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เรียน สมาชิกที่นับถือทุกทาน

 ขาวสารฉบับน้ี เปนฉบับแรกในจำนวน 4 ฉบับท่ีจะดำเนินการจัดทำในป 2559 น้ี 

ผมขอรายงานผลการประชุมใหญสามัญประจำป 2558 และผลการสัมมนาผูแทนสมาชิก

คร้ังท่ี 1/2559 ไดผลตามวัตถุประสงคทุกประการ ขอขอบคุณผูแทนสมาชิกท่ีไดเขา

ประชุมจำนวนมากกวาที่คาด และใหความรวมมือเปนอยางดีรวมทั้งไดใหขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการนำมาพัฒนาการดำเนินงานสหกรณของเราให

เกิดผลดีแกมวลสมาชิกมากขึ้น

 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ซึ่งนำโดยนายสมชาย ชาญณรงคกุล มี

ความมุงมั่นที่จะพัฒนาสหกรณทุกดาน บริหารงานอยางโปรงใส ยึดอุดมการณและ

หลักการสหกรณ บริการและรักษาผลประโยชนของสมาชิก และกำลังจะลดดอกเบี้ย

เงินกู เปนของขวัญแกสมาชิกสวนใหญลง

    สหกรณกำหนดทำบุญเล้ียงพระเน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ป การกอต้ังสหกรณ 

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ไดเชิญตัวแทนสมาชิก ภาคีสหกรณบางเขน และ

ผูเกี่ยวของมารวมงานดวย

   ในวาระเทศกาลสงกรานต ซ่ึงถือวาเปนวันข้ึนปใหมไทย ผมขอสงความปรารถนาดี

แดสมาชิกทุกๆ ทาน ขอใหประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง และ

มั่งมีตลอดไปครับ

ประเสริฐ อนุพันธ

ปที่ 41 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2559  www.doacoop.com
โทรศัพท 02-9405088-9  โทรสาร 02-5611502

E-mail: doacoop@gmail.com
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สรุปสาระสำคัญไดดังนี้
 1. นายดำรงค จิระสุทัศน ประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 40 เปนประธานการประชุม ผูเขาประชุมประกอบดวยกรรมการดำเนินการ
  นางลักขณา เขคม ผูตรวจสอบกิจการ  นายสิรวิชณ ไพศาสตร ผูสอบบัญชี  นายพิพัฒน พิบูลย ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
  ฝายจัดการ และผูแทนสมาชิก 217 คน จากผูแทน 235 คน คิดเปน 92.34 เปอรเซ็นต

 2. ผูเขารวมสังเกตการณประกอบดวย นายวิชิต สนธิวณิช และ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ จากสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
  นายวิฑูรย จิตติวัธน จากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จำกัด และนายเรืองชัย โชคชัยมงคล จากสำนักงานสงเสริม
  สหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

 3. ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 แทนตำแหนงที่วาง 9 ตำแหนง รายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
  ดำเนินการดังนี้
   ประธานกรรมการ นายสมชาย ชาญณรงคกุล 
   รองประธาน นายไพโรจน สุวรรณจินดา
   กรรมการสวนกลาง นายโกมินทร วิโรจนวัฒนกุล
   กรรมการสวนภูมิภาค นายวุฒิ นิพนธกิจ
   และกรรมการกรมหมอนไหม นายอุดร เจริญแสง
   กรรมการกลุมบำนาญ นายปริกาญจน สุรพันธพิชิต
   และชำระพิเศษ นายอนันต บัลนาลังก
    นายอุดม รัตนารักษ
   กรรมการกรมการขาว นายอวยชัย บุญญานุพงศ

 4. เห็นชอบกำหนดวงเงิน ซึ่งอาจจะกูยืม ประจำป 2559 ในวงเงิน 1,800 ลานบาท  

 5. เห็นชอบ ผูตรวจสอบกิจการประจำป 2559 คือ สำนักงานสอบบัญชีลักขณา เขคม และคณะ คาธรรมเนียม 100,000 บาท/ป
  และเห็นชอบบริษัท เอ็น.เอช.เค เปนผูสอบบัญชี ประจำป 2559 คาธรรมเนียม 78,000 บาท/ป

