
1 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

วารสารสหกรณ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
   ปีที่ 9 ฉบับที่ 22 เดือนตุลาคม 2556 - มกราคม 2557
  http://shsavings.com หรือ E-Mail : shsavings@shsavings.com

มาตรฐาน ซื่อตรง มั่นคง 

ปลอดภัย มั่นใจสหกรณ์

ครบรอบ 40 ปี  
การก่อตั้งสหกรณ์ฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 07.00 น.
ทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5

อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า มีของที่ระลึกเป็นกระเป๋า 

  ครบรอบ 40 ปี 
      มอบแด่สมาชิก

    ทุกท่าน

เงินฝาก
ครบรอบ 40 ปี 

(ดอกเบี้ยสูง !)

เรื่องในเล่ม...
สารจากประธาน

ผลการดำเนินงาน (รอบ 4 เดือน)

โครงการทัศนศึกษาสมาชิก 2557

ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 1-3/2557

   ภาวะอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมีเนียม) 
ในภาคอีสาน / 
   ประกาศเรื่องชี้แจงสาเหตุการลด
วงเงินให้กู้แก่สมาชิก ประจำปี 2557

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 เช่น สส.ปท., สส.ธท., สส.ชสอ.

๔๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ
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สรุปสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่สมาชิกหรือทายาทได้รับแล้ว 
(ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค.56 – 31 ม.ค.57)

ลำ
ดับ

รายการ จำนวน 
(คน)

จำนวนเงิน 
(บาท)

1 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 4 630,000.00

2 ค่าสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ  
(สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา)

36 415,000.00

3 สวัสดิการเกษียณ / ลาออกจากราชการ 40 124,000.00

4 สวัสดิการค่ายังชีพ 34 225,000.00

5 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 190 377,500.00

รวม 340 1,771,500.00

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลา 24 เดือน
 ฝากได้ครั้งเดียวโดยไม่จำกัดยอดเงินฝาก
- เงินฝากประจำ 24 เดือน (ยกเว้นภาษี)   
 ฝากเท่ากันทุกเดือน 
 ยอดฝาก 1,000-25,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 4.75 ต่อปี 

 (เปิดได้คนละ 1 บัญชี)

เชิญร่วม
ทำบุญเลี้ยงพระ
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2 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ทุกท่าน

สารประธานกรรมการ

A n n i v e r s a r y

ค ร บ ร อ บ

 

              ผลการดำเนินงาน (รอบ 4 เดือน)
                   รายการ 31 ต.ค. 56 30 พ.ย. 56 31 ธ.ค. 56 31 ม.ค. 57

จำนวนสมาชิก (คน) 2,000 2,005 2,010 2,014

จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 573 592 599 601

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

 2,111,869,787.14 
 1,866,836,372.89 

 39,445,031.78 
 177,860,502.87 

 58,646,002.87 
 80,350,500.00 
 38,864,000.00 
 27,727,879.60 

 2,177,811,691.95 
 1,909,277,377.35 

 39,340,031.78 
 201,466,989.60 

 82,414,489.60 
 80,350,500.00 
 38,702,000.00 
 27,727,293.22 

 2,206,060,335.15 
 1,985,637,199.10 

 39,235,031.78 
 153,373,049.06 

 34,320,049.06 
 80,351,000.00 
 38,702,000.00 
 27,815,055.21 

 2,295,730,630.44 
 2,075,016,338.63 

 39,055,000.00 
 153,700,105.72 

 34,647,105.72 
 80,351,000.00 
 38,702,000.00 
 27,959,186.09 

2. หนี้สินรวม
      2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก
      2.2 หนี้สินอื่น

 871,439,096.74 
 812,166,378.69 
 59,272,718.05 

 918,153,137.35 
 783,016,431.72 
 135,136,705.63 

 922,681,828.17 
 771,282,264.09 
 151,399,564.08 

 982,943,249.69 
 785,137,538.35 
 197,805,711.34 

3. ทุนของสหกรณ์
      3.1 ทุนเรือนหุ้น
      3.2 ทุนสำรอง
      3.3 ทุนสะสมและอื่นๆ
      3.4 กำไรสุทธิ

 1,232,089,648.00 
 1,136,880,120.00 

 90,092,832.00 
 5,116,696.00 

 8,341,042.40 

 1,240,963,068.00 
 1,145,872,540.00 

 90,092,832.00 
 4,997,696.00 

 18,695,486.60 

 1,258,485,828.00 
 1,163,628,300.00 

 90,092,832.00 
 4,764,696.00 

 24,892,678.98 

 1,277,219,708.00 
 1,182,768,180.00 

 90,092,832.00 
 4,358,696.00 

 35,567,672.75 

4. รายได้  11,066,343.55  22,116,839.91  33,995,405.29  46,401,185.54 

5. ค่าใช้จ่าย  2,725,301.15  3,421,353.31  9,102,726.31  10,833,512.79 

หนว่ย : บาท

 ชวีติคนเราม ี2 สิง่หลกั ๆ  คอื การใชช้วีติ (Life Side) และตน้ทนุในชวีติ (Money Side) ทีต่อ้งเดนิไปพรอ้ม ๆ  กนั  สารฉบบันีข้อหยบิยกแงค่ดิ 
และตวัอยา่งบคุคลหลายวงการทีม่แีนวคดิการปลกุฝนัของตวัเองทีเ่ลอืนหายและกลบัมาพรอ้มแรงบนัดาลใจ  วา่จะทำอยา่งไร ไมร่วยกซ็ือ้ฝนัได ้
ให้ฝันนั้นลุกโชนและทำให้สำเร็จให้ได้
 ท่านที่  1  คุณปกรณ์  พรรธนะแพทย์  ให้คำแนะนำในมุมมองของการวางแผนชีวิตและอธิบายว่า ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและมี 
ความสุขกับการลงมือทำความฝันให้เป็นจริง  ในเวลาเดียวกันก็ต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตเราจะหล่อเลี้ยงความฝันได้ถ้า 
มีปัจจัยพื้นฐานเรื่องเงินที่ดี  ทุกคนมีความฝันด้วยกันทั้งนั้น  แต่ต้องไม่เพ้อฝัน  วางเป้าหมายการเงิน  สร้างแผนการเงิน  และมีวินัย
ทางการเงินอย่างเคร่งครัด  ทุกความฝันจะสำเร็จได้ต้องมีการเตรียมความพร้อมและการวางแผนที่ดีต้องมองปัจจัยที่เป็นบวกและลบ 

โดยยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง  เช่นมีความฝันอยากเปิดร้านกาแฟน่ารักๆ  ให้เริ่มมองจากตนเองก่อนทั้งความรู้ เรื่องกาแฟ  วิธีการชง  เงินทุน  รูปแบบของร้าน  ความรู้การบริหาร 
จัดการร้าน  แล้วต่อด้วยปัจจัยอื่นๆ  เช่น เงินทุน  ทำเลที่ตั้ง  คู่แข่ง  เป็นต้น
 ทา่นที ่ 2  คณุทว ี ธรีะสนุทรวงค ์ กลา่ววา่  เงนิทองเปน็ปจัจยัหนึง่ทีเ่ปน็สือ่กลางของการทำความฝนัใหส้ำเรจ็  ตอ้งยอมรบัวา่ทกุอยา่งในชวีติลว้นมตีน้ทนุ อยา่ฝนัเพยีงอยา่งเดยีว  
แต่ต้องลงมือทำและต้องใช้ความสามารถของเราในการบริหารจัดการต้นทุนเหล่านั้นให้เหมาะกับชีวิตของเราเป็นฝันที่ไม่เกินกำลังที่สร้างสุขให้ตัวเองระหว่างที่สร้างฝัน  ที่สำคัญ คือ 
การมีวินัยและความสม่ำเสมอ
 ทา่นที ่ 3  คณุสมคดิ  ลวางกรู กลา่ววา่  ปลกุพลงัใหท้กุคนสามารถไปสูฝ่นัดว้ยการแนะนำใหต้ัง้เปา้หมายในชวีติชดัเจน  แตกเปา้หมายใหเ้ปน็เปา้หมายยอ่ย  หาวธิทีีจ่ะไปสูเ่ปา้หมาย  
ที่สำคัญต้องมีวินัย  เพราะทุกอย่างของความสำเร็จอยู่ที่ตัวเรา เมื่อทำสำเร็จแล้วให้รางวัลตัวเองเพื่อสร้างกำลังใจและมีพลังในการบรรลุเป้าหมายถัดไป  อย่าหยุดตั้งเป้าหมายในชีวิตบางครั้ง
อาจจะเจออุปสรรคหลายอย่างเราต้องลุกขึ้นฝ่าฟันเพื่อไปให้ถึงความสำเร็จให้ได้  ทุกคนมีบันไดแห่งความสำเร็จติดตัวมาตั้งแต่เกิด  อยู่ที่ว่าเราจะออกแรงปีนมันหรือไม่
 ท่านที่  4  คุณปองศักดิ์  รัตนพงษ์  เล่าว่า  ชีวิตตนเองเคยอยู่จุดที่ต่ำที่สุด  2  ครั้ง  ครั้งแรกเกิดขึ้นในปีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  จากชีวิตที่สุขสบาย  ต้องออกมาช่วยพ่อแม่ขาย 
ขา้วแกงตามตลาดนดั และครัง้ที ่2  ปว่ยจนไมส่ามารถเดนิไดช้ัว่วบูเคยคดิฆา่ตวัตาย  แตค่ดิไดว้า่ยงัมคีนรกัตนเองอกีมากมาย  ตอ้งมชีวีติอยูต่อ่ไปและตอ้งทำในสิง่ทีต่นเองรกั  คอืการรอ้งเพลง  
ทุกวันนี้บอกกับตัวเองเสมอว่า  ถ้าเราเต็มที่ในสิ่งที่เราชอบแล้ว  โอกาสจะมาหาเองทุกคนมีความฝัน  แต่ในระหว่างนั้นย่อมมีอุปสรรค  ขึ้นอยู่กับเราที่จะมีกำลังใจฝ่าฟันมันให้ได้
 ท่านที่  5  คุณสราวุธ  เฮ้งสวัสดิ์  กล่าวว่า  ชีวิตคนเราควรเหยียบเรือสองแคม  และหาโอกาสให้ชีวิตมีทางเลือก  เพราะชีวิตคนเราส่วนใหญ่มักจะโดนผลักดันให้ต้องเลือกอยู่ 
ทางเดียวและเรามักคิดว่าเราเก่งอยู่อย่างเดียว  เช่น  มีอาชีพวิศวกร  และมีความสามารถอีกอย่างคือทำอาหารได้อร่อยมาก  แต่เรามักเรียกมุมเล็กๆ นี้ว่า  ความฝัน  ทั้งๆ ที่จริง เราสามารถ 
นำความฝันมาทำได้ในชีวิตที่เป็นอยู่แค่หาจังหวะและพื้นที่ให้กับความฝันนั้น อย่างเมื่อก่อนเวลากลางวันผมทำงานในบริษัทโฆษณา  แต่ผมใช้เวลากลางคืนสำหรับความฝันในการเริ่มต้นงาน 
เขียนที่ผมรัก  ไม่ต้องออกมามีอาชีพอิสระเพื่อไล่ล่าตามฝัน แต่ควรมีอาชีพหลักไว้เป็นฐานสำหรับการใช้จ่ายในชีวิต  และเอาความฝันมาเป็นความชุ่มชื้นให้ชีวิต
 โลกกลมๆ คงไม่ใช่แค่พื้นที่ให้มนุษย์อาศัยอยู่เพียงอย่างเดียว  หากแต่คือพื้นที่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความฝัน  ขึ้นอยู่กับเราเองว่าจะปล่อยให้ฝันที่มีไว้เป็นเพียงแค่ฝัน  
หรือเป็นฝันที่เราไปถึง   

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
         

(นายแพทย์เศวต   ศรีศิริ)
ประธานกรรมการดำเนินการฯ  ชุดที่ 40



ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด (ปี พ.ศ.2517-2557)

นายแพทย์ยรรยง  ภูตระกูล
(พ.ศ. 2517 - 2520)

นายแพทยธ์ีรพล เจนวทิยา
(พ.ศ. 2545)

นายแพทย์อุทัย เจนพาณิชย์
(พ.ศ. 2521 - 2528)

แพทย์หญิงวิภาดา เชาวกุล
(พ.ศ. 2549-2550)

นายแพทย์วีระ เรืองวัฒนาภรณ์
(พ.ศ. 2529-2532)

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ
(พ.ศ. 2546-2548,2551-2554)

นายแพทย์สรุชยั สพุนัธมาตย ์
(พ.ศ. 2533-2534, 2541-2544)

นายแพทย์ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์
(พ.ศ. 2555-2556)

นายแพทย์นภา สิงห์คุณา
(พ.ศ. 2535-2540)

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ
( พ.ศ. 2557 (ปัจจุบัน) )

A n n i v e r s a r y

ค ร บ ร อ บ

 

๔๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด3

  4. สมาชิกจะยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายส่งฝากแบบหุ้นรายเดือนก็ได้ 

  5. ฝากภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

  6. ในระยะเวลาฝาก 24 เดือน จะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

  7. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย

  8. เงนิฝากทีฝ่ากมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืนแลว้มเีหตไุมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขหรอื 

