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วารสารสหกรณ์

ออมทรัพย์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 25 เดือนตุลาคม 2557 - มกราคม 2558

มาตรฐาน ซื่อตรง 
มั่นคง ปลอดภัย 

มั่นใจสหกรณ์

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

ฝากออมทรัพย์พิเศษ 18 เดือน   ดอกเบี้ย  4.60  %
ฝากออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน   ดอกเบี้ย   4.75  %
ฝากประจำ 24 เดือน (ยกเว้นภาษี)  ดอกเบี้ย   4.75  %  
ฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร ดอกเบี้ย  7.00  %      

เรื่องในเล่ม...

สหก
รณออมทรัพยสหก
รณออมทรัพย

โรงพ
ยาบ

าลสรรพสทิธปิระสงคอุ
บล

รา
ชธ
าน

 ีจ
ำกั
ด

    เชิญชวน
ทัศนศึกษาสมาชิก ปี 2558

โครงการ 1  จังหวัดบุรีรัมย์     
วันที่ 17 ม.ค. 58 (ปิดโครงการแล้ว)

โครงการ 2 ประเทศเวียดนาม 
(เว้ ดานัง ฮอยอัน) วันที่ 19-22 ก.พ. 58 
(แจ้งครบจำนวน และปิดรับแล้ว)

โครงการ 3  เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 4-8 เม.ย. 58 รับจำนวน 90 คน

(รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ฯ)

http://www.shsavings.com หรือ E-Mail: shsavings@shsavings.com

ดอกเบี้ยเงินฝาก..สูงมาก !!

 สารจากประธาน 
 ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ 2558 (รอบ 4 เดือน)) 
 คณะกรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปี 2558     
 กฎหมายเกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน   
 หนังสือคำแนะนำจากกรมส่งเสริมสหกรณ์      
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สาร...จากประธานกรรมการ
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ปัจจุบัน แก้ไขใหม่

- ไม่จำกัดหนี้ค้ำประกัน
- ผู้ค้ำรับผิดชอบอย่างเดียวกับลูกหนี้
- เจ้าหนี้เรียกผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ทันที
- ไม่ได้กำหนดขั้นตอนการบังคับจำนองไว้อย่างชัดเจน
- บอกกล่าวเฉพาะลูกหนี้ในเวลาอันสมควร
- ไม่มีบทบัญญัติการบังคับจำนอง

- จำกัดวงเงินสูงสุด, ระยะเวลาค้ำประกัน
- ผู้ค้ำไม่ต้องรับผิดชอบอย่างเดียวกับลูกหนี้
- ต้องแจ้งผู้ค้ำใน 60 วัน
- ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้เกินราคาทรัพย์สินที่จำนอง
- บอกกล่าวผู้จำนองภายใน 15 วัน
- ขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล
- กรณีผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้ต้องขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
  ภายใน 1 ปี

นายแพทย์อาคม    อารยาวิชานนท์
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

 นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงของค้ำประกันในหมวดเงินกู้ 
ด้วย ซึ่งจะได้นำมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ท้ายนี้เนื่องจากโอกาส 
ขึน้ปพีทุธศกัราช 2558 นีก้ระผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั และ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านและ 
ครอบครวั ประสบแตค่วามสขุความเจรญิสขุภาพแขง็แรงเงนิทองมากม ี

รายการ 31 ต.ค. 57 30 พ.ย. 57 31 ธ.ค. 57 31 ม.ค. 58
1.  จำนวนสมาชิกรวม (คน) 2,699 2,714 2,727 2,733

     1.1 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,046 2,057 2,062 2,065

     1.2 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 653 657 665 668

2.  สินทรัพย์รวม  2,476,578,559.21  2,506,801,203.67  2,508,021,044.46  2,558,179,943.42 

      2.1 เงินให้สมาชิกกู้  2,272,791,725.30  2,286,859,107.11  2,319,674,284.98  2,360,219,309.47 

      2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  20,110,000.00  8,005,000.00  7,900,000.00  7,795,000.00 

      2.3 เงินลงทุน  158,925,604.87  187,144,439.52  155,560,498.81  165,152,623.28 

           2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  39,766,104.87  67,984,939.52  36,400,998.81  45,958,174.31 

            2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว  80,457,500.00  80,457,500.00  80,457,500.00  80,457,500.00 

            2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น  38,702,000.00  38,702,000.00  38,702,000.00  38,736,948.97 

      2.4 สินทรัพย์อื่น  24,751,229.04  24,792,657.04  24,886,260.67  25,013,010.67 

3.หนี้สินรวม  1,087,622,616.99  1,100,370,384.35  1,085,636,047.77  1,112,397,667.13 

