ปี 2565 ฉบับที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จากัด

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 28 ปี 2565
คณะกรรมการอานวยการ
1.นายประยงค์
โมคภา
2.นายสมชาย
เชาว์พานิช
3.นายเทอดเกียรติ
ขันธ์พิมูล
4.นางเสาวรัตน์
อุดรพิมพ์
5.นายจรัญ
วรสาร
คณะกรรมการเงินกู้
1.นายเอกรักษ์
สารปรัง
2.นายสิทธิชัย
โภคาทรัพย์
3.นายอินทรีร่องคา
โคตรเพ็ง
4.นายภูมิศักดิ์
แสนกันยา
5.นายศุภชาติ
ชารีรักษ์
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.นายวินัย
ภูสง่า
2.นายขจัด
สุวรรณสังข์
3.นางศิริพร
พิมพะนิตย์
4.นางสาวพันทอง
เหลาแหลม
5.นายสมพงษ์
บุญเรือง

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษา ประจาปี 2565
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
2. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
3. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
4. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท
อัตราเดิม ร้อยละ 7.50 บาท ต่อปี
อัตราใหม่ ร้อยละ 7.25 บาท ต่อปี

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราเดิม ร้อยละ 4.00 บาท ต่อปี
อัตราใหม่ ร้อยละ 3.75 บาท ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

สิทธิการค้า้ ประกันเงินกู้ ของสมาชิกสหกรณ์
 ข้าราชการ
มีสิทธิค์ ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญ ดังนี้
 สามารถค้าประกันข้าราชการได้ 4 สิทธิ และ พนักงานราชการ ได้ 1 สิทธิ
รวมกันได้ 5 สิทธิ
มีสิทธิค์ ้าประกันสัญญาเงินกู้เพื่อการศึกษา ดังนี้
 สามารถค้าประกันข้าราชการ และ พนักงานราชการ รวมกันได้ 2 สิทธิ

 พนักงานราชการ
มีสิทธิค์ ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญ ดังนี้
 สามารถค้าประกันพนักงานราชการด้วยกัน ได้ 4 สิทธิ
มีสิทธิค์ ้าประกันสัญญาเงินกู้เพื่อการศึกษา ดังนี้
 สามารถค้าประกันพนักงานราชการด้วยกัน ได้ 2 สิทธิ

ปี 2565 ฉบับที่ 1

การให้บริการแก่สมาชิก
เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่สมาชิก ดังนี้
@ การถือหุ้นในสหกรณ์
สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้ของ
ตนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.
2560 ทั้งนี้จะต้องซื้อเป็นมูลค่าหุ้นโดยการชาระค่าหุ้นรายเดือนนั้นโดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของสมาชิก (1 หุ้น เท่ากับ 10 บาท)
@ การให้บริการรับฝากเงิน
 เงินฝากออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย 3.00 บาทต่อปี
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 3.75 บาทต่อปี
@ การให้บริการเงินกู้
 เงินกู้ทุกประเภท
อัตราดอกเบี้ย 7.25 บาทต่อปี

การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกมี 3 ประเภท
1.เงินกู้สามัญ สมาชิกข้าราชการปกติกู้ได้ 70 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน
2,500,000 บาท ส่งชาระไม่เกิน 160 งวด สมาชิกขอกู้ซ้าต้องชาระหนี้แล้วไม่นอ้ ยกว่า
6 เดือน จึงยื่นกู้ใหม่ได้
พนักงานราชการ พิจารณาวงเงินกู้ยมื มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) สมาชิกมีอายุราชการไม่เกิน 3 ปี กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
2) สมาชิกมีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
3) สมาชิกมีอายุราชการไม่เกิน 8 ปี กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
สมาชิกสามารถส่งเอกสารยื่นกู้สามัญได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่
ส่งชาระ 12 เดือน

3.เงินกู้เพื่อการศึกษา วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกินจานวนค่าหุ้นที่มอี ยู่
ส่งชาระ 58 งวด สมาชิกขอกู้ซ้าต้องชาระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน จึงยื่นกู้ใหม่ได้
หมายเหตุ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้เพื่อการศึกษา วงเงินกู้รวมกันแล้วไม่เกิน
300,000 บาท และพนักงานราชการ มีสิทธิกู้ได้วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จากัด จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565 ฉบับที่ 1

“ประกาศ” โครงการเพื่อสมาชิก ประจาปี 2565
“โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิกในองค์กร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จากัด ประจาปี 2565
กาหนดจัดในระหว่างวันที่ 24 –27 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ ส่งแบบสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จากัด เวลาทาการ 08.30 น.- 6.30 น.
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
Ø เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จากัด
Ø สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และมีใบรับรองการฉีดวัคซีน
Ø พิจารณาตามจานวนสมาชิกของแต่ละหน่วยงานใน โควตา 10/1 และจะพิจารณาสมาชิกที่ยังไม่
เคยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เป็นอันดับแรกต่อไป

หมายเหตุ ** สมาชิกสามารถตรวจสอบประกาศ ได้ทาง www.semakalasin.net ตั้งแต่วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ช่องทางติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จากัด
ติดต่อทางโทรศัพท์ :
0-4381-2252–3 ,
083-1402022
ติดต่อทาง E-mail:

สหกรณ์ออมทรัพย์แสมากาฬสินธุ์ จากัด
เลขที่ 22 ถนนบายพาส-สงเปลือย ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

www.semakalasin.net

