ข่ าวย่ อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด ฉบับที่ 3/2562 ประจําเดือนมีนาคม 2562

ฝ่ ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ดังต่อไปนี ้
 เห็นชอบแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
แก้ ไขเพิ่มเติมสาระสําคัญดังนี ้ ข้ อ 21 วงเงินกู้ เพิ่มข้ อความในข้ อ 21.4 “สมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์ กู้เงินได้ ไม่เกินห้ าแสนบาท ทังนี
้ ้ต้ องมีความสามารถในการชําระหนี ้ด้ วย”
ข้ อ 27. บุคคลซึ่งเป็ นสมาชิกคํา้ ประกัน เพิ่มข้ อความ “สมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่กองทุน พัฒนาสหกรณ์ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ จะต้ องมีสมาชิกที่เป็ นข้ าราชการคํ ้าประกัน อย่างน้ อย 1 คน หรื อสมาชิกที่เป็ น
พนักงานราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ คํ ้าประกันกันเอง
จะต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกันเงินกู้ที่เป็ นพนักงานราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์
อย่างน้ อย 3 คน
สมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่สามารถ
คํ ้าประกันสมาชิกที่เป็ นข้ าราชการ หรื อลูกจ้ างประจํา หรื อข้ าราชการบํานาญ หรื อลูกจ้ างบําเหน็จรายเดือน”
37.2 เงินกู้เพื่อปลดเปลือ้ งหนีส้ นิ แก้ ไขเพิ่มเติม “(4) หนี ้สินล้ นพ้ นตัว ได้ แก่รายได้ ไม่พอชําระหนี ้ รายได้ เมื่อหักชําระหนี ้สหกรณ์
และหนี ้อื่นๆ จากสถาบันการเงินที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ สนิ เชื่อทังหมด
้
รวมทังหนี
้ ้ที่เกิดจากการคํ ้าประกัน (ไม่นบั รวมหนี ้นอกระบบ)
ไม่มีรายได้ คงเหลือ หรื อเหลือน้ อยกว่าร้ อยละสิบของรายได้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน”
 เห็นชอบจัดโครงการส่ งเสริมสุขภาพสําหรั บสมาชิกสูงวัย ในวันที่ 17-19 กรกฎาคม2562 (รวม 3 วัน 2 คืน) ณ ศูนย์
ส่งเสริ มสุขภาพมิชชัน่ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยสมาชิกผู้เกษี ยณอายุราชการแล้ ว สามารถสมัครเข้ าร่ วมโครงการได้ ตงแต่
ั้
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 17 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ฯจะประกาศรายชื่อผู้ได้ รับการคัดเลือกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถามเรื่ อง สถานที่จดั ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2562 ทาง LINE@

ID:@coopofficer

สมาชิกสามารถตอบแบบสอบถามได้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 นี ้เท่านัน้

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการส่ งเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย ครัง้ ที่ 5
สหกรณ์ฯ จัดโครงการในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2562 (รวม 3 วัน 2 คืน) ณ ศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพมิชชัน่ อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี เข้ าร่วมโครงการโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ครบถ้ วนและส่งให้ สหกรณ์ฯ
ชื่อ – นามสกุล ...................................................................................................... เลขทะเบียน.................................... อายุ ...................... ปี
ที่อยูป่ ั จจุบนั ...................................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ ....................................... มือถือ ...............................................โรคประจําตัว ..........................................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน .........................................................เกี่ยวข้ องเป็ น ....................... โทรศัพท์.......................................
ข้ าพเจ้ าประสงค์จะเข้ าร่วมโครงการส่งเสริ มสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย ครัง้ ที่ 5 ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด
ลงชื่อ....................................................... สมาชิก
(.............................................................)

