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เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ทุก ๆ ทาน

 สวัสดีสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ทุกทานครับ วารสารสหกรณออมทรัพยอนามัย

สรุนิทร จํากัด ฉบับนี้เปนฉบับแรกของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 ซึ่งนําโดยทานประธาน  คําพอง  มั่นจิต 

คณะผูจัดทําพยายามจะนําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอสมาชิกใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ในป พ.ศ. 2559 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไดมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ ตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของสมาชกิทกุทานทามกลางสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงไปสหกรณออมทรพัยอนามัยสริุนทรจาํกัด กค็งจะตองมี                                                                                                                                      

การเตรยีมความพรอมรองรบัความเปล่ียนแปลงตาง ๆ  เพือ่ใหเกดิความมัน่คง ความกาวหนา ทนัยคุ และทนัเหตกุารณ 

และดํารงไวตามวิสัยทัศนของสหกรณ

 นับแตกอตั้งสหกรณเม่ือป 2514 เปนตนมา สี่สิบกวาปที่สหกรณออมทรัพยมีความเติบโตและมีความ

กาวหนาในทุกดานไมวาจะเปนการรับฝากเงินของสมาชิกทั้งรูปแบบหุนและเงินฝากประเภทตางๆ การใหกูยืมเงิน

การจัดสวัสดิการแกสมาชิกและการพัฒนาระบบงานเพื่อใหบริการสมาชิกไดอยางสะดวกรวดเร็วทําใหสหกรณ   

ออมทรัพยอนามยัสุรนิทรจาํกัด ไดรับรางวลั สหกรณดเีดนแหงชาติและรางวลัตาง ๆ มากมาย โดยในปน้ี สหกรณได

รบัรางวัล รองชนะเลศิอันดบั 2 จากผลงานนวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณออมทรพัยดเีดนระดบัประเทศ ประจาํป 

2558 และรางวัล 100 ป สหกรณดีเดน และ 100 นักสหกรณดีเดน  จะเห็นไดวาสหกรณของเราไดรับรางวัลเรื่อยมา                                                                                                                                           

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็ยังคงมุงมั่นตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถตามกระบวนการของระบบสหกรณ แมวา

หลายครัง้ทีมี่ปจจยัภายนอกหลายประการทีม่ากระทบกับการดาํเนินการของสหกรณทาํใหมผีลกระทบถึงสมาชิกดวย 

แตสหกรณเรายังคงเปนที่พึ่งใหกับสมาชิกสหกรณชวยเหลือเกื้อกูลสมาชิกดวยดีเชนเคย

 พบกันใหมในฉบับหนาครับ

          ดวยความเคารพ

      

                   ประสิทธิ์  สังขชัย

                (นายประสิทธิ์  สังขชัย)

                ประธานกรรมการศึกษา/บรรณาธิการ

º¡.á¶Å§
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เรียน   สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทรที่เคารพรักทุกทาน

 กระผมนายคําพอง  ม่ันจิต ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอขอบพระคุณ        

พี่นองผูแทนสมาชิก และมวลสมาชิกที่เคารพทุกทานที่ไดมอบความไววางใจดวยคะแนนที่ทวมทน ในการเลือกตั้งที่

ผานมาในวันประชุมใหญสามัญประจําปในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผานมา กระผมจะพยายามอยางเต็มความ

สามารถเพือ่ทีจ่ะดแูลพีน่องสมาชกิทกุคนโดยเทาเทยีมกันในการเขาถงึการใหบรกิารทางดานการเงนิอยางเปนธรรม 

พรอมทัง้ดานการบรหิารจดัการทางการเงินของสหกรณใหมคีวามมัน่คงและมคีวามเชือ่มัน่ใหกับสมาชกิและสถาบนั

การเงินที่ใหเงินกูแกเรา กระผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๗ ไดมีการหาแหลงเงินกูจากภายนอกที่

ดอกเบีย้ตํา่มาบรหิารจดัการและลดภาระดอกเบ้ียลง พรอมทัง้ทาํใหสหกรณมสีภาพคลองทางการเงนิทีส่งูจนสามารถ

ปรับวงเงินการกูใหกับสมาชิกอยูที่รอยละ ๙๐ และใหโอกาสสมาชิกไดถอนเงินฝากประเภทสัจจะออมทรัพยไดครึ่ง

หนึ่งของเงินฝากที่มี และสามารถลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและดอกเบี้ยเงินฝากลดลงรอยละ ๐.๒๕ บาทตอป ในตน

เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เปนตนมา  และไดมีการปรับวงเงินกูคุณภาพชีวิต  และวงเงินกูสามัญทั่วไปสําหรับสมาชิกที่

เปนลูกจางชั่วคราวทั่วไป เพื่อใหเกิดสภาพคลองทางการเงินไดบาง มีการรับฝากเงินจากสมาชิกและการรับฝากเงิน

จากสหกรณอื่นดวยโดยใหอัตราผลตอบแทนที่สูง   ทางดานการจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิกก็ยังมีหลายประเภท  

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดทําฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อเปนการลดความเสี่ยงในกรณีเมื่อสมาชิกเสียชีวิตลง

 จากการทาํงานทีมุ่งมัน่ของฝายจดัการและคณะกรรมการดาํเนนิการชดุที ่๔๗ ในวนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๙  

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร ไดรับการคัดเลือกใหเปนสหกรณดีเดนเนื่องในโอกาสครบรอบ  ๑๐๐  ปสหกรณ

ไทย และผูจดัการ นางระเบียบ ชวูา ไดรบัการคดัเลอืกเปนนกัสหกรณ ๑๐๐ ปดเีดน  และในวนัที ่ ๒๙ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๙  

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไดนําเสนอผลงานนวัตกรรมดีเดน เรื่อง  การบริหารจัดการสหกรณ              

ออมทรัพยดีเดน  ระดับประเทศ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 

 ในนามประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  ๔๗   และในโอกาสตอนรับปใหม ๒๕๕๙  

