
HAPPY NEW YEAR

ปที่ ๔๕ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔

 วารสารน้ีเปนฉบับประจำเดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 ซ่ึงเปนฉบับสุดทาย
ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 45 ท่ีจะรายงานผลการดำเนินงานภายใตการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศไทยและตางประเทศ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติสหกรณ ที่มีผลกระทบกับการบริหารงานของ
คณะกรรมการอยางมาก  อยางไรก็ตามดวยความมุงมั่นการบริหารจัดการรวมกันของ
คณะกรรมการ ฝายจัดการ และความรวมมือของมวลสมาชิกทำใหสหกรณมีผลการดำเนินงาน
เมื่อสิ้นปทางบัญชี 2563 มีสินทรัพย 8,132.19 ลานบาท  มีหนี้สิน 4,546.71 ลานบาท 
มีกำไรสุทธิ 217.18 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิกับป 2562 พบวามีกำไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึน 5.56 % สงผลใหการจัดสรรกำไรสุทธิป 2563 มีแนวโนมใกลเคียงกับการจัดสรรกำไร
สุทธิป 2562
 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รอบสองเม่ือเดือนธันวาคม2563
ที่จังหวัดสมุทรสาครแลวแพรกระจายเปนวงกวาง ซึ่งมีผลกระทบกับสหกรณในเรื่องของการ
ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ท่ีกำหนดจะจัดในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2564 ถาสถานการณ
ยังไมดีขึ้นสมาชิกอาจจะเห็นการประชุมใหญสามัญประจำปในรูปแบบใหมก็ได
 สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 และฝายจัดการ ตองขอ
ขอบคุณสมาชิกท่ีใหการสนับสนุนการบริหารของคณะกรรมการฯ มาดวยดีมีท้ังขอเสนอแนะ
และขอคิดเห็นตางๆ ซึ่งเปนประโยชนกับสหกรณอยางยิ่ง ที่จะนำมาแกไขและปรับปรุงให
สหกรณของเรามีความมั่นคงและเปนที่พึ่งของมวลสมาชิกตอไป



ประกาศผูไดรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำป 2563
 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ขอแจงการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 

ประจำป 2563 และขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกในปนี้ ดังนี้

      ทุนระดับปวช.-ปวส. จะไดรับทุนการศึกษา (คาลงทะเบียน) ปละ 2 คร้ัง รวม 2 ภาคเรียน ตามวงเงินท่ีจายจริงแตไมเกินปละ 20,000 บาท

    ทุนระดับอุดมศึกษาจะไดรับทุนการศึกษา (คาลงทะเบียน) ปละ 2 คร้ัง รวม 2 ภาคเรียน ตามวงเงินท่ีจายจริงแตไมเกินปละ 40,000 บาท

(ทุน) (บาท)

(ทุน) (บาท)

1. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกประสบภัย พ.ศ.2563

 สอ.กวก. ไดแกไขเพิ่มเติมระเบียบ สอ.กวก. วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกประสบภัย กรณีที่อยูอาศัย

ของสมาชิกเสียหายบางสวนเนื่องจากอัคคีภัย ใหจายตามความเสียหายจริงแตไมเกินรายละ 10,000 บาท สำหรับกรณีอุทกภัย วาตภัย 

ดินถลม แผนดินไหว ภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ หรือ ภัยอ่ืน ๆ ท่ีไมไดเกิดจากธรรมชาติ ใหจายตามความเสียหายจริงแตไมเกินรายละ 5,000 บาท

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

2. การสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุมแบบชั่วระยะเวลา ประกันภัยผูค้ำประกัน และประกันอัคคีภัย ประจำป 2564

 คณะทำงานสรรหาบริษัททำประกันเพื่อคุมครองหนี้และคุมครองหลักทรัพย  ประจำป 2564 ไดดำเนินการ

สรรหาบริษัทประกันเรียบรอยแลว ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

3. ตออายุโครงการ ... บัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณสุขสันต และ บัญชีเงินฝากออมทรัพยเพิ่มทรัพย 

 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ไดขยายระยะเวลาการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณสุขสันต และ บัญชี