ข่ าวประชาสัมพันธ์

 สหกรณ์ หยุดทําการในวันที่ 8 เมษายน 2562 และ วันที่ 12-16 เมษายน 2562
 เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจําจังหวัดระยอง จากเดิม นายทรงสรรค์ อุนะพํานัก
เป็ น น.ส.ธัญลักษณ์ วงศ์ศรี
 เรี ยนท่านสมาชิก สหกรณ์ขอทําความเข้ าใจเรื่ องทุนสงเคราะห์ ครอบครั วสมาชิกผู้ถงึ แก่ กรรม และการทําประกัน
ชีวิตต่ างๆ มีสมาชิกหลายท่านยังสงสัย ถ้ าสมาชิกเสียชีวติ จะได้ รับเงิน 400,000 บาท หรื อไม่ เนื่องจากไม่ได้ ชําระค่าเบี ้ยประกัน
ฝ่ ายจัดการขอเรี ยนว่า สมาชิกทุกท่านถ้ าเสียชีวิต ทายาท/ผู้รับโอนประโยชน์ จะได้ รับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
ผู้ถงึ แก่กรรม จํานวนเงิน 400,000 บาท เงินค่าจัดพิธีงานศพ 10,000 บาท และเงินค่าพวงหรี ดเคารพ 1,000 บาท ทุกรายค่ะ ในส่วนนี ้
คือสวัสดิการที่สหกรณ์จะจ่ายให้ กบั ทายาท/ผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกทุกราย ส่วนการทําประกันชีวิตต่างๆ ฝ่ ายจัดการขอเรี ยนว่า
สหกรณ์มีประกันชีวิตอยู่ 3 ส่วนหลัก ได้ แก่ 1. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ของบริ ษัท เอไอเอ จํากัด สมาชิกจ่ายเบี ้ยประกันรายเดือน
สมาชิกที่ถือกรมธรรม์จะสามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้ เมื่อครบอายุ 60 ปี และตามกําหนดระยะเวลาในหน้ ากรมธรรม์คะ่ 2.ประกันชีวิต
ภาคสมัครใจ ของบริ ษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท เอไอเอ จํากัด ซึง่ จะเปิ ดรับสมัครและต่ออายุกรมธรรม์ ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ เท่านัน้ เป็ นการชําระเบี ้ยรายปี อันนี ้เป็ นเบี ้ยเสียเปล่า คุ้มครองการเสียชีวติ ทุกกรณี 3.ประกันสินเชื่อเป็ นประกันที่
สมาชิกสามารถเลือกทําประกันเพื่อแทนผู้คํ ้าประกัน ได้ 1 คน (เงื่อนไขเป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก)
 เรื่ องการจัดส่ งใบเสร็จล่ าช้ า เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจะจัดประชุมทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 4
ของทุกเดือน เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มติตา่ งๆ ให้ กบั สมาชิก ฝ่ ายจัดการขอเรี ยนว่าการจัดส่งใบเสร็ จปกติจะจัดส่ง
ใบเสร็ จให้ สมาชิกทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 26 ของทุกเดือน แต่หลังจากนี ้ไปจะจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 2 ของทุกเดือน
 การลงลายมือชื่อในเอกสาร ฝ่ ายจัดการขอเรี ยนว่า การลงลายมือชื่อไม่วา่ จะเป็ นหนังสือกู้ คําขอกู้ หนังสือคํ ้าประกัน
สําเนาบัตรประชาชน กรุ ณาลงลายมือชื่อให้ เหมือนกันด้ วยนะคะ มิฉะนันจะไม่
้
สามารถทําธุรกรรมได้ เนื่องจากลายมือชื่อไม่ตรงกัน
ฝ่ ายจัดการจะส่งเรื่ องคืนแก้ ไขให้ ถกู ต้ องก่อน
รายการ
1. จํานวนสมาชิก (คน)
1.1 สมาชิก
1.2 สมาชิกสมทบ
2. ทุนดําเนินงาน (ล้านบาท)
2.1 ทุนเรื อนหุน้
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 ทุนสํารอง
2.4 ทุนอื่นๆ
3. เงินให้กแู้ ก่สมาชิก (ล้านบาท)
4. รายได้ (ล้านบาท)
5. ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
6. กําไรสุทธิ (ล้านบาท)

จํานวน
7,425
307
2,686.53
2,621.36
338.78
21.18
5,540.78
48.64
23.52
25.13

ติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ ได้ทาง
www.coopofficer.or.th หรื อ www.facebook.com/coopcgd

ตารางการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 71 ครัง้ ที่ 4
วันที่ 26 เมษายน 2562
คณะกรรมการศึกษา
วันที่ 25 เมษายน 2562
คณะกรรมการเงินกู้
สําหรั บสมาชิกที่ส่งคําขอ
เงินกู้สามัญ เกิน 1,500,000 บาท
โครงการต่ างๆ และเงินกู้พเิ ศษ
เดือน เมษายน 2562
ครั ง้ ที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2562
ครั ง้ ที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2562

