
1 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

 

วารสารสหกรณ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
   ปีที่ 8 ฉบับที่ 20 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555
    http://shsavings.com หรือ E-Mail : shsavings@shsavings.com

มาตรฐาน ซื่อตรง มั่นคง ปลอดภัย มั่นใจสหกรณ์

 โครงการทัศนศึกษาสมาชิก ครั้งที่ 2 
จังหวัดตรัง และเกาะลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย) 

วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2556 

รับจำนวน 80 คน

ชำระเงิน/จองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.-19 เม.ย.56

      

  โครงการทัศนศึกษาสมาชิก ครั้งที่ 1
จังหวัดเพชรบูรณ์ (เขาค้อ)

วันที่ 17-20 มกราคม 2556

รับจำนวน 80 คน

ชำระเงิน/จองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 55 - 4 ม.ค. 56

  ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  จากเดิม 2.00 เป็น 2.50 ต่อปี
             เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ     จากเดิม 2.75 เป็น 3.25 ต่อปี
        (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)

แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ/  ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ   หน้า  2

สารจากประธานกรรมการ   หน้า  3

ผลการดำเนินงาน (รอบ 3 เดือน)          หน้า  4

ขยายระยะเวลาสินเชื่อเพื่อการเคหะ
กรณีซื้อที่ดินว่างเปล่า          หน้า  4

กู้เงินอย่างไรจึงได้เปรียบ          หน้า  8

โครงการทัศนศึกษาแก่สมาชิก ปี 2556 หน้า  6 

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้เงินสามัญ/กู้เงินฉุกเฉิน 
โดยสำรองเงินเดือนคงเหลือ 5%          หน้า  5 

สหกรณ์ฯ
ปิดทำการวันที่ 18-20 

กุมภาพันธ์ 2556
เนื่องจากไปศึกษาดูงาน

เชิญสมาชิกสหกรณ์ 
สมัคร สส.ธท.

รอบพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี
ได้ตั้งแต่บัดนี้

จนถึงวันที่ 28 กพ.56

 ติดตั้งบอร์ดของสหกรณ์ฯ แล้ว ให้สมาชิกรับทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์  จุดติดตั้ง ในโรงพยาบาลฯ 

มี 3 จุด ดังนี้

   จุดที่ 1  หน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษา 

             มหาวชิราลงกรณ

  จุดที่ 2  ลานทางเดิน ด้านหลังกลุ่มงานเคหะ ของ

   โรงพยาบาล 

 จุดที่3  ทางเดินระหว่างตึก 2 – ตึก3

    และมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

   ในวิทยาลัยพยาบาลฯ อีก 1 จุด                         

  สวัสดีปีใหม่ 2556

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เช่น สส.ปท., 
สส.ธท., สส.ชสอ.                หน้า  7



2 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

นายแพทย์เศวต  ศรีศิริ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายนิทัศน์  ภูมิพันธ์ 

ที่ปรึกษา

นายบรรเจิด  นาควานิช

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวเพชรสวิง  เลียงจินดาถาวร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประสิทธิ์  โคตรประทุม

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางศิริพร  สืบเหล่า 

ที่ปรึกษา

นางอุไร  เจนวิทยา 

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา 

รองประธานกรรมการคนที่ 3

นางวิไล  ศิลปสาย 

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาววาสนา อุปสาร

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางวาสนา  นิลหลัา

กรรมการ

นายแพทย์รพีพัฒน์   ถนอมเพ็ชรสง่า

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางสาวกรรณิการ์  ยุภาศ

เหรัญญิก

นางลักขณา  ทองมี

เลขานุการ

นางอรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์

กรรมการ

ว่าที่ร้อยเอกสมาน  บุญช่วย

กรรมการ

นายแพทย์ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์  

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  
ชุดที่ 39 ประจำปี 2556

ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ



 

(นายแพทย์ธีรวัฒน์  ภาสตโรจน์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

	 	 	 การออมทรัพย์คือ เงินส่วนที่ เหลือจากการหักค่าใช้จ่ ายประจำแล้ว	

เก็บไว้ในรูปแบบของการออม	สหกรณ์ออมทรัพย์เกิดจากการร่วมมือกันของสมาชิกในการ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงินโดยการลงหุ้นร่วมกัน	และสมาชิกที่มีเงินมากก็ 

นำเงนิมาฝากเพือ่เปน็แหลง่ทนุใหส้มาชกิทีม่รีายไดน้อ้ยกูเ้มือ่ยามจำเปน็	ทำไมถงึเปน็อยา่งนัน้	

สวัสดีสมาชิกทุกท่านสารฉบับแรกของปีนี้ผมขอพูดถึงสหกรณ์กับการออมทรัพย์

ก็เพราะว่าผู้มีรายได้น้อยจะไปกู้สถาบันการเงินอื่นนั้นมันยากมาก	ฉะนั้น	 การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็น 

การดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการของสหกรณ์คือ	สมาชิกร่วมมือช่วยเหลือกันทางด้านการเงิน	เคยมีคำพูดติดตลกกันว่า	

“สหกรณ์ออมทรัพย์นะ ไม่ใช่สหกรณ์กู้ทรัพย์”	ทำไม	ก็เพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่กู้มากกว่าออมอาจจะเพราะว่าสมาชิก 

ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยแต่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการออมเป็นหัวใจหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ปัจจุบันนี้สหกรณ์ของเราเป็นที่พึ่งหลักทางด้านการเงินแก่สมาชิก	โดยเฉพาะเรื่องการกู้เงิน	การกู้นั้นโดยหลักแล้วควรกู้

เมื่อจำเป็นหรือเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	เช่น	กู้เพื่อสร้างบ้าน	ซื้อรถ	ส่งลูกเรียน	เป็นต้น	การกู้เงินจำนวนมากทำให้มีเงิน 

เหลือเก็บน้อย	ทำให้ในอนาคตโดยเฉพาะวัยเกษียณไม่มีเงินพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน	ผมจึงอยากฝากเรื่องการออม 

ไว้ให้คิดด้วยนะครับ	จะออมผ่านสหกรณ์	โดยลงหุ้นเพิ่มขึ้นหรือฝากเงินเพิ่มขึ้นก็ได้	หรือจะออมในรูปแบบอื่นโดยการลงทุน	

เช่น	ซื้อพันธบัตร	ลงทุนผ่านกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำ	หรือแม้แต่ในรูปแบบของประกันชีวิต	เป็นต้น	อันนี้ก็แล้วแต่สถานภาพ 

ทางการเงินของเรา	มีน้อยก็ออมน้อยเป็นเรื่องปกติ	ขอให้ออมเถอะครับ	เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นในอนาคต

	 	 ท้ายนี้ในปีใหม่ขอให้สมาชิกทุกท่านจงมีความสุข	สุขภาพแข็งแรง	มีเงินใช้จ่ายแบบพอเพียง	นะครับ

 

เชื่อมั่นและศรัทธา

สาร...จากประธานกรรมการ



ผลการดำเนินงาน (รอบ 3 เดือน)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่างๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ

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

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556)      ร้อยละ/ปี
	 -	เงินฝากออมทรัพย์	 2.50			
	 -	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 3.25			
	 -	เงินฝากประจำ	12	เดือน	(เริ่ม	1	มิถุนายน	2554)	 4.00		
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 19 มีนาคม 2555) ร้อยละ/ปี
	 -	สามัญ,	ฉุกเฉิน	 7.00
	 -	สามัญพิเศษ	 5.00			
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน	500,000	บาท	 6.75	
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่	501,000-1,000,000	บาท	 6.50
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่	1,001,000	บาทเป็นต้นไป	 5.75	

อัตราดอกเบี้ย

เวลารับ - จ่ายเงินสหกรณ์
08.30 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

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

หน่วย : บาท

หลักเกณฑ์ กรณีซื้อที่ดินว่างเปล่า
		 1.	 เนื้อที่ต้องไม่เกิน	1	ไร่	(หรือ	400	ตารางวา)

	 2.	 ระยะทางต้องไม่เกิน	100	กิโลเมตร		(เริ่มจากจุดสำนักงานสหกรณ์ฯ	)

	 3.	 สหกรณ์ฯ	ขยายระยะเวลาสินเชื่อเพื่อการเคหะ	กรณีซื้อที่ดินว่างเปล่า				

	 	 (	ทั้งนี้		เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป		จนถึงวันที่	30		กันยายน	2556	)

4

                   รายการ 31 ต.ค. 55 30 พ.ย. 55 31 ธ.ค. 55

จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 1,868 1,862 1,861

จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 558 562 563

1.  สินทรัพย์รวม  1,734,108,419.23  1,758,515,262.05  1,771,858,363.23 

						1.1	เงินให้สมาชิกกู้	 	1,496,420,919.00	 	1,530,558,271.00	 	1,556,683,722.00	

						1.2	เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	9,676,986.50	 	9,375,880.75	 	9,275,880.75	

      1.3 เงินลงทุน  196,263,224.58  186,888,871.29  174,181,693.47 

												1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	43,008,208.19	 	33,633,854.90	 	21,926,177.08	

