ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ฉบับที่ 1/2560 ประจาเดือนมกราคม 2560
แจ้งมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณารับรองงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ของสหกรณ์แล้ว จากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 มีกาไรสุทธิ 155,828,701.19 บาท และเห็นชอบให้จัดสรรกาไรสุทธิเป็น
เงินปันผลร้อยละ 4.80 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 5.50 ซึ่งฝ่ายจัดการได้จัดส่งรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินไปพร้อมกับหนังสือแจ้ง
กาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 และได้จัดส่งหนังสือยืนยันยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อแจ้งภาระผูกพันกับ
สหกรณ์ได้แก่ มูลค่าหุ้น, เงินกู้คงเหลือ, เงินฝากคงเหลือ, ภาระค้าประกัน และแจ้งยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจาปี 2559 เมื่อ
ท่านสมาชิกได้รับหนังสือยืนยันแล้ว หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสหกรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือยืนยันยอดด้วยค่ะ
ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ได้กาหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ 8 ตาแหน่ง ฝ่ายจัดการจะประกาศ
ผลการเลือกตั้งไว้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ www.coopofficer.or.th
สาหรับสมาชิกที่ทาประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) ไว้กับบริษัท สหประกันชีวิต จากัด นั้น ฝ่ายจัดการขอเรียนว่า
กรมธรรม์ของท่านจะครบกาหนดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 หากสมาชิกประสงค์จะต่ออายุกรมธรรม์ ขอให้ชาระค่าเบี้ยประกัน
ภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2560 (เบี้ยประกัน 645 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท)
และสาหรับสมาชิกที่สนใจทาประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) สมาชิกสามารถเลือกทาประกันดังนี้
1. บริษัท สหประกันชีวิต จากัด รับสมาชิกมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
เบี้ยประกัน 645 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท จานวนทุนประกัน 100,000 , 200,000 , 300,000 และ 400,000 บาท
2. บริษัท เอไอเอ จากัด รับสมาชิกอายุระหว่าง 16 -65 ปี คุ้มครองถึงอายุ 66 ปี คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
เบี้ยประกัน 600 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท จานวนทุนประกันขั้นต่า 100,000 บาท ต่อราย
สมาชิกที่สนใจทาประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) สามารถส่งใบคาขอ พร้อมชาระค่าเบี้ยประกัน ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เห็นชอบให้กาหนดแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิก พ.ศ.2560 ดังนี้
เงินกู้ฉุกเฉิน 1) จานวนเงินกู้ไม่เกินรายละสามหมื่นบาท 2) สัญญากู้มีอายุสามปีนับแต่วันทาสัญญา และ 3) ณ วันสิ้นสุด
หนังสือกู้เดิม ผู้กู้มีหนี้ต้องชาระอีกเท่าใดให้สหกรณ์หักชาระหนี้จากหนังสือกู้ฉบับใหม่ก่อนให้ผู้กู้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้ฉบับใหม่
เงินกู้สามัญ สมาชิกค้าประกัน ให้ค้าประกันเฉพาะจานวนเงินที่เหลือจากจานวนเงินกู้ หักด้วยมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในเวลานั้น
โดยใช้หลักประกัน ดังต่อไปนี้
- เหลือไม่เกินหกแสนบาท ต้องมีผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
เหลือไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท ต้องมีผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่าสองคน
เหลือไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาท ต้องมีผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่าสามคน
เหลือไม่เกินสองล้านสี่แสนบาท ต้องมีผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่าสี่คน
เหลือเกินกว่าสองล้านสี่แสนบาท ต้องมีผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่าห้าคน
เงินกู้พิเศษ
1) เพื่อที่อยู่อาศัย จานวนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ กู้ได้สูงสุดไม่เกินห้าล้านบาท - สมาชิกต้องมีค่าหุ้นใน
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละสองของวงเงินกู้ - มีเงินเดือนไม่ต่ากว่าเดือนละสองหมื่นบาท - ดอกเบี้ยในระยะห้าปีนับแต่วันทาหนังสือกู้
ลบด้วย 0.50 หลังจากห้าปีแล้วให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ หรือตามประกาศของสหกรณ์ - การชาระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย สมาชิกอาจขอชาระหนี้แบบสหกรณ์หรือแบบธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด แต่การผ่อนชาระหนี้อายุต้อง
ไม่เกิน 65 ปี ในกรณีผู้กู้จาเป็นต้องผ่อนชาระหนี้เกินกว่าอายุ 65 ปี ต้องมีหนี้คงเหลือน้อยกว่าเงินฝาก ค่าหุ้น และเงินสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมรวมกัน

2) เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ หนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี, หนี้อยู่ระหว่าการไกล่เกลี่ย, หนี้อยู่
ระหว่างถูกฟ้องล้มละลาย และหนี้สินล้นพ้นตัว - วงเงินกู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน กู้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบเท่าของเงินเดือน ณ วันที่
ยื่นคาขอกู้ แต่ไม่เกินสี่ล้านบาท
3) เพื่อชาระหนี้หนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้าประกัน สมาชิกที่เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้จะขอกู้เงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์แทนผู้กู้ได้
นั้น ต้องเป็นกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรมหรือออกจากงานประจา ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามสัญญา และผู้ค้าประกันตกเป็นลูกหนี้ และชาระหนี้
แทนลูกหนี้ตามคาพิพากษา วงเงินกู้ ตามจานวนที่สมาชิกต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้า
4) เพื่อช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ สมาชิกสหกรณ์ที่มีบ้านของตนเอง คู่สมรส หรือของบิดามารดา
เพียงหนึ่งหลัง ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ และประสงค์ขอกู้เงินเพื่อนาไปซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สิน หรือซื้อทรัพย์สินใหม่
แทนที่เสียหาย .... สมาชิกสมารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.coopofficer.or.th ….
สหกรณ์ได้ประกาศฉบับที่ 2/2560 เรื่องการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ประสบอุทกภัยใน
เขตจังหวัดภาคใต้
* การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกกรณีพิเศษ
สมาชิก 5,000 บาท และสมาชิกสมทบ 3,000 บาท
สมาชิกต้องมีที่พักอาศัย และ ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่ประสบภัย
กรณี สมาชิกบานาญ หรือนอกราชการ ต้องมีบ้านพักอาศัยในเขต
พื้นที่ประสบภัย
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. แบบคาขอ 2. ทะเบียนบ้าน
3. ประกาศที่ทางราชการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
* แนวทางการขอกู้เงินสามัญเพื่อซ่อมแซมหรือซื้อทรัพย์สิน
ที่เสียหายจากอุทกภัย
เอกสารประกอบการขอกู้
1. คาขอกู้เงินสามัญ 2. สาเนาบัตรประชาชน 3.สาเนาทะเบียน
บ้าน 4. หนังสือรับรองความเสียหายจากผู้ประสานงาน
5. ภาพถ่ายความเสียหาย
6. ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
7. สลิปเงินเดือน
กรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรส เป็นเจ้าของบ้าน
- สาเนาทะเบียน (เจ้าบ้าน) พร้อมเจ้าบ้านรับรองว่าสมาชิกได้อยู่อาศัย
ในบ้านนี้จริง
- สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสเป็นเจ้าบ้าน)
*********************************************

