ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 11 ฉบับที่ 5 เดือน สิงหาคม 2556

สร้างวินยั การออม พร้อมให้บริการ ดาเนินงานโปร่ งใส
“ความเชือ่ ร่วมกันทีว่ ่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ซงึ่ จะนาไปสู่การกินดี อยู่ด ี มีความเป็ นธรรม และสันติสุขในสังคม”
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative ldeology)


ข่าวสาร และ โปรแกรมเงินฝากประเภทต่างๆ

สมาชิกที่ได้รบั สิทธิเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการธารน้าใจสมาชิกสหกรณ์สู่สังคม
วันศุกร์ที่ 6 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556
ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านน้าทรัพย์ และ นาน่ารีสอร์ท
แอนด์ สปา อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โปรดกรุณาใช้สิทธิของท่านตามที่ได้รับ
และลงทะเบียนโดยพร้อมเพรียงกัน
ในเวลา 8.00 น. บริเวณน้าตกสายม่าน ประตู 2
การจ่ายเงินช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียน
แก่บุตรของสมาชิก

สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนแก่บุตรของ
สมาชิก โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี
1. ผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ้ากัด ก่อนวันที่
1 พฤษภาคม 2555
2. สมาชิกมีบุตรที่ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. กรณีที่สามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว
4. สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นจ้านวน 700 บาท ต่อ
บุตร 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งจะขอรับเงิน
ช่วยเหลือได้ปีละ 1 ครัง
ให้สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รบั เงินช่วยเหลือตามเงื่อนไข
ดังกล่าว ขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มพร้อมทังส้าเนา
ใบเสร็จค่าเล่าเรียน หรือค่าบ้ารุงการศึกษาในภาค 1 ปี
การศึกษา 2556 หรือใบรับรองการศึกษาต่อสหกรณ์ได้ตังแต่



เงินประเภทประจ้า 24 เดือน

สหกรณ์เปิดบริการรับฝากเงินประเภทประจ้า 24 เดือน โดยมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี
1. การเปิดบัญชี
1.1 สหกรณ์เปิดรับบริการเงินฝากประจ้าปลอดภาษี 24 เดือน ตังแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป อัตราดอกเบียให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบียเงินฝากของ
สหกรณ์ (3.40% ต่อปี) ณ วันที่สมาชิกเริ่มฝากงวดแรก
1.2 สมาชิ ก ต้ อ งเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากประจ้ า ปลอดภาษี 24 เดื อ นขึ นใหม่
โดยเฉพาะแยกต่างหากจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นได้เพียงบัญชีเดียว หากเปิดบัญชีไว้
กับสถาบันการเงินอื่น หรือร่วมกับบุคคลอื่นประเภทบัญชีในลักษณะเดียวกันนีแล้ว จะ
ได้รับการยกเว้นทางภาษีเพียงบัญชีเดียว
1.3 การเปิดบัญชีครังแรก ต้องไม่ต่้ากว่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
2. ก้าหนดระยะเวลาฝากเงิน 24 เดือน การถอนเงินก่อนครบก้าหนด 24 เดือน ไม่
มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส้าหรับดอกเบีย
3. การส่งเงินฝากและการถอนเงิน สมาชิกจะต้องด้าเนินการดังนี
3.1 ส่งเงินฝากจ้านวนเท่ากันทุกเดือน เท่ากับการเปิดบัญชีครังแรก เดือนละ
หนึ่งครัง ภายในวันที่ 10 ของเดือน
3.2 จะขาดการฝากหรือฝากไม่ครบตามวงเงิ นที่ก้าหนดหรือฝากล่า ช้ากว่ า
ระยะเวลาที่ก้าหนดทุกกรณีรวมกันเกิน 2 เดือน ไม่ได้
3.3 ไม่สามารถถอนเงินต้นบางส่วนหรือทังหมด หากถอนถือว่าเป็นการปิด
บัญชี
4. การคิดดอกเบีย
4.1 สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ตามประกาศอัตราดอกเบียเงินฝากของสหกรณ์
ณ วันที่เริ่มฝากงวดแรก โดยสหกรณ์จะค้านวณดอกเบียจากยอดเงินฝากรายงวด นับถึง
วันที่ครบก้าหนดฝาก และจะบันทึกดอกเบียให้ ณ วันที่ครบก้าหนดฝากซึ่งนับจากวันฝาก
เดือนที่ 24 ไปอีก 30 วัน
4.2 สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นและดอกเบียเมื่ อสมาชิกมาติด ต่อขอปิดบัญชีกับ
สหกรณ์ ถ้าไม่มาปิดบัญชี สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่า
สมาชิกจะมาปิดบัญชี
4.3 ในกรณีมีเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข หรือฝากต่อไปไม่ได้อันเป็น
เหตุให้ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี สหกรณ์จะปิดบัญชีเงินฝากประเภทนีและจ่ายดอกเบียใน
อัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชี พร้อมทังหักภาษีดอกเบีย ณ ที่จ่าย
ส้าหรับเงินฝาก 3 เดือนขึนไป ส่วนเงินฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จา่ ยดอกเบียให้
โดยเจ้าของบัญชีต้องมาติดต่อขอรับเงินที่สหกรณ์

บัดนีจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556
 ชีแจงสถานการณ์และการด้าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ้ากัด 
ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ท้าการอายัดทรัพย์ของ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ้ากัด ที่
ถูกตังข้อกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ้ากัด ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนัน
คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ฯ ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่ อสภาพคล่องของสหกรณ์ และไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
จัดการสหกรณ์แต่อย่างใด ทังนีสหกรณ์ได้ด้าเนินการถอนเงินที่คงเหลือกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ้ากัด ไปก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ การณ์นีแล้ว
และจะได้ด้าเนินการตามขันตอนของกฎหมายต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นต่อกิจการของสหกรณ์ด้วยดีเสมอมา

รายงานผลการด้าเนินงานเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2556



รายการ
สินทรัพย์รวม
ทุนเรือนหุ้นรวม
เงินรับฝากรวม
ก้าไรสุทธิ
จ้านวนสมาชิก

พฤษภาคม 2556

มิถุนายน 2556



อัตราดอกเบียเงินฝาก/เงินกู้

กรกฎาคม 2556

2,207,743,179.34 2,277,465,701.37 2,292,029,344.72
751,236,530.00

755,883,940.00

736,057,310.00

1,010,504,332.09 1,009,568,304.49 1,016,042,040.05
19,073,782.05
1020

24,445,359.42
1027

การบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง

สหกรณ์เปิดบริการรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง ตาม
รายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี
1. ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเกษียณอายุราชการในปี 2556
2. เปิดบัญชีขันต่้าไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับจาก
เงินบ้าเหน็จ บ้านาญ กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนส้ารอง
เลียงชีพส้าหรับลูกจ้างประจ้าของส่วนราชการ (กสจ.) บ้าเหน็จด้ารงชีพ
3. ยื่ น หลั ก ฐานแสดงแหล่ ง ที่ ม าของเงิ น รั บ จากเกษี ย ณอายุ ร าชการ
ประกอบการเปิดบัญชี
4. การถอนเงินสามารถถอนได้เดือนละครัง หากถอนมากกว่า 1 ครังจะคิด
ค่า ธรรมเนีย มร้อยละ 1 ของยอดที่ ถอนแต่ไม่ ต่้ า กว่ า 100 บาท และไม่ เ กิ น
2,000 บาท โดยเมื่อถอนเงินแล้วสามารถฝากกลับคืนได้ไม่เกินวงเงินฝากตาม
ข้อ 2
5. สหกรณ์คิดอัตราดอกเบียออมทรัพย์พิเศษ บวกอีกร้อยละ 0.50 ต่อปี
(ไม่เสียภาษี) จะคิดดอกเบียให้ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
6. เปิดรับบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง ตังแต่วันที่ 2 กันยายน
2556 เป็นต้นไป
สมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการทีม่ ีคุณสมบัติดังกล่าว ติดต่อขอรับการ
บริการได้ตังแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 8.30 - 16.00 น. ของวันท้าการ
สหกรณ์ พร้อมกับยื่นหลักฐานการรับเงินจาก กบข. กสจ. กรมบัญชีกลาง หรือ
หลักฐานอื่นใดของทางราชการต่อสหกรณ์

