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เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ทุกๆ ทาน
สวัสดีสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ทุกทานครับ วารสารสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรินทร จํากัด ฉบับนี้เปนฉบับแรกของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 ซึ่งนําโดยทานประธาน คําพอง มั่นจิต
คณะผูจัดทําพยายามจะนําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอสมาชิกใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ในป พ.ศ.2560
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไดมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบประกาศตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของสมาชิกทุกทานทามกลางสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปสหกรณ ก็คงจะตองมีการเตรียมความพรอม
รองรับความเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อใหเกิดความมั่นคง ความกาวหนา ทันยุค และทันเหตุการณ และดํารงไว
ตามวิสัยทัศนของสหกรณ
นับแตกอตั้งสหกรณเมื่อป 2514 เปนตนมารวม 46 ป ที่สหกรณของเรามีความเติบโตและมีความกาวหนา
ในทุกดาน ไมวา จะเปนการออมทัง้ รูปแบบหุน และเงินฝากประเภทตางๆ การใหกยู มื เงิน การจัดสวัสดิการแกสมาชิก
และการพัฒนาระบบงานเพื่อใหบริการสมาชิกไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทําใหสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร
จํากัด ไดรับรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติและรางวัลตางๆ มากมาย เชน สหกรณไดรับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดเี ดนระดับประเทศ ประจําป 2558 และรางวัล
100 ป สหกรณดีเดน และ 100 นักสหกรณดีเดน ในป 2560 นี้ไดรับรางวัลลาสุด “สหกรณดีเดนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับดีเดน (ขนาดใหญ)” จะเห็นไดวาสหกรณของเราไดรับรางวัลเรื่อยมา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็ยัง
คงมุงมั่นตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถตามกระบวนการของระบบสหกรณ แมวาหลายครั้งที่มีปจจัยภายนอก
หลายประการที่มากระทบกับการดําเนินงานของสหกรณทําใหมีผลกระทบถึงสมาชิกดวย แตสหกรณเรายังคงเปน
ที่พึ่งใหกับสมาชิกสหกรณชวยเหลือเกื้อกูลสมาชิกดวยดีเชนเคย
วารสารเปนชองทางอีกชองทางหนึง่ ในการสือ่ สารกับสมาชิก ซึง่ บรรจุเรือ่ งราวตางๆ ไวมากมาย เชน กิจกรรม
การดําเนินงานของสหกรณ ระเบียบตางๆ หวังวาวารสารฉบับนีค้ งเปนประโยชนตอ ทานทีไ่ ดสนใจศึกษาและใหทา น
ไดเขาถึงสหกรณมากขึ้นนะครับ
พบกันใหมในฉบับหนาครับ
ดวยความเคารพ

