
อนุมัตกิารรับสมัครพนักงานราชการและ
สมาชกิสมทบเข้าเป็นสมาชิก   

ในเดือนเมษายน – ตุลาคม 2560 
 (1) เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริม
สหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปีติดต่อกัน 
อนุมัติแล้วจ านวน  321  ราย   
(2) เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
ติดต่อกัน และยังเป็นพนักงานราชการกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือเป็นพนักงาน หรือ 
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเป็น
เจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริม
สหกรณ์  อนมุัติแล้ว จ านวน 152  ราย   

  ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  
และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้ 
1. เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 จากเดิม ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561  ณ อาคารทองใหญ่ 
หอประชุมกองทัพอากาศ เปลี่ยนเป็น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561  ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลลูน  โรงแรมปรินซ์พาเลซ ชั้น 11  
โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนด ารงรักษ์ คลองมหานาค ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ  เนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าในวันเสาร์ที่             
27 มกราคม 2561 มีการจัดแข่งขันกีฬา และเพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
2. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการและการับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561  ตามประกาศ ฉบับที่ 17/2560 
 โดยสหกรณ์ฯ จะเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ  ในวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 
2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ในวันท าการของสหกรณ์  >>>ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.coopofficer.or.th 
3. การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจ าปี 2560  ก าหนดวิธีรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจ าปี 2560  4 วิธี ดังนี้  
 วิธีที่ 1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์หรือบัญชีอื่นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์)  
 วิธีที่ 2. โอนซื้อหุ้นเพิ่ม            
 วิธีที่ 3. โอนช าระหนี้  
  วิธีที่ 4. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีสมาชิกไม่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ  
โดยสหกรณ์จะแจ้งวิธีรับเงินปันผลฯ เพื่อให้ท่านสมาชิกทราบ พร้อมส่งกลับมายังสหกรณ์เพื่อด าเนินการตามความประสงค์ต่อไป  
4. การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามประกาศ ฉบับที่ 18/2560  รับสมัครต้ังแต่วันที่ 
1 – 15 ธันวาคม 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น. ในวันท าการของสหกรณ์  >>>ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.coopofficer.or.th 

อนุมัติทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและ
ครอบครัวของสมาชิก เดือนตุลาคม 2560 

 (1) ค่ารักษาพยาบาลส าหรับสมาชิกและบุคคลในครอบครัวของสมาชิก  
 จ านวน  2 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท  
(2) ค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต  
 จ านวน 14 ราย  เป็นเงิน 21,000 บาท 
(3) รางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับผู้สูงวัย  
 จ านวน 17 ราย เป็นเงิน 25,500 บาท 
(4) เงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ  
 จ านวน 12 ราย เป็นเงิน 160,000 บาท 

รวมอนุมัติทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกท้ังสิ้น 
เป็นจ านวนเงิน  226,500 บาท 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ฉบับที่ 11/2560 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 

 



  
 
 
 
 

 
 
                      
                                                                                             

                                                          

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

               

 

 

รายงานกิจการประจ าเดือน ตุลาคม 2560 
รายการ จ านวน  

1. จ านวนสมาชิก (คน) 
2. ทุนด าเนินงาน 
    2.1 ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท) 
    2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก (ล้านบาท) 
    2.3 ทุนส ารอง 
    2.4 ทุนอื่นๆ 
3. เงินให้กู้แก่สมาชิก (ล้านบาท) 
4. รายได้ (ล้านบาท) 
5. ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 
6. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 

7,382 
 

2,511.81 
2,361.23 
302.94 
14.60 

5,173.14 
232.92 
92.85 

140.07 

โทร. 0-2241-4711-12  , 0-2244-8720-21  โทรสาร 0-2241-4404 

ผู้จัดการ  ต่อ 12   รองผู้จัดการ  ต่อ  26     ฝ่ายสินเชื่อ  งานบริการสินเชื่อ ต่อ 13-16  งานบริหารหนี้ ต่อ 18-19,28                                                                                                                        
ฝ่ายบัญชี  ต่อ 20    ฝ่ายการเงิน ต่อ 21-23   ฝ่ายอ านวยการและสวัสดิการ ต่อ 27,29 

www.coopofficer.or.th      Line ID :  coopofficer 

 สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้ว หากมีความประสงค์
ขอปรับโครงสร้างหนี้ ให้มีเอกสารประกอบดังน้ี 

1. ค าขอปรับโครงสร้างหนี้ และส าเนาบัตรประจ าตัว (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
2. หนังสือค้ าประกันเงินกู้สามัญของผู้ค้ าประกัน ตามสัญญาเงินกู้ที่
ขอปรับโครงสร้างหนี้ และส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ค้ าประกัน 
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. หนังสือการสั่งจ่ายเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน 

 สมาชิกที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน  
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ.2560  
ขอให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินใหม่ โดยส่งค าขอกู้
ฉุกเฉินทั้งฉบับ ตามแบบสหกรณ์ก าหนด พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชน และสลิบเงินเดือน มายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 

ธันวาคม 2560  หากสมาชิกไม่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ท่านจะไม่สามารถเบิกถอนเงินกู้ฉุกเฉินได้  

 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2560   ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561  ณ ห้องปรินซ์ 

แกรนด์ บอลลูน  โรงแรมปรินซ์พาเลซ ชั้น 11  โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนน

ด ารงรักษ์ คลองมหานาค ป้อมปราบฯ กรุงเทพ ฯ และเลือกต้ัง

ประธานกรรมการ 1 คน และเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ 6 คน           

ในปีน้ีสหกรณ์ฯ จัดรางวัลเพื่อตอบแทบสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่   

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์  จ านวน 50 รางวัลๆ ละ 3,000 

บาท  และทองค าหนักสองสลึง 4 รางวัล ส าหรับผู้ที่อยู่ในห้องประชุม

ใหญ่เท่านั้น 
ส าหรับสมาชิกต่างจังหวัดที่ต้องการเข้าพัก สามารถโทร

ติดต่อจองห้องพักได้ที่  02-628-1111 , 02-628-1000                

หมายเหตุ : แจ้งว่าเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จะได้รับราคาพิเศษ 

การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ
หรืออัคคีภัย 

1.  สมาชิกและสมาชิกสมทบที่บ้านเรือนเสียหายเพราะ
ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย ให้ยื่นค าขอรับเงิน
ช่วยเหลือตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ส่งให้สหกรณ์
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประสบภัยธรรมชาติ
หรืออัคคีภัย พร้อมเอกสารประกอบดังนี้                         
(1)  ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้
เห็นว่าบ้านที่เสียหายเป็นบ้านของสมาชิกหรือของคู่สมรส  
(2) หนังสือรับรองการประเมินความเสียหาย ของผู้
ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด     
(3) ภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เสียหาย 
(4) ประกาศภัยพิบัติ  (ถ้ามี)        
2.  สมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือตามระดับของความ
เสียหายและอายุการเป็นสมาชิก  

 


