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วารสารสหกรณ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555

http://shsavings.com หรือ E-Mail : suda.ch@hotmail.com

มาตรฐาน ซื่อตรง มั่นคง 
ปลอดภัย มั่นใจสหกรณ์

การกู้เงินสามัญ     ขยายระยะเวลาสินเชื่อ
และหลักประกัน    เพื่อการเคหะกรณีซื้อที่ดิน

เรื่องในเล่ม..

สรุปสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ ที่สมาชิกหรือทายาทได้รับแล้ว (ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 54 - 29 ก.พ. 55) 

ลำดับ  รายการ จำนวน(คน)  จำนวนเงิน  

 1 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม  5   1,000,000.00   

 2  สวัสดิการบำเพ็ญกุศลศพ  37   465,000.00

  (สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา)

  3 สวัสดิการเกษียณ/ลาออกจากราชการ 6    91,000.00   

 4 สวัสดิการค่ายังชีพ  26    180,000.00   

 5 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภัย 25    50,000.00 

 6 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  165   186,500.00

 7 สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก(ครั้งที่ 1) 59   118,000.00

   รวม   323   2,090,500.00

แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ/ที่ปรึกษา/ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 38  ปี 2555
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การฝากเงินออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตรหน้า
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ขอเชิญสมาชิกทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี)หน้า
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5

มารู้จักสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์...ดีกว่า เช่น สส.ปท., สส.ธท., สส.ชสอ. 
 เชิญชวนสมัคร...เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิก

หน้า
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เชิญชวน...สมาชิก ส.ส.ป.ท.ทุกท่าน
เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด

โครงการทัศนศึกษาสมาชิก ครั้งที่ 2
จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี)

วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2555
รับจำนวน 80 คน

ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.-20 เม.ย.55 
ชำระเงินแล้ว มีสิทธิ์จองที่นั่งก่อน
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นายแพทย์เศวต  ศรีศิริ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายนิทัศน์  ภูมิพันธ์ 

ที่ปรึกษา

นายบรรเจิด  นาควานิช

ที่ปรึกษา

นางศิริพร  สืบเหล่า 

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นางอุไร  เจนวิทยา 

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นางสาวกรรณิการ์  ยุภาศ 

กรรมการ

นางวาสนา  นิลหล้า 

กรรมการ

นางวิไล  ศิลปสาย 

กรรมการ

นางธนิดา  ตั้งยิ่งยง 

กรรมการ-เลขานุการ

นายแพทย์รพีพัฒน์   ถนอมเพ็ชรสง่า

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางสาวอรชร  มาลาหอม 

กรรมการ

นางสาววาสนา  อุปสาร

กรรมการ

นายสินทร  จันทะสาต 

กรรมการ

นางลักขณา  ทองมี

กรรมการ-ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  
ชุดที่ 38 ประจำปี 2555

นายแพทย์ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์  

ประธานกรรมการ

นางอรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายพรายจุมพล  สายเสมา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ



ธนาคารทั่วไป ผลกำไรจากการทำธุรกิจก็มีปันผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก แถมยังมีสวัสดิการด้านต่างๆให้อีก โดยมีคำกล่าวที่ว่า “มีก็ไปฝาก ลำบากก็ไปถอน 

เดือดร้อนก็ไปกู้” เป็นสัจธรรมที่พบเห็นกับสหกรณ์ทั่วๆไป จะขอสรุปให้เห็นว่าสหกรณ์ของเราพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างไร

    1. สมาชิกจะใช้สหกรณ์ฯในการออมทรัพย์เพื่อสร้างอนาคต  โดยสมาชิกแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการออมทรัพย์ด้วยการถูกหักจากเงินเดือนเป็น 

มูลค่าหุ้น  ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกหักสะสมไว้ทุกเดือนเปรียบเสมือนการฝากเงินประจำที่ธนาคาร  เงินเหล่านี้จะถูกเฉลี่ยคืนให้เป็นเงินปันผลในช่วงปลายป ี

ซึ่งถ้าคำนวณจะได้มากกว่าดอกเบี้ยธนาคาร   เงินจำนวนนี้จะถูกสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าสมาชิกจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

     2. สมาชิกใช้สหกรณ์ฯในการวางแผนการใช้เงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  กรณีที่สมาชิกมีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนกะทันหันสมาชิก 

ใช้วิธีการกู้เงินแบบฉุกเฉิน ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการที่สั้น  มีความรวดเร็วสมาชิกสามารถนำเงินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้  ไม่

จำเป็นต้องไปเสียดอกเบี้ยให้กับนายทุนนอกระบบ  ส่วนในระยะยาวสมาชิกใช้บริการเงินกู้สามัญ  เงินกู้สินเชื่อเคหะ  เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต  

เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์  ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาวที่เกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์  สมาชิกสามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสม

