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โปรดเวียนกันอาน

 ฉบับนี้คงเป�นการรายงานความเคลื่อนไหวของ สอ.กวก. ซึ่งท�านสมาชิก

จะได�รับรู�ถึงความก�าวหน�าผลในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 และจะได�รับรู�ถึงสถานะทางการเง�นว�า

ในขณะนี้ สอ.กวก. มีสินทรัพย�เท�าไหร� มีเง�นฝากเท�าไหร� มีสมาชิกกู�เง�นไปใช�ตามวัตถุประสงค�ของท�านสมาชิกเท�าไหร� ซึ่งก็เป�นการ

ช�วยเหลือซึ่งกันและกันทำให�สมาชิกมีการบร�หารการเง�นดีข�้น สามารถแก�ไขป�ญหาทางด�านเศรษฐกิจทั้งของตนเองและครอบครัว 

ซึ่งเร�่องนี้ค�อนข�างดีใจที่ท�านสมาชิกกู�ไปแล�วมีว�นัยในการส�งเง�นคืน สอ.กวก. อย�างสม่ำเสมอ

เป�นเหตุทำให�รายได�ของ สอ.กวก. อยู�ในระดับดี ที่สำคัญ สอ.กวก.จะได�นำมาจัดสรรกำไรสุทธิ

ได�มากข�้นและยังได�เห็นความสำคัญต�อผู�กู� โดยจัดสรรเป�นเง�นป�นผลคาดว�าน�าจะ 5.50 % และเง�น

เฉลี่ยคืนแก�ผู�กู�มียอดรวมสูงถึง 14 ล�านบาท ซึ่งจะได�นำเสนอต�อที่ประชุมใหญ�สามัญประจำป� 2561

เพ�่อขอความเห็นชอบในวันเสาร�ที่ 9 กุมภาพันธ� 2562 นี้ และขอแจ�งว�าป�นี้การเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดต�อไป จะมีการเลือกต้ังท่ีแตกต�างไปจากกรรมการฯ ชุดก�อนๆ บ�างเล็กน�อย (ตามประกาศ

ของ สอ.กวก.) ดังนั้นขอให�ท�านสมาชิกได�รับรู�และมีส�วนร�วมโดยทั่วถึงกันอย�างไรก็ตามในฉบับนี้

ท�านผู�อ�านยังจะได�ทราบข�าวแวดวงสหกรณ�เพ�่อนบ�านโดยเฉพาะภาคีสหกรณ�บางเขน การตอบ

คำถามข�อสงสัยของท�านสมาชิกไม�ว�าการฝากเง�น การกู�เง�น สวัสดิการท่ีจะได�รับท้ังการรักษาพยาบาล

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกรวมทั้งสวัสดิการสงเคราะห�สมาชิกและครอบครัวถึงแก�กรรม ซึ่งมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ�่อให�ผลประโยชน�กลับสู�ท�านสมาชิกผู�เป�นเจ�าของ สอ.กวก. มากข�้นที่สุด

ตามความเหมาะสม

 ท�ายสุดนี้ข�าวสารฯ ฉบับนี้คงจะถึงมือท�านในช�วงป�ใหม� 2562 จ�งถือโอกาสนี้ 

“สวัสดีป�ใหม� 2562” แก�ท�านสมาชิก สอ.กวก.ทุกท�าน จงประสบแต�ความสุข ความเจร�ญ

ก�าวหน�าในชีว�ตทุก ๆ ด�าน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บ ป�หน�าฟ�าใหม�ขอให�ร่ำรวย ๆ 

ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีคุณภาพชีว�ตที่ดี ตลอดป� 2562 และตลอดไป

กองบรรณาธิการ
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ขาวประชาสัมพันธ
1. การรับฝากเงินของสมาชิก และสมาชิกสมทบ

   1.1 สมาชิกที่เปนขาราชการ และขาราชการบำนาญ ฝากเงินทุกบัญชีรวมกันไดไมเกินคนละ 3,000,000 บาท

ตอเดือน ตอคน

   1.2 สมาชิกที่เปนลูกจางประจำ ลูกจางประจำที่รับบำเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ เจาหนาที่สหกรณ 