ผมขออวยพรใหทุกทานประสุขแตความสุข ความสําเร็จ เจริญรุงเรือง รํ่ารวยทรัพยสิน เงินทองมากมาย   มีสุขภาพ

กําลังใจ และสติปญญาที่ดี เพื่อรวมกันพัฒนาสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด   ใหเจริญกาวหนาสืบไป

                                                          

     (นายคําพอง  มั่นจิต)

             ประธานกรรมการ

    สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃá¶Å§

     (นายคําพอง  มั่นจิต)
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รายการ

1. สินทรัพยรวม

จํานวนสมาชิก(คน) รวม

4. รายได

2. หนี้สินรวม

5. คาใชจาย

3. ทุนของสหกรณ

- สมาชิกสามัญ

- สมาชิกสมทบ

     4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู

     4.2 รายไดอื่นๆ

     2.1 เงินกูยืม

     2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก

     2.3 หนี้สินอื่น

     5.1 ดอกเบี้ยจายเจาหนี้เงินกู

     5.2 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

     5.3 คาใชจายบริหาร

     3.1 ทุนเรือนหุน

     3.2 ทุนสํารอง

     3.3 ทุนสะสมและอื่นๆ

     3.4 กําไรขั้นตน

     1.1 ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน

     1.2 ลูกหนี้เงินกูสามัญ

     1.3 ลูกหนี้เงินกูพิเศษ

     1.4 เงินสด เงินฝากและเงนิลงทนุ

        - เงินสดและเงินฝากธนาคาร

        - เงนิลงทนุระยะสัน้และระยะยาว

      1.5 สนิทรัพยอืน่

ธ.ค.-58

6,754

1,773,924,755,70

1,538,096,328.86

18,668,433.32

5,398,596.59

3,995

2,759

711,700.00

3,093,857,407.07

136.870,130.00

47,035,620.65

41,090,120.65

5,945,500.00

33,546,226.84

1,169,000,000.00

596,167,408.09

8,757,347.61

1,398,972,680.00

118,150,785.38

7,703,026.75

13,269,836.73

18,469,754.50

198,678.82

2,741,515.92

1,367,862.20

1,289,218.47

3,312,021,084.56 3,298,389,785.68 3,339,006,782.31 3,408,988,253.41  3,471,723,457.39 

ม.ค.-59

6,760

1,732,006,132.72

1,566.383,652,96

38,331,021.25

11,732,099.18

3,998

2,762

687,520.00

3,095,654,609.64

136,028,613.25

19,336,919.02

26,892,530.45

5,945,500.00

33,181,012.34

11157,000,000.00

566,906,529.73

8,099,602.99

1,413,908,660.00

118,475,400.14

7,400,670.75

26,598,922.07

38,016,152.75

314,868.50

7,276,414.38

2,103,783.55

2,352,175.25

ก.พ.-59

6,768

1,742,719,131.97

1,596,287,650.34

57,203,185.29

18,329,926.84

3,998

2,770

785,900.00

3,141,249,741.07

135,357,769.00

28,335,084.11

22,405,058.30

5,945,500.00

33,262,813.94

1,160,000,000.00

573,583,938.28

9,135,193.69

1,431,874,520.00

118,475,400.14

7,064,471.75

38,873,285.45

56,655,112.85

548,072.44

12,798,031.79

2,623,581.99

2,908,313.06

มี.ค.-59 เม.ย.-59

6,794  6,780 

1,785,927,367.25  1,821,854,680.17 

1,623,606,886.16  1,649,868,777.22 

77,411,249.27  95,008,614.56 

26,431,790.00  29,787,639.23 

4,012

2,782

 4,005 

 2,775 

777,600.00

3,211,657,747.88

134,235,598.00

29,458,391.59

23,512,891.59

5,945,500.00

32,858,915.94

 874,550.00 

 3,249,426,207.15 

 136,436,373.67 

 52,863,664.38 

 46,918,164.38 

 5,945,500.00 

 32,122,662.19 

1,203,000,000.00

575,100,640.87

7,826,726.83

 1,241,000,000.00 

 572,881,506.98 

 7,973,173.19 

1,446,697,400.00

118,475,400.14

6,908,581.75

50,979,504.27

1,459,546,170.00 

 118,475,400.14 

 6,626,231.75 

 65,220,975.33 

76,669,461.10

741,833.17

 94,295,667.60 

 712,946.96 

17,294,229.46

5,604,155.54

3,533,405.00

 19,673,476.03 

 5,913,398.12 

 4,200,765.08 
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 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด เขารวมโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ

ออมทรัพยดีเดน ประจําป 2558  ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน  โดยนําเสนอ

นวัตกรรม “บริการสหกรณบนอินเตอรเน็ต  (Internet Cooperative)”  ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสหกรณออมทรัพยดีเดน 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไดจดัอบรมการคาํนวนตนทนุใหแกสหกรณใน

จังหวัดสุรนิทร โดยไดรับความสนใจจากผูจดัการ รองผูจดัการ และเจาหนาทีจ่ากสหกรณออมทรัพยตางๆ ในจงัหวัดสรุนิทร เขารวมอบรม 

โดยมนีายสวสัดิ ์  ปรเีปรมวฒันา  รองผูจัดการใหญ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด ไดใหเกียรติเปนวิทยากรใน

การอบรมครั้งนี้

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558
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 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไดจัดโครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสหกรณ  

รุนที่ 1 ใหกับสมาชิกใหมของสหกรณเพื่อใหสมาชิกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมถึงกระบวนการตาง ๆ 

เกี่ยวกับสหกรณ โดยเมื่อสิ้นสุดการอบรมไดมีการมอบประกาศนียบัตรใหกับผูที่ผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว

 เมื่อวันที่24 กุมภาพันธ 2559 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด โดยนายคําพอง  มั่นจิต  ประธานกรรมการ และ 