    3. ใชส้หกรณฯ์ในการเสรมิแรงของบตุรสมาชกิทีม่คีวามมมุานะพยายามตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีนโดยขอรบัทนุการศกึษาจากสหกรณอ์อมทรพัยป์ลีะครัง้ 

  4. สมาชิกใช้สหกรณ์ฯในกรณีที่สมาชิกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือต้องการพักผ่อน  ทางสหกรณ์ฯมีสวัสดิการให้สมาชิกกู้เงินไปทัศนศึกษา/ 

ไปเที่ยวโดยสหกรณ์ฯมีการจัดอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  และสหกรณ์ให้สวัสดิการจ่ายเงินสมทบเป็นเงิน  30 % ของค่าแพ็คเก็จทัวร์

     5. สหกรณ์ฯ ได้กำหนดสวัสดิการต่างๆที่สมาชิกมีสิทธิได้รับไว้มากมายถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่ทางสหกรณ์ฯได้กำหนดไว้  ซึ่งจะมีเงื่อนไขเวลาโดยเริ่ม 

นับตั้งแต่การเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  จนกระทั่งลาออกจากการเป็นสมาชิกหรือเสียชีวิต  ขอให้สมาชิกเชื่อว่าสหกรณ์ฯแห่งนี้สามารถบริการสมาชิก

และครอบครัวตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

  การดำเนินการที่ผ่านมาอาจมีสมาชิกบางส่วนพอใจและบางส่วนไม่พอใจครับ เป็นธรรมดาของการอยู่ร่วมกันในสังคม  ผมขอชี้แจงในกรณีสืบ 

เนือ่งจากการขยายวงเงนิกูจ้าก 80  เทา่เปน็ 100  เทา่ของเงนิเดอืนและขยายงวดถงึอาย ุ70  ป ีเนือ่งจากเปน็การกูเ้พดานสงู จงึจดัตัง้กองทนุชว่ยเหลอืผูกู้แ้ละผูค้ำ้ประกนัเงนิกูส้ามญั 

เพือ่เปน็หลกัคำ้ประกนัเงนิกูแ้ละลดภาระผูค้ำ้ประกนั  กองทนุนีเ้ปน็แนวคดิและวธิกีารบรรเทาความเดอืดรอ้นของผูค้ำ้ประกนั  ในการใหบ้รกิารเงนิกูข้องสหกรณฯ์ 

ถ้าถามว่าสมาชิกมีปัญหาเรื่องชำระหนี้บ้างหรือไม่  ผมในฐานะกรรมการดำเนินการฯ ก็ต้องตอบว่า “ มี”  ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับสหกรณ์ใน 

ภาพรวม  แต่มีผลกระทบต่อสมาชิกมาก  ในระยะเวลา  1 ปีกว่าผมพบว่า ผลกระทบที่เกิดจากสมาชิกไม่ชำระหนี้ สหกรณ์ฯต้องหักเงินเดือนผู้ค้ำประกัน 

ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ค้ำประกันในวัยเกษียณอายุราชการรุนแรงมากเพราะเงินบำเหน็จบำนาญที่จะได้รับเลี้ยงชีพไม่มีเหลือแถมยังติดลบด้วย   

จึงมีคำถามที่คณะกรรมการดำเนินการได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯว่า  ทำอย่างไรจึงจะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค้ำประกันเหล่านี้ได้  โดยที ่

สหกรณ์ฯได้รับความเสียหายน้อยที่สุด   เราได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งพบว่า  สหกรณ์จำนวนหนึ่งได้แก้ปัญหาโดยจัดตั้ง 

“กองทนุชว่ยเหลอืผูกู้แ้ละผูค้ำ้ประกนัเงนิกูส้ามญั”  โดยแนวคดิหลกัของกองทนุนีค้อื 1)ชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้นของผูค้ำ้ประกนัจากการทีต่อ้งชำระหนีข้องผูกู้ ้  

2) สหกรณ์ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด 3) ผู้กู้ที่ไม่ชำระหนี้ยังต้องรับผิดชอบทางกฎหมายในสิ่งที่ตนเองกระทำลงไป 4)การแก้ปัญหาวางอยู่บนพื้นฐาน 

ของความช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งจากแนวคิดนี้ได้นำมาสู่ข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ของระเบียบเงินกู้สามัญใหม่และการบริจาค 

เงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้ ดังนี้

   1. สมาชิกกู้เงินสามัญครั้งแรก ผู้กู้จะถูกหักเงินเพื่อบริจาคเข้ากองทุน 2,000 บาท

   2. สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญอยู่ก่อนแล้ว ต้องการเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญให้บริจาค 2,000 บาท

   3. ทุกครั้งที่กู้เงินสามัญ สมาชิกผู้กู้จะต้องบริจาคเงินเข้ากองทุน 5% ของเงินที่ได้รับเงินแต่ไม่เกิน 1,000 บาท