   ไม่สามารถฝากต่อได้หรือถอนเงินก่อนครบกำหนด  สหกรณ์ฯ จะจ่ายดอกเบี้ย

   ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และจะต้องเสียภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงิน

   ฝากนั้นเมื่อครบกำหนดฝาก สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

  9. เมือ่ครบกำหนดสมาชกิตอ้งมาปดิบญัช ีถา้ไมม่าปดิบญัช ีสหกรณฯ์ จะโอนเงนิตน้พรอ้ม 

   ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก หากสมาชิกไม่มีบัญชีเงินฝาก 

   ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ

 ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่ 23  ธันวาคม  2556  เป็นต้นไป

ข้อมูลสถิติแสดงผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  จำกัด

ประจำปี  2539 - 2557

20 กุมภาพันธ์ 2557จากวันนั้น จวบจนวันนี้ วันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์
 สหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 

กพธ.3/2517  เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2517   สมาชกิแรกตัง้ 250 คน จำนวนเงนิทนุแรกตัง้  

12,500 บาท ในสมยัทา่นยรรยง ภตูระกลู เปน็ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่เปน็ 

แหล่งกลางการออมทรัพย์และการกู้ยืมและเพื่อเป็นแหล่งสวัสดิการสำหรับสมาชิก  ผลการ 

ดำเนนิงานไดเ้ตบิโตขึน้มาตามลำดบั จวบจนวนันี ้ สหกรณม์ทีนุดำเนนิงานสองพนักวา่ลา้นบาท 

และมี “บ้านสหกรณ์” หลังนี้ คือความสำเร็จและรางวัลแห่งความมุ่งมั่น คณะกรรมการชุดแล้ว

ชุดเล่า...สมาชิกรุ่นแล้วรุ่นเล่าต้องเสียสละ เก็บเล็กผสมน้อย...อดออม ปีแล้วปีเล่า ด้วย 

ปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะให้สหกรณ์มีบา้นเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นบ้านของสมาชิกทุกคน 

ทีไ่ดพ้ึง่พาอาศยัรว่มกนั ของมวลสมาชกิสหกรณท์กุทา่นทีร่ว่มฟนัฝา่ ผา่นรอ้น ผา่นฝน ผา่นหนาว 

เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ฉะนั้น  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันคล้ายวันครบรอบ 

40 ปีแห่งการก่อตั้งของสหกรณ์ฯ 

 คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 40 ได้ประชุมและมีมติให้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ  

เวลา 07.00 น.  ณ  หอ้งประชมุสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ ชัน้ 5 อาคารสรรพสทิธิพ์ลาซา่  และมอบกระเปา๋ 

ที่ระลึกให้กับสมาชิกทุกคน (เริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป) นอกจากนี้

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดโครงการเงินฝาก 2 แบบ ดังนี้

 1. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลา 24  เดือน  อัตราดอกเบี้ย 4.75 ต่อปี 

ครบรอบ 40 ปโีครงการ 2  รวมทัง้โครงการไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท  โดยเปดิรบัฝากตัง้แตว่นัที ่23 ธนัวาคม   

2556 ถงึวนัที ่23 ธนัวาคม 2558 หรอืจนกวา่เงนิฝากจะครบตามโครงการ  โดยมขีอ้กำหนดและเงือ่นไข  

ดังนี้

  1. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และให้ฝากได้ครั้งเดียว โดยไม่จำกัดยอดเงินฝาก 

  2. อัตราดอกเบี้ย  4.75  ต่อปี

  3. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย

  4. เงนิฝากทีฝ่ากมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน แลว้มเีหตไุมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขหรอื 

   ไม่สามารถฝากต่อได้หรือถอนเงินก่อนครบกำหนดสหกรณ์ฯจะจ่ายดอกเบี้ยใน 

   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

  5. เมื่อครบกำหนดสมาชิกต้องมาปิดบัญชี  ถ้าไม่มาปิดบัญชี สหกรณ์ฯ จะโอนเงินต้น 

   พร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก หากสมาชิกไม่มีบัญชีเงิน 

   ฝากออมทรพัย ์สหกรณฯ์จะเปดิบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องสมาชกิใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

  ทั้งนี้  เริ่มตั้งแต่วันที่ 23  ธันวาคม  2556  เป็นต้นไป

 2. โครงการเงินฝากประจำ 24 เดือน (ยกเว้นภาษี) อัตราดอกเบี้ย 4.75 ต่อปี 

ครบรอบ 40 ป ี รวมทัง้โครงการไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท  โดยเปดิรบัฝากตัง้แตว่นัที ่23 ธนัวาคม  2556 

ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 หรือจนกว่าเงินฝากจะครบตาม  โครงการ   โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไข  

ดังนี้

  1. เปิดบัญชีได้คนละ 1  บัญชี

  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

   และสมาชิกต้องแจ้งและแสดงบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  3. ฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี 

ปี พ.ศ. จำนวนสมาชิก สินทรัพย์ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก

สามัญ สมทบ

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

Jan-57

1,443

1,456

1,483

1,506

1,551

1,607

1,666

1,714

1,749

1,742

1,735

1,737

1,756

1,768

1,820

1,857

1,874

2,001

2,014

53

86

113

155

289

359

510

517

545

553

601

 223,299,317.07 

 254,036,662.29 

 300,947,971.87 

 335,743,310.23 

 355,993,367.06 

 380,213,312.38 

 455,661,388.76 

 530,373,931.30 

 634,784,961.60 

 722,183,087.55 

 769,273,950.64 

 902,561,046.82 

 1,033,762,818.70 

 1,245,980,845.23 

 1,474,684,549.17 

 1,548,600,748.28 

 1,734,108,419.23 

 2,109,713,505.14 

 2,295,730,630.44 

 146,715,440.00 

 159,232,100.00 

 163,213,950.00 

 197,934,120.00 

 221,071,670.00 

 246,774,630.00 

 281,035,590.00 

 324,441,810.00 

 378,858,400.00 

 434,305,840.00 

 471,219,090.00 

 525,224,350.00 

 608,393,000.00 

 700,400,520.00 

 842,648,120.00 

 920,940,000.00 

 995,313,500.00 

1,095,867,640.00 

1,136,880,120.00 

 5,798,740.54 

 54,843,499.54 

 96,821,852.75 

 90,537,794.14 

 91,173,792.14 

 89,444,158.90 

 125,317,863.21 

 150,214,455.91 

 195,635,591.55 

 217,602,898.62 

 216,882,107.89 

 284,859,798.55 

 309,784,447.55 

 433,007,359.65 

 506,956,924.32 

 493,060,835.15 

 582,086,242.96 

 773,793,726.44 

 812,166,378.69 



การโอนเงิน เข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ 
ประสงค์อุบลราชธานี จำกัด สมาชิกสามารถโอนเงินเข้า 

