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วารสาร

กรมวิชาการเกษตร จำกัด

สหกรณออมทรัพย
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โปรดเวียนกันอ่าน

 สวัสดีครับทานสมาชิกผูเปนเจาของสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด 
ฉบับนี้ก็เปนฉบับที่ 2 (มิ.ย.-ก.ย.) ของปนี้ ซึ่งปจจุบัน สอ.กวก. ของเราก็ไดมีการปรับปรุง 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง สนับสนุน เพื่อใหเปนประโยชนแกสมาชิกมากที่สุดภายใตวิสัยทัศน 
“เปนสหกรณที่มั่นคง แบงปน ทันสมัย ประทับใจสมาชิกและสังคม” จากผลของการที่
สหกรณไดไปพบสมาชิกในโครงการสหกรณสัญจรเกือบทุกภาค และตอไปก็จะไปพบสมาชิก
ภาคเหนือและภาคกลาง  โดยวางเปาหมายวาจะไดสัญจรพบพ่ีนองสมาชิกครบถวนทุกแหง
ภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งทางสหกรณก็ไดไปทำความเขาใจ และใหขอมูลเกี่ยวกับความ
กาวหนาของการดำเนินงาน ความเช่ือม่ัน ความม่ันคงทางการเงินตลอดจนการส่ือสารอยางครบถวน  ซ่ึงจากการประเมินผลเบ้ืองตนไดขอสรุปวาสมาชิก
มีความเขาใจในวิธีการดำเนินการของ สอ.กวก. มากเพิ่มขึ้น จะไดเห็นจากการไดรับความรวมมือ มีขอเสนอแนะในขอมูลที่เปนประโยชน ตลอดจนผล
สะทอนกลับจากสมาชิกมากมาย ซ่ึง สอ.กวก. ก็จะไดนำไปพิจารณากำหนดเปนแนวทางในการวางแผนบริการตอไป ในฉบับน้ีไดรวบรวมรายงานเก่ียวกับ
ฐานะการเงินในปจจุบัน ความมั่นคง รายได และผลกำไรที่จะไดรับ เพื่อนำมาจัดสรรเปนปนผลสิ้นปตอไป ซึ่งปนี้นาจะมีขาวดี และสำหรับทานสมาชิก
ที่ประสงคจะขอทุนการศึกษาบุตรหลายๆ ประเภท ณ วันนี้ทาง สอ.กวก. ไดดำเนินการคัดเลือกจัดสรรทุนเรียบรอยแลว และพรอมจะประกาศผล
ผูไดรับทุนเร็วๆ นี้
 ทายสุดก็ขอแจงทานสมาชิกวา บัดนี้ สอ.กวก. เราไดมีผูจัดการสหกรณใหมเรียบรอยแลว เพื่อมาชวยบริหารจัดการสอ.กวก.ซึ่งก็ตองคอยติดตาม
ดูฝมือของผูจัดการตอไป สำหรับทานสมาชิกที่กังวลหรือไมแนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นใหม ก็ไมตองหวงเพราะทุกอยางคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
โดยการติดตามตรวจสอบ ดูแลอยางใกลชิดของคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารเงินและการลงทุน คณะกรรมการเงินกู และคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ ซึ่งกำหนดใหมีการประชุมเพื่อติดตาม ตรวจสอบเปนประจำทุกๆ เดือน
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 เพื่อเปนการสงเสริมการออมแกสมาชิก ซึ่งจะทำใหสมาชิกเห็นคุณคาและประโยชนของการออม

ที่จะเปนหลักประกันที่ดีในอนาคต โดยการแนะนำใหเพื่อสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณออมทรัพย

กรมวิชาการเกษตร จำกัด

 ผูแทนและสมาชิกผูแนะนำไดรับคาตอบแทนบัญชีละ 20 บาท

       มีผลบังคับใช 17 มิถุนายน 2562 เปนตนไป

การจายคาตอบแทนแกสมาชิกที่แนะนำใหสมาชิก

เปดบัญชีเงินฝากใหม1.