   4. หลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

    4.1  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10 % ของเงินกองทุนแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนนี้เพื่อ 

ชำระหนี้แก่สหกรณ์เป็นอันดับแรก และถ้ามีเงินเหลือจากการชำระหนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์เป็นอันดับถัดไป

    4.2  สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ยกเว้นตั้งใจลาออกจากสหกรณ์  สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวน 

หนี้ที่เหลือของสมาชิก  ไม่เกิน 10 % ของเงินกองทุนแต่ไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนเงินที่เหลือจากการชำระหนี้ สหกรณ์จะไม่จ่ายให้แก่สมาชิกหรือ 

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์

   หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจตามที่ชี้แจงไป และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้  ขอดูได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯ 

   ท้ายนี้ผมขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้พอสมควรแก่ฐานะ “มีก็ไปฝาก ลำบากก็ไปถอน  เดือดร้อนก็ไปกู้”   นะครับ 

                         เชื่อมั่นและศรัทธา

(นายแพทย์ธีรวัฒน์  ภาสตโรจน์)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

โรงพ
ยาบ
าลสรรพสิทธิประสงคอ

ุบล
รา
ชธ
าน
ี จ
ำก
ัด
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กรณออมทรัพยสห
กรณออมทรัพย

  ในนามประธานกรรมการ กรรมการและเจา้หนา้ทีท่กุคน ขอสวสัดสีมาชกิทกุทา่น วารสารฉบบันีเ้ปน็ฉบบัแรก 

ของคณะกรรมการชดุที ่38 ซึง่จากการดำเนนิงานทีผ่า่นมา อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการสหกรณแ์ละการยดึกฎระเบยีบและ 

ข้อบังคับเป็นหลัก 

  หลกัการสหกรณค์อืการรว่มมอืและชว่ยเหลอืกนัของสมาชกิ สหกรณอ์ยูไ่ดด้ว้ยสมาชกิจากการลงหุน้และเงนิ 

ฝากเพื่อเป็นทุนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และสหกรณ์ก็ได้ช่วยสมาชิกในการให้กู้เงิน ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่า

สารจากประธาน
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด



ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน

รายการ 31 ต.ค. 54 30 พ.ย 54 31 ธ.ค. 54 31 ม.ค. 55 29 ก.พ. 55

จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 1,828 1,862 1,862 1,862 1,860

จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 519 517 521 519 521

1.  สินทรัพย์รวม 1,537,727,169.42  1,520,996,514.86 1,528,642,302.18  1,549,196,945.71  1,580,722,976.57 

      1.1 เงินให้สมาชิกกู้ 1,111,016,862.75  1,128,602,260.00 1,150,099,743.25  1,176,674,707.75  1,230,560,799.00 

      1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้    5,000,000.00 5,000,000.00  -   - - 

      1.3 เงินลงทุน 386,594,590.15  352,340,835.33  343,375,009.40  337,349,557.43  341,987,671.04 

            1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  52,043,239.15  32,789,484.33  10,823,658.40  30,798,206.43  20,436,320.04 

            1.3.2 เงินลงทุนระยะยาว 115,200,000.00  115,200,000.00  128,200,000.00  135,200,000.00  150,200,000.00 

            1.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น 219,351,351.00  204,351,351.00  204,351,351.00  171,351,351.00  171,351,351.00 

      1.4 สินทรัพย์อื่น 35,115,716.52  35,053,419.53  35,167,549.53  35,172,680.53  35,174,506.53 

2.หนี้สินรวม 539,661,258.00  512,419,772.06  506,882,891.25  514,694,151.54  532,814,678.74 

      2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 534,032,326.53 506,915,552.81  501,505,245.68  509,468,338.58  527,562,441.48 

      2.2 หนี้สินอื่น 5,628,931.47  5,504,219.25  5,377,645.57  5,225,812.96  5,252,237.26 

3. ทุนของสหกรณ์  992,906,980.41  997,318,870.41  1,006,554,000.41 1,013,395,800.41 1,020,089,980.41 

      3.1 ทุนเรือนหุ้น 919,345,850.00  923,571,240.00  932,806,370.00  939,386,170.00  945,776,350.00 

      3.2 ทุนสำรอง 72,052,949.41  72,052,949.41  72,052,949.41  72,052,949.41  72,618,949.41 

      3.3 ทุนสะสมและอื่นๆ   1,508,181.00  1,694,681.00  1,694,681.00  1,956,681.00  1,694,681.00 

     3.4 กำไรสุทธิ  5,158,931.01  11,257,812.39  15,205,410.52  21,106,993.76  27,818,317.42 

4. รายได้ 7,043,676.42  14,101,765.07  21,429,652.13  28,569,908.37  35,847,886.68 

5. ค่าใช้จ่าย 1,884,745.41  2,843,952.68  6,224,241.61  7,462,914.61  8,029,569.26

