ข่ าวย่ อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ฉบับที่ 9/2562 ประจาเดือนกันยายน 2562
ฝ่ ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี ้

1. อนุมตั ิจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา จานวน 436 ทุน เป็ นเงิน 2,028,500 บาท โดยเป็ นทุนเรียนดี 84 ทุน ทุนการศึกษา
348 ทุน ทุนต่อเนื่องระดับปริ ญญาตรี 4 ทุน โดยสหกรณ์จะมอบทุนการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 หากสมาชิกไม่
สามารถมารับในวันดังกล่าวได้ สหกรณ์ฯ จะมอบทุนการศึกษาโดยนาเข้ าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ในวันที่ 30 กันยายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้ รับทุนการศึกษา >>>www.coopofficer.or.th
2.แก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่6) พ.ศ.2562 ในข้ อ 37.2.2(3) ปรับลดการชาระหนี ้เงินกู้
ปลดเปลื ้องหนี ้สิน ดังนี ้ “(3) สมาชิกใช้ สิทธิได้ เพียงครัง้ เดียว กรณีจะขอกู้เงินสามัญได้ เมื่อชาระหนี ้ไปแล้ วไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ งวด
ตามสัญญาปลดเปลื ้องหนี ้สิน”
☺ การขอพักชาระหนีแ้ ละปรับโครงสร้ างหนี ้ สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
เกษียณอายุราชการตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 และอยู่ระหว่างรอรับเงินบานาญหรื อเงินบาเหน็จ
รายเดือน หากประสงค์จะขอพักชาระหนี ้ให้ สง่ แบบคาขอผ่อนชาระหนี ้เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาอนุมตั ิ สาหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ ว หากมีความประสงค์ขอปรับโครงสร้ างหนี ้
ต้ องส่งชาระหนี ้มาแล้ วไม่น้อยกว่า 12 งวด(เดือน) โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี ้
1. คาขอปรับโครงสร้ างหนี ้ และสาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้ อง)
2. หนังสือค ้าประกันเงินกู้สามัญของผู้ค ้าประกัน ตามสัญญาเงินกู้ที่ขอปรับโครงสร้ างหนี ้ และสาเนาบัตรประจาตัวของผู้ค ้าประกัน
3. หนังสือการสัง่ จ่ายเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จรายเดือน
☺ การคา้ ประกันเงินกู้ ก่อนที่สมาชิกจะลงนามค ้าประกันให้ ใคร
รายการ
1. จานวนสมาชิก (คน)
1.1 สมาชิก
1.2 สมาชิกสมทบ
2. ทุนดาเนินงาน (ล้านบาท)
2.1 ทุนเรื อนหุ้น
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 ทุนสารอง
2.4 ทุนอื่นๆ
3. เงินให้กแู้ ก่สมาชิก (ล้านบาท)
4. รายได้ (ล้านบาท)
5. ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
6. กาไรสุ ทธิ (ล้านบาท)

จานวน

นอกจากทีส่ มาชิกจะถามตัวเองแล้ ว สมาชิกก็ควรที่จะตังค
้ าถามถึงความพร้ อม
ของผู้ก้ ดู ้ วย ว่าพร้ อมที่จะเป็ นหนี ้แล้ วจริง ๆ หรือยัง มีความสามารถในการชาระ

7,438
319

หนี ้หรือไม่ และมากน้ อยเพียงใด รวมถึงศึกษากฎหมายและข้ อสัญญาให้ ดี ควร

3,750.90
2,721.07
338.78
15.89
5,788.28
204.31
84.97
119.33

พร้ อมทังหมั
้ น่ ติดตาม สอบถาม ผู้ก้ ู ในกรณีผ้ กู ้ โู อนย้ ายหน่วยงาน หรือออกจาก

อ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค ้าประกันให้ เข้ าใจอย่างชัดเจน
ราชการ เพราะในปัจจุบนั มีสมาชิกหลายรายที่โอนย้ ายหน่วยงาน หรือลาออก
จากราชการไปประกอบอาชีพอื่น ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตามสัญญา ทาให้ ผิด
ข้ อบังคับของสหกรณ์ จนเป็ นเหตุให้ ถกู ให้ ออกจากสหกรณ์ ทาให้ มีผลกระทบต่อ
ตัวผู้ค ้าประกัน *** สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่ 02-2414711-12
ต่อ ฝ่ ายสินเชื่อ 13-16 ***

☺ การโอนเงินผ่ าน Internet Banking ผ่ านธนาคารต่ างๆ
โดยสมาชิกที่โอนผ่าน Internet Banking หรื อ Mobile Banking
สามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทาง LINE พร้ อมแจ้ ง
รายละเอียดดังนี ้
เลขทะเบียน ............... ชื่อ-สกุล ................................
โอนเงินจานวน ............................ วันที่ ..............................
เพื่อ 1. ชาระหนี ้ ........................
2. ฝากเงินบัญชีเลขที่ ................ 3. ชาระค่าสมัครสมาชิก
4. ชาระค่าเบี ้ยประกัน 5.อื่นๆ โปรดระบุ................
ตารางการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 71 ครัง้ ที่ 10
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
คณะกรรมการศึกษา
วันที่ 15 ตุลาคม 2562
คณะกรรมการเงินกู้
สาหรับสมาชิกที่ส่งคาขอ
เงินกู้สามัญ เกิน 1,500,000 บาท
โครงการต่ างๆ และเงินกู้พิเศษ
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 24 ตุลาคม 2562
**** หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
ติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ ได้ ทาง
www.coopofficer.or.th
www.facebook.com/coopcgd

ท่านสมาชิกที่
เกษียณอายุในปี
2562 โปรดแจ้ งที่
อยู่ปัจจุบนั และ
หมายเลขโทรศัพท์
ให้ สหกรณ์ฯ
ทราบด้ วย
เพื่อจัดส่งข้ อมูล
ข่าวสารและ
เอกสารต่างๆ
ได้ อย่างถูกต้ อง

