.อุบลฯ รับมอบโล่
ประก�ศเกียรติคุณจ�กน�ยเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลร�ชธ�นี เมื่อวันที่ 26 กุมภ�พันธ์ 2556 วันสหกรณ์
แห่งช�ติ ประจำ�ปี 2556
 นับเป็นเกียรติประวัติอย่�งยิ่งแก่ สอ.รพ.สปส.อุบลฯ ที่ได้รับก�รคัดเลือกจ�ก 1 ใน 15 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
จังหวัดอุบลฯ ได้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นผลง�นของก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ที่
ผ่�นม�และจะพัฒน�ให้มุ่งสู่สหกรณ์ดีเด่นระดับภ�ค และระดับช�ติต่อไป 

วงเงินฝำก อัตรำดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษ (น้อยกว�่ 1,000,000 บ�ท) 3.25 %

เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษ (1,000,000 บ�ทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5,000,000 บ�ท) 3.40 %

เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษ (5,000,000 บ�ทขึ้นไป) 3.50 %

 โดยมีค�่ธรรมเนียมก�รถอนก่อนครบ 12 เดือน ร้อยละ 1 ของยอดที่ถอน จำ�นวนเงินรับฝ�กรวมทั้งโครงก�รไม่
เกิน 200 ล�้นบ�ท โดยเปิดรับฝ�กตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2557 หรือจนกว่�เงินฝ�กจะ
ครบต�มโครงก�ร
 สหกรณ์ฯ จะคิดอัตร�ดอกเบี้ยต�มวงเงินฝ�กแต่ละครั้ง (ไม่รวมยอดเดิม) โดยหลังจ�กสิ้นสุดโครงก�ร สหกรณ์ฯ 
จะคิดอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษต�มปกติ 
 โครงก�รนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2556 เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จํากัด
ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 ผลการดําเนินงาน
ได้เติบโตขึ้นมาตามลําดับ ฉะนั้น ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 จะเป็นวันครบรอบ 40 ปีของสหกรณ์

 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ฯ ชุดที่ 39 จึงกำ�หนดโครงก�รเงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 40 ปี
โครงก�ร 1 ระยะเวล� 12 เดือน

อาคารสรรพสิทธิ ์พลาซ่า
	 เมื่อปลายปี	 พ.ศ.	 2553	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ได้สร้างอาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่าจำานวน	 5	 ชั้นแล้วเสร็จ	 บนที่ดินเนื้อที	่ 92.4	
ตารางวา	อาคารมีพื้นที่ใช้สอย	1,017.50	ตารางเมตร	โดยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯได้บริหารจัดการอาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่ามากที่สุด	 ให้เป็นสถานที่อำานวยความสะดวกแก่สมาชิก	 เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก	 สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมบุคคลทั่วไป	
ที่มาใช้บริการในอาคารแห่งนี้	ปัจจุบันอาคาร	5	ชั้น	ประกอบด้วย	ชั้นที่ 1	จอดรถ,	รับส่งสินค้า,	ร้านค้าทั่วไป	ชั้นที่ 2	ร้านขายกาแฟ	
ชั้นที่ 3, 4	โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล	ชั้นที่ 5	สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ด้วยเพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกทุกคนเราจึง
ได้มีสถานที่นี้เป็นของพวกเรา	และเป็นความภาคภูมิใจจนถึงทุกวันนี้	จึงขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดไป

ครบรอบ
40 ปี
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ประกำศ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์อุบลรำชธำนี จำ กัด

เรื่อง กำรให้ทุนส่งเสริมกำรศึกษำสำ หรับบุตรสมำชิก
ประจำ ปี 2556

..............................................................
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 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์อุบลร�ชธ�นี 

จำ�กัด ได้ประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ฯ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 

16/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุน�ยน 2556 ที่ประชุมมีมติจะมอบทุนส่ง

เสริมก�รศึกษ�ให้แก่บุตรสม�ชิกท่ีกำ�ลังศึกษ�อยู่ในระหว่�งปีก�รศึกษ� 

2556 โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล�่วจะต้องมีคุณสมบัติและหลัก

เกณฑ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนและบุตรผู้สมัคร
 1.1 สม�ชิกผู้ยื่นขอรับทุน

  1.1.1 สม�ชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิก�รเพื่อก�รศึกษ�บุตร

ต้องเป็นสม�ชิกม�แล้วไม่น้อยกว�่ 1 ปี ในวันประก�ศรับสมัครขอรับทุน

  1.1.2 สม�ชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนก�รศึกษ�บุตรได้ 1 คน ใน

กรณีท้ังส�มีและภรรย�เป็นสม�ชิกสหกรณ์ส�ม�รถแสดงคว�มจำ�นง

ขอรับทุนก�รศึกษ�บุตรได้ทั้งสองคน โดยสม�ชิก 1 คน ต่อบุตร 1 คน

 1.2 บุตรผู้สมัครขอรับทุน

  1.2.1 เป็นบุตรสม�ชิกส�มัญหรือบุตรสม�ชิกสมทบ (แต่ไม่รวม 

ถึงบุตรบุญธรรม) ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ อ�ยุไม่น้อยกว�่ 3 ปี และไม่เกิน 30 