29,285,616.30
1030

เงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจ้าปลอดภาษี
24 เดือน
เงินฝากประจ้า 12 เดือน
5 ล้านบาทขึนไป
เงินกู้ทุกประเภท
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
(ไม่มีเฉลี่ยคืน)

1.25% ต่อปี
2.50% ต่อปี
3.40% ต่อปี
3.00% ต่อปี
5.50% ต่อปี
2.75% ต่อปี

การส่งเสริมการออมจากเงินบ้าเหน็จ เงินบ้านาญ
เงินที่ได้จากการเกษียณอายุราชการ
หรือ เงินอื่นใดจากทางราชการ

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การออมเงิ น และเพิ่ ม ทางเลื อ กการออมเงิ น อี ก ทางหนึ่ ง
นอกเหนื อ จากการออมกั บ สถาบั น การเงิ น อื่ น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ ผู้
เกษี ย ณอายุ ร าชการ ซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น บ้ า เหน็ จ เงิ น บ้ า นาญ เงิ น ที่ ไ ด้ จ าก
เกษียณอายุราชการ หรือเงินอื่นใดจากทางราชการ เช่น เงิน กบข. กสจ.
คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 40 ในการประชุมครังที่ 6 เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2556 จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุ
ราชการปี 2556 และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถซือ
หุ้นได้เต็มจ้านวนของเงินที่ได้รับจากเงินบ้าเหน็จ กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการ (กบข.) กองทุนส้ารองเลียงชีพส้าหรับลูก จ้างประจ้าของส่วน
ราชการ (กสจ.) บ้าเหน็จด้ารงชีพ แต่เมื่อรวมกับยอดทุนเรือนหุ้นสะสมที่มี
อยู่เดิมแล้วต้องไม่เกินสิบล้านบาท กรณีซือหุ้นภายในวันที่ 5 ของเดือนใด
สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตังแต่เดือนนัน
สมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ติดต่อขอรับ
การบริการซือหุ้นได้ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
เวลา 8.30 - 15.30 น. ของวันท้าการสหกรณ์ พร้อมกับยื่นหลักฐานการรับเงิน
จาก กบข. กสจ. กรมบัญชีกลาง หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการต่อ
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด

การบริการเงินฝากประจ้า 12 เดือน

สหกรณ์เปิดรับบริการเงินฝากประจ้า 12 เดือน ตามเงื่อนไขดังนี
1) รับฝากเงินตังแต่ 5,000,000 บาทขึนไป อัตราดอกเบียร้อยละ 3.00 ต่อปี
2) เป็นการฝากเงินครังเดียวและก้อนเดียวตลอดระยะเวลา 12 เดือน
3) ก้าหนดรับฝากเงินตังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
4) เมื่อพ้นระยะเวลาการฝากเงิน หากผู้ฝากยังไม่มาถอนเงินให้ถือว่าผู้ฝากเงินประสงค์จะฝากเงินกับสหกรณ์ต่อไปเท่ากับระยะเวลาเดิมนับจากวันที่ฝากนัน
ครบก้าหนด และคิดอัตราดอกเบียให้ตามประกาศสหกรณ์ ณ วันที่ฝากนัน
5) กรณีถอนเงินฝากก่อนครบก้าหนด 12 เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ดังนี
- ฝากไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบียให้
- ฝากไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ตามอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ณ วันที่ถอนนัน
6) สหกรณ์จะออกหนังสือรับรองการหักภาษีดอกเบีย ณ ที่จา่ ย จากดอกเบียเงินฝากตามประกาศกรมสรรพากรให้แก่สมาชิกเพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีเงินได้
ส้าหรับสมาชิกที่ฝากในนามหน่วยงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สหกรณ์จะไม่หักภาษีจากดอกเบียเงินฝาก

จัดทาโดย คณะทางานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40
สุรพล มณีขาว 0819201500 / ชิน รักกลาง 3820 / แอนนา ทรัพย์ภัย 3231 / ประภัสสร ประทุมนอก 3397 / มงคลทิพย์ ขาประสงค์ 3512