นางระเบียบ  ชูวา  ไดวางพานพุมถวายสักการะพระรูปพระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  (พระบิดาแหงสหกรณไทย) เนื่องใน

วันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2559  และรวมจัดบูทนิทรรศการรวมกับสหกรณจังหวัดสุรินทร ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร  

 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไดจัดโครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสหกรณ  
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 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด เปนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม

กิจกรรมนําเสนอเพ่ือรับคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2558”                                            

ณ โรงแรมริชมอนด อ.เมือง จ.นนทบุรี นําเสนอโดยนายปณณทัต  บุญเย็น    รองผูจัดการ โดยนําเสนอนวัตกรรม “บริการสหกรณบน

อินเตอรเน็ต  (Internet Cooperative)”  ซึ่งไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ 2559 สหกรณออมทรพัยอนามยัสุรินทร จาํกัด โดยนายคําพอง  มัน่จติ ประธานกรรมการ เขารับโลรางวลั

ประเภทกจิกรรม 100 ป สหกรณดีเดน และ นางระเบยีบ  ชวูา  ผูจดัการ  เขารบัโลรางวลัจากหมอมเจาภศีเดช รัชน ี ณ ศนูยการประชมุ      

รชันแีจมจรัส สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย  จากกจิกรรม 100 นกัสหกรณดเีดน ในพธิมีอบโลเกียรตยิศ ในโอกาสครบรอบ 100 ป สหกรณไทย 
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 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด นําทีมโดย นายคําพอง  มั่นจิต    ประธานกรรมการ 

และคณะ ไดเดินทางไปทําพธิีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมอืสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จาํกัด เรื่อง โครงการ

เผยแพรโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยของ สอ.มอ. ณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินท จํากัด จ.สงขลา 

 เมือ่วนัที ่12 เมษายน 2559  นาํโดยนาย คาํพอง  มัน่จิต ประธานกรรมการ นางระเบียบ  ชูวา  ผูจัดการ และทีมงาน 

ไดเขารวมพธิรีดนํา้สงกรานต นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัสรุนิทร และผูหลกัผูใหญ ณ สาํนกังานสาธารณสขุ จังหวดัสรุนิทร
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 เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไดจัดทําโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยน

เรียนรู เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ” ณ โรงแรมฟาชมคลื่น อาวมะนาว  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งผู

เขารวมโครงการประกอบดวย กรรมการ เจาหนาที่ ผูตรวจสอบกิจการ และผูประสานงาน  โดยมี ดร.เฉลิมพล  ดุลยสัมพันธ ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ใหเกียรติเปนวิทยากรในโครงการดังกลาว

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559  นายคําพอง  มั่นจิต ประธานกรรมการ และนางระเบียบ  ชูวา    ผูจัดการ นําทีมเจาหนาที่

และคณะกรรมการเขารวมประชมุสมัมนาและประชมุใหญสามญัสามญัประจาํป 2559 ของชมรมเจาหนาทีส่หกรณออมทรัพยภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ  ณ โรงแรมทองธารินทร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทรและในโอกาสนี้ นางสาวเวธกา  เจิมทอง  หัวหนาฝายอํานวยการ 

ไดรับการคัดเลือกและรับโลรางวัล  “เจาหนาที่สหกรณดีเดน” ประจําป 2559 ดวย 
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 เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 สหกรณออม

ทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  รวมกับ ชุมชนโพธิ์ทอง ได

ใหการสนับสนุนงบประมาณแกชุมชนโพธ์ิทอง ในการ

จัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพชุมชนโพธิ์ทอง รวมใจ

ใหหนาบาน  นามอง”  นําทีมโดย นายคําพอง  มั่นจิต 

และทีมงาน รวมพัฒนาชุมชนโดยการเก็บกวาดขยะ 

และตัดตนไม บรเิวณทางเขาชมุชนโพธิท์อง อาํเภอเมอืง 

จังหวัดสุรินทร

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559  สหกรณ

อมทรัพยสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร นําโดย                    

นายศรัณย  ศิลาเณร ประธานกรรมการและคณะ            

ไดเขาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ ฯ พรอมมอบของ         

ที่ระลึก โดยมีนายคําพอง  ม่ันจิต ประธานกรรมการ 

และคณะ ใหการตอนรับ

àÂÕèÂÁªÁ¡Ô¨¡ÒÃ

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 นําทีมโดย นายคําพอง  มั่นจิต  ประธานกรรมการ ,  ทพ.นพรัศม  เหลือลนนิธิศ รองประธาน

กรรมการ และนางระเบยีบ  ชูวา  ผูจดัการ  ใหการตอนรับคณะจากธนาคารออมสนิ สาํนกังานใหญ กรงุเทพมหานคร เขาเยีย่มชมกจิการสหกรณ
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 เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2559 สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุศรีสะเกษ จาํกดั นาํโดย นายศกัดิส์นิ  กลุบตุรด์ิ รองประธานกรรมการ 

ไดเขาศึกษาดูงาน สอ.อนามัยสุรินทร โดยมี  นายคําพอง  มั่นจิต ประธานกรรมการ และคณะใหการตอนรับ

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด  ไดเขาศึกษาดูงานสหกรณ ฯ สหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทร จํากัด โดยมีนายคําพอง  มั่นจิต ประธานกรรมการ และคณะใหการตอนรับ

 ตามท่ีสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เปนลูกจาง

ชัว่คราวของสหกรณออมทรพัยอนามยัสรุนิทร จาํกัด ตําแหนง เจาหนาทีบ่ญัช ีเมือ่วนัท่ี  8 – 23  กมุภาพนัธ  2559  นัน้  