ปีบริบูรณ์ ในวันประก�ศรับสมัคร

  1.2.2 เป็นบุตรสม�ชิกท่ีศึกษ�อยู่ในสถ�บันศึกษ�ของท�ง

ร�ชก�ร หรือสถ�บันศึกษ�ของเอกชนที่ท�งร�ชก�รรับรองวิทยฐ�นะ

  1.2.3 ต้องไม่เป็นบุตรของสม�ชิกท่ีได้รับทุนส่งเสริมก�รศึกษ�

บุตรสม�ชิกสหกรณ์ติดต่อกันทุกป ี

2. หลักฐำนกำรขอรับทุน และยื่นใบสมัคร
 2.1 ขอใบสมัคร ได้ที่สำ�นักง�นสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ล

สรรพสิทธิประสงค์อุบลร�ชธ�นี จำ�กัด ชั้น 5 อ�ค�รสรรพสิทธิ์พล�ซ่�

 2.2 สำ�เน�บัตรประช�ชนของสม�ชิก

 2.3 หลักฐ�นก�รศึกษ�ของบุตร เช่น หนังสือรับรองจ�กสถ�บัน

ก�รศึกษ� หรือใบเสร็จรับเงินของสถ�นศึกษ� ประจำ�ปี 2556

 2.4 สูติบัตรหรือสำ�เน�ทะเบียนบ�้นที่มีชื่อบุตรของสม�ชิก ที่อยู่

ระหว่�งก�รศึกษ�จำ�นวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

 2.5 ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในทะเบียนบ้�นไม่ตรงกับหลักฐ�นอื่นๆ 

ให้แสดงสำ�เน�สูติบัตรหรือหนังสือ สำ�คัญก�รเปลี่ยน ชื่อ - สกุล

 2.6 ยื่นใบสมัครระหว่�ง วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 - 16 สิงหำคม 
2556 ที่สำ�นักง�นสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลร�ชธ�นี จำ�กัด ชั้น 5 อ�ค�รสรรพสิทธิ์พล�ซ่�

3. จำ นวนเงินทุน
 ทุนส่งเสริมก�รศึกษ�บุตรสม�ชิก ประจำ�ปี  2556  แบ่งเป็นระดับ

ก�รศึกษ� ดังนี้

กำรศึกษำ จำ นวนทุน จำ นวนเงินทุน

ทุนละ

ระดับอนุบ�ล 20 ทุน 1,000 บาท

ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น (ป.1 - ป.3) 20 ทุน 1,000 บาท

ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย (ป.4 - ป.6) 20 ทุน 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.1 - ม.3) 25 ทุน 1,500 บาท

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยหรือเทียบเท่� (ม.4 - ม.6) หรือ ปวช. 35 ทุน 2,000 บาท

ระดับอุดมศึกษ� และปริญญ�ตรี (ปวส.,อนุปริญญ�,ปริญญ�ตรี) 70 ทุน 3,000 บาท

4. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุน ในวันที่ 3 กันย�ยน 2556    
5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
 ห�กมีจำ�นวนสม�ชิกผู้ขอรับทุนแจ้งคว�มจำ�นงม�กกว่�ท่ีกำ�หนด 

คณะกรรมก�รฯ จะดำ�เนินก�รจับฉล�ก ผลก�รดำ�เนินง�นของคณะ

กรรมก�ร ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยจับฉล�ก ในวันที่ 10 กันยำยน 2556 
เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อำคำร 50 พรรษำมหำวชิรำ 
ลงกรณ                                            

6. ผลกำรคัดเลือกผู้ได้รับทุน
 6.1 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รพิจ�รณ�ให้ทุนก�รศึกษ� จะทำ�ก�ร 

คัดเลือกและแจ้งผู้ได้รับทุนก�รศึกษ�ให้สม�ชิกทร�บภ�ยในวันที่ 16 กันย�ยน 

2556 ณ สำ�นักง�นสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อ�ค�รสรรพสิทธิ์พล�ซ่�

 6.2 ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนก�รศึกษ� ลงทะเบียนในวันที่ 
19 กันยำยน 2556 ถึงวันที่ 18 ตุลำคม 2556 ณ สำ�นักง�นสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อ�ค�รสรรพสิทธิ์พล�ซ่�

 6.3 ให้บิด�หรือม�รด�นำ�บุตรที่ได้รับทุนนี้ไปรับเงิน ในวันที่ 26 
ตุลำคม 2556 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อำคำร 50 
พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
 จึงเรียนม�เพื่อโปรดทร�บและเชิญชวนสม�ชิกที่มีคุณสมบัติ ยื่นคว�ม 

จำ�นงขอรับทุนได้ต�มวัน เวล� และสถ�นที่ดังกล่�วข้�งต้น

 ประก�ศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุน�ยน พ.ศ. 2556

(ลงนำม) ธีรวัฒน์ ภำสตโรจน์
(นำยธีรวัฒน์  ภำสตโรจน์)

ประธ�นกรรมก�ร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์อุบลร�ชธ�นี จำ�กัด

