
จดหมายข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ฉบับที่ 1/2565 ประจ าเดือนมกราคม  2565 
     
ด้วยในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 สหกรณ์ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน 2,392 คน และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง

ในการประชุมนั้นได้รับรองงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของสหกรณ์แล้ว จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 มีก าไร
สุทธิ 209,062,255.22 บาท และเห็นชอบจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผลร้อยละ 4.35 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 6.00  และเห็นชอบ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ข้อ 21, ข้อ 38, ข้อ 42/1, ข้อ 64/3, ข้อ 64/4 และข้อ 75  และมีมติอนุมัติโอนเงินรอจ่ายคืน ค้างนาน
สมทบเข้าทุนส ารองซึ่งสหกรณ์ได้ประกาศรายชื่อไว้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ ให้ยื่นขอรับเงินภายใน 120 วัน หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวสหกรณ์จะโอนเงินเข้าทุนส ารอง ....สหกรณ์ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่และปฏิบัติตามมาตรการ
ทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยค่ะ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข ชื่อ-สกุล คะแนน 

1 นายโอภาส กลั่นบุศย์ 1,951 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

1 นายสันทาน สีสา 1,265 

2 นายทนา ต้องโพนทอง 1,213 

3 นายประกอบ เผ่าพงศ์ 1,183 

4 นายปราโมช ถาวร 1,029 

5 นายสุวิช น้อยอ่ิม 1,010 

6 นายธนรัฐ โคจรานนท ์ 938 

ต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำร 

ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร 

ผลกำรเลือกตัง้ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี 

2565 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
เห็นชอบให้จัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 



 
 
  ส าหรับสมาชิกที่ท าประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) ไว้กับบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด นั้น ฝ่ายจัดการขอเรียนว่า
กรมธรรม์ของท่านจะครบก าหนดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  หากสมาชิกประสงค์จะต่ออายุกรมธรรม์  ขอให้ช าระค่าเบี้ย
ประกัน ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น  (ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกัน 1,120 บาท) (ทุนประกัน 200,000 
บาท เบี้ยประกัน 2,240 บาท ) (ทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยประกัน 3,360 บาท )  (ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยประกัน 
4,480 บาท )  เนื่องจาก บริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด ได้ปรับเพ่ิมเบี้ยประกัน จาก 770 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท เป็น 
1,120 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท 
  ส าหรับสมาชิกที่ประสงค์ท าประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) สมาชิกสามารถท าประกันได้ดังนี้ 
- บริษัท เอไอเอ จ ากัด    รับสมาชิกอายุระหว่าง 16 - 65 ปี  คุ้มครองต่อเนื่อง 5 ปี และไม่เกินอายุ 66 ปี  คุ้มครองการเสียชีวิต 
ทุกกรณ ีเบี้ยประกัน 640 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท  จ านวนทุนประกันขั้นต่ า 100,000 บาท ต่อราย   
-บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด รับสมาชิกอายุระหว่าง 20 - 60 ปี  คุ้มครองปีต่อปี และไม่เกินอายุ 70 ปี  คุ้มครองการเสียชีวิต    
ทุกกรณ ีเบี้ยประกัน 1,120 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท  
สมาชิกที่สนใจท าประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) สามารถส่งใบค าขอ พร้อมช าระค่าเบี้ยประกัน  ส่งมายังสหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ ได้เลยค่ะ 
  ตามที่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ได้ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ กรณีติด
เชื้อโรคโควิด 19  ซึ่งในปี 2564 สมาชิกได้รับความช่วยเหลือ จ านวน 91 ราย เป็นจ านวนเงิน 890,000 บาท นั้น เนื่องจาก ศบค.
ประกาศปรับมาตรการลดพ้ืนที่ควบคุมโรคโควิด19 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ยุติการช่วยเหลือ 
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกที่ติดเชื้อโรคโควิด19 หลังจากวันที่ 31 มกราคม 2565 ส าหรับสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด -19 ก่อนนี้สามารถ
ขอรับเงินช่วยเหลือได้ โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาด้วย  

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 74  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 (1)  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ ประธานกรรมการ 
 (2)  นายวินัย  กสิรักษ์  กรรมการ 
 (3)  นายประกอบ เผ่าพงศ์  กรรมการ 
 (4)  นายปราโมช ถาวร  กรรมการ 
 (5)  นายรุ่งโรจน์  สรวุฒิพิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการศึกษา 

 (1)  นายค ารณ  พวงมณี  ประธานกรรมการ 
 (2)  นายชาย  คงแก้ว  กรรมการ 
 (3)  นายพิษณุ  พินรอด  กรรมการ 
 (4)  นายสุวิช  น้อยอ่ิม  กรรมการ 
 (5)  นายสมศักดิ์  ภัทรวนาคุปต์ กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการเงินกู้ 
 (1)  นายสันทาน  สีสา  ประธานกรรมการ 
 (2)  นายโสรัจ  ออไอศูรย์ กรรมการ 
 (3)  นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์ กรรมการ 
 (4)  นายธนรัฐ  โคจรานนท์ กรรมการ 
 (5)  นายทนา  ต้องโพนทอง กรรมการและเลขานุการ 
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