บัญชีสหกรณ์ เพื่อซื้อหุ้น ชำระเงินกู้ หรือฝากเงิน โดยเอาเข้าบัญชีธนาคาร ดังน้ี
	 -		ธนาคารทหารไทย	จำกัด	สาขาอุบลราชธานี
	 	 เลขที่บัญชี		305 - 2 - 09070 - 5
	 -		ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	สาขาถนนสรรพสิทธิ์
	 	 เลขที่บัญชี		475 - 3- 00352 - 6
	 -		ธนาคารธนชาต	(มหาชน)	สาขาอุบลราชธานี
	 	 เลขที่บัญชี		606 - 2 - 01560 - 7
หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่ โอนเงินทันที หรือ 
สมาชิกสามารถฝากข้อความมายังสหกรณ์ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ได้ ว่าเงินนั้นเป็นของท่าน

เวลารับ - จ่ายเงินสหกรณ์
08.30 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่างๆ

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

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 4 สิงหาคม 2556)      ร้อยละ/ปี
	 -	เงินฝากออมทรัพย์	 2.50			
	 -	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 3.25
	 -	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษการศึกษาบุตร	 7.00
	 -	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	24	เดือน	 4.75
	 -	เงินฝากประจำ	24	เดือน		 4.75				
	 -	เงินฝากประจำ	12	เดือน	(เริ่ม	1	มิถุนายน	2554)	 4.25		
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557) ร้อยละ/ปี
	 -	สามัญ,	ฉุกเฉิน	 7.25
	 -	เงินกู้พิเศษ	(เคหะ,	รถยนต์)	 5.50			
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน	500,000	บาท	 7.00	
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่	501,000-1,000,000	บาท	 6.75
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่	1,001,000	บาทเป็นต้นไป	 6.00	

ประกาศ
สหกรณ์ฯ ปิดทำการ

วันที่ 19 – 21  มีนาคม 2557
เนื่องจากไปศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด และ 
สหกรณ์ออมทรัพย์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย จำกัด

เชิญชวนสมาชิก
  ทัศนศึกษาเกาะเสม็ด จ.ระยอง

วันที่ 4-8 เมษายน 2557 
รับจำนวน 90 คน

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดโครงการทัศนศึกษาประจำปี 2557
จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
โครงการที่ 1   นมัสการพระธาตุพนมและทัศนศึกษา  วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2557

  (ปิดโครงการแล้ว) 

โครงการที่ 2  เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง วันที่ 4-8 เมษายน 2557

โครงการที่ 3  ประเทศพม่า  วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2557 (ปิดรับการแจ้ง 

  ความจำนงตามโครงการแล้ว)

การใช้สิทธิ์  
1.1  สมาชิกสามารถเลือกใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1โครงการเท่านั้น
 ห้ามมิให้ใช้สิทธิ์แทนกันทุกกรณี : หากสหกรณ์ฯ ตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิ์ 
 แทนกัน สมาชิกต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย 5 เท่าของค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน)
1.2  กรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะไปทัศนศึกษามากกว่า 1 ครั้ง หรือมากกว่า 1  
 โครงการ สมาชิกต้องออกค่าใช้จ่ายเองเต็มจำนวน
1.3  กรณีญาติของสมาชิก  ต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ในทุกโครงการ

						วัน	เวลา	การเดินทาง
									(ไปเกาะเสม็ด)

				วัน	เวลา	การเดินทาง
							(กลับถึงอุบลฯ)

						เดินทางจาก

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557
 ออกเดินทางเวลา 18.00 น.

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557    
เวลา 02.00 น.     

ขา้ง รพ.สรรพสทิธิฯ์ดา้น สภอ.
เมืองอุบลฯ

โครงการ 	ราคาเต็ม
(บาท)

สหกรณ์ฯ	ออกค่าใช้จ่ายให้				
(	บาท)

	สมาชิกจ่ายเอง
(บาท)

เด็กอายุ	2-12	ขวบ
(บาท)

เกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง  

   6,650               2,000        4,650        5,000 (มีเตียง)
   3,400 (ไม่มีเตียง)

4 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

A n n i v e r s a r y

ค ร บ ร อ บ

 

2. การแจ้งความจำนง  และชำระเงิน  

3.  การยื่นสัญญากู้เงิน เพื่อทัศนศึกษา 
        สมาชิกสามารถเลือกกู้เงินจากสหกรณ์ฯ เพื่อชำระค่าทัศนศึกษา ได้ดังนี้

		โครงการ 				แจ้งความจำนงพร้อมทั้ง				
จ่ายเงินมัดจำ
การทัศนศึกษา

มัดจำ
(บาท)		

					ชำระเงิน
			ส่วนที่เหลือ
			ภายในวันที่

เกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง  

วันที่ 3 – 18 มีนาคม 2557 1,000  18 มีนาคม 2557
 

        
โครงการ

	วัน	เดือน	ปี	
	ยื่นสัญญากู้เงิน

               

กู้ได้
ไม่เกิน	
(บาท)

ผ่อน
ชำระ	
(งวด)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ต่อปี)

วันที่สหกรณ์
จ่ายเงินส่วน

ที่เหลือแก่สมาชิก

เกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง  

วันที่ 3 – 18 
มีนาคม 2557

   6,000     6   7.25 วันที่ 3 เม.ย.57

 เมื่อหักเงินกู้เพื่อชำระค่าทัศนศึกษาแล้ว  สมาชิกจึงจะสามารถถอนเงินส่วน 
ที่เหลือได้ ตามวันที่สหกรณ์ฯ กำหนด   
 หากสมาชิกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
และแจ้งความจำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5  อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า

(หรือจะชำระหมดทั้ง
จำนวนก็ได้)

1. โครงการเกาะเสม็ด



5 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภาคอีสาน
(คอนโดมิเนียม)