4 สหกรณ์ออมทรัพย์



1. เงินกู้สามัญ    
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
 1.1 เป็นสม�ชิกไม่น้อยกว�่ 6 เดือน
 1.2 กู้ได้ 100 เท่�ของเงินเดือนบวกเงินประจำ�ตำ�แหน่ง  
แต่ไม่เกิน 2,500,000 บ�ท
 1.3 ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของวงเงินกู้
 1.4 สำ�รองเงินเดือนคงเหลือ 5 % (รวมเงินประจำ�ตำ�แหน่ง) 
 1.5 อัตร�ดอกเบี้ย 7.00 บ�ทต่อปี (หรือต�มมติที่คณะ
กรรมก�รให้มีก�รเปลี่ยนแปลง) 
 1.6 ชำ�ระคืน 360 งวด โดยงวดก�รชำ�ระสิ้นสุดที่อ�ยุไม่
เกิน 70 ปี (หลังเกษียณไม่ส�ม�รถยื่นกู้ได้)
 1.7 ส่งชำ�ระ 4 งวด   จึงจะส�ม�รถกู้ใหม่ได้
 1.8 ในกรณีที่กู้เงินม�กกว่� 800,000 บ�ท ใช้บุคคลค้ำ�
ประกัน 5 คน
 1.9 ถ�้กู้เงินไม่เกิน 800,000 บ�ท ใช้บุคคลค้ำ�ประกัน 
ต�มเงื่อนไขระเบียบว�่ด้วยก�รกู้เงินส�มัญเดิม
 1.10 สม�ชิกที่กู้ต้องทำ�หลักประกัน เช่น ทำ�สม�คม
ฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ของสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออม 
ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.), สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขไทย (สส.ธท.),  สม�คม 
ฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์สม�ชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และ/หรือประกันชีวิต โดยสหกรณ์ฯ 
จะหักเงินสงเคร�ะห์ล่วงหน้�ดังนี้
  1.10.1 เงิน ส.ส.ป.ท จำ�นวน 2,000 บ�ท/คน/ปี 
ซึ่งห�กได้เคยสมัครให้คู่สมรสหรือบุตรหรือบิด� ม�รด� สหกรณ์ฯ 
หักในเงินกู้สม�ชิกเพื่อเป็นเงินสงเคร�ะห์ล่วงหน้�
  1.10.2 เงิน สส.ธท. จำ�นวน 12,000 บ�ท/คน/3 ปี
  1.10.3 เงิน สส.ชสอ. จำ�นวน 12,000 บ�ท/คน/3 ปี 
 1.11 สม�ชิกที่กู้ในเงื่อนไขนี้ครั้งแรก ต้องบริจ�คเงิน 
จำ�นวน 2,000 บ�ท เข้�กองทุนช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำ�ประกันเงิน
กู้ส�มัญ และห�กมีก�รกู้ครั้งต่อไป  ต้องบริจ�คเงิน 5% ของ
จำ�นวนเงินที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1,000 บ�ท เข้�กองทุนช่วยเหลือผู้กู้ 
และผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้ส�มัญ
เงินกู้ทุนเรือนหุ้น กู้ได้ 90 % ของทุนเรือนหุ้น ชำ�ระคืน 240 งวด 
(ถ้�มีหนี้คงเหลือต้องหักหนี้ออกก่อน)
เงินกู้โครงกำรพิเศษเพื่อซื้อสินคำ้และเพื่อกำรทัศนศึกษำ เช่น รถ 
จักรย�นยนต์, จักรย�น, คอมพิวเตอร์, กล้อง, เครื่องจักรรีด
ย�งพ�ร�, เครื่องใช้ไฟฟ้� ชำ�ระคืน 12- 24 งวด, และเงินกู้เพื่อ
ก�รทัศนศึกษ� ชำ�ระคืน 6 งวด             
2. เงินกู้พิเศษ 
 2.1 เงินกู้พิเศษ (เพื่อการเคหะ) 
 โดยให้กู้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อก�รไถ่ถอนจำ�นองบ้�นพร้อมที่ดินจ�กสถ�บันก�รเงิน

