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สารจากประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำ�กัด
เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำกัด ที่เคารพทุกท่าน
จดหมายข่าวของสหกรณ์ฯ ถือเป็นฉบับแรกต้อนรับปีใหม่ ในโอกาสวาระดิถีข้ึนปีใหม่ 2560 ผมและคณะกรรมการ
ชุดที่ 43 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ขอส่งความปรารถนาดีและขออวยพรให้สมาชิกสหกรณ์ฯ และครอบครัวทุกท่าน
ประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกสิ่งปรารถนา มีความเจริญในหน้าที่การงานและครอบครัวทุกท่าน
ตลอดปี 2560 และตลอดไปครับ
สหกรณ์ฯ เราปีนเี้ ป็นปีที่ 43 มีผลการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับ ในการด�ำเนินงานปี 2560 คณะกรรมการได้พจิ ารณา
และออกระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกฯ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญ
ที่เป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อน
1. เพิ่มวงเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภท รวมสามัญไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อคน
2. เพิ่มสิทธิ์ในการค�้ำประกัน จาก 4 คน เป็นไม่เกิน 6 คน
3. เพิ่มจ�ำนวนเท่าในการกู้ยืมจาก 120 เท่า เป็น 125 เท่าของรายได้รายเดือน
4. เพิ่มบริการกู้สามัญเพื่อครองชีพไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
5. เพิ่มบริการกู้สามัญเพื่อใช้ในความจ�ำเป็นในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท
6. เพิ่มงวดการช�ำระเงินกู้สามัญให้กับพนักงานราชการจาก 60 งวด เป็น 120 งวด
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2559 ได้รับข้อเสนอแนะจากมวลสมาชิกที่หลากหลายและเป็นสิ่งส�ำคัญที่
คณะกรรมการได้น�ำมาเพื่อพิจารณาและก�ำหนดเป็นนโยบายการด�ำเนินงานในปี 2560 ผมและคณะกรรมการ ขอขอบพระคุณ
ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ทุกท่านล้วนมีความห่วงใยและหวังให้สหกรณ์ฯ ของเรา ด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ท้ายนี้ ผมและคณะกรรมการชุดที่ 43 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้ให้
ความไว้วางใจผมและคณะในการบริหารสหกรณ์ฯ คณะกรรมการจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ และจะมุ่งผลประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นส�ำคัญ ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง
ด้วยความเคารพรัก
(นายประทีป บุญธรรม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำกัด

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 43

นายประทีป บุญธรรม
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการอำ�นวยการ

นายชวน จันทร์เลื่อน
รองประธานกรรมการ

นางศิวาภรณ์ เงินราง
รองประธานกรรมการ

นายสมัย พูลทอง
รองประธานกรรมการ

นายชูวิทย์ ธานี
รองประธานกรรมการ

ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์
รองประธานกรรมการ

นายบุญชู ใจภักดี
เหรัญญิก

นายวิษณุ สุภศร
เลขานุการ

นางลำ�ดวน ศรีขาว

ดร.เจริญชัย คำ�แฝง

นายถวัลย์ นิพขันธุ์

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายชูวิทย์ ธานี
ประธานกรรมการ

นางศิวาภรณ์ เงินราง
ประธานกรรมการ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประยงค์ สุดสุข
กรรมการ

นายชาคริต เชื้อชม
กรรมการ

คณะกรรมการเงินกู้

นายมงกุฎการ เจริญรอย
กรรมการ

นายสุรพล ชาวงษ์
กรรมการ

ดร.อรุณ บุญสร้าง
กรรมการและเลขานุการ

จ่าเอก ดร.ถนอม คะตะวงศ์ น.ส.กิตติยาพร จันทร์ชม
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