 ผู้กู้บ้านเตรียมเฮ บอร์ด ธอส.ประชุมลดดอกเบี้ยตาม กนง. หวังลดภาระการผ่อน 
ค่างวดช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ยอมรับจะส่งผลดีต่อฐานะของธนาคารด้วยคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น 
นางองัคณา ปลินัธนโ์อวาท ไชยมนสั กรรมการผูจ้ดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปดิเผยวา่ 
ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารเพื่อพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย  
ทั้งดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก เพราะธนาคารของรัฐได้หารือร่วมกันแล้ว เห็นว่าจะมีการปรับลด 
อัตราดอกเบี้ย ลงหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 
0.25% ซึ่งจะช่วยลดภาระให้แก่ผู้กู้ในช่วงท้ายปีประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง น่าจะเป็น 
ผลดกีบัลกูคา้โดยทีไ่มก่ระทบตน้ทนุของธนาคาร  การปรบัลดดอกเบีย้สนิเชือ่ลงยงัจะสง่ผลดตีอ่ฐานะ 
ของธนาคารด้วย เพราะคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น จากภาระผ่อนชำระที่ลดลง ซึ่งจะช่วยให้สามารถ  
ลดระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ได้ หลังจากที่ธนาคารสามารถลดเอ็นพีแอลลงเหลือ  
6.71% คิดเป็น 48,506 ล้านบาทลดลงถึง 10% ด้วยการขายเอ็นพีแอล 8,114 ล้านบาท ให้แก่ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
 สำหรบัเปา้หมายสนิเชือ่ในป ี2557 ตัง้เปา้ไวท้ี ่1.3 แสนลา้นบาทเพิม่ขึน้ 8% จากปกีอ่น 
ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 
จะขยายตัว 8-10% และสินเชื่อที่อยู่อาศัยรวมจะขยายตัว 5% ซึ่ง ธอส.ก็ตั้งเป้ามากกว่าระบบ 
รวมเล็กน้อย โดยตั้งเป้าที่จะขยายไปยังภูมิภาคมากขึ้น จากความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็น แนวเชื่อมต่อกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) “ช่วงที่ผ่านมา 
สินเชื่อในเขต กทม. และปริมณฑลยังขยายตัวไม่มากเท่าสินเชื่อ ในเขตภูมิภาค เนื่องจากการขยาย 
ตวัของ หวัเมอืงใหญใ่นเขตชายแดนทีเ่ตบิโตตามการขยายตวัของการคา้ในเขตเออซี ีและการ คาดการณ ์
ว่าเมืองจะเจริญตามแนวก่อสร้าง เส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง” นางอังคณา กล่าวว่า ปัจจุบัน 
สนิเชือ่ในเขตภมูภิาคมสีดัสว่นถงึ 60% ขณะทีส่นิเชือ่ กทม.มสีดัสว่น 40% สว่นเหตกุารณไ์มส่งบใน 
กทม.ขณะนี้ จะไม่กระทบกับการปล่อยสินเชื่อมากนัก เพราะธนาคารก็เน้นปล่อยสินเชื่อในต่าง 
จังหวัดอยู่แล้วโดยเฉพาะภาคอีสานและตะวันออก ที่อสังหาริมทรัพย์ยังเติบโตได้ดี
 นายสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการลงทุนใน 
จังหวัดขอนแก่นจำนวนมาก ทั้งนักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติ อาทิ จีน เปรู เวียดนาม  
อันเนื่องมาจากขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางหรือประตูสู่อาเซียน และเป็นจุดที่รถไฟความเร็วสูงสาย 
แพนเอเชีย คุนหมิง-สิงคโปร์ วิ่งผ่าน มีโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย  
โครงการสรา้งรถไฟรางคูอ่กีหลายสาย ทำใหท้ีด่นิถกูจบัจองจนแทบจะไมเ่หลอืพืน้ทีว่า่ง ซึง่กถ็อืเปน็ 
เรื่องดีที่เศรษฐกิจจะกระจายสู่ภูมิภาค ไม่กระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัด 
ยังคงจัดสรรผังเมืองให้สอดคล้องและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ เช่น การสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของแบรนด์ท้องถิ่น ด้วยการสร้าง “ขอนแก่นแบรนด์” ให้ผู้ประกอบการในจังหวัด
ที่ได้รับคัดเลือกนำไปใช้ในการเจาะตลาดไทยและประเทศสู้กับธุรกิจโลก
 ขณะทีแ่หลง่ขา่วในภาคอตุสาหกรรม เปดิเผยวา่ ขณะนีท้นุจากประเทศจนีกำลงัไหลบา่ 
เขา้จงัหวดัขอนแกน่อยา่งมหาศาล โดยไดม้กีารจดัสรา้งนคิมอตุสาหกรรมสเีขยีว หรอื กรนีซติี ้ขึน้มา 
เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตของกลุ่มทุนจีน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ที่จะเข้า 
มาลงทุนในขอนแก่นจำนวนมาก

ว่าที่ร้อยเอกสมาน  บุญช่วย 
กรรมการบริหาร สอ.รพ.สปส.อบ.จำกัด (ชุด40/2557)

