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

ปที่ 22 ฉบับที่ 7 ประจําเดือน กรกฎาคม 2553

                
KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง
ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป สหกรณมกี ารเปลีย่ นแปลงการกใู หม
ทัง้ การกสู ามัญ การกเู พือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ เคหะสงเคราะห ซึง่ การกทู กุ อยางสมาชิก
ตองเหลือเงินสุทธิอยางนอยรอยละ ๒๐ ของเงินไดรายเดือน และการค้ำประกันสมาชิก
จะค้ำประกันไดไมเกิน ๑๐ สัญญา รายละเอียดมีในจดหมายขาวฉบับนี้ ครับ
จากการที่รัฐบาลไดมีการแกไขเพิ่มเติม พรบ.สหกรณ พ.ศ.๒๕๕๓ เริ่มใชเมื่อ
๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ (แกไขจาก พรบ.สหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒) จะสงผลกระทบตอหนวย
งานทีม่ หี นาทีห่ กั เงินเดือนสงสหกรณ ซึง่ ตามมาตรา ๘ หนวยงานทีม่ หี นาทีห่ กั เงินเดือน
สมาชิกตองสงหักใหสหกรณเปนอันดับแรก ถัดจากหนีภ้ าษีอากร และหักเงินเขากองทุนที่
สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ กฎหมายวาดวย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวย
การประกันสังคม ซึง่ สหกรณไดแจงเวียนหนังสือไปตามหนวยงานตางๆ แลว ดังนัน้ ผบู ริหาร
และเจาหนาทีท่ มี่ หี นาทีห่ กั เงินเดือนสงสหกรณจะละเลยไมได ซึง่ สหกรณจะนัดประชุม
ชีแ้ จงเจาหนาทีก่ ารเงินของหนวยงานตางๆอีกครัง้ หนึง่ ครับ
สมาชิ ก ที่ มี ค วามประสงค ข อทุ น การศึ ก ษาบุ ต ร ขอให ท า นกรอกใบสมั ค ร
(ตามจดหมายขาวฉบับนี้ หากไมพอสามารถถายเอกสารได) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
ขอย้ำนะครับวาขอใหทา นใหขอ มูลทีเ่ ปนจริงกับสหกรณดว ย ปนมี้ เี งินทุนให ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ซึง่ แบงเปน ๓ ระดับ เหมือนเดิม ไดแก ประถมศึกษา ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท มัธยมศึกษา
และ ปวช. ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ปริญญาตรีขนึ้ ไป ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ครอบครัวทีไ่ ดรบั ทุน
เมื่อปที่แลวไมตองขอในปนี้อีกนะครับ เพราะจะเปนการเพิ่มภาระแกเจาหนาที่ในการ
คัดแยกออก
พบกันใหมฉบับหนา ครับ

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
จำนวนสมาชิก
6,875
สินทรัพยรวม
2,420.6
- ลูกหนีเ้ งินกฉู กุ เฉิน
53.1
- ลูกหนีเ้ งินกสู ามัญ
1,459.1
- ลูกหนีเ้ งินกพู เิ ศษ
518.9
- สินทรัพยอนื่ ๆ
389.5
หนีส้ นิ รวม
995.5
- เงินรับฝากออมทรัพย
31.1
- เงินรับฝากออมทรัพยพเิ ศษ 740.7
- หนีส้ นิ อืน่
222.9
- คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
0.8
ทุนรวม
1,374.7
- ทุนเรือนหนุ
1,287.4
- ทุนสำรอง
80.1
- ทุนอืน่ ๆ
7.2
รายรับ – รายจาย
50.4
- รายรับ
53.8
- รายจาย
3.4

ราย
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
4,985,805.61
42,607.00
32,750.00
4,995,662.61
2.เงินชวยเหลือฯ
1,721,301.95
13,250.00
1,734,551.95
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงค เดือนพฤษภาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
1,013,000.00
55,800.00
4,600.00
1,064,200.00
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
3,612,283.55
60,000.00
3,552,283.55
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
113,834.70
398,800.00
378,915.00
133,719.70

เงินกูพิเศษพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระยะเวลาเปดสินเชือ่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2553