(นายไมตรี อรุณเพลิด)
ประธานกรรมการศึกษา/บรรณาธิการ
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ประธานแถลง
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทรที่เคารพรักทุกทาน
กระผมนายคําพอง มั่นจิต ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอขอบพระคุณ
พี่นองผูแทนสมาชิก และมวลสมาชิกที่เคารพทุกทานที่ไดมอบความไววางใจที่ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 48 ไดบริหารกิจการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ซึ่งในปนี้ก็เปนปที่ 2 ของวาระที่ 1 กระผม
จะพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อที่จะดูแลพี่นองสมาชิกทุกคนโดยเทาเทียมกัน ในการเขาถึงการใหบริการ
ทางดานการเงินอยางเปนธรรม พรอมทั้งดานการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณใหมีความมั่นคงและ
มีความเชื่อมั่นใหกับสมาชิกและสถาบันการเงินที่ใหเงินกูแกเรา กระผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 48 ไดมีการหาแหลงเงินกูจากภายนอกที่ดอกเบี้ยตํ่ามาบริหารจัดการเพื่อเปนการลดตนทุนลง พรอมทั้งทําให
สหกรณมีสภาพคลองทางการเงินที่สูง และผลกระทบจากการทุจริตในสหกรณเครดิตแหงหนึ่งจนทําใหรัฐบาล
ชุดนี้ซึ่งมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย
และกรมสงเสริมสหกรณ ไดเขามาดูแลดานนโยบาย การควบคุมกํากับอยางเขมขนเพื่อแกปญหาและปองกันสิ่งที่
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายกับสหกรณ ใหกําหนดใหมีมาตรการดานสินเชื่อใหมีการกําหนดงวดชําระใหสั้นลง
เชน การกูสามัญฉุกเฉิน งวดชําระ ไมเกิน 12 งวด สําหรับการกูสามัญทั่วไปงวดชําระไมเกิน 120 งวด การกูพิเศษ
ที่ใชหลักทรัพยคํ้าประกันงวดชําระไมเกิน 360 งวด .และวงเงินคงเหลือหลังหักชําระหนี้ไมนอยกวารอยละ 30
ซึ่งทางสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ตองปฏิบัติตามแนวทางของของกรมสงเสริมสหกรณซึ่งเปน
นายทะเบียนสหกรณตามกฎหมาย ซึ่งก็เปนไปตามแผนยุทธศาสตร 5 ป (ป 2560 – 2564 ) ที่คอยๆ ปรับ
เพือ่ ใหเกิดผลกระทบกับมวลสมาชิกนอยทีส่ ดุ หลังจากทีร่ ฐั บาลไดใหความสําคัญกับระบบสหกรณไทยและพยายาม
สรางความเข็มแข็งทางการเงินในระบบสหกรณหลายดานเชน
1. การกํากับดูแลดานธรรมาภิบาล การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงสินเชื่อดานการลงทุน
การบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ เพือ่ ถวงดุลกรรมการ การเปดเผยทรัพยสนิ ของกรรมการและผูจ ดั การ และมี ผูต รวจสอบ
บัญชีสหกรณ ที่ ก.ล.ต. เห็นชอบ รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปนผลของสหกรณ จะเสนอออกใหเปน
กฏกระทรวงและตอไปสมาชิกสมทบเปนเพียงบิดา มารดา และบุตรเทานั้น
2. การกํากับดูแลความเสี่ยงดานเครดิตและสินเชื่อ กําหนดใหมีการจัดชั้นสินเชื่อและกันสํารองเพื่อให
สะทอนการเงินของสหกรณและลูกหนี้
3. การกํากับดูแลดานสภาพคลองใหดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมตํ่ากวา รอยละ 6 ของเงินฝากและ
เงินกูยืม
4. การกํากับดูแลดานปฏิบัติการ ใหกรมสงเสริมสหกรณออกคําแนะนําใหสหกรณกําหนดในขอบังคับ
เรื่องระบบการจัดเก็บขอมูล การติดตามประเมินผล และใหทุกสหกรณมีผูตรวจสอบภายใน
สําหรับวงเงินการกูของสมาชิกรายเกา ในป 2560 อยูที่รอยละ 88 หากใชบริการยื่นกูครั้งตอไปก็จะ
ลดลงไปรอยละ 2 และก็คอยๆลดลงไปอยูที่รอยละ 70 ภายในป 2564 ดานการรับฝากเงินจากสมาชิกและ
การรับฝากเงินจากสหกรณอนื่ ดวยโดยใหอตั ราผลตอบแทนทีส่ งู และก็ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรินทร จํากัด ไดมาใชบริการฝากเงินออมเพื่อความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัว
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สําหรับดานการจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิกก็ยงั มีหลายประเภท นอกจากนีย้ งั สนับสนุนการจัดทําฌาปนกิจ
สงเคราะหเพื่อเปนการลดความเสี่ยงในกรณีเมื่อสมาชิกเสียชีวิตลงเชน สสธท.(ลานที่ 1)
กสธท.(ลานที่ 2) และ สส.ชสอ. (600,000.-) สมาชิกทานใดยังไมสมัครก็รีบสมัครนะครับสําหรับปนี้
รับอายุไมเกิน 57 ป ซึ่งในปนี้ทางศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร โชคดีมีกรรมการดําเนินการ
สหกรณของเราทานหนึ่งคือ ทาน ภก.รัตนชัย รัตนโคตร ไดเขาไปเปนคณะกรรมการ สสธท. (ลานที่ 1) และกสธท.
(ลานที่ 2) ซึ่งในปนมี้ ีการรณรงคเปดรับสมาชิกเปนจํานวนมากและมีการจับรางวัลมอบทองคําดวย (แหวนทองคํา 2
วง) สําหรับผูสมัครใหมทุกจํานวน 500 ราย ถายังไมสมัครรีบๆ นะครับ
สําหรับนโยบายดานเงินออมของสมาชิกโดยแจงความจํานงใหทางสหกรณรบั เงินชําระเงินกูแ ละเงินฝากเขา
บัญชีออมทรัพยของตนเองและการจัดทําบัตรเดบิตธนชาตนัน้ ก็มกี ารดําเนินการทุกวันรีบๆ มาทํานะครับ และตอไป
ในตนเดือน มิถุนายน 2560 เปนตนไปทางสหกรณจะโอนเงินกูทุกประเภทของสมาชิกฝานบัญชีออมทรัพยทั่วไป
จากเหตุการณที่ไมอาจคาดคิดไดในกรณีที่มีผูรายจี้เงินสดของสหกรณฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
เวลา 09.35 น. นั้น ทางคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณทุกคนรูสึกเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
เปนเหตุสดุ วิสยั ไมคาดคิดจริงๆ และไดแจงความกับตํารวจ สหกรณฯ ใหความรวมมืออยางเต็มทีเ่ พือ่ หวังใหจบั ผูร า ย
ไดโดยเร็ว ทางคณะกรรมการดําเนินการไดมกี ารประชุมดวนเพือ่ กําหนดมาตรการความปลอดภัยและความเสีย่ งตางๆ
และประกาศประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบตามประกาศของทางสหกรณเปนระยะๆ และไดมกี ารตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนหาขอเท็จจริงกับเจาหนาที่และผูเกี่ยวของในสหกรณตามคําแนะของนายทะเบียนสหกรณทุกอยาง
จากการทํางานที่มุงมั่นของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 และฝายจัดการ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร ไดรับหนังสือแจงผลการคัดเลือกการประเมินประกวดจากคณะกรรมการ
ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ.) ใหเปนสหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญ) ระดับประเทศ
สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งถือวาเปนเกียรติและความภาคภูมิใจของ มวลสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรินทร จํากัด ซึ่งจะไปรับโลรางวัลในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ.)
ในนามประธานคณะกรรมการพรอมทั้งกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 เจาหนาที่สหกรณจะตั้งใจทํางาน
ตามปณิธานสหกรณสีขาว โปรงใส ตรวจสอบได และยึดหลักธรรมาภิบาล ดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ตั้ง
เพื่อปกปองดูแลผลประโยชนของสมาชิกทุกคน ผมขออวยพรใหทุกทานประสุขแตความสุข ความสําเร็จ
เจริญรุงเรือง รํ่ารวยทรัพยสิน เงินทองมากมาย มีสุขภาพกําลังใจ และสติปญญาที่ดี เพื่อรวมกันพัฒนาสหกรณ
ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ใหเจริญกาวหนาสืบไป

(นายคําพอง มั่นจิต)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
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ผลการดําเนินงานประจําป 2560
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุร�นทร จํากัด

รายการ
จํานวนสมาชิก (คน) รวม
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ

ธ.ค.-59

ม.ค.-60

6,842
4,048
2,794

6,829
4,034
2,795

ก.พ.-60
6,830
4,032
2,798

มี.ค.-60
6,851
4,053
2,798

เม.ย.-60
6,857
4,058
2,799

1. สินทรัพยรวม
3,686,911,222.42 3,693,764,856.48 3,690,995,772.92 3,705,492,752.23 3,717,780,766.00
1.1 ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
897,740.00
946,760.00
879,000.00
1,127,700.00
1,145,800.00
1.2 ลูกหนี้เงินกูสามัญ
3,439,681,504.00 3,449,525,778.63 3,467,603,388.71 3,495,767,912.11 3,516,061,452.21
1.3 ลูกหนี้เงินกูพิเศษ
131,941,694.25 131,918,339.00 130,702,269.75 131,112,416.00 129,333,737.75
1.4 เงินสด เงินฝากและเงินลงทุน
82,792,930.84
87,393,050.02
57,963,964.26
50,309,415.29
43,424,001.43
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร
73,989,930.84
78,590,050.02
49,160,964.26
40,706,415.29
33,821,001.43
- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
8,803,000.00
8,803,000.00
8,803,000.00
9,603,000.00
9,603,000.00
1.5 สินทรัพยอื่น
31,597,353.33
23,980,928.83
33,847,150.2
27,175,308.83
27,815,774.61
2. หนี้สินรวม
2.1 เงินกูยืม
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 หนี้สินอื่น

1,957,786,832.24 1,945,300,576.70 1,919,995,279.94 1,906,350,021.39 1,895,698,550.90
1,172,000,000.00 1,164,000,000.00 1,126,000,000.00 1,103,000,000.00 1,095,000,000.00
664,692,908.91 662,398,893.81 675,914,522.56 685,108,726.32 682,708,246.92
121,093,923.33 118,901,682.89 118,080,757.38 118,241,295.07 117,990,303.98

