
           
 

                                          
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด 

ที่  6 /2566 
เร่ือง   โครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2566 

……..………………………….. 
 
        จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี จำกัด   ชุดที่ 49  ครั้งที่ 2/2566  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน 2565     ที่ประชุมมีมติให้จัดโครงการ                
ทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2566   จำนวน 3 โครงการ  ดังนี้ 

 
1. ชื่อโครงการ 

ลำดับ โครงการ วันที่ทัศนศึกษา 
รับจำนวน 

(คน) 
หมายเหตุ 

1 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(เขาค้อ ภูทบัเบิก) 

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 
ถึงวันอาทิตย์ที่ 25  ธันวาคม 2565 

90  คน 
(รถบัส 2 คัน) 

หากครบจำนวน 
ปิดรับทันที 

2 

อ.พิบูลฯ อ.สิรินธร        
อ.โขงเจียม                    

จังหวัดอุบลราชธานี 
(ไป-กลับวันเดียว) 

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 
90  คน 

(รถบัส 2 คัน) 
หากครบจำนวน 

ปิดรับทันที 

3 
ประเทศเวียดนาม 

(บานาฮิลล์) 
วันศุกร์ที่ 3  มีนาคม 2566 

ถึงวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 
60   คน 

(รถบัส 2 คัน) 
หากครบจำนวน 

ปิดรับทันที 
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2. กำหนดการเดินทางไป-กลับทัศนศึกษา  

ลำดับ โครงการ 
วัน เวลา 

การเดินทาง (ไป) 
วัน เวลา 

การเดินทาง (กลับ) 
เดินทางจาก 
( สถานที่) 

1 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(เขาค้อ ภูทบัเบิก) 

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 
เวลา 05.00  น.   พร้อมกัน 
ที่ข้าง รพ. ด้าน สภ.อุบลฯ 

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565
เวลาประมาณ 22.00 น.                  

ถึงอุบลฯ 

ข้าง รพ.สรรพสิทธิ์ 
ด้าน สภ.อุบลฯ 

2 

อ.พิบูลฯ อ.สิรินธร        
อ.โขงเจียม                    

จังหวัดอุบลราชธานี 
(ไป-กลับวันเดียว) 

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 
เวลา 08.00 น.  พร้อมกันที่ 
ที่ข้าง รพ. ด้าน สภ.อุบลฯ 

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 
เวลาประมาณ 21.00 น.   
ข้าง รพ. ด้าน สภ.อุบลฯ 

ข้าง รพ.สรรพสิทธิ์ 
ด้าน สภ.อุบลฯ 

3 
ประเทศเวียดนาม 

(บานาฮิลล์) 

วันศุกร์ที่ 3  มีนาคม 2566 
เวลา 03.00 น.  พร้อมกันที่ 

ข้าง รพ.ด้าน สภ.อุบลฯ 

วันจันทร์ที่ 6  มีนาคม 2566 
เวลาประมาณ 21.00 น. 

ถึงอุบลฯ 

ข้าง รพ.สรรพสิทธิ์ 
ด้าน สภ.อุบลฯ 

       
                3.  ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา   

ลำดับ โครงการ 
ราคาเต็ม 
(บาท) 

สมาชิกจ่ายเอง 
(บาท) 

1 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(เขาค้อ ภูทับเบิก) 

6,600 4,500 

2 

อ.พิบูลฯ อ.สิรินธร        
 อ.โขงเจียม                      

จังหวัดอุบลราชธานี 
(ไป-กลับวันเดียว) 

700 0 

3 
ประเทศเวียดนาม 

(บานาฮิลล์) 
11,300 9,000 

         
 หมายเหตุ     1) โครงการที่  1  และ 3 ถ้าแจ้งความจำนงเพ่ือทัศนศึกษาแล้วหากยกเลิกการเดินทางภายหลัง                       
(ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ทุกกรณี) 
        2) โครงการที่  2  ถ้ าสมาชิ กแจ้ งความจำน งแล้ ว ไม่ ไป  สมาชิ กต้ อ งจ่ ายค่ าป รับ  700 บาท                              
(เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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             4. วันแจ้งความจำนง  และชำระเงิน   
  
