ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาคม 2555

สร้างวินยั การออม พร้อมให้บริการ ดาเนินงานโปร่งใส

ผ่านพ้นไปแล้วสาหรับงานครบรอบ 45 ปีสหกรณ์ เมือ่ 16 ส.ค. 55 ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณท่านสมาชิก หน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือสหกรณ์ และสาหรับ
สมาชิกทั้ง 45 คน ที่ได้รับรางวัลเป็นหุ้น 45 หุ้น สหกรณ์จะทาการโอนหุ้นให้
ในวันที่ 5 ก.ย. 55 สามารถมารับใบเสร็จได้

เปลี่ยนเงินเกษียณเป็นเงินออม
สหกรณ์เปิดให้สมาชิกผู้เกษียณอายุปี 2555 และเป็น
สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ซื้อหุ้นได้เต็มจานวนของเงิน
บาเหน็จ หรือเงินที่ได้จากเกษียณอายุ หรือเงินอื่นใดจากทาง
ราชการ แต่เมื่อรวมกับยอดทุนเรือนหุ้นสะสมที่มีอยู่ เดิมแล้ว
ต้องไม่เกินสิบล้านบาท
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2555 เวลา 8.30 - 15.30 น. ของวันทาการสหกรณ์ พร้อมกับ
ยื่นหลักฐานการรับเงินจาก กบข. กสจ. กรมบัญชีกลาง หรือ
หลักฐานอื่นใดของทางราชการ กรณีซื้อหุ้นภายในวันที่ 5 ของ
เดือนใด สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนนั้น

โปรดทราบ!!! สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนแก่บุตรของสมาชิกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 นีเ้ ท่านั้น
อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินกู้
เงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจาปลอดภาษี 24 เดือน
เงินกู้ทุกประเภท
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

1.25% ต่อปี
2.50% ต่อปี
3.20% ต่อปี
5.50% ต่อปี
2.75% ต่อปี

ประมวลภาพโครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และฝึกอาชีพเสริม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 13-15 ก.ค. 55
ณ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
ชลบุรี และเดอะ ปรินซ์เซสส์ บีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยอง

เริ่มงาน เริ่มออมกับสหกรณ์
สหกรณ์รับสมัครสมาชิกใหม่สาหรับพนักงานสถาบัน ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุน กองทุนของ
คณะ ส านั ก ภาคพิ เ ศษ โครงการ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาของสถาบั น หรื อ คณะ
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานัก โดยไม่ต้องผ่านการประเมิน
หรือทดลองการปฏิบัติงาน สาหรับสิทธิในการกู้เงินและการค้าประกัน ให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555 และ
ประกาศที่เกี่ ยวข้อ ง ส่ว นสิทธิ หน้า ที่ และสวัสดิ การอื่ นๆ ให้เป็น ไปตาม
ระเบียบสหกรณ์

รายงานผลการดาเนินงานเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2555
รายการ

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารองและทุนสะสมต่างๆ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจา
รวมเงินรับฝาก
เงินกู้ฉกุ เฉิน
สามัญ
พิเศษ
รวมเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยเงินลงทุน/เงินฝากสอ./เงินฝากธนาคาร
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ
จานวนสมาชิก

2,029,691,168.81
1,247,547,550.56
695,781,400.00
58,641,859.23
133,650,495.25
602,258,726.74
260,963,257.24
996,872,479.23
2,075,951.09
110,946,546.85
205,419,381.65
318,441,879.59
9,383,460.36
33,849,536.00
310,662.84
43,543,659.20
10,158,646.79
6,284,653.39
16,443,300.18
27,100,359.02
962

2,069,552,383.04
1,296,693,554.41
691,108,300.00
58,706,061.42
130,160,701.01
598,354,182.05
275,521,257.24
1,004,036,140.30
1,642,100.00
100,068,440.11
205,994,123.92
307,704,664.03
7,915,636.02
28,082,549.45
229,524.84
36,227,710.31
9,252,156.13
4,551,086.97
13,803,243.10
22,424,467.21
949

2,068,166,920.18
1,308,282,551.38
686,266,850.00
58,802,861.42
131,938,172.03
643,346,519.62
275,339,257.24
1,050,623,948.89
1,401,500.00
94,221,990.96
205,151,740.51
300,775,231.47
6,575,489.67
11,195,302.87
135,276.34
17,906,068.88
5,918.24
3,705,493.26
3,711,411.50
14,194,657.38
941

ลาดับที่ ประเภทของสวัสดิการ
1.
การคลอดบุตร
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