3. ทุนของสหกรณ
3.1 ทุนเรือนหุน
3.2 ทุนสํารอง
3.3 ทุนสะสมและอื่นๆ
3.4 กําไรขั้นตน

1,729,124,390.18 1,748,464,279.78 1,771,000,492.98 1,799,142,730.84 1,822,082,215.10
1,563,307,700.00 1,574,303,880.00 1,582,876,880.00 1,597,292,750.00 1,605,577,810.00
139,207,663.25 139,207,663.25 139,207,663.25 139,207,663.25 139,207,663.25
10,332,561.06
10,060,521.06
9,860,667.21
9,772,167.21
9,741,697.21
16,276,465.87
24,892,215.47
39,055,282.52
52,870,150.38
67,555,044.64

4. รายได
4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู
4.2 รายไดอื่นๆ

21,138,110.89
21,003,772.54
134,338.35

37,117,144.17
36,861,413.29
255,730.88

55,814,834.45
55,423,909.90
390,924.55

77,866,180.25
77,393,102.40
473,077.85

96,765,750.26
96,176,010.04
589,740.22

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจายเจาหนี้เงินกู
5.2 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
5.3 คาใชจายบริหาร

4,861,645.02
2,686,999.98
1,445,603.16
729,041.88

12,224,928.70
7,516,657.50
1,776,238.75
2,932,032.45

16,759,551.93
10,920,910.41
2,103,435.94
3,735,205.58

24,996,029.87
13,888,424.10
6,551,693.02
4,555,912.75

29,210,705.62
17,286,434.02
6,741,892.38
5,182,379.22
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1. กิจกรรมเรียนรูและพัฒนา

กิจกรรมสหกรณ
เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 สหกรณ
ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด จัดใหมีการ
ประชุมผูประสานงานผูแทนสมาชิก ประจําป
2560 เพื่อประชุมชี้แจงบทบาทหนาที่ของ
ผูป ระสานงานรวมถึงการซักซอมทําความเขาใจ
ในระเบียบและแนวทางปฏิบตั ติ า งๆ เพือ่ นําไป
ชี้แจงสมาชิกและตอบขอซักถามตางๆ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสตูล จํากัด นําโดยนายวิริยะ สงเกื้อ ประธานกรรมการ
และคณะ จํานวน 50 ทาน เขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
กระบวนการทํางานสหกรณฯ โดยมีประธานกรรมการและผูจ ดั การ
ใหการตอนรับ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 สหกรณ
ออมทรัพยครูมัธยมศึกษานครพนม จํากัด นําโดย
นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ประธานกรรมการและ
นางแววตา ออนพินา ผูจัดการ ไดเขาเยี่ยมชมกิจการ
ของสหกรณฯ พรอมมอบของทีร่ ะลึก โดยมีนายคําพอง
มั่นจิต ประธานกรรมการ และคณะใหการตอนรับ

เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2560 สหกรณ
ออมทรัพยครูบึงกาฬ จํากัด ไดเขาเรียนรูการใช
โปรแกรมระบบงาน สอ.มอ. โดยมี นางระเบียบ
ชูวา ผูจัดการและคณะใหการตอนรับ
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เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2560
สหกรณฯ ไดจดั อบรมการวิเคราะหขอ มูล
ทางสถิตเิ พือ่ การวิจยั ดวยโปรแกรม SPSS
ใหแกคณะกรรมการและฝายจัดการ โดยมี
นายรัชพล สมานจิตร เปนวิทยากรในการ
ใหความรูในครั้งนี้

2. การดำเนินงานตามโครงการ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไดจัดโครงการระดมทุนภายใน เพื่อใหความรูแกผูประสานงาน
ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด เกี่ยวกับบัตรเดบิตสหกรณ และสามารถนําไปถายทอดใหสมาชิกในหนวยทราบถึงวิธีการ
ทําธุรกรรมกับสหกรณผานบัตรเดบิต

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไดจัดใหมีการอบรมสมาชิกใหม หลักสูตรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสหกรณ ในป 2560
จํานวน 4 รุน ซึ่งขณะนี้ไดใหการอบรมไปแลวจํานวน 2 รุน โดยรุนที่ 1 จัดในวันที่ 13 มกราคม 2560 และ รุนที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2560
โดยมีนายคําพอง มั่นจิต และนางระเบียบ ชูวา เปนวิทยากร
เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2560 สหกรณ
ไดจัดทําโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สหกรณอนื่ ณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร
จํากัด ซึ่งประกอบไปดวย กรรมการ เจาหนาที่
ผูตวจสอบกิจการ และผูประสานงาน จํานวน 53 คน
เขาศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยมีนางเกษร สังขกฤษ
รองประธานกรรมการและฝายจัดการใหการตอนรับ
จากนัน้ ไดจดั การอบรมใหความรูก บั ผูเ ขารวมโครงการ
หัวขอ “สหกรณกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0”
โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ใหเกียรติเปนวิทยากร
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เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 นายคําพอง มั่นจิต
ประธานกรรมการและคณะกรรมการ ไดใหการตอนรับทีมงาน
ตรวจประเมินจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด ซึ่งเขาตรวจประเมินสหกรณฯ เพื่อคัดเลือกสหกรณ
ออมทรัพยดีเดน ประจําป 2559

3. กิจกรรมอื่น ๆ

เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด โดยนายคําพอง
มั่นจิต ประธานกรรมการ รวมวางพานพุมถวายสักการะพระรูปพระราชวงศเธอกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ (พระบิดาแหงสหกรณไทย) เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2560 และรวม
จัดบูทนิทรรศการพรอมรับเกียติบัตรเพื่อแสดงวาไดรับการประเมินจากกรมสงเสริมสหกรณ
ที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2559 ระดับดีเลิศ ณ หองประชุม
สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทรและ
ทีมงานนําโดยนายคําพอง มั่นจิต ประธาน
กรรมการ นางระเบียบ ชูวา ผูจัดการ
เขารวมสืบสานประเพณีสงกรานต สรงนํา้ พระ
และรดนํ้าขอพรจากผูบริหารสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร นายแพทยโกเมนทร ทิวทอง
นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด สุ ริ น ทร
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร

เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560
เจาหนาที่สหกรณฯ ไดเขารวมประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2560 ชมรมเจาหนาทีส่ หกรณออมทรัพย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บานสุขาวดี ตําบล
บางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี
เจาหนาที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 1,275 คน
สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2556 9

ขาว ความเคลื่อนไหวสหกรณ
1. มติเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงดังนี้
วงเงินกู
(ไมเกิน)

งวดชําระ

คํ้า
ประกัน

- ขรก./ลจ.ประจํา
- ลจ.ชั่วคราว

50,000
10,000 20,000

60 งวด ๆ สุดทาย
ไมเกินอายุ 60 ป

1 คน (ขรก.)
1 คน (ขรก.)