และสมาชิกสมทบ ฝากเงินทุกบัญชีรวมกันไดไมเกินคนละ 500,000 บาท ตอเดือน ตอคน

           ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2. การยกเลิกระเบียบ

   ประกาศสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ท่ี 25/2561 เร่ือง ขอยกเลิกระเบียบ อาศัยอำนาจตามความในขอ 73

แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด พ.ศ.2558 และที่แกไขเพิ่มเติม และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ชุดท่ี 43 ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงใหยกเลิกระเบียบวาดวยการสรรหา
ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561 และระเบียบวาดวยวิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561 
และประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบนี้ ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

3. ประกาศสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ที่ 26/2561 เรื่องวิธีการสรรหาเเละ
การเลือกตั้งประธานกรรมการเเละกรรมการดำเนินการ ประจำป 2562 

   ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

โดยกำหนดกรอบเวลาการสรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ 

ในที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ดังนี้

 วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2561 สมาชิกในแตละเขตประชุมกลุมสรรหาและเสนอชื่อผูมีความเหมาะสม

  เปนกรรมการดำเนินการ

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กรรมการสรรหาประจำเขตสงรายชื่อผูไดรับการสรรหาใหสหกรณฯ
 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูที่ผานการสรรหา

 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันสุดทายในการถอนตัวของผูไดรับการสรรหาที่ไมประสงคจะเขารับ

  การเลือกตั้ง
 วันที่ 4 – 14 ธันวาคม 2561 รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ

 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการเลือกตั้งจับหมายเลขผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง

 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 ทำการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ  

  ในที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2561

1. คณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 43 ไดเห็นชอบใหมีการแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพ่ือการ
เขารับรักษาพยาบาล พ.ศ.2560 ดังน้ี สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลตามจำนวนวันท่ี
เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ในสถานพยาบาลวันละ 300 บาท เปน 400 บาท แตไมเกิน 10 วัน ภายใน 1 ปทางบัญชีสหกรณแตทั้งนี้จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2561 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 เสียกอน
2. คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ไดเห็นชอบในการประมาณแผนจัดการกำไรสุทธิประจำป 2561 ดังนี้

 ทั้งนี้ อัตราเงินปนผลและอัตราเงินเฉลี่ยคืน (% / ป) ขึ้นอยูกับวงเงินกำไรสุทธิประจำป 2561 ที่ประมาณการไว และจะมีผลไดก็ตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2561 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 แลวเทานั้น
3. สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด และ สหกรณออมทรัพยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด เปนเจาภาพรวมในการ
ปะชุมสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ประจำป 2561 ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอิงธารรีสอรท จังหวัดนครนายก 
สรุปจำนวนผูเขารวมการสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ประจำป 2561 จาก 13 สหกรณ รวม 330 คน และใชเงินงบประมาณของภาคีสหกรณบางเขน 
รวมทั้งสิ้น 1,151,330 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่งพันสามรอยสามสิบบาทถวน) 

 ในการสัมมนาครั้งนี้มีการเสวนาเรื่อง “สถานการณสหกรณออมทรัพยในปจจุบันและทิศทางสหกรณออมทรัพยในอนาคต” โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค ปติปญญา อาจารยประจำภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมการสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา หัวหนาภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คุณสมชาย รัตนอารี 
กรรมการและเลขานุการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด และนายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนผูรวมเสวนา
ในครั้งนี้ สมาชิกไดรับความรูจากการสัมมนาเปนประโยชนอยางยิ่ง ในการนำไปใชในการบริหารงานของแตละสหกรณตอไป
 การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ กรรมการภาคีสหกรณบางเขน ป 2561 ไดกำหนดกิจกรรมจัดโครงการ CSR ประจำป 2561 
บริเวณพื้นที่ในโครงการที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลคลอง 30 จำนวนเงิน 62,680 บาท
2. สนับสนุนเครื่องมือทำน้ำเย็นนอกอาคารเรือนและหลังคาคลุมเครื่องทำน้ำเย็น จำนวนเงิน 42,880 บาท