เงินให้กู้แก่สมาชิกมี 3 ประเภท ดังนี้

 2. ซื้อบ้�นพร้อมที่ดิน หรือท�วน์เฮ�ส์ ห้องชุด  
 3. ปลูกสร้�งบ้�นบนที่ดินกรรมสิทธิ์ผู้กู้ 
 4. ซื้อที่ดินเปล่� ระยะท�งต้องไม่เกิน 150 กิโลเมตร (เริ่มจ�ก 
จุดสำ�นักง�นสหกรณ์ฯ) ห้�มซื้อ-ข�ยหรือเปลี่ยนมือภ�ยใน 5 ปี  
เงื่อนไขเงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะ
1. เป็นสม�ชิกไม่น้อยกว่� 6 เดือน
2. มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่� 5% ของวงเงินกู้
3. วงเงินกู้ 15 ล้านบาท
4. สำ�รองเงินเดือนรวมเงินประจำ�ตำ�แหน่งคงเหลือ 10 %
5. อัตร�ดอกเบี้ย 5.00 บ�ท/ปี (หรือต�มประก�ศมติของ
 คณะกรรมก�รฯ ให้มีก�รเปลี่ยนแปลง)
6. ชำ�ระคืน 360 งวด หรืองวดก�รชำ�ระสิ้นสุดที่อ�ยุไม่เกิน 65 ปี 
7. ทำ�ประกันอัคคีภัย และทำ�สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ ต�มที่ 
 สหกรณ์กำ�หนด
8. ชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รดำ�เนินก�รสำ�รวจและจดจำ�นองหลัก 
 ทรัพย์
2.2 เงินกู้พิเศษ (เพื่อการซื้อรถยนต์)
1. เป็นสม�ชิกส�มัญไม่น้อยกว�่ 6 เดือน
2. มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่� 5% ของวงเงินกู้
3. วงเงินกู้ 2,000,000 บาท
4. สำ�รองเงินเดือนรวมเงินประจำ�ตำ�แหน่งคงเหลือ 12%
5. อัตร�ดอกเบี้ย 5.00 บ�ท/ปี (หรือต�มประก�ศมติของ
 คณะกรรมก�รฯ  ให้มีก�รเปลี่ยนแปลง)
6.  ชำ�ระคืน  100 งวด
7.  หลักประกัน
 - ใช้สม�ชิกค้ำ�ประกัน  2  คน
 - ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องต�ม
กฎหม�ย โดยสหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 2 ปี
 - ทำ�กรมธรรม์ประกันเงินกู้  8  ปี 
 - คู่มือทะเบียนรถยนต์ (เป็นชื่อสม�ชิก) แต่เก็บไว้ที่สหกรณ์ 
3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
 1. เป็นสม�ชิกไม่น้อยกว่� 6 เดือน 
 2. กู้ได้ 5 เท่� ของเงินเดือนรวมเงินประจำ�ตำ�แหน่ง  แต่ไม่
เกิน 200,000 บาท
 3. ต้องมีทุนเรือนหุ้น 25 % ของวงเงินกู้
 4. สำ�รองเงินเดือนรวมเงินประจำ�ตำ�แหน่งคงเหลือ 5 % 
 5. อัตร�ดอกเบี้ย 7.00 บ�ทต่อปี (หรือต�มมติที่คณะกรรมก�ร
ให้มีก�รเปลี่ยนแปลง) 
 6. ชำ�ระคืน 60 งวด โดยงวดก�รชำ�ระสิ้นสุดที่อ�ยุไม่เกิน 60 ปี 
 7. ส่งชำ�ระ 3 งวด ส�ม�รถกู้ใหม่ได้
 

สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการเงินกู้
ได้ตามความจำาเป็น
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 สำ�นักง�นภ�คตะวันออกเฉียงเหนือนับตั้งแต่วิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ (Subprime) ของสหรัฐอเมริก� ที่ส่งผลให้
กล�ยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของโลกและกับประเทศไทยในช่วง
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ธุรกิจต่�งๆ รวมทั้งธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์
ในประเทศอยู่ในภ�วะซบเซ� นำ�ม�สู่ก�รแก้ปัญห�ของภ�ครัฐที่
ออกม�ตรก�รกระตุ้นภ�ค อสังห�ริมทรัพย์ โดยก�รทำ�นิติกรรม
เกี่ยวกับอสังห�ริมทรัพย์ในช่วงปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ สำ�หรับก�ร
ข�ยอสังห�ริมทรัพย์เป็นท�งก�รค้�หรือห�กำ�ไรจะได้ลดอัตร�
ภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะและภ�ษีท้องถิ่นรวมเหลือร้อยละ๐.๑๑และลด
ก�รเรียกเก็บค่�ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก�รโอน
อสังห�ริมทรัพย์และค่�จดทะเบียนก�รจำ�นองอสังห�ริมทรัพย์ 
เหลือร้อยละ ๐.๐๑ ในขณะเดียวกัน ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ได้ผ่อนคล�ยนโยบ�ยด้�นสถ�บันก�รเงิน โดยลดน้ำ�หนัก
คว�มเสี่ยง (Risk Weight : RW) ในก�รคำ�นวณเงินกองทุน
ของธน�ค�รพ�ณิชย์สำ�หรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัยจ�กร้อยละ 
๕๐ เป็นร้อยละ ๓๕ ส่งผลให้ตล�ดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัยฟื้นตัว
เมื่อสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นและเพ่ือเป็นก�ร
ป้องกันก�รแข่งขันในตล�ดท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นท่ีอ�จส่งผลต่อ
พฤติกรรมก�รปล่อยสินเชื่อที่มีคว�มเสี่ยงสูง ในปี ๒๕๕๓ ธปท. 
จึงออกม�ตรก�รเพิ่มเติมโดยกำ�หนดอัตร�ส่วนเงินให้สินเชื่อต่อ
มูลค่�หลักประกัน (Loan to Value : LTV ratio) สำ�หรับสิน
เชื่อที่อยู่อ�ศัยร�ค�ต่ำ�กว่� ๑๐ ล้�นบ�ท โดยที่อยู่อ�ศัยประเภท
คอนโดมิเนียมต้องปล่อยกู้ไม่เกิน ๙๐% ของมูลค่�หลักประกัน
หรือผู้กู้ต้องจ่�ยเงินด�วน์ ๑๐ % มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกร�คม 
๒๕๕๔ ส่วนโครงก�รแนวร�บส�ม�รถปล่อยกู้ได้ ๙๕% ของ
มูลค่�หลักประกันหรือจ่�ยเงินด�วน์ ๕% ซึ่งเดิมจะมีผลตั้งแต่
วันที่ ๑ มกร�คม๒๕๕๕ เป็นต้นไป อย่�งไรก็ดีเมื่อเกิดภ�วะน้ำ�
ท่วมในส่วนกล�งเมื่อปล�ยปี ๒๕๕๔ จึงได้เลื่อนม�บังคับใช้ใน
วันที่ ๑ มกร�คม ๒๕๕๖ นี้ ทั้งนี้ธน�ค�รพ�ณิชย์ยังส�ม�รถให้
สินเชื่อเกินกว่�ที่ม�ตรก�รกำ�หนดไว้ได้ แต่จะต้องมีเงินกองทุน 
รองรับเพิ่มขึ้น
 สำ�หรับอสังห�ริมทรัพย์ในภ�คอีส�น เดิมก็มีก�รขย�ยตัว 
อย่�งต่อเน่ืองโดยเฉพ�ะในหัวเมืองหลักอยู่แล้ว แต่หลังเหตุก�รณ์ 
น้ำ�ท่วมในส่วนกล�ง ภ�คอีส�นกล�ยเป็นเป้�หม�ยหน่ึงท่ีประช�ชน 
ม�ซื้อบ้�นหลังที่ ๒ ขณะเดียวกันภ�คอุตส�หกรรมมีก�รย�้ย
โรงง�นม�ตั้งในพื้นที่ร�บสูงเพร�ะกังวลกับปัญห�น้ำ�ท่วม นับได้
ว่�เป็นก�รจุดประก�ยอสังห�ริมทรัพย์ในภ�คอีส�นตลอดช่วงปี 
๒๕๕๕ ระดับร�ค�ที่ดินเริ่มปรับตัวสูงขึ้นทั้งจ�กก�รประก�ศใช้
ร�ค�ประเมินใหม่ของท�งก�รในช่วงกล�งปี ๒๕๕๕ ก�รขย�ย
ก�รลงทุนของนักลงทุนจ�กส่วนกล�งเพื่อรองรับกระแส AEC 
ท่ีมองเห็นว่�ภ�คอีส�นเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้�นใน

