
                
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 143,562,177.46    
เงินฝากสหกรณ์อืน่ 97,580.86            
เงินลงทุน - สุทธิ 34,555,010.00      
เงินให้กูยื้ม - สุทธิ 6,363,316,446.93  
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 1,187,577.16        
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,316,154.84        
สินทรัพย์อืน่ 7,587,547.52        

6,550,792,494.77 

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร -                    
เงินกูยื้ม -                    
เงินรับฝาก 2,910,857,496.09  
หน้ีสินอืน่ 8,646,136.14        

2,919,503,632.23 

ทุนเรือนหุ้น 3,070,134,890.00  
ทุนสํารอง 399,065,033.08    
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ 51,528,396.76      
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกดิข้ึน 1,344,000.00        
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 109,216,542.70    

3,631,288,862.54 

6,550,792,494.77 

    รวมทุนของสหกรณ์

    รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31  พฤษภาคม 2565

สินทรัพย์

      รวมสินทรัพย์

หนี้สิน

   รวมหนี้สิน

ทุนของสหกรณ์

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 74 ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ มีมติ
สําคัญ ดังต่อไปนี้  >>> กําหนดการจัดสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจําจังหวัดประจําปี 2565 ในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565 ณ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และซักซ้อมการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบ รวมถึงข้อปฏิบัติ
ของสหกรณ์  >>> กําหนดโครงการพบปะสมาชิกสัญจร 4 ภาค ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2565 โดยเบ้ืองต้น
กําหนดจัดสัมมนาในจังหวัดสงขลา  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดมุกดาหาร  และจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การดําเนินกิจการของสหกรณ์ และรับรู้การปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิก (หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้สมาชิกอีกครั้งนะคะ)  

 

 แจ้งสมาชิกที่ชําระหน้ีด้วยตนเอง เรื่องการส่ง
เงินค่าหุ้นและเงินงวดชําระหน้ีกรณีชําระล่าช้าเกินกว่าที่
สหกรณ์กําหนด (ชําระภายในวันสิ้นเดือน) ท่านอาจเสียสิทธิ
และอาจถูกพิจารณาให้ออกจากสหกรณ์เน่ืองจากไม่ปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 38 (1) และ( 4)  >>>>>    

 เ น่ืองจากมีสมาชิกผู้ค้ําประกันบางรายส่ง
หนังสือค้ําประกันให้สหกรณ์ฯ โดยเซ็นช่ือผู้ค้ําประกันอย่าง
เดียว แต่ไม่ได้แจ้งว่าค้ําประกันสมาชิกท่านใด จึงขอให้
สมาชิกผู้ค้ําประกันโปรดเขียนช่ือ - นามสกุลของผู้ กู้ ใน
หนังสือค้ําประกันด้วยนะคะ  

 สมาชิกที่ครบเกษียณอายุประจําปีงบประมาณ 
2565 ขอให้แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้สหกรณ์ทราบ
ด้วย  เ พ่ื อจั ดส่ ง ใบรับ เ งินประจํ า เ ดือนและ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบ 

      ตามที่ได้มีการสอบถามว่าจะมีการพักชําระหน้ี
อีกหรือไม่น้ัน? ฝ่ายจัดการ ขอเรียนว่า สหกรณ์ฯให้ความ
ช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์โควิด - 19 โดยให้พักชําระ
หน้ีเป็นเวลา 3 เดือน ต้ังแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 
ทั้งน้ี หากมีเหตุอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบกับสมาชิกคณะกรรมการ
ดําเนินการจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีไปค่ะ 
  สหกรณ์ได้แก้ไขแบบคําขอกู้พิเศษ สมาชิก
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือ
สแกน QR Code >>>> 

 



 

TRICK เล็ก ๆ ของสมาชกิผู้กู้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันทาง
การเงินแห่งหน่ึงที่ดําเนินงานกับ
สมาชิกเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จัก