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่างๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ

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

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป)     ร้อยละ/ปี
	 -	เงินฝากออมทรัพย์	 2.00			
	 -	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 2.75			
	 -	เงินฝากประจำ	6	เดือน	 2.75		
	 -	เงินฝากประจำ	12	เดือน	(เริ่ม	1	มิถุนายน	2554)	 4.00
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 19 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป) ร้อยละ/ปี
	 -	สามัญ,	ฉุกเฉิน	 7.00
	 -	สามัญพิเศษ	 5.00			
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน	500,000	บาท	 6.75	
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นมากกว่า	500,000-1,000,000	บาท	 6.50
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นมากกว่า	1,000,000	บาท	 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 - 300 - 352 - 6
 -  ธนาคารธนชาต (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
  เลขที่บัญชี  606 - 2 - 01560 - 7
หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่ โอนเงินทันที หรือ 
สมาชิกสามารถฝากข้อความมายังสหกรณ์ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ได้ ว่าเงินนั้นเป็นของท่าน

หน่วย : บาท

การขอเวนคืนค่าเบี้ยประกันชีวิต    

 สำหรับสมาชิกที่ ปิดหนี้ เงินกู้สามัญ พัฒนาคุณภาพชีวิต  สามารถยื่นเรื่อง

ขอเวนคืน ค่าเบี้ยประกันชีวิตได้ที่สหกรณ์ฯ  โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้  

 1.  ใบคำร้องทั่วไป    

 2.   สำเนาบัตรประชาชน (ลงสำเนาถูกต้อง)    

 3.  หากเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ชื่อ - นามสกุล ให้แนบหลักฐานหนังสือสำคัญการจดทะเบียน 

  เปลี่ยนชื่อ - สกุล 

 4.  ใบเสร็จรับเงินการปิดหนี้ (ถ้าเป็นสำเนาใบเสร็จ ให้ลงสำเนาถูกต้อง)  

  หมายเหตุ : การขอคืนค่าเบี้ยประกันชีวิต สมาชิกจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประกันเต็มจำนวน 

ตามที่จ่ายไป     ซึ่งทางบริษัทประกันชีวิตฯ   จะหักค่าเบี้ยประกันที่ได้คุ้มครองไปแล้วออก   

4 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด



การฝากเงินออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร
 (อัตราดอกเบี้ย 7 บาทต่อปี  โดยฝากครบตามเงื่อนไขจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินฝากและดอกเบี้ยทั้งหมด)
เงื่อนไขและหลักการ

 1.   เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย คือบุตรที่บิดา มารดา  รับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรม
  ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 2.  เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ฝากได้ 1 บัญชีต่อบุตร 1 คน
 3.  อายุของบุตรตั้งแต่ 1 เดือนถึง 18 ปี (นับถึงปีงบประมาณของสหกรณ์ฯ)
 4.  ฝากโดยหักผ่านบัญชีเงินเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน
 5.  ฝากเดือนละ 500 บาท หรือ 1,000 บาท (2 อัตราเท่านั้น)
 6.  อัตราดอกเบี้ย 7 บาทต่อปี โดยทบดอกเบี้ยรวมกับยอดเงินฝากทุกปี จนกระทั่งบุตรอายุ 18 ปี จึงจะมีสิทธิ์
  ได้รับเงินฝากและดอกเบี้ยทั้งหมด
 7.   ถ้าการฝากผิดเงื่อนไข สหกรณ์ฯ  จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์
  ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

(ให้เลือกฝากได้เดือนละ 500 บาท หรือ 1,000 บาท)

 1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 2. กู้ได้ 100 เท่า ของเงินเดือนบวกเงินประจำตำแหน่ง  แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท

 3. ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20% ของวงเงินกู้

 4. สำรองเงินเดือนคงเหลือ 10% (รวมเงินประจำตำแหน่ง) 

 5. อัตราดอกเบี้ย 7.00 บาทต่อปี (หรือตามมติที่คณะกรรมการให้มีการเปลี่ยนแปลง)

 6. ชำระคืน 360 งวด หลังเกษียณไม่สามารถยื่นกู้ได้ โดยงวดการชำระสิ้นสุดที่อายุไม่เกิน 70 ปี

 7. ส่งชำระ 6 งวด จึงจะสามารถกู้ใหม่ได้

 8. ในกรณีที่ผู้กู้เงินมากกว่า 800,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 5 คน

 9. ถ้ากู้เงินไม่เกิน 800,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน ตามเงื่อนไขระเบียบว่าด้วยการกู้เงินสามัญเดิม

 10.  สมาชิกที่กู้ ต้องทำฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ส.ส.ป.ท.), 

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.) และ/หรือประกันชีวิต (ทุนประกันชีวิต 500,000 บาท) 