												1.3.2	เงินลงทุนระยะยาว 	80,230,000.00	 	80,230,000.00	 	80,230,500.00	

												1.3.3	เงินฝากสหกรณ์อื่น 	73,025,016.39	 	73,025,016.39	 	72,025,016.39	

						1.4	สินทรัพย์อื่น 	31,747,289.15	 	31,692,239.01	 	31,717,067.01	

2.หนี้สินรวม  594,781,708.52  664,225,761.24  666,283,809.69 
						2.1	เงินรับฝากจากสมาชิก 	582,086,242.96	 	614,515,028.72	 	607,500,992.66	

						2.2	หนี้สินอื่น 	12,695,465.56	 	49,710,732.52	 	58,782,817.03	

3. ทุนของสหกรณ์  1,069,059,145.41  1,079,116,622.71  1,084,435,372.71 

						3.1	ทุนเรือนหุ้น 	995,313,500.00	 	995,977,440.00	 	1,001,596,690.00	

						3.2	ทุนสำรอง 	72,052,949.41	 	79,771,486.71	 	79,771,486.71	

						3.3	ทุนสะสมและอื่นๆ 	1,692,696.00	 	3,367,696.00	 	3,067,196.00	

      3.4 กำไรสุทธิ  6,869,980.08  15,172,878.10  21,139,180.83 

4. รายได้  8,644,777.60  17,647,465.49  26,911,286.60 

5. ค่าใช้จ่าย  1,774,797.52  2,474,587.39  5,772,105.77 

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

ขยายระยะเวลาสินเชื่อเพื่อการเคหะ กรณีซื้อที่ดิน



5 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

 เรื่อง เงื่อนไขการกู้เงินสามัญ

เรื่อง  เงื่อนไขการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

	 1.	 เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า	6	เดือน	
	 2.	 กู้ได้	100	เท่า	ของเงินเดือนบวกเงินประจำตำแหน่ง		แต่ไม่เกิน	2,500,000	บาท
	 3.	 ต้องมีทุนเรือนหุ้น	20	%	ของวงเงินกู้
 4. สำรองเงินเดือนคงเหลือ 5 % (รวมเงินประจำตำแหน่ง)
	 5.	 อัตราดอกเบี้ย	7.00	บาทต่อปี	(หรือตามมติที่คณะกรรมการให้มีการเปลี่ยนแปลง)	
	 6.	 ชำระคืน	360	งวด	โดยงวดการชำระสิ้นสุดที่อายุไม่เกิน	70	ปี	(หลังเกษียณไม่สามารถยื่นกู้ได้)
	 7.	 ส่งชำระ	6	งวด			จึงจะสามารถกู้ใหม่ได้
	 8.	 ในกรณีที่กู้เงินมากกว่า	800,000	บาท	ใช้บุคคลค้ำประกัน	5	คน
	 9.	 ถ้ากู้เงินไม่เกิน	800,000	บาท	ใช้บุคคลค้ำประกัน	ตามเงื่อนไขระเบียบว่าด้วยการกู้เงินสามัญเดิม
	 10.	 สมาชิกที่กู้ต้องทำหลักประกัน	เช่น	ทำสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ส.ส.ป.ท.),	สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย	(สส.ธท.),		สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
(สส.ชสอ.)และ/หรือประกันชีวิต		โดยสหกรณ์ฯ	จะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าดังนี้
		 	 10.1		เงิน	ส.ส.ป.ท	จำนวน	2,000	บาท/คน/ปี	ซึ่งหากได้เคยสมัครให้คู่สมรสหรือบุตรหรือบิดา	มารดา	สหกรณ์ฯ	หักในเงินกู้สมาชิกเพื่อเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
	 	 10.2		เงิน	สส.ธท.	จำนวน	12,000	บาท/คน/3	ปี
	 	 10.3		เงิน	สส.ชสอ.	จำนวน	12,000	บาท/คน/3	ปี	
	 	 10.4	 ทำประกันชีวิต	ตามทุนประกันที่คงเหลือ	และเก็บเบี้ยประกันครั้งเดียวถึงอายุความคุ้มครอง	70	ปี
	 11.	 สมาชิกที่กู้ในเงื่อนไขนี้ครั้งแรก	ต้องบริจาคเงิน	จำนวน	2,000	บาท	เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้กู้	และผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
	 12.	 และหากมีการกู้ครั้งต่อไป		ต้องบริจาคเงิน	5%	ของจำนวนเงินที่ได้รับ	แต่ไม่เกิน	1,000	บาท	เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้กู้	และผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ	
	 	 (ทั้งนี้			เริ่มตั้งแต่วันที่		4		มกราคม		พ.ศ.	2556			เป็นต้นไป)

