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1. ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรบริหำรจัดกำรและรับสมัครสมำชกิสหกรณ์เพื่อรับเลือกตัง้กรรมกำร
ด ำเนินกำรของสหกรณ์ ประจ ำปี 2562  ตามประกาศสหกรณ์ ฉบบัท่ี 23/2561 
2. กำรรับสมัครผู้ตรวจสอบกจิกำรส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  ตามประกาศสหกรณ์ 
ฉบบัท่ี 24/2561  
 โดยสหกรณ์ฯ จะเปิดรับสมคัรสมาชิกเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการ และรับสมคัรผู้
ตรวจสอบกิจการ ในวนัท่ี 3-17 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.30 น.ในวนัท าการของสหกรณ์ >>>รายละเอียด
ประกาศและใบสมคัร สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเวบ็ไซต์สหกรณ์  www.coopofficer.or.th 
3. กำรจ่ำยเงนิปันผลและเงนิเฉล่ียคืน ประจ ำปี 2561  ก าหนดวิธีการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
ประจ าปี 2561 รวม 4  วิธี ดงันี ้
 วิธีท่ี 1  โอนเข้าบญัชีเงินฝากของสมาชิก (บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สนิมธัยสัถ์หรือบญัชีอื่นท่ีสมาชิก
มีอยู่กบัสหกรณ์ 
 วิธีท่ี 2  โอนซือ้หุ้นเพ่ิม 
 วิธีท่ี 3  โอนช าระหนีข้องสมาชิก 
 วิธีท่ี 4  โอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร กรณีสมาชิกไมม่ีบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์ฯ 
4. เปล่ียนแปลงรำยช่ือผู้ประสำนงำนสหกรณ์ประจ ำจังหวัด 2 จังหวัด ดังนี ้
 (1) จังหวัดกระบี่  จากเดิม นายกิตติ  สาคร เปลี่ยนเป็น นางสวภทัร  คีรีพิทกัษ์  
 (2) จังหวัดล ำพูน จากเดิม นางดวงพร  ทองลิม้ เปลี่ยนเป็น นายชาญวิทย์  สิทธิพนัธุ์ 

ฝ่ายจดัการขอ

รายงานมติท่ี

ประชมุ

คณะกรรมการ

ด าเนินการ เม่ือ

วนัท่ี 13 

พฤศจิกายน 2561   

และประชาสมัพนัธ์

ข้อมลูขา่วสาร  

ดงัตอ่ไปนี ้

ตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

ชุดที่ 70 ครัง้ที่ 13 ประจ ำเดือนธันวำคม 2561 

วันที่  13  ธ.ค.  2561 
 

แจ้งสมำชิกเพื่อทรำบ 
 กำรกู้เงนิส ำหรับสมำชกิซ่ึงเป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญและ
ลูกจ้ำงบ ำเหน็จรำยเดือน     ที่ประสงค์จะกู้ เงินกบัสหกรณ์ฯ แตกู่้
เงินจากสถาบนัการเงินโดยใช้เงินบ าเหน็จตกทอดค า้ประกนัเงินกู้ ไป
แล้วนัน้  ต้องสง่เอกสารเพิม่เตมิคือ หนงัสอืยืนยนัการค า้ประกนัเงินกู้
สามญั  จึงจะพิจารณาจา่ยเงินกู้ตอ่ไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก
เว็บไซต์สหกรณ์ www.coopofficer.or.th 
  เรียนท่ำนสมำชกิ ทำงสหกรณ์ขอท ำควำมเข้ำใจในเร่ืองกำร
กรอกแบบฟอร์มหนังสือค ำ้ประกันเงนิกู้สำมัญ 

1. โปรดกรอกข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน ยกเว้น ไมต้่องลงวนัท่ีและ 
ไมต้่องกรอกความในข้อ 1. ในแบบหนงัสอืค า้ประกนัเงินกู้ 
2. ให้ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจงัหวดั หรือสมาชิกในหนว่ยงาน    
ลงลายมือช่ือพยานผู้ค า้ประกนั (ห้ามผู้กู้ เป็นพยานผู้ค า้ประกนั) 
3. สหกรณ์จะเก็บรักษาหนงัสอืค า้ประกนัไว้ 1 ฉบบั และมอบให้ผู้ค า้
ประกนัเก็บไว้ 1 ฉบบั 