ว่าที่ร้อยเอก สมาน บุญช่วย

ภาวะอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมีเนียม)
ในภาคอีสาน : ตอนที่ ๑

อน�คต และมีแนวโน้มที่จะเกิดก�รลงทุนของภ�ครัฐในเรื่อง
โครงสร�้งพื้นฐ�นขน�ดใหญ่ ทั้งก�รขย�ยเส้นท�งรถไฟใหม่ 
ก�รปรับเส้นท�งรถไฟเดิมเป็นแบบท�งคู่ รถไฟคว�มเร็วสูง 
และมอเตอร์เวย์ ส่งผลให้บ้�นจัดสรรมีผู้จองซื้อจนก่อสร�้ง
ไม่ทันต�มคว�มต้องก�รเนื่องจ�กปัญห�ข�ดแคลนแรงง�น 
และจ�กกระแสก�รลงทุนและคว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัยนี้เอง ยิ่ง
ทำ�ให้ร�ค�ที่ดินปรับสูงขึ้นกว่�เท่�ตัวในพื้นที่ที่มีศักยภ�พในก�ร
พัฒน�โครงก�รที่อยู่อ�ศัย จนทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ต้องก�รที่
อยู่อ�ศัยในแนวร�บคว�มหอมหวนของพื้นที่ร�บสูงภ�คอีส�น
ข้�งต้น ทำ�ให้นักพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์จ�กส่วนกล�งให้คว�ม
สนใจลงทุนในภ�คอีส�นม�กยิ่งขึ้น
 เนื่องจ�กจะมีร�ค�สูงและมีกลุ่มเป้�หม�ยในวงจำ�กัด  
นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยในแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมแทน 
ซึ่งก่อนหน้�นี้ผู้ประกอบก�รท้องถิ่นมีก�รพัฒน�แล้วในระดับ
หนึ่ง โครงก�รคอนโดมีเนียมส่วนใหญ่จะก่อสร�้งอ�ค�รสูงไม่เกิน 
๘ ชัน้ ไม่เกนิ ๗๙ ยนูิต ร�ค�ข�ยยนูติละ ๖๙๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บ�ท 
ร�ค�สงูสดุทีต่ัง้ไวย้นูติละ ๕ ล�้นบ�ท หลงัจ�กมผีูป้ระกอบก�รจ�ก 
ส่วนกล�งเข�้ม�ลงทุนในช่วงปี ๒๕๕๕ มีก�รลงทุนในอ�ค�รที่มี
คว�มสูงและจำ�นวนยูนิตต่ออ�ค�รม�กยิ่งขึ้น ปัจจุบันโครงก�ร 
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�งโดยค�ดว่�จะใช้เวล�ในก่อสร้�ง 
ประม�ณ ๑ - ๓ ปี ขึ้นอยู่กับขน�ดของโครงก�ร ซึ่งค�ดว่�ก�ร 
ก่อสร้�งอ�จแล้วเสร็จล�่ช้�กว�่ที่ว�งแผนไว้ เนื่องจ�กข�ดแคลน 
แรงง�นในภ�คก่อสร้�ง นอกจ�กน้ีอ�ค�รบ�งหลังอ�จต้องใช้เวล� 
ในก�รศึกษ�ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) เพิ่มเติม   
 อย่�งไรก็ดีผู้ประกอบก�รยังทยอยเปิดตัวโครงก�รใหม่ๆ 
อย�่งต่อเนื่องนับตั้งแต่ปล�ยปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นจุดเริ่มกระแสคอน
โดมีเนียมในภ�คอีส�น จนถึงสิ้นไตรม�ส ๑ ปี ๒๕๕๖ มีโครงก�ร
อ�ค�รชุดที่เปิดตัวหรือเปิดข�ยแล้ว (ปัจจุบันรอหรืออยู่ระหว่�ง 
ก่อสร้�ง หรือโครงก�รท่ีสร้�งเสร็จแล้วยังอยู่ระหว่�งโอนกรรมสิทธ์ิ) 
ในจังหวัดหัวเมืองหลักรวม ๕๐ โครงก�ร จำ�นวน ๘๙ อ�ค�ร 
มีจำ�นวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๙ ยูนิต ทั้งนี้ ไม่รวมอ�ค�ร
ชุดคอนโดมิเนียมที่ เข�ใหญ่ อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม� ที่มี
ลักษณะพิเศษแตกต่�งออกไปวัดคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวใะหว่�ง
ปี 2554 - 2555 และในไ56
 ฉบับหน้�เร�จะม�ว�่กันต่อเรื่องปร�กฏก�รณ์ หรือส�เหตุ 
ที่คอนโดมีเนียมขย�ยตัวในภ�คอีส�นอย่�งที่คนท้องถิ่นไม่เคย 
เห็นม�ก่อน จนกล�ยเป็นคว�มกังวลว่�จะเกิดภ�วะฟองสบู่เหมือนท่ี 
เคยเกิดขึ้นในอดีตรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต�่งๆ ที่จะเกิดขึ้นครับ