เงื่อนไข
- สมาชิกหรือภรรยาของสมาชิกคลอดบุตร
- สามีหรือภรรยาต่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพียงผู้เดียว
การช่วยเหลืออุปกรณ์การ
- บุตรไม่เกิน 3 คนของสมาชิกต่อรายซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ไม่สูงกว่าระดับ ปวช.
เรียนแก่บุตรของสมาชิก
- ไม่จากัดเงินเดือนของสมาชิก
- สามีหรือภรรยาต่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพียงผู้เดียว
การประสบอุบัติเหตุตา่ ง ๆ
ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น
การเจ็บป่วยและเข้ารักษาตัว สมาชิกเจ็บป่วยและเข้ารักษาเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล
ในโรงพยาบาล
เงินบาเหน็จสมาชิก
- เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
- ผิดนัดการส่งชาระหนี้ได้เพียงครั้งเดียว
- จ่ายให้เมื่อลาออกจากสหกรณ์ หรือถึงแก่กรรม (ทายาทรับ)
- สมาชิกรายหนึ่ง ๆ รับเงินบาเหน็จได้เพียงครั้งเดียว
เงินบาเหน็จเกษียณอายุ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกัน 10 ปีขนึ้ ไป และได้เกษียณอายุ หรือเกษียณอายุก่อน
กาหนดตามโครงการ
สมาชิกที่ไม่เคยใช้สวัสดิการใดๆ เลยกับสหกรณ์ในรอบปีการเงินหนึ่งๆ
การประกันอุบัตเิ หตุกลุม่
ถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง
การประกันชีวิตกลุ่ม
ถึงแก่กรรม
การถึงแก่กรรม
- สมาชิกถึงแก่กรรม
และจ่ายเพิม่ ตามอายุการ เป็นสมาชิกดังนี้
* 5 ปีขึ้นไปถึง 10 ปี
* 10 ปีขึ้นไปถึง 15 ปี
* 15 ปีขึ้นไปถึง 20 ปี
* 20 ปีขึ้นไปถึง 25 ปี
* 25 ปีขึ้นไปถึง 30 ปี
* 30 ปีขึ้นไปถึง 35 ปี
* 35 ปีขึ้นไปถึง 40 ปี
* 40 ปีขึ้นไปถึง 45 ปี
* 45 ปีขึ้นไปสูงสุดถึง50 ปี
- ภรรยาหรือสามีของสมาชิกถึงแก่กรรม
- บิดา มารดา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกถึงแก่กรรม

กฎหมายสหกรณ์น่ารู้
“ลักษณะทีด่ ีของข้อบังคับสหกรณ์”
ข้อบังคับสหกรณ์ คือ ที่รวมของ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็น
กฎหมายภายในที่กาหนดอานาจหน้าที่
ขององค์กรต่างๆ ของสหกรณ์ ทั้งควรมี
ลักษณะดังนี้
1. ไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอื่น
2. สอดคล้องกับคุณค่า อุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์
3. มีเนื้อหาและวิธีการที่ปฏิบัติได้จริง
4. มีความคล่องตัวในการบริหาร
5. ใช้ถ้อยคาที่ชัดเจน
อ้างอิง – สุรจิตต์ แก้วชิงดวง
จานวนเงิน
ครั้งละ 1,000 บาท จ่ายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
ตามที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งไม่เกินรายละ 1,000
บาท ต่อบุตร 1 คน (ปัจจุบันรายละ 700บาท)
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ครั้งละ 1,000 บาท ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง ต่อสมาชิก 1 ราย
500 x จานวนปีที่เป็นสมาชิก (เศษเกิน 6 เดือนปัดเป็น
1 ปี) แต่ไม่เกินรายละ 20,000 บาท
100 x จานวนปีการเป็นสมาชิก สูงสุดไม่เกิน 4,000
บาท นับอายุเฉพาะเวลาที่เต็ม 1 ปี จ่ายเงินให้ในวัน
เกษียณอายุ
700 บาท หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
50,000 บาท
50,000 บาท
25,000 บาท
+ 2,000 บาท
+ 4,000 บาท
+ 6,000 บาท
+ 8,000 บาท
+ 10,000 บาท
+ 12,000 บาท
+ 14,000 บาท
+ 16,000 บาท
+ 18,000 บาท
7,500 บาท
2,500 บาท

สาหรับหลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการสามารถดูได้จาก “คู่มือสมาชิก”
จัดทาโดย คณะทางานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39
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