
                               จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลดิสิน        www.lerdsincoop.com 
          www.facebook.com/lerdsincoop 

  ครังที 9 เดือนสิงหาคม 2561 
   

ข่าวด ีสําหรับสมาชิกทเีป็นโสดหรือไม่มีบุตร 

          ระเบียบทุนสวสัดกิารสําหรับสมาชิกไม่มีบุตร 

 เริมใช้ วนัที 15 สิงหาคม 2561 

          สหกรณ์ฯ จ่ายทุนสวสัดิการสําหรับสมาชิกไม่มบุีตร 

รายละ 3,000.-บาท มีสิทธรัิบเพยีงครังเดยีวตามหลกัเกณฑ์ดังนี 

      1. เป็นสมาชิกทไีม่มบุีตร 

      2. สมาชิกมีอายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์ 

      3. เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 120 เดือน 

      4. สมาชิกขอรับทุนนีแล้ว จะไม่มีสิทธรัิบทุนการศึกษาบุตร 

สมาชิกสามารถยนืเรืองขอรับทุนได้  เพียงแนบสําเนาบตัรประชาชน

และสําเนาทะเบยีนบ้านเท่านัน 

ข่าวสัมมนา รุ่นท ี4  

           สมาชิกทีลงสมัครสัมมนา รุ่นที 4  วนัศุกร์ที 3 สิงหาคม 61 

เปิดลงทะเบยีนเวลา 16.00 – 17.30 น.  

ณ ห้องประชุมชัน 25  ตึกกาญจนาภเิษก 

เรือง สมาชิกกบัการพฒันาสหกรณ์เกยีวกบัการเปลยีนแปลงด้านกฎหมาย 

โดย อาจารย์ปราโมทย์ สรวมนาม 

            เวลา 17.00 - 18.00 น. วทิยากร บรรยาย 
            เวลา 18.00 - 18.15 น.  ซักถาม-ตอบคาํถาม 

            เวลา 18.30 น.              ปิดการสัมมนา 

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชือสัมมนา รุ่นที 4 ได้ ทีสหกรณ์ฯ 
 

     สมาชิกลงทะเบียนหลัง เวลา 17.30 น.จะไม่ได้รับเบียประชุม 

       แต่อยู่ร่วมประชุมจนเสร็จสิน จะไม่ถกูตัดสิทธิในปี 2562   

  หมายเหตุ  สมาชิกจะขอยกเลิกหรือเปลียนรุ่นต้องแจ้งล่วงหน้า   

                   ก่อนวันสัมมนา  

การรับเบียประชุม 

- สมาชิกต้องอยู่ในห้องประชุมตลอดการสัมมนา 

- นาํบตัรที่มรีปูถาย + คูปองที่แจกในหองประชมุ 

- สมาชิกต้องไม่ปฏบิัติงานในเวรบ่าย ( ต้องเขยีนใบแลกเวรให้ 

     เรียบร้อย ) 

- สมัคร แล้วไม่มาเข้าร่วมสัมมนาจะถูกตัดสิทธิไม่ให้ร่วมสัมมนาในปี 

2562 
 

 

ข่าวฌาปนกิจสงเคราะห์ ล้านที 2 

         เพอืเป็นการสร้างหลักประกนัล้านที 2 เพมิจาก สมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ( สสธท.) ล้านที 1 

คณะกรรมการสหกรณ์จึงมีมตรัิบเป็นศูนย์ประสานงาน 

กองทุนสวสัดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 

(กสธท.) ล้านท ี2 

สมาชิกทีสนใจ (โดยความสมัครใจ)  มีหลกัเกณฑ์ดังนี 

     1. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขไทย ( สสธท.) ก่อน 

     2. ชําระเงนิล่วงหน้า 3,350.-บาท 

     3. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของ (กสธท.) 

     4. อายไุม่เกนิ 65 ปี  (หลังวันที 20 พฤศจกิายน 2561 อาจปรับอายุ

ลดลง) 

     5. การคุ้มครอง เริมตังแต่วนัที 1 ของเดือนทคีรบ 365 วนั (ยกเว้น 

เป็นอบัุติเหตุคุ้มครองตังแต่วนัที 1 ของเดือนถัดไป 

=================================================== 

เปิดรับสมัครเลือกตังกรรมการสหกรณ์ 

       เนืองจากในปีนี มีกรรมการครบวาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน 8 ท่าน  
       สหกรณ์ฯ จงึเปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ทปีระสงค์จะสมัครรับ

เลือกตงัเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ  ประจาํปี  2562   

       เปิดรับสมัครตงัแต่  วันท ี  - 31 สิงหาคม 1 เวลา 8.30 - 16.  น.           