 11. สมาชิกที่กู้ในเงื่อนไขนี้ครั้งแรก ต้องบริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  

 12. และหากมีการกู้ครั้งต่อไป  ต้องบริจาคเงิน 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท  เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้กู้     

  และผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

 กรณีกู้ทุนเรือนหุ้น กู้ได้ 90% ของทุนเรือนหุ้น ส่งชำระคืน 240 งวด

  (ทั้งนี้   เริ่มตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม 2555  เป็นต้นไป)

การกู้เงินสามัญ   มีเงื่อนไข  ดังนี้

ขยายระยะเวลาสินเชื่อเพื่อการเคหะ 

กรณีซื้อที่ดิน
 สำหรับสมาชิกที่ จ ะกู้สิน เชื่ อ เพื่ อการ เคหะ 
กรณีซื้อที่ดินว่างเปล่า  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้

หลักเกณฑ์ กรณีซื้อที่ดินว่างเปล่า

1. เนื้อที่ต้องไม่เกิน 1 ไร่ (หรือ 400 ตารางวา)

2. ระยะทางต้องไม่เกิน 100 กิโลเมตร  (เริ่มจากจุดสำนักงานสหกรณ์ฯ )

3. สหกรณ์ฯ ขยายระยะเวลาสินเชื่อเพื่อการเคหะ กรณีซื้อที่ดินว่างเปล่า    

 ( ทั้งนี้  เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 )

วัตถุประสงค์ในการขอกู้สินเชื่อเคหะ  เพื่อซื้อที่ดิน  ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน  สร้างบ้าน ไถ่ถอนจากธนาคาร

เงื่อนไขของสินเชื่อเพื่อการเคหะ

 1. ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า   6  เดือน

 2. มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า  5 %  ของวงเงินกู้เพื่อการเคหะ

3. สำรองเงินเดือนคงเหลือ 12 %

       (ประเมินรายได้ จากรายได้ประจำเดือนสม่ำเสมอ รายได้ 6 เดือนย้อนหลัง)

4. ชำระคืน  360 งวด หรืองวดการชำระสิ้นสุดที่อายุไม่เกิน 65 ปี

5. วงเงิน 15  ล้านบาท

6. อัตราดอกเบี้ย 5.00 บาท/ปี (โดยอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน 4.00% + 1.00% ในปัจจุบัน) 

7. ทำประกันชีวิต/ประกันอัคคีภัย กับบริษัทที่สหกรณ์กำหนด และทำสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  ตามที่สหกรณ์กำหนด

8. ชำระค่าธรรมเนียมจากการดำเนินการสำรวจและจดจำนองของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.)

 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สส.ธท.) 

 3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ 

สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  

แห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ.)

 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิ์ฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ ง  3 สมาคมได้ . . . 

เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิก 

หากสนใจขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ 

สอ.รพ.สปส.อุบลฯ 

 รายละเอียดของแต่ละสมาคม

ตามเนื้อหาในหน้าถัดไป....

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน 

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  3 สมาคม 

คือ  
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เอกสารการกู้ และเอกสาร

  การทำหลักประกัน เช่น สส.ปท., สส.ธท., 

และ/หรือประกันชีวิต ต้องให้เรียบร้อย 

ในวันยื่นใบกู้ มิเช่นนั้นสหกรณ์ฯ      

จะไม่รับพิจารณาการกู้เงิน

ขอทราบรายละเอียดวันคำนวณเงินกู้,วันยื่นใบกู้, 
วันจ่ายเงินกู้ ตามประกาศของสหกรณ์ฯ 
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แต่ละสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์..ดีกว่า

ค่าสมัคร,ค่าบำรุงรายปี,ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า รวม 1,150 บาท กลุ่ม สอ.รพ.สปส.ได้สมัครเป็นสมาชิก ส.ส.ป.ท. 
แล้ว จำนวน 1,738 คน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก ส.ส.ป.ท. ทั้งหมด 12,298 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2555)  
สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 20 บาท  ผู้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์เกินกว่า 250,000 บาท  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.)  เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี
จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 20 บาท ได้รับเงินเกินกว่า 250,000 บาท

1. สมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ท่านสังกัดอยู่ในปัจจุบันหรือ 

 ที่สมาคม ส.ส.ป.ท.

