
      

                                                                             ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด  

                                                                                                         ฉบับที ่12/2559 ประจ าเดือนธันวาคม  2559    

       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               
 
 
 

   
 
 
 
 
         จากกันแสนอาลัย แต่สายใยผูกพันยังม่ันคง    

 
 
                                                                          
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รายการ จ านวน  
1. จ ำนวนสมำชิก (คน) 
2. ทุนด ำเนินงำน 
    2.1 ทุนเรือนหุ้น (บำท) 
    2.2 เงินรับฝำก (บำท) 
3.ทุนส ำรอง 
4. ทุนสะสมอ่ืน 
5. เงินให้กู้แก่สมำชิก (บำท) 
6. รำยได้ (บำท) 
7. ค่ำใช้จ่ำย (บำท) 
8. ก ำไรสุทธิ (บำท) 

6,967 
 

2,361,712,550.00 
 2,127,806,103.04 
   285,304,466.76 
     11,267,636.51 
  4,998,110,669.61 
    249,002,280.36 
    104,745,311,69 
   144,256,968.67 

 

           สวัสดีปีพุทธศักราชใหม่ 2560  
        ในวารดิถีขึน้ปีใหม ่ขออ านาจสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ
ทัง้หลายในสากลโลก จงดลบนัดาลให้ทา่นสมาชิก
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากดั  ปราศจากทกุข์
ภยัทัง้ปวง ประสบแตค่วามสขุเกษมส าราญ และ
สมัฤทธ์ิผลในสิง่อนัพงึปรารถนาทกุประการ        
             คณะกรรมการด าเนินการและ                                                            

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เม่ือวันที่ 19 ธนัวาคม  2559 
         คณะกรรมการด าเนินการมีมติเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญั 

ประจ าปี 2559 พจิารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัสหกรณ์โดยก าหนดคณุสมบตัิ
เพื่อให้สมาชิกสมทบและพนกังานราชการกรมสง่เสริมหกรณ์มีสทิธิเป็นสมาชิก
สหกรณ์<<<เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยสมาชกิสมทบ ให้สมาชิก
สมทบมีสทิธิได้รับเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจ านวนห้าพนับาทตอ่ครัง้
แตไ่มเ่กินห้าครัง้ ๆ หนึง่ ๆ ต้องมรีะยะเวลาหา่งกนัไมน้่อยกวา่สบิสองเดือน การ
รักษาอาการป่วยทีแ่พทย์ต้องรักษาโรคโดยวิธี (1) ล้างไต (2) ถา่ยเลอืด (3) 
โรคมะเร็งด้วยเคมีบ าบดัหรือฉายรังส ี(4) เปลีย่นถ่ายอวยัวะภายใน (5) ผา่ตดั
ใหญ่หวัใจหรือสมองหรือปอด (6) รักษาพยาบาลอื่นท่ีมีอาการเรือ้รังเป็นภาระ
คา่ใช้จา่ยของสมาชิกสมทบ ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินการโดยมีมตเิป็นเอกฉนัท์<<< เห็นชอบให้ประกาศหลกัเกณฑ์และ

เงื่อนไขการให้เงนิกู้กรณีประสบภยัธรรมชาติ (อุทกภยั) วงเงินกู้ ไมเ่กิน 
300,000 บาท ระยะเวลาช าระหนีไ้มเ่กิน 120 งวด อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.00  
ตอ่ปี สมาชิกที่บ้านเรือนของตนเองหรือบ้านของคูส่มรสหรือบ้านของบิดา/มารดา
ซึง่สมาชิกพกัอาศยัอยูด้่วยถกูน า้ท่วม สามารถกู้ เงินไปเพื่อซอ่มแซมบ้านเรือน
หรือทรัพย์สนิ หรือซือ้ทรัพย์สนิใหมแ่ทนที่เสยีหายจากภยัธรรมชาติ (อทุกภยั)                                                         
 

  

 “เกษมสันต์วนัเกษียณ” ครบอายุ 60 ปี  ธันวาคม 2559 

นายโอภาส กลัน่บศุย์ ประธานกรรมการ กรรมการฯ  และฝ่ายจดัการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั ร่วมงานวนัเกษียณเจ้าหนา้ที่
สหกรณ์ฯ จ านวน 4 ท่าน  คือ คณุสงวน หวงัศิริมงคล (พีตู่่) หวัหนา้ฝ่ายสินเชื่อ คณุปทยัทิพย์ เจริญทรพัย์(พีทิ่พย์) เจ้าหนา้ทีอ่าวโุส 

ฝ่ายสินเชื่อ คณุนิตยา จนัทร์มณี (พีอ่อ้) เจ้าหนา้ทีอ่าวโุส ฝ่ายสินเชื่อ และคณุรชันี เชื้อโชติ (พีเ่อียด) เจ้าหนา้ทีอ่าวโุสฝ่ายการเงิน   
 



 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั เลขที ่20 ถนนพิชยั แขวงดสุติ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 
www.coopofficer.or.th, E-mail: coopcgd@hotmail.com, Facebook: http//www.facebook.com/coopcgd 