6 สหกรณ์ออมทรัพย์



 ถ�้จะมีใครสักคนปร�รภว�่เข�มีเงินร�ยได้เดือนละ 8,000 บ�ท  

ส�มษรถใช้จ�่ยได้ตลอดเดือน และเงินหมดพอดีในตอนสิ้นเดือน พอขึ้น 

เดือนใหม่ก็เริ่มใช้เงินจ�กร�ยได้ของเดือนใหม่ เป็นเช่นนี้ทุกเดือนต่อ

เนื่องกันม�น�นแล้ว ถ้�เร�จะแนะนำ�ว่�เข�ควรห�ท�งออมเงินไว้บ้�ง

เผื่อไว้ใช้ในย�มจำ�เป็น หรือขจัดปัดเป่�คว�มเดือดร้อน คำ�ตอบที่ได้ก็

จะเป็นว่� เข�คงยังจะออมเงินมิได้ แม้จะเห็นคว�มสำ�คัญของก�รออม  

และรู้-เข�้ใจประโยชน์หรือคว�มจำ�เป็นของก�รออม  แต่เนื่องจ�กมี

เงินเจียดไว้ใช้ลงตัวพอดีกับร�ยจ่�ยต�่งๆ ก�รที่เก็บออมจึงมืดมน เพียง

ประครองตัวไว้มิให้มีหนี้สินก็นับว�่เป็นบุญว�สน�ม�กอยู่แล้ว ฉะนั้น  

ก�รที่จะเก็บออมจึงน่�จะไกลเกินฝัน

 อย่�งไรก็ดี ถ�้จะคะยั้นคะยอหว่�นล้อมให้เข�เก็บออมไว้เพื่อ

ให้มีคว�มหวังในอน�คต   เข�ก็คงจะต้องบอกว�่ อย่�กระนั้นเลยม�  

“อดออม” ก็ได้ กล�่วคือ อดอ�ห�รวันละมื้อเพื่อเอ�เงินม�ออมไว้ ก็

จะได้เงินออมจ�กก�รลดมื้ออ�ห�ร หรือจะใช้วิธี “อดมื้อกินมื้อ” ก็จะมี

เงินออมก็ได้ดุจเดียวกัน หันม�วิเคร�ะห์ดูจ�กกรรมวิธีดังว�่ ก็จะปร�กฏ

ว่�เป็นก�รกระทำ�ที่แม้จะมีลู่ท�งเป็นไปได้ แต่ทว�่ก็เป็นวิธีก�รที่ขัดหรือ

ฝืนธรรมช�ติและครรลองปกติของก�รดำ�เนินชีวิต กล่�วคือ

 1. เข�ไม่มีโอก�สได้ใช้เงินเต็มวงเงิน 8,000 บ�ท

 2. เข�ต้องจำ�กัดอ�ห�ร จำ�กัดตัวเอง ทนหิว เอน้ำ�ลูบท้อง

 3. เข�ต้องเสียสุขภ�พก�ย สุขภ�พจิต จ�กก�รนี้

 4. เป็นภ�ระของเข�ที่จะต้องปรับก�รดำ�รงชีวิตใหม่ให้ต่�งจ�กเดิม

 จ�กข้อแนะนำ�ดังกล�่วจะพบว่� เรื่องที่ทำ�ให้คนๆ หนึ่งต้อง

เสียคว�มรู้สึกดี เสียโอก�สก็ดี เสียครรลองก�รดำ�เนินชีวิตต�มปกติ

วิสัยก็ดี เสียเกณฑ์เคยปฏิบัติก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่พูดง�่ย พูดได้ 