  การประชุมสัมมนาผูแทนสมาชิก วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุม 1 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด โดยมีนายประเสริฐ 
อนุพันธ รองประธานกรรมการคนท่ี 1 เปนประธานการประชุมสัมมนา วัตถุประสงคเพ่ือใหผูแทนสมาชิกรับทราบบทบาทหนาท่ี อุดมการณ 
หลักการและวิธีการสหกรณ แผนกลยุทธ สอ.กวก. 3 ป (2559-61) และแผนปฏิบัติงานป 2559 ของ สอ.กวก. ในการนำไปพัฒนาความเขมแข็ง
แกกลุมสมาชิก และการอภิปรายกลุม เพ่ือเสนอขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในการนำมาพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ โดยมีผูแทนสมาชิก
เขาประชุม 200 คนสรุปสาระสำคัญไดดังนี้

1. การบรรยายพิเศษ
 1.1 ธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยนายสุพิทยา พุกจินดา จากกรมสงเสริมสหกรณ
 1.2 บทบาทหนาที่ผูแทนสมาชิก โดย ผูชวยศาสตราจารย สุชิน ปลีหะจินดา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 1.3 แผนกลยุทธป 2559-2561 และแผนปฏิบัติงานป 2559 โดยนายประเสริฐ อนุพันธ จากสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด

2. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5 กลุม
 2.1 กลุมการใหเงินกูยืม และการรับฝากเงินของสมาชิก มีประเด็นขอเสนอที่สำคัญ
   (1) การเซ็นตรับรองขอกูเงินสามัญของผูบังคับบัญชา ใหใชคำส่ังกรมท่ีมีคำส่ังแตงต้ังเรียงตามลำดับแลวไดทันที พรอมแนบคำส่ัง
   (2) จำนวนผูค้ำประกันเงินกูสามัญ ใหใชวเงินสิทธิ์ค้ำประกันแทนจำนวนคน และ กรณีผูค้ำประกันไมพอ ใหใชหุนค้ำ
   (3) ปญหาเงินคงเหลือ 12 % ใหยกเลิก โดยใชหลักเกณฑใหเงินคงเหลือ 2,000 บาท แทน
   (4) ในการกู ไมตองคำนึงถึงทุนเงินหุน 90 % ถาวงเงินไมพอ จะใหใชผูค้ำแทน
   (5) ขยายวงเงินกูใหกับสมาชิกสามัญ และ สมทบ มากกวานี้
   (6) ปลดลอค รอบวงเงินกู และสามารถ refinance ได
 2.2 กลุมบริหารเงินและการลงทุน มีขอเสนอ
   (1) การลงทุนภายนอก ใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการ และไมเห็นดวย ในการลงทุนในตลาดรอง
   (2) ลดดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูในอัตราที่เหมาะสม

2   ขาวสารสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร
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 2.3 กลุมการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก มีขอเสนอ
   (1) ให สอ.กวก. ตรวจสอบวามีสมาชิกทานใดที่ยังไมไดทำหนังสือตั้งผูรับโอนผลประโยชน โดยประสานกับผูแทนสมาชิก 
     เพื่อแจงใหสมาชิกทราบ และดำเนินการ
   (2) สมาชิกไมเขาใจถึงสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม ท่ีจายใหลวงหนาในวันเกิด ตองแจงความจำนงเพ่ือขอรับเงิน
   (3) มีคาตอบแทนเพิ่มใหผูแทนสมาชิก ในการตรวจสอบการขอรับสวัสดิการแทนผูบังคับบัญชา
   (4) ใหพิจารณาฐานการเงินเดือนสมาชิกที่รายไดนอย ในการกำหนดผลการรียนระดับอุดมศึกษา
   (5) เพ่ิมเงินสวัสดิการเขารับรักษาพยาบาลจาก 300 บาท เปน 500 บาท และขอเพ่ิมสวัสดิการถึงแกกรรมสำหรับบิดา มารดา
 2.4 กลุมการใหบริการแกสมาชิก มีขอเสนอ
   (1) ใหอัพเดทขอมูลเงินเดือนของสมาชิกใหเปนปจจุบัน
   (2) มี Call center ตอบคำถาม ใหเจาหนาที่ตอบคำถามยอดฮิต อยางชัดเจน
   (3) เพิ่มชองทางการติดตอเจาหนาที่ โดยการใหใชรหัสผูแทนสมาชิก เพื่อใหตอบคำถามของสมาชิก
   (4) ขาวสารลาชาไมเพียงพอตอจำนวนสมาชิก ควรยกเลิกหรือใชวิธีอื่น
   (5) ทำจุดบริการรับ – สง เอกสารใหสมาชิกอาวุโส ที่จัดสงเปนชวงเวลา ควรจัดเตรียมคอมพิวเตอร และ WIfi แกสมาชิก
 2.5 กลุมโครงการกิจกรรมสนับสนุนความรับผิดชอบตอสังคม และโครงการประกอบอาชีพเสริม
   (1) ควรเพิ่มการประชุมกลุมสมาชิกจาก 2 ครั้ง เปน 4 ครั้ง/ป
   (2) ใหเพิ่มจำนวนครั้งในการทำกิจกรรม ตามที่แตละกลุมเสนอมา เปน 10 ครั้ง/กิจกรรม/ป ทั้ง 2 โครงการ