4. ห้ำมใช้ปากกาลบค าผิดโดยเด็ดขาด ให้ใช้การขีดฆา่แล้วเซ็นต์ช่ือ
ก ากบัในจดุที่ผิด 
หมำยเหตุ : สมาชิกที่สง่หนงัสอืค า้ประกนัเงินกู้สามญัมายงัสหกรณ์ 
รบกวนแจ้งช่ือ-สกลุผู้ที่ทา่นจะค า้ประกนั ด้วยเขียนด้วยดินสอหรือ      
เขียนช่ือ-สกลุผู้กู้ ในกระดาษโน้ตแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย 
 

   รายงานกจิการประจ าเดือน ตลุาคม 2561 
รายการ จ านวน  

1. จ ำนวนสมำชิก  
    สมำชิก  (คน) 
    สมำชิกสมทบ (คน) 
2. ทุนด ำเนินงำน (ลำ้นบำท) 
    2.1 ทุนเรือนหุน้  
    2.2 เงินรับฝำกจำกสมำชิก  
    2.3 ทุนส ำรอง 
    2.4 ทุนอ่ืนๆ 
3. เงินใหกู้แ้ก่สมำชิก (ลำ้นบำท) 
4. รำยได ้(ลำ้นบำท) 
5. ค่ำใชจ่้ำย (ลำ้นบำท) 
6. ก ำไรสุทธิ (ลำ้นบำท) 

 
7,360 
302 

 
2,635.92 
2,488.56 
320.40 
8.72 

5,421.59 
242.33 
95.47 
146.85 

 



   ทา่นสมาชิกที่เกษียณอายใุนปี 2561 
โปรดแจ้งที่อยูปั่จจบุนัและหมายเลข
โทรศพัท์ ให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย  เพื่อ
จดัสง่ข้อมลูขา่วสารและเอกสารตา่งๆ 
ได้อยา่งถกูต้อง 

 

ตารางการประชุมคณะกรรมการเงนิกู้ 

ส าหรับสมาชิกท่ีสง่ค าขอ 

เงินกู้สามญั เกิน 1,500,000 บาท โครงการตา่งๆ และเงินกู้ พิเศษ 
เดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 

ครัง้ท่ี 1    6 ธ.ค. 2561 

ครัง้ท่ี 2    20 ธ.ค. 2561 

 

ดาว์นโหลดเอกสารและตดิตามขา่วสาร www.coopofficer.or.th     
หรือแอปพลเิคชัน่ของสหกรณ์  

 สมาชิกทกุทา่นสามารถรับขา่วสารของสหกรณ์ ได้รวดเร็ว  ฉบัไว ผา่นช่องทาง
แอปพลเิคชัน่บนมือถือหรือ  LINE@   สมาชิกที่สนใจ แล้วด าเนินการดงันีค้รับ 
1. Application มือถอื สามารถโหลดผา่น Google Play ส าหรับระบบ Android และ 
App Store  ส าหรับ IOS   โดยพิมพ์ค้นหา “ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  ” 
2. LINE  >> เพิ่มเพื่อน  >>>  QR CODE  แล้วสแกน QR CODE ได้เลย  หรือ 

LINE  >> เพิ่มเพื่อน  >>>  ค้นหา  แล้วพิมพ์ค าวา่ “ @coopofficer  ”      
***  LINE@ นี ้เป็นการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารสหกรณ์ ไมส่ามารถโต้ตอบได้นะครับ **** 

แจ้งวันและสถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561  ในวนัอาทิตย์ท่ี  27  มกราคม  2562   
ณ  สโมสรต ารวจ  ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตหลกัสี่  กรุงเทพฯ เร่ิมลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 07.00 น. เป็นต้น 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU67OR8eHeAhUmR48KHVtmDYYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.policeclub.or.th/club/index.php&psig=AOvVaw2sWnT_kUcRm6-Qx37QEKrg&ust=1542765923374298
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaxM7m8uHeAhUHuY8KHVQNA0kQjRx6BAgBEAU&url=https://creativemarket.com/alex.hliv/1243331-Google-Apple-store&psig=AOvVaw1zIWqsWeu75kC2YJ6pOa4j&ust=1542766380458480
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH39Cm8-HeAhUX148KHX1DBtoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.apkmonk.com/app/th.co.upbean.ofccoopapp/&psig=AOvVaw31CcM5lOwWAWRpTECjt-Ng&ust=1542766514953825