เงินฝากออมทรัพยเพิ่มทรัพย อัตราดอกเบี้ย 3.20 ตอป โดยเปดรับฝากตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 

4. การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก   

 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบัน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

5. การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพ่ือเปนการชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบ

จากการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปนการลดภาระคาใชจายในการชำระดอกเบี้ยเงินกูของสมาชิก                      

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศและระเบียบที่มีการแกไขใหม

(ไมไดปรับลด)

(ไมลดดอกเบี้ย)}

2 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



ประกาศผูไดรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำป 2563
 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ขอแจงการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 

ประจำป 2563 และขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกในปนี้ ดังนี้

      ทุนระดับปวช.-ปวส. จะไดรับทุนการศึกษา (คาลงทะเบียน) ปละ 2 คร้ัง รวม 2 ภาคเรียน ตามวงเงินท่ีจายจริงแตไมเกินปละ 20,000 บาท

    ทุนระดับอุดมศึกษาจะไดรับทุนการศึกษา (คาลงทะเบียน) ปละ 2 คร้ัง รวม 2 ภาคเรียน ตามวงเงินท่ีจายจริงแตไมเกินปละ 40,000 บาท

(ทุน) (บาท)

(ทุน) (บาท)

3ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



242.47
8,132.19

185.64

3,585.48
8,132.19

4 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ไดจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูแทนสมาชิก ประจำป 2563

คร้ังท่ี 1- 5 (ภาคเหนือ-ภาคใต) นำโดยนายโอภาส จันทสุข รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝายจัดการ เพ่ือเปนการ

นำเสนอขอมูลและขาวสารของสหกรณฯ ท่ีผูแทนสมาชิกควรรับทราบ และนำไปเผยแพรใหแกสมาชิกไดรับทราบอยางถูกตอง

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูแทนสมาชิก ประจำป 2563

คร้ังท่ี 1/2563 (ภาคเหนือตอนบน - ตอนลาง) ผูเขารวมประชุม 29 คน วันท่ี 19 กันยายน 2563 ณ ศูนยวิจัยขาวแพร จังหวัดแพร

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูแทนสมาชิก ประจำป 2563

คร้ังท่ี 2/2563 (สวพ.5 , สวพ.6 และกลุมบำนาญฯ) ผูเขารวมประชุม 29 คน

วันท่ี 26 กันยายน 2563 ณ กองวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูแทนสมาชิก ประจำป 2563

คร้ังท่ี 4/2563 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - ตอนลาง) ผูเขารวมประชุม 30 คน

วันท่ี 3 ตุลาคม 2563 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูแทนสมาชิก ประจำป 2563

คร้ังท่ี 5/2563 (ภาคใตตอนบน - ตอนลาง) ผูเขารวมประชุม 29 คน

วันท่ี 10 ตุลาคม 2563 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบ่ี 

จังหวัดกระบ่ี

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูแทนสมาชิก ประจำป 2563

คร้ังท่ี 3/2563 (สวนกลาง) ผูเขารวมประชุม 36 คน

วันท่ี 27 กันยายน 2563 ณ กองวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

5ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



1. คำถาม :  กรณีสมาชิกขอกูเงินกูสามัญไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน ทำไมจะตองนำเงินสงเคราะหสมาชิกลวงหนา
  แกสมาชิกอาวุโส (เงินวันเกิด) มาหักกอน
 คำตอบ : เปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ.2562

2. คำถาม : ถาสมาชิกไดรับหนังสือหลักประกันสำหรับผูกูบกพรอง จะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู
  กำหนด และหากไมสามารถแกไขใหคืนดี ไดหรือไม
 คำตอบ :  ไมได

3. การประเมินหลักทรัพยโดยใชบริษัทมีคาใชจายที่คอนขางสูง ทำไมไมใหผูแทนสมาชิก หรือ กรรมการ ประเมินคาใชจายนาจะถูกกวา
 คำตอบ :  การประเมินโดยใชกรรมการเปนการตรวจสอบความเปนจริงของที่ดินนั้น ซึ่งกรรมการไมสามารถประเมินราคาได
  ทั้งนี้บริษัทที่มาประเมินมีความชำนาญ การประเมินหลักทรัพยใชเฉพาะโครงการ Green Home เทานั้น