3. ขอเสนอและความคิดเห็นจากแบบประเมินผลที่สำคัญ
  1) สหกรณควรเพิ่มคาตอบแทนแกผูแทนสมาชิก
  2) การใหความรูแกผูแทนสมาชิก ควรจะใหกอนการประชุมใหญสามัญประจำป
     3) งานเลี้ยงอาหารเย็น ควรงด เพื่อประหยัด และ นำคาใชจายไปใชประโยชนดานอื่น

  1. สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ไดแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 41 ตามคำส่ัง สอ.กวก. ท่ี 3/2559
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 และกรรมการอื่นๆ 4 คณะขึ้น เพื่อดำนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
มติ และคำสั่งสหกรณ กับทั้งในทางอันจะทำใหเกิดความจำเริญ แกสหกรณฯ โยยึดมั่นในอุดมการณ และหลักการสหกรณ ทั้งนี้คณะ
กรรมการชุดตางๆ มีวาระในการดำเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ตลอดป พ.ศ.2559

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41
  1. นายสมชาย ชาญณรงคกุล  ประธานกรรมการ
  2. นายประเสริฐ อนุพันธ  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
  3. นายประสาท เกศวพิทักษ  รองประธานกรรมการ คนที่ 2
  4. นายไพโรจน สุวรรณจินดา  รองประธานกรรมการ คนที่ 3
  5. นายอนันต บัลนาลังก  กรรมการ
  6. นายปริกาญจน สุรพันธพิชิต  กรรมการ
  7. นายอุดม   รัตนารักษ  กรรมการ
  8. นายโกมินทร วิโรจนวัฒนกุล  กรรมการ
  9. นายวุฒิ   นิพนธกิจ  กรรมการ
  10. นายอวยชัย บุญญานุพงศ  กรรมการ
  11. วาที่รอยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท  กรรมการ
 12. นายสมหวัง ประเสริฐโส  กรรมการ
 13. นายวิศรุต สันมาแอ  กรรมการและเหรัญญิก
 14. นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ
 15. นายอุดร เจริญแสง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 2. การทำเสื้อแจกเก็ต เพื่อเปนของที่ระลึกครบรอบ 40 ป สอ.กวก. ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2558 เห็นชอบ จำนวน
14,000 ตัว และในวงเงิน 6 ลานบาท นั้น สอ.กวก. ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับและกำลังจัดทำราง
ขอบเขตของงาน (TOR) การสำรวจขนาดเสื้อของสมาชิก และดำเนินการสอบราคา

ขาวสารสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร   3
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สรุปฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงานของ สอ.กวก. ระหวางเดือน กุมภาพันธ – เมษายน 2559 ไดดังนี้
 สินทรัพยรวมหรือทุนดำเนินงาน เพิ่มขึ้นประมาณ 66 ลานบาท
  สินทรัพย เพิ่มขึ้นจากการใหเงินกูยืมแกสมาชิก และ การฝาก / ลงทุนภายนอก
  ทุนดำเนินงาน เพิ่มขึ้นจากเงินรับฝาก และ การสะสมหุนของสมาชิก

 ผลการดำเนินงาน หรือ กำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลา 4 เดือน (ประมาณ) 62.26 ลานบาท รายไดสวนใหญ 67%     
 มาจากดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก และ 32% มาจากดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินลงทุนภายนอก และจากรายไดอื่น 1%

  ÃÒÂ¡ÒÃ
  ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)
  ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º (¤¹)

      ÃÇÁ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡
1. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ
  à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áá¡‹ÊÁÒªÔ¡ (Åº.)
  à§Ô¹Å§·Ø¹ (Åº.)
  à§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ(Åº.)
  ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�Í×è¹  (Åº.)

      ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
2. Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÇÁ
  à§Ô¹ÃÑº½Ò¡  (Åº.)
  à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á    (Åº.)
  Ë¹ÕéÊÔ¹Í×è¹   (Åº.)

      ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹
3. ·Ø¹¢Í§ÊË¡Ã³�
  ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹  (Åº.)
  ·Ø¹ÊÓÃÍ§   (Åº.)
  ·Ø¹ÊÐÊÁ    (Åº.)
  ·Ø¹Í×è¹ æ     (Åº.)
  ¡ÓäÃÊØ·¸Ô

      ÃÇÁ·Ø¹
      ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹áÅÐ·Ø¹

4. ÃÒÂä´Œ
  ´Í¡àºÕéÂÃÑºà§Ô¹ãËŒ¡ÙŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡(Åº.)
  ¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹(Åº.)
  ÃÒÂä´ŒÍ×è¹(Åº.)

      ÃÇÁÃÒÂä´Œ
5. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
  ´Í¡àºÕéÂ¨‹ÒÂà§Ô¹ÃÑº½Ò¡(Åº.)
  ´Í¡àºÕéÂ¨‹ÒÂà§Ô¹¡ÙŒÂ×Á (P/N) (Åº.)
  ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ò§ºÑÞªÕ (Åº.)
  ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂºÃÔËÒÃ (Åº.)

      ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
      ¡ÓäÃÊØ·¸Ô

30 àÁÉÒÂ¹ 2559
6,679
5,541
12,220

 
2,918.98
2,418.17
109.19
141.89
5,588.23

 
2,163.26
939.00
44.50

3,146.76
 

2,004.06
235.14
34.35
105.66
62.26

2,441.47
5,588.23

 
65.32
31.43
0.70
97.45

 
17.80
5.33
0.82
11.24
35.19
62.26

31 ÁÕ¹Ò¤Á 2559
6,683
5,528
12,211

 
2,901.68
2,438.17
92.65
139.93
5,572.43

 
2,127.24
977.00
57.68

3,161.92
 

1,993.36
235.14
34.36
105.66
41.99

2,410.51
5,572.43

 
49.46
23.13
0.56
73.15

 
17.79
4.06
0.75
8.56
31.16
41.99

29 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2559
6,679
5,428
12,107

 
2,893.44
2,328.17
160.48
140.13
5,522.22

 
2,128.42
960.00
51.87

3,140.29
 

1,979.03
235.14
34.46
105.66
27.64

2,381.93
5,522.22

 
32.07
14.64
0.38
47.09

 
11.55
1.46
0.66
5.79
19.46
27.63
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¢‹ÒÇáÇ´Ç§ÊË¡Ã³�

การประชุมใหญสามัญประจำป 2558 สอ.กวก. 
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด

การสัมมนาผูแทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
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 การศึกษาดูงานระบบบริหาร
จัดการสหกรณ (Isocare Web App) 
วันท่ี 28 มีนาคม 2559 ณ สหกรณ
ออมทรัพย ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จำกัด

 สหกรณพบสมาชิกชมรม
ขาราชการบำนาญกรมวิชาการเกษตร 
ภาคเหนือตอนบน “งานนอมใจ
หมูเฮา รวมสระเกลาดำหัว” และ 
สมาชิกขาราชการ สวพ.1 จังหวัด
เชียงใหม วันท่ี 22 เมษายน 2559
ณ หองประชุม สวพ.1 จ.เชียงใหม

 สืบสานประเพณีสงกรานต 
รดน้ำ ดำหัว เพ่ือขอพรในวันปใหม
ไทย 2559 วันที่ 11 เมษายน 
2559 ณ หองประชุมอาคารศูนย
ปฏิบัติการฝกอบรมและถายทอด
เทคโนโลยี

¢‹ÒÇáÇ´Ç§ÊË¡Ã³�
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1. สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินฝากไดกี่ชองทาง 
  คำตอบ   สามารถทำได 4 วิธีดังตอไปนี้

  1. ปรับสมุดที่สำนักงาน สอ.กวก.(ปรับดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย)

  2. เว็บไซต สอ.กวก. www.doacoop.com โดย LOGIN ที่มุมขวาดานบนของหนาเว็บไซต และเขาดูที่              