บัดนี้ไดดําเนินการสอบคัดเลือกตามขั้นตอนเปนที่เรียบรอยแลว  โดยผูที่สอบไดคือ

นางสาวนุจรี  กลาหาญ
 เจาหนาที่บัญชี

á¹Ð¹íÒà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³�¤¹ãËÁ‹
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1. มติเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก  มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  1.1 เงินกูสามัญทั่วไป
   การหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้
  * สําหรับขาราชการ/ลูกจางประจํา เริ่มแรกใหสิทธิการคํานวณหักไดไมเกิน 90% ของเงินเดือน     
กูครั้งตอไปลดการหักเงินเดือนลงครั้งละ 2% สุดทายจะคํานวณหักเงินเดือนไมเกิน 85 %
  * ผูที่มีอายุ 56 ปขึ้นไป ตองหักเงินเดือนออกกอน 20% จากนั้นจึงคํานวณตามสิทธิ์ตามวรรคแรก
  * สําหรบัขาราชการบํานาญ วงเงินกูไมเกนิ 1 ลานบาท ขยายงวดชาํระจาก 86 งวด เปน 96 งวด        
   * สําหรับลูกจางชั่วคราวทั่วไปที่มีอายุการเปนสมาชิก 5 ปขึ้นไป กูได 25 เทาของเงินเดือน เดิม     
ไมเกิน 200,000 บาท ขยายเปนไมเกิน 250,000 บาท ผูคํ้าประกัน 5 คน (ขาราชการ 3 /ลูกจาง 2 คน) แตไมเกิน 
80% ขยายงวดชําระจาก 96 งวด เปน 108 งวด  

  1.2 เงินกูสามัญคุณภาพชีวิต
   * สําหรับขาราชการและลูกจางประจํา มีดังนี้
       จากเดิม วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 150,000 บาท เปนเพิ่มวงเงินเปนไมเกิน 200,000 บาท กําหนด
ชําระตนเงินงวดละ 2,000 บาท (ยังไมรวมดอกเบี้ย) คนคํ้าประกัน จํานวน 3 คน
  * สําหรับลูกจางชั่วคราว 
  ลูกจางชั่วคราว (วิชาชีพ) วงเงินกูตั้งแต 15,000 - 70,000 บาท ผูคํ้าประกัน 3 คน 
  ลูกจางชั่วคราว (ทั่วไป) ยกเลิกวงเงินกู สค. และหากสมาชิกมีหนี้ สค. อยูจะหักชําระหนี้รายเดือน
และงดเบิกระหวางเดือน

 1.3 เงื่อนไขเพิ่มเติม  สมาชิกที่ขอกูเงินทุกประเภท หากรวมหนี้แลวมีหนี้ตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป  ไดกําหนด
เงื่อนไขดังนี้

 ทั้งนี้ตั้งแต 11เมษายน 2559 เปนตนไป

ยอดเงินกู ตองสมัคร

ตั้งแต 200,000 - ไมเกิน 1 ลาน

ตั้งแต 1 ลาน - ไมเกิน 2 ลาน

ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร  (ฌสอ.)

1. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร  (ฌสอ.)
2. สมาชิกมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย 
(สสธท.)

1. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร  (ฌสอ.)
2. สมาชิกมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย 
(สสธท.)
3. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิของชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย 
   (สส.ชสอ.)

1. มติเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก  มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  1.1 เงินกูสามัญทั่วไป
1. มติเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก  มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

¢‹ÒÇ ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇÊË¡Ã³�



สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด14

การเตรียมตัวกูเงินกับสหกรณ  สิ่งที่ตองปฏิบัติดังนี้
1. ใหสมาชิกศึกษาเงื่อนไขการกูใหละเอียดตามขอ 1.3 วา ถาประสงคจะกูเงินใหมใหดูวา ถามีเงินกูเดิมเหลืออยู 
หากเอามารวมท่ีจะกูใหมแลวเปนยอดกูเทาไร จะตองจัดทําตามเงื่อนไขตามขอ 1.3 อยางไร ตองดําเนินการตาม
เงือ่นไขใหแลวเสรจ็แลวนาํหลกัฐานมาแสดงพรอมคาํขอกู ใหตรวจสอบตัวเองวาจะอยูในเงือ่นไขตองสมคัรอะไร เชน
      1. เปนสมาชิก ฌสอ.หรือไม
      2. เปนสมาชิก สสธท. หรือไม
      3. เปนสมาชิก สส.ชสอ. หรือไม
   ถายังไมสมัครจะตองรีบสมัครใหเรียบรอยเพื่อความสะดวกในการยื่นกูที่รวดเร็ว
       ติดตอขอสมัครเปนสมาชิก ฌสอ/สสธท/สส.ชสอ. ไดที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร และเตรียม
เอกสารในการสมัครดังนี้
     1. สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบาน ของผูสมัคร+ผูรับผลประโยชน
     2. ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลของรัฐ (มาขอแบบฟอรมที่สมาคมฯ หรือ Download แบบฟอรมใบสมัคร,ใบรับ
รองแพทย ไดที่ www.samakhomsurin.com/index.php/ct-menu-item-14 ใหเรียบรอยกอน แลวนําหลักฐาน
การสมัครมาแนบกับคําขอกู (ถาไมมีจะไมรับคําขอกู) 

 

 3. เตรียมเอกสารยื่นขอกูเงิน
     * สําเนาบัตรประชาชนของผูกู ผูคํ้าประกัน และคูสมรส ตองไมหมดอายุ ภาพชัดเจนและเจาตัวตองเซ็นสําเนา
ถูกตองทุกฉบับพรอมกํากับวันที่
     *สําเนาสลิปเงินเดือนๆ ลาสุด ตองมีเจาหนาที่การเงินของหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาในหนวยงานรับรอง
     * สําเนาเอกสารการสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจตาง ๆ ที่จําเปนตามเงื่อนไข
     * สําเนาแสดงการผานการอบรมความรูพื้นฐานจากสหกรณ (กรณีสมัครสมาชิกใหมตั้งแต  1 มกราคม 2559)