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43

ระหวางเดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561

ประมาณการการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2561

2 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



ขาวประชาสัมพันธ
1. การรับฝากเงินของสมาชิก และสมาชิกสมทบ

   1.1 สมาชิกที่เปนขาราชการ และขาราชการบำนาญ ฝากเงินทุกบัญชีรวมกันไดไมเกินคนละ 3,000,000 บาท

ตอเดือน ตอคน

   1.2 สมาชิกที่เปนลูกจางประจำ ลูกจางประจำที่รับบำเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ เจาหนาที่สหกรณ 

และสมาชิกสมทบ ฝากเงินทุกบัญชีรวมกันไดไมเกินคนละ 500,000 บาท ตอเดือน ตอคน
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แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด พ.ศ.2558 และที่แกไขเพิ่มเติม และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ชุดท่ี 43 ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงใหยกเลิกระเบียบวาดวยการสรรหา
ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561 และระเบียบวาดวยวิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561 
และประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบนี้ ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

3. ประกาศสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ที่ 26/2561 เรื่องวิธีการสรรหาเเละ
การเลือกตั้งประธานกรรมการเเละกรรมการดำเนินการ ประจำป 2562 

   ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

โดยกำหนดกรอบเวลาการสรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ 

ในที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ดังนี้

 วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2561 สมาชิกในแตละเขตประชุมกลุมสรรหาและเสนอชื่อผูมีความเหมาะสม

  เปนกรรมการดำเนินการ

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กรรมการสรรหาประจำเขตสงรายชื่อผูไดรับการสรรหาใหสหกรณฯ
 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูที่ผานการสรรหา

 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันสุดทายในการถอนตัวของผูไดรับการสรรหาที่ไมประสงคจะเขารับ

  การเลือกตั้ง
 วันที่ 4 – 14 ธันวาคม 2561 รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ

 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการเลือกตั้งจับหมายเลขผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง

 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 ทำการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ  

  ในที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2561

3ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



เเวดวงสหกรณ

 วันที ่ 6 กันยายน 2561 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด จัดโครงการสหกรณ�สัญจร ครั ้งที ่ 8/2561 

ณ สถาบันว�จัยข�าวแห�งชาติ (ศูนย�ว�จัยข�าวสุพรรณบุร�) จ.สุพรรณบุร� โดยมีนายโอภาส จันทสุข รองประธานกรรมการ นายกอบเกียรต์ิ บันสิทธ์ิ 

เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ และกรรมการ ให�ความรู�ในด�านหลักการและอุดมการณ� ด�านเง�นฝาก ด�านสินเชื่อ และด�านสวัสดิการ 

รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกเจ�าหน�าที่สหกรณ�ให�บร�การนอกสถานที่ ด�านการรับสมัครสมาชิก การเป�ดบัญชีเง�นฝาก 

ให�คำปร�กษาด�านสินเชื่อ ในการประชุมครั้งนี้มีจำนวนสมาชิกเข�าร�วมทั้งสิ�น 89 คน

โครงการสหกรณ�สัญจร ครั้งที่ 8/2561

โครงการสหกรณ�สัญจร ครั้งที่ 9-10/2561

 วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด จัดโครงการสหกรณ�สัญจร คร้ังท่ี 9-10/2561 ณ ห�องประชุม 314

ตึกกสิกรรม กรมว�ชาการเกษตร เป�นการจัดโครงการสหกรณ�สัญจรคร้ังสุดท�ายของป� 2561 ท้ังน้ีนำโดยนายโอภาส จันทสุข รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� พร�อมทั้งเจ�าหน�าที่สหกรณ� ให�ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับสหกรณ� ด�านผลการดำเนินงานของสหกรณ� 

ด�านสวัสดิการ ด�านเง�นฝาก ด�านสินเชื่อ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว�างสหกรณ�กับสมาชิก เพ�่อชี้แจงข�อสงสัยของสมาชิก และนำข�อเสนอ