6 โครงการของขวัญปี ใหม่จากใจกรรมการ ชุดที่ 43
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เงินกู้สามัญจากเดิม 120 เท่า เพิ่มเป็น 125 เท่า วงเงิน 4 ล้านบาท
เงินกู้เพื่อการครองชีพ 500,000 บาท ช�ำระ 180 งวด
เงินกู้สามัญ เพื่อใช้จ่ายจ�ำเป็นในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท
เงินกู้ฉุกเฉิน 100,000 บาท ช�ำระ 12 งวด
เงินกู้ส�ำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ
แก้ไขระเบียบการส่งเงินกู้สามัญของสมาชิกที่กู้ไม่เกิน 300,000 บาท ส่งช�ำระ 60 งวด แก้ไขเป็น 120 งวด

แนวปฏิบัติในการกู้เงิน

สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุ บลราชธานี จ�ำกัด ปี 2560
สมาชิก 1 คน
สมาชิก 1 คน
สมาชิก 1 คน
เงื่อนไขกู้สามัญ
					

กู้เงินทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 5 ล้านบาท
กู้เงินสามัญได้ไม่เกิน 4 สัญญา
มีสิทธิค�้ำได้ไม่เกิน 6 คน (วงเงิน 850,000.-บาท/คน)
มีหุ้น 20% ของวงเงินกู้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 600,000.- บาท และมีเงินคงเหลือรับ 10% ของ
รายได้รายเดือนของการกู้ทุกประเภท

ประเภทเงินกู้สามัญ

1. สามัญทั่วไป วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท (125 เท่าของเงินรายได้รายเดือน ส่ง 300 งวด) อายุไม่เกิน 75 ปี
2. สามัญเพื่อการครองชี พ 5 แสน
		 เงื่อนไข 1. ค�ำนวณวงเงินตามสิทธิ 125 เท่าของเงินรายได้รายเดือน ส่ง 180 งวด อายุไม่เกิน 75 ปี
3. สามัญส�ำหรับสมาชิ กที่จ�ำเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้
		 3.1 สมาชิกที่มีสิทธิ์กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (เงินไม่พอหักตามงวดช�ำระหนี้)
			
• สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
			
• สมาชิกที่ลาออกจากราชการ
		 เงื่อนไข 1) ขยายงวดจนถึงอายุ 85 ปี ส่งไม่เกิน 300 งวด
			
2) หุ้นรายเดือน 1% ของเงินได้รายเดือน
			
3) เงินเดือนเหลือหลังช�ำระเงินกู้รายเดือน 1% ของเงินได้รายเดือน
		 3.2 สมาชิกที่กู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามประกาศของสหกรณ์) และมีความจ�ำเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้
		 เงื่อนไข 1) กู้เพิ่มจาก 4 ล้าน
			
2) ขยายงวดจนถึงอายุ 85 ปี ส่งไม่เกิน 300 งวด
			
3) หุ้นรายเดือน 1% ของเงินได้รายเดือน
			
4) เงินเดือนเหลือหลังช�ำระเงินกู้รายเดือน 1% ของเงินได้รายเดือน

หมายเหตุ 1.
			
		 2.
		 3.

สมาชิกที่กู้ตาม ข้อ 3.1, 3.2 จะไม่สามารถกู้เงินสามัญได้ภายใน 2 ปี ยกเว้น กู้ใหม่ (ก่อน 2 ปี) แล้วสามารถช�ำระหนี้เก่า
พร้อม ช�ำระตามเงื่อนไขปกติของระเบียบ
สมาชิกที่กู้ตามข้อ 3.1, 3.2 สามารถกู้ฉุกเฉินได้ตามระเบียบ
สมาชิกที่มาขอปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้เงินเดือนเหลือเพิ่มขึ้น จะกระท�ำไม่ได้

4. สามัญเพื่อความจ�ำเป็นในครัวเรือน
		 เงื่อนไข 1) กู้ได้ 80% หลังหักประกันต่างๆ
			
2) หักเงินต้น 100 บาท บวกดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์
			
3) ส่งไม่เกิน 12 งวด งวดสุดท้ายช�ำระต้นบวกดอกเบี้ยทั้งหมด
			
4) ต้องมีเงินได้รายเดือน เหลือ 10%

5. การให้บริการเงินกู้ส�ำหรับสมาชิ ก
5.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและกู้หุ้น สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ทุกวันท�ำการ ยกเว้นวันสิ้นเดือน สมาชิกที่ยื่นกู้ ตั้งแต่เวลา
		
