สวัสดิการแก่สมาชิก

ดอกเบีย้ เงินฝาก

สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์ทุกประเภท
ตามประกาศที่สหกรณ์กาหนด
การให้บริการเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์ทวี
ทรัพย์รับโชค
ออมทรัพย์ทวี
ทรัพย์ 2
ประจ่า

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี
4.00

ฝากขั้นต่่า/
ยอดคง
บัญชี
100

4.00

100

5.25

4.75

1,000,000

เงื่อนไขการถอน
ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
ครั้งต่อๆ ไปจ่าย
ค่าธรรมเนียม 0.01%
แต่ไม่ต่ากว่า 20 บาท
ห้ามถอนก่อนกาหนด/
หากถอนต้องปิดบัญชี
ถอนได้ปีละ 1 ครั้ง
เมื่อครบกาหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการฝาก/ถอน

ฝาก 1) ผู้ฝากต้องนาสมุดมาทุกครั้ง ที่ทาการฝาก-ถอนกับสหกรณ์
2) สหกรณ์คิดดอกเบี้ย เป็นรายวันและจ่ายดอกเบี้ย ให้ทุก
ไตรมาส หากไม่ถอน สหกรณ์ฯ จะทบต้นโดยอัตโนมัติ
วิธีคิดดอกเบี้ยรายวัน
ดอกเบีย้ =
เงินต้น X จานวนวัน X อัตราดอกเบี้ย (%)
365 วัน
หมายเหตุ: จานวนวันให้นับจากวันที่ฝากถึงวันก่อนจ่ายดอกเบี้ย(ไตรมาส)

1. กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546
1.1 กรณีสมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
- อายุของการเป็นสมาชิกฯไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 200,000 บาท
- อายุของการเป็นสมาชิกฯ 6-10 ปี
ไม่เกิน 250,000 บาท
- อายุของการเป็นสมาชิกฯ 11-19 ปี ไม่เกิน 300,000 บาท
- อายุของการเป็นสมาชิกฯ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 350,000 บาท
2. กรณีสมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย หรือ ชราภาพ
- อายุของการเป็นสมาชิกฯไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 150,000 บาท
- อายุของการเป็นสมาชิกฯ 6 – 10 ปี ไม่เกิน 200,000 บาท
- อายุของการเป็นสมาชิกฯ 11–19 ปี ไม่เกิน 250,000 บาท
- อายุของการเป็นสมาชิกฯ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 300,000 บาท
* เป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
* ยกเว้นกรณีที่ฆ่าตัวตาย ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 365 วัน
1. เงินขวัญถุงกรณีเกษียณอายุราชการ
2,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงฯ
- กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิง
100,000 บาท
- กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน
50,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม 2,000 บาท
4. เงินช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่วย
500 บาท
5. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรคนแรก
1,000 บาท
6. เงินทุนสวัสดิการของสมาชิกที่เป็นโสด
2,000 บาท
7. สวัสดิการมงคลสมรส
1,000 บาท
8. สวัสดิการเพื่ออุปสมบท
1,000 บาท
9. สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย
2,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอ่านาจเจริญ จ่ากัด

ตั้งอยู่ที่ : 366 หมู่ 2 ถนนชยางกรู ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045451581 โทรสาร ต่อ : 102
เว็บไซต์สหกรณ์ http://www.supsasookamnat.com
โทรศัพท์มือถือ : 081-5791868 ,081-5936787
E-mail : coop-sahakorn@hotmail.co.th
Line Officail @ID :@iib4929j (อย่าลืมใส่ @ นะค่ะ)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ่านาจเจริญ จ่ากัด
จดทะเบียนประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงิน
แบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน ทางานที่เดียวกัน
หรืออาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
รู้จักการออมทรัพย์และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจาเป็น หรือเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ งอกเงย และได้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 366 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนหนามแท่ง
อ.เมือง จ.อานาจเจริญ
สมาชิกเริม่ แรก 492 คน
ทุนดาเนินงานแรกตั้ง 12,679,540 บาท
ปัจจุบันมีสมาชิกทัง้ หมด 1,724 คน (31 พฤษภาคม 2560)
ทุนดาเนินงานปัจจุบัน 3,343,202,680.91 บาท
(31 พฤษภาคม 2560)
(ทุนเรือนหุ้น 797,494,780 บาท, ทุนสารอง 63,775,198.13 บาท)

1. สมาชิกสหกรณ์ (ประเภทสามัญ) ตามข้อบังคับข้อ 32
1) เป็นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนติ ิภาวะ
ก.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจาหรือพนั กงานราชการ
หรื อ ลู ก จ้ า งสหวิ ช าชี พ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ประจ าจั ง หวั ด
อานาจเจริญหรือเป็นพนักงานและลูกจ้างประจาของสหกรณ์นี้
ข.เป็นข้าราชการบานาญหรือลูกจ้ างประจาบ านาญสังกั ด
กระทรวงสาธารณสุขประจาจังหวัดอานาจเจริญ
3) เป็นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้
กู้ยืมเงิน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ผู้เ ข้า เป็ น สมาชิ กจะต้อ งชาระค่า ธรรมเนีย มแรกเข้า ให้ แ ก่
สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ค่าหุ้นรายเดือน
สหกรณ์ จ ะด าเนิ น การเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า หุ้ น รายเดื อ นไปยั ง
หน่วยงานต้นสังกัดตามข้อบังคับในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของเงิน
ได้รายเดือน หรือตามประกาศ
การขาดจากสมาชิกภาพ
การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44 สมาชิกย่อม
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

2. สมาชิกสมทบ
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 32
(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ในจังหวัดอานาจเจริญ
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์
ในการให้กู้ยืมเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็น
รายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
**กรณีลาออกจะประสงค์สมัครใหม่ จะต้องชาระ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1,000 บาท

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
เงินปันผล
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์ได้กาไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุน
สารองและค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแล้วกาไรสุทธิ
ที่เหลือที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับเงินปันผลตาม
หุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์แห่งค่าหุ้นที่ชาระแล้วของสมาชิกแต่ละคนโดย
คิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลาในการคานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้
ถื อ ว่ า หุ้ น ที่ ส มาชิ ก ได้ ชาระต่ อ สหกรณ์ ภ ายในวั น ที่ ห้ า ของเดื อ น
มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้น
ที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือนสหกรณ์จะคิดเงิน
ปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
เงินเฉลี่ยคืน
สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วน
จานวนรวมแห่งดอกเบี้ย เงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้ส่งให้แก่สหกรณ์
ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ย ในปี ใดมิให้ได้ รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น

