สอ.สธ.อด.

จดหมายข่าว

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE UDONTHANI PROVINCIAL, LIMITED

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2556-2559

http://www.udcoop.com
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรทางการเงินที่มั่นคง ผ่านมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA)

19 มกราคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำ�กัด

โครงการจัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปี 2561
ณ เขาค้อฟรีเดย์รีสอร์ท อำ�เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แนะนำ�เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ คนใหม่

22 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐิน

นางสาววรรณพร ไชยสัตย์ นายศราวุธ สืบอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานขับรถ

เด่ น ใ น ฉ บ ั บ

เก็บตกภาพประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560

เตรียมออกสัญจรพบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด มีแผน
ออกสัญจรพบสมาชิกเพื่อให้บริการ รับฝากเงิน รับเอกสารสัญญา
เงินกู้ รับปรับสมุดเงินฝาก รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ และให้บริการ
อื่น ๆ ในปี 2561 โดยเริ่มให้บริการโรงพยาบาลกุดจับ
เป็นแห่งแรก

นายอมเรศ อุปพงษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 24/2560
สารจากประธานดำ�เนินการ/บรรณาธิการ
เปิดให้รีไฟแนนท์ (ให้กู้ก่อนครบกำ�หนด)
ขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2
ข่าวความเคลื่อนไหวสหกรณ์
ผลการดำ�เนินงานสหกรณ์
เก็บตกจากที่ประชุมใหญ่
ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

2
3
4
4
5
6
7
8

จดหมายข่าว
2 สอ.สธ.อด.

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

คณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
ชุดที่ 25/2561
คณะกรรมการอำ�นวยการ

นายสาคร อำ�คา
รองประธานกรรมการ1

นายสาคร รอดขันเมือง
ประธานกรรมการ

นายสมจง โกมุทกลาง
รองประธานกรรมการ2

นายปุรินทร์ จุนโกเศศ
เหรัญญิก

นางวันเพ็ญ ใจซื่อ
เลขานุการ

นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย
กรรมการเงินกู้

นางพัชรินทร์ ชำ�นาญกิจ
เลขานุการ กรรมการเงินกู้

คณะกรรมการเงินกู้

นางสมศรี มะลาศรี
กรรมการเงินกู้

นายสุนันท์ สุวรรณ
ประธานกรรมการเงินกู้

นายสุพัฒน์ กองศรีมา
กรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายเสกสรรค์ สองจันทร์
กรรมการศึกษาฯ

นายสุรัตน์ กัณหา
ประธานกรรมการศึกษาฯ

นายสมคิด สิทธิโคตร
กรรมการศึกษาฯ

นายวิชิต ยศสงคราม
กรรมการศึกษาฯ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสุรเชษฐ์ ดวงตาผา
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นางอมราภรณ์ พุทโธ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสุชีวา ศรีภิรมย์
เลขานุการ กรรมการศึกษาฯ

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤษจิ
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

สารจาก

ประธานกรรมการ
ดำ�เนินการ
เรียน

จดหมายข่าว

สอ.สธ.อด.

สารจาก

3

บรรณาธิการ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จำ�กัด ทุกท่าน
เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2561 กระผมในนามประธาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด ขออวยพร
ให้ทุกท่านมีความสุขร่างกายแข็งแรงต่อสู้ชีวิตด้วยความสุขตลอด
ปี 2561
ส่วนในด้านการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันนี้จะ
เป็นภาวะดอกเบี้ยตลาดน่าจะสูงขึ้น จึงขอให้พี่น้องสมาชิก
ได้เฝ้าระวังตรวจสอบการเงินของตัวท่านให้เป็นอย่างดี ส่วนผม
และคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ชุดที่ 25 จะดูแลพี่น้องสมาชิก
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ค้ำ� ผู้กู้ และผู้ฝาก ตอนนี้ระเบียบ
การกู้โดยใช้อสังหาริมทรัพย์มาจดจำ�นองค้ำ�ประกันหนี้ได้ผ่าน
นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดให้ใช้ได้แล้ว คงจะเป็นปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2561
อย่างไรก็ตามผมหวังว่าสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านจะได้
ติดตามภาวะการเงินของตลาดต่อไป
สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกและครอบครัวมีความสุขตลอดไป