มาพ�จารณาปรับปรุง เพ�่อประโยชน�สูงสุดของสมาชิก และเพ�่อเป�นไปตามวัตุประสงค�ของโครงการสหกรณ�สัญจร ในการประชุมครั้งนี้มีจำนวน

สมาชิกเข�าร�วมทั้งสิ�น 155 คน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ประจำเดือนสิงหาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561

4 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



เเวดวงสหกรณ

 วันที ่ 6 กันยายน 2561 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด จัดโครงการสหกรณ�สัญจร ครั ้งที ่ 8/2561 

ณ สถาบันว�จัยข�าวแห�งชาติ (ศูนย�ว�จัยข�าวสุพรรณบุร�) จ.สุพรรณบุร� โดยมีนายโอภาส จันทสุข รองประธานกรรมการ นายกอบเกียรต์ิ บันสิทธ์ิ 

เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ และกรรมการ ให�ความรู�ในด�านหลักการและอุดมการณ� ด�านเง�นฝาก ด�านสินเชื่อ และด�านสวัสดิการ 

รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกเจ�าหน�าที่สหกรณ�ให�บร�การนอกสถานที่ ด�านการรับสมัครสมาชิก การเป�ดบัญชีเง�นฝาก 

ให�คำปร�กษาด�านสินเชื่อ ในการประชุมครั้งนี้มีจำนวนสมาชิกเข�าร�วมทั้งสิ�น 89 คน

โครงการสหกรณ�สัญจร ครั้งที่ 8/2561

โครงการสหกรณ�สัญจร ครั้งที่ 9-10/2561

 วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด จัดโครงการสหกรณ�สัญจร คร้ังท่ี 9-10/2561 ณ ห�องประชุม 314

ตึกกสิกรรม กรมว�ชาการเกษตร เป�นการจัดโครงการสหกรณ�สัญจรคร้ังสุดท�ายของป� 2561 ท้ังน้ีนำโดยนายโอภาส จันทสุข รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� พร�อมทั้งเจ�าหน�าที่สหกรณ� ให�ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับสหกรณ� ด�านผลการดำเนินงานของสหกรณ� 

ด�านสวัสดิการ ด�านเง�นฝาก ด�านสินเชื่อ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว�างสหกรณ�กับสมาชิก เพ�่อชี้แจงข�อสงสัยของสมาชิก และนำข�อเสนอ

มาพ�จารณาปรับปรุง เพ�่อประโยชน�สูงสุดของสมาชิก และเพ�่อเป�นไปตามวัตุประสงค�ของโครงการสหกรณ�สัญจร ในการประชุมครั้งนี้มีจำนวน

สมาชิกเข�าร�วมทั้งสิ�น 155 คน

5ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



6 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด

นำโดยคณะกรรมการดำเนินการ ผู�จัดการ และรักษาการผู�ช�วยผู�จัดการ

ร�วมแสดงความยินดีกับกรมว�ชาการเกษตร เนื่องในวันคล�ายวันสถาปนา

กรมว�ชาการเกษตร ครบรอบ 46 ป� ณ กรมว�ชาการเกษตร

 วันที่ 9-11 พฤศจ�กายน 2561 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด ร�วมประชุมสัมมนาภาคีสหกรณ�บางเขน ประจำป� 2561 

ณ โรงแรมอิงธารร�สอร�ท จังหวัดนครนายก โดยในป�น้ีสหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด ร�วมกับ สหกรณ�ออมทรัพย�สำนักงานปฏิรูป

ที่ดินเพ�่อเกษตรกรรม จำกัด เป�นเจ�าภาพในการจัดประชุมสัมมนาภาคีสหกรณ�บางเขน ประจำป� 2561 ภายใต�ว�สัยทัศน� “ภาคีเข�มแข็ง แบ�งป�น 

ทันสมัย” ในการประชุมสัมมนาคร้ังน้ีสหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด และ สหกรณ�ออมทรัพย�สำนักงานปฏิรูปท่ีดินเพ�่อเกษตรกรรม 