เรื่องการปรับปรุงการใหบริการสินเชื่อแกสมาชิก
 ตามที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไดใหบริการเงินกูแกสมาชิกเปนประจําทุกวัน ซึ่งในแตละ
วันมีสมาชิกแสดงความจํานงขอกูเปนจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ อยางตอเนื่อง ซ่ึงจากเดิมเคยใหบริการเงินกูไดสําเร็จ
สมบูรณและไดรับเงินกูภายในวันที่ย่ืนทุกราย แตปจจุบันมีการเพิ่มชองทางการใหบริการหลายชองทาง เชน                             
มายืน่ดวยตนเอง สงรายการเงนิเดอืนมาทาง fax, Mail, Line และอืน่ๆ แตเจาหนาทีใ่หบรกิารมจีาํนวนเทาเดมิและนอย 
และจะไดใหบริการเฉพาะสมาชิกที่มายื่นคําขอดวยตนเองเทานั้น
 ดงันัน้ เพือ่ใหการบริหารจดัการใหมปีระสทิธภิาพ สหกรณฯ จาํเปนตองปรบัปรุงระบบการใหบรกิารเงินกูใหม
เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบและเขาใจถึงขั้นตอนการใหบริการใหมดังนี้

2. สําหรับสมาชิกที่สมัครใหม ตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป ถาจะยื่นขอกูเงินทุกประเภทของสห
กรณฯ จะตองผานการอบรมความรูพ้ืนฐานจากสหกรณดวย ถาไมผานการอบรมจะไมมีสิทธิ์กูเงินของ
สหกรณ  รายละเอียดการจัดอบรมมีดังนี้
        รอบที่ 1  วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 
        รอบที่ 2  วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
        รอบที่ 3  วันที่ 16 กันยายน 2559 
     ติดตอขอรับการอบรมฟรีไดที่สหกรณฯ หรือ download ใบสมัครอบรมไดที่   www.sphcoop.com 
ทั้งนี้ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป
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ÃÐàºÕÂºÇ‹Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃ¼Ố ¹Ñ́ ¡ÒÃÊ‹§à§Ô¹§Ç´ªíÒÃÐË¹Õé ¾.È. 2559

 บงัคับใชวนัที ่1 เมษายน 2559  โดยเมือ่ลกูหนีผ้ดินดัการสงเงินงวดชาํระหนี ้กาํหนดใหเกดิผลดงันี้
 1.  ลูกหนี้ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ปใด ไมใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
 2.  ลูกหนี้ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ในปใดใหงดการไดรับเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการ
สมาชิกและครอบครัวสําหรับปนั้น
 3.  ลูกหนี้ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ในเดือนใดแลว ถาหากประสงคจะยื่นกูใหม ซึ่งผูกูจะตองชําระหนี้
ใหเปนปกติและเริ่มนับงวดใหมและนับตอไปจนครบ 10 เดือน จึงจะมีสิทธิกูสัญญาใหมได
 4.  ลกูหนีอ้าจถูกใหออกจากสหกรณ เมือ่ปรากฎวาลูกหนีผ้ดินดัการสงเงนิงวดชําระหนีเ้ปนเวลาถงึสามเดอืน
 5.  ผูคํ้าประกัน จะใชบริการเงินกูจากสหกรณไมได หากปรากฎวาผูกูที่ตนคํ้าประกันอยูระหวางถูกฟองรอง
เปนจําเลยในฐานะผูคํ้าประกัน
 และเมื่อลูกหนี้ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ใหสหกรณดําเนินการติดตามหนี้คางชําระตามขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1  เมื่อลูกหนี้คางชําระใหสหกรณทําหนังสือติดตามหนี้กับผูกูและบอกกลาวใหผูคํ้าประกนัทราบ 
โดยหนังสือประเภทลงทะเบียนตอบรับภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้
 ข้ันตอนที่ 2  เม่ือลูกหนี้คางชําระเดือนที่ 2 ใหสหกรณทําหนังสือเชิูผูกกูและผูคํ้าประกันหรือผูจํานอง
หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู เพื่อรับฟงปญหารวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขรวมกัน เมื่อสรุปผลการแกไขแลว ให
ทําหนังสือตกลงเรื่องการรับผิดชอบชําระหนี้ใหเรียบรอย
 ขั้นตอนที่ 3  หากไมสามารถตกลงชาํระหนีไ้ด ตามข้ันตอนท่ี 2 สหกรณจะพจิารณาดาํเนนิคดตีามกฎหมาย เพือ่
เรยีกคนืเงินกูทัง้หมด โดยจะฟองรองพรอมกันทัง้ลกูหนีแ้ละผูคํา้ประกนัหรอืบงัคบัจาํนองกบัผูจาํนองหลกัทรพัยแลวแตกรณี

2. ประกาศเรื่องเกี่ยวกับเงินรับฝาก
  2.1 เรื่องเงินฝากตามโครงการที่ครบกําหนดสิ้นสุด 29 กุมภาพันธ 2559 แลว คือ
     1.  เงินฝากออมทรัพยสุขใจ
     2.  เงินฝากออทรัพยทวีสุข
     3.  เงินฝากออมทรัพยมั่งมีศรีสุข
      ดังนั้นจึงขอแจงใหสมาชิกที่มีเงินฝากดังกลาวทราบและขอเชิญติดตอปดบัญชีไดที่สหกรณฯ หากทานไมมาปด
บัญชี สหกรณฯ จะดําเนินการโอนเงินฝากดังกลาวไปที่บัญชีเงินฝากออมทรัพยทั่วไปของสมาชิกนั้น ๆ ตอไป

ยื่นคําขอกู
จํานวน จนท.
 ที่ใหบริการ

จํานวนสัญญาที่
ตรวจได / วัน

หมายเหตุ

1. ยื่นคําขอดวยตนเอง

2. สัญญาที่เรียบรอยมาถึง

    สหกรณกอนเวลา 14.00 น.

3. สงทาง Fax, mail, web

1-35

จํานวนทั้งหมด

1-15
(เวลา15.00-16.00 น.)