2. ผู้มีสิทธิสมัคร

 - เปน็สมาชกิของสหกรณน์ัน้ ๆ  สมาชกิสมทบสามารถสมคัรได ้

 - อายุบรรลุนิติภาวะแต่ไม่เกิน 65

 - เป็นคู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา ของสมาชิกสหกรณ์นั้นๆ 

3. หลักฐานะการสมัคร

 1. ใบสมัคร(ขอที่สหกรณ์ต้นสังกัด)

 2. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น

 3. ใบรับรองแพทย์

 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

 5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร

 6. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมัครให้คู่สมรส)

 7. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุลผู้สมัคร (ถ้ามี)

 8. เงินค่าสมัคร, ค่าบำรุงรายปี, ค่าสงเคราะห์ ล่วงหน้า  

  รวม 1,150 บาท 

1. ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระครั้งเดียว)
2. ค่าบำรุงรายปี 50 บาท (ชำระทุกปีๆ ละ 50 บาท)
3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาท 
 หักให้สมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 20  บาท
4. ข้อมูลการเสียชีวิตของสมาชิก
 1  ปี 2553  เสียชีวิต 11 ราย
 2  ปี 2554  เสียชีวิต 39  ราย
 3  เงนิสงเคราะหล์ว่งหนา้ 1,000 บาท ปจัจบุนั (ม.ค.2555) 
จะเหลือเฉลี่ย คนละ 555 บาท
 4  สมาชิกเดือน ม.ค. 2555 จำนวน 12,247  คน
  ( ณ  วันที่ 9  มกราคม  2555)

1.  ผู้เสียชีวิต ทายาทจะได้รับค่าสงเคราะห์ศพๆ ละ 20 บาท 

คูณด้วยจำนวนสมาชิก ในวันเสียชีวิต (เริ่มใช้ประมาณ เมษายน 2555)

2. สมาชกิทีม่สีทิธริบัเงนิสงเคราะห ์ตอ้งเปน็สมาชกิเกนิกวา่ 90 วนั 

ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดโรค และไม่จำกัดสาเหตุการตาย

3. สมาชิกที่เสียชีวิตเดือน ม.ค.2555 ได้รับเงินสงเคราะห์ รายละ 

114,000 บาท (เพราะยังใช้ข้อบังคับเดิมศพละ 10 บาท) 

4. สมาชิกที่เสียชีวิต หากมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ชำระไว้ 

คนละ 1,000 บาท คงเหลอืสมาคมจะคนืใหท้ัง้หมดเดอืน ม.ค.2555 

สมาคมคืนให้เฉลี่ยรายละ 580 บาท

5. เป้าหมายจำนวนสมาชิกในอนาคต

 1  ปี 2555 จำนวน 15,000 คน

 จะได้รับเงินสงเคราะห์รายละ  300,000 บาท

 2  ปี 2556 จำนวน 20,000 คน

 จะได้รับเงินสงเคราะห์รายละ  400,000 บาท

 3  ปี 2560 จำนวน 30,000 คน

 จะได้รับเงินสงเคราะห์รายละ  600,000 บาท

การรับสมัคร การชำระค่าสมัครและอื่นๆ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี (ประมาณเดือนเมษายน 2555)

2.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.)
       สถานที่ตั้ง  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  เลขที่ 199 หมู่ 2  ถ.นครอินทร์  ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 11130
 ผู้มีสิทธิสมัคร  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล / สาธารณสุข ทั่วประเทศไทย และสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ   ได้สมัครเป็นสมาชิก 
สส.ธท. แล้ว จำนวน 57 คน   ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก สส.ธท.  จำนวน 54,074 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2555)  สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 
20 บาท  ผู้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์เกินกว่า 1,081,480 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
สมาชิกสหกรณ์อออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 ชื่อของสมาคม “ ส ม า ค ม ฌ า ป น กิ จ ส ง เ ค ร า ะ ห์ ส ม า ชิ ก 
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย” (สสธท.) 
      ทะเบียนเลขที่ นบ.73801/002 ลงวันที่ 14   
     กุมภาพันธ์ 2554

 สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ที่สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
     แหง่ประเทศไทย จำกดั (ชสอ.)เลขที ่199 หมู ่2 
     ถนนนครอินทร์ ตำบลสีทอง อำเภอบางกรวย  
     จังหวัดนนทบุรี 11130

 ศูนย์ประสานงานสมาคม ได้ แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ข  
     และโรงพยาบาลทั่วประเทศที่สมาชิกสมัคร 
     สมาชิกของสมาคม

 วัตถุประสงค์ของสมาคม
 1. เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
 2. เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์  
  และแบ่งเบา ภาระ ของผู้ค้ำประกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  สาธารณสุขไทยทั่วประเทศ

 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
  คณุสมบตัขิองสมาชกิ เปน็สมาชกิสามญัของสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ 

และโรงพยาบาลทั่วประเทศที่สหกรณ์เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ค่าสมัครแรกเข้า 20 บาท ค่าบำรุงรายปี 20 บาท) ระยะก่อ
ตั้งและปีแรกไม่กำหนดอายุสมาชิก หากสมาชิกสมัคร 50% ขึ้นไปของสมาชิก 
สหกรณ์นั้นอนุโลมใบรับรองแพทย์นอกนั้นต้องมีใบรับรองแพทย์ของรัฐ

