
* อตัราดอกเบีย้ เงินฝาก  ของสหกรณ์ฯ                 * อตัราดอกเบีย้เงินกู้ 
     เงินฝากออมทรพัย์          ร้อยละ   3.90  ต่อปี         เงินกู้   ฉุกเฉิน        ร้อยละ   6.40  ต่อปี 
     เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ    ร้อยละ   4.00  ต่อปี      สามญัใช้คนค า้       ร้อยละ   6.40  ต่อปี 
     เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ ผู้เกษียณอายุราชการ   ร้อยละ   4.10  ต่อปี ใช้หุ้นค า้             ร้อยละ   5.90  ต่อปี 
      เพ่ือการอนัจ าเป็น  ร้อยละ   5.40  ต่อปี 
              
      

        

 

  

 
         รากฐานดี  มีสวสัดิการ  ประสานเครอืข่าย 

       “สหกรณ์ดีเด่น  ระดบัภาค  ประจ าปี  2547 – 2548” 
ปีที.่.....ชุดที.่...30.....ฉบับที.่......12.......ประจ าเดือน...พฤศจิกายน 2562............... 
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   แจ้งประชาสมัพันธ์สมาชิกการติดตามข่าวสารสหกรณ์ฯ  การโหลดเอกสารต่าง ๆ ใน website ของ
สหกรณ์ฯ  เพ่ือลดระยะเวลามาสหกรณ์ฯ  ตาม website  ดังน้ี  www.uthaicoop.com  และไปที่ Download เอกสารเลยค่า… 
 

 หนงัสือจาก   ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี  เขตตรวจราชการท่ี 18  แจง้เร่ือง  ขอส่งผลการจดัระดบั 
มาตรฐานสหกรณ์ในจงัหวดัอุทยัธานี  ประจ าปี  2562 : ผลการจดัมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี  2562   เขตตรวจราชการท่ี  18   
ของ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จ  ากดั  คือ  ผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบั  ดีเลศิ  

   แจง้ผลการตรวจรางวลัสลากออมสินพิเศษ 3 ปี  หมายเลข 108 ฎ 8138433 – 8338432 เดือนท่ี 11 / 2562  
ไดเ้งินรางวลัทั้งส้ิน  7,200.- บาท ( เจ็ดพนัสองร้อยบาทถว้น ) รับทราบนะคา้ 

  ในปี 2562 น้ี สหกรณ์ฯ   ของเรา    มีก าไรสุทธิ 64,025,742.34  บาท ส่วนปี 2561 สหกรณ์ฯ มีก าไร  
61,357,388.41 บาท   

  ในปี  2562  สหกรณ์ฯ จดัสรรก าไร  เป็นอตัราเงินปันผล  5.35%  เฉล่ียคืน  9.00%   
  ในปี  2561  สหกรณ์ฯ จดัสรรก าไร  เป็นอตัราเงินปันผล  5.35%  เฉล่ียคืน  9.35%     

   แจ้งประมาณการการรับเงินจากสมาชิก ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562  ดังนี้ 
  สมาชิกสามญั  จ  านวน  1,734 ราย  ,  สมาชิกสมทบ (1)  จ  านวน  512  ราย , สมาชิกสมทบ (2) จ านวน 660 ราย 
   หุน้สมาชิกสามญั  เป็นเงิน 3,143,450.-  บาท 
   หุน้สมาชิกสมทบ (1)   เป็นเงิน    568,900.-  บาท 
   หุน้สมาชิกสมทบ (2)   เป็นเงิน    635,400.-  บาท 
     รวมเป็นเงิน 4,347,750.-  บาท   

