
* อตัราดอกเบ้ีย เงินฝาก  ของสหกรณ์ฯ                 * อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
     เงินฝากออมทรพัย ์          ร้อยละ   3.65  ต่อปี         เงินกู้   ฉุกเฉิน        ร้อยละ   6.40  ต่อปี 
     เงินฝากออมทรพัย์พิเศษ    ร้อยละ   3.75  ต่อปี      สามญัใช้คนค า้       ร้อยละ   6.40  ต่อปี 
     เงินฝากออมทรพัย์พิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ   ร้อยละ   3.85  ต่อปี ใช้หุ้นค า้             ร้อยละ   5.90  ต่อปี 
      เพื่อการอนัจ าเป็น  ร้อยละ   5.40  ต่อปี 
              
      

        

 

  

 

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

ปีที่........................31.......................ฉบบัท่ี..............6.......ประจ าเดือน..............มถุินายน  2563...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
 
   สวสัดี   ชาวสมาชิกสหกรณ์ฯ  ทุกท่าน  ยา่งเขา้สู่เดือน กรกฎาคม  2563  แลว้  เดือนน้ีมีวนัหยดุหลายวนั  แต่
ยงัอยูใ่นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อยู ่ ขอใหส้มาชิกทุกท่านดูแลสุขภาพของตวัเองดว้ยนะคะ   ^_^  เดือนน้ี  
สหกรณ์ฯ  มีขา่วจะแจง้ใหก้บัสมาชิกทุก ๆ ท่านทราบ... 

  ข่าวแรกท่ีจะแจ้งให้สมาชิกทุกทราบคือ  ในปีนี้  สหกรณ์ฯ ของดการจัดโครงการอบรมสหกรณ์ฯ พบสมาชิก  คร้ังที่  
15  ซ่ึงเดิมจะจัดขึน้ในวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563  เน่ืองจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  สหกรณ์ฯ แจ้งให้
สมาชิกทุกท่านทราบนะคะ..... 

  ส าหรบัโครงการอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก ครัง้ท่ี 9  ท่ีจดัขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลยัสารพดัช่างอทุยัธานี    ซ่ึง
ตรงกบัวนัเสารท่ี์  11    กรกฎาคม     2563      โดยคณะวิทยากรจาก วิทยาลยัสารพดัช่างอทุยัธานี  และจะให้ความรู้ใน
การท าเค้กชอ๊คโกแลตหน้าน่ิมและเค้กส้ม    จ านวนผู้เข้าอบรมคือ 60 ท่าน  ยงัคงมีการอบรมเหมือนเดิม  และสมาชิก
ท่านใดแจ้งรายช่ือไว้กบักรรมการประจ าหน่วยของท่าน ขอให้เข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยนะคะ 

  แจง้ผลการตรวจรางวลัสลากออมสินพิเศษ 3 ปี  หมายเลข 108 ฎ 8138433 – 8338432  : งวดที่ 6 / 2563  สหกรณ์ฯ ไดรั้บเงินรางวลั  
จ  านวน  7,600.-  บาท ( เจ็ดพนัหกร้อยบาทถว้น )  

  แจง้อีกคร้ังส าหรับประกาศฯ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารขอกูเ้งินสามญัเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ ( มาตรการลดดอกเบ้ียช่วยเหลือ
สมาชิก สู้ภยัโควิด-19 ) ซ่ึงมีระยะเวลาในการยืน่เอกสาร ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 – วนัท่ี 15  กรกฎาคม 2563  ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 
บาท/ปี  รายละเอียด ดงัน้ี  

1. วงเงินกูเ้พื่อการศึกษา  ดงัน้ี 
- ระดบัชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  วงเงินไม่เกิน  200,000.- บาท 
- ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – ต  ่ากว่าปริญญาตรี  วงเงินไม่เกิน  250,000.-  บาท 
- ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  วงเงินไม่เกิน  300,000.-  บาท 

