ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2557

สร้างวินยั การออม พร้อมให้บริการ ดาเนินงานโปร่ งใส
“ความเชือ่ ร่วมกันทีว่ ่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ซงึ่ จะนาไปสู่การกินดี อยู่ด ี มีความเป็ นธรรม และสันติสุขในสังคม”
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative ldeology)
มาแล้ว..โครงการดี..ดี ปี 2557
“โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์”
วันศุกร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557
ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ
- สมาชิกสามัญ และ สมาชิกสมทบ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (ก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557) จานวนไม่เกิน 120 คน

การสมัครเข้าร่วม/เกณฑ์และเงื่อนไข
- แจ้งความจานงตามแบบฟอร์มที่กาหนดใส่กล่องซึ่งวางไว้ ณ ที่ทาการสหกรณ์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้นล่าง (แห่งเดียว)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์
ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ก่อนเวลา 15.00 น.
- กรณีสมาชิกแจ้งความจานงเกินกว่า 120 คน จะใช้วิธีจับฉลากและสารองรายชื่อไว้ (จับฉลากในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น.)
- สหกรณ์จะประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 หากประสงค์จะยกเลิกสิทธิให้เขียนคาร้อง
ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 หากพ้นกาหนดแล้วไม่มีสิทธิยกเลิก หากยกเลิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับสหกรณ์ตามที่จ่ายจริง
(ประมาณ 2,500 บาท) โดยสหกรณ์จะหักจากเงินปันผลประจาปี 2557
กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

ห้วยป่าปกรีสอร์ท

07.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ (มีข้าวเหนียวหมู/ไก่/เนื้อ บริการบนรถ)
ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ (55 ที่นั่ง) 2 คัน
ถึงโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก ร่วมกันบริจาคสิ่งของมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้โรงเรียน
ถึงที่พัก ห้วยป่าปกรีสอร์ท อ.บ้านไร่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท
ฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงิน (ทาบัญชีครัวเรือน) อาหารว่าง
ร่วมรับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมสังสรรค์สัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557

วัดใหญ่ผาทั่ง

โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

ทาบุญใส่บาตรเช้า และร่วมรับประทานอาหารเช้า
ชม ถ้าหุบป่าตาด แวะ น้าพุร้อนสมอทอง (อาบน้าแร่/แช่เท้า)
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
ถึง วัดใหญ่ผาทั่ง (ชมพระองค์ใหญ่สูง 20 ชั้น) แวะศูนย์ผ้าทอสินค้า OTOP
พักผ่อนตามอัธยาศัย
ร่วมรับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมสังสรรค์สัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557
ร่วมรับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางไปวัดห้วยป่าปก ร่วมกันทาบุญถวายสังฆทาน
แวะวัดถ้าเขาวง แวะอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์
อาหารกลางวันตามอัธยาศัย แวะวัดป่าเลไลย์ และซื้อของฝาก
ถึงสถาบันโดยสวัสดิภาพ ประมาณ 17.00 น.
วัดถ้าเขาวง
วัดป่าเลไลย์

อนุสรณ์สถานดอนเจดีย์

รายงานผลการดาเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556
รายการ
สินทรัพย์รวม
ทุนเรือนหุ้นรวม
เงินรับฝากรวม
จานวนสมาชิก

เมษายน 2557

พฤษภาคม 2557

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

มิถุนายน 2557

2,259,586,271.78 2,276,265,566.42 2,321,978,778.11
773,139,420.00

779,011,910.00

782,631,700.00

1,023,739,571.25 1,028,187,883.35 1,043,629,840.76
1093

1107

1112

เงินฝาก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจา 12 เดือน (5 ล้านขึ้นไป)
ประจา 18 เดือน (5 ล้านขึ้นไป)
ประจาปลอดภาษี 24 เดือน

เงินกู้ทุกประเภท
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
(ไม่มีเฉลี่ยคืน)

1.25% ต่อปี
2.50% ต่อปี
3.00% ต่อปี
3.30% ต่อปี
3.20% ต่อปี
5.50% ต่อปี
2.75% ต่อปี