สวัสดีปีใหม่ 2561
ต้อนรับการดำ�เนินการสหกรณ์ย่างเข้าสู่ปีที่ 27 ปีที่
ผ่านมาสหกรณ์ได้มีการดำ�เนินการพัฒนาปรับปรุงในหลายๆ
ด้านเพื่อดูแลสมาชิกในส่วนทั้งสมาชิกที่ออมเงิน และ
สมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้ ตลอดจนสวัสดิการ และกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ มีการลด/เพิ่ม ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินกู้ ตามสภาวะของตลาดทุน ซึ่งผลตอบแทนเงินปันผล
และเฉลี่ยคืนในปี 2560 ยังคงอัตราเท่าเดิมเท่ากับปี 2559
ที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีการลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาในปี 2560
ต่อเนื่องมาจนถึง 1 ตุลาคม 2560 ก็ตาม
คณะกรรมการชุดนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ ของ
สหกรณ์ ที่ไม่เน้นมุ่งหวังผลกำ�ไร และดูแลสมาชิกทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกัน
เนื่องในวาระดิถีปีใหม่นี้ ขออวยพรให้สมาชิก
ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ร่ำ�รวยเงินทอง สุขภาพ
แข็งแรงตลอดไปเทอญ

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

(นายสุรัตน์ กัณหา)
บรรณาธิการบริหาร

จดหมายข่าว
4 สอ.สธ.อด.

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

เปิดให้รีไฟแนนท์ (กู้ก่อนถึงกำ�หนด)

หลักเกณฑ์เงื่อนไขให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำ�หนด มีดังนี้
1.กำ�หนดระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – วันที่ 31 มีนาคม 2561
2.ประเภทเงินกู้สามัญ หรือสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต เท่านั้น
3.เงื่อนไขเพิ่มเติม
3.1 กรณีสมาชิกที่มีเงินกู้สามัญ หรือ พัฒนาคุณภาพชีวิต เดิม ต้องส่งชำ�ระหนี้เงินกู้สามัญ หรือ สามัญ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมาแล้วไม่ต่ำ�กว่า 3 เดือน
3.2 ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ค้างชำ�ระรายเดือน หรือค้ำ�ประกันสมาชิกที่ค้างชำ�ระรายเดือน
3.3 สมาชิกสามารถ ใช้สิทธิการกู้ใหม่ก่อนกำ�หนด ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
3.4 สมาชิกที่มี อายุ 57 ปี ขึ้นไป ให้มีหนังสือรับรองอายุการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อคำ�นวณบำ�นาญ(ข้าราชการ) และบำ�เหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจำ�)
3.5. เงื่อนไขอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ

ขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

เนื่องด้วย การระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 14) จะสิ้นสุดระยะเวลาการ
รับฝากในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จำ�กัด ชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการ
ระดมเงิน รับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ต่อไปอีกเป็นระยะที่ 11 ซึ่งมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี้
1. บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่ครบกำ�หนดฝากในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 หากไม่ถอนหรือ
ปิดบัญชีเงินฝาก ให้ถือว่าได้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 15) ต่อ
2. รับบริการเปิดบัญชีเงินฝากจากสมาชิกรายใหม่ มีเงื่อนไขดังนี้
2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
2.2 ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนครั้งที่ 2 จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ 1 ของ
ยอดเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน 500 บาท
2.3 ถ้าถอนเงินฝากก่อนครบกำ�หนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
2.4 ยอดเงินฝากในบัญชีมีจำ�นวนต่ำ�กว่า 5,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
2.5 อัตราดอกเบี้ย (ตามประกาศสหกรณ์ฯ ปัจจุบันอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี)
2.6 เริ่มตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 15) ได้ที่สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ระหว่างเวลา 08.30 น. -15.30 น. ทุกวันทำ�การ
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

จดหมายข่าว

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

ข่าว ความเคลื่อนไหวสหกรณ์

สอ.สธ.อด.
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้

1. ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมสามัญสินมั่นคง สำ�หรับสมาชิกกลุ่ม 1 อายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี

วงเงินไม่เกิน 3,500,000.00 บาท

		
- เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 25% ของเงินได้รายเดือน
		
- อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 75 ปี /บำ�เหน็จ ไม่เกิน 60 ปี
		
- ส่งชำ�ระไม่เกิน 240 งวด
				
ส่งแบบสหกรณ์ รีกู้ได้เมื่อชำ�ระแล้ว 12 งวด
				
ส่งแบบธนาคาร รีกู้ได้เมื่อชำ�ระแล้ว 18 งวด
		
- ดอกเบี้ย 6.75 ต่อปี
		
- มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน และบุคคลค้ำ�ประกัน
		
- หลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศสหกรณ์
2. จัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องโรงเรียนบ้านวังทอง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
3. แจ้งสมาชิกเสียชีวิต ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 และมอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกดังนี้