08.30-11.00 น. จะได้รับเงินกู้ในช่วงเวลาประมาณก่อน 18.00 น. ของวันนั้น สมาชิกที่ยื่นกู้ หลังเวลา 11.00 น.
			 จะได้รับเงินกู้ในช่วงเวลาประมาณก่อน 18.00 น. ของวันถัดไป
		 5.2 เงินกู้สามัญทุกประเภท สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังนี้
			 5.2.1 เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป/เงินกูส้ ามัญส�ำหรับสมาชิกทีจ่ ำ� เป็นต้องปรับโครงสร้างหนี/้ เงินกูส้ ามัญส�ำหรับพนักงาน
				 ราชการ/เงินกู้สามัญส�ำหรับสมาชิกสมทบ จ่ายเงินกู้ในวันพุุธ สมาชิกที่ยื่นกู้ ภายในวันศุกร์จะได้รับเงินกู้
					 ในวันพุธสัปดาห์ต่อมา ในช่วงเวลาประมาณก่อน 18.00 น.
			 5.2.2 เงินกูส้ ามัญเพือ่ การครองชีพ จ่ายเงินกูใ้ นวันพฤหัสบดี สมาชิกทีย่ นื่ กูภ้ ายในวันศุกร์จะได้รบั เงินกูใ้ นวันพฤหัสบดี
					 สัปดาห์ต่อมา ในช่วงเวลาประมาณก่อน 18.00 น.
			 5.2.3 เงินกู้สามัญเพื่อใช้จ่ายความจ�ำเป็นในครอบครัว จ่ายเงินกู้ในวันศุกร์ สมาชิกที่ยื่นกู้ภายในวันศุกร์
					 จะได้รับเงินกู้ในวันศุกร์สัปดาห์ต่อมา ในช่วงเวลาประมาณก่อน 18.00 น.
หมายเหตุ สมาชิกสามารถยืน่ กูไ้ ด้ ตัง้ แต่เวลา 08.30-15.00 น. ของทุกวันท�ำการ และสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกูส้ ามัญทุกประเภท
		 เมื่อหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ครบตามระเบียบเท่านั้น

หลักประกันเงินกู้สามัญ

สมาชิ กสามารถเลือกท�ำหลักประกันตามความประสงค์ได้  ดังนี้
ที่

รายการ

1 สวัสดิการ กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน
2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.)
3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี (สส.อบ.)
5 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (กองทุน สสธท.)
6 ประกันชีวิต (ประกันกลุ่ม)
กับบริษัท AIA

7 ประกันชีวิต (ประกันกลุ่ม)
กับบริษัทไทยสมุทร

อายุ
มีผลคุ้มครอง
การรับสมัคร หลังอนุมัติ
ไม่เกิน (ปี)
(วัน)

วงเงิน
(บาท)

ชำ�ระต่อปี
(บาท)

500,000.1,000,000.-

4,020

57

180

600,000.-

4,820

57

180

65

180

70

180

200,000.- จำ�นวนยอดชำ�ระ
ขึน้ กับการเรียกเก็บ
ของสมาคมต่อครั้ง
1,000,000.3,250.-

ไม่กำ�หนด

100,000/650

65

1,000,000.-

100,000/380

65

หมายเหตุ

สำ�หรับ
รอบปี 2560
สำ�หรับ
รอบปี 2560
สำ�หรับ
สมาชิกเก่า
มีผลคุม้ ครองทันที
สำ�หรับ
รอบปี 2560
ใช้เวลา
ดำ�เนินการ
ประมาณ
3 สัปดาห์
ใช้เวลา
ดำ�เนินการ
ประมาณ
3 สัปดาห์

หลักเกณฑ์ในการให้กู้

กู้ได้ 125 เท่าของเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท จะต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ของวงเงินกู้หรือไม่น้อยกว่า
600,000 บาท ขึ้นไปให้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ได้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หักจากเงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพ
กู้ได้ 125 เท่าของเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หรือไม่น้อยกว่า
600,000 บาท ขึ้นไปให้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ได้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หักจากเงินกู้สามัญ
ฉุกเฉิน
เป็นสมาชิกสามัญ หักหุ้นรายเดือน ณ ที่จ่ายได้อย่างน้อย 1 งวด กู้ได้ 10 เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท
กู้หุ้น
กู้ได้สูงสุด 90 % ของหุ้นที่มีทั้งหมด แต่สมาชิกจะต้องไม่มีหนี้สามัญหรือมีหนี้สามัญน้อยกว่าหุ้น
กู้สามัญเพื่อใช้จ่ายความจ�ำเป็น
วงเงินไม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนทีส่ มาชิกได้รบั จัดสรรก�ำไรสุทธิของปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมา หลังจากสหกรณ์หกั ประกัน
ในครอบครัว
สินเชื่อเงินกู้สามัญทุกประเภท กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
เงินกู้สามัญส�ำหรับสมาชิก
1) ส�ำหรับสมาชิกที่จ�ำเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมที่จะส่งช�ำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยได้ตาม
จ�ำเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้
รายได้ต่อเดือน ทั้งนี้ผู้กู้จะไม่สามารถยื่นกู้สามัญได้อีก เว้นแต่ผ่อนช�ำระมาแล้ว 2 ปี
2) เงินกู้สามัญส�ำหรับผู้ที่ออกจากราชการและเป็นข้าราชการบ�ำนาญที่จ�ำเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้ ให้สามารถมาปรับโครงสร้างหนี้
ได้ตามความเหมาะสมทีจ่ ะส่งช�ำระหนีพ้ ร้อมดอกเบีย้ ได้ตามรายได้ตอ่ เดือนโดยให้นำ� เงินบ�ำเหน็จหรือเงินอืน่ ใดทีไ่ ด้รบั จากทางราชการ
มาช�ำระหนี้คงเหลือเท่ากับสิทธิที่จะกู้ยืมสามัญได้ตามรายได้ต่อเดือน
เงินกู้สามัญส�ำหรับพนักงานราชการ ต้องเป็นสมาชิกที่ขอถือหุ้นอย่างน้อยหกเดือน กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และจะต้องถือหุ้น
อย่างน้อยร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หักจากเงินกู้สามัญ
สามัญสมาชิกสมทบ
1) สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างที่มีต�ำแหน่งสายงานวิชาชีพสาธารณสุขที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ขอถือหุ้นอย่างน้อย
หกเดือน กู้ได้ภายในจ�ำกัดไม่เกิน 300,000 บาท หรือจ�ำนวนเงินได้รายเดือนรวม 30 เดือน ของสมาชิก สุดแต่จ�ำนวนไหนน้อยกว่า
และจะต้องถือหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หักจากเงินกู้
2) สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ขอถือหุ้นอย่างน้อยหกเดือน กู้ได้
ภายในจ�ำกัดไม่เกิน 100,000 บาท หรือจ�ำนวนเงินได้รายเดือน รวม 30 เดือน ของสมาชิก สุดแต่จ�ำนวนไหนน้อยกว่า และจะต้อง
ถือหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้หักจากเงินกู้
เงินกู้เพื่อการศึกษา
ผู้กู้ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 20 % ของจ�ำนวนเงินกู้ โดยช่วงเวลาที่ก�ำลังศึกษา ให้ส่งเงินต้นไม่น้อยกว่า 100 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ส่วนเงินกู้ที่เหลือให้ช�ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยส่งหลังจบการศึกษางวดละเท่าๆกันจนหมด ยกเว้นงวดสุดท้ายให้ช�ำระหนี้คงเหลือ
พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด

สามัญ (ไม่เกิน 4 ล้าน)

ประเภทเงินกู้

6.50
7.00
6.50
6.50
6.50

6.50
6.50

6.50

300 งวด
180 งวด
12 งวด
300 งวด
12 งวด
ไม่เกิน 85 ปี
300 งวด

120 งวด
120 งวด

ไม่เกิน 2 เท่า
ของระยะเวลา
ตามหลักสูตร

งวดช�ำระ

อัตรา
ดอกเบี้ย
6.50

เกณฑ์/รายละเอียดการกู้ยืมเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุ บลราชธานี จ�ำกัด

ประมวลภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุ บลราชธานี จ�ำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560

ประชุมยุ ทธศาสตร์สหกรณ์

รับการศึกษาดูงานจากสหกรณ์อ่นื ๆ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำกัด

1
2

เรื่องการซื้ อหุน้ เพิ่มของสมาชิ กสมทบ คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 43 ครัง้ ที่ 3/2560 เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน
2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ก�ำหนดให้สมาชิกสมทบซื้อหุ้นเพิ่มได้คนละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ครั้งละไม่เกิน 1 แสนบาท
ต่อเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

เรื่องการปิ ดรับเงินฝากโครงการเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ 12 เดือน และ 24 เดือน คณะกรรมการ

ด�ำเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ปิดรับเงินฝากโครงการเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน และ 24 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกสมทบ (บิดา, มารดา, บุตร, คู่สมรสของสมาชิก)
อายุไม่เกิน 57 ปี เปิดรับสมัครวันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลคุ้มครอง 1 สิงหาคม 2560

วงเงินคุ้มครอง 1,000,000.- บาท

กองทุนสวัสดิการสมาชิ กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกสมทบ (บิดา, มารดา, บุตร, คู่สมรสของสมาชิก)
อายุไม่เกิน 70 ปี เปิดรับสมัครวันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลคุ้มครอง 1 สิงหาคม 2560

วงเงินคุ้มครอง 1,000,000.-บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิ กของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ (บิดา, มารดา, คูส่ มรส, บุตร และบุตรบุญธรรมของสมาชิก)
อายุไม่เกิน 57 ปี เปิดรับสมัครวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลคุ้มครอง 1 เมษายน 2560

วงเงินคุ้มครอง 600,000.- บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุ บลราชธานี (สส.อบ.)
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุ 20-65 ปี (ภายในจังหวัดอุบลราชธานี) ค่าสมัคร 2,150 บาท (เบี้ยประกันปีต่ออายุ
ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต) ระยะเวลารอคอย 120 วัน การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ
6 เดือน - 1 ปี 3 บาท x จ�ำนวนสมาชิกที่มี		
2 ปี 5 บาท x จ�ำนวนสมาชิกที่มี
3 ปี 6 บาท x จ�ำนวนสมาชิกที่มี			
4 ปี 7 บาท x จ�ำนวนสมาชิกที่มี
5 ปี 8 บาท x จ�ำนวนสมาชิกที่มี (สมาชิก ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 จ�ำนวน 29,484 คน)

คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 43
ประธานกรรมการ
นายประทีป บุญธรรม
รองประธานกรรมการ
1. นายชวน จันทร์เลื่อน
2. นางศิวาภรณ์ เงินราง
3. นายสมัย พูลทอง
4. นายชูวิทย์ ธานี
5. ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์
สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุข
สามารถติดต่อโอนเงินฝาก
ผ่านบัญชีสหกรณ์
ได้ดังนี้…….

เลขานุการ
นายวิษณุ สุภศร
เหรัญญิก
นายบุญชู ใจภักดี
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นายชูวิทย์ ธานี
2. นายประยงค์ สุดสุข
3. นายชาคริต เชื้อชม
4. ดร.อรุณ บุญสร้าง

คณะกรรมการเงินกู้
1. นางศิวาภรณ์ เงินราง
2. นายมงกุฎการ เจริญรอย
3. นายสุรพล ชาวงษ์
4. จ่าเอก ดร.ถนอม คะตะวงศ์
5. นางกิตติยาพร จันทร์ชม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำ�กัด

228 ถนนอุบล-ตระการ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-263426 http://www.coopubon.com

ตราไปรษณีย์

1. บัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาสรรพสิทธิ์ ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี
322-1494939
2. บัญชีธนาคารกรุงเทพ
สาขาอุบลราชธานี
ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี
256-4419253
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท โทร. 045-317491-5