4. คำถาม :  สมาชิกสามารถขอหนังสือลดหยอนภาษีเกี่ยวกับที่อยูอาศัยไดหรือไม
 คำตอบ :  ได โดยสามารถติดตอไดที่ฝายสินเชื่อ

5. คำถาม :  กรณีใดบางที่บริษัทประกันไมจาย
 คำตอบ :  1. เสียชีวิตจากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่เขารวมการประกัยภัย 
  2. ฆาตัวตายภายใน 1 ปแรก

6. คำถาม :  การจายคาเบี้ยประกันชีวิตคิดอยางไร
 คำตอบ :  เบี้ยประกัน 725 บาท ตอวงเงินกู 100,000 บาท

7. คำถาม : เงินกูพิเศษโครงการชวยเหลือเพื่อที่อยูอาศัย (Green Home) ตองใชเอกสารอะไรในการยื่นกูบาง
 คำตอบ :  1.คำขอกู 2.สลิปเงินเดือน 3.สำเนาบัตรประชาชน 4. ราคาประเมินจากบริษัท

8. คำถาม :  เงินกูพิเศษโครงการชวยเหลือเพื่อที่อยูอาศัย (Green Home) สำหรับพนักงานราชการสามารถกูสูงสุดไดวงเงินเทาไหร
 คำตอบ :  พนักงานราชการมีสิทธิการกู 100 เทาของเงินเดือน สูงสุด 2 ลานบาท แตไมเกินราคาประเมินของหลักประกันเงินกู

9. คำถาม : ผูเกษียณที่ตองการใบเสร็จสหกรณจะตองทำอยางไรบาง
 คำตอบ : สมาชิกสามารถทำหนังสือเพื่อแจงความประสงคขอรับใบเสร็จของสหกรณฯ ในทุก ๆ เดือน มายังสหกรณฯ ได

10. คำถาม :  หากสมาชิกมีความประสงคขอโอนยายไปเปนสมาชิกสหกรณอื่นจะตองดำเนินการอยางไรบาง
 คำตอบ : สมาชิกตองแจงความประสงคในการขอโอนยายตอ สอ.กวก. และตองติดตอกับสหกรณฯ ที่สมาชิกประสงคจะโอนยาย
  ไปเปนสมาชิก พรอมแนบคำสั่งการโอนยาย

11. คำถาม :  การลาออกจากสหกรณตองไมติดภาระผูค้ำประกันเงินกู จึงใหถือวาลาออกจากสหกรณได ทำไมไมเปนภาระของผูกู
 คำตอบ :  ผูค้ำประกันตองแจงใหผูกูดำเนินการหาผูค้ำประกันมาทดแทน

12. คำถาม :  การจายเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกผูทุพพลภาพ โดยจายครั้งแรกจำนวนรอยละยี่สิบของสิทธิที่ไดรับ
  จะเพิ่มไดหรือไม
 คำตอบ :  ตามระเบียบสหกรณฯ ยังไมสามารถเพิ่มได แตทางสหกรณฯ จะรับไวพิจารณา

13. คำถาม :  สมาชิกที่ขอกูเงินกูสามัญตองทำประกันชีวิตตามวงเงินกู ทำไมตองยกผลประโยชนใหกับสหกรณ
 คำตอบ :  ผูเสียชีวิตอาจไมสามารถมาชำระหนี้กับสหกรณฯ ได จึงจำเปนตองใหเปนไปตามเงื่อนไขระเบียบฯ เงินกูสามัญ    
  โดยสมาชิกตองทำประกันชีวิตกลุม โดยยกผลประโยชนใหกับสหกรณฯ

14. คำถาม : ทำไมจะตองนำเงินปนผลมาหักประกันเพิ่ม ในเมื่อแตละครั้งในการกูเงินก็มีการหักประกันทุกครั้งอยูแลว
 คำตอบ : ในการยื่นขอกูเงินแตละครั้งหักประกันชีวิตของเดือนที่กูถึงสิ้นป 31 ธ.ค.