รายชื ่ อ สมาชิ ก เสี ย ชี ว ิ ต

กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก

นายเกรี ย งศั ก ดิ ์ ทองแท้

90,000.00 บาท

นายมานิ ต ย์ ไ ชย โพธิ ส ุ ร ิ น ทร์
นายสงวน กาลวิ บ ู ล ย์
นายเมื อ งเพชร บุ ญ ประคม

20,000.00 บาท
90,000.00 บาท
90,000.00 บาท

เงิ น สงเคราะห์ ส มาชิ ก
จ่ า ยในเดื อ น ก.ย. 2560
30,000.00 บาท
10,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท

4. ดำ�เนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
4.1 พนักงานขับรถ ผู้สอบได้ คือ นายศราวุธ สืบอินทร์
4.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ (แทนตำ�แหน่งที่ว่าง) ผู้สอบได้คือ นางสาววรรณพร ไชยสัตย์
4.3 เจ้าหน้าที่การเงิน (แทนตำ�แหน่งที่ว่าง) ผู้สอบได้ คือ นายอมเรศ อุปพงษ์
5. กำ�หนดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
ประจำ�ปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จะรับสมัครสมาชิกประเภทสมทบบิดา
และสบทบมารดา อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ อีกเพียงสองรอบ คือ รอบ 1-20 กุมภาพันธ์ 2561 และ 1-20 มีนาคม 2561
เป็นรอบสุดท้าย หลังจากนั้นจะรับสมัครเพียงสมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบประเภทบุตรสมาชิกและคู่สมรสอายุไม่เกิน 56 ปีเท่านั้น
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว
6 สอ.สธ.อด.

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

ผลการดำ�เนินงาน ต.ค.-ธ.ค.2560
รายการ

1. จำ�นวนสมาชิก

1.1 สมาชิกสามัญ
1.2 สมาชิกสมทบ
2. สินทรัพย์รวม
2.1 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
2.2 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
2.3 เงินสด,เงินฝาก และเงินลงทุน
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร
- เงินลงทุน
2.4 สินทรัพย์อื่น
3. หนี้สินรวม
3.1 เงินกู้ยืม
3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
3.3 หนี้สินอื่น
4. ทุนของสหกรณ์
4.1 ทุนเรือนหุ้น
4.2 ทุนสำ�รอง
4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ
4.4 กำ�ไรสะสม
5. รายได้
5.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้
5.2 รายได้อื่นๆ
6. ค่าใช้จ่าย
6.1 ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้เงินกู้
6.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
6.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร

ตุลาคม 2560

(ณ 31 ตุลาคม 2560)

4,727
4,228
499
3,536,553,370.96
31,996,959.02
3,419,219,638.48
63,926,558.35
18,357,000.00
3,053,215.11
1,539,227,309.53
658,000,000.00
870,915,803.12
10,311,506.41
1,997,326,061.43
1,704,784,300.00
113,914,675.89
12,160,635.08
166,466,450.46
16,192,262.29
16,187,724.75
4,537.54
4,508,866.21
2,229,013.71
178,388.94
2,101,463.56

พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560

(ณ 30 พฤศจิกายน 2560) (ณ 31 ธันวาคม 2560)

4,771
4,263
508
3,557,083,337.75
32,556,132.02
34,273,632.27

4,780
4,268
512
3,619,788,846.81
28,487,004.25
3,532,964,233.20

76,270,883.35
18,357,000.00
3,395,625,690.11
1,649,693,707.56
726,000,000.00
913,121,484.05
10,572,223.51
1,907,389,630.19
1,731,454,310.00
135,251,091.44
15,337,235.08
25,346,993.67
35,576,440.80
35,557,283.00
19,157.80
10,229,447.13
4,261,287.69
479,022.83
5,489,136.61

33,722,829.00
18,357,000.00
6,257,780.36
1,677,262,799.21
754,000,000.00
913,479,335.57
9,783,463.64
1,940,610,351.99
1,753,895,010.00
135,251,091.44
14,839,031.75
36,625,218.80
58,671,245.56
58,556,092.64
115,152.92
20,130,331.15
6,372,852.06
8,825,644.03
4,931,835.06

กราฟผลการดำ�เนินงาน

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

จดหมายข่าว

สอ.สธ.อด.
เก็ บ ตก ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2560

7

นายแพทย์สมิต ประสันนาการ กล่าวเปิดการประชุม

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ตอบคำ�ถามสมาชิกและชี้แจงยอดงบการเงิน

กรรมการจากสมาคมฌาปนกิจ สสธท. ,กองทุน กสธท. และ
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

มอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดี

มอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดี

บรรยากาศในที่ประชุม

สมาชิกร่วมซักถาม

จดหมายข่าว
8 สอ.สธ.อด.