 การสงเคราะห์และคุ้มครองสมาชิก
  สมาชิกส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,000 บาท (กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
มากหรือน้อยกว่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาคมจะเรียกเก็บเพิ่มหรือเรียกเก็บ 
น้อยกว่าในปีต่อไป) หรือ ตามที่กำหนดตามรอบการสมัครสมาชิกของสมาคม 
โดยทีค่รอบครวัสมาชกิจะไดร้บัเงนิสงเคราะห ์หรอืหกัจา่ยชำระหนีส้หกรณต์น้สงักดั 
เมื่อเสียชีวิตทุกกรณีเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

 การบริหารสมาคม
  1. คณะกรรมการสมาคมฯ 30 คน จากส่วนกลางและทุกภาค
  2. งบบริหารสมาคมฯ
   2.1 คา่สมคัร 20 บาท จดัสรรใหส้มาคม 10 บาท ศนูยป์ระสานงาน 10 บาท 
   2.2 คา่บำรงุรายป ี20 บาท จดัสรรใหส้มาคม 10 บาท ศนูยป์ระสานงาน  
    10 บาท
   2.3 งบบรหิาร 3% จากเงนิสงเคราะห ์1,000,000 บาท ตามกฎหมาย  
    จัดสรรให้สมาคม 2% ศูนย์ประสานงาน 1% 
  3. เงนิสงเคราะหล์ว่งหนา้ 4,000 บาทตอ่ป ีฝากไวจ้า่ยเงนิสงเคราะหศ์พ 
   สมาชิก
   3.1 ส่งสมาคมฯ 30% เพื่อรวมเงินสงเคราะห์เป็นกองกลาง
   3.2 ศูนย์ประสานงาน 70% เพื่อสำรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ 
    ศพได้ทันที  

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.) 
 สถานที่ตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด เลขที่ 181 ถนนพิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลฯ 34000
 ผูม้สีทิธสิมคัร สมาชกิ สอ.รพ.สปส.อบุลฯ และเปน็คูส่มรส,บตุร,บดิา,มารดาอายบุรรลนุติภิาวะแตไ่มเ่กนิ 65 ป ี 

เชิญชวนสมาชิก ส.ส.ป.ท.ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 

วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ สอ.ครูอุบลฯ
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ลักษณะพิเศษ  สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยมีสิทธิพิเศษสมัครเป็น 
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยส่งสงเคราะห์ล่วงหน้า 3,000 บาท/ปี  
และจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

หมายเหตุ สมาชิกสมทบ ,คู่สมรสสมาชิก สมาคมฯ จะพิจารณารอบต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย E-mail: cpct.fsct@gmail.com 

รหัสผ่าน fsct 1234 หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และโรงพยาบาลต้นสังกัดท่าน หรือคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก สส.ธท.

ขั้นตอนการรับสมัคร วัน/เดือน/ปี เงินสงเคราะห์ 
ล่วงหน้า

รับสมัครสมาชิกและคุ้มครองรอบที่ 3/2555 (กำหนดอายุไม่เกิน 55 ปี) 
(1) รับสมัครสมาชิก และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 6 เดือน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก
(3) ศูนย์ประสานงาน ส่งเงินให้สมาคม
(4) คุ้มครอง 6 เดือน

1 เม.ย. - 31 พ.ค. 55 
1 - 15 มิ.ย. 55
16 - 20  มิ.ย. 55
1  ก.ค. 55 (เวลา 09.00 น.)- 31 ธ.ค.55

2,400

รับสมัครสมาชิกและคุ้มครองรอบที่ 4/2555 (กำหนดอายุไม่เกิน 50 ปี) 
(1) รับสมัครสมาชิก และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 3 เดือน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก
(3) ศูนย์ประสานงาน ส่งเงินให้สมาคม
(4) คุ้มครอง 3 เดือน

1 ก.ค. - 31 ส.ค. 55 
1 - 15 ก.ย. 55
16 - 20  ก.ย. 55
1  ต.ค. 55 (เวลา 09.00 น.)- 31 ธ.ค.55

1,200

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์สมาชิก 
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

 ชื่อของสมาคม “สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณข์อง 
     ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ 
     ไทย”
 ชื่อย่อของสมาคม “สส.ชสอ.”
 สำนักงานของสมาคม ตัง้อยูท่ีส่ำนกังานชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัย ์

     แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
 ศูนย์ประสานงานสมาคม  ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกของ 

     ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
     ไทย จำกัด ทั่วประเทศ
 วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและช่วยเหลือ 
ครอบครัวสมาชิก

 2. เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ และแบ่งเบา ภาระ ของผู้ค้ำประกันของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยทั่วประเทศ
 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

  คุณสมบัติของสมาชิก เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขและโรงพยาบาลทั่วประเทศที่สหกรณ์  
เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค่าสมัครแรก 
เข้า 20 บาท ค่าบำรุงรายปี 20 บาท) ระยะก่อตั้งและปีแรกไม่กำหนด 
อายุสมาชิก หากสมาชิกสมัคร 50% ขึ้นไปของสมาชิกสหกรณ์ 
นั้นอนุโลมใบรับรองแพทย์นอกนั้นต้องมีใบรับรองแพทย์ของรัฐ

 ผู้มีสิทธิสมัคร   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล / สาธารณสุข ทั่วประเทศไทย และได้สมัครเป็นสมาชิก สส.ธท. 

เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก สส.ชสอ. สมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ ได้สมัครเป็นสมาชิก สส.ชสอ. แล้ว จำนวน 8 คน 

ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก สส.ชสอ. จำนวน 156,572 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2555)  สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 4 บาท  ผู้รับประโยชน์หรือ

ทายาทได้รับเงินสงเคราะห์เกินกว่า 626,288 บาท  

3.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ.)
       สถานที่ตั้ง  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  เลขที่ 199 หมู่ 2  ถ.นครอินทร์  ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย  

จ.นนทบุรี 11130



8 วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

แสตมป์

โรงพ
ยาบ
าลสรรพสิทธิประสงคอ

ุบล
รา
ชธ
าน
ี จ
ำก
ัด

สห
กรณออมทรัพยสห
กรณออมทรัพย

กรุณาส่ง

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
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: suda.ch@hotmail.com

ขั้นตอนการรับสมัคร สมาชิก สส.ชสอ.

ขั้นตอนการรับสมัคร วัน/เดือน/ปี เงินสงเคราะห์ 
ล่วงหน้า

รับสมัครสมาชิกและคุ้มครองรอบที่ 3/2555 (กำหนดอายุไม่เกิน 55 ปี) 
(1) รับสมัครสมาชิก และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 6 เดือน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก
(3) ศูนย์ประสานงาน ส่งเงินให้สมาคม
(4) คุ้มครอง 6 เดือน

1 เม.ย. - 31 พ.ค. 55 
1 - 15 มิ.ย. 55
16 - 20  มิ.ย. 55
1  ก.ค. 55 (เวลา 09.00 น.)- 31 ธ.ค.55

1,500

รับสมัครสมาชิกและคุ้มครองรอบที่ 4/2555 (กำหนดอายุไม่เกิน 50 ปี) 
(1) รับสมัครสมาชิก และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 3 เดือน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก
(3) ศูนย์ประสานงาน ส่งเงินให้สมาคม
(4) คุ้มครอง 3 เดือน

1 ก.ค. - 31 ส.ค. 55 
1 - 15 ก.ย.55
16 - 20  ก.ย. 55
1  ต.ค. 55 (เวลา 09.00 น.)- 31 ธ.ค.55

750

วัตถุประสงค์   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์ , รวมทั้งแลกเปลี่ยนความ 

   คิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ 

จัดทำโดย   คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2555 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย E-mail: ss.fsct@FSCt.com หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดท่าน หรือผู้ประสานงาน 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณพรทิพย์ บุญแช่ม โทร 081-826-1140 หรือ คุณภัทรภร  อารยางกูร โทร 081-826-1140

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ   เสียค่าใช้จ่ายคนละ  4,800  บาท
       (ห้ามมิให้ใช้สิทธิ์แทนกัน ทุกกรณี)
 2.   ญาติของสมาชิก หรือผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เสียค่าใช้จ่ายคนละ  6,900  บาท
   เด็กอายุ 2 - 12  ขวบ   เสียค่าใช้จ่ายคนละ  5,200  บาท
 3.   สมาชิกท่านใดที่สนใจ สามารถชำระเงินสดหรือยื่นสัญญาเงินกู้ในวันที่ 19 มีนาคม – 20 เมษายน 2555 ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 
อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า (ชำระเงินแล้ว มีสิทธิ์จองที่นั่งก่อน)
 4.  กรณกีูเ้งนิ สหกรณฯ์ ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิ 7,000 บาท โดยตอ้งมเีงนิเดอืนทีส่ามารถหกัได ้ผอ่นชำระ 6 งวด อตัราดอกเบีย้ 7.00 บาท/ป ีเมือ่เงนิทีกู่ไ้ดช้ำระคา่ทศันศกึษา 
แล้ว สหกรณ์ฯ จึงจะให้สิทธิ์สมาชิกถอนเงินส่วนที่เหลือได้ในวันก่อนเดินทางหนึ่งวัน
  อนึ่ง  ออกเดินทางจากอุบลราชธานีวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 07.00 น. และกลับถึงอุบลราชธานี วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 07.00 น.  
(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริษัทฯ) ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม  ขอทราบได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า   

ขอเชิญสมาชิกทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี)
ระหว่างวันที่  5 - 9 พฤษภาคม  2555รับจำนวน  80  คน