2 คน

2 คน

1-3 คน

สัญญาเรียบรอยจายเงินในวันที่ตรวจทั้งหมด

สัญญาเรียบรอยจายเงินในวันที่ตรวจทั้งหมด

ตรวจเสร็จไมเกิน 4 วัน นับแตวันรับเอกสาร

เจาหนาที่สินเชื่อจะทําการติดตอสมาชิก
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 2.2 เรือ่งเงนิฝากออมทรพัยมัน่ใจ 3,4 และ 5 

      จะขอประกาศยกเลกิการจบัสลากรางวลัทกุบัญช ีทัง้น้ีตัง้แตปบญัชสีิน้สดุ 2559 เปนตนไป

  2.3 ประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิรบัฝากทุกประเภท ลด 0.25% 

 ทั้งนี้ตั้งแต 11เมษายน 2559 เปนตนไป

  2.4 ประกาศเรื่องการถอนเงินบัญชีสัจจะออมทรัพย

   1. สมาชิกทานใดประสงคที่จะถอนเงินฝากสัจจะออมทรัพยสามารถถอนไดไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินฝากสัจจะออม

ทรัพยทั้งหมด และจะถอนไดอีกครั้งตอไป เมื่อถอนครั้งแรกมาแลวไมนอยกวา 5  ป

ขอจํากัดในการถือหุนกับสหกรณของสมาชิก

   * สมาชิกสามัญ  จะซื้อหุนรวมแลวไมเกิน 3 ลานบาท ถาเกินแลวจะใหถือไดอีกเดือน 1 ครั้ง ตามระเบียบวาดวย

การถือหุน (หักจากเงินเดือน)

   * สมาชิกสมทบ จะซื้อหุนรวมแลวไมเกิน 1 ลานบาท

3. เรื่องการขอใชหองประชุมของสหกรณ

     เนื่องจากมีหนวยงานตาง ๆ ไดขอใชหองประชุมของสหกรณเปนจํานวนมาก  ดวยสหกรณเปนองคกรธุรกิจของ

สมาชกิและมงีบประมาณจาํนวนจาํกดัเกีย่วกบัการใชจายเปนคาสาธารณปูโภค และคาบํารุงดแูลรกัษาอาคารสถานที่ 

เห็นวาจําเปนจะตองเรียกเก็บคาใหบริการหองประชุมจากผูขอใช เปนอัตราวันละ 1,000 บาท 

     ทั้งนี้ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป

รายการ

1.  เงินฝากออมทรัพยทั่วไป 2.75

3.50

3.75

4.00

3.00

3.25
3.50
3.75

4.00

3.75

2.  เงินฝากออมทรัพยมั่นใจ 3

3.  เงินฝากออมทรัพยมั่นใจ 4

4.  เงินฝากออมทรัพยมั่นใจ 5

7.  เงินฝากสินทวีศรีณรงค

8.  ออมใจวัยเกษียณ

5.  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ

6.  เงินฝากออมทรัพยเปาหมาย

     - ไมเกิน 1 ลานบาท

     - เกิน 1 ลาน ไมเกิน 2 ลานบาท

     - เกิน 2 ลานบาท

อัตราดอกเบี้ยรอยละ/ป

à¾×èÍãËŒà»š¹ä»µÒÁ ¾Ãº. ¡ÒÃ·Ç§¶ÒÁË¹Õé ¾.È. 2558
 สหกรณฯ ไดมีมติมอบอํานาจใหกรรมการ ผูจัดการและเจาหนาที่สหกรณ เปนผูมีอาจ

ทวงหนี้แทนสหกรณ ตามกฎหมายนี้แลว

à¾×èÍãËŒà»š¹ä»µÒÁ ¾Ãº. ¡ÒÃ·Ç§¶ÒÁË¹Õé ¾.È. 2558
 สหกรณฯ ไดมีมติมอบอํานาจใหกรรมการ ผูจัดการและเจาหนาที่สหกรณ เปนผูมีอาจ

ทวงหนี้แทนสหกรณ ตามกฎหมายนี้แลว
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๑. ตั้งสติ และวางแผนการชําระหนี้โดยจดรายละเอียดของการเปนหนี้ทั้งหมดออกมาเพ่ือดูภาพรวมวาตอนนี้หนี้

ของเราเปนอยางไร

๒. จัดกลุมเจาหนี้เปน ๒ กลุม คือ หนี้ที่จํานวนมากที่สุดและหนี้ที่เสียดอกเบี้ยมากที่สุด 

๓.วิเคราะหสถานการณทางการเงินของเราวาตอนนี้มีรายรับ รายจายในแตละเดือนเทาไหร เพื่อหาจํานวนเงินท่ี

เหมาะสมที่เราสามารถจายหนี้ไดในแตละเดือน ดังนี้

 ๓.๑ เจรจาจากสิ่งที่เราทําได

 วิธีที่เปนไปไดและเปนผลดีกับตัวเรามากที่สุด ไมใชวิธีที่เจาหนี้กําหนดขึ้นแลวเราจายไมได เพราะการจาย

ชําระหนี้ที่ตรงเวลาจะเปนการสรางเครดิตใหตัวเอง ดวยเงื่อนไขที่จายไดโดยไมผิดนัดชําระ ถาเจาหนี้เปนผูกําหนด

วิธีการจายหนี้ที่ลูกหนี้ทําไมได แบบนี้ลูกหนี้ก็จะไมหลุดจากวงจรหนี้ไดเพราะจํานวนเงินที่ตองจายอาจจะมากกวา

เงินที่สามารถหาได

 ๓.๒ สรางเครดิตทางการเงิน

 การชําระหนี้ที่ตรงเวลาเพื่อสรางความนาเชื่อถือ แมวาเราเคยมีเครดิตทางการเงินไมดี ผิดนัดชําระหนี้หรือ

ลมละลาย อดีตมันทํารายเราไมไดนอกจากความคิดเราเอง ดังนั้น อะไรที่พลาดไปมันเริ่มตนใหมไดเสมอดวยความ