จำกัด ได�เร�งเห็นถึงความสำคัญในการจะพัฒนาสหกรณ�ออมทรัพย� จ�งได�เชิญว�ทยากรเพ�่อมาให�ความรู�ในเร�่อง “การพัฒนาสหกรณ�ตามเกณฑ�

มาตรฐานการบร�หารจัดการสหกรณ�ออมทรัพย�” และ “สถานการณ�สหกรณ�ออมทรัพย�ในป�จจ�บันและทิศทางสหกรณ�ออมทรัพย�ในอนาคต” 

เพ�่อจะได�นำมาพัฒนาสหกรณ�ให�เหมาะสมกับยุคป�จจ�บันและเตร�ยมความพร�อมในอนาคตต�อไป

 นอกจากนี้ ทางภาคีสหกรณ�บางเขนยังได�ร�วมกันทำกิจกรรม CSR สนับสนุน

อุปกรณ�เคร�่องมือแพทย�โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบลบ�านคลอง 30 และสนับสนุน

เคร�่องทำน้ำเย็นนอกอาคารเร�ยนและหลังคาคลุมเคร�่องทำน้ำเย็น เพ�่อให�เป�นประโยชน�

สูงสุดแก�ผู�ที่เกี่ยวข�องต�อไป

 วันท่ี 27 กันยายน 2561 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด เข�าร�วมบรรยายในงาน “ป�จฉิมนิเทศผู�เกษียณอายุราชการ” 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด� คอนเวนช่ัน นำโดยนายโอภาส จันทสุข รองประธานกรรมการ และนายกอบเกียรต์ิ บันสิทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� ให�ความรู�ผู�เกษียณอายุราชการแล�วก็ยังสามารถเป�นสมาชิกสหกรณ�ต�อได� โดยยังคงมีสิทธิ์ ได�รับ

สวัสดิการต�างๆ จากสหกรณ� 

การประชุมสัมมนาภาคีสหกรณ�บางเขน ประจำป� 2561

สอ.กวก. ร�วมแสดงความยินดีใน “วันคล�ายวันสถาปนากรมว�ชาการเกษตร ครบรอบ 46 ป�”

งาน “Year End Seminar 2018” น�อมนำศาสตร�พระราชา พัฒนางานว�จัย นำสู�เกษตรไทย 4.0 เข�าร�วมบรรยายในงาน 

“ป�จฉิมนิเทศผู�เกษียณอายุราชการ” (ความรัก ความผูกพัน ไม�มีวันเกษียณ)

เเวดวงสหกรณ

สอ.กวก. ออกบูธพบสมาชิก

6 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



ถามมา-ตอบไป ?ถามมา-ตอบไป ? Q&AQ&A
1. คำถาม : พนักงานราชการอายุสมาชิกเกิน 5 ป สามารถกูเพิ่มจาก 2 แสนบาท เปน 3 แสนบาท หรือ 
มากกวาไดหรือไม
คำตอบ : พนักงานราชการอายุสมาชิกเกิน 5 ป ไมสามารถกูเงินกูสามัญเกิน 200,000 บาท ได เน่ืองจากระเบียบ
สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ.2561 ไดกำหนดไว ประกอบกับ
พนักงานราชการยังมีตำแหนงทางราชการยังไมมั่นคงพอ

2. คำถาม : การปลอมลายเซ็น ทำใหเกิดปญหาอะไร และแกไขอยางไร
คำตอบ : หากคณะกรรมการเงินกูตรวจสอบไดวามีการปลอมลายเซ็นจะทำใหสมาชิกที่ขอกูเงินจะไมไดรับการ
อนุมัติการกูเงินในครั้งนั้น ๆ และในครั้งตอไปจะถูกพิจารณาในการขอกูเงินกูเปนกรณีพิเศษ
การแกไข โดยใหเจาหนาที่สหกรณฯ ที่รับผิดชอบโทรศัพทสอบถามผูค้ำประกันวาไดเปนผูค้ำประกันเงินกู
ตามสัญญาผูค้ำประกันจริงหรือไม