- ขรก./ลจ.ประจํา

500,000

84 งวด ๆ สุดทาย
ในป 60 อายุไมเกิน 63 ป
ในป 61 อายุไมเกิน 61 ป
ในป 62 อายุไมเกิน 60 ป

3 คน (ขรก)

- ขาราชการบํานาญ

150,000

60 งวดๆ สุดทายอายุไมเกิน 65 ป

3 คน (ขรก)

- ลจ.ชั่วคราววิชาชีพ/พนง.ราชการ (1)

200,000

60 งวดๆ สุดทาย อายุไมเกิน 60 ป

4 คน (ขรก./ลจ.ประจํา
คํ้าอยางนอย 2 คน )

50,000

108 งวดๆ สุดทาย ไมเกินอายุ 60 ป

4 คน
(ขรก 2 / ลจ. 2)

ประเภทเงินกู
1. สามัญเพิ่มสุข
เพิ่มใหม

2. สามัญเพื่อการ
บริโภค

คุณสมบัติของสมาชิก

งดจาย ลจ.ชั่วคราว (2)
สําหรับสมาชิกใหม ที่ยังไมเคยกูเงินกับสหกรณหรือ
3. สามัญทั่วไป
ปรับปรุงเฉพาะ สมาชิกเดิมที่ไมมีหนี้กับสหกรณมีเกณฑ ดังนี้
สมาชิกที่เปนลูกจาง (ก) สมาชิก 6 เดือน ไมเกิน 2 ป กูได 15 เทาเงินเดือน
ชั่วคราวทั่วไป (2)
(ข) มากกวา 2 ป ไมเกิน 5 ป กูได 20 เทาเงินเดือน

70,000

(ค) มากกวา 5 ป ไมเกิน 10 ป กูได 25 เทาเงินเดือน

100,000

(ง) มากกวา 10 ป กูได 30 เทาเงินเดือน

250,000

(จ) หรือถาใชหลักทรัพยคํ้าประกันใหคํานวณราคาประเมิน 500,000
ของทางราชการเฉพาะที่ดินเทานั้น โดยใหกูได 1 สัญญา

4 คน
(ขรก 2 / ลจ. 2)

108 งวดๆ สุดทายไมเกินอายุ 60 ป

5 คน (ขรก 2 / ลจ. 2)
กําหนดงวดชําระไมเกิน 150 งวด

-

เงื่อนไขการหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้รายเดือน
รายการ
1. สมาชิกที่ไมมีหนี้หรือสมาชิกใหม
2. สมาชิกที่มีหนี้อยูแลวยื่นกูใหม จะทยอยลดครั้งละ 2% หรือปละ 2% สุดแตวาอันไหนจะถึงกอน

ขรก/ลจ.ประจํา

ลจ.ชั่วคราว

70%

70%

(ซึ่งในป 2560 เริ่มสงหักไมเกินรอยละ 88)

2. เงื่อนไขการสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ ตางๆ สมาชิกที่ขอกูเงินทุกประเภทไดกําหนดเงื่อนไขดังนี้
ยอดเงินกู

ตองสมัคร

ตั้งแต 200,000 บาท

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร (ฌสอ.)

