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

                    ปีที.่................31...............ฉบับที.่......1.......ประจ าเดอืน.....มกราคม   2563............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 สวัสดีเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ   ทกุท่าน  ผ่านไปอีก  1  ปี    ส าหรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่  ขอให้มีความสุขกันทกุท่าน 
กับการฉลองปีใหม่  ส่ิงที่ไม่ดีในปีเก่าก็ขอให้มันหมดไปกับปีเก่า    ปีใหม่น้ีก็ขอให้มีแต่ส่ิงดี   ๆ    จงมีแด่สมาชิกสหกรณ์ฯ  
ทุกท่าน นะคะ..... และข่าวสารฉบับน้ี สหกรณ์ฯ มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกได้ทราบต่าง ๆ ดังน้ี 

 ในคราวการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด  ชุดที่ 31  คร้ังที่ 2 / 2563   
เม่ือวันที่  24  มกราคม  2563  ได้มติต่าง ๆ ที่จะแจ้งให้กับสมาชิกทราบ ดังน้ี 

1. การปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากทกุประเภทของสหกรณ์ฯ  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  
เป็นต้นไป  ดังน้ี 
                        อัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก        ร้อยละต่อปี 
  เงินฝากออมทรัพย ์          จากเดิม  3.90 ปรับลดเป็น    3.65 
  เงินฝากออมทรัพยพ์เิศษ         จากเดิม  4.00 ปรับลดเป็น       3.75 
  เงินฝากออมทรัพยพ์เิศษ  ผูเ้กษยีณอายรุาชการ       จากเดิม   4.10 ปรับลดเป็น    3.85 

2. การก าหนดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกทกุประเภท ข้ันต ่าเดือนละ 600.- บาท หากต้องการเพิม่หุ้น 
รายเดือนมากกว่า 600.- บาท / เดือน  ให้น าเงินเดือนมาค านวณโดยเพิม่หุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน  

3. ก าหนดการฝากเงินในแต่ละคร้ังของสมาชิกแต่ละรายทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกิน 1.0  ล้านบาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )  
โดยยอดเงินฝากของสมาชิกแต่ละรายทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกิน    10.0    ล้านบาท      ( สิบล้านบาทถ้วน )  ในส่วนท่ีเกินอยู่ให้คงไว้ แต่ไม่รับ  

ฝากเพ่ิม     เม่ือมีรายการเคล่ือนไหวในส่วนของการถอนเงินออกไปแล้วยอดคงเหลือเกิน 10.0 ( สิบล้านบาทถ้วน ) จะไม่รับฝากเพ่ิมอีก    
 4. สหกรณ์ฯ ขยายงวดการช าระหน้ีเงินกู้ ฉุกเฉินทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ   จากเดิม    ไม่เกิน 20 งวด เป็น  

ไม่เกิน 30 งวด  และงวดการช าระหน้ีเงินกู้สามัญทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ  จากเดิม ไม่เกิน  250 งวด  เป็น ไม่เกิน  300 งวด  
 ถือบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
  5. สหกรณ์ฯ ได้มีมติให้สมาชิกสามัญคนหน่ึงมีสิทธิยื่นกู้สามัญได้ ตามระยะเวลาการ ( อายุการเป็นสมาชิก ) ดังน้ี 

(1) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน  แต่ไม่เกิน  1  ปี  ใหกู้้ได้ไม่เกิน  40  เท่า ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น 
(2) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  2  ปี  ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  50  เท่า ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
(3) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  2 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน  3  ปี   ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 60  เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
(4) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป  แต่ไม่เกิน 5 ปี   ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  70 เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
(5) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 90 เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น  
ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นจ ากดัวงเงินไม่เกิน  3,000,000.- บาท (สามลา้นบาทถว้น)  และจะตอ้งมีทุนเรือนหุน้ที่อยูใ่น 

สหกรณ์ฯ น้ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู ้ ถือบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

  แจง้ผลการตรวจรางวลัสลากออมสินพิเศษ 3 ปี  หมายเลข 108 ฎ 8138433 – 8338432   : งวดที่ 1 / 2563  สหกรณ์ฯ  ไดรั้บ
เงินรางวลั  จ านวน  7,200.-  บาท 

  ส าหรับสมาชิกสามัญท่ีครบรอบวันเกิด ต้ังแต่เดือน มกราคม  2563 มีรายช่ือ  ดังนี้  1. นายเพ่ิมเกียรติ  ต้ังเจริญศิลป์  อายุครบ 60 ปี  
(เกิด 28 ม.ค. 2503) 2. นายประชา  ปาจิตร   อายุครบ   60  ปี    (เกิด 30 ม.ค. 2503)    3. นายยงยุทธ    พ่ึงเนียม  อายุครบ 60 ปี   (เกิด 7 ม.ค. 2503 ) 
4. นางสมหมาย  ต้ังเชยวิไล  อายุครบ  60 ปี (เกิด 14 ม.ค 2503 ) 5. นางชัญญาภัค  สัตย์จาธรรม  อายุครบ 60 ปี (เกิด 15 ม.ค. 2503)  6. นายเฉลิมชัย  
มากมี อายุครบ 60 ปี (เกิด 16 ม.ค. 2503)  7. นางสุพรรณา  ศรีพัฒน์ อายุครบ 65 ปี (เกิด 16 ม.ค. 2498)  8. นางสุภมาลี    เศรษฐไพศาล    อายุครบ 
65 ปี  (เกิด 20 ม.ค. 2498) 9. นางสุดาวรรณ  มณีจิระสุนทร อายุครบ 65 ปี (เกิด 1 ม.ค. 2498)  10. นางลัดดาวัลย์  วงษ์รักษ์ อายุครบ 70 ปี (เกิด 3 
ม.ค. 2493) 11. นางสมบัติ  ศรลัมพ์ อายุครบ 70 ปี (เกิด 1 ม.ค. 2493) 12. น.ส.วาณีรัตน์  วงษ์วิกย์กิจ อายุครบ 75 ปี (เกิด 3 ม.ค. 2488) รวม 12 ราย  
จะได้รับสวัสดิการครบวันเกิด รายละ  1,000.- บาท และสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีเหลือง)  ของสมาชิกเลยค่ะ   

  สหกรณ์ฯ  แจ้งผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  ให้กับสมาชิกทกุท่านได้รับทราบ  ดังน้ี 
        ต้ังแต่  เดือนพฤศจิกายน  - ธันวาคม 2562 สหกรณ์ฯ   มีรายได้   เป็นเงิน 16,283,988.58  บาท 
        มีรายจ่าย เป็นเงิน   8,316,621.31  บาท 
        มีผลก าไร เป็นเงิน   7,967,367.27  บาท 
 สหกรณ์มัน่คง โปร่งใส คือหัวใจของสมาชิก  ขอใหส้มาชิกติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ  ไดท้ี่ www.uthaicoop.com  

 

http://www.uthaicoop.com/