 นอกจากนี ้รฐับาลจนียงัไดม้กีารเจรจาขอซือ้ทีด่นิโดยใชเ้งนิลงทนุเบือ้งตน้ 200 ลา้นบาท 
เพือ่จดัตัง้สถานกงสลุ ซึง่ทำเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรไีปแลว้ ถา้ไดร้บัการอนมุตัเิมือ่ไหรก่จ็ะจดัซือ้ทนัท ี 
ซึ่งการจัดตั้งสถานกงสุลจีนที่จังหวัดขอนแก่นนี้ ถือเป็นสถานกงสุลใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ซึ่งสถาน 
กงสุลจีนในเมืองไทยมีอยู่ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา และล่าสุดคือ จังหวัดขอนแก่น  
“การก่อตั้งสถานกงสุลวัตถุประสงค์ก็เพื่อการดูแลประชากรในพื้นที่ เมื่อจีนตั้งสถานกงสุล 
ขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นก็แสดงว่าเขาเตรียมอพยพคนจีนเข้าไปตั้งรกรากในขอนแก่นจำนวน 
มาก ซึ่งเขามองแล้วว่าเป็นทำเลแห่งอนาคต”แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่านอกจากการลงทุนซื้อ 
ที่ดินจำนวน 200 ล้านบาทแล้ว รัฐบาลจีนยังเจรจาขอซื้อพื้นที่ใน “คอนโดมิเนียม”ซึ่ง 
อยู่ ใกล้กับสถานกงสุลอีกอย่างน้อย 3 ชั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่กงสุลและครอบครัวมาอยู่   
ซึ่ ง เป็นไปได้ว่ าในอนาคตจะขยับขยายพื้นที่ออกไปอีกเพื่อรองรับกลุ่มชาวจีนรุ่นใหม่  
ที่จะอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น แหล่งข่าวยังกล่าวปิดท้ายอีกว่า ปัจจุบันนอกจากนักธุรกิจจีน
ที่เข้าไปทำมาหากินในจังหวัดขอนแก่นแล้ว ยังมีพ่อค้าจีนในเวียงจันทน์ขนสินค้าจากด่าน 
ชายแดนลาวเข้าไปขายในขอนแก่นทุกเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นสินค้าราคาถูกที่ส่งตรงมาจากจีน จาก 
เดิมคนไทยต้องเดินทางข้ามด่านไปซื้อ แต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วเพราะมีบริการถึงในเมืองไทย
 ส่วนทางด้านนายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) เปิดเผย 
ถึงทิศทางตลาดรับสร้างบ้านปี 2557 ว่ายังเป็นโอกาสและช่วงขาขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรับ 
สรา้งบา้นทีเ่นน้บกุตลาดตา่งจงัหวดัเปน็หลกั เนือ่งจากความนยิมของผูบ้รโิภคทีห่นัมาเลอืกบรษิทัรบั 
สร้างบ้านที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานและค่าแรง 
ที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยประสบปัญหาและไม่อาจรับงานสร้างบ้านได ้
โดยตรงกบัผูบ้รโิภค นอกจากนีท้ศิทางการขยายตวัของการลงทนุทัง้ของกลุม่ทนุขนาดใหญแ่ละขนาด 
กลางออกไปในภมูภิาค สง่ผลใหม้กีารโยกยา้ยถิน่อาศยัของคนในเมอืงหลวงออกไปสูภ่มูภิาค และคน 
ต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเมืองหลวงก็มีการย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม เพราะมีการจ้างงานและได้ 
ค่าจ้างไม่ต่างกัน ทำให้ความต้องการบ้านหรือที่อยู่อาศัยเพิ่มตามมา
 สำหรบัแนวโนม้ตลาดรบัสรา้งบา้นในเขตกรงุเทพฯและ ปรมิณฑลอาจไมเ่ตบิโตตามกนั 
เพราะความตอ้งการของผูบ้รโิภคหรอืตลาดอยูใ่นภาวะอิม่ตวั สว่นโครงการบา้นจดัสรรกช็ะลอตวัตาม 
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะผู้บริโภคหันมานิยมเลือกที่อยู่อาศัยประเภท “คอนโดมิเนียม” มากขึ้น  
โดยเฉพาะใกลแ้นวรถไฟฟา้เนือ่งจากทีด่นิมรีาคาแพง และผลจากการจราจรทีต่ดิขดัมาก ดงันัน้ ในสว่น 
ของผู้ประกอบการที่เน้นพัฒนาตลาดอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างมาก  
เพราะมีผู้ประกอบการแข่งขันมากรายและรุนแรง ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือและ 
สามารถบรหิารตน้ทนุไดต้ำ่ทีส่ดุเทา่นัน้จงึจะมคีวามไดเ้ปรยีบ และแขง่ขนัอยูไ่ด ้ สำหรบัรายเลก็ๆอาจ 
ต้องลดสเกลหรือปริมาณการรับสร้างบ้านลงด้วยการเลือกเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
เรื่อง   ชี้แจงสาเหตุของการลดวงเงินให้กู้แก่สมาชิก ประจำปี 2557

และแจ้งการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกได้ตามปกติ
------------------------------------------------

 ตามที่อ้างถึงประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด  ลงวันที่ 21  มกราคม 2557 เรื่อง  การกู้เงินสามัญ  และเรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  
 จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์อุบลราชธานี จำกัด  ชุดที่ 40  ครั้งที่  8/2557 เมื่อวันที่  30  มกราคม  2557  ที่ประชุมมีมติ 
ให้ชี้แจงสาเหตุของการลดวงเงินให้กู้แก่สมาชิก ประจำปี 2557 และแจ้งการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกได้ตามปกติ ดังนี้
 1. จากสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553   สหกรณ์ฯ ได้ให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกจนถึงปัจจุบัน ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 100 % (ข้อมูลปี 2553 จำนวน 994.37 ล้านบาท และปัจจุบัน 
จำนวน 2,076.21 ล้านบาท) โดยมีการปรับเพิ่มวงเงินกู้สามัญแก่สมาชิก ดังนี้
  1.1 เริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2553  วงเงินกู้สามัญไม่เกิน 1,500,000 บาท
  1.2 เริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 วงเงินกู้สามัญไม่เกิน 2,000,000 บาท
  1.3 เริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555  วงเงินกู้สามัญไม่เกิน 2,500,000 บาท 
  1.4 เริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556   วงเงินกู้สามัญไม่เกิน 3,000,000 บาท  และมีการปรับเพิ่มวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
  1.5 เริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 100,000 บาท  
  1.6 เริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2556  วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 200,000 บาท
        สินเชื่อแก่สมาชิกเติบโตรวดเร็ว ทำให้ยากแก่การบริหารจัดการ เนื่องจากสถานการณ์ของโลกและประเทศไทยมีการผันผวนที่สูง  เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีการดำเนินการเป็นปัจจุบัน 
และตอบสนองสมาชิกทุกกลุ่ม  ดังนั้น   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ จึงได้มีมติลดวงเงินกู้สามัญจากเดิม 3 ล้านบาท เป็น 2.5 ล้านบาท และลดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินจากเดิม  
2  แสนบาท เป็น 1 แสนบาท เริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่  21 มกราคม 2557 นั้น   ส่วนสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับการดูแลและเยียวยาเพื่อแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป
 2. ส่วนการทำธุรกรรมต่างๆ ของสมาชิก    สหกรณ์ฯ ขอแจ้งว่ามีสภาพคล่องตามปกติ
       
  จึงประกาศมาให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
      ประกาศ  ณ  วันที่   31  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2557



6 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ประกาศ     

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ที่  2 / 2557

เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดวงเงินกู้สามัญ

------------------------------------------------                            

 จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด  ชุดที่ 40  ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2557  
ที่ประชุมมีมติกำหนดโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดวงเงินกู้สามัญ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสามัญ  ดังนี้
 1. เป็นสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ มีสัญญาเงินกู้สามัญก่อนวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2557 และส่งชำระไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนวันเริ่มถือใช้ประกาศฉบับนี้ 
 2. กู้ได้ 120 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ยกเว้น  สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ เคยกู้สามัญครั้งล่าสุดวงเงินกู้มากกว่า 2,000,000 บาท  ให้มีสิทธิ์ 
  กู้ได้ไม่เกินวงเงินกู้สามัญครั้งล่าสุด
 3. ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของวงเงินกู้
 4. สำรองเงินเดือนคงเหลือ 5 %  หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสมาชิกที่ต้นสังกัด และตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 หากสมาชิกลูกจ้างประจำ มีการกู้เงินสามัญ  
  จะสำรองเงินเดือนคงเหลือ 7%  
 5. อัตราดอกเบี้ย 7.25 บาทต่อปี  หรือตามมติที่คณะกรรมการให้มีการเปลี่ยนแปลง 
 6. ส่งชำระไม่เกิน 420 งวด หรือชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 75 ปี 
 7. ส่งชำระไม่น้อยกว่า 4  เดือน  จึงจะสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ 

