ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ฉบับที่ 7/2561 ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้
 แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561 ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้มีเพียงชุดเดียว
 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561
ข้อ 15. บิดา หรือมารดา หรือคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะมอบเงินให้สมาชิกจานวน สองพันบาท เพื่อช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายจัดงานศพ
ข้อ 16. บุคคลตามข้อ 15. เสียชีวิตให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสาเนาใบมรณบัตร และเอกสารอื่นตามที่สหกรณ์กาหนด
ให้สหกรณ์ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เสียชีวิต ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ สาหรับบิดา มารดาหรือคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
 มีมติเห็นชอบประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ประจาปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2561 ตาม
ประกาศ ฉบับที่ 10/2561 และทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 11/2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการของสหกรณ์ ดังนี้
1. คณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วย
(1) นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
เป็นประธานกรรมการ
(2) นางดุษณี ดานาพงศ์
เป็นกรรมการ
(3) นายวินิจ กสิรักษ์
เป็นกรรมการ
(4) นายสุริยะ คาปวง
เป็นกรรมการ
(5) นายสันทาน สีสา
เป็นเลขานุการ
3. คณะอนุกรรมการบริหารการเงินของสหกรณ์ ประกอบด้วย
(1) นายปริญญา เพ็งสมบัติ
เป็นประธานกรรมการ
(2) นายเชิดชัย พรหมแก้ว
เป็นกรรมการ
(3) นายปราโมช ถาวร
เป็นกรรมการ
(4) นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
เป็นกรรมการ
(5) นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ เป็นเลขานุการ
ตารางการประชุมคณะกรรมการเงินกู้
สาหรับสมาชิกที่ส่งคาขอ
เงินกู้สามัญ เกิน 1,500,000 บาท และเงินกู้พิเศษ
เดือน สิงหาคม 2561
วันที่
ครั้งที่ 1
9 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 2
30 สิงหาคม 2561

2. คณะกรรมการศึกษา ประกอบด้วย
(1) นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม เป็นประธานกรรมการ
(2) นายคารณ พวงมณี
เป็นกรรมการ
(3) นายเสน่ห์ สภาพันธ์
เป็นกรรมการ
(4) นายพีรพนธ์ กิจโกศล
เป็นกรรมการ
(5) นายสุรินทร์ วทัญญู
เป็นเลขานุการ

รายการ
1. จานวนสมาชิก
สมาชิก (คน)
สมาชิกสมทบ (คน)
2. ทุนดาเนินงาน (ล้านบาท)
2.1 ทุนเรือนหุ้น
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 ทุนสารอง
2.4 ทุนอื่นๆ
3. เงินให้กู้แก่สมาชิก (ล้านบาท)
4. รายได้ (ล้านบาท)
5. ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
6. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

ดาว์นโหลดเอกสารและติดตามข่าวสาร www.coopofficer.or.th
www.facebook.com/coopcgd หรือแอปพลิเคชั่นของสหกรณ์

จานวน
7,348
289
2,591.15
2,488.56
320.40
13.43
5,329.07
142.78
60.24
82.53

ข่าวประชาสัมพันธ์
 เปลี่ยนแปลงใบแจ้งการชาระเงิน Bill Payment กับธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
เนื่องจากธนาคารได้แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายเงิน ทาให้สหกรณ์ต้องเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม ท่านสามารถดาว์นโหลดได้ทาง
>>> www.coopofficer.or.th <<<
 เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ประจาปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2561 ตามประกาศ ฉบับที่
10/2561 และทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 11/2561
 สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 70 ปีขึ้นไป 80 ปีขึ้นไป และ 90 ปี ขึ้นไป
และมีอายุการเป็นสมาชิก 25 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับเงินดังกล่าว สามารถขอรับ
เงินได้ โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กาหนด และต้องแนบสาเนาบัตร
ประชาชน มาด้วยนะคะ
 ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เพื่อที่อยู่อาศัย
จากเดิม ร้อยละ 5.00 ใน 5 ปีแรก เป็น ร้อยละ 4.75 ใน 5 ปีแรก ปีถัดไป ให้
เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ หรือตามประกาศสหกรณ์
 การโอนเงินผ่าน Internet Banking ผ่านธนาคารต่างๆ
โดยสมาชิกที่โอนผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking สามารถส่ง
หลักฐานการโอนเงิน ผ่านทาง LINE พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้
เลขทะเบียน ............... ชื่อ-สกุล ................................
โอนเงินจานวน ............................. วันที่ ..............................
เพื่อ 1. ชาระหนี้ ........................ 2. ฝากเงินบัญชีเลขที่ ................
3. ชาระค่าสมัครสมาชิก 4. ชาระค่าเบี้ยประกัน 5.อื่นๆ โปรดระบุ................