ลำดับ     

 
โครงการ 

   วันแจ้งความจำนง 
พร้อมจ่ายเงินทั้งหมด         
       และจองที่นั่ง  

  
      ใหช้ำระเงิน 
  

 
        การจองท่ีนั่ง 

1 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(เขาค้อ ภูทบัเบิก) 

 28 พฤศจิกายน 2565  
         ถึงวันที่ 
  16 ธันวาคม 2565 

ราคา 
-สมาชิก 4,500 บาท 
(ถ้าไปโครงการอื่นจ่าย
ราคาเต็ม) 

-ผู้ติดตาม 6,600 บาท 

ผู้ที่ชำระเงินแล้วจะให้สิทธิ์จอง
ที่นั่ง  
(เปิดจองท่ีนั่งคันแรกเต็มก่อน 
จึงจะเปิดจองคันที่ 2) 
 

2 

อ.พิบูลฯ อ.สิรินธร        
อ.โขงเจียม                    

จังหวัดอุบลราชธานี 
(ไป-กลับวันเดียว) 

 5  มกราคม 2566 
        ถึงวันที่ 
 13 มกราคม 2566   

 ราคา 
-สมาชิก   0 บาท 
(ถ้าไปโครงการอื่นจ่าย
ราคาเต็ม) 

-ผู้ติดตาม 700 บาท 

ผู้ที่ชำระเงินแล้วจะให้สิทธิ์จอง
ที่นั่ง  
(เปิดจองท่ีนั่งคันแรกเต็มก่อน 
จึงจะเปิดจองคันที่ 2) 
 

3 
ประเทศเวียดนาม 

(บานาฮิลล์) 

 3  กุมภาพันธ์ 2566 
        ถึงวันที่ 
 20 กุมภาพันธ์ 2566 

ราคา 
-สมาชิก  9,000 บาท 
-ผู้ติดตาม 11,300 บาท 

ผู้ที่ชำระเงินแล้วจะให้สิทธิ์จอง
ที่นั่ง  
(เปิดจองท่ีนั่งคันแรกเต็มก่อน 
จึงจะเปิดจองคันที่ 2) 
 

หมายเหตุ  โครงการที่ 3 ** หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ให้สมาชิกถือติดตัวไปด้วย** 
 

5. การใช้สิทธิ์และเปิดรับสมัคร  
     5.1 หากสหกรณ์ฯ ตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิ์แทนกัน สมาชิกต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย                           
5 เท่า ของค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 
  5.2 สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ทุกโครงการ แต่ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น  (นอกเหนือจาก
นั้นจ่ายราคาเตม็) 

     5.3 กรณีผู้ติดตามของสมาชิก  ต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ในทุกโครงการ 
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     6.  ข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่ต้องปฏิบัติ 
  6.1   โครงการที่ 1   จังหวัดเพชรบูรณ์(เขาค้อ ภูทับเบิก)  ชำระเงินพร้อมจองที่นั่งทันที 
                            โครงการที่ 2  อ.พิบูลฯ อ.สิรินธร  อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  ชำระเงินพร้อมจองที่นั่งทันที 
                    6.2  โครงการที่ 3 ประเทศเวียดนาม (บานาฮิลล์)  ให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ณ วันที่ชำระเงิน                   
( Passport หมดอายุหลังวันที่  30  กันยายน  2566 ) หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่
เดินทางและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด  
           6.3  แจ้งเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้  และเขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน  ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ                            
ในวันมาชำระเงิน 

          6.4  โครงการที่ 1 และ โครงการที่ 3    แจ้งคู่นอน ณ วันที่ชำระเงิน  เพ่ือความสะดวกในการจัดการ              
หากสมาชิกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมและแจ้งความจำนงได้  ที่งานธุรการ                  
ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   โทรมือถือ 090-3764847  หรือทางไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
     
  จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
 
              ประกาศ  ณ  วันที่  24   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2565 
               
           
  

         ( นายชาญศักดิ์  จึงมั่นคง ) 
      ประธานกรรมการดำเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด 
             
 
 
 
 
 
 
 

                                       