1.	 เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า	6	เดือน	
2.	 กู้ได้	3	เท่า	ของเงินเดือน		แต่ไม่เกิน	100,000	บาท
3.	 ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า	10,000	บาท
4.	 อัตราดอกเบี้ย	7.00	บาทต่อปี	(หรือตามมติที่คณะกรรมการให้มีการเปลี่ยนแปลง)	
5.	 ชำระคืน	30	งวด
6. สำรองเงินเดือนคงเหลือ 5 % 
7.	 ส่งชำระ	3	งวด			สามารถกู้ใหม่ได้
							(ทั้งนี้			เริ่มตั้งแต่วันที่		4		มกราคม			พ.ศ.	2556					เป็นต้นไป)

โครงการทัศนศึกษาแก่สมาชิก ประจำปี 2556
 โครงการที่ 1       ทัศนศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์	(เขาค้อ)		วันที่		17	–	20		มกราคม		2556		รับจำนวน	80	คน                              

	 	 	 1.		 สมาชิกสหกรณ์ฯ	 ค่าใช้จ่ายคนละ  3,000  บาท

	 	 	 	 	 (ห้ามมิให้ใช้สิทธิ์แทนกัน	ทุกกรณี)

	 	 	 2.	 ญาติของสมาชิก	หรือผู้ที่สนใจ	(ผู้ใหญ่)	 ค่าใช้จ่ายคนละ  4,500 บาท  

	 	 	 	 เด็กอายุ	2-12	ขวบ			 ค่าใช้จ่ายคนละ 3,400 บาท

   3. สมาชิกท่านใดที่สนใจ	ให้ยื่นสามารถชำระเงินสดหรือยื่นสัญญาเงินกู้ในวันที่ 11 ธันวาคม  2555

ถึงวันที่ 4 มกราคม 2556 				ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ชั้น	5	อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า (ชำระเงินแล้ว มีสิทธิ์

จองที่นั่งก่อน)

	 	 	 4.	 กรณีกู้เงินทัศนศึกษาสหกรณ์ฯ	ให้กู้ได้ไม่เกิน	5,000	บาท	โดยต้องมีเงินเดือนที่สามารถหักได้	

ผ่อนชำระ	6	งวด	ดอกเบี้ย	7.00	บาท/ปี	เมื่อเงินที่กู้ได้ชำระค่าทัศนศึกษาแล้ว		สหกรณ์ฯ	จึงจะให้สิทธิ์สมาชิกถอนเงินส่วนที่เหลือ 

ได้ในวันก่อนเดินทางหนึ่งวัน	

	 	 	 อนึ่ง			ออกเดินทางจากอุบลราชธานีวันพฤหัสบดีที่	17		มกราคม	2556	เวลา	21.00	น.	และกลับถึง

อุบลราชธานี	วันอาทิตย์ที่	20	มกราคม	2556		เวลา	17.00	น.			ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม		ขอทราบได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ชั้น	5	

อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า	
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 สหกรณ์ฯ ได้เช่าที่จอดรถยนต์ ของสรรพสิทธิ์อพาร์ทเม้นท์ จำนวน 3 ช่องจอด คือ ช่องจอด 

เลขที่ 69, 70, 71 ถนนเทพโยธี ไว้เป็นที่จอดรถชั่วคราวสำหรับสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อสหกรณ์ฯ   

   หากท่านใดมาจอดไม่ตรงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ และจอดเกิน 1 ชั่วโมง  สหกรณ์ฯ  จำเป็นต้อง

ล็อคล้อและเสียค่าปรับจำนวน 100 บาท

ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบ...

ปิดทำการ
18-20 ก.พ.56

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ ทั้ง 3 สมาคม คือ

ข่าวสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์

 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.)

 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.)
 3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ.)
สมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด เลขที่ 247/1 อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า

ชั้น 6 ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้ง 3 สมาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการให้กับครอบครัว 

สมาชิกสหกรณ์แก่กรรม แบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกัน และเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัด

 สหกรณ์ฯ ปิดทำการในวันที่  18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556  เนื่องจากไปศึกษาดูงาน
ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ  จำกัด    

โดยสหกรณ์ฯ จะเปิดทำการในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  เป็นต้นไป

โครงการที่ 2      ทัศนศึกษาจังหวัดตรัง และเกาะลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย) วันที่  4 – 8  พฤษภาคม  2556 
    รับจำนวน  80  คน 