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

ล้านที่

1

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ

ข้
อ
มู
ล
สมาชิ
ก
ฌกส.
ระหว่าง 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวคม 2560
รายการ

ค่าสมัครคนละ 4,040 บาท

ประเภท1 ประเภท2

ยอดรวม

สมาชิกยกมา (31 ธันวาคม 2559)
3,870 1,041 4,911
บวก สมาชิกเข้าใหม่
367
30
397
12
53
65
2/2561
1-20 ก.พ. 2561
1 ส.ค. 2561
ไม่เกิน 57 ปี หัก สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกลาออก/ให้ออก
33
1
34
3/2561
1-20 มี.ค. 2561
1 ก.ย. 2561
ไม่เกิน 57 ปี
สมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 4,192 1,017 5,209
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ได้รับการคุ้มครอง 180 วัน
4,026 1,004 5,030
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิก ฌกส.ทีเ่ สียชีวติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
สมาชิกประเภท1 เสียชีวิต 12 คน จ่ายเงินสงเคราะห์ 2,269,100 บาท
ค่าสมัคร
อัตรา
รวมเป็นเงิน
วันที่รับสมัคร
สมาชิกประเภท2 เสียชีวิต 53 คน จ่ายเงินสงเคราะห์ 2,592,800 บาท
แรกเข้า
เงินสวัสดิการ

สมาชิกภาพ อายุที่รับสมัคร
รอบสมัคร วันที่รับสมัคร สสธท. เป็นสมบู
รณ์

ล้านที่

เปิดรับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธ.ค.
2560 - 20 พ.ย. 2561
(ทุกวันที่ 1-20 ของทุกเดือน)

100 บาท

3,450 บาท

อัตราดอกเบี้ย 1.75ร้อยละต่อปี

เงินฝาก - ออมทรัพย์
เงินกู้ -

3,350 บาท

2

ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ2
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ประจำ� 12 เดือน (ภาษี 15%)
ประจำ� 24 เดือน ปลอดภาษี
สามัญสวัสดิการ
ฉุกเฉิน/ATM/สามัญทั่วไป
สามัญเสริมสภาพคล่อง
สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
สามัญมั่นคง
สามัญเพื่อชำ�ระหนี้แทนผู้กู้

2.75
3.50
4.25
3.75
3.50
5.25
6.25
6.25
6.75
6.75
4.25

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

กองบรรณาธิการ
1.เสกสรรค์ สองจันทร์
2.นายสมคิด สิทธิโคตร
3.นายวิชิต ยศสงคราม
4.นางวันเพ็ญ ใจซื่อ
5.นางพัชรินทร์ ชำ�นาญกิจ
6.นางสาวทัศนีย์ กำ�ไรทอง
บรรณาธิการบริหาร
นายสุรัตน์ กัณหา
บรรณาธิการ
นางสุชีวา ศรีภิรมย์
ที่ปรึกษา
นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการฯ
และคณะกรรมการดำ�เนินการ สอ.สธ.อด. จำ�กัด
พิมพ์ที่
บ.ภาคอีสานการพิมพ์ จำ�กัด จ.อุดรธานี
โทร. 042-246611

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

มอบเงินสงเคราะห์ทายาทสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ร่วมไว้อาลัย มอบพวงหรีด และเงินสงเคราะห์ทายาทสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

กรณีที่สมาชิกไม่สามารถนำ�ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ด้วยตนเอง สามารถนำ�ฝากได้ที่ธนาคารดังนี้...
ธ.กรุงไทย: 450-1-19704-8 ธ.ออมสิน: 05-0111900754 ธ.กรุงเทพ 284-735500-1
ธกส. 010052757595
*** เมื่อโอนแล้วโปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ***

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
4/1 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-211561, 042-249407 โทรสาร ต่อ 108

กรุณาส่ง

การเงินมั่นคง ลงทุนมั่นใจ อนาคตสดใส วางใจสหกรณ์