ตั้งแต 1,000,000 บาท

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

ตั้งแต 2,000,000 บาท

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

โดยยินยอมใหสหกรณเปนผูรับเงินสงเคราะหศพของสมาชิกหากสมาชิกเสียชีวิตเพื่อชําระหนี้ใหแกสหกรณ (ถามี)
ใหเสร็จสิ้นกอนเปนอันดับแรก
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การเตรียมตัวกูเงินกับสหกรณ สิ่งที่ตองปฏิบัติดังนี้
1. ใหสมาชิกศึกษาเงื่อนไขการกูใหละเอียดตามขอ 2 และตองดําเนินการตามเงื่อนไขกําหนดใหแลวเสร็จกอน ถายัง
ไมสมัครตองรีบสมัครใหเรียบรอยเพือ่ ความสะดวกในการยืน่ กูท รี่ วดเร็ว สามารถติดตอขอสมัครเปนสมาชิก ฌสอ/สสธท/
สส.ชสอ.ไดที่ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด และเตรียมเอกสารในการสมัครดังนี้
1. สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบาน ของผูสมัคร+ผูรับผลประโยชน
2. ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลของรัฐ (มาขอแบบฟอรมที่สหกรณ หรือ Download แบบฟอรมใบสมัคร,
ใบรับรองแพทย ไดที่ www.sphcoop.com ใหเรียบรอยกอน แลวนําหลักฐานการสมัครมาแนบกับคําขอกู (ถาไมมี
จะไมรับคําขอกู)
2. เตรียมเอกสารยื่นขอกูเงิน
* สําเนาบัตรประชาชนของผูกู ผูคํ้าประกัน และคูสมรส ตองไมหมดอายุ ภาพชัดเจนและเจาตัวตองเซ็นสําเนา
ถูกตองทุกฉบับพรอมกํากับวันที่
* สําเนาสลิปเงินเดือนๆ ลาสุด ตองมีเจาหนาที่การเงินของหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาในหนวยงานรับรอง
* สําเนาเอกสารการสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจตาง ๆ ที่กําหนดตามเงื่อนไขเงินกู
* สําเนาแสดงการผานการอบรมความรูพื้นฐานจากสหกรณ (กรณีสมัครสมาชิกใหมตั้งแต 1 มกราคม 2559)
สําหรับสมาชิกทีส่ มัครใหม ตัง้ แต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป ถาจะยืน่ ขอกูเ งินทุกประเภทของสหกรณฯ จะตองผาน
การอบรมความรูพื้นฐานจากสหกรณดวย ถาไมผานการอบรมจะไมมีสิทธิ์กูเงินของสหกรณ โดยในป 2560 จัดอบรม 4
รุน เทานั้น ซึ่งขณะนี้ไดจัดไปแลว 3 รุน ยังเหลือ 1 รุน ไดแก รุนที่ 4 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ติดตอขอรับการอบรมฟรี
ไดที่สหกรณฯ หรือ download ใบสมัครอบรมไดที่ www.sphcoop.com
ตอบขอสงสัยของมาชิกเรื่องทําไมตองลดงวดและลดการหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้ลง
เนื่องจากกรมสงเสริมสหกรณไดแนะนําใหสหกรณระมัดระวังในการบริหารการเงินโดยเฉพาะการปลอยเงินกู ซึ่งพบ
วาสหกรณออมทรัพยหลายแหงมีการขยายวงเงินกูและขยายงวดชําระหนี้ ทําใหเงินไหลกลับเขาสูสหกรณชา สหกรณ
จะขาดสภาพคลองทําใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตลดลง เนื่องจากมีเงินดํารงชีพนอย กรมสงเสริมสหกรณจึงไดพิจารณาให
สหกรณกําหนดเงื่อนไขการกูดังนี้
1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ไมเกิน 12 งวด
2. เงินกูสามัญ ไมเกิน 120 งวด และใหสหกรณมีมาตรการผอนคลาย 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1 ใชแหลงที่มาของทุนดําเนินงานเปนเกณฑ กําหนดเปน 3 กลุม โดย
กลุมที่ 1 ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายนอกสหกรณ มากกวา 50% ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
อยางเครงครัด
กลุมที่ 2 ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายในสหกรณ มากกวา 60- 85 % สามารถพิจารณาขยาย
งวดชําระหนี้เพิ่มจากคําแนะนําที่กําหนดไดอีกไมเกิน 10%
กลุมที่ 3 ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายในสหกรณ มากกวา 85% สามารถขยายงวดชําระหนี้
เพิ่มจากคําแนะนําที่กําหนดไดอีก ไมเกิน 20 %
วิธีที่ 2 ใชหลักประกันเปนเกณฑ กําหนดเปน 2 แบบ โดย
แบบที่ 1 ใชบุคคลคํ้าประกันอยางเดียว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด (งวดชําระหนี้ไมเกิน
120 งวด)
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แบบที่ 2 ใชบคุ คลคํา้ ประกันรวมกับหลักทรัพย หรือหลักทรัพยเปนประกันอยางเดียวสามารถขยาย
งวดชําระหนี้เพิ่มเปนสองเทา (ไมเกิน 240 งวด)
ดังนั้นสหกรณของเรามีขอมูลดังนี้ ณ 8 พฤษภาคม 2560 ทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 3,708,972,477.48 บาท มีทุน
ภายใน 2,495,972,477.48 คิดเปนรอยละ 67.30 จึงอยูในกลุมที่ 2 คือ จะกําหนดงวดชําระไมเกิน 120+12 =132 งวด
และตองมีเงินเดือนหลังจากหักหนี้แลว ตองไมนอยกวารอยละ 40 ก็หมายถึง สหกรณจะหักเงินเดือนสมาชิกไดไม
เกินรอยละ 60 นั่นเอง แตเนื่องจากการปฏิบัติที่ผานมาสหกรณเราเคยใหหักเงินเดือนสูงสุดถึงรอยละ 90 เพื่อใหเปนไป
ตามคําแนะนําของกรมฯ สหกรณจึงไดมีการปรับลดการหักเงินเดือนสมาชิกลงครั้งละ 2% หรือปละ 2% สุดแตวาอัน
ไหนจะถึงกอน จนกวาจะถึงรอยละ 60 ของเงินเดือน ทั้งนี้เพื่อไมใหสมาชิกมีเวลาปรับตัวและยอมรับได
สวนงวดชําระกําหนดใหงวดสุดทายอายุไมเกิน 75 ป นั้น คณะกรรมการเห็นวาขณะนี้เรากําลังปรับสมดุลอยู เพื่อ
ใหเขาใกลจุดที่ไมมีความเสี่ยง จึงจะยังไมกําหนดตามที่กรมแนะนํา แตกําหนดเปาหมายอายุไมเกิน 60 ป ไปกอน หาก
เมื่อใดเงื่อนไขการลดงวด และการหักเงินเดือนคงเหลือตามที่กําหนดของกรมฯ แลว จะไดพิจารณากําหนดงวดสุดทาย
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปจจุบันก็ไดปรับลดครั้งละ 2 งวด หรือปละ 2% สุดแตวาอันไหนจะถึงกอน จนกวาจะถึงอายุครบ 60 ป
หรือเดือนที่เกษียณอายุราชการ
เรื่องขอเชิญสมาชิกสหกรณทุกทาน สมัครจัดทําบัตรเดบิตธนชาต
เริ่ม 1 มิถุนายน 2560 เปนตนไป

ตามทีส่ หกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด ไดกาํ หนดใหมกี ารปรับปรุงการใหบริการธุรกรรมแกสมาชิก โดยเฉพาะ
เรื่องการจายเงินตางๆ ใหแกสมาชิกโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยทั่วไปที่สมาชิกเปดไวกับสหกรณ
จะตองมีบัตร ATM นั้น เพื่อใหสมาชิกสหกรณเตรียมความพรอม จึงขอแจงวาทานสามารถใชชองทางในการกด
ถอนเงินฝากออมทรัพยทั่วไปไดนั้นจะตองมีบัตร ATM กอนดังนี้
เปดบัตร

คุณสมบัติของบัตร

คาธรรมเนียมบัตร

ธนชาต - ระบบ online กดทุกตูไดตลอดเวลา - ตองทําบัตรใหม
- รูดซื้อสินคาได
- คาธรรมเนียมบัตรปละ 200 บาท
- สมัครไดที่สหกรณฯ

กรุงไทย ระบบ ofﬂine ระบบจะโอนวันละ
2 รอบ
- รอบแรก กดไดเวลา 12.00 น.
- รอบสอง กดไดเวลา 17.00 น.
- กดไดเฉพาะตูกรุงไทยเทานั้น

คาธรรมเนียมกด/เดือน

- กดตูธนชาตทั้งในและตาง 300,000 บาท/
จังหวัด ครั้งละ 10 บาท
วัน
- กดตูอื่นในจังหวัด
ครั้งที่ 1-4 = 10 บาท
ครั้งที่ 5 = 20 บาท
- กดตูอื่นตางจังหวัด
ครั้งที่ 1-4 = 20 บาท
ครั้งที่ 5 = 30 บาท

- ใชบัตรเดิมที่มีอยูแลว
- ครั้งละ 10 บาท
- ถาไมมีตองเปดบัตรใหมที่ ธ.กรุงไทย
- คาธรรมเนียมบัตร 599-1,599 บาท

(เลือกใชบริการบัตรใดบัตรหนึ่งเทานั้น)
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วงเงินถอน

ระยะ
เวลา
รับบัตร
1 เดือน

- แลวแตบัตร
ถามี
ที่สมาชิกถือ
บัตรแลว
และขอตกลง
สามารถ
ที่กําหนดวงเงินไว ใชไดเลย
กับสหกรณ