      3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก  904,847,457.48  894,727,918.17  889,851,936.03  903,911,268.59 

      3.2 เงินกู้ยืม  170,474,200.00  192,802,900.00  185,131,600.00  197,460,300.00 

      3.3 หนี้สินอื่น  12,300,959.51  12,839,566.18  10,652,511.74  11,026,098.54 

4. ทุนของสหกรณ์  1,379,699,147.64  1,385,788,357.64  1,393,284,907.64  1,404,339,587.64 

      4.1 ทุนเรือนหุ้น  1,274,122,130.00  1,280,212,840.00  1,287,919,390.00  1,298,984,570.00 

      4.2 ทุนสำรอง  100,741,991.39  100,741,991.39  100,741,991.39  100,741,991.39 

      4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ  4,835,026.25  4,833,526.25  4,623,526.25  4,613,026.25 

      4.4 กำไรสุทธิ  9,256,794.58  20,642,461.68  29,100,089.05  41,442,688.65 

5. รายได้  13,514,155.71  26,762,290.76  40,638,514.07  54,733,361.96 

6. ค่าใช้จ่าย  4,257,361.13  6,119,829.08  11,538,425.02  13,290,673.31 

เหลอืกนิเหลอืใช ้มเีงนิเหลอืออม เดนิทางปลอดภยั  พบแตค่วามสขุตลอดป ี 
2558 นี้ เทอญ
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ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ 2558 (รอบ 4 เดือน))

 สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ทุกท่าน

ในวาระปใีหมพ่ทุธศกัราช 2558 นี ้ไดม้กีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบักฎหมายผูค้ำ้ประกนัใหม ่โดยจะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต ่

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ที่จะถึงนี้ ผมจะนำข้อมูลในหมวดค้ำประกันจำนวนที่แก้ไขใหม่มาเปรียบเทียบให้ดูกัน ดังนี้ 

หมวดค้ำประกันจำนองที่แก้ไขใหม่
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กรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 41 ประจำปี 2558

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประจำปี 2558

นายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์ 
ประธานกรรมการ

นางวันเพ็ญ ดวงมาลา 
รองประธานกรรมการ

นางฤดี แก้วคําไสย์  
เลขานุการ

นางลักขณา ทองมี  
เหรัญญิก

นางอรุณรัตน์ ศุภวรรณาวิวัฒน์ 
กรรมการ

นางวิไล ศิลปสาย 
กรรมการ

น.ส.วีระวรรณ จิระไชย 
รองประธานกรรมการ

นางศิริวัฒน์  ปิ่นสุวรรณ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ

น.ส.กรรณิการ์  ยุภาศ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ

น.ส.เพชรสวิง  เลียงจินดาถาวร 
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสุดา  เชื้อสิงห์ 
ผู้จัดการ

น.ส.คงคา  ประสานพิมพ์  
ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวนิดา  เมฆวิมล 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางบังออน  คำเพชร 
หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

นายสุชาติ  ชนะมี 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางอรวรรณ  ยารักษ์ 
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.อุณาโลม  พิลาชัย 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางจุฑาไล  ธรรมสัตย์ 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

น.ส.ศลิษา  ใจชอบ 
เจ้าหน้าที่บัญชี

ว่าที่ร้อยเอกสมาน บุญช่วย 
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา 
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางอุไร เจนวิทยา 
กรรมการ

นายสินทร จันทะสาต 
กรรมการ

วารสาร
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
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หมายเหตุ   เมื่อโอนเงินแล้ว  กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที หรือสมาชิก 

สามารถฝากข้อความมายังสหกรณ์ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ได้   ว่าเงินนั้นเป็นของท่าน 

- ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาอุบลราชธานี        
   เลขที่บัญชี   305-2-09070-5
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  สาขาถนนสรรพสิทธิ์      
  เลขที่บัญชี  475-300-352-6
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)สาขาอุบลราชธานี  
  เลขที่บัญชี  606- 2-01560-7
- ธนาคารออมสิน สาขาถนนยุทธภัณฑ์ 
  เลขที่บัญชี  020-13427980-9

 ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 
จำกัด สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพื่อชำระเงินกู้และซื้อหุ้น 
รายเดือน หรือฝากเงินโดยเอาเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

 

การโอนเงิน

อัตราดอกเบี้ย

โทรศัพท์   045-255838      มือถือ 089-720-3212
โทรสาร  045-264714 มือถือ 085-479-5651 
โทรสายใน   -  ห้องผู้จัดการ  1369
  - ฝ่ายสินเชื่อ  1377
  - ฝ่ายการเงิน และเงินฝาก 1347 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ

อัตราดอกเบี้ย 
4.75 ต่อปี

(เปิดได้คนละ 1 บัญชี)