ตัง้ใจ ซึง่การชาํระหน้ีตรงเวลาโดยเกบ็หลักฐานการชาํระหน้ีทัง้หมดไว เพือ่เปนหลกัฐานยนืยนัในการขอกูในอนาคตได

 ๓.๓ ควรเลือกวิธีที่จายชําระหนี้ที่ไดประโยชนสูงสุด

  ๓.๓.๑ จายชําระกับเจาหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงสุดกอน เพื่อไมใหดอกเบี้ยเบงบานไปมากกวานี้

  ๓.๓.๒ ลดจํานวนเจาหนี้ใหนอยลงโดยชําระหนี้ที่ยอดเงินนอยๆกอนแลวคอยชําระยอดหนี้มากๆ

คนสุดทาย

  (ทัง้สองวิธีน้ีเปนเพยีงวิธีพืน้ฐานทีแ่ตละทานควรประยกุตใหเหมาะสมกบัสถานการณหนีข้องตนเอง)

 ๓.๔  ชําระหนี้สินดวยจํานวนเงินที่เราคํานวณนี้ไปเรื่อยๆจนหมดหนี้ และถาชําระหนี้หมดแลวควรนําเงิน

กอนนี้ไปออมเพื่อสรางวินัยการออม

 ทายนี้ขอฝากใหทานพิจารณาหากจําเปนตองสรางหนี้ คือ ไมควรสรางหนี้กอนใหญพรอมๆกัน เชน ผอน

บาน และซื้อรถยนตพรอมกัน ซึ่งอาจจะเปนภาระที่หนักเกินไป และเมื่อเรามีหนี้ควรชําระใหครบทั้งหมด แตไมควร

นําเงินที่หาไดมาชําระหนี้ทั้งหมด เชน เรามีเงิน ๑๐๐ บาท ควรแบงออกเปน ๓ สวน คือ ๕๐% สําหรับใชหนี้, ๔๐% 

สําหรับใชชีวิตในปจจุบันและ ๑๐% เพื่ออนาคตโดยรักษาความสมดุลไมควรหนักไปในทิศทางใดทางหน่ึงมากเกิน 

เพราะถาเราทุมเทกับการชําระหน้ีมากเกินไปโดยการหาเงินไดเทาไหรแลวชําระหนี้ที่เกิดในอดีตทั้งหมด จนปลอย

ใหอนาคตลองลอยออกไป ทําใหเสียสมดุลแบบนี้ชีวิตตอไปในอนาคตจะเปนอยางไร ฝากใหทานสมาชิกที่เคารพรัก

ไวคิดตอไปนะครับ

แหลงที่มา...http://www.aommoney.com/pajaree/miracles.html. ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ภก.รัตนชัย รัตนโคตร
รองประธาน

กรรมการสหกรณออมทรัพย

ËÅÑ¡¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õé·Õè¶Ù¡µŒÍ§

๑. ตั้งสติ และวางแผนการชําระหนี้โดยจดรายละเอียดของการเปนหนี้ทั้งหมดออกมาเพ่ือดูภาพรวมวาตอนนี้หนี้

ËÅÑ¡¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õé·Õè¶Ù¡µŒÍ§
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 ดวยสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไดรับเงินโอนเขาบัญชีตามธนาคารตาง ๆ โดยไมทราบวา

เปนเงินของผูใดโอนมาเพื่อวัตถุประสงคใด โดยสหกรณฯ ไดตั้งยอดเงินดังกลาวเปนเงินรอตรวจสอบ (รอปรับบัญชี)         

เพื่อรอให    ผูที่มาแสดงหลักฐานการโอนเงิน  จนปจจุบันก็ยังมีผูมาแสดงหลักฐานยังไมครบ

 ดังนั้นหากสมาชิกทานใดสงสัยวาเคยโอนเงินใหสหกรณแลว แตยังไมไดรับหลักฐานการรับเงิน                             

โปรดสงหลกัฐานการโอนเงนิและแสดงวตัถปุระสงคการโอนมาใหสหกรณทราบโดยเร็ว รายละเอียดเงินรอตรวจสอบ

ทัง้สิน้ 1,303,192.84 บาท โดยสมาชกิสามารถดูรายละเอยีดการโอนเงินไดในเว็บไซดสหกรณ www.sphcoop.com 

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด                          

เมือ่วันที ่21ธนัวาคม 2557 ไดพจิารณาอนุมตั ิใหสหกรณออมทรพัยอนามยัสรุนิทร จาํกัด จาํหนายทีด่นิของสหกรณฯ                   

จํานวน5 แปลง ดังนี้

 แปลงที่ 1 โฉนดที่ดินเลขที่ 80237 เลขที่ดิน 382 เลม 803 หนา 37 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร

  เนื้อที่ 12 ไร

 แปลงที่ 2 โฉนดที่ดินเลขที่ 175853 เลขที่ดิน 1020 เลม 1759 หนา 53 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร

  เนื้อที่ 35 ตารางวา

 แปลงที่ 3 โฉนดที่ดิน เลขที่ 137986 เลขที่ดิน 719 เลมที่ 1380 หนา 86 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร

  เนื้อที่ 1 งาน 01 ตารางวา

 แปลงที่ 4 โฉนดที่ดิน เลขที่ 137987 เลขที่ดิน 720 เลมที่ 1380 หนา 87 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร

  เนื้อที่ 1 งาน

 แปลงที่ 5 โฉนดที่ดิน เลขที่ 137988 เลมที่ดิน 721 เลมที่ 1380 หนา 88 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร

  เนื้อที่ 1 งาน

 รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นจํานวน 12 ไร 3 งาน 36 ตารางวา โดยใหเสนอขายยกทั้ง 5 แปลง และมติที่ประชุมคณะ

กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ชุดที่ 46 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558              

ไดมีมติใหสหกรณฯดําเนินการจําหนายที่ดิน จํานวน 5 แปลงได ผูใดสนใจซื้อติดตอไดที่ 130/1 ถ.โพธิ์ราง ต.ในเมือง     

อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 โทร.0-4451-9239,0-4453-8854

      ¡ÒÃá¨Œ§àµ×Í¹¡ÒÃ¤íéÒ»ÃÐ¡Ñ¹  
 มีระบบการแจงเตือนการคํ้าประกันเงินกูทาง SMS ไปยังผูคํ้าประกันทุกครั้งที่ทานได

ลงนามคํ้าประกันในเวลาประมาณ 16.00 น.