	 1.	 สมาชิกสหกรณ์ฯ	 ค่าใช้จ่ายคนละ  7,000  บาท
	 	 	 (ห้ามมิให้ใช้สิทธิ์แทนกัน	ทุกกรณี)
	 2.	 ญาติของสมาชิก	หรือผู้ที่สนใจ	(ผู้ใหญ่)	 ค่าใช้จ่ายคนละ  9,900  บาท  
	 	 เด็กอายุ	2-12	ขวบ			 ค่าใช้จ่ายคนละ  7,900  บาท
	 3.	 สมาชิกท่านใดที่สนใจ	ให้ยื่นสามารถชำระเงินสดหรือยื่นสัญญาเงินกู้ในวันที่  4  มีนาคม  2556
ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 	ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ชั้น	5	อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า (ชำระเงินแล้ว มีสิทธิ์จอง 
ที่นั่งก่อน)
 4. กรณีกู้เงินทัศนศึกษาสหกรณ์ฯ	ให้กู้ได้ไม่เกิน	9,000	บาท	โดยต้องมีเงินเดือนที่สามารถหักได้	ผ่อนชำระ	6 
งวด	ดอกเบี้ย	7.00	บาท/ปี	เมื่อเงินที่กู้ได้ชำระค่าทัศนศึกษาแล้ว		สหกรณ์ฯ	จึงจะให้สิทธิ์สมาชิกถอนเงินส่วนที่เหลือได้ในวันก่อน
เดินทางหนึ่งวัน	
 อนึ่ง			ออกเดินทางจากอุบลราชธานีวันเสาร์ที่		4		พฤษภาคม		2556	เวลา	05.00	น.	และกลับถึง
อุบลราชธานีวันพุธที่		8		พฤษภาคม		2556		เวลา	18.00	น.					ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม		ขอทราบได้ที่	สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 
ชั้น	5	อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า
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.. แนวทางการส่งเงินในรอบต่อไป เมื่อท่านเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แล้ว..
      หากเมื่อสหกรณ์ ได้รับแจ้งจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อให้เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าหรือเงินค่าบำรุงรายปี 
จากสมาชิก
     สหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ ไป เพื่อการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า/เงินบำรุงรายปีจากสมาชิก  
    โดยสหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บผ่านการหักในเงินเดือน / หักเพิ่มในเงินกู้ /  หักในเงินฝากของสมาชิก  
หักในเงินปันผล/เฉลี่ยคืน  หรือให้มาชำระด้วยเงินสด   เพื่อเป็นการต่ออายุความคุ้มครองของทุกปี...
     จึงขอให้สมาชิกได้จัดสรรเงินหมวดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของท่าน เผื่อไว้ให้สหกรณ์ได้ดำเนินการเรียกเก็บโดย 

ให้ความร่วมมือ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านและให้เกิดความมั่นคงกับทุกฝ่าย

  
ความคืบหน้าของแต่ละสมาคม...

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.) 
ผู้มีสิทธิสมัคร		สมาชิกสามัญ,	สมทบของ	สอ.รพ.สปส.อุบลฯ	และเป็นคู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา	
อายุบรรลุนิติภาวะแต่ไม่เกิน	65	ปี	ค่าสมัคร,ค่าบำรุงรายปี,ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า	รวม	1,150	บาท 	ต่อคน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 
						 สมาชิก	สอ.รพ.สปส.ได้สมัครเป็นสมาชิก	ส.ส.ป.ท.	จำนวน	2,081	คน					ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก	ส.ส.ป.ท.ทั่วประเทศ	จำนวน	14,863	คน	
สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ	20	บาท		ผู้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 290,000 บาท  
  2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.) ผู้มีสิทธิสมัคร		สมาชิก	สอ.รพ.สปส.อุบลฯ,	คู่สมรส,	
และสมาชิกสมทบของสหกรณ์	อายุบรรลุนิติภาวะแต่ไม่เกิน 60 ปี	(รอบพิเศษ)	สมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556		(สมาคมจะกำหนดอายุของผู้สมัคร 
แต่ละรอบ)		ค่าสมัคร,ค่าบำรุงรายปี,ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า	รวม	4,040	บาทต่อคน  
ข้อมูล	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2555		
	 	 สมาชิก	สอ.รพ.สปส.อุบลฯ	ได้สมัครเป็นสมาชิก	สส.ธท.	แล้ว	จำนวน	634	คน			ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก	สส.ธท.	ทั่วประเทศ		จำนวน	75,492	คน	
สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ	15	บาท		ผู้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 1,132,380 บาท 
  3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ.) ผู้มีสิทธิสมัคร		สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ 
โรงพยาบาล/สาธารณสุขทั่วประเทศไทย	อายุบรรลุนิติภาวะแต่ไม่เกิน 50 ปี สมัครภายในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2556	(สมาคมจะกำหนดอายุของผู้สมัครแต่ละ
รอบ)	ค่าสมัคร,ค่าบำรุงรายปี,	ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า	รวม	4,040	บาท	ต่อคน 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555  
	 	 สมาชิก	สอ.รพ.สปส.อุบลฯ	ได้สมัครเป็นสมาชิก	สส.ชสอ.	แล้ว	จำนวน	78	คน		ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก	สส.ชสอ.ทั่วประเทศ	ประมาณ	200,000	คน			
สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ	3.20	บาท		ผู้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 630,000 บาท  

เมื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถ์ึงแก่กรรม ขอให้ทายาทรีบส่งเอกสารสำเนาใบมรณะ ส่งให้กับ 
สหกรณ์อออมทรัพยโ์ดยด่วน! เพื่อตรวจสอบและอนุมัติวงเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
คงเหลือ ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิตก่อน

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่าน
1.	 สมาชิกสหกรณ์ฯ	บางคนไม่ทราบว่าตนเองได้สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อะไรบ้าง	?