6 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

A n n i v e r s a r y

ค ร บ ร อ บ

 

ประกาศ     
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ที่  1 / 2557
เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดวงเงินกู้สามัญ                                                                            

 ------------------------------------------------

 

 จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด  ชุดที่ 40  ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557  
ที่ประชุมมีมติกำหนดโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดวงเงินกู้สามัญ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสามัญ  ดังนี้
 1. เป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการ มีสัญญาเงินกู้สามัญก่อนวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2557 และส่งชำระไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนวันเริ่มถือใช้ประกาศฉบับนี้ 
 2. กู้ได้ 120 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง  แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท  ยกเว้น สมาชิกที่เป็นข้าราชการ เคยกู้สามัญครั้งล่าสุดวงเงินกู้มากกว่า  
  2,500,000 บาท  ให้มีสิทธิ์กู้ได้ไม่เกินวงเงินกู้สามัญครั้งล่าสุด
 3. ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของวงเงินกู้
 4. สำรองเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่งคงเหลือ 5 %  หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสมาชิกที่ต้นสังกัด
 5. อัตราดอกเบี้ย 7.25 บาทต่อปี  หรือตามมติที่คณะกรรมการให้มีการเปลี่ยนแปลง 
 6. ส่งชำระไม่เกิน 420 งวด หรือชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 75 ปี 
 7. ส่งชำระไม่น้อยกว่า 4  เดือน  จึงจะสามารถยื่นกู้ใหม่ได้
 8. สำหรับสมาชิกข้าราชการที่กู้ใหม่ (ไม่เคยกู้ก่อนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) ต้องใช้เงื่อนไขใหม่ตามประกาศ ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 
 9. เกณฑ์การกู้เงินสามัญและเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้สามัญ 
  -   กู้ไม่เกิน  300,000 บาท  ให้สมาชิกค้ำประกัน  2 คน
  -   กู้ตั้งแต่   300,001 – 550,000 บาท  ให้สมาชิกค้ำประกัน  3 คน
  -  กู้ตั้งแต่   550,001 – 800,000 บาท  ให้สมาชิกค้ำประกัน  4 คน
  -  กู้ตั้งแต่   800,001  - 3,000,000 บาท ให้สมาชิกค้ำประกัน  5 คน
 10. สมาชิกที่กู้จะต้องทำหลักประกันสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และ/หรือประกันชีวิต ให้ครอบคลุมวงเงินกู้ 
  โดยสหกรณ์ฯ จะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังนี้             
  10.1  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ส.ส.ป.ท.) หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท/คน/ปี
  10.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.), หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท/คน/3 ปี
  10.3  สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณส์มาชกิของชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย(สส.ชสอ.)  หกัเงนิสงเคราะหล์ว่งหนา้ เปน็จำนวนเงนิ 12,000 บาท/คน/3 ป ี
  10.4  ประกันชีวิต ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด                       
    ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2557   เป็นต้นไป
   
    จึงประกาศมาให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ  ณ  วันที่   7  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557

(นายเศวต   ศรีศิริ)
 ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด



7 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

หมายเหตุ  ตามประกาศสหกรณฯ ที่ 1-3/2557
 1. ให้สมาชิกมาคำนวณ และยื่นกู้ได้ตามตารางที่กำหนด
 2. ถ้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบว่าเอกสารสัญญาการกู้ยืมถูกต้องและครบถ้วน  สมาชิกจึงจะสามารถลงคิวการกู้ยืมด้วยตนเองได้
 3. สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องตัดยอดการจ่ายตามคิว ถ้ายอดการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกมากกว่าวงเงินที่สหกรณ์ฯ ประมาณการไว้    
  สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกครั้งต่อไป  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ

7 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

A n n i v e r s a r y

ค ร บ ร อ บ

 

 จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอ์ุบลราชธานี จำกดั  ชดุที่ 40  ครั้งที่ 9/2557  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ ์ 2557  
ที่ประชุมมีมติกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินสามัญสำหรับข้าราชการ   ดังนี้
 1.  เปน็สมาชกิไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ถงึ 5 ป ี กูไ้ด ้120 เทา่ของเงนิเดอืนรวมเงนิประจำตำแหนง่ แตไ่มเ่กนิ 500,000 บาท  ยกเวน้ สมาชกิทีม่สีญัญาเงนิกูส้ามญักอ่น 
   วันที่ 21 มกราคม 2557 ให้มีสิทธิ์กู้ได้ไม่เกินวงเงินกู้สามัญครั้งล่าสุด
 2.  เป็นสมาชิกมากกว่า 5 ปี กู้ได้ 120 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท
 3.  ต้องมีทุนเรือนหุ้น 25 % ของวงเงินกู้
 4.  สำรองเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่งคงเหลือ 10 %  หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสมาชิกที่ต้นสังกัด
 5.  อัตราดอกเบี้ย 7.25  ต่อปี  หรือตามมติที่คณะกรรมการให้มีการเปลี่ยนแปลง 
 6.  ส่งชำระไม่เกิน 360 งวด หรือชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 75 ปี 
 7.  ส่งชำระไม่น้อยกว่า 6  เดือน  จึงจะสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ 
 8.  เกณฑ์การกู้เงินสามัญและเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้สามัญ 
   -  กู้ไม่เกิน                  300,000 บาท   ให้สมาชิกค้ำประกัน  2 คน
   -  กู้ตั้งแต่   300,001 – 550,000 บาท   ให้สมาชิกค้ำประกัน  3 คน
   -  กู้ตั้งแต่   550,001 – 800,000 บาท         ให้สมาชิกค้ำประกัน  4 คน
   -  กู้ตั้งแต่   800,001  - 2,500,000 บาท   ให้สมาชิกค้ำประกัน  5 คน
 9.  สมาชิกที่กู้จะต้องทำหลักประกันสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และ/หรือประกันชีวิต ให้ครอบคลุมวงเงินกู้ โดยสหกรณ์ฯ จะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังนี้ 
             9.1  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ส.ส.ป.ท.)  หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท/คน/ปี
   9.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.),  หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท/คน/3 ปี
   9.3  สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณส์มาชกิของชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (สส.ชสอ.)     หกัเงนิสงเคราะหล์ว่งหนา้ เปน็จำนวนเงนิ 12,000 บาท/คน/3ปี 
   9.4  ประกันชีวิต ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด            
  ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557   เป็นต้นไป
 
  จึงประกาศมาให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
      ประกาศ  ณ  วันที่   3  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557
     