3. คำถาม : การที่ผูกูเงินหนี ผูค้ำประกันตองรับภาระอะไรบาง
คำตอบ : ผูค้ำประกันตองติดตามหาผูกูเงินเพื่อใหมาชำระหนี้กับสหกรณหากผูค้ำประกันไมสามารถติดตาม
ผูกูเงินได ผูค้ำประกันตองรับภาระใชหนี้แทนผูกูตามสัดสวนที่ระบุไวในสัญญาผูค้ำประกันที่มีไวกับสหกรณฯ

4. คำถาม : อยากทราบวาพนักงานราชการมีสิทธิ์ที่จะสามารถกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไดหรือไม 
นอกเหนือจากการกูสามัญ
คำตอบ : พนักงานราชการที่มีอายุสมาชิกตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป มีสิทธิ์ที่จะกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได ในวงเงินกู
ไมเกิน 2 เทาของเงินไดรายเดือน ชำระหนี้ภายใน 10 งวดเดือน

5. คำถาม : กรณีสมาชิกมีหนี้อยูกับธนาคารออมสิน และมีหนี้อยูกับสหกรณฯ สมาชิกมีความประสงค
ขอใหสหกรณฯ เคลียรหนี้กับทางธนาคารออมสิน แลวมาเปนหนี้สหกรณทางเดียวไดหรือไม
คำตอบ : สมาชิกสามารถกูเงินกับทางสหกรณ เพื่อเคลียรหนี้กับทางธนาคารออมสินได 
หากวงเงินกูที่ขอกูกับทางสหกรณฯ มากกวาหรือเทากับวงเงินกูของสมาชิกที่มีกับธนาคารออมสิน

6. คำถาม : สมาชิกที่ติดเครดิตบูโรกับสถาบันการเงินอื่นอยู แลวมากูเงินกับสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการ
เกษตร จำกัด โดยมีบานเปนหลักทรัพย สหกรณฯ มีการตรวจสอบเครดิตบูโรของสมาชิกผูยื่นกูหรือไม และ
สหกรณใหกูผานหรือไม เพราะอาจเกิดปญหาตอไปในอนาคต ถาหากสถาบันการเงินอื่นๆ ทราบจะตามมาขอ
เฉลี่ยทรัพยโดยคำสั่งศาล อาจทำใหไมพอชำระหนี้แกสหกรณ สหกรณจะแกปญหาอยางไรกับความเสี่ยงนี้
คำตอบ : สมาชิกท่ีติดเครดิตบูโรกับสถาบันการเงินอ่ืนน้ันและไดมีการกูเงินกูพิเศษของสมาชิกท่ีใชบานเปนหลักทรัพย 
ทางสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ไมสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรของสมาชิกไดนอกจากสมาชิก
ดำเนินการมาใหสหกรณ ฯ เอง ถาหากสถาบันการเงินอื่น ๆ ทราบวาสมาชิกมีหลักทรัพยจะมาขอเฉล่ียทรัพย 
โดยคำสั่งศาลอาจทำใหไมพอชำระหนี้แกสหกรณนั้นหากขบวนการเขาสูการขายทอดตลาดแลวสหกรณจะตอง
ไดรับเงินเพื่อใชชำระหนี้เปนอันดับแรกตามจำนวนเงินที่สมาชิกเปนหนี้กับทางสหกรณฯ

7. คำถาม : ผูค้ำประกันเงินกูจำเปนตองมาเซ็นตอหนาเจาหนาที่สหกรณหรือไม
คำตอบ : 1. ผูค้ำประกันเงินกูไมจำเปนตองมาเซ็นชื่อตอหนาเจาหนาที่สหกรณ ถาผานการรับรองการค้ำประกัน
จากผูบังคับบัญชา (หนังสือ ร.01) 
          2. ผูค้ำประกันที่เปนผูเกษียณอายุตองมาเซ็นชื่อตอหนาเจาหนาที่สหกรณ

7ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธไดอนุมัติเงินสวัสดิการตางๆ ใหแกสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ในระหวางเดือนสิงหาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม จำนวน 16 รายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม จำนวน 16 ราย

สวัสดิการ


