
* อตัราดอกเบ้ีย เงินฝาก  ของสหกรณ์ฯ                 * อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ 
     เงินฝากออมทรพัย ์          ร้อยละ   3.90  ต่อปี         เงินกู้   ฉุกเฉิน        ร้อยละ   6.40  ต่อปี 
     เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ    ร้อยละ   4.00  ต่อปี      สามญัใช้คนค ้า       ร้อยละ   6.40  ต่อปี 
     เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ ผู้เกษียณอายุราชการ   ร้อยละ   4.10  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.่......9.......ประจ าเดอืน...สิงหาคม 2562............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
   

 แจ้งสมาชิกทีม่ีความประสงค์จะยื่นขอรับทนุการศกึษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2562  ใกล้จะหมดเขตยื่น 
เอกสารแล้วนะคะ  สมาชิกท่านใดทีม่ีบุตรศกึษาในระดับช้ันที่เข้าหลักเกณฑท์ี่สหกรณ์ฯ  ก าหนด และมคีวามประสงค์จะยื่นขอรบัทนุฯ  
ปี 2562  ขอให้ด าเนินการจัดส่งเอกสารภายในวันที่  15  กนัยายน  2562  นี้นะคะ ... รบัทราบทุกท่านนะคะสมาชิก... 

   สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุอทุยัธานี  จ ากดั  เปิดรับสมัครกรรมการประจ าหน่วยชุดที่ 31  ที่หมดวาระ และ 
ผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ฯ  ประจ าปี  2563 ต้ังแต่วันที่ 2 – 16  กนัยายน  2562 นี้   โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

ต าแหน่งที่เปิดรับ   
1.1 กรรมการประจ าหน่วย รพ.อทุยัธาน ี 2  ต าแหน่ง 
1.2 กรรมการประจ าหน่วย สสจ.อทุยัธาน ี 1  ต าแหน่ง 
1.3 กรรมการประจ าหน่วย อ.หนองฉาง  1  ต าแหน่ง 
1.4 กรรมการประจ าหน่วย อ.ทพัทนั  1  ต าแหน่ง 
1.5 กรรมการประจ าหน่วย อ.สว่างอารมณ ์ 1  ต าแหน่ง 
1.6 กรรมการประจ าหน่วย อ.ห้วยคต  1  ต าแหน่ง 
1.7 กรรมการกลาง    1  ต าแหน่ง 
1.8 ผู้ตรวจสอบกจิการ   2  ต าแหน่ง 
ยื่นและขอรับใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ฯ นะคะ  

   จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 30 คร้ังที่ 9 / 2562  เม่ือวันที่  24  กรกฎาคม  2562  ได้มีมติในที่ประชุม
ให้สหกรณ์ฯ ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภท โดยให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่  1  สิงหาคม  2562 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังน้ี  
  อัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก     ร้อยละต่อปี 
  เงินฝากออมทรัพย ์    จากเดิม  4.10 ปรับลดเป็น 3.90 
  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ    จากเดิม  4.15 ปรับลดเป็น 4.00 
  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ผูเ้กษียณอายรุาชการ  จากเดิม  4.40 ปรับลดเป็น 4.10 

   แจง้ผลการตรวจรางวลัสลากออมสินพเิศษ 3 ปี  หมายเลข 108 ฎ 8138433 – 8338432 เดือนที่ 08 / 2562  
ไดเ้งินรางวลัทั้งส้ิน  7,600.- บาท ( เจด็พนัหกร้อยบาทถ้วน ) รับทราบนะค้า 

   แจง้ขอเปลีย่นแปลงวนัประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2562 ของสหกรณ์ฯ  โดยมมีตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่30 ครัง้ที ่ 10 / 2562  เมือ่วนัที ่ 26 สงิหาคม  2562  จากเดมิวนัอาทติยท์ี ่ 22 ธนัวาคม  
2562  เป็น วนัทีเ่สารท์ี ่ 21  ธนัวาคม  2562  สถานที ่  คอื  โรงแรมหว้ยขาแขง้เชษฐศลิป์  อ.เมอืง  จ.อุทยัธานี  นะคะ....
ซึง่ในปีนี้ สหกรณ์ฯ  จะขอความรว่มมอืจากสมาชกิทุกทา่นใหจ้ าเลขสมาชกิของตนเองแล้วมาแจง้กบัหน่วยลงทะเบยีนทีร่บั
ลงทะเบยีนในวนัประชุมใหญฯ่  เนื่องจากปีนี้สหกรณ์ฯ จะจดัเรยีงหน่วยลงทะเบยีนจากเดมิคอื แบบหน่วยงาน  เป็น  
จดัเรยีงตามเลขสมาชกิและแยกเป็นประเภท สามญั / สมทบ ... รบัทราบนะคะสมาชกิ... 

   แจ้งประมาณการการรับเงนิจากสมาชิก ประจ าเดือน  กรกฎาคม   2562  ดงันี ้
  สมาชิกสามญั  จ  านวน  1,708 ราย  ,  สมาชิกสมทบ (1)  จ  านวน  524 ราย , สมาชิกสมทบ (2) จ  านวน 651 ราย 
   หุ้นสมาชิกสามญั  เป็นเงิน 3,093,350.-  บาท 
   หุ้นสมาชิกสมทบ (1) เป็นเงิน    581,800.-   บาท 
   หุ้นสมาชิกสามญั (2) เป็นเงิน    610,800.-   บาท       รวม 4,285,950.-   บาท 

   ส าหรับสมาชิกสามัญท่ีครบรอบวันเกิด ในเดือน สิงหาคม 2562 มีรายช่ือ ดังนี้ 1. นายสมโภชน์  นาคพงษ์  อายุครบ 60 ปี  
(เกิด 28 ส.ค. 2502)     2. นายสมเกียรติ  กระเทศ     อายคุรบ 60 ปี    (เกิด 15 ส.ค. 2502)    3. นายวิเชียร  ภิยโยทัย     อายุครบ 60  ปี     (เกิด 29 2.ค. 
2502 ) 4. นางชีวรัตน์  สงข า  อายุครบ 65 ปี ( เกิด 6 ส.ค. 2497 )5.นางเฉลียว  อบอาย  อายุครบ 65 ปี ( เกิด 17 ส.ค. 2497 ) 6. นางพัชรี โพธ์ิภู่ อายุ
ครบ 65ปี   ( เกิด 28 ส.ค. 2497 )    7.  นายวิเวก  ระยับแสงรุ้ง     อายุครบ 75 ปี (เกิด 10 ส.ค. 2487) 8. นางกานดา  เสนานันท์ อายุครบ 80 ปี (5 ส.ค. 
2482 ) รวม 8 ราย  จะได้รับสวัสดิการครบวันเกิด รายละ 1,000.- บาท และสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีเหลือง)  ของ
สมาชิกเลยค่ะ   

 สหกรณ์ฯ  แจ้งผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  ให้กับสมาชิกทกุท่านได้รับทราบ  ดังน้ี 
          ต้ังแต่  เดือน พฤศจิกายน 2561 – เดือน  กรกฎาคม  2562 สหกรณ์ฯ มีรายได้ เป็นเงิน   77,634,027.15  บาท 
                       มีรายจ่าย เป็นเงิน 30,717,473.21  บาท 
                        มีผลก าไร เป็นเงิน 46,916,553.94  บาท 

 สหกรณ์มัน่คง โปร่งใส คือหัวใจของสมาชิก  ขอใหส้มาชิกติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ  ไดท้ี่ www.uthaicoop.com  

ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

http://www.uthaicoop.com/