 เพื่อเปนการตอบแทนผูแทนสมาชิกที่ชวยเหลืองานสหกรณ ในการตรวจสอบสัญญาเงินกูโดยกำหนดหลักเกณฑใน
การตรวจสอบเอกสารการกูเงิน และจายคาตอบแทน ดังนี้
 1. ผูแทนสมาชิก หมายถึง ผูแทนสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้ง และดำรงตำแหนงตามวาระในขณะนั้น
 2. คาตอบแทนสำหรับผูแทนสมาชิกที่ตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกูสามัญ เอกสารแนบคำขอกู ลายมือชื่อผูกู
ผูค้ำประกัน และพยานถูกตองครบถวน โดยใหลงลายมือชื่อในคำขอกูและสัญญากูเงินสามัญไวเปนหลักฐาน
 3. อัตราคาตอบแทน และการจายเงิน
 - สัญญากูเงินสามัญที่กูเกิน 1 ลานบาท จายคาตอบแทนฉบับละ 40 บาท
 - สัญญาเงินกูสามัญที่กูต่ำกวา 1 ลานบาท จายคาตอบแทนฉบับละ 20 บาท
โดยสะสมและสรุปยอดตามปทางบัญชี และจายคาตอบแทนปละ 1 ครั้ง หลังปดบัญชีประจำป

                                                                                    มีผลบังคับใช 8 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป

การจายคาตอบแทนผูแทนสมาชิกที่ชวยเหลืองานสหกรณ3.

การเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณสุขสันต
 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแลว หรือลาออกจากราชการกอนกำหนดมีการออมเพิ่มมากขึ้น โดยหลักเกณฑ
เงินฝากโครงการ “ออมทรัพยเกษียณสุขสันต” มีดังตอไปนี้
 1. การขอเปดบัญชี
  - ตองเปนสมาชิกสหกรณซึ่งเกษียณอายุราชการ หรือ เกษียณอายุราชการกอนกำหนด
  - เปดบัญชีข้ันต่ำ 1,000 บาท โดยติดตอขอเปดบัญชีดวยตนเองท่ีฝายการเงิน หรือ สงเอกสารฉบับจริงใหสหกรณ
  - เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณสุขสันต ไดคนละ 1 บัญชี เมื่อปดแลวไมสามารถเปดใหมไดและตองเปดบัญชี
    เงินฝากออมทรัพยธรรมดาเปนบัญชีคู หรือใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยธรรมดาที่เคยเปดไวแลวเพื่อรับโอนดอกเบี้ย
 2. การถอนเงิน
  - ถอนเมื่อใดก็ได จำนวนเทาใดก็ได เดือนละกี่ครั้งก็ได แตขั้นต่ำตองไมนอยกวา 1,000 บาท
 3. อัตราดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
  - รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรอยละ 3.50 ตอป

2.

ขอแนะนำ : ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด
น.ส.กัลยาณี เสมา 

อายุ : 47 ป

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณคณะเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

            ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณทำงาน
2561 – ส.ค.2562 : สหกรณออมทรัพยกลุมบริษัทพรีเมียร จำกัด ตำแหนงผูจัดการ
2559 – 2561 : ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายสินเช่ือ 5 (สำนักงานใหญ) ตำแหนงผูจัดการธุรกิจสัมพันธ
2557 – 2559 : สหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี จำกัด ตำแหนงผูจัดการสหกรณ
2555 – 2557 : ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ตำแหนงผูจัดการสวน ฝายธุรกิจ SMEs 3 (สำนักงานใหญ)  
2553 – 2555 : สหกรณออมทรัพยครูเพชรบุรี จำกัด ตำแหนงผูจัดการสหกรณ
2551 – 2553 : ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ฝายวิเคราะหสินเชื่อ (สำนักงานใหญ) ตำแหนงผูชวยผูจัดการ
2550 – 2551 : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝายธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออก  
                   สำนักงานธุรกิจปราจีนบุรี ตำแหนงเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ (AE)
2549 – 2550       : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหนงเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
                    ฝายธุรกิจขนาดกลางนคร 2 สำนักงานธุรกิจสุรวงศ
2546 – 2548       : ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ฝายพัฒนาสินทรัพย 1 (สำนักงานใหญ) ตำแหนงเจาหนาท่ีสินเช่ือ 6
2538 – 2544       : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภาคนครหลวง 5 ตำแหนงเจาหนาที่อำนวยบริการ 9
               

 

  ในระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด 

ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมประกาศ และ ระเบียบฯ เพ่ือใหไดมาซ่ึงความถูกตองและครบถวนสมบูรณในการประกาศใช 

โดยมีรายละเอียดของประกาศ และ ระเบียบฯ ที่ไดแกไขเพิ่มเติม ดังนี้

1.ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะหสมาชิก

ผูสูงวัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

 สวัสดิการนี้มอบใหกับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป และมีอายุการเปนสมาชิก 

20 ปขึ้นไป

3.ประกาศสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ที่ 22/2562 

เร่ือง การแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑเงินกูพิเศษโครงการชวยเหลือเพ่ือท่ีอยูอาศัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 ดังน้ี

2.ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด วาดวยการถือหุนรายเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