	 ตั้งแต่เมื่อไร	?		มอบให้ผู้รับผลประโยชน์ใครบ้าง	?

 สามารถสอบถามข้อมูลได้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	ชื่อ			 1.	นายสุชาติ		ชนะมี						รับผิดชอบ	งาน	สส.ธท,	และงาน	สส.ชสอ.

				โทร.1347																								 	 	 	 2.	นางบังออน		คำเพชร		รับผิดชอบ	งาน	ส.ส.ป.ท.

 

2.	 หากสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล	หรือที่อยู่	หรือหมายเลขโทรศัพท์		ให้แจ้งที่ศูนย์

	 ประสานงานฯ		หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเมื่อเกิดมีการถึงแก่กรรม

3.	 เมื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ	 ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยวิธีหักผ่านจากการกู้เงินสามัญ	สหกรณ์ฯ	จะให้สมาชิกเปิด 

	 สมุดคู่ฝากออมทรัพย์พิเศษในนามชื่อสมาชิก	และให้สมาชิกเขียนใบถอนไว้	ซึ่งสมุดคู่ฝากนี้	สหกรณ์ฯจะเก็บไว้เพื่อถอนให้กับสมาคมใน	 	

	 รอบการสมัคร	และรอบการจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ท่านใดที่สมัครแล้ว
ให้ติดต่อขอรับสมุดประจำตัว
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ 
ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ



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  ,  รวมทั้งแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ 
จัดทำโดย   คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2556 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ROLL	 OVER	 	 แต่จะต้องหาทางบริหารหนี้ โดยวิธี 	 RE-FINANCE	 	 จะดีกว่า 
		 การใช้		RE-FINANCE		หมายความว่าอย่างไรหรือ		ตอบได้ว่าการ		RE-FINANCE	จะ. 
เป็นการช่วยสมาชิกที่เป็นหนี้ใน	3	แนวทาง		คือ
	 	 1.	มีเงินใช้จ่ายต่อเดือนเพิ่มขึ้นทันที
	 	 2.	มีทางชำระหนี้ได้หมดสิ้น
	 	 3.	ลดภาระทางการเงินของลูกหนี้		
	 วธิกีารของ		RE-FINANCE		จงึเปน็กลยทุธก์ารกูเ้งนิทีจ่ะทำใหล้กูหนีไ้ดเ้ปรยีบ			โดยไมย่อม 
ตกอยูภ่ายใตภ้าวการณก์ดดนัแหง่การชำระหนีต้ามเงือ่นไขเดมิ		เชน่		เราเปน็หนีส้หกรณอ์ยู	่ 
1	ลา้นบาท		ผอ่นชำระ	100	เดอืน	(งวด)		เทา่กบัตอ้งชำระหนีเ้ฉพาะเงนิตน้		เดอืนละ	10,000		บาท		 
ถ้าเราผ่อนชำระไปแล้ว	 200,000	 บาท	 ยังคงเป็นหนี้ค้างชำระอยู่	 800,000	 บาท		 
หากเราไม่บริหารหนี้	 	 โดยปล่อยให้สหกรณ์หักหนี้เราต่อไป		 เราก็ต้องชำระต้น	 	 เดือนละ	
10,000	บาท		ไปตลอด		แตถ่า้เราใชก้ลยทุธก์าร	RE-FINANCE		ในเมือ่เราเหลอืหนีค้า้งชำระอยู	่	 
800,000	บาท		เราขอกู้เงินใหม่ในวงเงิน	800,000	บาท		และผ่อนชำระ	100	เดือนดุจเดิม		
กรณีนี้เราเปลี่ยน	 (ลด)	วางเงินกู้ให้ลดลงจากเดิม	 	 โดยไม่กู้	 	1	ล้านบาทอย่างคนอื่นเขา		
ทันทีที่เรา	 RE-FINANCE	 	 เงินกู้	 800,000	บาท	 	 เราก็จะผ่อนชำระหนี้สหกรณ์ไทย 
นับ	 	100	บาท		นั่นก็หมายความว่า	 	 เดือนต่อไปเราจะมีเงินใช้เพิ่มขึ้นทันที	2,000	บาท 
เพราะเป็นเงินเหลือจากการที่ไม่ต้องชำระหนี้ตามวงเงิน	 1	 ล้านบาทเดิมนั่นเอง 
		 จึงเห็นได้ว่า		ประโยชน์ของการ		RE-FINANCE		ก็คือ		การทำให้ลูกหนี้ลืมตาอ้าปากได้		
และมีทางจะเป็นไททางด้านหนี้สินอย่างแน่นอน		ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า		เราจะสามารถใช้		RE-
FINANCE		ให้เป็น	“คุณ”	เพียงใด		แต่ถ้าเราบอกว่าการกู้เงินสหกรณ์แบบใหม่ในขณะที่ยัง
ชำระหนี้ไม่หมด		ก็เกิดจากความจำเป็นต้องใช้เงิน		กรณีเช่นนี้		การใช้วิธี		
	 RE-FINANCE	ก็สามารถช่วยให้มีเงินมาบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ดุจเดียวกัน	 
เช่น	 เราเป็นหนี้	 1	 ล้านบาท	 ผ่อนชำระจนมีหนี้ค้าง	 800,000	 บาท	 	 เราก็จะทำ	 
RE-FINANCE	 	 เป็น	850,000	บาท	 	 เช่นนี้	 	 เราจะได้เงินกู้มาใช้บรรเทาความเดือดร้อน	 
50,000	บาท	 	และผ่อนชำระสหกรณ์เพียงเดือนละ	8,500	บาท	 	ซึ่งก็ยังเท่ากับวงเงิน 
ใช้เพิ่มจากเดิม	 1,500	บาท	 เพราะเดิมต้องผ่อนชำระต้นเงินจากวงเงิน	 1	 ล้านบาท		
ในอัตราเดือนละ	10,000	บาท		ลูกหนี้จึงมีเงินใช้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นทันที		ถ้าลูกหนี้พยายาม	
RE-FINANCE		บ่อยๆ	นอกจากจะได้เงินใช้จ่ายต่อเดือนเพิ่มขึ้นแล้ว		วงเงินกู้ใหม่ก็จะค่อยๆ	
ลดหนีล้งไปเรือ่ยๆ	ในขณะทีล่กูหนีเ้องกส็ะสมหุน้เพิม่ขึน้ทกุเดอืน		เมือ่หนีล้ด-หุน้เพิม่	ในทีส่ดุ		
หุน้กจ็ะมปีรมิาณสงูขึน้เรือ่ยๆ		จนกระทัง่สามารถคุม้ครองหนีไ้ด	้	ในแงน่ีแ้ลว้ลกูหนีก้จ็ะเปน็ไทย 
		 การ	 	RE-FINANCE		นอกจากจะเป็นกลยุทธ์ในการที่จะช่วยให้ลูกหนี้มีรายจ่ายลดลง 
มีรายได้เพิ่มขึ้นทันทีแล้ว	 	ยังเป็นวินัยทางการเงินที่มีผลโดยตรงต่อการจัดระบบระเบียบ 
การเป็นหนี้ของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 	ดังนั้น	 	ถ้าจะกู้เงินรอบใหม่จากสหกรณ์		
ก็ขอให้ใช้วิธี	RE-FINANCE			ให้เป็นประโยชน์ต่อการเป็นหนี้		เราจะได้ชื่อว่า		ถึงเป็นลูกหนี้		
ก็เป็นลูกหนี้ที่มีระดับ		มีความหวัง		มีความสง่างาม

