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สารจากประธาน
เรยีน สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์อบุลราชธาน ีจ�ากดั

ทางการเงินที่มากยิ่งขึ้น สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์กับสมาชิก
 มิติการหารายได้จากอาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า ได้เพิ่มความสะดวกสบายของพื้นที่ สินค้าที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นแหล่ง
ของรายได้ในอนาคตที่มั่นคง
 ซึ่งในปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจที่มีอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในช่วงขาขึ้น  สหกรณ์ตระหนักอยู่เสมอ 
ที่จะให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกให้น้อยที่สุด พยายามช่วยลดภาระให้กับสมาชิกและหวังว่าสมาชิกจะมีชีวิตที่มีความสุข  
และถือว่าสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพื่อความมั่นคงของท่านและครอบครัว

 ส�าหรับวารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกในปีงบประมาณ 2554 สหกรณ์ฯ ได้มีการพัฒนา
องค์กรในหลายมติ ิไม่ว่าจะเป็นด้านการบรหิารจดัการภายใน ซึง่เป้าหมายในปีนีจ้ะมกีารน�าระบบ
ไอทมีาใช้เตม็รปูแบบ 100% เพือ่พฒันาการให้บรกิารทีเ่ป็นมอือาชพีมากยิง่ขึน้ รองรบัการแข่งขนั
กับสถาบันการเงินอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 มิติต่อไป การด�าเนินการหารายได้ให้องค์กร ได้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์

ศรัทธา, ภราดรภาพ

(นายแพทย์เศวต  ศรีศิริ)
ประธานกรรมการ

http://www.shsavings.com

เงินฝาก	(เริ่มวันที่	8		กุมภาพันธ์	2554	เป็นต้นไป)	 ร้อยละ/ปี
	 -	เงินฝากออมทรัพย์	 2.00			
	 -	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 2.75			
	 -	เงินฝากประจ�า	6	เดือน	 2.75		
	 -	เงินฝากประจ�า	12	เดือน	 3.50
เงินกู้	 (เริ่มวันที่	1	ธันวาคม	2551	เป็นต้นไป)	 ร้อยละ/ปี
	 -	สามัญ,	ฉุกเฉิน	 7.00
	 -	สามัญพิเศษ	 4.50			
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน	500,000	บาท	 6.75	
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นมากกว่า	500,000-1,000,000	บาท	 6.50
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นมากกว่า	1,000,000	บาท	 5.75	

อัตราดอกเบี้ย การโอนเงิน
เข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี จ�ากัด สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ 
เพื่อซื้อหุ้น ช�าระเงินกู้ หรือฝากเงิน โดยเอาเข้าบัญชีธนาคาร 
ดังนี้
 -  ธนาคารทหารไทย จ�ากัด สาขาอุบลราชธานี
  เลขที่บัญชี  305-2-09070-5
 -  ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด สาขาถนนสรรพสิทธิ์
  เลขที่บัญชี  475-300-352-6
 -  ธนาคารธนชาต (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
  เลขที่บัญชี  606- 2-01560-7

หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงิน
ทันที หรือสมาชิกสามารถฝากข้อความมายังสหกรณ์ทางเว็บไซด์ของ
สหกรณ์ได้  ว่าเงินนั้นเป็นของท่าน

เวลารับ - จ่ายเงินสหกรณ์
08.30 – 14.45 น. (ไม่พักเที่ยง)

สหกรณ์ฯ งดจ่ายเงินกู้
ในวันรับเงินเดือน  และวันสิ้นเดือน

หมายเลขโทรศพัท์ตดิต่อฝ่ายต่างๆ
ของสหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลสรรพสทิธิฯ์

โทรศัพท์ 045-264714, 045-255838-9
มือถือ 089-720-3212
โทรสาร 045-264714
โทรสายใน - ห้องผู้จัดการ  1369
 - ฝ่ายสินเชื่อ  1377
 - ฝ่ายการเงิน และเงินฝาก 1347 



