ขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ปที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2552
สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 โทรภายใน 3510 - 12 สายตรง 0-2375-7568 มือถือ 08-1423-3465
website : http://coop.nida.ac.th

การกูเงินเพื่อกอสรางหรือตอเติมอาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 52 มีมติยกเลิกประกาศสหกรณ เรื่อง การกูเงินเพื่อกอสรางหรือ
ตอเติมอาคาร ลงวันที่ 11 เม.ย. 51 และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกูเงินเพื่อกอสรางหรือตอเติมอาคารบนที่ดินของสมาชิกใหม ดังนี้
1) สมาชิกที่มีสิทธิกูเงิน เปนสมาชิกสหกรณติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน
2) หลักฐานการขอกู 2.1) แบบคําขอกูเงินพิเศษ (ขอไดที่สหกรณ) 2.2) หนังสือประเมินราคาที่ดินของ สนง.ที่ดินในเขตที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู หรือของสวนราชการอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร พรอมโฉนดหรือสําเนาโฉนดที่ดิน 2.3) หนังสืออนุมัติกอสรางหรือตอเติมอาคาร
จาก สนง.เขต พรอมแบบแปลนและรายละเอียดการกอสรางหรือตอเติมอาคาร 2.4) สัญญาการวาจางกอสรางหรือตอเติมอาคารระหวางผูขอ
กูกับผูรับจาง
3) การประเมินราคาอาคารและจํานวนเงินที่สหกรณใหกู จะประเมินจากแบบแปลนและรายละเอียดตามขอ 2.3) จํานวนเงินจะ
ใหกูไดไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาราคาประเมินที่ดิน รวมกับราคาอาคารที่ประเมิน
4) เงื่อนไขการจายเงินใหแกผูกู 4.1) กรณีกอสรางอาคารชั้นเดียว จายเงินตามงวดงานที่ 1-6 (10%, 20%, 15%, 15%, 20%
และ 20%) 4.2) กรณีกอสรางอาคาร 2 ชั้น จายเงินตามงวดงานที่ 1-7 (10%, 15%, 10%, 15%, 20%, 15% และ 15%) 4.3) กรณีตอเติม
อาคารหรือกอสรางอาคารมากกวา 2 ชั้น คณะกรรมการดําเนินการจะเปนผูพิจารณา
5) ระยะเวลาในการกอสรางอาคารใหแลวเสร็จ 5.1) อาคารชั้นเดียว พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร หรือกรณีมากกวา 200
ตารางเมตร กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 4 เดือน หรือ 6 เดือนตามลําดับ 5.2) อาคาร 2 ชั้น กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 8 เดือน 5.3) อาคาร 3
ชั้น กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 12 เดือน และ 5.4) การกอสรางอาคารมากกวา 3 ชั้น คณะกรรมการดําเนินการจะเปนผูพิจารณา
6) การตรวจงาน คณะกรรมการตรวจงาน ประกอบดวย กรรมการเงินกูพิเศษและผูจัดการสหกรณหรือผูแทน รวม 2 คน เปนผูไป
ตรวจงานกอนการจายเงินใหแกผูกูตามงวดงาน และรายงานการตรวจงานใหประธานกรรมการทราบทุกครั้ง กอนการจายเงินใหแกผูกู
(สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่สหกรณ หรือขอมูลจาก website)

จัดแขงขันโบวลิ่งการกุศล

สหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด กําหนดจัดการแขงขันโบวลิ่งการ
กุศล วัตถุประสงคจัดการแขงขันเพื่อหารายไดในการจัดกิจกรรมดาน
สาธารณประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (โครงการธาร
น้ําใจสมาชิกสหกรณสูสังคม) ในวันอาทิตยที่ 6 ก.ย. 52 เวลา 09.0012.00 น. รายละเอียดจะแจงใหสมาชิกทราบเร็วๆ นี้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู

เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ไมเกิน 1 ลานบาท
1 ลานบาทขึ้นไป
เงินกูทุกประเภท (ตั้งแต 1 มิ.ย. 52)

1.00% ตอป
2.25% ตอป
2.40% ตอป
5.50% ตอป

การจายเงินชวยเหลืออุปกรณการเรียน
ใหแกบุตรสมาชิกของสหกรณ

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 5 เมื่อ
วันที่ 22 พ.ค. 52 มีมติจายเงินชวยเหลือคาอุปกรณการเรียนแก
บุตรของสมาชิก โดยมีเงื่อนไข 1) ผูมีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือ
จะตองเปนสมาชิก กอนวันที่ 1 พ.ค. 51 2) สมาชิกมีบุตรที่กําลัง
ศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 3) กรณีที่สามีและ
ภรรยาเปนสมาชิกสหกรณ ใหฝายใดฝายหนึ่งเปนผูขอรับเงิน
ชวยเหลือ 4) จายเงินชวยเหลือจํานวน 700 บาทตอบุตร 1 คน
แตไมเกิน 3 คน โดยใหผูมีสิทธิขอรับแบบฟอรมและยื่นแบบฟอรม
พรอมสําเนาใบเสร็จคาเลาเรียน หรือคาบํารุงการศึกษา ในภาค
1/52 ตั้งแตบัดนี้ ถึง 31 ส.ค. 52

