“ สหกรณ อ อมทรั พ ย ดี เ ด น แห ง ชาติ ประจำป 2545 ”

ปที่ 22 ฉบับที่ 5 ประจําเดือน พฤษภาคม 2553

                
KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED


สวัสดีครับ สมาชิสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 นายแพทยคิมหันต ยงรัตนกิจ ประธานกรรมการได
มีการประชุม ประจำเดือนเปนครัง้ ที่ 3 ของคณะกรรมการดำเนินการชุดนี้ ไดอนุมตั โิ ครงการกพู เิ ศษ
เพือ่ การเคหะสงเคราะห เพือ่ ใหสมาชิกมีบา นเปนของตนเอง เชน ซือ้ บานพรอมทีด่ นิ หองชุด อาคาร
ชุด หรืออาคารพาณิชย หรือซือ้ ทีด่ นิ พรอมสรางบาน หรืออาคารเพือ่ การพาณิชย หรือสรางบานบนทีด่ นิ
ของตนเอง/หรือคูสมรส หรือไถถอนจำนองบานจากสถาบันการเงินอื่น กูไดในวงเงิน 100 เทา
ของเงินเดือนสมาชิกแตไมเกิน 3,000,000 บาท ผอนสง 240 งวด ดอกเบีย้ ที่ 4.50 % ในปแรก ปถดั ไป
ไมเกินอัตราดอกเบีย้ เงินกสู ามัญ และอีกโครงการคือโครงการเงินกสู ามัญเพือ่ การศึกษา วัตถุประสงค
เพือ่ เปนเงินทุนกยู มื เรียนแกสมาชิกทีเ่ ปนขาราชการหรือลูกจางประจำ หรือคสู มรส หรือบุตรสมาชิก
วงเงินกู ระดับ ปวส.ถึงปริญญาตรี ไมเกิน 300,000 บาท ระดับปริญญาโท ไมเกิน 400,000 บาท
ระดับปริญญาเอก ไมเกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบีย้ ที่ 6.25 % ผอนสง 60 งวด โดยเปดโครงการทัง้
สองโครงการตัง้ แตวนั ที่ 10 พฤษภาคม 2553 จนถึง 30 ธันวาคม 2553 นี้ สามารถยืน่ กไู ดในทุก ๆ
วันที่ 1 – 20 ของทุกเดือน หากไดรบั การพิจารณาอนุมตั แิ ลวสหกรณจะโอนเงิน ภายในสัปดาหสดุ ทาย
ของเดือนนัน้ ๆ ติดตามรายละเอียดไดในฉบับนะครับ

ขอแสดงความยินดีสำหรับผทู เี่ กิดในเดือนพฤษภาคม นี้
ขอใหมแี ตความสุข ความรวย รวย รวย ตลอดป 2553
ดวยความปารถนาดีจากคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
จำนวนสมาชิก

6,857 ราย

สินทรัพยรวม
2,289.6
- ลูกหนีเ้ งินกฉู กุ เฉิน
20.5
- ลูกหนีเ้ งินกสู ามัญ
1,478.3
- ลูกหนีเ้ งินกพู เิ ศษ
552.6
- สินทรัพยอนื่ ๆ
238.2
หนีส้ นิ รวม
902.1
- เงินรับฝากออมทรัพย
30.9
- เงินรับฝากออมทรัพยพเิ ศษ 716.7
- หนีส้ นิ อืน่
153.8
- คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
0.7
ทุนรวม
1,357.4
- ทุนเรือนหนุ
1,271.0
- ทุนสำรอง
80.1
- ทุนอืน่ ๆ
6.3
รายรับ – รายจาย
30.1
- รายรับ
33.1
- รายจาย
3.0

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ ประจำเดือนมีนาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (มี.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
4,960,636.61
43,219.00
18,050.00
4,985,805.61
2.เงินชวยเหลือฯ
1,695,346.95
11,750.00
1,707,096.95
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงค เดือนมีนาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (มี.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
828,500.00
130,400.00
2,000.00
956,900.00
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ ประจำเดือนมีนาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (มี.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
3,686,183.55
25,000.00
3,661,683.55
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือนมีนาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (มี.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
81,379.70
367,700.00
352,890.00
96,189.70

ขาวประชาสัมพันธ

โครงการสหกรณ สัญจรพบสมาชิก
ในเดือนพฤษภาคม 2553 นี้ สหกรณกำหนดสัญจรพบสมาชิก 2 แหง ดังนี้
•• วันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2553 สถานทีโ่ รงพยาบาลอุบลรัตน (ประกอบดวย สสอ.อุบลรัตน)
•• วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2553 สถานที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร (ประกอบดวย สคร.6, ศูนย สช., ทรัพยากรน้ำภาค 4)