à§Ô¹ÃÍµÃÇ¨ÊÍº

¨íÒË¹‹ÒÂ·Õè´Ô¹ÊË¡Ã³�

      ¡ÒÃá¨Œ§àµ×Í¹¡ÒÃ¤íéÒ»ÃÐ¡Ñ¹
 มีระบบการแจงเตือนการคํ้าประกันเงินกูทาง SMS ไปยังผูคํ้าประกันทุกครั้งที่ทานได

ลงนามคํ้าประกันในเวลาประมาณ 16.00 น.

à§Ô¹ÃÍµÃÇ¨ÊÍº

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด                          

¨íÒË¹‹ÒÂ·Õè´Ô¹ÊË¡Ã³�
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¢‹ÒÇ¨Ò¡ÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ ÊÊ¸·/ÊÊ.ªÊÍ.

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณและครอบครัว สมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ รายละเอียดดังนี้

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห

ชมุนมุสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากดั (สส.ชสอ.)

กําหนดการรับสมัคร รอบป 2559 ดังนี้
     รอบที่ 1  วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ
      รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม
      รอบที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม
      รอบที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน

คาสมัคร  4,840  บาท

คุณสมบัติ
  1. ประเภทสามัญ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
    (1) เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพย
โรงพยาบาล สาธารณสุข และสหกรณออมทรัพยหนวย
งานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
    (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
    (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความ
สามารถ 
    (4) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร 
    (5) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 59 ปบริบูรณ ในวันสมัคร
  2. ประเภทสมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
    (1) เปนคูสมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขไทย 
    (2) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร 
    (3) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 58 ปบริบูรณ ในวันสมัคร 

กําหนดการรับสมัคร รอบป 2559 ดังนี้
     รอบที่ 1  วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ
      รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม
      รอบที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม
      รอบที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน

คาสมัคร  4,040  บาท

คุณสมบัติ
1. ประเภทสามัญ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
    (1) เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพย
โรงพยาบาล สาธารณสุข และสหกรณออมทรัพยหนวย
งานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
    (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
    (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความ
สามารถ 
    (4) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร 
    (5) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 58 ปบริบูรณ ในวันสมัคร
  2. ประเภทสมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
    (1) เปนสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณออมทรัพย
โรงพยาบาล สาธารณสุข และสหกรณออมทรัพย หนวย
งานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เปนพนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) และลูกจาง
ชั่วคราว เทานั้น หรือ 
    (2) เปนเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย หรือกรรมการ
ดําเนินการหรือเจาหนาที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด หรือ 
    (3) เปนคูสมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขไทย  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.)
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กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
(กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.)

รับสมัครทุกวันที่ 1 - 20 ของเดือน
คาสมัคร  2,600  บาท 

คุณสมบัติ
  1. ตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทยแลวเทานั้นจึงจะสมัครกองทุนได
  2. อายุไมเกิน 58 ปในวันสมัคร
สมัครดวยตนเองไดที่
 คุณเจนจิรา  คลายสาหราย  (จนท.ประจําศูนย)
 ศูนยประสานงาน สอ.อนามัยสุรินทร จํากัด 
 ถนนโพธิ์ราง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

 โทร 080-151-6695  หรือ  044-538-566

ขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต ดังนี้

ลําดับ

เลข

สมาชิก ชื่อ - สกุล

เสียชีวิต

เมื่อ

รับเงินสงเคาระหศพ รวมทั้งสิ้น

สวัสดิการ

สหกรณ

ฌสอ. สสธท. สส.ชสอ.

 1 1267 นางออนศรี  สุขกาย 17 ธ.ค. 58 60,000 127,738 1,032,679.90 577,780.25 1,798,198.15

2 1207 นายอนันต  ยินดี 28 มี.ค. 59 60,000 อยูระหวางการดําเนินการอนุมัติ 60,000

ธนาคาร สาขา
สุรินทร

สุรินทร

สุรินทร

สุรินทร

สุรินทร

เลขที่บัญชี
310-1-39723-5

132-1-34870-7

050-931-528-884

010-262-175-477

614-2-01323-2

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารออมสิน

ธนาคาร ธกส.

ธนาคารธนชาต

ประเภทเงินกู

สามัญทั่วไป

สามัญเพื่อคลายกังวล

สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต

เงินกูฉุกเฉิน

พิเศษเพื่อการเคหะ

พิเศษเพื่อการประกอบอาชีพ

ประเภทเงินกู

ประเภทเงินฝาก

ออมทรัพยทั่วไป

ออมทรัพยมั่นใจ 3

ออมทรัพยมั่นใจ 4

ออมทรัพยมั่นใจ 5

ออมทรัพยพิเศษ

สินทวีศรีณรงค

ออมทรัพยมีเปาหมาย

ออมทรัพยออมใจวัยเกษียณ

รอยละ

6.75

6.75

6.75

6.75

6.25

6.50

6.50

รอยละ
2.75

3.50

3.75

4.00

3.00

4.00

3.25-3.75

3.75
เรื่องการโอนเงินเขาบัญชีสหกรณเพื่อชําระสหกรณ
   1. โอนเงินเขาบัญชีสหกรณผานธนาคารตาง ๆ ดังนี้
 ชื่อบัญชี   : สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู/เงินฝาก

 เมื่อสมาชิกโอนเงินแลวกรุณาโทร/แฟกซเอกสารมายังสหกรณ หมายเลขโทรศัพท 044-519239 แฟกซ  044-538854


