
ข่าวยอ่ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ฉบับที่ 4/2562 ประจ าเดือนเมษายน 2562 

 ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่ 26  เมษายน  2562  และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ดังต่อไปนี้ 

1. เห็นชอบโครงการสัมมนาสมาชิก 4 ภาค และโครงการอบรมอาชีพเสริมส าหรับสมาชิก  ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม ถึง 17 
สิงหาคม 2562   และโครงการสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด วันที่ 8 - 9 มิถุนายน  2562 

2. เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561 ข้อ 12.2 (1) และ (2)  เรื่องการผ่อนช าระและการ
ปรับโครงสร้างหนี้   ข้อ 15.1 15.2 และ 15.5 เรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน   ข้อ 21.1  เรื่องวงเงินกู้  และ ข้อ 31(1)  เรื่องงวดช าระหนี้   

สรุปใจความได้ดังนี ้
เรื่องการผ่อนช าระและการปรับโครงสร้างหน้ี  เง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี ้1. สมาชิกต้องส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้

สามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จรายเดือน แตต่้องไม่เกิน 170 งวด โดยต้องส่งช าระหนี้มาแล้วไม่ต่ ากว่า 
12 งวด และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ค้ าประกันก่อน  2. ผู้กู้ที่มอีายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปจะต้องมีเงินกู้คงเหลือไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิก
มีอยู่ ณ วันปรับโครงสร้างหนี้รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 

เรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน   สหกรณ์ให้กู้เงินฉุกเฉินได้เมื่อผู้กู้เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือน โดยมีหลักเกณฑ์ 1. กู้ไดไ้ม่เกิน
รายละ50,000 บาท 2.ช าระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อเดือนของจ านวนหนี้ที่มีอยู่ ณ เวลานั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า1,000บาทพร้อม
ดอกเบี้ย เว้นแต่การช าระหนี้งวดสุดท้ายที่เหลือต้นเงินน้อยกว่า  3. สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์
หรือเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กู้ไดไ้ม่เกินรายละ 30,000 บาท สัญญากู้มีอายุ 1 ปี งวดช าระหนี้ไม่เกิน12งวด 

หมวดเงินกู้สามัญ  เรื่องวงเงิน  สหกรณ์ให้สมาชิกกู้สามัญโดยพิจารณาความสามารถตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ช าระหนี้ได้ 
150 งวด และงวดหนี้เม่ือช าระหนี้เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ 65 ของเงินเดือน  เรื่องงวดช าระหน้ี  ผู้กู้ที่
เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน ลูกจ้างนอกประจ าการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ส่งคืนเงินกู้ให้
เสร็จสิ้นไมเ่กิน150งวด        ∞  ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ∞ 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

   สหกรณ์หยุดท าการในวันที่ 1 พฤษภาคม และ 6 พฤษภาคม 2562    
  เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จากเดิม  น.ส. อัญชนา  สิรสิทธิ์สืบเชื้อ   เป็น นางภัทรามาศ  สุนทรพานิชกิจ 
  การลงลายมือช่ือในเอกสาร ฝ่ายจัดการขอเรียนว่า  
การลงลายมือชื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือกู้ ค าขอกู้ หนังสือค้ าประกัน  
ส าเนาบัตรประชาชน  กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนกันด้วยนะคะ  
หากไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ กรุณาพิมพ์ลายนิ้วมือ พร้อมระบุข้อความ  
“ขอรับรองงว่าเป็นลายนิ้ว.............. ด้าน...... ของ.............. จริง”   
พร้อมลงลายมือชื่อพยานจ านวน 2 คน  
  สมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีบ้านเรือนเสียหาย หรือบ้านของบิดา มารดา  
คู่สมรส ที่สมาชิกอาศัยอยู่จริงเสียหาย เพราะประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย 
 ให้ยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  
ส่งให้สหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย พร้อมเอกสารประกอบ 

 

 

คณะกรรมการเงินกู ้
ส าหรับสมาชิกท่ีส่งค าขอ 

เงินกู้สามัญ เกิน 1,500,000 บาท  
โครงการต่างๆ และเงินกู้พิเศษ 

ครั้งท่ี 1   วันท่ี  10 พฤษภาคม 2562 

ครั้งท่ี 2  วันท่ี  24 พฤษภาคม 2562 

 

ตารางการประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่ 71 ครั้งที่ 5 

วันท่ี  15 พฤษภาคม  2562 

 
คณะกรรมการศึกษา 

วันท่ี  14 พฤษภาคม  2562 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      สมาชิกท่ีมีความประสงค์กู้ฉุกเฉิน ตามระเบียบ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดให้สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 50,000 
บาท  หนังสือกู้มีอายุ  3  ปี  โดยสมาชิกจะเลือกวิธีเบิก
เงินกู้ฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  (ATM.)  ของ
ธนาคารกรุงไทย  หรือขอเบิกเงินกู้  ณ  ส านักงานสหกรณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง สมาชิกจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1.  สมาชิกผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความใน  “ค าขอ
เงินกู้ฉุกเฉิน”  (แบบ ฉ. 1/2562)  ให้ครบถ้วนตามความ
เป็นจริง  พร้อมทั้งลงชื่อผู้ขอกู้  จ านวน  1  ฉบับ 

2.  สมาชิกผู้ขอกู้ต้องอ่าน  “หนังสือเงินกู้ฉุกเฉิน”   
(แบบ ฉ. 2/2562)  อย่างละเอียดแล้วลงชื่อผู้กู้             
และให้ผู้ประสานงานสหกรณ์ปะจ าจังหวัดหรือสมาชิกใน
หน่วยงานลงชื่อในฐานะพยาน จ านวน 2 ฉบับ  โดยไม่
ต้องกรอกข้อความอ่ืน ๆ  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จะกรอก
ให ้

3.  สมาชิกผู้กู้ที่เลือกวิธีเบิกเงินกูโ้ดยใช้บัตร  
ATM. ของธนาคารกรุงไทย  ต้องกรอกข้อความใน  
“หนังสือแสดงความประสงค์ฯ”  (เอกสารแนบท้าย        
ผนวก 1)  ให้ครบถ้วน  พร้อมทั้งลงชื่อสมาชิกผู้ให ้        
ความตกลง  จ านวน  2  ฉบับ 

4.  สมาชิกผู้ขอกูส้่งเอกสารตาม ข้อ 1-3 พร้อม
แนบส าเนาบัตรประชาชนและสลิปเงินเดือน มายัง
สหกรณ์ฯ 

เม่ือสหกรณ์ฯ  ได้รับเอกสารดังกล่าวและตรวจ
แล้ว  หากเอกสารครบถ้วนและถูกต้องสมาชกิจะสามารถ
เบิกเงินกู้ได้ภายใน  2  วัน  นับจากวันที่สหกรณ์ฯ  ได้รับ
เอกสาร หากยังไม่ได้รับวงเงินใหม่ กรุณาติดต่อสหกรณ ์
 


