ประจําเดือน สงหาคม
ประจาเดอน
สิ งหาคม 2559
หลักการทํางาน

11 ถนนกาลงทรพย
ถนนกําลังทรัพย์ ตาบลเขานเวศน
ตําบลเขานิเวศน์ อํอาเภอเมอง
าเภอเมือง จงหวดระนอง
จังหวัดระนอง 85000
“ ถูกต้ อง รวดเร็ว โปร่ งใส ตรวจสอบได้ สร้ างศรัทธา ผลงานดี ”

วิสัยทัศน์
“เป็ นเลิศด้ านบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ยึดสมาชิกเป็ นศนย์
ู กลาง เพือประโยชน์สงสดของสมาชิ
ู ุ
ก”

พันธกิจ
1.ส่งเสริ มการออมทรัพย์ โดยการรับฝากเงินและการถือหุ้นของ
สมาชิก
2.เป็ นแหล่งเงินกู้ของสมาชิก เมือเกิดความจําเป็ นหรื อเพือ
กอใหเกดประโยชน์
่ ใ ้ ิ ป โ ์งอกเงย ลดการกู้ ยืมเงนนอกระบบ
ิ
3.พัฒนาระบบการทํางานเพือให้ มีระบบการบริหารจัดการทีดี
ธํารงไว้ ซงความมั
ึ
นคงทางสถานะทางการเงินของสหกรณ์เพือ
ประโยชน์สงู สุด ของสมาชิก
4.สร้ างงาน เพิมรายได้ ให้ กบั สมาชิก
5.สร้ างการมีสว่ นร่วม และการช่วยเหลือซึงกันและกันของสมาชิก
6.เสริ มสร้ างองค์ความรู้ หลักการ อุดมการณ์แก่สมาชิก
7.ให้ การช่วยเหลือเกือกูลสังคม ด้ านสาธารณประโยชน์ และการ
มีสว่ นร่วมในกระบวนการสหกรณ์

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
ทุกท่ าน ถ้ าสมาชิกเหน็ดเหนือยจากการทํางาน
แวะไปพักผ่ อนทีมมสมาชิ
แวะไปพกผอนทมุ
มสมาชกได
กได้ เรามี
เรามกาแฟ
กาแฟ
นําดืมเย็น ๆ สํ าหรับบริการสมาชิกทุกท่ านครับ
“ สมาชิกทุกคน คือคนในครอบครัว

นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด

1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด กําหนดเปิ ดรับสมัคร
สมาชิกผูท้ ีประสงค์จะการสมัครรับเลือกตังกรรมการดําเนินการ และ
หลักเกณฑ์ การกู้เงิน
ผูต้ รวจสอบกิจการประจําปี 2560 พือทดแทนผูท้ ีหมดวาระ ดังนี
1. สมาชิกครบ 6 เดือนขึนไปถึง 1 ปี กูไ้ ม่เกิน 1,000,000 บาท
ตําแหน่งประธานกรรมการ
จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.2 สมาชกกวา
สมาชิกกว่า 1 ปขนไปถง
ปี ขึนไปถึง 3 ปปี
กูก้ไม่มเกน
เกิน 2,000,000
2 000 000 บาท
ตําแหน่งกรรมการดําเนินการ จํานวน 5 ตําแหน่ง
3. สมาชิกกว่า 3 ปี ขึนไป
กูไ้ ม่เกิน 2,500,000 บาท
ตําแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการฯ จํานวน 2 ตําแหน่ง
*ต้องมีมูลค่าหุ น้ สะสมอย่างน้อยร้อยละ 10 ของวงเงินทีขอกู้
เริมรั บสมัครตังแต่ วันที 10 สิงหาคม 2559 ถึง วันที 9 กันยายน 2559
สามัญ *
ติดต่ อสอบถามได้ ที สํานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง
*หมายเหตุ* -สมาชิกจะต้องทําประกันหนีสิ นกับบริ ษทั ทีสหกรณ์
2. ในวันที 30 กันยายน 2559 เป็ นวันสิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
จัดให้
ทางสหกรณ์ ขอปิ
ทางสหกรณ
ขอปดการรบ
ดการรับ-จ่จายเงนทุ
ายเงินทกประเภท
กประเภท
่ ิน 4 คน
-สมาชิิกสามารถคําํ ประกั
ป นั เงิินกูไ้ ด้ไ้ มเกิ
3. เนืองจากสหกรณ์ ต้องเตรี ยมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
-ต้องเป็ นสมาชิกครบ 6 เดือน จึงจะสามารถกูเ้ งิน
ทางสหกรณ์ฯขอแจ้งปิ ด การจ่ายเงินกูส้ ามัญ -- เงินกูพ้ ิเศษ
และคําประกันเงินกูไ้ ด้
ในเดือนตุลาคม 2559 ยกเว้นเงินกูฉ้ ุกเฉิ น
การเพิมหุ้น – ลดหุ้น และฝากเงินหักจากบัญชีเงินเดือน (ปี ละ 2 ครัง)
อัตราดอกเบียเงินฝาก- เงินกู้
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงิินรัับฝากจากสมาชิ
ฝ
ิก
เงินรับฝากจากสหกรณ์อืน
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พเิ ศษ

ต้ องยืนความจํานงล่วงหน้ า 1 เดือน

อัตั ราดอกเบีีย
อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย

2.00
1.00
3.00
6.75
6.60
6.50

บาท/ปีปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

ครงท
ครั
งที 1 ยนเดอนตุ
ยืนเดือนตลาคม
ลาคม *ปรั
*ปรบเพมลดหุ
บเพิมลดห้น-ฝากเงนในเดอนพฤศจกายน
-ฝากเงินในเดือนพฤศจิกายน
ครังที 2 เดือนเมษายน *ปรับเพิมลดหุน้ -ฝากเงินในเดือนพฤษภาคม

แนบสลิปเงินเดือนทุกครัง ทีเพิม-ลดหุน้ -ฝากเงิน กับสหกรณ์ฯ

