
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของท่าน 

อัพเดทแล้วหรือยัง ? 

 

 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  เป็นหนังสือท่ีก าหนดสิทธิให้แก่
บุคคล เช่น คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ซึ่งจะมีสิทธิได้รับ ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงิน
อื่นใด จากสหกรณ์ฯ 

 สมาชิกที่ท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้แล้ว หากต้องการ
เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง  ท่านสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยส่ง
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยระบุวันท่ีให้
ชัดเจน มายังสหกรณ์ฯ  
(สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ได้ที่ 
www.coopofficer.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-241-
4711-12 ต่อ 27) 
 

 

 

ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ฉบับที่ 4/2560 ประจ าเดือนเมษายน  2560 

                     ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ดังต่อไปนี้ 
  
1. ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสาธารณประโยชน์ จ านวน 700,000 บาท  สหกรณ์ได้สนับสนุน
เงินทุนสาธารณประโยชน์แล้วดังนี ้
 1. สนับสนุน จัดสวัสดิการให้แกข่้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  จ านวน 500,000 บาท  
 2. สนับสนุน ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์  จ านวน 100,000 บาท  
 
2. ประกาศฉบับที่ 7/2560 เรื่องแต่งต้ังผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด เนื่องจากมีผู้

ประสานงานประจ าจังหวัด ได้ลาออกจากราชการและย้ายหน่วยงาน จึงขอแต่งต้ัง  

1. นางสิรญา  พาหุบุตร เป็นผู้ประสานงานจังหวัดภูเก็ต  2. น.ส.เพิ่มสุข อยู่ขันสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงานจังหวัดก าแพงเพชร     

3. นายประสงค์  ทาไธสง  เป็นผู้ประสานงานจังหวัดบุรีรัมย์  4. น.ส.บังอร  วงษ์สีดา  เป็นผู้ประสานงานจังหวัดเลย 

 

สมาชิกท่ีเบิกถอนเงินฝากสินมัธยัสถ์และเงินกู้ฉุกเฉิน ผ่านระบบเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย 

ฝ่ายจัดการขอเรียนชี้แจงว่า  

1. เลขบัญชธีนาคารกรุงไทย ที่ใชเ้บิกถอนเงินฝากสินมัธยัสถ์และเงินกู้ฉุกเฉิน ต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกัน 

2. สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ต้องส่งเอกสารดังนี้ 1. ค าขอใช้บริการ 2. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  

                                                                                                                                                                                
                                                                                             

                                                           

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวน  

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

7,021 
 

2,412.79 
2,266.03 
302.94 
20.71 

5,061.94 
68.50 
21.88 
36.61 



                                                                                  

1. สวัสดิการการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย 

 สมาชิกและสมาชิกสมทบที่บ้านเรือนเสียหายเพราะประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย  
ให้ยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ส่งให้สหกรณ์ภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย พร้อมเอกสารประกอบ 

2. สวัสดิการการให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว 
 สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกรายละ 10,000 บาทต่อครั้ง สมาชิกสมทบ รายละ 5,000 บาท

  ต่อครั้ง และบิดา มารดาหรือคู่สมรสของสมาชิกรายละ 2,500 บาทต่อครั้ง แต่ไม่เกินห้าครั้ง ครั้งหนึ่ง ๆ ต้องมีระยะเวลา
ห่างกันไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน ส าหรับการรักษาพยาบาล  ดังนี ้
(1)  ล้างไต    (2)  ถ่ายเลือด    (3)  รักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบ าบัดหรือฉายรังสี  (4)  เปลี่ยนถ่ายอวัยวะภายใน     
(5)  ผ่าตัดใหญ่เพื่อรักษาเกี่ยวกับหัวใจหรือสมองหรือปอด    (6)  รักษาพยาบาลอื่น ๆ  ที่มีอาการเรื้อรังเป็นภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก และ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การช่วยเหลือโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

 3. สวัสดิการการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก 

 สหกรณ์จะมอบเงินเพื่อช่วยเหลือจัดงานศพ จ านวน 1,500 บาท  สมาชิกที่ประสงค์ขอรับเงิน 

ช่วยเหลือจัดงานศพ ต้องท าค าขอตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ส่งให้สหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เสยีชีวิต พร้อมด้วยเอกสารประกอบ 

4. สวัสดิการการให้เงินรางวัลเพื่อเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับผู้สูงวัย 

 สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี และเป็นสมาชิกมาแล้ว 25 ปีขึ้นไป สหกรณ์จะให้เงินรางวัลจ านวน 1,500 บาท                
โดยสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับผู้สูงวัยเพียงครั้งเดียว 

5. สวัสดิการการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา 
 ในแต่ละปีสหกรณ์ฯ จะให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ไม่รวมบุตร
บุญธรรม    ทุนส่งเสริมการศึกษา มี 2 ประเภท คือ 
 1. ทุนเรียนดี   พิจารณาผลการเรียนและความประพฤติของผู้ขอรับทุน 
 2. ทุนการศึกษา  พิจารณาสถานภาพของครอบครัวและความประพฤติของผู้ขอรับทุน 
 จ านวนทุนและมูลค่าของทุนแต่ละประเภท แต่ละระดับ คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดและประกาศให้สมาชิกและสมาชิก
สมทบทราบในแต่ละปี 

6. สวัสดิการการให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 

 เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมจ านวน 400,000 บาท   
เงินช่วยค่าจัดพิธีงานศพ  จ านวน  5,000   บาท  และสิ่งแสดงการไว้อาลัย (พวงหรีด) จ านวนไม่เกิน 1,000 บาท  

ติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ ได้ทาง  
www.coopofficer.or.th 

  www.facebook.com/coopcgd 
ID : coopofficer 

ติดต่อเจ้าหน้าที่  โทร 02-2414711-12 , 02-2448720-21 
ฝ่ายสินเชื่อ งานบริการสินเชื่อ ต่อ 13-16  งานบริหารหนี้ ต่อ 18-19,28 

ฝ่ายบัญชี  ต่อ 20 

ฝ่ายการเงิน ต่อ 21-23  
ฝ่ายอ านวยการและสวัสดิการ ต่อ 27,29 

http://www.facebook.com/coopcgd

