ข่ าวย่ อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ฉบับที่ 11/2561 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
ฝ่ ายจัดการขอ
รายงานมติที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินการ เมื่อ
วันที่ 13
พฤศจิกายน 2561
และประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลข่าวสาร
ดังต่อไปนี ้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรบริหำรจัดกำรและรั บสมัครสมำชิกสหกรณ์ เพื่อรั บเลือกตัง้ กรรมกำร
ดำเนินกำรของสหกรณ์ ประจำปี 2562 ตามประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 23/2561
2. กำรรั บสมัครผู้ตรวจสอบกิจกำรสำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตามประกาศสหกรณ์
ฉบับที่ 24/2561
โดยสหกรณ์ฯ จะเปิ ดรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการดาเนินการ และรับสมัครผู้
ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 3-17 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.30 น.ในวันทาการของสหกรณ์ >>>รายละเอียด
ประกาศและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.coopofficer.or.th
3. กำรจ่ ำยเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 กาหนดวิธีการรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน
ประจาปี 2561 รวม 4 วิธี ดังนี ้
วิธีที่ 1 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของสมาชิก (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์หรื อบัญชีอื่นที่สมาชิก
มีอยู่กบั สหกรณ์
วิธีที่ 2 โอนซื ้อหุ้นเพิ่ม
วิธีที่ 3 โอนชาระหนี ้ของสมาชิก
วิธีที่ 4 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีสมาชิกไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ
4. เปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้ประสำนงำนสหกรณ์ ประจำจังหวัด 2 จังหวัด ดังนี ้
(1) จังหวัดกระบี่ จากเดิม นายกิตติ สาคร เปลี่ยนเป็ น นางสวภัทร คีรีพิทกั ษ์
(2) จังหวัดลำพูน จากเดิม นางดวงพร ทองลิ ้ม เปลี่ยนเป็ น นายชาญวิทย์ สิทธิพนั ธุ์

รายงานกิจการประจาเดือน ตุลาคม 2561
รายการ
1. จำนวนสมำชิก
สมำชิก (คน)
สมำชิกสมทบ (คน)
2. ทุนดำเนินงำน (ล้ำนบำท)
2.1 ทุนเรื อนหุน้
2.2 เงินรับฝำกจำกสมำชิก
2.3 ทุนสำรอง
2.4 ทุนอื่นๆ
3. เงินให้กแู้ ก่สมำชิก (ล้ำนบำท)
4. รำยได้ (ล้ำนบำท)
5. ค่ำใช้จ่ำย (ล้ำนบำท)
6. กำไรสุทธิ (ล้ำนบำท)

จานวน
7,360
302
2,635.92
2,488.56
320.40
8.72
5,421.59
242.33
95.47
146.85

ตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ชุดที่ 70 ครั ง้ ที่ 13 ประจำเดือนธันวำคม 2561
วันที่ 13 ธ.ค. 2561

แจ้ งสมำชิกเพื่อทรำบ
 กำรกู้เงินสำหรับสมำชิกซึ่งเป็ นข้ ำรำชกำรบำนำญและ
ลูกจ้ ำงบำเหน็จรำยเดือน ที่ประสงค์จะกู้เงินกับสหกรณ์ฯ แต่ก้ ู
เงินจากสถาบันการเงินโดยใช้ เงินบาเหน็จตกทอดค ้าประกันเงินกู้ไป
แล้ วนัน้ ต้ องส่งเอกสารเพิม่ เติมคือ หนังสือยืนยันการค ้าประกันเงินกู้
สามัญ จึงจะพิจารณาจ่ายเงินกู้ตอ่ ไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มจาก
เว็บไซต์สหกรณ์ www.coopofficer.or.th
 เรียนท่ ำนสมำชิก ทำงสหกรณ์ ขอทำควำมเข้ ำใจในเรื่องกำร
กรอกแบบฟอร์ มหนังสือคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
1. โปรดกรอกข้ อมูลให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ยกเว้ น ไม่ต้องลงวันที่และ
ไม่ต้องกรอกความในข้ อ 1. ในแบบหนังสือค ้าประกันเงินกู้
2. ให้ ผ้ ปู ระสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัด หรื อสมาชิกในหน่วยงาน
ลงลายมือชื่อพยานผู้ค ้าประกัน (ห้ ามผู้ก้ เู ป็ นพยานผู้ค ้าประกัน)
3. สหกรณ์จะเก็บรักษาหนังสือค ้าประกันไว้ 1 ฉบับ และมอบให้ ผ้ คู ้า
ประกันเก็บไว้ 1 ฉบับ
4. ห้ ำมใช้ ปากกาลบคาผิดโดยเด็ดขาด ให้ ใช้ การขีดฆ่าแล้ วเซ็นต์ชื่อ
กากับในจุดที่ผิด
หมำยเหตุ : สมาชิกที่สง่ หนังสือค ้าประกันเงินกู้สามัญมายังสหกรณ์
รบกวนแจ้ งชื่อ-สกุลผู้ที่ทา่ นจะค ้าประกัน ด้ วยเขียนด้ วยดินสอหรื อ
เขียนชื่อ-สกุลผู้ก้ ใู นกระดาษโน้ ตแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบด้ วย

แจ้ งวันและสถำนที่จัดประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ณ สโมสรตารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ เริ่ มลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 07.00 น. เป็ นต้ น

ตารางการประชุมคณะกรรมการเงินกู้
สาหรับสมาชิกที่สง่ คาขอ
เงินกู้สามัญ เกิน 1,500,000 บาท โครงการต่างๆ และเงินกู้พิเศษ
เดือน ธันวาคม 2561
วันที่
6 ธ.ค. 2561
ครัง้ ที่ 1
20 ธ.ค. 2561
ครัง้ ที่ 2
ดาว์นโหลดเอกสารและติดตามข่าวสาร www.coopofficer.or.th
หรื อแอปพลิเคชัน่ ของสหกรณ์
สมาชิกทุกท่านสามารถรับข่าวสารของสหกรณ์ ได้ รวดเร็ ว ฉับไว ผ่านช่องทาง
แอปพลิเคชัน่ บนมือถือหรื อ LINE@ สมาชิกที่สนใจ แล้ วดาเนินการดังนี ้ครับ
1. Application มือถือ สามารถโหลดผ่าน Google Play สาหรับระบบ Android และ
App Store สาหรับ IOS โดยพิมพ์ค้นหา “ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ ”
2. LINE >> เพิ่มเพื่อน >>> QR CODE แล้ วสแกน QR CODE ได้ เลย หรื อ
LINE >> เพิ่มเพื่อน >>> ค้ นหา แล้ วพิมพ์คาว่า “ @coopofficer ”
*** LINE@ นี ้ เป็ นการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารสหกรณ์ ไม่สามารถโต้ ตอบได้ นะครับ ****

ท่านสมาชิกที่เกษียณอายุในปี 2561
โปรดแจ้ งที่อยูป่ ั จจุบนั และหมายเลข
โทรศัพท์ ให้ สหกรณ์ฯ ทราบด้ วย เพื่อ
จัดส่งข้ อมูลข่าวสารและเอกสารต่างๆ
ได้ อย่างถูกต้ อง