 สมาชิกท่ีไดชำระเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวา 200 งวดเดือน หรือเปนจำนวนเงินไมนอยกวา 100,000 บาท

(หน่ึงแสนบาทถวน) สมาชิกสมทบท่ีไดชำระเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวา 200 งวดเดือน หรือเปนจำนวนเงิน

ไมนอยกวา 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) และไมมีหนี้สินกับสหกรณ จะงดชำระคาหุนรายเดือนก็ได โดยแจง

ความจำนงเปนหนังสือตอผูจัดการ หรือในกรณีที่สมาชิกไดชำระคาหุนรายเดือนตามกำหนดแลวขาดสงคาหุน

รายเดือนสามงวดติดตอกัน และไมมีหนี้สินกับสหกรณ ถือวาแสดงความจำนงจะงดชำระคาหุนรายเดือน 
*** สมาชิกสามารถอานระเบียบฯ เพ่ิมเติมไดทาง www.doacoop.com ***

      ท้ังน้ี ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 เปนตนไป
 *** สมาชิกสามารถอานระเบียบฯ เพ่ิมเติมไดทาง www.doacoop.com

ประกาศและระเบียบที่มีการแก�ไขใหม�

    *** สมาชิกสามารถอานระเบียบฯ เพ่ิมเติมไดทาง www.doacoop.com ***

2 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



 เพื่อเปนการสงเสริมการออมแกสมาชิก ซึ่งจะทำใหสมาชิกเห็นคุณคาและประโยชนของการออม

ที่จะเปนหลักประกันที่ดีในอนาคต โดยการแนะนำใหเพื่อสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณออมทรัพย

กรมวิชาการเกษตร จำกัด

 ผูแทนและสมาชิกผูแนะนำไดรับคาตอบแทนบัญชีละ 20 บาท

       มีผลบังคับใช 17 มิถุนายน 2562 เปนตนไป

การจายคาตอบแทนแกสมาชิกที่แนะนำใหสมาชิก

เปดบัญชีเงินฝากใหม1.

 เพื่อเปนการตอบแทนผูแทนสมาชิกที่ชวยเหลืองานสหกรณ ในการตรวจสอบสัญญาเงินกูโดยกำหนดหลักเกณฑใน
การตรวจสอบเอกสารการกูเงิน และจายคาตอบแทน ดังนี้
 1. ผูแทนสมาชิก หมายถึง ผูแทนสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้ง และดำรงตำแหนงตามวาระในขณะนั้น
 2. คาตอบแทนสำหรับผูแทนสมาชิกที่ตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกูสามัญ เอกสารแนบคำขอกู ลายมือชื่อผูกู
ผูค้ำประกัน และพยานถูกตองครบถวน โดยใหลงลายมือชื่อในคำขอกูและสัญญากูเงินสามัญไวเปนหลักฐาน
 3. อัตราคาตอบแทน และการจายเงิน
 - สัญญากูเงินสามัญที่กูเกิน 1 ลานบาท จายคาตอบแทนฉบับละ 40 บาท
 - สัญญาเงินกูสามัญที่กูต่ำกวา 1 ลานบาท จายคาตอบแทนฉบับละ 20 บาท
โดยสะสมและสรุปยอดตามปทางบัญชี และจายคาตอบแทนปละ 1 ครั้ง หลังปดบัญชีประจำป

                                                                                    มีผลบังคับใช 8 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป

การจายคาตอบแทนผูแทนสมาชิกที่ชวยเหลืองานสหกรณ3.

การเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณสุขสันต
 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแลว หรือลาออกจากราชการกอนกำหนดมีการออมเพิ่มมากขึ้น โดยหลักเกณฑ
เงินฝากโครงการ “ออมทรัพยเกษียณสุขสันต” มีดังตอไปนี้
 1. การขอเปดบัญชี
  - ตองเปนสมาชิกสหกรณซึ่งเกษียณอายุราชการ หรือ เกษียณอายุราชการกอนกำหนด
  - เปดบัญชีข้ันต่ำ 1,000 บาท โดยติดตอขอเปดบัญชีดวยตนเองท่ีฝายการเงิน หรือ สงเอกสารฉบับจริงใหสหกรณ
  - เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณสุขสันต ไดคนละ 1 บัญชี เมื่อปดแลวไมสามารถเปดใหมไดและตองเปดบัญชี
    เงินฝากออมทรัพยธรรมดาเปนบัญชีคู หรือใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยธรรมดาที่เคยเปดไวแลวเพื่อรับโอนดอกเบี้ย
 2. การถอนเงิน
  - ถอนเมื่อใดก็ได จำนวนเทาใดก็ได เดือนละกี่ครั้งก็ได แตขั้นต่ำตองไมนอยกวา 1,000 บาท
 3. อัตราดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
  - รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรอยละ 3.50 ตอป

2.

