ฉบับที 7/2561 วันที 29 ต ุลาคม 2561
**********************************************************************************************************
สวัสดีสมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่าน
 ... พบกันอีกแล้วนะจ๊ะ... สหกรณ์ฯ มีเรืองมาประชาสัมพันธ์ขา่ วเพือแจ้งให้สมาชิก
ทุกท่านทราบ ดังนีนะจ๊ะ…!!

ประกาศฯ เพือรับทราบเงือนไขหลักเกณฑ์การยืนกูเ้ งินสามัญ
และถือปฏิบตั ิ
เพือเป็ นการทําความเข้าใจเกียวกับเงือนไขหลักเกณฑ์วิธีการให้กเู ้ งินสามัญ
จึงขอแจ้งว่า สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศ เรือง หลักเกณฑ์การยืนกูเ้ งินสามัญออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี
จํากัด ฉบับลงวันที ตุลาคม
และได้มีการยกเลิกประกาศฯ ฉบับลงวันที ต ุลาคม
2561 โดยได้ปรับหลักเกณฑ์การให้กเู้ งินสามัญ จากเดิ ม สหกรณ์จะหักเงินไว้รอ้ ยละ ของจํานวนเงิน
ทีได้รบั คงเหลือสุทธิเข้าสมทบทุนเรือนหุน้ ของสมาชิกในการกูเ้ งินสามัญแต่ละครัง เป็ น “สหกรณ์จะ

หักเงินไว้รอ้ ยละ ของจํานวนเงินทีได้รบั คงเหลือส ุทธิเข้าสมทบท ุนเรือนหน้ ุ ของ
สมาชิกในการกเ้ ู งินสามัญแต่ละครัง” โดยมีผลบังคับใช้ ตังแต่วันที ตุลาคม
เป็ นต้นไป
ดังนี

. สหกรณ์จะหักเงินไว้รอ้ ยละ 1 ของจํานวนเงินทีได้รับคงเหลือสุทธิเข้าสมทบทุนเรือนหุน้
ของสมาชิกในการกูเ้ งินสามัญแต่ละครัง
. การยืนกูใ้ หม่โดยหักกลบลบหนีเดิมจะต้องชําระหนีตามสัญญาเดิมไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า
งวดขึนไป
. ให้จัดลําดับสมาชิกทีปลอดหนีเป็ นลําดับแรก จากนันสมาชิกทีมีงวดชําระหนีจากมากไปหาน้อย
. กรณีสมาชิกทีเกษียณอายุการปฏิบตั งิ านแล้ว มีสิทธิกเู้ งินสามัญได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ
เก้าสิบของมูลค่าหุน้
5. กรณีสมาชิกทีจะเกษียณอายุการปฏิบตั งิ านและเป็ นสมาชิกของกองทุนบําเหน็จของ
สํานักงาน มีสิทธิกเู้ งินสามัญได้แต่ระยะเวลาการผ่อนชําระหนีต้องไม่เกินอายุ ปี ดังนี
5. ต้องมีมลู ค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของวงเงินกู้ หากมีค่าหุน้ ไม่ถึงเกณฑ์
ให้เพิมตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
5. ต้องมีหนังสือยืนยันหรือหลักฐานการเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จรายเดือน
ของสํานักงาน
. ต้อ งมีหนัง สื อ ยิ นยอมให้สาํ นักงานหั กเงิ นส่ ง ให้แ ก่ ส หกรณ์อ อมทรั พย์
ชาวพฤหัสบดี จํากัด ตามแบบทีกําหนด
5.4 ต้องมีเงินบําเหน็จรายเดือนคงเหลือพอกับการหักชําระหนี
5. ให้มีสิทธิยนก
ื เ้ ู งินสามัญได้เพียงครังเดียว
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ในการจัดทําเงือนไขหลักเกณฑ์การยืนกเ้ ู งินสามัญครังนี เนืองจาก
. เป็ นเงือนไขของการกูเ้ งินเช่นเดียวกับการกูช้ มุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํากัด
. เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ในการ
ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึงกันและกันในหมูส่ มาชิก
เป็ นการจัดหาทุนของสหกรณ์ฯ และเป็ นการลดความเสียงระหว่างผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น