ประกาศ!!! ชะลอการให้เงินกู้พิเศษ

เวลารับ – จ่ายเงินสหกรณ์ 

08.30 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

เพื่อประมวลผลเรียกเก็บเงินเดือนของสมาชิกใน 

รอบเดือน ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้

สหกรณ์งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภท 
ในวันรับเงินเดือนและวันสิ้นเดือน

(แต่ละเดือนจะงดจ่าย 2 วันทำการ)

เงินฝาก          ร้อยละ/ปี
 -  เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)   2.50 
 -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556) 3.50  
 -  เงินฝากประจำ 12 เดือน (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556) 4.25
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร (เริ่ม 4 ม.ค.55) 7.00
 -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน (ครบรอบ40ปี)    4.75 
   (เริ่ม 23 ธันวาคม 2556)
 -  เงินฝากประจำ 24 เดือน (ครบรอบ40ปี)           4.75 
   (เริ่ม 23 ธันวาคม 2556)
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 18 เดือน 4.60
   (เริ่ม 30 มกราคม 2558) 
เงินกู้       ร้อยละ/ปี
 -  สามัญ, ฉุกเฉิน 7.00 
   (เริ่ม 4 มีนาคม 2557)
 - เงินกู้พิเศษ (เคหะ, รถยนต์) 5.75
    (เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ 2558)
 - กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน 500,000 บาท                 6.75 
   (เริ่ม 3 มิถุนายน 2557) 
 -  กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท           6.50 
   (เริ่ม 3 มิถุนายน 2557)        
 - กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 1,000,001 บาทเป็นต้นไป   5.75 
   (เริ่ม 3 มิถุนายน 2557)

   (ดอกเบี้ยสูงมาก!!)เงินฝาก

ประกาศ !!!
ซื้อหุ้นด้วยเงินสดไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน
หักเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน
รวมไม่เกินเดือนละ 60,000 บาทต่อคน
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

(สินเชื่อเพื่อการเคหะ และสินเชื่อรถยนต์)
(ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป)

เงินฝาก (ครบรอบ 40 ปี)
-	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	ระยะเวลา	24	เดือน 
 ฝากได้ครั้งเดียวโดยไม่จำกัดยอดเงินฝาก
-	 เงินฝากประจำ	24	เดือน	(ยกเว้นภาษี)	
 ฝากเท่ากันทุกเดือน ยอดฝาก 1,000-25,000 บาท

โครงการเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ ระยะเวลา 18  เดอืน     
อัตราดอกเบี้ย 4.60 ต่อปี  
    ทั้งโครงการไม่เกิน 200  ล้านบาท โดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 30 
มกราคม  2558 ถึงวันที่  29  มกราคม 2559 หรือจนกว่าเงินฝากจะ 
ครบตามโครงการ    โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไข  ดังนี้
 1. เปดิบญัชไีดค้นละ  1  บญัช ี วงเงนิไมต่ำ่กวา่ 30,000  บาท  และใหฝ้าก 
ได้ครั้งเดียว  
 2. อัตราดอกเบี้ย  4.60  ต่อปี
 3. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 4. เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แล้วมีเหตุไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่สามารถฝากต่อได้หรือถอนเงินก่อนครบ 
กำหนด สหกรณ์ฯจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 5. เมือ่ครบกำหนดสมาชกิตอ้งมาปดิบญัช ีถา้ไมม่าปดิบญัช ีสหกรณฯ์  
จะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก 
หากสมาชิกไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ฯจะเปิดบัญชีเงิน 
ฝากออมทรัพย์ของสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ  
 ทั้งนี้  เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม  2558  เป็นต้นไป

-  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร		อัตราดอกเบี้ย 7.00	ต่อปี
	 ฝากโดยหักในเงินเดือน	ยอดฝาก	500	บาท	หรือ	1,000	บาท		 	
	 เริ่มตั้งแต่บุตรแรกเกิด	ถึงอายุบุตร	18	ปี
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ลำดับ รายการ จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท)

1 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม - -

2 ค่าสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ  (สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา) 28 185,000.00

3 สวัสดิการเกษียณ / ลาออกจากราชการ 7 89,500.00

4 สวัสดิการค่ายังชีพ 29 220,000.00

5 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 190 377,500.00

6 สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก (โครงการที่ 1) 71 52,192.00

รวม 325 924,192.00

สรุปสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ ที่สมาชิกหรือทายาทได้รับแล้ว (ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค.57 - 31 ม.ค.58)

หากเจ้าหนี้ปฏิบัติผิดขั้นตอน หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน อาจมี

ผลทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดได้

 (6)  ถ้าเจ้าหนี้ลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ชั้นต้นเท่าใด ก็ให้ภาระ 

