ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน 2558

สร้างวินยั การออม พร้อมให้บริการ ดาเนินงานโปร่ งใส
“ความเชือ่ ร่วมกันทีว่ ่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ซงึ่ จะนาไปสู่การกินดี อยู่ด ี มีความเป็ นธรรม และสันติสุขในสังคม”
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative ldeology)
 “ระเบียบ” และ “ประกาศ”....ทีส่ มาชิกควรรู้ 
“ประกาศ เรื่อง การกูเ้ งินเพื่อก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร”
สหกรณ์กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินเพื่อก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารบน
ที่ดินของสมาชิก โดยมีสาระสาคัญ 8 ข้อดังนี้
1. ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ยื่นหลักฐานประกอบการขอกู้
3. การประเมินราคาอาคารเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างจะประเมินจากแบบแปลนที่
สนง.เขตอนุมัติ ส่วนวงเงินที่สหกรณ์ให้กไู้ ม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินรวม
กับราคาอาคารที่ประเมินให้
4. จ่ายเงินกู้เป็นงวดๆ ตามเนื้องานก่อสร้างทีแ่ ล้วเสร็จ กรณีก่อสร้างอาคารชั้น
เดียวแบ่งจ่ายไม่เกิน 6 งวด, 2 ชั้นไม่เกิน 7 งวด, มากกว่า 2 ชั้นให้คณะกรรมการ
พิจารณา
5. ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารขึน้ อยู่กับจานวนชัน้ ของอาคาร กรณีชั้นเดียว
กาหนดแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน, 2 ชั้นภายใน 8 เดือน, 3 ชั้นภายใน 12 เดือน,
เกิน 3 ชัน้ ให้คณะกรรมการพิจารณา
6. มีคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง เพื่อรายงานและเสนออนุมัตจิ ่ายเงินงวด
ให้กับผู้กู้ภายในเวลา 5 วันทาการ
7. กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตรวจงาน 2 คนๆ ละ 500 บาทต่อครั้ง
8. ค่าพาหนะและค่าที่พักในการไปตรวจงานของกรรมการ สมาชิกผู้ขอกู้เป็น
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดตามประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558

“ประกาศ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการประเมิน
ราคาหลักทรัพย์และการทานิติกรรมจดทะเบียนจานอง/ไถ่ถอนจานอง”
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม มีสาระสาคัญดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายต่อ 1 หลักทรัพย์
ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ในต่างจังหวัด
และปริมณฑล

วงเงินกู้ยืม

น้อยกว่า 800,000.00 บาท
800,000.00 - 1,500,000.00 บาท
มากกว่า 1,500,000.00 บาท

1,000.00 บาท
1,500.00 บาท
2,000.00 บาท

“ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2558”

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2559
สหกรณ์ได้ปรับปรุงสิทธิการกูเ้ งินกู้สามัญให้สอดคล้องกับอายุการเป็นสมาชิก
โดยวงเงินให้กู้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ดังนี้
(1) ผู้กู้เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน มีสิทธิกู้ได้ 3 เท่าของ
เงินได้รายเดือนรวมกับสองเท่าของมูลค่าหุ้น
(2) ผู้กู้เป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน มีสิทธิกู้ได้ 6 เท่า
ของเงินได้รายเดือนรวมกับสองเท่าของมูลค่าหุ้น
(3) ผู้กู้เป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 เดือน แต่ไม่เกิน 36 เดือน มีสิทธิกู้ได้ 9 เท่า
ของเงินได้รายเดือนรวมกับสองเท่าของมูลค่าหุ้น
(4) ผู้กู้เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 เดือน แต่ไม่เกิน 48 เดือน มีสิทธิกู้ได้ 12 เท่า
ของเงินได้รายเดือนรวมกับสองเท่าของมูลค่าหุ้น
(5) ผู้กู้เป็นสมาชิกตั้งแต่ 48 เดือน แต่ไม่เกิน 60 เดือน มีสิทธิกู้ได้ 15 เท่า
ของเงินได้รายเดือนรวมกับสองเท่าของมูลค่าหุ้น
(6) ผู้กู้เป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ 20 เท่าของเงินได้ราย
เดือนรวมกับสองเท่าของมูลค่าหุ้น
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558

โครงการเดือนแห่งการออม
ฝากเงินกับสหกรณ์ 3,000 บาทขึ้นไปเนื่องในเดือนแห่งการออม
ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2558
จะได้รับกระเป๋าที่ระลึก (ของมีจานวนจากัด)
นักศึกษา NIDA และศิษย์เก่าสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้
และมีสิทธิรบั ของทีร่ ะลึกเมื่อเปิดบัญชีกับสหกรณ์ตามเงื่อนไข

2,000.00 บาท
2,500.00 บาท
3,000.00 บาท

2) ผู้ขอกู้ชาระเงินค่าประเมินราคาขั้นต่าจานวน 1,000.00 บาทก่อนไปตรวจดู
หลักทรัพย์
3) สหกรณ์สงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าประเมินราคาฯ ขั้นต่าไม่ว่ากรณีใดๆ
4) การทานิติกรรมจดทะเบียนจานอง หรือการไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์ฯ เพื่อขาย
หรือย้ายการกู้ไปยังสถาบันการเงินอื่นและมีจนท.สหกรณ์ร่วมไปด้วยให้สหกรณ์เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกในอัตรา 400 บาทต่อวันในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และอัตรา 600 บาทต่อวันในต่างจังหวัด (ในกรณีที่ต้องไปทานิติกรรม
มากกว่า 1 แห่งต่อวันให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามจานวนแห่งที่ไปทานิติ
กรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 50)
รายละเอียดตามประกาศลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558

กาหนดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
23 ก.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
2 ต.ค. 2558 สอบข้อเขียน
9 ต.ค. 2558 ประกาศผลสอบข้อเขียน
16 ต.ค. 2558 สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
22 ต.ค. 2558 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
30 ต.ค. 2558 รายงานตัว
2 พ.ย. 2558 เริ่มปฏิบัติงาน

จัดทาโดย คณะทางานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 42
นางแอนนา มณีศิลป์ 3231 / นายยุทธนา สุจริต 3396 / รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ 0851191321 / นายอุดม อรัญญิก 0813238925 / น.ส.มงคลทิพย์ ขาประสงค์ 3512

รายงานผลการดาเนินงานเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558
รายการ
สินทรัพย์รวม
ทุนเรือนหุ้นรวม
เงินรับฝากรวม
จานวนสมาชิก

มิถุนายน 2558

กรกฎาคม 2558

2,513,986,337.84 2,561,199,087.32
850,207,730.00

สิงหาคม 2558
2,598,311,052.46

853,808,020.00

859,304,410.00

1,368,322,925.82 1,415,798,553.91

1,417,936,484.44

1165

1165

1172

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้
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

รวมภาพความประทับใจ
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกสหกรณ์ วันศุกร์ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขตจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
เงินบริจาครวม 15,800.- บาท
จาก
สหกรณ์ 10,000.- บาท
สมาชิก 5,800.- บาท

โรงเรียนวัดเนินสูง
เงินบริจาครวม 25,900.- บาท
จาก
สหกรณ์ 15,300.- บาท
สมาชิก 10,600.- บาท

วัดเนินสูงวนาลัย
เงินบริจาครวม 17,100.- บาท
จาก
สหกรณ์ 5,000.- บาท
สมาชิก 12,100.- บาท