±±±±±±±±±±±±±

ฐานะการเงินของสหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2552
หนวย : ลานบาท

สินทรัพย

หนี้สินและทุน

จํานวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
49.39
เงินฝากสหกรณอื่น
367.83
ลูกหนี้เงินกู
224.99
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา (สุทธิ)
0.52
ตั๋วสัญญาใชเงิน
122.00
บัตรเงินฝาก
122.00
ใบรับฝาก
4.00
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย
100.00
พันธบัตรรัฐบาล
35.00
พันธบัตร ธปท ออมทรัพยป 2550 65.00
พันธบัตรออมทรัพยกองทุนฟนฟู 20.00
พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค 20.00
พันธบัตรการเคหะแหงชาติ
15.00
หุนกู
356.00
กองทุนวายุภักษ หนึ่ง
18.60
อุปกรณและวัสดุสํานักงาน
0.71
ดอกเบี้ยคางรับ (สุทธิ )
0.68
สินทรัพยอนื่ ๆ
0.00
รวม
1,521.72

%
3.25
24.17
14.79
0.03
8.02
8.02
0.26
6.57
2.30
4.27
1.31
1.31
1.00
23.39
1.22
0.05
0.04
0.00
100.00

จํานวนเงิน

%

หนี้สินหมุนเวียน
เงินรับฝาก
1,157.55
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
0.08
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
2.76
กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ (สมาชิก)0.33

76.07
0.01
0.18
0.02

ทุนสะสมกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ0.29
ทุนเรือนหุน
320.64
ทุนสํารอง
29.02
ทุนสะสมตามระเบียบ
2.48
กําไร (ขาดทุน) ทีย่ ังไมเกิดขึ้นจากการลงทุน (1.40)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
9.97

0.02
21.07
1.91
0.16
(0.09)
0.65

ทุน

รวม

1,521.72 100.00

การฝากเงินประจําปลอดภาษี 24 เดือน

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 52 มีมติใหสหกรณเปดรับเงินฝากประจําปลอดภาษี 24 เดือน โดย
มีเงื่อนไขการรับฝาก ดังนี้
1) การเปดบัญชี 1.1) เปดรับเงินฝากตั้งแต 1 มิ.ย. - 17 ส.ค. 52 1.2) เปดบัญชีเงินฝากแยกตางหากจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นได
เพียงบัญชีเดียว 1.3) การเปดบัญชีครั้งแรก ไมต่ํากวา 1,000.- บาท สูงสุดไมเกิน 25,000.- บาท
2) กําหนดระยะเวลาฝากเงิน 24 เดือน ถอนเงินกอนครบกําหนด 24 เดือน ไมมีสิทธิ์ไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ย
3) การสงเงินฝากและการถอนเงิน สมาชิกจะตองดําเนินการ 3.1) สงเงินฝากจํานวนเทา ๆ กันทุกเดือน ๆ ละหนึ่งครั้ง ภายในวันที่
10 ของเดือน 3.2) จะขาดการฝากหรือฝากไมครบตามวงเงินที่กําหนดหรือลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดทุกกรณีรวมกันไมเกิน 2 เดือน 3.3) ไม
สามารถถอนเงินตนบางสวนหรือทั้งหมด หากถอนถือวาเปนการปดบัญชี
4) การคิดดอกเบี้ย 4.1) จะคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.50 ตอป เมื่อครบกําหนดนับจากวันฝากเดือนที่ 24 ไปอีก 30 วัน 4.2) จะ
จายเงินตนและดอกเบี้ยเมื่อสมาชิกขอปดบัญชี ถาไมมาปดบัญชี จะคิดดอกเบี้ยใหในอัตราเงินฝากออมทรัพยจนกวาจะมาปดบัญชี 4.3) ในกรณี
มีเหตุไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไข หรือฝากตอไมไดอันเปนเหตุใหไมไดรับสิทธิยกเวนภาษี สหกรณจะปดบัญชีและจายดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย ณ วันเปดบัญชี พรอมทั้งหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จาย

จัดทําโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ชุดที่ 36
นายวิรันต นาประกอบ นายวิวัฒน ชมภูเอี่ยม นางแอนนา ทรัพยภัย และ นายยุทธชัย ทองประเสริฐ