ประกาศ – เปิ ดการซือหุน้ พิเศษ

สมาชิกท่านใดสนใจทีจะซือหุน้ พิเศษ อย่าลังเล รีบตัดสินใจซือหุน้ พิเศษกันนะ... เพือเป็ น
การออมเงินเก็บเพิมขึนอีกทางหนึง... โดยอัตราเงินปันผลการซือหน้ ุ พิเศษจะได้จากการจัดสรร
ผลกําไรของ สอ.ชพ. ในแต่ละปี สหกรณ์ฯ จะเริมเปิดรับซือหน้ ุ พิเศษตังแต่วน
ั ที – 30

พฤศจิกายน

นีเท่านันนะจ๊ะ...!!!
นอกจากนี สมาชิกท่านใดทีสนใจจะ เพิมค่าหน
้ ุ รายเดือน และเพิมเงิน

ฝากออมทรัพย์ ก็สามารถทําได้ ถือว่าเป็ นการออมเงินอีกช่องทางหนึงด้วยนะคะ...

 สหกรณ์ฯ มีเกร็ดความรท้ ู ีน่าสนใจเกียวกับการ
ฝากเงินออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษมาฝากดังนี
. เงินฝากออมทรัพย์
. การเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ครังแรกฝากเงินไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยบาท
และครังต่อไปฝากเงินเท่าไรก็ได้
. การถอนเงินฝากต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยบาท
. ดอกเบียคิดให้เป็ นรายวันเริมตังแต่วันทีฝาก และนําดอกเบียประจําปี
เข้าบัญชีในวันที ธันวาคม ของทุกปี
. การปิ ดบัญชีจะคิดดอกเบียให้ถึงวันก่อนปิ ดบัญชี และนําเงินฝาก
พร้อมดอกเบียทบเป็ นเงินต้นก่อนให้ถอนเงินจํานวนทังหมด

. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิ ดบัญชีครังแรกต้องฝากไม่นอ้ ยกว่า
สามหมืนบาท และครังต่อไปต้องฝากไม่นอ้ ยกว่าหนึงพันบาท
. ดอกเบียคิดให้เป็ นรายวันเริมตังแต่วันทีฝาก และคิดดอกเบียทบเป็ น
เงินต้นทุกวันที มิถุนายน และ ธันวาคม ของทุกปี
. การถอนเงินสามารถถอนได้เดือนละหนึงครัง โดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่าธรรมเนียม แต่ถา้ เดือนใดมีการถอนเงินมากกว่าหนึงครัง สหกรณ์จะคิ ดค่าธรรมเนียม
การถอนเงินครังทีสองและครังต่อ ๆ ไปทุกครังของเดือนนัน ในอัตราร้อยละหนึงของจํ านวน
เงินทีถอน แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามร้อยบาท
. ยอดเงินคงเหลือหลังจากการถอนต้องเหลือไม่ นอ้ ยกว่าสามหมืนบาท
ถ้ายอดคงเหลือน้อยกว่าสามหมืนบาท จะคิดดอกเบียในอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์
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. เงินฝากทีมียอดเงินฝากเกินหนึงล้านบาท สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ทกุ
วันสินเดือน และนําฝากเข้าบัญชีทกุ วันสินเดือน
2.6 การปิ ดบัญชีจะคิดดอกเบียให้ถึงวันก่อนปิ ดบัญชี และนําเงินฝาก
พร้อมดอกเบียทบเป็ นเงินต้นก่อนให้ถอนเงินจํานวนทังหมด

3. การรักษาบัญชีเงินฝากและปิ ดบัญชีทุกประเภท

เงินฝากออมทรัพย์ทีมียอดเงินฝากคงเหลือตังแต่หนึงร้อยบาทลงมา
และไม่มีรายการเคลือนไหวติดต่อกันเป็ นเวลาสามปี จะถือว่าเป็ นบัญชีไม่เคลือนไหว สหกรณ์จะคิด
ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเงินฝากปี ละห้าสิบบาท ถ้าเงินคงเหลือในบัญชีไม่พอหักชําระ
ค่าธรรมเนียมจะหักเท่ากับจํานวนเงินฝากทีมีอยู่

