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   สวสัดี   ชาวสมาชิกสหกรณ์ฯ    ทุกท่าน    ช่วงน้ีฝนตกบ่อย  ดูแลสุขภาพตวัเองดว้ยนะคะ   ^_^  เดือนน้ี  สหกรณ์ฯ  มีข่าว
จะแจง้ใหก้บัสมาชิกทุก ๆ ท่านทราบ... 

   ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จ ากดั  ชุดท่ี 31 คร้ังท่ี 10 / 2563  เม่ือวนัท่ี  25  
กนัยายน   2563  ไดม้ติเห็นชอบให ้สหกรณ์ฯ ปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝาก และ ปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท  รายละเอียด  
ดงัน้ี 
 

ประเภทเงินรับฝาก 
อตัราดอกเบ้ียเงินรับฝาก (ร้อยละต่อปี )  

ประเภทเงินกู ้
อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(ร้อยละต่อปี) 

เดิม ใหม่ (ลดลง)  เดิม ใหม่ (ลดลง) 
เงินฝากออมทรัพย ์  3.65 3.40  เงินกูส้ามญัใชบุ้คคลค ้าประกนั 6.40 6.35 
เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ 3.75 3.50  เงินกูฉุ้กเฉิน 6.40 6.35 
เงินฝากออมทรัพย ์ 3.85 3.65  เงินกูส้ามญัเพ่ือการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ 5.40 5.35 
พิเศษ ผูเ้กษียณฯ    เงินกูส้ามญัใชทุ้นเรือนหุน้ค ้าประกนั 5.90 5.85 

  ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.  2563   เป็นต้นไป 

ตามที่ประชมุของคณะกรรมการด าเนนิการ   ชดุท่ี  31    ครั้งที่ 9 / 2563  เมือ่วนัที่   24   สงิหาคม  พ.ศ.  2563   

คณะกรรมการด าเนนิการ   ไดม้มีตใิหเ้ปิดรับสมคัรประธานกรรมการด าเนนิการ และ  กรรมการด าเนนิการ    ชดุท่ี  32   ประจ าปี     

2564     แทนต าแหนง่ที่ว่างลง    8      ต าแหนง่     และ  ผูต้รวจสอบกิจการ      3  ต าแหนง่  สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสขุ

อทุยัธาน ี จ ากดั  จึงเปิดรับสมคัรประธานกรรมการด าเนนิการ กรรมการด าเนนิการ และ  ผูต้รวจสอบกิจการ แทนในต าแหนง่ที่ว่าง 

ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม   พ.ศ.  2563  ถึง วนัที่    30   ตลุาคม   พ.ศ. 2563  ขอรับและยื่นใบสมคัรไดท้ี่  ส านกังานสหกรณอ์อมทรพัย์

สาธารณสขุอทุยัธาน ี จ ากดั  โดยต าแหนง่ที่เปิดรับ  มดีงันี ้

1. ประธานกรรมการด าเนนิการ   1 ต าแหนง่ 

   2.  กรรมการประจ าหนว่ย รพ.อทุยัธาน ี  2 ต าแหนง่ 

   3.  กรรมการประจ าหนว่ย สสอ.เมอืงอทุยัธาน ี 1 ต าแหนง่ 

   4.  กรรมการประจ าหนว่ย อ.หนองขาหย่าง  1 ต าแหนง่ 

   5.  กรรมการประจ าหนว่ย อ.บา้นไร่   1 ต าแหนง่ 

   6.  กรรมการประจ าหนว่ย อ.ลานสกั  1 ต าแหนง่ 

   7.  กรรมการ ( ขา้ราชการบ านาญ )  1 ต าแหนง่ 

   8.  ผูต้รวจสอบกจิการ    3 ต าแหนง่ 

 แจง้ผลการตรวจรางวลัสลากออมสินพิเศษ 3 ปี  หมายเลข 108 ฎ 8138433 – 8338432  : งวดท่ี 9 / 2563  สหกรณ์ฯ 
ไดรั้บเงินรางวลั  จ  านวน  7,200.-  บาท ( เจ็ดพนัสองร้อยบาทถว้น )  

 ส าหรบัสมาชิกสามญัทีค่รบรอบวนัเกิด ตั้งแต่เดือน  กนัยายน  2563 มีรายช่ือ  ดงันี้   1.นางพณิฎา  บุญศรี อายุครบ 60 ปี  (เกิด 

1 ก.ย. 2503 )   2. นางพรรณี  พนัธเ์ขียน อายุครบ 60 ปี ( เกิด20 ก.ย. 2503 ) 3. นายจกัรพงศ ์ พุ่มทอง อายุครบ 60 ปี ( เกิด 20 ก.ย. 

2503 )    4. นางกญัญา  กล า่ทรพัย ์อายุครบ  65 ปี  ( เกิด 10 ก.ย. 2498 )   5.  นางจ ารสั  มรรยาทอ่อน อายุครบ 65 ปี ( เกิด 11 ก.ย. 

2498)   6. นายด ารง  อุณฑพนัธุ ์  อายุครบ   65  ปี  ( เกิด 2 ก.ย. 2498 )   7. นางวาสนา   หมัน่เขตรกิจ   อายุครบ 70 ปี ( เกิด 13 ก.ย. 

2493 ) รวม 7  ราย  จะไดร้บัสวสัดิการครบรอบวนัเกิด   รายละ  1,000.- บาท   และสหกรณฯ์ จะโอนเงินสวสัดิการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝาก

ออมทรพัย ์(เล่มสีเหลือง)  ของสมาชิกเลยค่ะ  

  สหกรณ์ฯ  แจ้งผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  ให้กบัสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ  ดงันี้ 
        ตั้งแต่  เดอืนพฤศจิกายน  2562- สิงหาคม   2563 สหกรณ์ฯ   มีรายได้   เป็นเงิน 95,082,789.80  บาท 
        มีรายจ่าย  เป็นเงิน 35,953,064.59  บาท 
        มีผลก าไร  เป็นเงิน 59,129,725.21  บาท 

 สหกรณ์มัน่คง โปร่งใส คอืหัวใจของสมาชิก  ขอให้สมาชิกตดิตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ  ได้ที ่www.uthaicoop.com  
เบอร์โทรตดิต่อ  056 - 970161 ,  056 - 970052 ,  086 - 2138008 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

http://www.uthaicoop.com/