   “ขอมูลสมาชิก” ซึ่งจะมีขอมูลสมาชิกสวนบุคคล ดังนี้

    •ขอมูลสิทธิ์กู •ขอมูลรายการหนี้

    •ขอมูลสิทธิ์ค้ำ •ขอมูลการค้ำประกัน

    •ขอมูลรายการเงินฝาก •ขอมูลเงินปนผล

  โดยเจาหนาที่จะทำการประมวลผลขอมูลบนเว็บไซตวันละ 2 ครั้ง เวลาประมาณ 09.00 น. และ 14.00 น. (หากธุรกรรม

เกิดขึ้นกอนเวลาการประมวลผลในแตละครั้ง ขอมูลสมาชิกจะยังไมเปลี่ยนแปลงตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นจนกวาระบบจะทำการประมวลผล

ในครั้งตอไป)

 *** เพื่อความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลของทาน เมื่อ Login เขาสูระบบครั้งแรกแลว กรุณาเปลี่ยนรหัสผานของ
ทานใหม โดยรหัสผานจะตองมีความยาวอยางนอย 6 ตัวอักษรขึ้นไป
  3. ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน (แบบปดผนึก) ขอมูลเงินฝากจะปรากฏบริเวณตอนทายของใบเสร็จรับเงินประจำเดือน 

   โดยจะแสดงผลขอมูลดังนี้

    •แสดงขอมูล บัญชีเงินฝากทุกบัญชีที่ใชชื่อและเลขที่สมาชิกของทานอางอิง

    •ยอดคงเหลือแตละบัญชี จะแสดงยอด ณ วันที่พิมพใบเสร็จ (วันที่จะระบุอยูเหนือขอมูลเงินฝาก) มิใชแสดงยอด

คงเหลือ ณ วันที่ตามใบเสร็จรับเงินประจำเดือน (มุมขวาดานบน) เนื่องจากใบเสร็จรับเงินประจำเดือนมีขั้นตอนและปริมาณการพิมพ

จำนวนมาก จึงตองเตรียมการลวงหนาประมาณวันที่ 10 ของเดือน ดังนั้นหากมีธุรกรรมเกิดขึ้นหลังวันที่พิมพใบเสร็จรับเงิน รายการ

ดังกลาวจะปรากฏผลในเดือนถัดไป

   ตัวอยาง รายการที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2559

   (1) สมาชิกฝากเงินวันที่ 5 พ.ค.59 จำนวน 2,000 บาท

   (2) สหกรณฯ พิมพใบเสร็จรับเงิน วันที่ 12 พ.ค.59

   (3)  สมาชิกถอนเงินวันที่ 20 พ.ค.59 จำนวน 1,000 บาท

   (4)  สมาชิกฝากเงินแบบหักเงินเดือนๆ ละ 500 บาท

   รายการที่ (1) จะแสดงผลในใบเสร็จรับเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559 

   รายการที่ (3) และ(4) จะแสดงผลในใบเสร็จรับเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559

  4. ตูเอทีเอ็ม สำหรับสมาชิกที่มีบัตรเอทีเอ็ม สอ.กวก. สอบถามยอดไดที่ตูเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย ออมสิน อิสลาม และ

   ตูเอทีเอ็มในเครือขายชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จำกัด(ชอท.) ตรวจสอบไดเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่ใช

   ผูกบัตรเอทีเอ็ม เทานั้น  

      

2. ชวงเวลาการสงเอกสารเงินกู และ รับเงินกู เปนอยางไร
  คำตอบ  การอนุมัติเงินกูแบงเปน 2 กลุม ดังนี้

  (1)  เงินกูที่อนุมัติโดยผูจัดการ ไดแก เงินกูฉุกเฉิน สามัญไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน สามัญโครงการรางวัลชีวิต

    (ทองเที่ยวภายในประเทศ) และสามัญเพื่อการศึกษา

    • ยื่นเอกสารไดทุกวัน

    • เมื่อเอกสารครบถวนถูกตอง

        - ยื่นดวยตนเองที่สหกรณ รอรับเงินไดภายใน 15 นาที

         - สงเอกสารทางไปรษณีย และโอนเงินเขาบัญชี เมื่อสหกรณไดรับเอกสาร จะทำการโอนเงินใหสมาชิกในวันถัดไป

  (2)  เงินกูที่อนุมัติโดยคณะกรรมการเงินกู ไดแก เงินกูสามัญทั่วไป สามัญโครงการรางวัลชีวิต (ทองเที่ยวตางประเทศ)

