
* อตัราดอกเบ้ีย เงินฝาก  ของสหกรณ์ฯ                 * อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ 
     เงินฝากออมทรพัย ์          ร้อยละ   4.10  ต่อปี         เงินกู้   ฉุกเฉิน        ร้อยละ   6.40  ต่อปี 
     เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ    ร้อยละ   4.15  ต่อปี      สามญัใช้คนค ้า       ร้อยละ   6.40  ต่อปี 
     เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ ผู้เกษียณอายุราชการ   ร้อยละ   4.40  ต่อปี ใช้หุ้นค ้า             ร้อยละ   5.90  ต่อปี 
      เพ่ือการอนัจ าเป็น  ร้อยละ   5.40  ต่อปี 
              

         รากฐานดี  มีสวสัดิการ  ประสานเครือข่าย 
       “สหกรณ์ดีเด่น  ระดบัภาค  ประจ าปี  2547 – 2548” 

ปีที่......ชุดที่....30.....ฉบับที.่......8.......ประจ าเดอืน...กรกฎาคม 2562............... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 

 
 
 
   

 ย  ้าส าหรับสมาชิกทุกท่าน  สหกรณ์ฯ  เปิดรับสมคัรเพือ่ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจ าปี 2562 ซ่ึงมีมติที่ประชุมจาก 
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  30  ครั้งที ่8 / 2562  เมื่อวนัที่  24  มิถุนายน  2562  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สมาชิกผูข้อรับทุน ตอ้งเป็นสมาชิกสามญั และสมาชิกสมทบ (1) ( ทีเ่ป็นลูกจา้งชัว่คราว /พนกังานราชการ ) ของสหกรณ์ 
ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จ ากดั 

1. บุตรของสมาชิกผูข้อรับทุน  ตอ้งก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั  ดงัน้ี 
  ก าลงัศึกษา ระดบั ป.6       ก าลงัศึกษา ระดบั ม.3    
  ก าลงัศึกษา ระดบั ม.6       ก าลงัศึกษา ระดบั ปวช. 3    
  ก าลงัศึกษา ระดบั ปวส. 2      ก าลงัศึกษา ระดบั ปริญญาตรี ปีที่ 3   
  ก าลงัศึกษา กศน. ปีสุดทา้ยของแต่ละระดบั   

2. เอกสารทีใ่ชแ้นบเพือ่ประกอบการพจิารณาทุนการศกึษาบุตรสมาชิก  มีดงัน้ี 
2.1 ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษาบุตรประจ าปี 2562 2.2 ใบรับรองการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาในแต่ละระดบั 
2.3 ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิก 2.4 ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตร (ผูข้อรับทุนการศึกษา)   
2.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการของสมาชิก 
2.6 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบุตรผูข้อรับทุน  

3. สมาชิกสามญั / สมาชิกสมทบ (1 ) ที่ยืน่ใบสมคัรการขอรับทุนการศึกษาบุตรในแต่ละระดบัมีสิทธิไดร้ับทุนการศึกษาบุตรทุกคน 
 4. กรณีที่สมาชิกมีบุตรมากกวา่ 1 คน และบุตรของสมาชิกรายนั้น  ๆ อยูใ่นหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตร 
ดงักล่าวไดทุ้กคน ไม่จ ากดัจ านวนบุตร  

5. สมาชิกสามญั / สมาชิกสมทบ ( 1 )  ที่ยืน่ใบสมคัรการขอรับทุนการศึกษาบุตร        จะไดร้ับเงินทุนการศึกษาไม่เกินวงเงินที่ 
ก าหนดไวใ้นแต่ละระดบั หรือ นอ้ยกว่า ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัจ านวนผูย้ ื่นขอรับทุนทั้งหมดจ านวนเงินทุนที่ขอรับทุนทุกระดบั เมื่อรวมกันแลว้ ตอ้งไม่เกิน 
วงเงินที่ไดร้ับการจดัสรรจากสหกรณ์ฯ 

6. ขอรับใบสมคัร และส่งใบสมคัรไดท้ี่    ส านกังานสหกรณ์ฯ หรือที่ กรรมการประจ าหน่วยตั้งแต่ วนัที่ 1  ก.ค. –  15 ก.ย. 2562 

  จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 30 คร้ังที่ 9 / 2562  เม่ือวันที่  24  กรกฎาคม  2562  ได้มีมติในที่ประชุมให้สหกรณ์ฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากทุกประเภท โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2562 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้ 
  อตัราดอกเบีย้เงินรับฝาก     ร้อยละต่อปี 
  เงินฝากออมทรัพย ์     จากเดิม  4.10 ปรับลดเป็น 3.90 
  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ    จากเดิม  4.15 ปรับลดเป็น 4.00 
  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ผูเ้กษียณอายุราชการ   จากเดิม  4.40 ปรับลดเป็น 4.10 

 แจง้ผลการตรวจรางวลัสลากออมสินพเิศษ 3 ปี  หมายเลข 108 ฎ 8138433 – 8338432   เดือนที่ 07 / 2562  ไดเ้งินรางวลัทั้งส้ิน  7,600.- บาท  
( เจ็ดพนัหกร้อยบาทถว้น ) รับทราบนะคา้ 

  ก  าหนดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562  ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี  จ ากดั  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์ฯ  ไดก้  าหนดวนัประชุมใหญส่ามญัประจ าปี  2562  ในวนัอาทิตยท์ี่  22  ธนัวาคม  2562  ส่วนสถานที่ประชุมใหญ่ฯ  จะแจง้ให้
สมาชิกทุกท่านทราบต่อไป... 

  แจง้ประมาณการการรับเงินจากสมาชิก ประจ าเดือน  มิถุนายน   2562  ดงัน้ี 
   สมาชิกสามญั  จ านวน  1,708 ราย  ,  สมาชิกสมทบ (1)  จ านวน  523ราย , สมาชิกสมทบ (2) จ านวน 649 ราย 
   หุ้นสมาชิกสามญั  เป็นเงิน 3,045,250.-  บาท 
   หุ้นสมาชิกสมทบ (1) เป็นเงิน    581,500.-   บาท 
   หุ้นสมาชิกสามญั (2) เป็นเงิน    605,400.-   บาท 

               รวม 4,232,150.-   บาท 
 ส าหรับสมาชิกสามญัที่ครบรอบวันเกดิ ในเดอืน กรกฎาคม 2562 มรีายชื่อ ดงันี้ 1. นายเสรี แสงค าฉาย อายุครบ 60 ปี   
(เกดิ 14 ก.ค. 2502)   2. น.ส.สุรีย์  ชุติพงษ์วเิวท อายุครบ 60 ปี (เกดิ 7 ก.ค. 2502) 3. นางชุลพีร  จ าปาเกตุ อายุครบ 65  ปี    
(เกดิ 7 ก.ค. 2497 ) 4. นางจริน  เทียมจนัทร์ อายุครบ 65 ปี ( เกดิ 16 ก.ค. 2497 ) 5. นางสุชาดา  ลิมปโสภา อายุครบ 65 ปี  
( เกดิ 9  ก.ค. 2497 )6. นายสมหมาย  อ าภนิ  อายุ 75  ปี ( เกดิ 14 ก.ค. 2487 )  รวม 6 ราย  จะได้รับสวสัดกิารครบวันเกดิ  
รายละ 1,000.- บาท และสหกรณ์ฯ จะโอนเงนิเข้าสมุดเงนิฝากออมทรัพย์ (เล่มสีเหลอืง)  ของสมาชิกเลยค่ะ   
 สหกรณ์ฯ  แจ้งผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  ให้กับสมาชิกทกุท่านได้รับทราบ  ดังน้ี 

          ต้ังแต่  เดือน พฤศจิกายน 2561 – เดือน  มิถุนายน 2562 สหกรณ์ฯ มีรายได้ เป็นเงิน   68,792,187.61  บาท 
                       มีรายจ่าย เป็นเงิน 27,509,351.37  บาท 
                        มีผลก าไร เป็นเงิน 41,282,836.24  บาท 

 สหกรณ์มัน่คง โปร่งใส คือหัวใจของสมาชิก  ขอใหส้มาชิกติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ  ไดท่ี้ www.uthaicoop.com  

ข่าว

http://www.uthaicoop.com/