 
(นายเศวต    ศรีศิริ)
ประธานกรรมการ

ประกาศ     
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ที่  3 / 2557
 เรื่อง   การกู้เงินสามัญสำหรับข้าราชการ
------------------------------------------------

 8. สำหรับสมาชิกลูกจ้างประจำที่กู้ใหม่ (ไม่เคยกู้ก่อนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) ต้องใช้เงื่อนไขใหม่ตามประกาศลงวันที่ 21 มกราคม 2557
 9. เกณฑ์การกู้เงินสามัญและเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้สามัญ 
  -  กู้ไม่เกิน                  300,000 บาท   ให้สมาชิกค้ำประกัน  2 คน
  -  กู้ตั้งแต่   300,001 – 550,000 บาท   ให้สมาชิกค้ำประกัน  3 คน
  -  กู้ตั้งแต่   550,001 – 800,000 บาท        ให้สมาชิกค้ำประกัน  4 คน
  -  กู้ตั้งแต่   800,001  - 3,000,000 บาท   ให้สมาชิกค้ำประกัน  5 คน
 10. สมาชิกที่กู้จะต้องทำหลักประกันสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และ/หรือประกันชีวิต ให้ครอบคลุมวงเงินกู้ โดยสหกรณ์ฯ จะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังนี้ 
             10.1  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ส.ส.ป.ท.)  หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท/คน/ปี  
   10.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.),  หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท/คน/3 ปี
               10.3  สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณส์มาชกิของชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย(สส.ชสอ.) หกัเงนิสงเคราะหล์ว่งหนา้ เปน็จำนวนเงนิ 12,000 บาท/คน/3ปี 
   10.4 ประกันชีวิต ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด
                
   ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2557   เป็นต้นไป
                              
    จึงประกาศมาให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ  ณ  วันที่   7  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557

(นายเศวต      ศรีศิริ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด



8 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

แสตมป์ 

กรุณาส่ง

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

วัตถุประสงค์   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์ , รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ 
จัดทำโดย   คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2557 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบ....

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นศูนย์ประสานงานของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้ง 3 สมาคม คือ

 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.)
 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.)
 3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย ( สส.ชสอ.)
สมัครได้ที่ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี จำกัด เลขที่ 247/1 
อาคารสรรพสิทธิ์พลาซา ชั้น 6 ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์ทัง้ 3 สมาคม มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งสวสัดกิาร 
ให้กับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์แก่กรรม แบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกัน และเพื่อ 
เป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัด
.. แนวทางการส่งเงินในรอบต่อไป เมื่อท่านเป็นสมาชิกสมาคมแล้ว..

     หากเมื่อสหกรณ์ ได้รับแจ้งจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อให้เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ 
ล่วงหน้าหรือเงินค่าบำรุงรายปี ของสมาชิก
    สหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ ไป เพื่อการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า/
เงินบำรุงรายปีจากสมาชิก  
    โดยสหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บผ่านการหักในเงินเดือน / หักเพิ่มในเงินกู้ /หักในเงินฝาก
ของสมาชิก  
 หกัในเงนิปนัผล/เฉลีย่คนื  หรอืใหม้าชำระดว้ยเงนิสด   เพือ่เปน็การตอ่อายคุวามคุม้ครองของ 
ทุกปี...
     จึงขอให้สมาชิกได้จัดสรรเงินหมวดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของท่าน เผื่อไว้ให้สหกรณ์
ได้ดำเนินการเรียกเก็บ  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านและให้เกิดความมั่นคงกับทุกฝ่าย

ข่าวความคืบหน้าของแต่ละสมาคม...
 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.) 
  ผู้มีสิทธิสมัคร  สมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ และเป็นคู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา   
  อายุบรรลุนิติภาวะแต่ไม่เกิน 60 ปี 
  ค่าสมัคร,ค่าบำรุงรายปี,ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า รวม 1,150 บาท  
  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  
        สมาชกิ สอ.รพ.สปส.ไดส้มคัรเปน็สมาชกิ ส.ส.ป.ท. จำนวน 2,417 คน    ซึง่ปจัจบุนั 

งดการให้เงินกู้พิเศษ

(เพื่อการเคหะ และเพื่อการซื้อรถยนต์)

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ  สหกรณ์ฯ ได้เช่าที่จอดรถยนต์ ของ
สรรพสิทธิ์อพาธเม้นท์ จำนวน 3 ช่องจอด
คือช่องจอดเลขที่ 69, 70, 71 ไว้เป็นที่จอดรถ 
ชั่วคราวสำหรับสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อ 
สหกรณ์ฯ    หากท่านใดมาจอดไม่ตรงวัตถุประสงค์ 

ของสหกรณ์ฯ และจอดเกิน 1 ชั่วโมงสหกรณ์ฯ  จำเป็นต้องล็อคล้อและเสียค่า
ปรับจำนวน 100 บาท

ข่าวสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์

  มีสมาชิก ส.ส.ป.ท.ทั่วประเทศ จำนวน 17,180 คน สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ  
  20 บาท  ผู้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 300,000 บาท  
 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.)
  ผู้มีสิทธิสมัคร  สมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ, คู่สมรส, และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
  อายุบรรลุนิติภาวะแต่ไม่เกิน 60 ปี สมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
  ค่าสมัคร,ค่าบำรุงรายปี, ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า รวม 4,040 บาท   
  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
   สมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ ได้สมัครเป็นสมาชิก สส.ธท. แล้วจำนวน 1,253 คน 
     ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก สส.ธท.ทั่วประเทศ  จำนวน 100,881 คน สมาคมจ่ายเงิน 
  สงเคราะห์ศพ 11 บาท  ผู้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน   
  1,154,263 บาท 
 3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
  ประเทศไทย ( สส.ชสอ.) ผู้มีสิทธิสมัคร  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล/ 
  สาธารณสุขทั่วประเทศไทย และได้สมัครเป็นสมาชิก สส.ธท. เรียบร้อยแล้ว  
  จึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก สส.ชสอ. อายุบรรลุนิติภาวะแต่ไม่เกิน 60 ปี 
  สมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
   ค่าสมัคร,ค่าบำรุงรายปี, ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า รวม 4,040 บาท    
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556  
   สมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ ได้สมัครเป็นสมาชิก สส.ชสอ. แล้ว จำนวน 331 คน     
  ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก สส.ชสอ.ทั่วประเทศ จำนวน 202,136 คน    สมาคมจ่ายเงิน 
  สงเคราะห์ศพ 3.20 บาท ผู้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน   
  600,000 บาท  

เมื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ถึงแก่กรรม ขอให้ทายาท 

รีบส่งเอกสารสำเนาใบมรณะส่งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยด่วน !  
เพื่อตรวจสอบและอนุมัติวงเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ 

ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิตก่อน


