ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2555

สร้างวินยั การออม พร้อมให้บริหาร ดาเนินงานโปร่งใส

15 ส.ค. 2555

ครบรอบ 45 ปี การสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ NIDA
โปรดติดตามกิจกรรมดีๆ ที่จะมีให้สมาชิก

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และฝึกอาชีพเสริม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
วันศุกร์ที่ 13 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555
ณ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี
และเดอะ ปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยอง
สมัครเข้าร่วม/เกณฑ์และเงื่อนไข
1. แจ้งความจานงตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ โดยใส่กล่องซึ่งวางไว้ ณ ที่ทา
การสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ก่อนเวลา
15.00 น.
2. กรณีสมาชิกแจ้งความจานงเกินกว่า 90 คน จะใช้วิธีจับฉลากให้เหลือ
90 คน และสารองรายชื่อไว้จานวนหนึ่ง (จับฉลากในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
เวลา 16.00 น.)
3. สมาชิกที่ได้รับเข้าร่วมโครงการตามประกาศแล้ว (ประกาศวันจันทร์ที่
18 มิถุนายน 2555) หากประสงค์จะยกเลิกสิทธิ์ให้เขียนคาร้องภายในวันศุกร์ที่ 22
มิถุนายน 2555 หากพ้นกาหนดแล้วไม่มีสิทธิยกเลิก หากยกเลิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นให้กับสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะหักจากเงินปันผลประจาปี 2555 ตามที่จ่ายจริง
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมฝึกอาชีพเสริม
1. การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การเรี ย นรู้ ดู แ ลตั ว เองด้ ว ยวิ ถี
ชาวบ้าน (การใช้สมุนไพรในชีวิตประจาวัน/การทาลูกประคบสมุนไพร/การนวดประคบ/
นวดคลายเครียด/วารีบาบัด)
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบารุงรักษาดิน (การทาปุ๋ยหมัก
การเพิ่มจุลนิ ทรีย์ในดิน การห่มดิน)
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทาน้ายาต่างๆ (น้ายาล้างจาน
ซักผ้า ทาความสะอาด ยาสระผม สบู่เหลว)
กิจกรรมสาธารณกุศล
การทาบุญทอดผ้าป่า สร้างพระอุโบสถ ณ วัดเขาบ่อทอง อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง (ซึ่งขณะนี้ ทางวัดได้ดาเนินการทาฐานรากไว้เพียงบางส่วนแล้ว ยังขาด
จตุปัจจัยอีกมาก จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านร่วมบริจาคได้ที่สหกรณ์ฯ)

กฎหมายสหกรณ์น่ารู้ :
ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ฉบับนี้ได้ขอนาเสนอข้อกฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้และ
การประกันชีวิต
คาถาม : สหกรณ์จะกาหนดให้สมาชิกทีป่ ระสงค์จะกู้เงินต้องทาประกันชีวิต
เพื่อค้าประกันเงินกู้แทนการใช้บุคคลค้าประกัน จะกระทาได้หรือไม่
คาตอบ : เป็นความตกลงกันระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกที่สหกรณ์กระทาได้
และไม่ขัดต่อกฎหมายประกันชีวิต ซึ่งสหกรณ์ต้องกาหนดในระเบียบและต้องใช้
ความระมัดระวังในการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามปกติวิสัย
(ที่มา : หนังสือสานักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/1092 ลว. 23 ก.พ. 2550)

้ ออมทร ัพย์พเิ ศษ
การเพิม
่ ดอกเบีย
้ โบน ัส ครงที
โปรแกรมดอกเบีย
ั้ ่ 2
อัตราดอกเบี้ย
อพ.
(1)
2.50%

ระยะเวลาที่
ดารงวงเงินไว้
12 เดือน
24 เดือน
36 เดือน

อัตราดอกเบี้ย
โบนัสที่เพิ่มให้
(2)
+ 0.35%
+ 0.70%
+ 1.00%

อัตราดอกเบี้ยที่คิดให้
พิเศษสาหรับเงินที่ดารง
ไว้เมื่อครบระยะเวลา (3)
2.85%
3.20%
3.50%

สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์ สามารถแสดง
ความจานงรับบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษโปรแกรมดอกเบี้ยโบนัส ครั้งที่ 2
ได้โดยระบุวงเงินและระยะเวลาที่จะดารงเงินไว้ในแบบฟอร์ม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2555

รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่สหกรณ์ โทร. 3511
จัดเต็ม จัดหนัก จัดพรึบ เพิ่มวงเงินกู้แล้ว
ฉุกเฉิน = 2 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท ส่งได้ 8 งวด
สามัญ = มีสมาชิกค้าประกัน กู้ได้สูงสุด 25 เท่าของเงินรายได้เดือนรวมกับ
2 เท่าของทุนเรือนหุ้น ไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่งได้ถึง 180 งวด
สามัญ = ทุนเรือนหุ้นค้าประกัน กู้ได้ 90% ของมูลค่าหุ้น ส่งได้ถึง 240 งวด

รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่สหกรณ์ โทร. 3512
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนแก่บุตรของสมาชิก
โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2554
2. สมาชิกมีบุตรที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. กรณีที่สามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้
ขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว
4. สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นจานวน 700.- บาท ต่อบุตร 1 คน
แต่ไม่เกิน 3 คน ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งจะขอรับเงินช่วยเหลือได้ปีละ 1 ครั้ง
ให้สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเงื่อนไขดังกล่าว ขอรับ
แบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มพร้อมทั้งสาเนาใบเสร็จค่าเล่าเรียน หรือค่าบารุง
การศึกษาในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 หรือใบรับรองการศึกษาต่อสหกรณ์ได้
ตั้งแต่บดั นี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555

รายงานผลการดาเนินงานเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2555
รายการ

พฤษภาคม

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

เรื่องควรรู้ :

เมษายน

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

มีนาคม

2,013,469,220.80
1,261,463,766.08
681,360,270.00
58,816,832.14
141,922,213.77
651,716,587.55
275,157,257.24
1,068,796,058.56
1,161,100.00
95,799,053.48
205,891,400.27
302,851,553.75
5,149,780.17
8,748,848.25
109,097.34
14,007,725.76
5,836.25
2,793,536.93
2,799,373.18
11,208,352.58
931

1,933,445,820.98
1,191,561,021.92
676,067,120.00
58,817,332.14
144,564,498.44
651,262,363.24
274,975,257.24
1,070,802,118.92
1,129,100.00
93,585,730.86
203,652,529.99
298,367,360.85
3,809,634.86
4,271,526.47
85,230.00
8,166,391.33
5,836.25
1,780,208.16
1,786,044.41
6,380,346.92
922

-ต่อ-

การกู้เงินกู้สามัญตามระเบียบใหม่

มีสิทธิกู้
 เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 สมาชิกที่ได้ส่งชาระเงินกู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 งวด และหรือยังมีพันธะหนี้เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินคงเหลืออยู่สามารถยื่นขอกู้ได้ แต่เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้เงินกู้สามัญแล้ว จะต้องชาระหนี้เงินกู้
สามัญซึ่งเป็นหนี้เดิมก่อน
วงเงินกู้ : มีจานวนไม่เกินหนึ่งล้านบาท ดังนี้
 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี กู้ได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือน + 2 เท่าของมูลค่าหุ้น หรือ
18 เท่าของเงินได้รายเดือน
 เป็นสมาชิกมากกว่า 5 - 10 ปี กู้ได้ 20 เท่าของเงินได้รายเดือน + 2 เท่าของมูลค่าหุ้น
 เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ 25 เท่าของเงินได้รายเดือน + 2 เท่าของมูลค่าหุน้
 สมาชิกทีม่ ีค่าหุ้นเกินกว่าจานวนเงินได้รายเดือนของตนรวม 25 เดือน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90
ของค่าหุ้นที่เหลืออยูห่ ลังจากนาไปค้าประกันเงินกู้อื่นใดของสหกรณ์
การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้
 สมาชิกที่ยังปฏิบัติงานในสถาบันให้ส่งหักผ่านกองคลังและพัสดุ
 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ/โอนย้าย/ลาออกจากการเป็นบุคลากรของสถาบันให้ส่งโดยตรงกับ
สหกรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์
 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสถาบันแต่ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านกองคลังและพัสดุ ให้ส่งเงินแก่เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน เพื่อรวบรวมส่งเงินให้สหกรณ์
 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสถาบันโดยส่งหักผ่านกองคลังและพัสดุแล้วจานวนเงินค่างวดไม่พอหัก
ณ ที่จ่าย สามารถส่งงวดชาระหนี้ส่วนเพิ่ม โดยต้องฝากเงินและคงเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์
ของผู้กู้ จานวนไม่น้อยกว่าหกเท่าของเงินชาระหนี้ส่วนเพิ่มรายงวด เพื่อสารองให้หักเงินค่างวดได้
ภายในเวลาหนึ่งเดือนเสมอไป ถ้าไม่ฝากตามนั้นให้ถือว่าผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้
 กรณีสมาชิกใช้หุ้นค้าประกันเงินกู้สามัญ สามารถส่งหักผ่านกองคลังและพัสดุหรือส่งโดยตรงกับ
สหกรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้
หลักประกันเงินกู้สามัญ
 การใช้หุ้นเป็นหลักประกัน
1) กรณีมีทุนเรือนหุ้นมากกว่าจานวนเงินที่ขอกู้ สามารถใช้หุ้นเป็นหลักประกันได้ 90% ของทุน
เรือนหุ้นที่มีอยู่