. การทํารายการฝาก – ถอนเงิน
ต้องดําเนินการก่อนเวลา . น. ของทุกวัน ถ้าถอนเงินเกิน
,
บาทต่อเดือน สมาชิกต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา เดือนก่อนวัน
ขอถอนเงิน

5. อัตราดอกเบียเงินฝากแต่ละประเภท ณ ปัจจุบนั
ที
1
2
3
4
5

ประเภทเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตังแต่ ,
บาท แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตังแต่ , ,
บาทขึนไป)
เงินกูท้ กุ ประเภท

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )
1.00
1.00
2.75
3.00
5.50

. การชําระเงินคืนเงินกูท้ ุกประเภท
สมาชิกต้องแจ้งความจํานงต่อเจ้าหน้าทีเงินกูแ้ ต่ละประเภทก่อน แล้วจึ ง
นําเงินไปชําระได้ทีเจ้าหน้าทีการเงินสหกรณ์ หรือประสงค์จะนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ของสหกรณ์ก่อน แล้วนําสําเนาใบนําฝากมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีการเงินสหกรณ์เพือออก
ใบเสร็จรับเงินให้ ก็สามารถกระทําได้ โดยนําเงินฝากเข้า ในนาม สหกรณ์ออมทรัพย์
ชาวพฤหัสบดี จํากัด ประเภทออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิ การ บัญชีเลขที
059-1-28444-8

 การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจําปี
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สหกรณ์ฯ ได้จดั พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรฯ ประจําปี
ไปเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
เมือวันพุธที ตุลาคม
ณ ห้องประชุมมาลากุล ชัน อาคาร สํา นัก งานเลขาธิ การคุร สุ ภา
โดย นายสุรศักดิ จิ นตรัตน์ ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ มีสมาชิกได้รบั ทุน จํานวน
ทังสิน
ทุนๆ ละ ,
บาท รวมเป็ นเงินทังสิน ,
บาท
การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในครังนี สหกรณ์ฯ หวังว่าจะเป็ นส่วนหนึงในการแบ่งเบา
ภาระสมาชิกได้ไม่มากก็นอ้ ยจร้า
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ประกาศ – เพือรับทราบ

. สหกรณ์ฯ จะทําการสํารวจหุน
้ รายเดือนของสมาชิกเพือปรับให้เป็ น

ไปตามเกณฑ์ขนตํ
ั าทีสมาชิกต้องถือตามอัตราเงินได้รายเดือน

. สหกรณ์ฯ จะมีหนังสือยินยอมให้หักค่าหุน
้ รายเดื อน แจ้งสมาชิกให้ทราบ
เพือให้เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ว่าด้วยการถือหุน้ ของสมาชิก พ.ศ.
2549 เพือเป็ นการออมเงินของสมาชิกเองด้วย และจะแจ้งให้ทราบต่อไปในเร็ว ๆ นี นะคะ...

แจ้งยอดสมาชิกประจํ าเดื อนตุลาคม
 จํานวนสมาชิกประจําเดือนตุลาคม 25 มีจาํ นวนทังสิน 444 คน แยกเป็ นสังกัด ดังนี
สมาชิก
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
จํานวน 19 คน
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
จํานวน 231 คน
สมาชิกสมทบ
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
จํานวน
คน
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
จํานวน 1 คน
 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที กันยายน
ดังนี
สินทรัพย์
, , . บาท
หนีสินและท ุน
, , . บาท
- หนีสิน
, , . บาท
- ทุน
, , . บาท
สร ุป รายได้ส ูงกว่ารายจ่าย
6, , . บาท
- รายได้
7,163,964.50 บาท
- ค่าใช้จ่าย
1,259,598.31 บาท

*******************************
จัดทําโดย... ประชาสัมพันธ์ สอ.ชพ. นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ (สม สกสค.)
www.phutsc.com

-251-1256