โดย  อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์  นักสหกรณ์แห่งชาติ

	 เมื่อเราไปกู้เงิน		สภาพการณ์ของเราก็ตกอยู่ในสภาวะของการเป็นลูกหนี้		และเมื่อเป็น 
ลกูหนีก้ไ็มม่ทีางทีจ่ะ	ไดเ้ปรยีบเจา้หนีเ้ปน็อนัขาด	ตรงกนัขา้ม		ลกูหนีม้กัจะตกเปน็ลกูไลข่อง 
เจา้หนีส้ดุแตเ่จา้หนีจ้ะเมตตา	แตก่ารทีเ่ปน็เชน่นี้	กเ็ปน็เพราะลกูหนีม้กัจะปลอ่ยปละละเลย 
ในการจดัการหนีส้นิของตนเอง		ขาดระบบขาดวธิใีนการบรหิารหนีท้ีต่นเปน็ภาระแบกรบัอยู่ 
ฉะนัน้หากลกูหนีม้กีลยทุธอ์นัแยบยลในการบรหิารหนี	้	โดยใชห้ลกัการทางการเงนิเขา้มาชว่ยดว้ย 
แล้วก็จะสามารถพลิกสถานการณ์จากการเสียเปรียบ	 	 เป็นการได้เปรียบขึ้นมาในบัดดล 
	 ในการจัดการหนี้นั้น		ภาษาการเงินมีคำอยู่	2	คำ		ที่ใกล้เคียงกัน		และหลายกรณีก็มี
ผู้นำไปใช้ปะปนกันจนก่อให้เกิดความสับสน	 	นั่นก็คือ	 	คำว่า	RE-FINANCE	กับคำว่า 
ROLL OVER
	 ในวงการสหกรณ์	 	 เรามักจะคุ้นเคยและได้ยินแค่เพียงคำว่า	RE-FINANCE	บ่อยๆ		
และก็ไม่มีใครเล่าถึงคำว่า		ROLL	OVER		ซึ่งอันที่แท้จริงแล้ว	ทั้ง	2	คำนี้		มีความหมายและ 
การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
	 สำหรับสหกรณ์ที่มีบริการเงินให้กู้แก่สมาชิก	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ออมทรัพย์		 
และCREDIT	 	UNION	 	ต่างก็มักวางกติกาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการบรรเทาความ 
เดือดร้อนทางการเงิน	 	ด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้กู้เงินกับสหกรณ์แต่ยังผ่อนชำระ 
เงินไม่หมด	 	แต่ทว่าเกิดความเดือดร้อนจำเป็นจะต้องใช้เงินอีกก้อนหนึ่งขึ้นมา	 	สหกรณ์ 
ก็อนุเคราะห์โดยการให้สมาชิกที่ยังมีหนี้ค้างชำระอยู่	 	 สามารถกู้เงินกับสหกรณ์อีกได้		
การวางเกณฑ์เช่นนี้	 	 จึงทำให้ศัพท์	 2	 คำ	 	 เข้ามาเกี่ยวข้องคือ	 ROLL	OVER	 	 กับ	 
RE-FINANCE		แต่เท่าที่พบและสังเกตดูสหกรณ์มักจะให้สมาชิกกู้เงินกลับไปใหม่ทั้งจำนวน		
และเรยีกกนัวา่เปน็การ	RE-FINANCE		ใหส้มาชกิ		ซึง่โดยขอ้แทจ้รงิหาใชเ่ปน็เชน่นัน้ไม	่	เพราะ 
		 ROLL	OVER		=		ใช้กับกรณีที่สถาบันการเงินให้ลูกหนี้กู้เงินก้อนใหม่ได้	โดยใช้เงื่อนไข
เดิมทุกประการ		เช่น		ใช้วงเงินเดิม		อัตราดอกเบี้ยเดิม		การผ่อนชำระเดิม		หมายความว่า		
ทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมทั้งสิ้น	 	แบบนี้เท่ากับลูกหนี้หวนกลับไปมีมวลหนี้เท่ากับ
วงเงินกู้ที่มีอยู่	 	 เช่น	 	วงเงินกู้	 	1	ล้านบาท		ก็ให้กู้ใหม่เป็นวงเงิน	 	1	ล้านบาท		 เป็นต้น 
		 RE-FINANCE		=		หมายถึงการที่สถาบันการเงินให้ลูกหนี้กู้เงินรอบใหม่ในเงื่อนไขใหม่		
ทีไ่มเ่หมอืนเดมิ		เชน่		ลดวงเงนิกูล้ง		ลดระยะเวลาผอ่นชำระใหส้ัน้ลง		หรอืตอ่ระยะเวลาการผอ่น 
ชำระให้ยาวขึ้น		เป็นต้น
	 จะเหน็ไดว้า่ในการปฏบิตั	ิ	สหกรณม์กัใหส้มาชกิกูเ้งนิทวนกลบัไปทีว่งเงนิกูต้ามสทิธขิอง 
ตนเทา่เดมิ		กรณนีีจ้ะพบวา่		สมาชกิจะเปน็หนีผ้กูพนัระยะยาวตอ่เนือ่งกนัไปเปน็ลกูโซไ่มรู่จ้บ 
เชน่		เดมิกูม้า	1	ลา้นบาท		เทา่เดมิ		กรณแีบบนีไ้มใ่ช	่		RE-FINANCE		แตต่อ้งเรยีกวา่สหกรณ ์
ให้สมาชิก		ROLL	OVER		หนี้ใหม่		จึงเห็นได้ว่า		การที่สมาชิก		ROLL	OVER		หนี้บ่อยๆ	
จึงไม่เป็นคุณใดๆ	ต่อสมาชิก	 	 แต่กลับจะเป็นโทษในอันที่สมาชิกจะไม่มีอิสรภาพทาง 
การเงินได้เลย	 	ด้วยเหตุนี้ในการบริหารหนี้จึงได้แนะนำว่า	 	 เมื่อเป็นหนี้ใดก็ตามต้องไม่		