       สอบถามรายละเอยีดได้ท ีสํานักงานสหกรณ์ฯ  ชัน  อาคาร 33 ปี  

============================================= 

สัมมนารุ่นท ี5  วันท ี8 - 9 กันยายน   

ณ คลองทราย รีสอร์ท  เขาใหญ่ 

        สมาชิกลงสมคัรรุ่นท ี5 พร้อมผู้เกษียณ ตรวจสอบรายชือที

สหกรณ์ฯ  ชัน  ตึก  ปี  ตงัแต่วนัที 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  

หมายเหตุ  สมาชิกฯ ทีร่วมเดินทางไป แต่ไม่เข้าห้องประชุมจะถูก 

ตดัสิทธ ิไม่ได้สมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ ในปี 2562  

          สมาชิกฯท่านใดพลาดการเดนิทางจะถูกปรับเป็นเงนิจาํนวน 

2,000.-บาท  (โดยจะหักจากเงนิปันผลและเฉลยีคืนประจาํปี 2561) 

และถูกตดัสิทธิไม่ได้สมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ ในปี 2562  

 

                                                                  มต่ีอหน้าที 2   
 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลดิสิน จาํกดั 

เป็นศูนย์ประสานงานฌาปนกจิ  ดงันี  

1.  ศูนย์ประสานงาน   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก     

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)  

     กองล้านท ี1 ชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000.-บาท ไม่เกิน   

     อาย ุ56 ปี 

 

2.  ศูนย์ประสานงาน   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ  

     ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  

     ชําระเงนิสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800.-บาท  ไม่เกินอาย ุ56 ปี   

     (ปัจจุบันเปิดรอบพเิศษไม่เกนิอายุ 60 ปี ถงึวนัที 20 กนัยายน 2561 )  

 

3.  ศูนย์ประสานงาน  กองทุนสวสัดกิารสมาชิกของสหกรณ์  

     ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) กองล้านที 2 

     ชําระเบียประกันล่วงหน้า 3,350.-บาท อายุไม่เกนิ 65 ปี  

      (หลงัวนัที 20 พฤศจิกายน 2561 อาจปรับอายุลดลง) 

 

สอบถามรายละเอยีดเพมิเติมได้ที 

สํานักงานสหกรณ์ฯ  ชัน 8 ตึก 33 ปี  โทร - - -   

ต่อ , 9726 

 
======================================================================================== 

 

 

             เชิญสมาชกิสหกรณ์  @line สหกรณ์  เพือรับข่าวสารจาก

สหกรณ์ โดยสแกน QR Code นี  

ID : @qfz4491b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรืองน่าสนใจ 

ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ  0.75 

ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ  2.10 

ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พเิศษเพมิทรัพย์ ร้อยละ  2.50 - 3.50 

ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพมิสุขทวทีรัพย์ ร้อยละ  3.50 

ดอกเบียเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญบคุคลคาํประกัน ร้อยละ  6.00 

ดอกเบียเงินกู้สามัญหุ้นคําประกัน,เงินกู้พเิศษ ร้อยละ  5.75 

ดอกเบียเงินกู้ระหว่างสหกรณ์ ร้อยละ  4.00 

สมาชิกสามัญ                       , 9  คน 

สมาชิกสมทบ                         169  คน 

 

 รายชือผู้โชคดปีระจาํ เดือนกรกฎาคม 2561  

1.  คุณสายธรรม  วงศ์สถิตวไิลรุ่ง   2.  นายแพทย์สมศักด ิ ลเีชวงวงศ์  

 

3.  คุณขวญัดาว  เตชะวงค์              4.  คุณสาหร่าย  นุตาลัย   

 

5.  คณุณัฐธยาน์  แสไพศาล            6.  คุณกุลนิภา  เหล่าเวยีง 
   

7.  คุณวด ี วาทินชัย            8.  คุณศราวุฒ  เข็มทอง 
    

9.  คุณมาณี  ชุมแสง         10.  คุณสุลิน  มีแก้ว  
  

11.  คุณพรรณนิภา  หงษ์อนิทร์     12.  คุณจุลบัณฑิต  แสนชมชืน  

 

13.  คุณอรวรรณ  เกียรติเอยีม     14.  คุณผกามาศ  กงัฮา  
 

15.  คุณรมนปวีร์   บุญใหญ่    

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 คาํถามประจําเดือนสิงหาคม 1 

         สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จํากัด เริมใช้ 

ระเบียบทุนสวัสดกิารสําหรับสมาชิกไม่มีบุตร ตังแต่วันทเีท่าไร 
 

คําตอบ ............................................................... 

ตัดส่วนนีส่งสหกรณ์ฯภายในวนัที  20  สิงหาคม  1 

(มีรางวัล  15  รางวัล ๆ ละ 100 บาท) 
 

ชือ.......................................................................................................... 

สมาชิกเลขที....................หน่วยงาน...................................................... 

ข้อเสนอแนะ ........................................................................................ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

  

 