ขอแนะนำ : ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด
น.ส.กัลยาณี เสมา 

อายุ : 47 ป

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณคณะเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

            ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณทำงาน
2561 – ส.ค.2562 : สหกรณออมทรัพยกลุมบริษัทพรีเมียร จำกัด ตำแหนงผูจัดการ
2559 – 2561 : ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายสินเช่ือ 5 (สำนักงานใหญ) ตำแหนงผูจัดการธุรกิจสัมพันธ
2557 – 2559 : สหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี จำกัด ตำแหนงผูจัดการสหกรณ
2555 – 2557 : ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ตำแหนงผูจัดการสวน ฝายธุรกิจ SMEs 3 (สำนักงานใหญ)  
2553 – 2555 : สหกรณออมทรัพยครูเพชรบุรี จำกัด ตำแหนงผูจัดการสหกรณ
2551 – 2553 : ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ฝายวิเคราะหสินเชื่อ (สำนักงานใหญ) ตำแหนงผูชวยผูจัดการ
2550 – 2551 : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝายธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออก  
                   สำนักงานธุรกิจปราจีนบุรี ตำแหนงเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ (AE)
2549 – 2550       : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหนงเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
                    ฝายธุรกิจขนาดกลางนคร 2 สำนักงานธุรกิจสุรวงศ
2546 – 2548       : ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ฝายพัฒนาสินทรัพย 1 (สำนักงานใหญ) ตำแหนงเจาหนาท่ีสินเช่ือ 6
2538 – 2544       : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภาคนครหลวง 5 ตำแหนงเจาหนาที่อำนวยบริการ 9
               

3ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



ข�าวเเวดวงสหกรณ�
โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ณ หองประชุมศูนยว�จัยและพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแกน จ.ขอนแกน

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ณ หองประชุมสำนักว�จัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท จ.ชัยนาท

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ณ หองประชุมศูนยว�จัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุร� จ.เพชรบุร�

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ณ หองประชุม หลวงสุวรรณวาจกกสิกจ ศูนยว�จัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จ.สงขลา

4 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



ข�าวเเวดวงสหกรณ�
โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ณ หองประชุมศูนยว�จัยและพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแกน จ.ขอนแกน

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ณ หองประชุมสำนักว�จัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท จ.ชัยนาท

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ณ หองประชุมศูนยว�จัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุร� จ.เพชรบุร�

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ณ หองประชุม หลวงสุวรรณวาจกกสิกจ ศูนยว�จัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จ.สงขลา

5ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



ข�าวเเวดวงสหกรณ�

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

ณ หองประชุมศูนยว�จัยปาลมน้ำมันสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

ณ หองประชุมศูนยว�จัยและพัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 10/2562
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

ณ หองประชุมศูนยว�จัยและพัฒนาการเกษตรบุร�รัมย จ.บุร�รัมย

การประชุมและใหความรูแกสมาช�กกลุมบำนาญและชำระพิเศษ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

ณ หองประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมว�ชาการเกษตร

6 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



ข�าวเเวดวงสหกรณ�

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

ณ หองประชุมศูนยว�จัยปาลมน้ำมันสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

ณ หองประชุมศูนยว�จัยและพัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 10/2562
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

ณ หองประชุมศูนยว�จัยและพัฒนาการเกษตรบุร�รัมย จ.บุร�รัมย

การประชุมและใหความรูแกสมาช�กกลุมบำนาญและชำระพิเศษ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

ณ หองประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมว�ชาการเกษตร

1. การกูเงินกูสามัญทำไมจะตองมีบุคคลค้ำประกัน และในการกูเงินสามัญทุกครั้งสมาชิกตองทำประกัน และจายคาประกันทุกครั้ง  
    ใชหรือไม
คำตอบ : การกูเงินสามัญท่ัวไป ตองมีบุคคลค้ำประกันตามระเบียบฯ วาดวยเงินกูสามัญ พ.ศ.2561และในการกูเงินกูสามัญ
            ทุกครั้งสมาชิกตองจายเงินประกันเทากับทุนเดิม และจายเพิ่มสวนตางจากทุนเดิม
2. ทำไมในการกูเงินตองทำประกันทั้ง 2 บริษัท ทั้ง FWD และกรุงเทพประกันภัย
คำตอบ : เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการกูเงินและบุคคลค้ำประกัน
3. สมาชิกกูเงินกูสามัญ 200,000 บาท ทำประกันไปแลว และอีก 4 เดือนกลับมากูเงินใหมยอดเงินเทาเดิม คือ 200,000 บาท                                                         
   ตองทำประกันใหมในวงเงินเต็ม 200,000 บาท หรือวายอดเงินที่ไดรับ
คำตอบ : ถามีการกูไมเกินวงเงินเดิมไมตองจาย หากมีการกูเกินวงเงินเดิมจายเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
4. สวนตางจากเงินประกันภัยที่หักหนี้เงินกูแลว ผูรับผลประโยชนคือใคร
คำตอบ : ผูที่ถูกระบุเปนผูรับผลประโยชน
5. การตอบรับของประกันใชเวลากี่วัน
คำตอบ : ไมเกิน 7 วันทำการ