นายปรเมษฐ์ ยวงปรางค์ วุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุ 26 ปี อดีตพนักงาน บริษัท เมโทร ซิสเต็ม จ�ากัด
ปัจจุบัน ปฏิบัติงานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ
 (อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน)

งดการซื้อหุ้นเพิ่ม
จากการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ�ากัด

ชุดที่ 37 ครั้งที่  10  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2554  ที่ประชุม

มีมติงดการซื้อหุ้นเพิ่มด้วยเงินสด ยกเว้น การช�าระค่าหุ้นรายเดือน (แต่ไม่เกินเงินเดือน)  

หรือกรณีเพิ่มหุ้นจากการกู้เงิน

ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

ข่าวความคืบหน้า... ของผูส้มคัรเป็นสมาชกิฌาปนกจิชมุนมุ
  สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ค
นใ

ห
ม

่

แนะน�า
เจ้าหน้าที่

 สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ ของเราทีไ่ด้เริม่สมคัรเป็นสมาชกิ สสปท. ตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2553 โดยจ่ายคนละ 
1,150 บาท  ไม่ว่าจะสมัครให้ตนเอง บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร  ซึ่งบัดนี้ ทางสมาคมของ สสปท. ที่ตั้งอยู่ส�านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ากัด ได้แจ้งยอดของสมาชิก สสปท. ทั่วประเทศว่าปัจจุบันมีสมาชิก 9,100 คน   
ซึ่งสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์อยู่ที่ประมาณ 88,000 บาท และการหักเงินสงเคราะห์เป็นศพละ 
10 บาท โดยหักในเงินของสมาชิก
 ส่วนกลุ่มสมาชิกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ ได้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว 1,205 คน และช่วงนี้ยังเปิดรับสมัคร
ผู้ที่อายุไม่เกิน 65 ปี (เร็วๆ นะคะ..จะปิดรับสิ้นเดือนมีนาคม 2554 นี้) หลังจากนั้นอาจสมัครได้เฉพาะผู้ที่อายุไม่เกิน 60 ปี
เท่านั้น..
 สมาชกิท่านใด ทีย่งัไม่ได้รบัใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ  ขอให้ตดิต่อรบัได้ทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ โรงพยาบาลสรรพสทิธิฯ์ 
ทางสมาคม สสปท.  แจ้งมาว่า ก�าลังท�าสมุดประจ�าตัวสมาชิก (อยู่ระหว่างด�าเนินการ) และเงินสงเคราะห์ที่สมาชิกสมัคร
ไปนั้น หากจ�านวนเงินไม่พอจ่ายสงเคราะห์   ทางสมาคม จะส่งข่าวเพื่อเรียกเก็บกับสมาชิก...นะคะ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ากัด
 โทร. 045-241634   ต่อ 122
 โทร. 045-265748   ต่อ 122
 โทร. 045-265748   ต่อ 129
 นางวรรณี ยิ่งยืน โทร. 081-8788277
 น.ส.สุนันทา สาระพิศ โทร. 081-7183685
 นางจารุวรรณ วงษ์ค�า โทร. 087-4212007

ประชุมใหญ่วันที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี



รายการ 31 ต.ค. 53 30 พ.ย 53 31 ธ.ค. 53 31 ม.ค. 54

จ�านวนสมาชิกสามัญ (คน) 1,821 1,824 1,826 1,827

จ�านวนสมาชิกสมทบ (คน) 520 529 527 526

1. สินทรัพย์รวม
    1.1 เงินให้สมาชิกกู้
    1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
   1.3 เงินลงทุน
         1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
         1.3.2 เงินลงทุนระยะยาว
         1.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น
    1.4 สินทรัพย์อื่น