“บัตร ATM สอ.สพบ. จากัด” มอบให้สมาชิกทุกท่าน

 ตู้ ATM ที่รองรับบัตร ATM Co-op

 ตู้สหกรณ์เอง (ขณะนียังไม่มีตู้ของตนเอง)
ในอนาคตหากสมาชิ ก ใช้ บัต รในการท้ า รายการมากกว่ า 90% ของ
จ้านวนสมาชิกทังหมด สหกรณ์อาจติดตังตู้ ATM ของตนเองและฟรีค่าธรรมเนียมการท้า
รายการ
 ตู้ATM CO-OP POOL (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ้ากัด)ที่
ติดตังตู้ไว้ แล้ว เข่นสอ.ต้ารวจแห่งชาติ สอ.กรมป่าไม้ สอ.กรมพัฒนาที่ดิน สอ.ดาต้าวั น
เอเชีย สอ.สาธารณสุขจังหวัดน่าน สอ.ข้าราชการกรมสรรพากรสอ.ครูสมุทรปราการ สอ.
ครูร้อยเอ็ด สอ.กรมชลประทานสามเสนและปากเกร็ด
 ตูA้ TM ธนาคารออมสินทั่วประเทศ
 ตูA้ TM ธนาคารอิสลามทั่วประเทศ
คำแนะนำ
 เมื่อได้รับบัตรครังแรกควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันที เฉพาะตู้สหกรณ์และตู้ ATM
CO-OP POOL (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ้ากัด) เท่านัน และจ้ารหัสไว้เสมอ
(ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสที่ตู้ ATM ธนาคารได้)
 หากกดรหัสผ่านผิดติดต่อกันเกิน 3 ครัง บัตรจะถูกระงับการใช้งาน
 สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จ้ากัด หรือ โทร 02-6851112 Thai ICT Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการทารายการตั้งแต่ 9 มิ.ย. – 9 ก.ย. 2557
การจ่ายเงินช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนแก่บุตรของสมาชิก

้ ออมทร ัพย์พเิ ศษ
การเพิม
่ ดอกเบีย
้ โบน ัส ครงที
โปรแกรมดอกเบีย
ั้ ่ 6
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่คิดให้
ระยะเวลาที่
อพ.
โบนัสที่เพิ่มให้ พิเศษสาหรับเงินที่ดารง
ดารงวงเงินไว้
(1)
(2)
ไว้เมื่อครบระยะเวลา (3)
2.50%
12 เดือน
+ 0.50%
3.00%
24 เดือน
+ 0.75%
3.25%
36 เดือน
+ 1.00%
3.50%
48 เดือน
+ 1.25%
3.75%

สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์ สามารถ
แสดงความจ้านงรับบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษโปรแกรมดอกเบีย
โบนั ส ครั งที่ 6 ได้ โ ดยระบุ ว งเงิ น และระยะเวลาที่ จ ะด้ า รงเงิ น ไว้ ใ น
แบบฟอร์ม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557

รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่สหกรณ์ โทร. 3510 - 12

ศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนแก่บุตรของสมาชิก โดยมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ผู้มี สิท ธิ ข อรับ เงิ น ช่ว ยเหลื อ จะต้ องเป็ น สมาชิก สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
2. สมาชิ ก มี บุ ต รที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. กรณีที่ สามี แ ละภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้ ฝ่า ยใดฝ่า ยหนึ่ง เป็นผู้
ขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว
4. สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นจานวน 700 บาท ต่อบุตร 1 คน แต่
ไม่เกิน 3 คน ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งจะขอรับเงินช่วยเหลือได้ปีละ 1 ครั้ง
ให้ ส มาชิก ผู้ มี สิ ท ธิ จ ะได้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ตามเงื่ อ นไขดั ง กล่ า ว ขอรั บ
แบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มพร้อมทั้งสาเนาใบเสร็จค่าเล่าเรียน หรือค่าบารุง
การศึกษาในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 หรือใบรับรองการศึกษาต่อสหกรณ์ได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จัดท้าโดย คณะท้างานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ในคณะกรรมการด้าเนินการ ชุดที่ 41
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