ดังนั้น จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดรับทราบเพื่อเตรียมตัวใชบริการไดโดยสะดวกตอไป
* ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.sphcoop.com กรอกรายละเอียดแนบเอกสารตาง ๆ และสงแบบฟอรม
ผานผูประสานงาน คณะกรรมการ หรือที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ขั้นตอนการถอนเงินผานตู ATM
1. บัตร ATM ธ.ธนชาต กดถอนตู ธ.ธนชาต
 กดรหัส
 เลือกบริการ ใหเลือก ถอนเงิน
 เลือกประเภทบัญชี
* เลือกสหกรณออมทรัพย
หมายถึง ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยทั่วไปของสหกรณ
* เลือกกระแสรายวัน
หมายถึง เบิกเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตของสหกรณ
 ใสจํานวนเงินที่ถอนและรอรับเงิน

2. บัตร ATM ธ.ธนชาต กดถอนตู ธ.กรุงไทย
 กดรหัส
 ถอนเงิน
 ใสจํานวนเงินที่ถอนและรอรับเงิน
3. บัตร ATM ธ.กรุงไทย กดถอนตู ธ.กรุงไทย
 กดรหัส
 เลือกบริการอื่น ๆ (2 ครั้ง)
 เลือกสหกรณออมทรัพย
 เลือกรับเงินฝาก
 ใสจํานวนเงินที่ถอนและรอรับเงิน

การถอนเงินฝาก
* ถอนเงินสดที่เคานเตอรสหกรณถอนไดไมเกิน 5,000 บาท
* ถาตองการถอนเงินมากกวา 5,000 บาท ตองถอนผานระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด หรือ ธนาคาร
ธนชาต จํากัด เทานั้น

มอบทุน สสอ./รพ.สต. ดีเดน ประจําป 2560
ตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ไดมีคําสั่งที่ 28/2560 เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการประกวดคัดเลือก
สํานักงานสาธารณสุขออําเภอดีเดนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดีเดน จังหวัดสุรนิ ทร ประจําป 2560 บัดนีก้ าร
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และไดประกาศผลการประกวดคัดเลือกดังนี้
1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดีเดนระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานสาธารณสุขอําแภอจอมพระ
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับจังหวัด ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร
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คำชี้แจงกรณีเหตุราย

และมาตรการปองกันความเสี่ยงดานการเงินของสหกรณ
จากทีม่ เี หตุการณการจีเ้ งินสหกรณฯ เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด
รายละเอียดคงรับทราบจากสื่อมวลชนไปแลวนั้นทางคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่รูสึกเสียใจและตกใจ
กับเหตุการณที่เกิดขึ้น เหตุการณครั้งนี้นับเปนครั้งแรกในรอบ 46 ปต้ังแตมีการตั้งสหกรณฯ มาที่ผานมาทาง
คณะกรรมการและเจาหนาทีท่ กุ ชุดทุกสมัย ก็ตงั้ ใจบริหารจัดการทางดานการเงินใหแกสมาชิก อยางเต็มกําลังความสามารถ
แตเหตุการณในครัง้ นี้ เกิดขึน้ นอกเหนือจากความคาดเดาและการเตรียมการเพือ่ ทีจ่ ะรับมือตอปญหาทีเ่ กิดขึน้ แตอยางไร
ก็ตามหลังจากเหตุการณเกิดขึ้น ทางคณะกรรมการและเจาหนาที่ไดดําเนินการและใหความรวมมือทางดานกฎหมาย
แกทางเจาหนาที่ตํารวจอยางเต็มที่ อํานวยความสะดวกในการใหขอมูล ตามแนวทางการสอบสวนของพนักงาน
เจาหนาที่ สวนผลการติดตามจับกุมคนรายขณะนี้ไดรับคําตอบกลับจากสถานีตํารวจภูธรเมืองสุรินทรวาผลการสืบสวน
ยังไมพบหลักฐานอันแนชดั วาคนรายเปนผูใ ด และจะไดเรงรัดติดตามสืบสวนมาดําเนินคดีตอ ไปจนกวาจะสามารถติดตาม
ตัวมาดําเนินคดีได
ในสวนของคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณ หลังเหตุการณเกิดขึ้นไดมีการเรียกประชุมเปนการ
เรงดวน ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เพื่อที่จะตอบโตภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นรวมถึงการใหกําลังใจ
แกเจาหนาทีท่ ปี่ ระสบเหตุเปนการเบือ้ งตน ขอสรุปในการประชุมไดวเิ คราะหสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ การหาแนวทางปฏิบตั ิ
ในการใหบริการแกสมาชิก โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกและเจาหนาที่เปนสําคัญ มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. ดานการใหบริการแกสมาชิก ยังเปดบริการใหสมาชิกตามปกติในวันทําการระหวางเวลา 08.30-16.30 น. และ
การใหบริการเบิกถอนเงินกูคุณภาพชีวิตและเงินฝากออมทรัพยทั่วไปผานระบบ ATM เชนเดิม
2. การใหบริการจายเงินกูและถอนเงินเงินฝากใหแกสมาชิก กําหนดใหโอนผานบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยทั่วไปของสมาชิกเทานั้น
3. การเบิกถอนเงินสด จะทําการเบิกถอนเฉพาะในโครงการหรือกิจกรรมจําเปนที่กําหนดไวลวงหนาเทานั้น
4. ถามีการรับสงเงินไปธนาคารใหตดิ ตอประสานงานกับเจาหนาทีต่ าํ รวจคุม กันขณะเดินทางทัง้ ไปและกลับระหวาง
สหกรณกับธนาคารทุกวัน
5. เพิ่มเติมกลองวงจรปดใหครอบคลุมทุกจุดที่เปนจุดเสี่ยง
6. พิจารณาจัดทําประกันภัยเพือ่ คุม ครองความสูญเสียของเงินทีน่ าํ มาสํารองใชจา ยในธุรกรรมของสหกรณฯ ทัง้ ใน
และนอกบริเวณอาคารสํานักงาน รวมถึงระหวางขนยายเงินจากสหกรณฯและธนาคารที่ตองนําฝากและถอนเงินประจํา
วันและนอกเวลาทํางาน วงเงินประกัน จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
7. พิจารณาจัดทําประกันชีวิตแบบกลุมใหแกเจาหนาที่สหกรณทุกคนทุนประกันคนละ 100,000 บาท
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ภาพคนรายจี้ชิงเงินสหกรณ