1,490,899,995.98
998,212,400.75

6,800,000.00
445,548,934.16

66,891,226.33
115,200,000.00
263,457,707.83

40,338,661.07

1,484,305,836.07
1,011,356,585.13

6,000,000.00
427,679,233.63

48,473,200.24
115,200,000.00
264,006,033.39

39,270,017.31

1,500,932,887.62
1,023,702,833.13

6,000,000.00
431,884,070.18

52,131,240.44
115,200,000.00
264,552,829.74

39,345,984.31

1,525,329,979.47
1,022,090,414.13 

5,500,000.00 
458,234,602.03 

47,667,084.68 
115,200,000.00 
295,367,517.35 

39,504,963.31

2. หนี้สินรวม
    2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก
    2.2 หนี้สินอื่น

566,216,777.73
560,310,099.37

5,906,678.36

549,599,056.36
543,558,725.11

6,040,331.25

541,391,071.57
535,528,241.27

5,862,830.30

554,220,902.47
548,188,411.19

6,032,491.28

3. ทุนของสหกรณ์
    3.1 ทุนเรือนหุ้น
    3.2 ทุนส�ารอง
    3.3 ทุนสะสมและอื่นๆ
   3.4 ก�าไรสุทธิ

920,030,969.02
850,468,920.00

65,873,366.02
3,688,683.00
4,645,776.23

924,539,036.02
855,967,260.00

65,873,366.02
2,698,410.00

10,320,955.59

946,573,124.02
878,114,348.00

65,873,366.02
2,585,410.00

13,114,854.03

951,654,704.02
883,400,928.00

65,873,366.02
2,380,410.00

19,459,331.98

4. รายได้ 6,082,564.51 12,617,704.66 19,759,312.47 26,981,143.04

5. ค่าใช้จ่าย 1,436,788.28 2,296,749.07 6,644,458.44 7,521,811.06

ผลการด�าเนินงาน หน่วย : บาท

สินเชื่อ..ฝากบอก…เรื่อง เอกสารประกอบการกู้เงิน..
1.	สมาชิกที่มาติดต่อฝ่ายสินเชื่อเพื่อกู้เงิน	 ขอให้น�าใบแจ้งยอด 
	 เงินเดือน	 (สลิฟเงินเดือนเดือนปัจจุบัน)	 มาด้วยทุกครั้งเพื่อ 
	 ความสะดวกในการค�านวณยอดเงินกู้
2.	ส�าเนาบัตรประชาชน	หากรูปภาพไม่ชัดเจน	(หน้าด�า)	สินเชื่อ 
 จะไม่รบัเอกสาร	ขอให้สมาชกิพจิารณาก่อนมาตดิต่อสหกรณ์ฯ
3.	สมาชกิทีม่ายืน่กู	้ขอให้น�าบตัรจรงิของผูค้�า้ประกนั	และส�าเนา 
	 บัตรของผู้ค�้าประกัน	ขอให้เป็นบัตรเดียวกันเพราะเกิดปัญหา 
	 กรณบีตัรและส�าเนาบตัรไม่ตรงกนั	โดยถ่ายส�าเนาให้ผูกู้น้านแล้ว		 
	 และบตัรทีน่�ามาแจ้งเปน็บตัรทีห่ายไป	บางท่านลายเซน็ในบตัร 
	 ก็ไม่เหมือนเดิม
4.	ส�าเนาบตัรทีม่าประกอบการกู	้หรอืค�า้ประกนั	ต้องไม่หมดอายุ 
	 ก่อนวันจ่ายเงินกู้	(หมดอายุในวันจ่ายเงินกู้ได้)
5.	ขอให้สมาชิกกรอกข้อมูลในสัญญากู้ทุกข้อโดยละเอียด	 และ 
	 ตรวจสอบ	 เพื่อความรวดเร็วสะดวกในการพิจารณา	 และ 
	 อนุมัติการกู้

เรื่องของสินเชื่อ
 สมาชิกสามารถกู้ทุนเรือนหุ้น ได้ 90% ของทุนเรือนหุ้นของตนเองที่
มีอยู่ สมาชิกผู้ที่จะกู้ทุนเรือนหุ้นนั้น... ต้องไม่มีหนี้ หรือ มีทุนเรือนหุ้น
มากกว่าหนีเ้มือ่สหกรณ์อนมุตักิูท้นุเรอืนหุน้  ใครมหีนีเ้ก่าต้องน�ามาหกัออก
จากทุนเรือนหุ้นจึงจะเป็นเงินรับจริง

การกู้ทุนเรือนหุ้น...

