
 

ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ฉบับที่ 5/2560 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 

                     ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่ 15 และ 22 พฤษภาคม 2560 ขอประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้ 
 1. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560  
     ข้อ 27 , ข้อ 31 และ ข้อ 37 ดังน้ี  
 ข้อ 27. บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกค้ าประกัน ให้ค้ าประกันเฉพาะจ านวนเงินที่เหลือจากจ านวนเงินที่กู้ หักด้วยมูลค่าหุ้นที่มี
อยู่ในเวลานั้น โดยใช้หลักประกันดังต่อไปนี้ 
 เหลือไม่เกินหกแสนบาท ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าหน่ึงคน  
 เหลือไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าสองคน                                                     
 เหลือไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาท ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าสามคน 
 เหลือไม่เกินสองล้านสี่แสนบาท ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าสี่คน  
 เหลือเกินกว่าสองล้านสี่แสนบาท ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าห้าคน  
 สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการค้ าประกัน อย่างน้อย 1 คน 
 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันผู้กู้ได้ไม่เกินห้าคน โดยผู้ค้ าประกันต้องรับผิดเต็มจ านวนในสัญญากู้นั้น  
 หากกรณีที่ต้องบังคับตามสัญญาค้ าประกันส าหรับหนี้ที่มีผู้ค้ าประกันหลายคน สหกรณ์จะเรียกช าระหนี้จากผู้ ค้ าประกัน
เฉลี่ยเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเสียชีวิตไปก่อน ให้เรียกเฉลี่ยกับผู้ค้ าประกันที่เหลือ 
 ข้อ 31. งวดช าระหนี้       ให้ผู้กู้ช าระหนี้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (1)  ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน ลูกจ้างนอก

ประจ าการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ส่งคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด  

 (2)  ผู้กู้ที่เป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ส่งคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุสัญญาจ้างท่ีเหลือ  

 (3)  ผู้กู้ที่ใช้สิทธิการถอนเงินฝากเป็นหลักประกัน จะก าหนดงวดช าระหน้ีได้ตามความประสงค์ของผู้กู้   

 กรณีที่ผู้กู้มีอายุครบ 70 ปีแล้ว จะต้องมีเงินกู้คงเหลือไม่เกินเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

ผู้ถึงแก่กรรม แต่ไม่รวมเงินกู้ที่ใช้สิทธิการถอนเงินฝากเป็นหลักประกันทั้งนี้สมาชิกอาจขอช าระหนี้แบบใดแบบหนึ่ง  คือ  

 (1) แบบสหกรณ์  ส่งต้นเงินเท่ากันทุกงวดและดอกเบี้ยคิดจากต้นเงินแห่งหนี้คงเหลือแต่ละงวด  

(2) แบบธนาคาร  ส่งช าระเงินเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะหมดหนี้  เงินที่ช าระหนี้จะหักส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือจึงน าไป

หักต้นเงิน 

 ข้อ 37. วัตถุประสงค์และการอนุมัติเงินกู้พิเศษ มีดังต่อไปนี้ 

37.1 เพื่อที่อยู่อาศัย  37.2 เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน    37.3 เพื่อช าระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกัน 

37.4 เพื่อช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ  

37.5 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ก าหนดให้เป็นโครงการพิเศษของสหกรณ์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี  

        การอนุมัติเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ตาม 37.1, 37.2, 37.3, 37.4  และ 37.5 ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการเงินกู้พิเศษ 

 



3. อนุมัตกิารรับสมัครพนักงานราชการและสมาชิกสมทบเข้า
เป็นสมาชิก  ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม แล้ว ดังนี้ 
1) เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อย
กว่าแปดปีติดต่อกัน อนุมัติแล้ว จ านวน  215  ราย   
 (2) เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกัน และยังเป็น
พนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือเป็นพนักงาน หรือ
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์  อนุมัติแล้ว จ านวน 124  ราย   
 

 
 2. เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพส าหรับสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน   2. เพื่อส่งเสริม
ความรู้และทักษะด้านอาชีพ   3. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้เข้าร่วมโครงการ  สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกสหกรณ์  จ านวน 30 คน   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ 
 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าโครงการคลินิกเท่านั้น 
 2. ต้องเสนอแผนความต้องการประกอบอาชีพเสริมรายได้ และเป็นอาชีพที่ไม่เคยท ามาก่อน พร้อมหลักสูตรการอบรม 
 3. สมาชิกที่เข้าโครงการต้องด าเนินการตามกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ควบคู่กัน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 
 4. สหกรณ์ขอสวนสิทธิในการสนับสนุนสินเชื่อ หากพิจารณาเห็นว่าแผนธุรกิจไม่เหมาะสม หรือไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน 
 5. กรณีสนับสนุนสินเชื่อไปแล้วไม่ด าเนินการ สหกรณ์จะเรียกเงินคืน 
 6. สหกรณ์จะติดตามผลการด าเนินการตามแผนของสมาชิกทุกราย 

โดยเปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม ถึง 31 มิถุนายน 2560 
 
 
                                                                                                                                                                           
                                                                                            

                                                           

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

               

รายการ จ านวน  

1. จ ำนวนสมำชิก (คน) 
2. ทุนด ำเนินงำน (ล้ำนบำท) 
    2.1 ทุนเรือนหุ้น  
    2.2 เงินรับฝำกจำกสมำชิก  
    2.3 ทุนส ำรอง 
    2.4 ทุนอื่นๆ 
3. เงินให้กู้แก่สมำชิก (ล้ำนบำท) 
4. รำยได้ (ล้ำนบำท) 
5. ค่ำใช้จ่ำย (ล้ำนบำท) 
6. ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 

7,154 
 

2,424.56 
2,291.18 
302.94 
20.07 

5,057.39 
91.85 
40.02 
51.83 

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 