อัต

ราดอกเบี้ยเงินกู/เงินฝาก

ประเภทเงินกู

รอยละ

ประเภทเงินฝาก

รอยละ

สามัญทั่วไป

6.75

ออมทรัพยทั่วไป

2.75

สามัญเพื่อคลายกังวล

6.75

ออมทรัพยมั่นใจ 3

3.50

สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต

6.75

ออมทรัพยมั่นใจ 4

3.75

เงินกูฉุกเฉิน

6.75

ออมทรัพยมั่นใจ 5

4.00

พิเศษเพื่อการเคหะ

6.25

ออมทรัพยพิเศษ

3.00

พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ

6.50

สินทวีศรีณรงค

4.00

พิเศษเพื่อยานพาหนะ

6.50

ออมทรัพยมีเปาหมาย

3.25-3.75
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จำ หนายที่ดินสหกรณ
ดวยสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด มีความประสงคที่จะจําหนายที่ดินสหกรณฯ ที่ตั้งของที่ดินอยูหมูที่ 8
ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร รวมที่ดิน จํานวน 5 แปลง เนื้อี่ 12 ไร 3 งาน 36 ตารางวา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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
โดยใหเสนอขายยกทัง้ 5 แปลง และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด
ชุดที่ 48 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติใหสหกรณฯ ดําเนินการจําหนายที่ดิน จํานวน 5 แปลงได
จํานวน 26,000,000 (ยี่สิบหกลานบาทถวน) ผูใดสนใจซื้อติดตอไดที่ 130/1 ถ.โพธิ์ราง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร
32000 โทร.0-4451-9239,0-4453-8854
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ขาวจากศูนยประสานงาน สสธท/สส.ชสอ.
เนื่องจากที่ผานมามีสมาชิกสหกรณไดมาขอกูเงินสหกรณ และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูคือ ตองสมัครเปน
สมาชิก สสธท / สส.ชสอ. แตในวันที่มาทําสัญญากูเงินและรับเงินกูแลว เพื่อใหสมาชิกไดรับเงินกูไปใชตามความจําเปน
สหกรณฯ จึงผอนปรนใหแกสมาชิกทีไ่ มไดเตรียมความพรอมในการสมัครสมาชิก สสธท / สส.ชสอ. เนือ่ งจากขาดเอกสาร
ประกอบการสมัคร แตสหกรณฯ ไดหักเงินคาสมัครไวแลวนั้น
จึงขอเรียนชีแ้ จงวา ถาหากทานยังไมมาติดตอสหกรณเพือ่ เขียนใบสมัครพรอมเอกสารประกอบ ศูนยประสานงานฯ
จะไมสามารถสงใบสมัครใหทานได ดังนั้นถาหากทานเสียชีวิตลงกอนมีสิทธิ์ไดรับความคุมครองทานจะไมไดรับเงิน
สงเคราะหศพแตประการใด เพื่อเปนการรักษาประโยชนของทาน สหกรณจึงขอแจงใหสมาชิกที่มีชื่อดังตอไปนี้ไดติดตอ
ขอสมัครเปนสมาชิกดังกลาวโดยดวนคะ
ยังไมสงใบสมัคร สส.ชสอ.
1. น.ส.สิริพร เหลือลน
2. นางศิริพร จันทรเปลง
3. นางนงคนุช ศรีสอน
4. นายสุพรรณ ลอยทอง
5. นางพิมพวิภา มัชฌิมา

6. นายสมชัย อัศวรัศมี
7. นางพรรณชนก สังขฤทธิ์
8. นางมาลินี พริ้งเพราะ
9. นางกรรนิกา นามวัฒน
10. นางพรรณทิพย บุญศิรพัฒน

11. นางพวงทิพย เสร็จประสงค
12. น.ส.เสาวรีย เนื้อทอง
13. น.ส.นํ้าทิพย เสริมศิริ

ยังไมสงใบสมัคร สสธท.
1. นางพรนภัส สมานมิตร
2. นางศิริพร จันทรเปลง
3. น.ส.ศรีไพร พุดจีบ
4. น.ส.ปยนุช บุญเชิด
5. นายจตุรงค ภูมิพัตร
6. น.ส.จีราวรรณ รัตนวิชัย
7. น.ส.มยุรา สํานักนิตย
8. น.ส.ศรัณรัตน เปลากระโทก

9. นายวิหาร พลศรี
10. นางอรอนงค ปญญา
11. น.ส.นิตธยา ศรีสุข
12. น.ส.สิราลักษณ ทนทาน
13. นายสมชัย อัศวรัศมี
14. นายยุทธศิลป จรัสใส
15. นายปฐนาวินท สรอยแสง
16. น.ส.สิรินันท คงสัตยกุล

17. น.ส.วิชุดา สระแกว
18. น.ส.พรรณนิภา เพียรชอบ
19. นายสุจิน โสพัง
20. นางกัญญาวีร พัวพันธ
21. น.ส.จิราพร สุขศิริ
22. นายสํารวย คําเสมอ
23. น.ส.นํ้าทิพย เสริมศิริ

และใหนําเอกสารดังตอไปนี้ประกอบการสมัครสมาชิก
1. ใบสมัคร
2. ใบรับรองแพทยตามแบบฟอรมที่กําหนดให
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัครและผูรับผลประโยชน
4. สําเนาทะเบียนบานผูสมัครและผูรับผลประโยชน
สมัครไดที่ ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2556 17

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณและครอบครัว สมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ รายละเอียดดังนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (สส.ชสอ.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.)

กําหนดการรับสมัคร รอบป 2560
รับสมัครทุกเดือน
คาสมัคร 4,840 บาท
คุณสมบัติ
1. ประเภทสามัญ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพยโรง
พยาบาล สาธารณสุข และสหกรณออมทรัพยหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
(4) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร
(5) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 57 ปบริบูรณ ในวันสมัคร
2. ประเภทสมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนคูสมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
(2) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร
(3) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 57 ปบริบูรณ ในวันสมัคร

กําหนดการรับสมัคร รอบป 2560 ดังนี้
รับสมัครทุกวันที่ 1-20 ของเดือน
คาสมัคร 4,040 บาท
คุณสมบัติ
1. ประเภทสามัญ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพยโรง
พยาบาล สาธารณสุข และสหกรณออมทรัพยหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
(4) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร
(5) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 57 ปบริบูรณ ในวันสมัคร
2. ประเภทสมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณออมทรัพยโรง
พยาบาล สาธารณสุข และสหกรณออมทรัพย หนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่เปนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (พกส.) และลูกจางชั่วคราว เทานั้น หรือ
(2) เปนเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขไทย หรือกรรมการดําเนินการหรือเจา
หนาที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด หรือ
(3) เปนคูสมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
(4) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
(6) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร
(7) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 57 ปบริบูรณ ในวันสมัคร