1. การยื่นขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประเภททุนตอเนื่อง ตองมีสวนรวมกับสหกรณคืออะไร
คำตอบ : สมาชิกที่ตองการยื่นขอทุนประเภททุนตอเนื่อง จะตองมีสวนรวมกับสหกรณดังนี้
   1. สมาชิกเขารวมประชุมกลุมและรวมกิจกรรมกลุมที่สมาชิกสังกัด
   2. รวมกิจกรรมที่กลุมจัดอบรมหรือใหความรู อาชีพเสริม ความรูเกี่ยวกับสหกรณ
   3. เปนผูนำหรือรวมทำตอบแทนสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) ในหนวยงานหรือชุมชนรอบๆ หนวยงาน สถานที่   
       สาธารณประโยชน
 4. มาใชบริการและใหความสนใจในฐานะสมาชิกคนหน่ึง เสนอแนะ เพ่ือพัฒนาสหกรณของสมาชิกทุกคน ใหม่ันคง
              สมาชิกมีความสุข
2. การเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดหรือไม
คำตอบ : สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงฯ ไดเพ่ือความถูกตองและไมใหเกิดปญหาในอนาคต สมาชิกตองเปนผูย่ืนเปล่ียนแปลง
   ดวยตนเองและลงนามกำกับ โดยสหกรณจะยึดฉบับลาสุดเปนฉบับที่ถูกตอง
3. บิดา มารดา ของสมาชิกเสียชีวิต (บิดา มารดา ไมไดเปนสมาชิกสหกรณ) สหกรณฯ มีเงินชวยเหลืออะไรบาง
คำตอบ : สหกรณมีสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหครอบครัวสมาชิกถึงแกกรรม ใหกับสมาชิกที่สูญเสีย บิดา มารดา บุตร  
   และบุตรบุญธรรมที่ชอบดวยกฎหมายที่ไมไดเปนสมาชิกของสหกรณ โดยจายใหรายละไมเกิน 1,500 บาท

1. หากตองการโอนเงินเพื่อฝากเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณ และ ถอนเงิน กรณีไมสะดวกมาทำธุรกรรมที่สหกรณ ทำไดอยางไร
คำตอบ : 1. ใชแบบฟอรม “ใบแจงการชำระเงิน (Bill Payment)” 
            2. ฝากโดยใช “Mobile Banking” ของธนาคารตางๆ เขาบัญชีกลางของสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร  จำกัด

ดานเง�นกู

ดานสวัสดิการ

ดานเง�นฝาก

7ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



สวัสดิการ

สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำป 2562
 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ขอแสดงความยินดีกับบุตรของสมาชิกทุกทานที่ ไดรับทุนการศึกษา
บุตรของสมาชิก ทั้งประเภททุนรายป และ ทุนประเภทตอเนื่อง ประจำป 2562 และทานสามารถตรวจสอบรายชื่อได
ภายในเดือนตุลาคม 2562

จำนวนผูไดรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประเภททุนเรียนดี และ ทุนรายไดนอย มีดังนี้

จำนวนผูไดรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประเภททุนตอเนื่อง มีดังนี้

ขอไวอาลัยใหแกสมาชิกและสมาชิกสมทบเสียชีวิต
 ในระหวางเดือนมิถุนายน – 17 กันยายน 2562 สหกรณออมกรมวิชาการเกษตร จำกัด ไดสูญเสีย

เพื่อนสมาชิกของเรา ไมวาจะดวยอุบัติเหตุหรือโรคภัยไขเจ็บ สอ.กวก. จึงขอแสดงความไวอาลัยใหกับสมาชิก

ทั้ง 10 ราย ดังนี้

ในธุรกิจสหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด

สหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด

กรุณาส�ง

บรรณาธิการ :   นายโอภาส  จันทสุข
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