    สามัญเพื่อผูประสบภัย และเงินกูพิเศษ

    • ยื่นเอกสารภายในวันที่ 9 จะไดรับเงินวันที่ 22 ในเดือนเดียวกัน

    • ยื่นเอกสารภายในวันที่ 24 จะไดรับเงินวันที่ 7 ในเดือนถัดไป

    (วันที่เปนการประมาณการจะปรับตามวันทำการที่เกิดจริง)
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โดยคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ ไดอนุมัติเงินสวัสดิการแกสมาชิก ในระหวางเดือน กุมภาพันธ - เมษายน 2559 ดังนี้

บรรณาธิการ ประเสริฐ อนุพันธ

กองบรรณาธิการ นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์, นายอุดร เจริญแสง, นายอุดม รัตนารักษ, นายวุฒิ นิพนธกิจ, นายสมหวัง ประเสริฐโส, 

 นายโกมินทร วิโรจนวัฒนกุล, วาที่รอยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท, นางสาวสุธาสินี แกวเกตุ

·Õè  ª×èÍ – Ê¡ØÅ     ÊÑ§¡Ñ´  

1 ¹ÒÂªÑªÇÒÅ Ç§È�à´ªÐ        ÈÁ.Ê¡Å¹¤Ã     150,000  

2. ¹Ò§¡ØËÅÒº  ÁÒ¡ÃØ‹¹         ªÓÃÐ¾ÔàÈÉ     150,000  - -

3. ¹ÒÂÍ¹Ñ¹µ�  ¸ÃÃÁÇ§¤�       ÅÙ¡¨ŒÒ§ºÓàË¹ç¨     150,000  - -

4. ¹ÒÂ°ÔÃ¾§È� »�ÂÊÔÃÒ¹¹·�      ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃºÓ¹ÒÞ     140,000  - -

5. ¹Ò§ÊÒÇÍÃØ³  ä¢ÈÃÕ      ªÓÃÐ¾ÔàÈÉ(µ¨Ç.)     150,000  - -

6. ¹ÒÂÊÁºÙÃ³�  ¾ÔÁ¾�á¡ŒÇ         ÈÇ¢.ªØÁá¾     140,000  - -

7. ¹Ò§ÊÒÇÂØ¾Ô¹  ÍÒ·ÔµÂ�  ÈÇ¾.àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�Ï ¾ÔÉ³ØâÅ¡    140,000  - -

8. ¹Ò§ÊØ¾ÔÈ  á´§¢Ñ¹µÕ         ÅÙ¡¨ŒÒ§ºÓàË¹ç¨ÃÒÂà´×Í¹     140,000  - -

9 ¹ÒÂÁÒ¹¾  áÁµÊÍ§              ªÓÃÐ¾ÔàÈÉ     140,000  - -

                à§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�ÊÁÒªÔ¡¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁ/ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�

ÊÍ.¡Ç¡.       ÊÊ.ÃÃ·.      ÊÊ.ªÊÍ.

·Õè  ª×èÍ – Ê¡ØÅ       ÊÑ§¡Ñ´       à§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�ÊÁÒªÔ¡¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁ (ÊÍ.¡Ç¡.)

1. ¹Ò§ÊÁ¾Ò¹  ÇÔÅÑÂàÅÔÈ   ÈÇÃ.¢Í¹á¡‹¹        70,000

2. ¹ÒÂÈÑ¡´ÔìªÒÂ  äªÂªÁÀÙ   ÈÇÊ.àªÕÂ§ÃÒÂ        70,000

·Õè  ª×èÍ – Ê¡ØÅ       ÊÑ§¡Ñ´     à§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË� (ÊÍ.¡Ç¡.)

1.   ¹ÒÂÊÕªÒµÔ  ¨Ñ¹·ÃÇÔÇÑ²¹�      ÅÙ¡¨ŒÒ§ºÓàË¹ç¨ÃÒÂà´×Í¹   100,000  ºÒ·

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 24/2527
ปทฝ. เกษตรศาสตร

กรุณาสง

ในธุรกิจสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด

สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด

ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ

1. สวัสดิการคารักษาพยาบาล จำนวน  64  คน   จำนวนเงิน  79,79800  บาท

2. สมาชิกทุพพลภาพ  จำนวน 1 คน

3. คูสมรสถึงแกกรรม จำนวน 2 ราย  จำนวนเงิน 10,000 บาท

4. สมาชิกถึงแกกรรม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและสมาชิกถึงแกกรรม

 4.1 สมาชิกถึงแกกรรม  จำนวน 10 คน

 4.2    สมาชิกสมทบถึงแกกรรม จำนวน  2  คน 