แต่ทำ�ต�มได้ย�ก เร�จึงควรหลีกเลี่ยงให้ม�กที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็

หม�ยคว�มว�่ หนท�งที่จะให้คนๆ นั้นมีเงินออมก็คงต้องยุติหรือชะลอ

ไปก่อนจนกว่�จะให้เข�มีร�ยได้ม�กกว�่นี้กระนั้นหรือ ห�มิได้ 

 เร�จะให้เข�มีเงินออมโดยยังมีร�ยได้เท่�เดิมก็ได้ แต่ต้องมี

กลยุทธ์ที่จะนำ�ม�ปรับใช้ให้แยบยล  ภ�ยใต้เงื่อนไข  ดังนี้

 1. เข�มีเงินออมในขณะเดียวกันก็ส�ม�รถใช้เงินจ�กร�ยได้ครบ

จำานวน 8,000 บาท

 2. เข�ต้องกินอ�ห�รครบ 5 มื้อดุจเดิมไม่ต้อง “อด” ม� “ออม”

  3. เข�ต้องไม่ถูกจำ�กัดสิทธิในก�รดำ�รงชีวิตต�มปกติ เข�ต้อง

ส�ม�รถทำ�ตัวต�มเดิมได้  เช่น  ไม่ต้องเดินม�ทำ�ง�นทั้งที่เคยขึ้นรถเมล์

  4. เข�ต้องไม่ถูกจำ�กัดสิทธิ์ในก�รใช้ชีวิตผิดเพี้ยนจ�กเดิม  เช่น  

ไม่ต้องกินข้�วไข่เจียวทุกมื้อ ดื่มน้ำ�ต้มอย�่งเดียว เป็นต้น

  ภ�ยใต้เงื่อนไขข�้งต้น เร�ลองม�ช่วยกันคิดดูทีหรือว่� ถ�้ใช้

กลยุทธ์ปลุกตัวเลขให้ทำ�ง�นปลุกเงินให้งอก ด้วยวิธีต่อไปนี้ เข�จะสร้�ง

เงินออมให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้หรือไม่ กล่�วคือ

  1. นำ�เงินได้ทั้งหมดฝ�กกับสหกรณ์

  2. ถอนม�ใช้บ�งส่วนอย่�ถอนหมด

  3. เจียดก�รถอนแต่ละครั้งให้พอใช้ แบ่งใช้ให้ลงตัวตลอดเดือน  

ดังนี้

 รำยได้  ฝำกสหกรณ์ ถอนใช้ คงเหลือฝำกไว้
 8000 8000 2,500 5,500 ครั้งที่ 1 (10 วัน)

   2,500 3,000 ครั้งที่ 2 (10 วัน)

   2,500 500*** ครั้งที่ 3 (10 วัน)

  รวม 7,500 9,000

จ�กกลยุทธ์นี้จะพบว่�:

  1. เร�มีเงินร�ยได้ต่อเดือน 8,000 บ�ท แต่เร�ส�ม�รถฝ�กเงิน

กับสหกรณ์ได้ 9,000 บ�ท  เพียงแค่เร�จัดระเบียบก�รถอนเงินเป็นครั้ง

คร�วให้พอใช้

 2. ถ้�โต้แย้งว�่ใช้เงินไม่เต็ม 8,000 บ�ท ก็ลองสมมติหักส่วน

สุดท้�ย 500 บ�ท ออกไปอีกทีก็ได้  ให้มีเงินใช้ครบ 8,000 บ�ท เร�ก็

ยังคงมีเงินฝ�กไว้กับสหกรณ์ 8,500 บ�ท  ม�กกว่�ร�ยได้เสียอีก

  3. เร�จะพบว่� ถ�้เร�ส�ม�รถจัดระเบียบเงินฝ�กไว้กับสหกรณ์

เดือนละ 10 วัน ปีหนึ่งมี 12 เดือน เท�่กับเร�ส�ม�รถมีเงินฝ�กไว้

กับสหกรณ์ 12x10 = 120 วัน หรือ 120  30 เท่�กับ 4 เดือน  

หม�ยคว�มว่�  เพียงเร�จัดระเบียบเงินใช้จ่�ยประจำ�เดือน โดยอ�ศัย

เงินฝ�กไว้กับสหกรณ์เป็นระยะ ก็จะได้เงินฝ�กม�กกว่�ร�ยได้ โดยมี

เงินงอกออกม� 500 – 1,000 บ�ท แล้วแต่กรณี และส�ม�รถมีเงิน

ฝ�ก 8,500 – 9,000 บ�ท เป็นเวล� 4 เดือน

  4. เงินที่ฝ�กไว้กับสหกรณ์จะได้รับก�รคำ�นวณดอกเบี้ยเป็นร�ย

วัน  ทำ�ให้มีเงินเพิ่มขึ้นในบัญชีเงินฝ�กของเร�ม�กขึ้นไปอีก

  5. เจ้�ของร�ยได้ที่บริห�รเงินฝ�กก็ยังทรงสิทธิ์ในก�รใช้จ่�ยเงิน

ได้เต็มต�มจำ�นวน 8,000 บ�ท ดุจเดิม

 6.ไม่ทำ�ให้ผู้ฝ�กเงินผิดวิธีครองชีวิตไปจ�กเดิม หรือขัดกับธรรมช�ต ิ

ในก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันแต่อย�่งใด

 7. ก�รสร้�งเงินงอกจะส�ม�รถทำ�ได้ดีม�กน้อยเพียงใด  และเพิ่ม

ขึ้นจ�กตัวอย่�งที่ให้ไว้ได้ ก็อยู่ที่ผู้บริห�รเงินฝ�กจะส�ม�รถคงจำ�นวน 

เงินเอ�ไวใ้นสหกรณ์แต่ละคร้ังม�กเท�่ใด  และน�นวนัเท�่ใด  ยิง่ม�กยิง่เพิม่ 

ประโยชน์สูงขึ้น

 8. ถ�้เร�ชี้กลยุทธ์เช่นว่�นี้ให้เข�ปฏิบัติ  เชื่อว่�เมื่อเข�เข�้ใจวิธีก�ร

เข�จะทำ�ได้เพร�ะมิได้ไปลิดรอน  ก�รใช้จ่�ยเข�เลย

 ลองทำ ควำมเข้ำใจในวิธีกำรนี้
 แล้วลองปฏิบัติดูอย่ำงมีวินัย
 จะพบว่ำมีแต่ได้  กับได้  เท่ำนั้น

มหัศจรรย์จากตัวเลข : เงินงอกได้
โดย...วรเทพ  ไวทยำวิโรจน์
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เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่าน
 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ บางคนไม่ทราบว่าตนเองได้สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อะไรบ้าง? ตั้งแต่เมื่อไร? มอบให้ผู้รับผล
ประโยชน์ใครบ้าง? ให้สอบถามได้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
  ชื่อ  1. นายสุชาติ ชนะมี รับผิดชอบ งาน สส.ธท, และงาน สส.ชสอ. โทร.1347
       2. นางบังออน คำาเพชร รับผิดชอบ งาน ส.ส.ป.ท.
 2. หากสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้แจ้งที่ศูนย์ประสานงานฯ  หรือสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 3. เมื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยวิธีหักผ่านจากการกู้เงินสามัญ สหกรณ์ฯ จะเปิดบัญชี
สมุดคู่ฝากออมทรัพย์พิเศษในนามชื่อสมาชิก และให้สมาชิกเขียนใบถอนไว้ ซึ่งสมุดคู่ฝากนี้ สหกรณ์ฯจะเก็บไว้เพื่อถอนให้กับสมาคมในรอบการ
สมัครและรอบการจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
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รา
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สห
กรณออมทรัพยสห
กรณออมทรัพย

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์อุบลรำชธำนี จำ กัด
247/1 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000 โทรศัพท์ 045-255838-9 มือถือ 089-720-3212  
โทรส�ร 045-264714 โทรส�ยใน 1347, 1377, 1369 http://www.shsavings.com หรือ E-Mail: shsavings@shsavings.co

กรุณำส่ง

แสตมป์

เมื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถ์ึงแก่กรรมขอให้ทายาทรีบส่งเอกสารสา เนาใบมรณะ
ส่งให้กับสหกรณ์อออมทรัพยโ์ดยด่วน! เพื่อตรวจสอบและอนุมัติวงเงินสงเคราะห์

และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิตก่อน

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข�่วส�รส�ระน�่รู้ คว�มเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์, รวมทั้งแลกเปลี่ยน
 คว�มคิดเห็นและสร้�งสัมพันธ์อันดีระหว่�งสม�ชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ
จัดทำ โดย คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ชุดที่ 39 ประจำ�ปี 2556 และเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ฯ

ข่าวสม
าคม

ฌาปนกิจ
สงเครา

ะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้ง 3 สมาคม คือ

1. สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.) ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินสงเคร�ะห์ 300,000 บ�ท
2. สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขไทย (สส.ธท.) ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินสงเคร�ะห์  
   1,000,000 บาท
3. สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์สม�ชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ผู้รับผลประโยชน์ 
   ได้รับเงินสงเคร�ะห์ 600,000 บ�ท
 สมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์อุบลร�ชธ�นี จำ�กัด เลขที่ 247/1 อ�ค�รสรรพสิทธิ์พล�ซ่� 
ชั้น 6 ถนนสรรพสิทธิ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
 สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ ทั้ง 3 สม�คม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้�งสวัสดิก�รให้กับครอบครัวสม�ชิกสหกรณ์แก่
กรรม แบ่งเบ�ภ�ระผู้ค้ำ�ประกัน และเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัด
 แนวท�งก�รส่งเงินส่งเคร�ะห์ล่วงหน�้ในรอบต่อไป เมื่อท่�นเป็นสม�ชิกสม�คมแล้ว สหกรณ์จะหักในเงินเดือน หัก
เพิ่มในเงินกู้ หักในเงินฝ�กสม�ชิก หักในเงินปันผลเฉลี่ยคืน/ชำ�ระเงินสด เพื่อเป็นก�รต่ออ�ยุคว�มคุ้มครองของทุกปี
    สหกรณ์จะแจ้งให้สม�ชิกทร�บเป็นคร�วๆ ไป เพื่อก�รเรียกเก็บเงินสงเคร�ะห์ล่วงหน�้/เงินบำ�รุงร�ยปีจ�กสม�ชิก