หลักเกณฑเงินกสู ามัญเพือ่ การศึกษา
1. สมาชิกผมู สี ทิ ธิขอกเู ปนขาราชการ ลูกจางประจำ
2. วัตถุประสงค เพือ่ เปนเงินทุนกยู มื เรียนแกสมาชิก หรือบุตรสมาชิก หรือคสู มรส
3. วงเงินกู
ระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
ไมเกิน 300,000.- บาท
ระดับปริญญาโท
ไมเกิน 400,000.- บาท
ระดับปริญญาเอก
ไมเกิน 500,000.- บาท
4. อัตราดอกเบีย้ รอยละ 6.25 ตอป
5. ผอนชำระหนี้ ภายในระยะเวลา 60 งวด แตไมเกินอายุสมาชิก 68 ป
6. หลักประกันการกู ตองมีผคู ้ำประกันขาราชการหรือลูกจางประจำ 3 คน
7. ตองมีหนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักศึกษา หรือหลักฐานการลงทะเบียนในภาคการศึกษานัน้
8. การยื่นคำขอกู หรือคำขอเบิกเงินกู ไดตั้งแตวันที่ 1-20 ของทุกเดือน หากไดรับอนุมัติแลวสหกรณจะจายโอนเงินภายในสัปดาหสุดทาย
ของเดือนนัน้ ๆ
9. การเบิกจายเงินกู ใหทำไดปล ะ 2 ครัง้ โดยสมาชิกผกู ตู อ งยืน่ คำขอเบิกเงินกตู อ สหกรณ พรอมหลักฐาน แสดงจำนวนคาใชจา ยในการลงทะเบียน
ภาคการศึกษานัน้ เพือ่ ประกอบการพิจารณา และสหกรณจะใหเบิกคาใชจา ยเหมาจาย (เพิม่ อีก) เดือนละ 5,000.-บาท
10. ระยะเวลาเริม่ และสิน้ สุดโครงการ ตัง้ แต พ.ค. – ธ.ค. 53
11. เอกสารประกอบอืน่ ๆ ทัง้ ผกู แู ละผคู ้ำ ใหมแี นบตามระเบียบสหกรณ

หลักเกณฑเงินกพู เิ ศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห
1. สมาชิกผมู สี ทิ ธิขอกเู ปนขาราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชัว่ คราว ทีม่ อี ายุสมาชิกตัง้ แต 12 เดือนขึน้ ไป
12. วัตถุประสงค
2.1 ไถถอนจำนองบาน พรอมทีด่ นิ จากสถาบันการเงิน (ธนาคาร / สหกรณ / บริษทั เงินทุน) ตามราคาประเมินครัง้ ใหม หรือตาม
มูลหนีค้ งคาง
2.2 ซือ้ บานพรอมทีด่ นิ หองชุด อาคารชุด หรืออาคารพาณิชย
2.3 สรางบาน หรืออาคารเพือ่ การพาณิชย บนทีด่ นิ ของตนเองหรือคสู มรส
2.4 ซือ้ ทีด่ นิ พรอมสรางบาน หรืออาคารเพือ่ การพาณิชย
2.5 เพือ่ ปรับปรุงซอมแซม หรือตอเติม ทีอ่ ยอู าศัยของตนเอง
13. วงเงินกู กไู ด 100 เทาของเงินเดือนแตไมเกิน 3 ลาน และวงเงินกไู ดไมเกินรอยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน
14. อัตราดอกเบีย้ ปแรกรอยละ 4.50 ตอป ปถดั ไปคิดรอยละไมเกินอัตราดอกเบีย้ เงินกสู ามัญ
15. ผอนชำระหนี้ ภายในระยะเวลา 240 งวด ถาชำระปดบัญชีกอ นระยะเวลา 3 ปตอ งเสียคาปรับ 2% ของวงเงินกู
16. หลักประกันการกู
1.) หนุ รอยละ 5 ของวงเงินกู
2.) ทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสรางจดทะเบียนจำนองเปนประกัน
3.) ประกันภัยตลอดสัญญา ตามมูลคาสิง่ ปลูกสราง
17. กรณีการกเู พือ่ สรางบาน ตองมีเอกสารแบบแปลน พรอมราคาประมาณการคากอสรางทีม่ วี ศิ วกรรับรอง และไดรบั อนุญาตกอสรางถูกตอง
ตามกฎหมายยืน่ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
18. การยื่นคำขอกู หรือคำขอเบิกเงินกู ไดตั้งแตวันที่ 1-20 ของทุกเดือน หากไดรับอนุมัติแลวสหกรณจะจายโอนเงินภายในสัปดาหสุดทาย
ของเดือนนัน้ ๆ
19. การเบิกจายเงินกู กรณี ซือ้ ทีด่ นิ พรอมสรางบาน
แบงจาย ดังนี้ 1.) จายคาทีด่ นิ (ถามี) ปรับพืน้ ที่ ถมดิน วางเสาเอก จาย 40% ของราคาประเมินรวม
2.) ตัง้ เสา เทคาน เทพืน้ โครงหลังคา จาย 30% ของราคาประเมินรวม
3.) กอผนัง ติดตัง้ วงกบประตู หนาตาง ฉาบปูน ปูกระเบือ้ ง มุงหลังคา สุขภัณฑ จาย 20% ของราคาประเมินรวม
4.) กอสรางแลวเสร็จ จาย 10% ของราคาประเมินรวม
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