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

2) กรณีจานวนเงินขอกู้เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ และต้องใช้หลักประกันอื่นเพิ่มเติม เช่น
บุคคล (สมาชิก) ค้าประกันร่วมด้วย จะใช้หุ้นเป็นหลักประกันทั้ง 100%
3) เงินฝากในสหกรณ์ ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ 80% ของเงินฝากนั้น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการค้าประกัน
 ผู้กู้ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000.- บาท ต้องจัดหาบุคคลค้าประกันตามระเบียบของสหกรณ์ โดยไม่
ต้องทาประกันชีวิตกลุ่ม
 ผู้กู้ที่มีวงเงินกู้มากกว่า 500,000.- บาทขึ้นไป หลังจากหักทุนเรือนหุ้นแล้ว ต้อ งจัดหาบุคคลค้า
ประกันตามระเบียบสหกรณ์ และต้องทาประกันชีวิตกลุ่มตามที่สหกรณ์กาหนด
ผู้มีสิทธิค้าประกันเงินกู้สามัญ
 สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจา
 สมาชิกที่เป็นพนักงานสถาบัน ต้องปฏิบัติงานในสถาบันต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 สมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องปฏิบัติงานในสหกรณ์ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน /เงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวจาก
เงินทุน/กองทุนของคณะ/สานัก/ภาคพิเศษ/โครงการ/ศูนย์การศึกษาของสถาบันหรือคณะ/หน่วยงานที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือสานัก ที่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการจ้างและมีการทาสัญญาจ้าง โดยต้อง
ปฏิบัติงานในสถาบันต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 สมาชิกรายหนึ่งสามารถค้าประกันเงินกู้ได้ภายในวงเงิน 15 เท่าของเงินเดือน แต่ต้องไม่เกิน
1,000,000.- บาท
ผู้ไม่มีสิทธิค้าประกันเงินกู้สามัญ
 สมาชิกที่เป็นคู่สมรสของผู้กู้
 สมาชิกที่ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชาระรวมถึงหกงวด
 สมาชิกที่ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัด การส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
 สมาชิกที่เป็นคู่สมรสจะเป็นผู้ค้าประกันในหนี้รายเดียวกันไม่ได้
 สมาชิกที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1) – 4) ซึ่งกรรมการเงินกู้สามัญเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการค้าประกัน
ขั้นตอนการกู้
 ขอแบบฟอร์มคาขอกู้ที่สหกรณ์ (หรือดาวน์โหลด)
 สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการที่ดารงตาแหน่งต่ากว่าระดับชานาญการ หรือ
ลูกจ้างประจา จะต้องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นในการขอกู้
 จัดหาบุคคลที่เป็นสมาชิกมาค้าประกัน หรือเสนอหลักประกันอี่น
 ส่งคาขอกู้ต่อสหกรณ์ ซึ่งในแต่ละเดือนจะรับคาขอกู้เงินสามัญ 2 ครั้ง
o ครั้งที่ 1 ส่งคาขอกู้ภายในวันที่ 5 ของเดือนผู้กู้จะได้รับเงินกู้ในวันที่ 8 ของเดือนนั้น
o ครั้งที่ 2 ส่งคาขอกู้ภายในวันที่ 25 ของเดือนผู้กู้จะได้รับเงินกู้ในวันสิ้นเดือน
 กรณีผู้กู้ใช้ทุนเรือนหุ้นค้าประกันเงินกู้ 90% ของทุนเรือนหุ้น สามารถยื่นกู้ได้ทุกวัน โดยได้รับ
เงินกู้ไม่เกิน 2 วันทาการ ยกเว้นผู้มีหนี้เดิม
 ทาหนังสือกู้หรือสัญญาเงินกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด

ระเบียบใหม่นี้จะเริม่ ใช้หลังจากประกาศเร็วๆ นี้

จัดทาโดย คณะทางานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39
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