ขั้นตอน และเอกสารในการกู้
 1. ยื่นใบค�าขอกู้เงิน และสัญญาการค�้าประกัน (แบบฟอร์มค�าขอกู้
ของสหกรณ์) ซึง่สมาชกิต้องกรอก ใบค�าขอกู ้และสญัญาค�า้ประกนั (เรากู้ 
เราค�า้ประกนัตวัเราเอง) กรอกให้ครบถ้วน พร้อมหลกัฐาน ส�าเนาบตัรของ
ผู้กู้ สลิฟเงินเดือนเดือนล่าสุด สมุดคู่ฝากของสหกรณ์ ยื่นต่อสหกรณ์ฯ
 2. ยื่นกู้ และเอกสารครบถ้วน หากยื่นภายในเวลา 11.00 น. จะได้
รับเงินกู้ในวันนั้นทันที
 3. ยื่นกู้ และเอกสารครบถ้วน หากยื่นหลังจาก 11.00 น. จะได้รับ
เงินกู้ในวันรุ่งขึ้น

หมายเหตุ สหกรณ์งดจ่ายเงนิกูท้กุประเภท ในวนัส่งยอดหกัสิน้เดอืนครัง้แรก (ก่อนวนั 
 สิ้นเดือนสามวัน) และสหกรณ์งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภท ในวันส่งยอดหัก 
 สิ้นเดือนครั้งที่สอง (วันสิ้นเดือนจริง)

ท�ายังไง...?

ค�าน�าหน้าชื่อมีส่วนส�าคัญ...หากสมาชิกท่านใดเปลี่ยนจาก น.ส. เป็น นาง หรือเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อต่างๆ ขอให้แจ้งสหกรณ์ด้วยเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน



ขัน้ตอน..การกู.้.สนิเชือ่เคหะ 
 1. สมาชกิสามารถสอบถามรายละเอยีด ว่าตนเองจะกูก้รณใีดบ้าง 
เช่น กู้เพื่อไถ่ถอนจากธนาคาร, กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านใหม่, กู้เพื่อซื้อบ้าน
พร้อมทีด่นิ, กูเ้พือ่ซือ้อาคารพาณชิย์ ทาวเฮ้าส์, ฯลฯ (โดยน�าสลฟิเงนิเดอืน
ล่าสุดมาให้ฝ่ายสินเชื่อค�านวณให้) ซึ่งตามเงื่อนไขของสินเชื่อเคหะ เมื่อ
ค�านวณยอดหักทุกอย่าง (เช่น เงินต้น ดอกเบี้ย หุ้น และยอดหักที่แผนก
การเงิน รพ.) สมาชิกต้องมีเงินเดือนส�ารองคงเหลือ 12 เปอร์เซ็นต์ 
 2. เมื่อทราบข้อมูลว่าสามารถกู้สินเชื่อเคหะได้ ให้สมาชิกติดต่อ
เพือ่ประเมนิราคาสนิทรพัย์ทีบ่รษิทั สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วสิ จ�ากดั 
(ที่อยู่ เลขที่ 158,160 ถนนผาแดง ติดกับร้านพันชาติ)
 3. เมือ่สมาชกิได้สมดุรายงานการประเมนิราคา (Appraisal Report) 
ให้ยื่นค�าขอกู้พร้อมหลกัฐานการกู้ยืม  และสมุดรายงานการประเมนิราคา  
ต่อฝ่ายสินเชื่อ   
 4. ฝ่ายสนิเชือ่จะน�าข้อมลูค�าขอกูข้องสมาชกิ เพือ่เสนอรายงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการสหกรณ์ฯ
 5. การอนุมัติสินเชื่อเคหะ  อนุมัติที่ 80 - 90 %  ของราคาประเมิน
สินทรัพย์ ซึ่งเมื่อสมาชิกทราบยอดอนุมัติสินเชื่อเคหะของสหกรณ์ แล้ว
 6. หากกรณกีูเ้พือ่ไถ่ถอนจากธนาคาร  ให้สมาชกิตดิต่อนดัวนัเพือ่
ไถ่ถอนกบัธนาคาร  ซึง่ก่อนวนัไถ่ถอนจะมกีรรมการและเจ้าหน้าที ่ เพือ่นดั
หมายวัน เวลาเข้าส�ารวจ และถ่ายภาพสินทรัพย์ของสมาชิก
 7. หากกรณกีูเ้พือ่ปลกูสร้างบ้านใหม่  สมาชกิต้องมบีนัทกึงวดงาน 
และงวดเงนิ ไม่ต�า่กว่า 4 งวด เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการฯ และมกีรรมการ
และเจ้าหน้าที ่เพือ่นดัหมายวนั เวลาเข้าส�ารวจ และถ่ายภาพสนิทรพัย์ของ

สมาชกิ ซึง่แต่ละงวดงาน งวดเงนิ สมาชกิต้องบนัทกึเพือ่รายงานความคบืหน้า
ต่อคณะกรรมการเพื่อเข้าส�ารวจ ตรวจสอบแต่ละงวด 
 8. กรณกีูเ้พือ่ซือ้บ้านพร้อมทีด่นิ,กูเ้พือ่ซือ้อาคารพาณชิย์ ทาวเฮ้าส์ 
ต้องมีหนังสือสัญญาซื้อขายเพื่อประกอบการกู้สินเชื่อเคหะสหกรณ์
 9. เสร็จจากขั้นตอนข้อ 6, 7, 8 สมาชิกได้ก�าหนดวันไถ่ถอน หรือ
วันขอรับเงินกู้  และสมาชิกต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ฯ รวบรวมน�าส่งส�านักงานที่ดิน  เพื่อส�านักงานที่ดินได้เตรียม
เอกสารไว้ให้สมาชิกและสหกรณ์ฯ  
 10. เมื่อสมาชิกทราบวันที่จะไถ่ถอนและจดจ�านอง สหกรณ์ฯ  
จะด�าเนนิการออกแคช็เชยีร์เชค็จ�านวนเงนิไถ่ถอน หรอืงวดงานและงวดเงนิ
ของงวดแรกให้กับสมาชิก
 11. หลงัจากเสรจ็ไถ่ถอนจากธนาคาร  สมาชกิ,กรรมการ,เจ้าหน้าที่  
ทีร่บัผดิชอบ ตดิต่อทีส่�านกังานทีด่นิเพือ่ลงลายมอืของผูจ้ดจ�านองและผูร้บั
จดจ�านอง       
 12. เมือ่ได้รบัโฉนดจากส�านกังานทีด่นิแล้ว สมาชกิตดิต่อท�าธรุกรรม
สินเชื่อเคหะที่ส�านักงานสหกรณ์ฯ
 13. ขั้นตอนของข้อ 10-12  สมาชิกและสหกรณ์ต้องด�าเนินการ
เสร็จภายในวันนั้น

ขั้นตอนดังกล่าว..สมาชิก คงพอที่จะเข้าใจได้บ้าง..นะคะ          
กู้สินเชื่อเคหะของสหกรณ์ฯ ดีกว่า... อัตราดอกเบี้ยก็ถูก..แถมปลายปี
ได้รับเงินเฉลี่ยคืน..อีกด้วย.. สนใจ...ติดต่อได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ..

เอกสารที่น�ามาประกอบการกู้เงินประเภทต่างๆ	ให้สมาชิกเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้ครบตามประเภทของเงินกู้
และปฏิบัติตามตารางเวลาการยื่นกู้	เพื่อจะได้สะดวก	รวดเร็ว	ในการรับพิจารณาเงินกู้

ฉุกเฉินไม่เกิน
100,000	บาท	7%	

(30	งวด)
ส�ารองเงินเดือน
คงเหลือ	7%

สามัญไม่เกิน
1,500,000	บาท	7%	

(120	งวด)	
ส�ารองเงินเดือน	

คงเหลือสูงสุด	20%

สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	
ไม่เกิน	2,000,000	บาท	7%	

(200	งวด)
ส�ารองเงินเดือน
คงเหลือ	20%

สินเชื่อรถยนต์
ไม่เกิน	2,000,000	บาท	
4.50%	(100	งวด)
ส�ารองเงินเดือน
คงเหลือ	12%

สินเชื่อเพื่อการเคหะ
ไม่เกิน	15	ล้านบาท	4.50%	

(360	งวด)
ส�ารองเงินเดือน
คงเหลือ	12%

สินเชื่อสินค้า	(รถจักรยานยนต์,	
คอมพวิเตอร์	เคร่ื่องใช้ไฟฟ้า	ฯลฯ)	
วงเงินตามราคาสินค้า	7%	

(12-24	งวด)
ส�ารองเงินเดือนคงเหลือ	15%

กู้ทุนเรือนหุ้น	กู้ได้	90%	ของ
ทุนเรือนหุ้น	6.75%,	6.50%	

5.75%	(120	งวด)

เอกสารผู้กู้
*ส�าเนาสลิฟเงินเดือน เดือนล่าสุด
*ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
*ส�าเนาบัตรประจ�าตัวคู่สมรส (ถ้ามี)
*ส�าเนาทะเบียนสมรส, ส�าเนาทะเบียนหย่า,
 ส�าเนาใบมรณบัตร
*สมุดคู่ฝากสหกรณ์

1 ฉบับ
-
-
-

1 เล่ม

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 เล่ม

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 เล่ม

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 เล่ม (สหกรณ์เปิดให้ใหม่)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 เล่ม

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 เล่ม

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 เล่ม

เอกสารหลักประกันของผู้กู้
1.ท�าประกันชีวิต
   *ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

-
-

-
-

1 ฉบับ
1 ฉบับ

-
-

1 ฉบับ
1 ฉบับ

-
-

-
-

2. ท�าประกันเงินกู้ - - 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ - -

3. ท�าประกันอัคคีภัย
    *ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
    *ส�าเนาทะเบียนบ้าน

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1 ฉบับ
-
-

-
-
-

-
-
-

4. ท�าฌาประกิจชุมนุมฯ (ส.ส.ป.ท.)
    *ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
    *ส�าเนาทะเบียนบ้าน

-
-
-

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

-
-
-

-
-
-

เอกสารผู้ค�้าประกัน
*ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/คน
*ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ของคู่สมรส/คน
*ส�าเนาทะเบียนสมรส,ส�าเนาใบหย่า,
 ส�าเนาใบมรณบัตร/คน

-
-
-

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

-
-
-

ประเภทของเงินกู้
เพดานอัตราดอกเบี้ย	งวด

เอกสารประกอบการกู้ยืม



สรรพสิทธิ์พลาซ่า
(สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ�ากัด)
ตรงข้ามประตูทางเข้าด้านหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ชั้น 2
อาหาร และเครื่องดื่ม (Food Center)	 l ก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก  l ครัวบุ๋มบิ๋ม (อาหารตามสั่ง) l อาริงาโตะ สเต็กเฮาส์ (อาหารญี่ปุ่น) l ดอยช้างกาแฟสด l ไก่ทอดออสก้า

