
ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ฉบับที่ 9/2561 ประจ าเดือนกันยายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวน  

1. จ านวนสมาชิก  
    สมาชิก  (คน) 
    สมาชิกสมทบ (คน) 
2. ทุนด าเนินงาน (ล้านบาท) 
    2.1 ทุนเรือนหุ้น  
    2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก  
    2.3 ทุนส ารอง 
    2.4 ทุนอื่นๆ 
3. เงินให้กู้แก่สมาชิก (ล้านบาท) 
4. รายได้ (ล้านบาท) 
5. ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 
6. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 

 
7,346 
294 

 
2,610.43 
2,514.86 
320.40 
11.84 

5,370.74 
193.15 
77.89 
115.26 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  แจ้งวันและสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  ในวันอาทิตย์ที่   
27  มกราคม  2562  ณ  สโมสรต ารวจ  ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  

 การขอพักช าระหนี้ กรณีเกษียณอายุราชการ สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ และลูกจ้างที่มี
อายุครบ 60 ปี จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 61 และมีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ฯ 
สมาชิกสมารถยื่นค าขอพักช าระหนี้ได้ จนกว่าจะได้รับบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน  

 การกู้เงินส าหรับสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการบ านาญและลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน     
ที่ประสงค์จะกู้เงินกับสหกรณ์ฯ แต่กู้เงินจากสถาบันการเงินโดยใช้เงินบ าเหน็จตกทอดค้ า
ประกันเงินกู้ไปแล้วน้ัน  ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือยืนยันการค้ าประกันเงินกู้สามัญ    
จึงจะพิจารณาจ่ายเงินกู้ต่อไป  ส าหรับแบบฟอร์มสามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ 
www.coopofficer.or.th 
 
 

ตารางการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 
ส าหรับสมาชิกที่ส่งค าขอ 

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

ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม  2561 

ครั้งที่ 2 25 ตุลาคม  2561 

 

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

ติดต่อเจ้าหน้าที่   
โทร. 0-2241-4711-12  

0-2244-8720-21    
 โทรสาร 0-2241-4404 

 

 ผู้จัดการ  ต่อ 12 

 รองผู้จัดการ ต่อ 26 
 ฝ่ายสินเชื่อ  
       งานบริการสินเชื่อ  
(รับค าขอกู้ต่างๆ)  ต่อ 13-16  
       งานบริหารหนี้  
(รายการเรียกเก็บ รับช าระหนี)้ 
ต่อ 18-19,28 

 ฝ่ายบัญชี  ต่อ 20   

 ฝ่ายการเงิน ต่อ 21-23   
 ฝ่ายอ านวยการและ
สวัสดิการ ต่อ 27 

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ต่อ 29 
 

ฝ่ายจัดการ 

ขอรายงานมติที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ  

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561   

และประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลข่าวสาร  ดังต่อไปนี้ 

 1. มีมติเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี 2561  จ านวน 468 
ทุนเป็นจ านวนเงิน  1,922,500 บาท  ตามประกาศฉบับที่ 10/2561 และ ทุนต่อเนื่องระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 1 ทุน  ตามประกาศฉบับที่  11/2561 สหกรณ์จะโอนเงินส าหรับผู้ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาทุกประเภท ในวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยโอนเข้าบัญชีสินมัธยัสถ์ กรณีสมาชิก
ไม่มีบัญชีสินมัธยัสถ์ สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 2.  จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 69 ปี สหกรณ์  โครงการ CSR จิตอาสาท าความดี 
เพื่อชุมชน สังคม และการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็ก 2. กิจกรรมปลูกป่าและปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ   
3. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า  ซึ่งสมาชิกสมารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทั้งบริจาคเงินหรือสิ่งของ 
และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสหกรณ์ได้นะคะ   

 

http://www.facebook.com/coopcgd


 
 

 

 การโอนเงินผ่าน Internet Banking ผ่านธนาคารต่างๆ  
โดยสมาชิกที่โอนผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking  
สามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทาง LINE พร้อมแจ้ง
รายละเอียดดังนี้ 
เลขทะเบียน ...............  ชื่อ-สกุล ................................ 
โอนเงินจ านวน ............................ วันที่ .............................. 
เพื่อ 1. ช าระหนี้ ........................      
2. ฝากเงินบัญชีเลขที่ ................ 3. ช าระค่าสมัครสมาชิก   
4. ช าระค่าเบี้ยประกัน  5.อื่นๆ โปรดระบ.ุ............... 
 


