
ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จาํกัด ฉบับที ่3/2562 ประจาํเดือนมีนาคม 2562 

 ฝ่ายจดัการขอรายงานมติท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2562  และขอประชาสมัพนัธ์ข้อมลู

ข่าวสาร ดงัตอ่ไปนี ้
  เหน็ชอบแก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชกิ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   

แก้ไขเพ่ิมเติมสาระสําคญัดงันี ้    ข้อ 21 วงเงนิกู้   เพ่ิมข้อความในข้อ 21.4   “สมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการหรือเจ้าหน้าท่ีกองทนุ

พฒันาสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าท่ีฌาปนกิจสงเคราะห์ กู้ เงินได้ไมเ่กินห้าแสนบาท  ทัง้นีต้้องมีความสามารถในการชําระหนีด้้วย” 

ข้อ 27. บุคคลซึ่งเป็นสมาชกิคํา้ประกัน  เพ่ิมข้อความ “สมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีกองทนุ พฒันาสหกรณ์ หรือ

เจ้าหน้าท่ีฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสง่เสริมสหกรณ์ จะต้องมีสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการคํา้ประกนั อย่างน้อย 1 คน  หรือสมาชิกท่ีเป็น

พนกังานราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีกองทนุพฒันาสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าท่ีฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสง่เสริมสหกรณ์ คํา้ประกนักนัเอง  

จะต้องมีผู้ คํา้ประกนัเงินกู้ ท่ีเป็นพนกังานราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีกองทนุพฒันาสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าท่ีฌาปนกิจสงเคราะห์ 

อย่างน้อย 3 คน  

                  สมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีกองทนุพฒันาสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าท่ีฌาปนกิจสงเคราะห์ ไมส่ามารถ          

คํา้ประกนัสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ  หรือลกูจ้างประจํา หรือข้าราชการบํานาญ หรือลกูจ้างบําเหน็จรายเดือน” 

37.2 เงนิกู้เพื่อปลดเปลือ้งหนีส้นิ  แก้ไขเพิ่มเตมิ “(4) หนีส้ินล้นพ้นตวั ได้แก่รายได้ไมพ่อชําระหนี ้รายได้เม่ือหกัชําระหนีส้หกรณ์

และหนีอ่ื้นๆ จากสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้สนิเช่ือทัง้หมด รวมทัง้หนีท่ี้เกิดจากการคํา้ประกนั (ไมน่บัรวมหนีน้อกระบบ) 

ไมมี่รายได้คงเหลือ หรือเหลือน้อยกวา่ร้อยละสิบของรายได้ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามเดือน” 

 เห็นชอบจดัโครงการส่งเสริมสุขภาพสําหรับสมาชกิสูงวัย ในวนัท่ี 17-19 กรกฎาคม2562 (รวม 3 วนั 2 คืน)  ณ ศนูย์

สง่เสริมสขุภาพมิชชัน่  อําเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรีุ  โดยสมาชิกผู้ เกษียณอายรุาชการแล้ว สามารถสมคัรเข้าร่วมโครงการได้ตัง้แต่

วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถงึ 17 พฤษภาคม 2562  สหกรณ์ฯจะประกาศรายช่ือผู้ ได้รับการคดัเลือกในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสาํหรับสมาชกิสูงวัย ครัง้ที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  สหกรณ์ฯ จดัโครงการในวนัท่ี  17 – 19 กรกฎาคม 2562 (รวม 3 วนั 2 คืน)  ณ ศนูย์สง่เสริมสขุภาพมิชชัน่  อําเภอมวกเหลก็ 

จงัหวดัสระบรีุ เข้าร่วมโครงการโดยกรอกรายละเอียดในใบสมคัรให้ครบถ้วนและสง่ให้สหกรณ์ฯ  

ช่ือ – นามสกลุ ...................................................................................................... เลขทะเบียน.................................... อาย ุ...................... ปี   

ท่ีอยูปั่จจบุนั...................................................................................................................................................................................................  

เบอร์โทรศพัท์ ....................................... มือถือ ...............................................โรคประจําตวั .......................................................................... 

บคุคลท่ีสามารถติดตอ่ได้ ในกรณีฉกุเฉิน .........................................................เก่ียวข้องเป็น ....................... โทรศพัท์.......................................

 ข้าพเจ้าประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสง่เสริมสขุภาพสาํหรับสมาชิกสงูวยั ครัง้ท่ี 5 ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากดั 

      ลงช่ือ....................................................... สมาชิก 

                                    (.............................................................) 

ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถามเร่ือง สถานท่ีจดัประชมุใหญ่สามญั

ประจําปี 2562   ทาง LINE@  ID:@coopofficer 

สมาชิกสามารถตอบแบบสอบถามได้ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2562 นีเ้ทา่นัน้

  



 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   สหกรณ์หยุดทาํการในวนัท่ี 8 เมษายน  2562 และ วนัท่ี 12-16  เมษายน  2562   

  เปล่ียนแปลงรายช่ือผู้ประสานงานสหกรณ์ประจาํจังหวัดระยอง   จากเดิม  นายทรงสรรค์  อนุะพํานกั  

เป็น น.ส.ธญัลกัษณ์  วงศ์ศรี 

  เรียนท่านสมาชิก สหกรณ์ขอทําความเข้าใจเร่ืองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชกิผู้ถงึแก่กรรม และการทาํประกัน

ชีวิตต่างๆ   มีสมาชิกหลายทา่นยงัสงสยั  ถ้าสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงิน 400,000 บาท หรือไม ่เน่ืองจากไมไ่ด้ชําระคา่เบีย้ประกนั   

ฝ่ายจดัการขอเรียนวา่   สมาชิกทกุท่านถ้าเสียชีวิต ทายาท/ผู้ รับโอนประโยชน์  จะได้รับเงินทนุสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก    

ผู้ถงึแก่กรรม จํานวนเงิน 400,000 บาท เงินคา่จดัพิธีงานศพ 10,000 บาท และเงินคา่พวงหรีดเคารพ 1,000 บาท ทกุรายคะ่ ในสว่นนี ้

คือสวสัดิการท่ีสหกรณ์จะจ่ายให้กบัทายาท/ผู้ รับโอนประโยชน์ของสมาชิกทกุราย สว่นการทําประกนัชีวิตตา่งๆ ฝ่ายจดัการขอเรียนวา่  

สหกรณ์มีประกนัชีวิตอยู่ 3 สว่นหลกั ได้แก่ 1. ประกนัชีวิตสะสมทรัพย์ ของบริษัท เอไอเอ จํากดั สมาชิกจ่ายเบีย้ประกนัรายเดือน

สมาชิกท่ีถือกรมธรรม์จะสามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้เม่ือครบอาย ุ60 ปี และตามกําหนดระยะเวลาในหน้ากรมธรรม์คะ่ 2.ประกนัชีวิต

ภาคสมคัรใจ  ของบริษัท สหประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัท เอไอเอ จํากดั ซึง่จะเปิดรับสมคัรและตอ่อายกุรมธรรม์ ในช่วง

เดือนกมุภาพนัธ์ เท่านัน้  เป็นการชําระเบีย้รายปี อนันีเ้ป็นเบีย้เสียเปลา่ คุ้มครองการเสียชีวิตทกุกรณี  3.ประกนัสนิเช่ือเป็นประกนัท่ี

สมาชิกสามารถเลือกทําประกนัเพ่ือแทนผู้ คํา้ประกนั ได้ 1 คน (เง่ือนไขเป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก)   

   เร่ืองการจัดส่งใบเสร็จล่าช้า  เน่ืองจากการประชมุคณะกรรมการดําเนินการจะจดัประชมุทกุวนัองัคารในสปัดาห์ท่ี 4 

ของทกุเดือน เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร มติตา่งๆ ให้กบัสมาชิก ฝ่ายจดัการขอเรียนวา่การจดัสง่ใบเสร็จปกติจะจดัสง่

ใบเสร็จให้สมาชิกทางไปรษณีย์ไมเ่กินวนัท่ี  26 ของทกุเดือน แตห่ลงัจากนีไ้ปจะจดัสง่ใบเสร็จทางไปรษณีย์ไมเ่กินวนัท่ี 2 ของทกุเดือน  

   การลงลายมือช่ือในเอกสาร ฝ่ายจดัการขอเรียนวา่ การลงลายมือช่ือไมว่า่จะเป็นหนงัสือกู้  คําขอกู้  หนงัสือคํา้ประกนั 

สําเนาบตัรประชาชน  กรุณาลงลายมือช่ือให้เหมือนกนัด้วยนะคะ มิฉะนัน้จะไมส่ามารถทําธรุกรรมได้ เน่ืองจากลายมือช่ือไมต่รงกนั  

ฝ่ายจดัการจะสง่เร่ืองคืนแก้ไขให้ถกูต้องก่อน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จาํนวน  

1. จาํนวนสมาชิก (คน) 

    1.1 สมาชิก  

    1.2 สมาชิกสมทบ 

2. ทุนดาํเนินงาน (ลา้นบาท) 

    2.1 ทุนเรือนหุน้  

    2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก  

    2.3 ทุนสาํรอง 

    2.4 ทุนอ่ืนๆ 

3. เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก (ลา้นบาท) 

4. รายได ้(ลา้นบาท) 

5. ค่าใชจ่้าย (ลา้นบาท) 

6. กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 

 

7,425 

307 

 

2,686.53 

2,621.36 

338.78 

21.18 

5,540.78 

48.64 

23.52 

25.13 

คณะกรรมการเงินกู้ 
สําหรับสมาชกิที่ส่งคาํขอ 

เงนิกู้สามัญ เกนิ 1,500,000 บาท  
โครงการต่างๆ และเงนิกู้พเิศษ 

เดือน เมษายน  2562 

ครัง้ที่ 1   วันที่  10 เมษายน 2562 

ครัง้ที่ 2  วันที่  24 เมษายน 2562 

 

ตารางการประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการดําเนินการ  

ชดุท่ี 71 ครัง้ท่ี 4 

วันที่  26  เมษายน  2562 

 
คณะกรรมการศกึษา 

วันที่  25  เมษายน  2562 
 

ติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ ไดท้าง  

www.coopofficer.or.th หรือ  www.facebook.com/coopcgd 