ชั้น 3
กิ๊ฟชอบ (Gift Shop) l ชมพู่ของฝาก (เจ้าสัว)  l Fairy Fay (เสื้อผ้าแฟชั่น) l เครื่องส�าอางค์

ชั้น 4
สหกรณ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สรรพสิทธิประสงค์(สาขาสรรพสิทธิ์พล่าซ่า)
  l สินค้าอุปโภค บริโภค
 l ผลิตภัณฑ์ CP มากกว่า 70 รายการ l สินค้าตามเทศกาลต่างๆ

ชั้น 5 
ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ�ากัดโทร. 0452-6471-4, 0897-2032-12, 0873-7841-49 สายใน 1347, 1369, 1377

ชั้น 1
สินค้าคุณภาพ ทุกต้นเดือน



สรรพสิทธิ์พลาซ่า
(สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ�ากัด)
ตรงข้ามประตูทางเข้าด้านหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

พบกับสินค้าคุณภาพ

ราคาประหยัด
q ร้านคุณน้อยเคร

ื่องประดับ

q ร้านเครื่องส�าอา
งค์เกาหลี

q ร้านเครื่องประด
ับมุกทองไมครอน

q ร้านเสื้อผ้าแฟช
ั่นสตรี

q ร้านเสื้อเชิ้ตสุภา
พสตรี

q ชุดฟอร์มพยาบา
ลรังสิมา

q ชุดชั้นในสตรี

q ชุดสูทสุภาพสตร
ี

q ชุดเสื้อผ้าเด็ก
q รองเท้าเกาหลี 

(เพื่อสุขภาพ)

q เครื่องหนัง กร
ะเป๋า รองเท้า

พบกันทุกต้นเดือน ที่ชั้น 1



กรรมการด�าเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ชุดที่ 37 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 1.  นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ประธานกรรมการ
 2. นางสาววีระวรรณ จิระไชย รองประธานกรรมการคนที่ 1
 3.  นายแพทย์ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
 4.  นางอรุณรัตน์ ศุภวรรณาวิวัฒน์ กรรมการ-เหรัญญิก
 5.  นายสินทร จันทะสาต กรรมการ-ผู้ช่วยเหรัญญิก
 6.  นางสาวกรรณิการ์ ยุภาศ กรรมการ
 7.  นางธนิดา ตั้งยิ่งยง กรรมการ
 8.  นางสาวอรชร มาลาหอม กรรมการ
 9.  นายพรายจุมพล สายเสมา กรรมการ
 10.  นางมัทรี รัตโน กรรมการ-เลขานุการ
 11.  นางสาววาสนา อุปสาร กรรมการ-ผู้ช่วยเลขานุการ
 12.  นายบรรเจิด นาควานิช ผู้ตรวจสอบกิจการ
 13.  นางวิไล ศิลปสาย ผู้ตรวจสอบกิจการ

แสตมป์

โรงพ
ยาบ

าลสรรพสิทธิประสงคอ
ุบล

รา
ชธ

าน
ี จ
ำก

ัด

สห
กรณออมทรัพยสห
กรณออมทรัพย

กรุณาส่ง

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ�ากัด
247/1 ถ.สรรพสิทธิ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 โทรศัพท์.  045-264714, 045-255838-9 มือถือ 089-720-3212  
โทรสาร  045-264714  โทรสายใน  1347,  1377, 1369  http://www.shsavings.com หรือ E-Mail: someone@shsavings.com

มอบทุนค่ายังชีพ แก่สมาชิกผู้อาวุโส 
อายุตั้งแต่ 65 ปี  (วันที่ 29 ธันวาคม 2553)

สมาชิก และผู้ติดตาม  ทัศนศึกษาประเทศจีน (กรุงปักกิ่ง) ครั้งที่ 1
(วันที่ 27 พ.ย.-2 ธ.ค. 2553)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อน้อมเกล้าฯ
(วันที่ 18 มกราคม 2553)

ศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ 
(19-21 มกราคม 2554)


