ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ฉบับที่ 12/2560 ประจาเดือนธันวาคม 2560

ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560
และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมข้อความใน
หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 8. การกาหนดจานวนเงินชาระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะกาหนดให้สมาชิกชาระหนี้เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษ
หรือทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษงวดหนึ่งเกินกว่าร้อยละหกสิบของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับอยู่ ณ เวลานั้นไม่ได้ เว้นแต่การปรับ
โครงสร้างหนี้ หรือการกู้เพื่อชาระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน “หรือเงินกู้พิเศษวัตถุประสงค์เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน ” รวมทั้งกรณีสมาชิกมี
หลักฐานเป็นหนังสือแสดงให้เห็นว่ามีรายได้ประจาเหลือพอเพี ยงต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน โดย ไม่เดือดร้อน สหกรณ์อาจให้สมาชิก
ชาระหนี้งวดหนึ่งเกินกว่าร้อยละหกสิบของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับก็ได้ แต่ห้ามมิให้นาเงินงวดชาระหนี้ที่เกินกว่าร้อยละหกสิบของ
เงินเดือน ไปคานวณเพื่อเพิ่มวงเงินกู้ให้สูงขึ้น และหมวด 2 เงินกู้ฉุกเฉิน ข้อ 15 วรรคสอง “สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการหรือ
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ กู้ได้ไม่เกินรายละสองหมื่นบาท สัญญากู้มี
อายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันทาสัญญา งวดชาระหนี้ ไม่เกินสิบสองงวด” รายละเอียดเพิ่มเติม www.coopofficer.or.th
2. ประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 20/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัด
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจสมัครเป็นผู้ประสานประจาจังหวัด ส่งใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561
อนุมัตกิ ารรับสมัครพนักงานราชการและสมาชิก
สมทบเข้าเป็นสมาชิก
ในเดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2560
(1) เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
มาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปีติดต่อกัน อนุมัติแล้วจานวน
330 ราย
(2) เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกัน
และยังเป็นพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ
เป็นพนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริม
สหกรณ์ อนุมัติแล้ว จานวน 159 ราย

อนุมัติทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและ
ครอบครัวของสมาชิก เดือนพฤศจิกายน 2560
(1) ค่ารักษาพยาบาลสาหรับสมาชิกและบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
จานวน 6 ราย เป็นเงิน 37,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
จานวน 11 ราย เป็นเงิน 16,500 บาท
(3) รางวัลเสริมคุณค่าชีวิตสาหรับผู้สูงวัย
จานวน 24 ราย เป็นเงิน 36,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ
จานวน 3 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท
รวมอนุมัติทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกทั้งสิ้น
เป็นจานวนเงิน 100,000 บาท

รายงานกิจการประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
รายการ
จานวน
1. จานวนสมาชิก (คน)
7,401
2. ทุนดาเนินงาน
2.1 ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
2,532.51
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก (ล้านบาท)
2,366.56
2.3 ทุนสารอง
302.94
2.4 ทุนอื่นๆ
13.04
3. เงินให้กู้แก่สมาชิก (ล้านบาท)
5,211.88
4. รายได้ (ล้านบาท)
256.36
5. ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
101.33
6. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
155.03

สหกรณ์อานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก
ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560
กรณีที่จอดรถ ณ สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.
สหกรณ์ฯ จะมีรถรับส่งให้บริการ ระหว่างเวลา
06.00 – 12.00 น.

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ชั้น 11
เปิดให้สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
และลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 11.00 น
ห้ามมิให้สมาชิกลงคะแนนซ้าหรือลงคะแนนแทนกัน
สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการได้ 1 คน
และเลือกตั้งกรรมการดาเนินการได้ 6 คน
การลงทะเบียนต้องแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
ก. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดออกให้ ซึ่งมีภาพถ่ายแสดงตนติดกับบัตรนั้นด้วย
ข. กรณีไม่อาจแสดงหลักฐานตาม ก. ให้กรรมการเลือกตั้งคนหนึ่ง
ออกหนังสือรับรองตามแบบที่สหกรณ์กาหนด

การกู้เงินสามัญของสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ
ระเบียบกาหนดให้ข้าราชการค้าประกันอย่าน้อง 1คน งวด
ชาระหนี้ ไม่เกินอายุสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์อื่นๆเป็นไปตาม
ระเบียบที่ปฏิบัติกับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้า ง
การพิจารณาอนุมัติอยู่ในดุลยพินิจของผู้อานาจอนุมัติ
กรณีสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการถ้ากู้เกิน หนึ่งแสนบาท
ขอให้แนบเครดิตบูโรมาด้วย ซึ่งสมาชิกสามารถขอจาก
ธนาคารได้ทุกธนาคาร

สมาชิกอย่าลืมนาบัตร
ประชาชนมานะคะ

สาหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
จะครบกาหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ฝ่ายจัดการขอเรียนว่า
1. สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560 หากพ้นเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ย
เท่ากับอัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์พิเศษ (ร้อยละ 3.00 ต่อปี)
2. หากครบกาหนดแล้วสมาชิกไม่ถอนเงินถือว่าสมาชิกตกลง
ฝากเงินต่อไป
3. หากสมาชิกต้องการถอนเงินปิดบัญชี กรุณา ส่งแบบแจ้งความ
ประสงค์ยกเลิก หักเงินฝากรายเดือน มายังสหกรณ์ พร้อมแบบ
คาขอปิดบัญชีและเอกสารประกอบ

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 ฝ่ายอานวยการและสวัสดิการ ต่อ 27,29
www.coopofficer.or.th
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