ความรับผิดของผู้ค้ำประกัน ลดลงเท่านั้น ข้อตกลงใดที่จะ 

มีผลเป็นอย่างอื่น ให้ตกเป็นโมฆะ

 (7)  การตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าว่า หากเจ้าหนี้ผ่อน 

เวลาให้แก่ลูกหนี้ ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันให้ความยินยอมในการ 

ผ่อนเวลานั้นๆ ด้วย เช่นนี้ กฎหมายใหม่ให้ถือว่าตกเป็นโมฆะ

 (8)   การจำนองทีจ่ำนองเปน็ประกนัหนีข้องผูอ้ืน่ (ผูจ้ำนอง 

กบัลกูหนีเ้ปน็คนละคนกนั) จะมขีอ้ตกลงกนัวา่หากบงัคบัจำนอง 

แลว้ยงัเหลอืหนีอ้ยูเ่ทา่ใด ใหผู้จ้ำนองยงัคงรบัผดิชำระหนี ้ในสว่น 

ที่ยังคงเหลือด้วย ข้อตกลงเช่นนี้ จะตกเป็นโมฆะตามกฎหมายใหม่ 

 (9)  กฎหมายเดิมไม่มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่ฝ่ายผู้จำนอง 

ในการที่จะเป็นฝ่ายเร่งรัดให้มีการบังคับจำนองให้จบๆ ไป  

แต่กฎหมายใหม่ได้มีบทบัญญัติให้สิทธินี้แก่ผู้จำนอง ซึ่งเจ้าหนี้ 

จะตอ้งบงัคบัจำนอง ขายทอดตลาดภายใน 1 ป ี(โดยไมต่อ้งฟอ้ง 

ร้องเป็นคดีต่อศาลเพราะฝ่ายผู้จำนองเป็นฝ่ายเร่งรัดเอง)

กฎหมายเกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน

 ขอสรุปสาระสำคัญ พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ดังนี้

 (1)  กฎหมายใหม่นี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 

กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

 (2)  สญัญาคำ้ประกนัจะตอ้งระบไุวใ้หช้ดัเจนวา่คำ้ประกนั 

หนี้อะไร จำนวนเท่าใด และผู้ค้ำประกันที่อาจทำจะรับผิดชอบ 

เฉพาะหนีท้ีร่ะบไุวช้ดัเจนเทา่นัน้ หากขาดความชดัเจน ผลจะตก 

เป็นคุณแก่ผู้ค้ำประกัน ที่อาจทำให้ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิด

 (3)  สญัญาคำ้ประกนัจะมขีอ้ตกลงกำหนดใหผู้ค้ำ้ประกนั 

เป็นลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ชั้นต้นไม่ได้ หากฝ่าฝืนตกลงกันไป 

ข้อตกลงในส่วนนั้นจะตกเป็นโมฆะ

 (4)  กรอบความรบัผดิของผูค้ำ้ประกนัทีป่ระมวลกฎหมาย

แพง่และพาณชิยไ์ดบ้ญัญตัไิว ้(ตาม ม681 วรรคหนึง่ วรรคสอง 

และวรรคสาม ม694 ม698 และ ม699) เจ้าหนี้กับผู้ค้ำประกัน 

จะทำสัญญากันกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเพื่อขยายความรับผิด

ของผู้ค้ำประกันให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้ 

หากฝ่าฝืนทำสัญญาตกลงกันไป ข้อตกลงที่ขยายความรับผิด 

ของผู้ค้ำประกันนี้ จะตกเป็นโมฆะ

 (5)  ขั้นตอนในการที่เจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระ 

หนี้ เดิมกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ให้ชัดเจนนัก แต่กฎหมาย 

ใหม่ได้เขียนขั้นตอนให้เจ้าหนี้ต้องปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 

(เริ่มมีผลบังคับใช้ 12 กุมภาพันธ์ 2558)
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หนังสือคำแนะนำจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่อง การขยายวงเงินและระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์
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กรุณาส่ง

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 15/2555

ปจ.อุบลราชธานี 34000

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

247/1 ถ.สรรพสิทธิ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 โทรศัพท์. 045-255838-9     มือถือ 089-720-3212 , 085-479-5651

โทรสาร  045-264714  โทรสายใน  1347,  1377, 1369  http://www.shsavings.com หรือ E-Mail: shsavings@shsavings.com

วัตถุประสงค ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์, รวมทั้งแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ
จัดทำโดย   คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ประจำปี 2558  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาสมาชิก จ.บุรีรัมย์ (17 ม.ค. 58)

มอบสวัสดิการค่ายังชีพสมาชิก (18 ธ.ค. 57)