การออมทรัพย์ และในขณะเดียวกันสมาชิกที่ประสบปัญหา
หรือมีความจําเป็น ก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้เช่นเดียวกัน 
ซึ่ง สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด ได้มีการให้
เงินกู้ 3 ประเภท ซึ่งวงเงินกู้ทุกประเภทรวมกันต้อง
ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 เงินกู้ฉุกเฉิน  เป็นเงินกู้เ พ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกที่จําเป็นเร่งด่วน หรือมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน ซึ่งสมาชิกขอกู้ได้ในวงเงินเท่ากับอัตราเงินเดือน 
แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อราย โดยส่งชําระทั้งสิ้น 12 งวด 
จุดเด่นของเงินกู้ประเภทน้ีคือไม่ต้องมีบุคคลค้ําประกัน และ
สามารถเบิกถอนเงินได้ยามจําเป็นอีกด้วย 

 เงินกู้สามัญ เป็นเงินกู้ตามความจําเป็นของสมาชิก
โดยวงเงินกู้ไม่เกิน 73 เท่าของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับ เช่น 
เงินกู้เพ่ือการอันจําเป็นหรือประโยชน์ด้านความสะดวกสบาย
ของสมาชิก  เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ เพ่ือ
การศึกษาของสมาชิกหรือของบุตรสมาชิก เพ่ือช่วยเหลือ
กรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ หรืออ่ืน ๆ 

 เงินกู้พิเศษ  เป็นเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี  (1) 
เพ่ือซื้อที่ดิน หรือซื้อที่ดินและสร้างบ้าน หรือซื้อที่ดินพร้อม
บ้าน หรือปรับปรุงที่ดินของสมาชิกหรือคู่สมรส  (2) เพ่ือซื้อ
อาคารชุด   (3) เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของสมาชิกหรือคู่สมรสที่มีอยู่ก่อน  (4) การไถ่ถอนหน้ีที่อยู่
อาศัยของสมาชิกหรือคู่สมรสจากสถาบันการเงิน  (5) เพ่ือ

ปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้านของ
สมาชิกหรือคู่สมรส  โดยวงเงินกู้เต็ม
จํานวนตามราคาประเมินทางราชการ 
หรือ 90% ของราคาประเมินของบริษัท
ประเมิน 

 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนอกจากมีการให้เงินกู้แล้วยัง
มีในเรื่องของรับชําระหน้ี ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการต้ังหน้ีสงสัย
จะสูญ เป็นเหตุผลที่ว่า สิ่งที่สมาชิกควรรู้และนํามาใช้ทุกครั้ง
ก่อนตัดสินใจเป็นหน้ีก็คือ ควรพิจารณาว่ามีความสามารถใน
การผ่อนชําระมากน้อยแค่ไหน เพ่ือให้ไม่มีภาระหน้ีมาก
จนเกินไป รวมทั้งมีเงินใช้สําหรับเรื่องอ่ืนในชีวิต เช่น ออม
เพ่ือวันข้างหน้า ซื้อสินค้าและบริการที่จําเป็นต้องใช้ใน
ปัจจุบัน   
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แนวโน้มการจ่ายเงนิกู้ให้แก่สมาชกิ

           รายได้ลดลงทําอย่างไร?? สหกรณ์มีคําแนะนํา เพ่ือให้ความช่วยเหลือสมาชิก ดังน้ี 
1. กรณีเกษียณหรือลาออกหรืออ่ืน ๆ ส่งผลให้เงินได้รายได้หยุดชะงัก สมาชิกสามารถทําหนังสือขอผ่อนผันการชําระหน้ีได้   
จนกว่าจะได้รับเงินได้รายเดือน เพ่ือไม่ให้เป็นการปฏิบัติผิดข้อบังคับ /ระเบียบของสหกรณ์ 
2. หากสมาชิกที่มีเงินได้ลดลง ทําให้ไม่พอต่อการชําระหน้ีหรือไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ สหกรณ์มีแนวทางให้ความช่วยเหลือ 
ดังน้ี  1) ขยายระยะเวลาการชําระหน้ี ออกไปไม่เกิน 180 งวด 2) ปรับโครงสร้างหน้ี โดยการรวมหน้ีทุกสัญญา โดยส่งชําระ
ไม่เกิน 240 งวด ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 