  วนัเสาร์ที่   21  ธันวาคม   2562 สหกรณ์ฯ  จัดการประชุมใหญ่ฯ  ปี  2562  ณ  โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์  
อ.เมือง จ.อุทัยธานี สมาชิกที่ส่งตารางเวรทีอ่ยู่เวรไม่ต้องมาเซ็นช่ือในวนัประชุมใหญ่ฯ เพราะค่าเบีย้ประชุมจะมอบให้กรรมการ
ประจ าหน่วยของท่านไปแจกให้กบัท่านเองถึงที ่  ..  ถ้าอยู่เวรแต่ไม่ส่งตารางเวร ท่านต้องมาเซ็นช่ือลงทะเบียนในวนัประชุม
ใหญ่ฯ  ถ้าไม่มาท่านจะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ( ก าหนดเวลาลงทะเบียน  ตั้งแต่วนัที่  07.00 – 10.30 น. )    ถ้าหมดเวลาท่านกจ็ะไม่ได้
รับค่าเบีย้ประชุมและสิทธิต่าง ๆ    ในการประชุมใหญ่ฯ  ..... รับทราบทุกท่านนะคะสมาชิก ..... และขอให้สมาชิกทุกท่านน าบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือ บัตรใบขับขี่ มาเพือ่แสดงตัวตนให้กบัเจ้าหน้าที่รับ
ลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนด้วยนะคะ...ทีส่ าคัญ เลขทีส่มาชิกของสมาชิกเองกต้็องจ าให้ได้ด้วย และขอให้สมาชิกทุกท่านดู
โต๊ะลงทะเบียนว่าท่านเป็นสมาชิกสามัญ , สมาชิกสมทบ (1) , สมาชิกสมทบ (2) เลขที่สมาชิกเท่าไร โต๊ะลงทะเบียนแต่ละโต๊ะจะ
เขียนบอกทุกโต๊ะนะคะ.... 

   ในคราวการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562  นี ้  สมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ ต้องท าการเลอืกตั้ง
กรรมการกลาง  จ านวน  1  ท่าน  โดยในปีนี ้มีผู้ลงสมัครกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน  ดังนี้ 

1. นายรักชาติ  จันทร์ศรี  เบอร์ 1 
2. นางวารุณ ี ทอดสนิท   เบอร์ 2 
3. นางศิริเกษ  วงษ์วกิย์กจิ  เบอร์ 3 
4. นายซาเวท  วราหะ   เบอร์ 4 

รับทราบนะคะสมาชิก... 

   ส าหรับสมาชิกสามญัทีค่รบรอบวนัเกดิ ในเดอืน พฤศจกิายน  2562 มรีายช่ือ ดงันี ้1. นางสมทรัพย์  เครือม่วง อายุครบ 60 ปี  
(เกดิ 9 พ.ย.  2502)     2. นางชลอ   เตง็เก้าประเสริฐ   อายุครบ 65 ปี  (เกดิ 1 พ.ย. 2497)    3. นายสมศักดิ์  พรมอยู่   อายุครบ 75  ปี     (เกดิ 9 พ.ย.  
2487 )  รวม 3 ราย จะได้รับสวสัดกิารครบวนัเกดิ รายละ 1,000.- บาท และสหกรณ์ฯ จะโอนเงนิเข้าสมุดเงนิฝากออมทรัพย์ (เล่มสีเหลอืง)ของ
สมาชิกเลยค่ะ 
 
   สหกรณ์ฯ  แจ้งผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  ให้กบัสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ  ดงันี ้
          ตั้งแต่  เดอืน พฤศจกิายน 2561 – เดอืน  ตุลาคม  2562 สหกรณ์ฯ มรีายได้ เป็นเงนิ  107,318,525.65  บาท 
                       มรีายจ่าย เป็นเงนิ  45,292,783.31  บาท 
                        มผีลก าไร เป็นเงนิ 64,025,742.34  บาท 
 

 สหกรณ์มัน่คง โปร่งใส คือหวัใจของสมาชิก  ขอใหส้มาชิกติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ  ไดท่ี้ www.uthaicoop.com  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

http://www.uthaicoop.com/