2. เงินกูเ้พื่อซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ จกัรยานไฟฟ้า / รถยนต ์  วงเงินไม่เกนิ  600,000.-  บาท 
3. เงินกูเ้พื่อซ้ือกลอ้งดิจิตอล / เคร่ืองคอมพิวเตอร์  วงเงินไม่เกิน  50,000.- บาท 
4. เงินกูเ้พื่อธุรกิจขนาดเลก็ ( SME / OTOP ) วงเงินไม่เกิน  300,000.-  บาท 
5. เงินกูเ้พื่อซ้ืออาวุธปืน วงเงินไม่เกิน  100,000.-  บาท 
6. เงินกูเ้พื่อสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ,   เงินกูเ้พื่อช าระหน้ีแทนผูกู้ใ้นฐานะผูค้  ้ าประกนั และ/หรือ คู่สมรส ทายาทของผูกู้ ้  

วงเงินไม่เกิน  250,000.- บาท  
หมายเหตุ  ขอ้ วงเงินกูต้ามขอ้ 1 – 5 ใหผ้่อนช าระไดไ้ม่เกิน 120 งวด , วงเงินกู ้ตามขอ้ 6 ใหผ้่อนช าระไดไ้ม่เกิน  300  งวด 
เม่ือครบก าหนดในวนัที่แจง้ใหก้ลบัมาใชห้ลกัเกณฑเ์ดิมท่ีก  าหนดไวก้่อนหนา้ประกาศฯ ฉบบัน้ี 

 ส าหรบัสมาชิกสามญัท่ีครบรอบวนัเกิด ตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  2563 มีรายชื่อ  ดงันี้   1.นางณภคัคนนัท ์ ยวุดี  อายคุรบ 60 ปี  

(เกิด 10 มิ.ย. 2503) 2. น.ส.สมพิศ ชูรศัมี อายคุรบ 60 ปี ( เกิด 4 มิ.ย. 2503 ) 3. นายส ารอง  เทพสมุทร อายคุรบ 60 ปี ( เกิด 19 มิ.ย. 

2503 ) 4. นายสมจิตร  ทศัจนัทร ์อายคุรบ  6 0 ปี  ( เกิด 21 มิ.ย. 2503 )   5.  นายวินยั   บุญมา   อายคุรบ 60 ปี ( เกิด 3 มิ.ย. 2503 ) 

6. นางวาสนา  วิริยะจิรด ารง  อายคุรบ  60  ปี  ( เกิด 29 มิ.ย. 2503 )   7. นางปราณี  รตันวราหะ อายคุรบ 65 ปี ( เกิด 10 มิ.ย. 2498 ) 

8. นายอรุณ  แต่งสิงหต์รง อายคุรบ 70 ปี  ( เกิด 3 มิ.ย. 2493 ) 9. นางจรีย ์ ชมพูนุช  อายคุรบ 75 ปี ( เกิด 16 มิ.ย. 2488 ) รวม 9 ราย  

จะไดร้บัสวสัดิการครบรอบวนัเกิด รายละ  1,000.- บาท   และสหกรณฯ์ จะโอนเงินสวสัดิการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์(เล่มสีเหลือง)  

ของสมาชิกเลยค่ะ  

  สหกรณ์ฯ  แจ้งผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ  ดังนี้ 
        ตั้งแต่  เดือนพฤศจิกายน  2562- พฤษภาคม  2563 สหกรณ์ฯ   มีรายได้   เป็นเงิน 64,657,438.34  บาท 
        มีรายจ่าย  เป็นเงิน 25,365,712.66  บาท 
        มีผลก าไร  เป็นเงิน 39,291,725.68  บาท 

 สหกรณ์มัน่คง โปร่งใส คือหวัใจของสมาชิก  ขอใหส้มาชิกติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ  ไดท่ี้ www.uthaicoop.com  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

http://www.uthaicoop.com/