วัตถุประสงค เพือ่ ชำระหนีบ้ คุ คล สถาบันการเงิน
วงเงินกู จำนวน 100 เทาของเงินเดือน + เงินประจำตำแหนง แตไมเกิน 2,000,000.-บาท
โดยสมาชิกขอกเู กินกวาหนีส้ นิ ทีม่ อี ยไู ดไมเกิน 500,000.- บาท
ผกู ู - เปนขาราชการ / ลูกจางประจำ ทีม่ อี ายุสมาชิกตัง้ แต 18 เดือนขึน้ ไป
- มีหนุ สะสมรอยละ 10 ของวงเงินกู แตตอ งไมต่ำกวา 50,000.00 บาท
- สมาชิกทีเ่ ขาโครงการเงินกพู ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ สามารถถือสัญญาเงินกเู คหะไดอกี 1 สัญญา
หลักประกัน
- ผคู ้ำประกัน 5 คน และผคู ้ำประกันตองเปนขาราชการและลูกจางประจำเทานัน้
- กรณีนำไปชำระหนีเ้ พือ่ การไถถอนจำนองหรือขายฝาก ตองนำหลักทรัพยนนั้ มาจดทะเบียนจำนองเปนประกันหนี้
กับสหกรณเต็มวงเงินกู และหากหลักทรัพยนั้นติดจำนอง / ขายฝากกับสถาบันการเงินอื่น ตองทำการประเมิน
หลักทรัพยใหม โดยสมาชิกเปนผรู บั ผิดชอบคาใชจา ย
- ตองสมัครเขากองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ (รอยละ 1 ของวงเงินกู แตไมเกิน 5,000.-บาท)
การจายเงินกู
- รับสัญญา 1 – 15 ของเดือน และพิจารณาอนุมตั เิ งินกเู ดือนละ 1 ครัง้
- สหกรณฯ จะจายเช็คชำระหนีใ้ หกบั สถาบันการเงินทีส่ มาชิกเปนหนีอ้ ยู
- กรณีจา ยใหสมาชิกผกู ู (ไมเกิน 500,000 บาท) จะรับเช็ค หรือใหสหกรณโอนเขาบัญชีกไ็ ด
การสงคืนเงินกู
งวดสงชำระ 240 งวด ทุกวงเงินในอัตราเงินตนคงที่ และตองแลวเสร็จภายในอายุผกู ไู มเกิน 68 ป
หลักฐานการกู
ผกู ู - ใชสลิปเงินเดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรขาราชการ สำเนาทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนสมรส/หยา
ทัง้ ของผกู ู และคสู มรส
- หนังสือรับรองการเปนหนี้ / ใบเสร็จรับเงินเดือนสุดทาย / หนังสือทวงหนี้
- ใบประเมินราคาหลักทรัพย และทีด่ นิ (กรณีกเู พือ่ ไถถอน)
- สำเนาโฉนดหรือนส 3 ก. ทีเ่ ปนหลักประกันหนีเ้ ดิมทีจ่ ะไถถอน
ผูค้ำประกัน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรขาราชการ
- สำเนาทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนสมรส/หยา ของผคู ้ำประกัน

สิทธิการค้ำประกันของสมาชิก

ขาราชการ / ลูกจางประจำ
1. ค้ำประกันเงินกฉู กุ เฉินใหลกู จางชัว่ คราวได ไมจำกัด
2. ค้ำประกันเงินกสู ามัญเพือ่ การศึกษาได 3 สัญญา
3. ค้ำประกันเงินกสู ามัญเอนกประสงคได 4 สัญญา
4. ค้ำประกันเงินกสู ามัญได 5 สัญญา
5. ค้ำประกันเงินกพู ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ได 5 สัญญา
ทัง้ นีร้ วมแลวตองไมเกิน 10 สัญญา โดยไมนบั รวมสัญญาเงินกฉู กุ เฉิน (มติทปี่ ระชุมครัง้ ที่ 6/2553)
ลูกจางชัว่ คราว ค้ำประกันเงินกสู ามัญใหลกู จางชัว่ คราวดวยกันได 5 สัญญา
ลูกจางชัว่ คราวทีม่ หี นุ สะสม 80,000.-บาทขึน้ ไป ค้ำประกันเงินกสู ามัญใหลกู จางชัว่ คราวดวยกันได 8 สัญญา
ขาราชการบำนาญทีม่ อี ายุต่ำกวา 65 ป ค้ำประกันเงินกสู ามัญใหขา ราชการบำนาญดวยกันได 5 สัญญา
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