โทรศัพท์ : ผู้จดัการ 0-2241-4712 ตอ่ 12, รองผู้จดัการ ตอ่ 26, 
รับ-ฝากเงิน ตอ่ 22-23, บริการสนิเช่ือ ตอ่ 13-16, บริหารหนี ้ตอ่ 18-19,28   อ านวยการสวสัดิการ ตอ่ 27, บญัชี ตอ่ 20  

 
 

ประกาศสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด  
ฉบับที่ 22/2559 

เร่ือง  รายช่ือและหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี พศศศ 2560 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
                 ตามที่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากดั  ได้ประกาศหลกัเกณฑ์ 
วิธีการบริหารจดัการและรับสมคัรสมาชิกสหกรณ์เพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั ประจ าปี พ.ศ. 2560  ซึง่ได้
สิน้สดุการรับสมคัรไปแล้วเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม 2559 นัน้  บดันี ้คณะกรรมการ
เลือกตัง้กรรมการด าเนินการได้ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้สมคัรเรียบร้อยแล้ว                 
จงึขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตวัผู้สมคัร พร้อมทัง้วิธีการเลือกตัง้
ดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการ  ได้แก่ 
                หมายเลข  1     นายจิรศกัดิ์ เงินเส็ง                                                            
                หมายเลข  2     นายภานวุฒัน์  ณ นครพนม 

หมายเลข  3   นายพีระพงศ์ วาระเสน 
หมายเลข  4    นายปราโมช ถาวร 

    หมายเลข  5    นายวินิจ  กสิรักษ์ 

            หมายเลข  6  นางดษุณี  ดานาพงศ์ 

หมายเลข  7  นายวิเชียร  แทน่ธรรมโรจน์ 

หมายเลข  8 นายศภุชยั  นกุลูกิจ 
หมายเลข  9  นายวิศษิฐ์  ศรีสวุรรณ์ 

หมายเลข 10  นายสนัทาน สีสา 
หมายเลข 11 นายพีรพนธ์ กิจโกศล 

หมายเลข 12 นายปรัชญา มากไมตรี 
หมายเลข 13  นายเสน่ห์  สภาพนัธ์ 
หมายเลข 14  นายสริุยะ  ค าปวง 
หมายเลข 15  นายสกุรี  พนัละบตุร 
หมายเลข 16  นายสริุนทร์ วทญัญ ู

หมายเลข 17  นายชยัวฒิุ        มณัฑะนานนท์ 

หมายเลข 18 นายประสงค์ ศรีสวสัดิ ์

 

 
           ให้สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559                    
ในวนัอาทิตย์ที่  29  มกราคม 2560 เท่านัน้มีสิทธิเลือกตัง้ และห้ามมิให้
สมาชิกลงคะแนนซ า้หรือลงคะแนนแทนกนั สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียง
เลือกตัง้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั ได้จ านวน                
8 คน การลงคะแนนเลือกตัง้จะเร่ิมตัง้แตเ่วลา 07.00 น. และปิดการ 
ลงคะแนนเลือกตัง้ เวลา 10.00 น.   
           การลงทะเบียนต้องแสดงหลกัฐานอยา่งหนึ่งอยา่งใดตอ่ไปนีต้อ่
เจ้าหน้าที่ผู้ รับลงทะเบียน 
           ก. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัที่หน่วยงานต้นสงักดั
ออกให้ ซึง่มีภาพถ่ายแสดงตนตดิกบับตัรนัน้ด้วย 
           ข. หลกัฐานตามข้อ ก.ที่ถ่ายส าเนาและมีลายมือชื่อรับรองส าเนา 
หรือแสดงให้เห็นชดัเจนได้ในหน้าจอโทรศพัท์มือถือหรือแทบเล็ต 
           ค. กรณีไมอ่าจแสดงหลกัฐานตาม ก.หรือ ข. ให้กรรมการเลือกตัง้
คนหนึ่งออกหนงัสือรับรองตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด    
           การเลือกตัง้ใช้วิธีลงคะแนนลบัโดยใช้เคร่ืองลงคะแนนเลือกตัง้ของ
ส านกังานคณะกรรมการเลือกตัง้   
            ประกาศ  ณ   วนัที่  19 ธันวาคม  พ.ศ.  2559 

                                   
                                       (นายปริญญา  เพ็งสมบตัิ) 

                     ประธานคณะกรรมการเลือกตัง้ฯ   
                                    สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั 

ขอเชญิชวนท่านสมาชกิสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 
จ ากดั เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559 ในวนั
อาทิตย์ท่ี 29 มกราคม 2560 ณ ห้องสธุรรมอารีกลุ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
กรุงเทพมหานคร  และเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ จ านวน 
8 คน  ปีนีส้หกรณ์ฯ จดัรางวลัให้กบัสมาชิกผู้ เข้าร่วมประชมุ 
เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สนิมธัยสัถ์ จ านวน 20 รางวลั ๆ 
ละ 3,000 บาท และทองค าหนกัสองสลงึ  2 รางวลัคะ่ 
          สวสัดีปีใหม ่2560 สมาชิกสหกรณ์ฯ ทกุท่านคะ่ 
                                กิติมา  เรืองแก้ว 

      

http://www.coopofficer.or.th/
mailto:coopcgd@hotmail.com

