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1. อนุมัติโครงการสินเชื่อ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  
1.1 โครงการสินเช่ือเคหะสุขใจ    วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้สมาชิกมีบ้านเป็นของตนเอง  
(1) เพื่อซื้อที่ดินและสร้างบ้าน  (2)  ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน (3)  ซื้ออาคารชุด  (4)  การไถ่ถอนหนี้ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน 
(5)  สร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิก หรือคู่สมรสที่มีอยู่ก่อน  
คุณสมบัติผู้กู้   เงินเดือนไม่ต่ ากว่า 18,000 บาท  วงเงินกู ้ 100% ของมูลค่าซื้อหรือสร้างบ้านในที่ดินแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท 
อัตราดอกเบี้ย    (1) 5 ปีแรกร้อยละ 3.75 ต่อปี    (2) 6-30 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้สามัญ 
งวดช าระหน้ี ไม่เกิน 360 งวด (ต้องช าระหนี้เสร็จสิ้นภายในอายุ 70 ปี)  
หลักประกันเงินกู้  อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย จดทะเบียนจ านองเป็นประกัน และท าประกันอัคคีภัย    

ยื่นค าขอกู้ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
1.2 โครงการสินเช่ือเพื่อช าระบัตรเครดิต  วัตถุประสงค์   เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่สมาชิก เพื่อน าไปช าระบัตรเครดิต 
คุณสมบัติผู้กู ้ (1) เป็นสมาชิกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี   (2) มีหนี้บัตรเครดิตและน าหลักฐานมาแสดงประกอบค าขอกู้ (เอกสารเดือน   
ก่อนยื่นค าขอกู้)  (3) หักหนี้ทุกประเภทแล้วต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 10 % 
วงเงินกู้ รายละไม่เกิน 100,000 บาท  ระยะเวลาช าระหน้ี ไม่เกิน 72 งวด  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปี 
หมายเหตุ  - การค านวณวงเงินกู้ยืม ไม่น าวงเงินกู้ปกติมาคิดรวม   - สหกรณ์จะเป็นผู้ช าระหนี้บัตรเครดิตแทนสมาชิกเท่านั้น 

ยื่นค าขอกู้ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม  2561 
2. เห็นชอบใหย้กเลกิประกาศฉบับที่ 6/2555 เรื่องการถือหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนของวงเงินกู้สามัญ 
3. แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  ดังนี้  

 ข้อ 22.2   แก้ไขจากเดิมต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนเงินกู้ เป็น  
“ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจ านวนเงินกู้ ยกเว้นเงินกู้สามัญเพื่อช าระเบี้ยประกัน” 
 ข้อ 21 วงเงินกู…้…… แก้ไขจากอายุครบ 70 ปี เป็น  
“กรณีผู้มีอายุครบ 75 ปีแล้ว จะต้องมีเงินกู้คงเหลือ ไม่เกินเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ รวมกับเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม         

แต่ไม่รวมเงินกู้ที่ใช้สิทธิการถอนเงินฝากเป็นหลักประกัน 
กรณีผู้กู้มีอายุครบ 75 ปีแล้วประสงค์จะขอกู้เงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึง         

แก่กรรม ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการช าระหนี้ และมีหลักทรัพย์จ านองเป็นประกันหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกู้เงินให้เป็นไป      
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก” 
 โดยระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

4.  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการประจ าปี 2561 
 1. นายปราโมช ถาวร       2. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  3. นางดุษณี ดานาพงศ์     
 4. นายสุริยะ ค าปวง  5. นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง 

5.  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 
       1. นายเชิดชัย พรหมแก้ว         2. นายสุรินทร์ วทัญญู  3. นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์   
 4. นายเสน่ห์ สภาพันธ์  5. นายค ารณ พวงมณี  6. นายวินิจ กสิรักษ์ 

************************************ 
 

ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  และ วันที่ 9 ตุลาคม 2561   

และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ดังต่อไปนี้ 



 
 

 
 

ตารางการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 
ส าหรับสมาชิกที่ส่งค าขอ 

เงินกู้สามัญ เกิน 1,500,000 บาท และเงินกู้พิเศษ 
เดือน พฤศจิกายน 2561 วันท่ี 

ครั้งที่ 1 8 พฤศจิกายน 2561 

ครั้งที่ 2 22 พฤศจิกายน 2561 

 

ตารางการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

ชุดท่ี 70  ครั้งท่ี 12 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

วันท่ี  13  พฤศจิกายน   2561 

 

 เรียนสมาชิกทุกท่านครับ  สหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของทางสหกรณ์ อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อ ความรวดเร็วฉับไว ในการได้รับข่าวสาร นั่นคือ 
แอปพลิเคชั่น LINE@   สมาชิกที่สนใจ สามารถเข้าสู่แอปพลิเคชั่น LINE    
แล้วด าเนินการดังนี้ครับ 
LINE  >> เพิ่มเพื่อน  >>>  QR CODE  แล้วสแกน QR CODE ได้เลย  หรือ 

LINE  >> เพิ่มเพื่อน  >>>  ค้นหา  แล้วพิมพ์ค าว่า “ @coopofficer ”      
      ****  LINE@ นี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางสหกรณ์  
ไม่สามารถโต้ตอบได้นะครับ ***** 

ดาว์นโหลดเอกสารและติดตามข่าวสาร www.coopofficer.or.th     
หรือแอปพลิเคชั่นของสหกรณ ์

   ท่านสมาชิกที่เกษียณอายุในปี 
2561 โปรดแจ้งที่อยู่ปัจจุบันและ
หมายเลขโทรศัพท์ ให้สหกรณ์ฯ 
ทราบด้วย 

    เพื่อจัดส่งข้อมูลข่าวสารและ
เอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 