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณที่สมัครสมาชิกที่อายุเกิน 57 ป แตไมเกิน 70 ป สมัคร สสธท.ไดเเลว รายละเอียดดังนี้
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
เรื่อง รับสมัครสมาซิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาซิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
ในวาระพิเศษ รับอายุเกิน 57 ป แตไมเกิน 70 ป ดังนี้
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย สาธารณสุขไทย หมวด 12
บทเฉพาะกาล ผูสมัครเขาเปนสมาชิก ตามขอ 10. และ ขอ 11. ในวาระ พิเศษ มี 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทสามัญ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
มีอายุในวันสมัครเกิน 57 ป แตไมเกิน 70 ปบริบูรณ ในวันสมัคร
2. ประเภทสมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
มีอายุในวันสมัครเกิน 57 ป แตไมเกิน 70 ปบริบูรณ ในวันสมัคร
18 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด

1. ผูท ปี่ ระสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมในวาระพิเศษ ตองยืน่ ใบสมัครดวยตนเอง ตามรูปแบบ ทีก่ าํ หนด
พรอมหลักฐานประกอบการสมัคร และใบรับรองแพทยตามแบบฟอรมของ สสธท. เทานัน้ โดยแพทยจากสถานพยาบาล
ของรัฐออกให (ระบุที่ออกเปนสถานพยาบาลของรัฐ) ประกอบการ สมัครทุกกรณี ณ สสธท. หรือสหกรณออมทรัพยตน
สังกัดที่เปนศูนยประสานงาน
กําหนดการรับสมัครสมาซิกและมีสมาชิกภาพสมบูรณ (ในวาระพิเศษ)
อายุเกิน 57 ป แตไม1เกินอายุ 70 ป ดงนี้
รับสมัครตั้งแตวันที่1 กรกฎาคม 2560-31 สิงหาคม 2560
วาระ
พิเศษ

วันที่รับ
สมัคร

คาสมัคร

คาบํารุง
รายป

เงินสงเคราะห
ลวงหนา

วันที่สหกรณสงขอมูล วันทีส่ มาคมพิจารณา วันที่สมาชิภาพสมบูรณ สมาชิกภาพสมบูรณในวันที่
พรอมเงินใหสมาคม อนุมัติรับในหลักการ กรณีเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ 1 ของเดือนที่ครบ 365 วัน

1

1 -31 20 บาท 20 บาท
ก.ค. 2560

4,000 บาท

31 ก.ค. 2560

29 ก.ค. 2560

1 ส.ค. 2560

1 ก.ค. 2561

2

1-31
20 บาท 20 บาท
ส.ค.2560

4,000 บาท

31 ส.ค. 2560

26 ส.ค. 2560

1 ก.ย. 2560

1 ส.ค. 2561

ตารางเงินคาสมัครและเงินบริจาคตามระเบียบ “กองทุนเงินบริจาคเพื่อความมั่นคง”
ที่สมาคมจัดตั้งขึ้นและดําเนินการตามระเบียบที่สมาคมกําหนด
เงินสงเคราะห
+ เงินบํารุง
เงินบริจาคในรอบ สมัครวาระพิเศษ
เงินคาสมัคร+
เงินบํารุง+เงินสงเคราะห ลวงหนา
ในรอบสมัครวาระพิเศษ
รวม

4,040.00

อายุของสมาชิก ณ วันสมัครและจํานวนเงินบริจาคเขากองทุนโดยสมัครใจ
อายุ 58 ป

อายุ 59 ป

อายุ 60 ป

อายุ 61 ป

อายุ 62 ป

อายุ 63 ป

อายุ 64-70ป

3,916.00

7,658.50

11,312.50

15,023.50

18,793.50

22,113.50

24,513.50

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

7,956.00

11,698.50

15,352.50

19,063.50

22,833.50

26,153.50

28,553.50

หมายเหตุ กรณีเสียชีวิตกอนวันที่มีสมาซิกภาพสมบูรณ ดวยการเสียชีวิต ทุกกรณี สสธท. จะคืนเงินบํารุงรายป
เงินสงเคราะหลวงหนาและเงินบริจาคเพื่อความมั่นคง ใหทายาทครบตามจํานวน
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
(กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.)
รับสมัครทุกวันที่ 1 - 20 ของเดือน
เดือน
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560

คาสมัคร
1,910
1,640
1,370
1,090

บาท
บาท
บาท
บาท

เดือน
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560

คาสมัคร
820 บาท
550 บาท
280 บาท

คุณสมบัติ
1. ตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทยแลวเทานั้นจึงจะสมัครกองทุนได
2. อายุไมเกิน 70 ปในวันสมัคร
สมัครดวยตนเองไดที่
คุณธีรพงศ กลาแข็ง (จนท.ประจําศูนย)
ศูนยประสานงาน สอ.อนามัยสุรินทร จํากัด
ถนนโพธิ์ราง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
โทร 044-519-239,044-538-854 แฟกซ กด 14
สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2556 19

เรื่อง การโอนเงินเขาบัญชีสหกรณเพื่อชำระสหกรณ
1. เรื่องการปรับปรุงการใหบริการธุรกรรมชองทางการชําระเงินใหแกสหกรณทุกประเภท
เพือ่ เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกสมาชิกทีจ่ ะสงเงินชําระหนีห้ รือฝากเงินกับ
สหกรณ ทานสามารถชําระเงินผานเคาทเตอรธนาคารกรุงไทยไดดวยระบบ Bill Payment ได โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เขา www.sphcoop.com กรอก username และ password ที่สหกรณออกให
2. เลือกเมนู Bill Payment
3. เลือกรายการที่ตองการชําระและกรอกรายละเอียด
4. คลิกปุม “พิมพแบบชําระเงินผานธนาคาร” แสดงแบบฟอรมการชําระเงินแกสหกรณ
5. นําเอกสารตามขอ 4 ไปชําระเงินผานเคาทเตอรธนาคาร

- กรณีโอนผาน Bill Payment ไมตองโทรศัพทแจงนะคะ 2. โอนเงินเขาบัญชีสหกรณผานธนาคารตางๆ ดังนี้
ชื่อบัญชี : สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ธนาคาร

สาขา

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารออมสิน
ธนาคาร ธกส.
ธนาคารธนชาต

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

กรณีนี้ เมื่อสมาชิกโอนเงินแลวกรุณาโทร/แฟกซเอกสารมายังสหกรณ หมายเลขโทรศัพท 044-519239,
044-538854 แฟกซ ตอ 14
20 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด

