
บทบรรณาธิการ
 สวัสดีครับทานสมาชิกผูเปนเจาของสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ทุกทาน ฉบับน้ี
เปนฉบับประจำเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 ซ่ึงก็เปนฉบับท่ี 2 ของปน้ีจากการท่ีสหกรณออมทรัพย
กรมวิชาการเกษตร จำกัด ของเราไดมีนโยบายมุงเนนในการประชาสัมพันธทุกชองทางอยางท่ัวถึงสูสมาชิก
ทุกทาน เพื่อใหเพิ่มชองทางในการสื่อสารการชี้แจงทำความเขาใจถึงขอสงสัย ปญหารับฟงความคิดเห็น
และตอบสนองอยางทันอกทันใจใหแกทาน ภายใตกฎระเบียบของสหกรณ จะเห็นชัดเจนวาจากการท่ีไดไป
จัดโครงการสหกรณสัญจรท่ัวทุกเขตพ้ืนท่ี ของสมาชิก ลาสุดไดจัดท่ีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6
จันทบุรี โดยสรุปในภาพรวมท้ังส้ินพบวามีสมาชิกไดใหความรวมมือเขาประชุมอยางพรอมเพรียง ซ่ึงจากการ
ประเมินทำใหพบวาไดรับการตอบสนองและมีประโยชนมากตอสมาชิกตามเปาหมาย
 ในฉบับน้ีจะไดเสนอความชัดเจนและเพ่ิมการประชาสัมพันธในการตอนรับสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการเขาสูการเปนสมาชิก (สามัญ) อยางสมบูรณ (หากทานไดปฏิบัติตามคำแนะนำ) ซึ่งจะไดรับรู
สิทธิประโยชน หนาท่ี ชองทางฝาก - กูเงิน และสวัสดิการท่ีจะไดรับ อยางไรก็ตามในปน้ีตามขอบังคับของ
สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ขอ 65 ขอ 66 จะตองมีการสรรหาฯ แทนการเลือกต้ัง (ระบบเดิม)
ซึ่งในฉบับนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครผูที่สนใจที่จะเสนอตัวมาสรรหาเปนประธาน
และกรรมการดำเนินการชุดตอไปตั้งแตวันที่ 16-26 ตุลาคม นี้ โดยกำหนดไววาวันที่ 29 พฤศจิกายน
2561 จะเปนวันลงคะแนนสรรหาฯ ตามหนวยสรรหาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 127 หนวย (ภายใต สวพ.
เขต 1-8 + สวนกลาง) นอกจากน้ีในฉบับน้ียังไดเสนอผลการปฏิบัติงานในกิจการและการไปพบปะ ช้ีแจง
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทานสมาชิกทุกทาน ทายสุดก็ไดรวบรวมคำถาม คำตอบจากทุกภาค
เขตมานำเสนอใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น มั่นใจตอผูเปนเจาของสหกรณออมทรัพย
กรมวิชาการเกษตร จำกัด ทุกทาน
 ทางกองบรรณาธิการหวังวาทุกเน้ือหาสาระในฉบับน้ีคงจะทำใหทานมีความสุขความเขาใจทราบถึง
ความเคลื่อนไหวของสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ในรอบ 2-3 เดือนที่ผานไปแลวพบกัน
ใหมฉบับหนา
          
       กองบรรณาธิการ

ปที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๑ E-mail: doacoop@gmail.com / www.doacoop.com

Tel: 029405088-9 FAX: 02-5611502
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มติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ระหวางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2561

 วันท่ี รายการ
 2 กรกฎาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 เปดรับสมัคร
 1-15 กันยายน 2561 ตรวจสอบคุณสมบัติ
 20 กันยายน 2561 พิจารณาทุน
 10 ตุลาคม 2561 ประกาศผูไดรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
 12 ตุลาคม 2561 จายเงินทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก

1. สหกรณไดประกาศการใหทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำป 2561
  2.1  ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
    ๏ ทุนประเภทรายป
    ๏ ทุนประเภทตอเนื่อง
  2.2  ทุนประเภทรายป แบงออกเปน 2 ทุน
    ๏ ทุนเรียนดี
    ๏ ทุนรายไดนอย
  2.3  ทุนประเภทเรียนดี ตองมีผลการเรียนในปที่ผานมา ดังนี้
    ๏ ระดับประถมศึกษา    เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.6
    ๏ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.5
    ๏ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.4
    ๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.2
    ๏ ระดับอุดมศึกษา    เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.0
  2.4  ทุนประเภทตอเนื่อง แบงเปน 2 ระดับชั้นเรียน ดังนี้
    ๏ ระดับอาชีวศึกษา
    ๏ ระดับอุดมศึกษา
  2.5  กำหนดการรับสมัคร และ จายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก

2. กรอบเวลาการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ สอ.กวก. ป 2562

   25 ก.ค.61  ออกคำสั่ง
   -  แตงตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
   -  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาประจำสำนักงานสหกรณ
   -  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาประจำเขต 9 เขต
   -  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาประจำหนวย 127 หนวย
   27 ก.ย.61     ประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาและหนวยสรรหาฯ
   28 ก.ย. – 26 ต.ค.61 สมาชิกยื่นความประสงคขอเปลี่ยนแปลงหนวยที่จะลงคะแนนสรรหาฯ
   16 – 26 ต.ค.61   ประกาศรับสมัครผูรับการสรรหาเปนประธาน /กรรมการดำเนินการ
   29 – 30 ต.ค.61   ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร และจับฉลากหมายเลขผูสมัคร
   31 ต.ค.61     ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับการสรรหาและหมายเลขประจำตัว
   29 พ.ย.61     วันลงคะแนนสรรหาฯ (09.00 – 15.00 น.)
   3 ธ.ค.61     ประกาศผลการลงคะแนนสรรหาฯ
   7 ธ.ค.61     วันสุดทายของการยื่นการคัดคานผลการสรรหาฯ
   14 ม.ค.62     วันสุดทายของหนวยสรรหาเก็บรักษาบัตรลงคะแนนสรรหาฯ จำนวน 45 วัน
   9 ก.พ.62     วันประชุมใหญสามัญประจำป 2561 สอ.กวก.

2 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



2. สินทรัพย�รวม

1. จำนวนสมาชิก

3. หนี้สินรวม

4. ทุนของสหกรณ�

5. ผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ประจำเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561
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ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ

 1.  การยกเลิกโครงการคลินิกสหกรณ

 ตามที่ สอ.กวก. ไดออกระเบียบ วาดวยหลักการปฏิบัติกรณีสมาชิกขอความชวยเหลือตามโครงการคลินิกสหกรณ พ.ศ.2560 และจัดตั้งคณะทำงาน

โครงการคลินิกสหกรณเพื่อดำเนินการ ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 หลังจากที่ไดดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่ง พบวามีปญหาและอุปสรรคหลายประการ

ที่ไมสามารถทำใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

มีมติไมตออายุโครงการคลินิกสหกรณ และมอบใหคณะกรรมการเงินกู พิจารณาใหความชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอนตอไป

 2.  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขา (เพิ่มเติม) จากสมาชิกที่เปนพนักงานราชการ

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด พ.ศ.2558 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ไดรับการ

เปลี่ยนสถานะเปนสมาชิก ตามขอบังคับ ขอ 31(3) เปนขาราชการหรือลูกจางประจำ สังกัดกรมวิชาการเกษตรหรือสังกัดหนวยงาน หรือสวนราชการที่เคย

สังกัดกรมวิชาการเกษตร มากอน หรือเปนพนักงานราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร กรมการขาว หรือกรมหมอนไหม หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณนี้

และตามขอบังคับ 33 สมาชิกตองชำระคาธรรมเนียมแรกเขาใหกับสหกรณคนละหนึ่งรอยบาท ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 

ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขาจากสมาชิกที่เปนพนักงานราชการเพิ่มอีก 50 บาท ดังนั้น สำหรับสมาชิกสมทบ

(พนักงานราชการ) เดิมท่ีเสียคาธรรมเนียมแรกเขา 50 บาท จำเปนตองเสียคาธรรมเนียมแรกเขาเพ่ิมเติมอีก 50 บาท โดยสหกรณฯ จะเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมแรกเขาดังกลาวหักจากเงินเดือนของสมาชิกที่เปนพนักงานราชการตอไป

 3.  ระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ.2561

  • สมาชิกที่ขอกูเงินกูสามัญทั่วไป ตองทำประกันชีวิตเต็มจำนวนวงเงินที่ขอกู

  • สมาชิกที่เปนพนักงานราชการ เมื่อกลับมากูใหมจะชำระหนี้เปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ยไมเกิน 48 งวดเดือนตองทำประกันชีวิตเต็มจำนวน

   วงเงินที่ขอกู และตองทำประกันภัยผูค้ำประกันดวย

  • ระเบียบฯ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เปนตนไป

 4.  แบบฟอรมใบสมัครสมาชิก

 สหกรณฯ ไดเปลี่ยนขอความในใบสมัคร หากขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานราชการที่มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก ใหใชแบบฟอรมที่ระบุวา

 “เริ่มใช 18 มิถุนายน 2561 เปนตนไป” จึงจะเปนแบบฟอรมใบสมัครสมาชิกที่ถูกตอง สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครสมาชิกไดทาง 

www.doacoop.com

 5.  การลงวันที่ในเอกสารการขอกูเงิน

 ในการขอกูเงินสมาชิกไมตองลงวันที่ในคำขอกู และไมตองลงวันที่ในสัญญาค้ำประกัน สหกรณจะลงวันที่ใหเมื่อสมาชิกไดรับอนุมัติเงินกูแลว
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ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ

 1.  การยกเลิกโครงการคลินิกสหกรณ

 ตามที่ สอ.กวก. ไดออกระเบียบ วาดวยหลักการปฏิบัติกรณีสมาชิกขอความชวยเหลือตามโครงการคลินิกสหกรณ พ.ศ.2560 และจัดตั้งคณะทำงาน

โครงการคลินิกสหกรณเพื่อดำเนินการ ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 หลังจากที่ไดดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่ง พบวามีปญหาและอุปสรรคหลายประการ

ที่ไมสามารถทำใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

มีมติไมตออายุโครงการคลินิกสหกรณ และมอบใหคณะกรรมการเงินกู พิจารณาใหความชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอนตอไป

 2.  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขา (เพิ่มเติม) จากสมาชิกที่เปนพนักงานราชการ

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด พ.ศ.2558 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ไดรับการ

เปลี่ยนสถานะเปนสมาชิก ตามขอบังคับ ขอ 31(3) เปนขาราชการหรือลูกจางประจำ สังกัดกรมวิชาการเกษตรหรือสังกัดหนวยงาน หรือสวนราชการที่เคย

สังกัดกรมวิชาการเกษตร มากอน หรือเปนพนักงานราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร กรมการขาว หรือกรมหมอนไหม หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณนี้

และตามขอบังคับ 33 สมาชิกตองชำระคาธรรมเนียมแรกเขาใหกับสหกรณคนละหนึ่งรอยบาท ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 

ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขาจากสมาชิกที่เปนพนักงานราชการเพิ่มอีก 50 บาท ดังนั้น สำหรับสมาชิกสมทบ

(พนักงานราชการ) เดิมท่ีเสียคาธรรมเนียมแรกเขา 50 บาท จำเปนตองเสียคาธรรมเนียมแรกเขาเพ่ิมเติมอีก 50 บาท โดยสหกรณฯ จะเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมแรกเขาดังกลาวหักจากเงินเดือนของสมาชิกที่เปนพนักงานราชการตอไป

 3.  ระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ.2561

  • สมาชิกที่ขอกูเงินกูสามัญทั่วไป ตองทำประกันชีวิตเต็มจำนวนวงเงินที่ขอกู

  • สมาชิกที่เปนพนักงานราชการ เมื่อกลับมากูใหมจะชำระหนี้เปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ยไมเกิน 48 งวดเดือนตองทำประกันชีวิตเต็มจำนวน

   วงเงินที่ขอกู และตองทำประกันภัยผูค้ำประกันดวย

  • ระเบียบฯ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เปนตนไป

 4.  แบบฟอรมใบสมัครสมาชิก

 สหกรณฯ ไดเปลี่ยนขอความในใบสมัคร หากขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานราชการที่มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก ใหใชแบบฟอรมที่ระบุวา

 “เริ่มใช 18 มิถุนายน 2561 เปนตนไป” จึงจะเปนแบบฟอรมใบสมัครสมาชิกที่ถูกตอง สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครสมาชิกไดทาง 

www.doacoop.com

 5.  การลงวันที่ในเอกสารการขอกูเงิน

 ในการขอกูเงินสมาชิกไมตองลงวันที่ในคำขอกู และไมตองลงวันที่ในสัญญาค้ำประกัน สหกรณจะลงวันที่ใหเมื่อสมาชิกไดรับอนุมัติเงินกูแลว

สหกรณออมทรัพย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด

สหกรณออมทรัพย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จำกัด
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด

งานทำบุญสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ครบรอบการกอตั้ง (42 ป)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ณ บริเวณชั้น 1 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด

การออกบูธประชาสัมพันธ

ในงาน “เปดบานงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำป 2561”

เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ กรมวิชาการเกษตร

5ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิต 

ทางการเกษตรขอนแกน จ.ขอนแกน

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี 

จ.อุบลราชธานี

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม 

จ.เชียงใหม

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 

จ.จันทบุรี

6 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



1. คำถาม :  การกู�สามัญไม�เกินร�อยละ 90 ของทุนเร�อนหุ�น ได�มีการยกเลิกการกู�แล�วหร�อไม�
 คำตอบ :  ป�จจ�บันสมาชิกยังสามารถกู�เง�นกู�สามัญไม�เกินร�อยละ 90 ของทุนเร�อนหุ�นได�
   ยกเว�นผู�กู�ที่ใช�สิทธิ์ในการกู�เง�นกู�สามัญทั่วไปเกินวงเง�นร�อยละ 90 ของทุนเร�อนหุ�นแล�ว ไม�มีสิทธิ์
   กู�เง�นกู�สามัญร�อยละ 90 ของทุนเร�อนหุ�น ที่มีอยู�ในสหกรณ�
2. คำถาม :  พนักงานราชการ หากเกษียณอายุราชการแล�วต�องลาออกจากการเป�นสมาชิกหร�อไม�
 คำตอบ :  ไม�จำเป�นต�องลาออกจากการเป�นสมาชิก ท�านยังคงเป�นสมาชิกของสหกรณ�ฯ ตลอดไป
3. คำถาม :  สอ.กวก. ได�ยกเลิกโครงการคลินิกสหกรณ� แต�ยังมีสมาชิกเดือดร�อนและต�องการความช�วยเหลือในขณะนี้สหกรณ�มีแนวทางในการช�วยเหลือ
   สมาชิกหร�อไม�
 คำตอบ :  สหกรณ�ฯ มีคณะกรรมการเง�นกู� เพ�่อพ�จารณาช�วยเหลือสมาชิกผู�กู�ที่มีป�ญหาเเละเดือดร�อนอยู�แล�ว
4. คำถาม :  สมาชิกหลายคนต�องการสมัครเป�นสมาชิกกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� จะต�องไปดำเนินการเองที่สำนักงานใหญ�ใช�หร�อไม�    
   ทำไมสหกรณ�จ�งป�ดภาระไปทางสมาชิกทั้งๆ ที่สหกรณ�เป�นผู�ประสานงาน
 คำตอบ :  ณ ป�จจ�บัน ทางสหกรณ�ยังคงเป�นผู�ประสานงานให�กับสมาชิกที่ยังคงเป�นสมาชิกของสมาคมอยู� 
5. คำถาม :  การกำหนดขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของค�าหุ�นรายเดือน ทำไมป�จจ�บันทางสหกรณ�จ�งกำหนดให�ส�งสูงสุดได�เพ�ยง 6,000 บาท ในเมื่อสหกรณ�มีวัตถุประสงค�
   ให�สมาชิกออมเง�น และสมาชิกก็มีความประสงค�ออมเง�นเพ��ม
 คำตอบ : สหกรณ�ยังคงสนับสนุนให�สมาชิกออมเง�นในฐานของหุ�นอยู�  แต�สหกรณ�ฯ มีความจำเป�นต�องกำหนดขั้นต่ำ-ขั้นสูงของการส�งค�าหุ�นรายเดือน  
   เพ�่อให�การบร�หารงานของสหกรณ�มีความรัดกุมและมีความมั่นคงทางด�านการเง�น สมาชิกที่เคยส�งค�าหุ�นมากกว�าขั้นสูงอยู�ก�อนแล�วก็ยังส�งค�าหุ�น
   เหมือนเดิมได� หากสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ� จะต�องชำระค�าห�ุนรายเดือนไม�น�อยกว�าขั้นต่ำของการถือหุ�นรายเดือน
6. คำถาม : สมาชิกสามารถงดส�งค�าหุ�นรายเดือนได�หร�อไม� โดยไม�ขาดจากการเป�นสมาชิก
 คำตอบ : สมาชิกมีสิทธิ์งดส�งค�าหุ�นรายเดือน เมื่อชำระเง�นค�าหุ�นรายเดือนไม�น�อยกว�า 200 งวดเดือน หร�อ เป�นจำนวนเง�นไม�น�อยกว�า 100,000 บาท และไม�มี
   หนี้สินกับสหกรณ� โดยแจ�งเป�นหนังสือต�อผู�จัดการสหกรณ�
7. คำถาม : สมาชิกท่ีอยู�ในสังกัดศูนย�ว�จัยยางท่ีเป�นพนักงานราชการเดิมของกรมว�ชาการเกษตร และปรับเปล่ียน  สถานะเป�นรัฐว�สาหกิจไปอยู�ในสังกัด
   กองการยางแห�งประเทศไทย (กยท.) ได�รับการจำกัดสิทธิ ซึ่งเดิมการหักชำระเง�นกู� จะถูกหักจากเง�นเดือนให�กับสหกรณ� แต�ป�จจ�บันเจ�าหน�าที่การเง�น
   ของศูนย�ว�จัยยางจะต�องเป�นผู�เก็บเง�นจากสมาชิกเอง เพ�่อนำมาส�งชำระให�กับสหกรณ�  ทำให�เพ��มภาระให�กับเจ�าหน�าที่การเง�นที่จะต�องตามเก็บเง�น
   ส�งให�สหกรณ�มีข�อแนะนำอย�างไรบ�าง
 คำตอบ :  เนื่องจากการกู�เง�นของพนักงานราชการในสังกัดศูนย�ว�จัยยาง เมื่อถึงเวลาที่สหกรณ�ดำเนินการเร�ยกเก็บเง�นทาง กยท. ไม�ดำเนินการหักเง�นให�กับ
   สหกรณ� ทำให�สหกรณ�มีความลำบากในการเร�ยกเก็บ จ�งจำเป�นต�องอาศัยเจ�าหน�าท่ีการเง�นช�วยติดตามให�และทางสหกรณ�เข�าใจดีว�าเป�นการเพ��มภาระ
   ให�กับเจ�าหน�าที่การเง�น แต�สหกรณ�มีความประสงค�ให�สมาชิกทุกคนช�วยเหลือกัน และทางสหกรณ�ได�ดำเนินการทำหนังสือไปยัง ศูนย�ว�จัยยาง ว�าจะ
   ดำเนินการหักเง�น ณ ที่จ�ายให�กับสหกรณ�ได�หร�อไม� หากสหกรณ�ได�รับการประสานกลับมา   ก็จะดำเนินการแจ�ง ให�กับสมาชิกได�รับทราบต�อไป
8. คำถาม :  สมาชิกกู�เง�นกู�สามัญทั่วไป หากสมาชิกผู�กู�เสียชีว�ต สมาชิกผู�ค้ำประกันต�องชำระหนี้แทนหร�อไม�
 คำตอบ :  กรณีสมาชิกผู�กู�เสียชีว�ต สหกรณ�ฯ จะดำเนินการเคลียร�หนี้สิน หุ�น ค�าสวัสดิการ และการประกันชีว�ตของสมาชิกผู�กู� หากยังมีหนี้สินกับสหกรณ�ฯ 
   เหลืออยู� ผู�ค้ำประกันยังจะต�องรับผ�ดชอบอยู�
9. คำถาม :  สมาชิกมีหน้ีเง�นกู�สามัญไม�เกินร�อยละ 90 ของทุนเร�อนหุ�น และมีหน้ีเง�นกู�สามัญท่ัวไปอยู�แล�ว หากมีความประสงค�กู�เง�นกู�สามัญท่ัวไปอีก ทางสหกรณ�
   จะนำเง�นกู�มาหักหนี้ที่มีอยู�ทั้งหมดหร�อไม�
 คำตอบ :  ใช� สหกรณ�จะนำเง�นกู�มาหักหนี้ทั้งหมดที่มีอยู� โดยสมาชิกต�องจัดทำสัญญาฉบับใหม�มายื่นต�อสหกรณ� ซึ่งจะใช�ผู�ค้ำประกันคนเดิมหร�อเปลี่ยน
   ผู�ค้ำประกันใหม�ก็สามารถทำได�
10. คำถาม :  การเป�ดบัญชีเง�นฝากออมทรัพย�อนาคตสดใส ท่ีได�รับดอกเบ้ีย 4.00 % หากสมาชิกถอนก�อนกำหนดจะเหลือดอกเบ้ีย 2.50 % แต�หากสมาชิกเสียชีว�ต
   ก�อนอายุ 60 ป� สหกรณ�จะจ�ายดอกเบี้ยเท�าไหร�
 คำตอบ :  สมาชิกจะได�รับดอกเบี้ย 4.00 % เนื่องจากไม�ผ�ดเง�่อนไข          
11. คำถาม :  พนักงานราชการปลดเกษียณแล�วไม�ลาออกจากสหกรณ�ฯ ได�หร�อไม�
 คำตอบ :  พนักงานราชการปลดเกษียณแล�วไม�ต�องลาออกจากสหกรณ�ฯ สามารถเป�นสมาชิกสหกรณ�  ต�อไปได�
12.  คำถาม :  พนักงานราชการสามารถค้ำประกันข�าราชการได�หร�อไม�
 คำตอบ :  พนักงานราชการไม�สามารถค้ำประกันข�าราชการได� แต�สามารถค้ำประกันพนักงานราชการ  ด�วยกันได� และข�าราชการสามารถค้ำประกันพนักงาน
   ราชการได� 
13. คำถาม :  พนักงานราชการสามารถกู�เง�นกู�สามัญสูงสุดได�เท�าไหร�
 คำตอบ :  ตามระเบียบ สอ.กวก. ว�าด�วยการให�เง�นกู�สามัญ พ.ศ.2561 การให�เง�นกู�สามัญทั่วไปแก� สมาชิกที่เป�นพนักงานราชการ    
   ผู�จัดการจะพ�จารณาให�เง�นกู�สามัญทั่วไปแก�สมาชิกที่เป�นพนักงานราชการ ตามหลักเกณท�ที่สหกรณ�ฯ กำหนดดังนี้
   • สมาชิกที่มีอายุการเป�นสมาชิกตั้งแต� 1 ป� ถึง 3 ป� มีสิทธิ์กู�เง�นได� 5 เท�าของเง�นได�รายเดือน สูงสุดไม�เกิน 50,000 บาท
   • สมาชิกที่มีอายุการเป�นสมาชิกตั้งแต� 3 ป� ถึง 5 ป� มีสิทธิ์กู�เง�นได� 10 เท�าของเง�นได�รายเดือน สูงสุดไม�เกิน 100,000 บาท
   • สมาชิกที่มีอายุการเป�นสมาชิกตั้งแต� 5 ป�ข�้นไป มีสิทธิ์กู�เง�นได� 15 เท�าของเง�นได�รายเดือน สูงสุดไม�เกิน 200,000 บาท
14. คำถาม :  การผูกบัญชีเง�นฝากออมทรัพย�สหกรณ�กับบัตร ATM กรุงไทย จะต�องเสียค�าธรรมเนียมการผูกบัญชี 100 บาท ใช�หร�อไม�
 คำตอบ :  สมาชิกไม�ต�องเสียค�าธรรมเนียมในการผูกบัญชี แต�หากสมาชิกทำการผูกบัญชีแล�ว และทำรายการโอนเง�นฝากจากบัญชีสหกรณ�ไปยังบัญชีเง�นฝาก
   กรุงไทย จะมีค�าธรรมเนียมในการโอน 8 บาท / ครั้ง หลังจากนั้นก็สามารถถอนเง�นจากบัญชีกรุงไทยโดยใช�บัตร ATM กรุงไทยได�ตามปกติ
15.  คำถาม :  หากทำหนังสือตั้งผู�รับโอนประโยชน� ไว�แล�ว แต�บุคคลในหนังสือตั้งผู�รับโอนประโยชน�เสียชีว�ตจะต�องทำหนังสือตั้งผู�รับโอนประโยชน�ฉบับใหม�หร�อไม�
 คำตอบ :  สมาชิกสามารถทำหนังสือตั้งผู�รับโอนประโยชน�ฉบับใหม�ได� เพราะหนังสือตั้งผู�รับโอนประโยชน�ของสหกรณ� ไม�เหมือนกับทางราชการ สมาชิก
   สามารถเปลี่ยนแปลงได�ตลอดเวลาตามความประสงค� โดยสหกรณ�ฯ จะยึดตามฉบับสุดท�ายเป�นเกณท�

7ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



ในธุรกิจสหกรณ�ออมทรัย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด

สหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด

กรุณาส�ง

บรรณาธิการ   :  นายดิเรก ตนพยอม  นายกอบเกียรติ์  บันสิทธิ์

กองบรรณาธิการ   :  นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์  นายสุจ�ตร ใจจ�ตร  นายอุดม รัตนารักษ�  นายบัวแก�ว บุญว�ลัย 

                              นางสาวธารทิพย� นิติชาติ นายสมหวัง  ประเสร�ฐโส นายวุฒิ นิพนธ�กิจ

สวัสดิการสวัสดิการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�ได�อนุมัติเง�นสวัสดิการต�างๆ แก�สมาชิกและสมาชิกสมทบ

ในระหว�างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

บาท

บาท

บาท

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกผู�ถึงแก�กรรม จำนวน 22 ราย

1. นางสมหมาย  สุร�ยศ ศูนย�ว�จัยข�าวปทุมธานี 18 พ.ค.61 20,000

2. นางเจ�ดจันทร�  สุวรรณพงศ� ชำระพ�เศษ 26 พ.ค.61 100,000

3. นายวราวุธ  บัวขวัญ สำนักว�จัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา 27 พ.ค.61 30,000

4. นายนิติพงศ�  ทองดี สำนักว�จัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม� 3 มิ.ย.61 100,000

5. นายสำรวย  ธีระวัฒนโชติ ศูนย�ว�จัยพ�ชไร�นครสวรรค� 6 มิ.ย.61 100,000

6 นายสมจ�ตร�  กอบธัญกิจ ชำระพ�เศษ 6 มิ.ย.61 100,000

7 นายชำนิ  ปานเพชร ศูนย�ว�จัยพ�ชสวนชุมพร 11 มิ.ย.61 120,000

8 นายจวน  คงอยู� ชำระพ�เศษ 18 มิ.ย.61 100,000

9 นายสุชาติ  ชูศร� สมทบ (ชำระพ�เศษ) 20 มิ.ย.61 30,000

10 นายศักดิ์  อ่ำสุ�น ลูกจ�างบำเหน็จรายเดือน กวก. 3 ก.ค.61 135,000

11 นายตุ�ย  ฝ�กหัด ชำระพ�เศษ (ต�างจังหวัด) 10 ก.ค.61 100,000

12 นายพ�ทักษ�  บุญพันธ� ลูกจ�างบำเหน็จรายเดือน กวก. 10 ก.ค.61 120,000

13 นางจันทร�เพ็ญ  หงษ�สิบแปด ศูนย�ว�จัยและพัฒนาการเกษตรแพร� 13 ก.ค.61 120,000

14 นายสมคิด  ตัสสมัย ลูกจ�างบำเหน็จรายเดือน กวก. 18 ก.ค.61 150,000

15 นายประสาตร�  กาละกูล ศูนย�ว�จัยข�าวอุบลราชธานี 18 ก.ค.61 100,000

16 นางชมนารถ  สุขเกตุ ชำระพ�เศษ (ต�างจังหวัด) 20 ก.ค.61 90,000

17 นางสังวาล  บุญจ�ง ศูนย�ว�จัยพ�ชไร�อุบลราชธานี 21 ก.ค.61 140,000

18 นายศุภกร  ศร�สวัสดิ์ ศูนย�ขยายเมล็ดพันธุ�พ�ชลพบุร� 22 ก.ค.61 120,000

19 นางสมศร�  เผ�อกคล�าย ชำระพ�เศษ 24 ก.ค.61 110,000

20 นายสัญญา  อินทรสกุล ลูกจ�างบำเหน็จรายเดือน กวก. 27 ก.ค.61 130,000

21 นายว�ระวัฒน�  กันหา ชำระพ�เศษ 28 ก.ค.61 100,000

22 นายว�ฑูรย�  หนองสูง ศูนย�พัฒนาการเกษตรภูสิงห� 29 ก.ค.61 120,000

                                      รวม     2,235,000