15. คำถาม : เงินปนผล-เฉลี่ยคืนของสมาชิกที่ไมสามารถนำมาหักประกันได เนื่องจากไมพอหัก ทางสหกรณฯ จะดำเนินการอยางไร
 คำตอบ : สหกรณฯ จะหักจากเงินปนผล-เฉลี่ยคืนทั้งหมด หากไมสามารถหักไดเพียงพอ สหกรณฯ จะหักในเรียกเก็บประจำเดือน
  ภายใน 3 เดือน หรือ สมาชิกจะนำเงินมาชำระเพิ่มก็ได

สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด นำโดย 

นายวิศรุต สันมาแอ กรรมการและเหรัญญิก พรอมฝายจัดการ

เขารวมงานวันสถาปนาสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จำกัด 

ครบรอบ 40 ป วันเสารที่ 12 กันยายน 2563 

ณ สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จำกัด

สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด นำโดยนางสาวธารทิพย นิติชาติ กรรมการ นางนวลจันทร ศรีสมบัติ กรรมการ 

พรอมฝายจัดการ เขารวมวันคลายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบปท่ี 48 วันพฤหัสบดีท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ณ หองประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด นำโดยนายโอภาส จันทสุข รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝายจัดการ  

จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ แผนงานและประมาณการรายได - รายจาย ประจำป 2564

และการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563 ระหวางวันท่ี 17-18 ตุลาคม 2563

ณ หองประชุม ช้ัน 3 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด

6 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



1. คำถาม :  กรณีสมาชิกขอกูเงินกูสามัญไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน ทำไมจะตองนำเงินสงเคราะหสมาชิกลวงหนา
  แกสมาชิกอาวุโส (เงินวันเกิด) มาหักกอน
 คำตอบ : เปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ.2562

2. คำถาม : ถาสมาชิกไดรับหนังสือหลักประกันสำหรับผูกูบกพรอง จะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู
  กำหนด และหากไมสามารถแกไขใหคืนดี ไดหรือไม
 คำตอบ :  ไมได

3. การประเมินหลักทรัพยโดยใชบริษัทมีคาใชจายที่คอนขางสูง ทำไมไมใหผูแทนสมาชิก หรือ กรรมการ ประเมินคาใชจายนาจะถูกกวา
 คำตอบ :  การประเมินโดยใชกรรมการเปนการตรวจสอบความเปนจริงของที่ดินนั้น ซึ่งกรรมการไมสามารถประเมินราคาได
  ทั้งนี้บริษัทที่มาประเมินมีความชำนาญ การประเมินหลักทรัพยใชเฉพาะโครงการ Green Home เทานั้น

4. คำถาม :  สมาชิกสามารถขอหนังสือลดหยอนภาษีเกี่ยวกับที่อยูอาศัยไดหรือไม
 คำตอบ :  ได โดยสามารถติดตอไดที่ฝายสินเชื่อ

5. คำถาม :  กรณีใดบางที่บริษัทประกันไมจาย
 คำตอบ :  1. เสียชีวิตจากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่เขารวมการประกัยภัย 
  2. ฆาตัวตายภายใน 1 ปแรก

6. คำถาม :  การจายคาเบี้ยประกันชีวิตคิดอยางไร
 คำตอบ :  เบี้ยประกัน 725 บาท ตอวงเงินกู 100,000 บาท

7. คำถาม : เงินกูพิเศษโครงการชวยเหลือเพื่อที่อยูอาศัย (Green Home) ตองใชเอกสารอะไรในการยื่นกูบาง
 คำตอบ :  1.คำขอกู 2.สลิปเงินเดือน 3.สำเนาบัตรประชาชน 4. ราคาประเมินจากบริษัท

8. คำถาม :  เงินกูพิเศษโครงการชวยเหลือเพื่อที่อยูอาศัย (Green Home) สำหรับพนักงานราชการสามารถกูสูงสุดไดวงเงินเทาไหร
 คำตอบ :  พนักงานราชการมีสิทธิการกู 100 เทาของเงินเดือน สูงสุด 2 ลานบาท แตไมเกินราคาประเมินของหลักประกันเงินกู

9. คำถาม : ผูเกษียณที่ตองการใบเสร็จสหกรณจะตองทำอยางไรบาง
 คำตอบ : สมาชิกสามารถทำหนังสือเพื่อแจงความประสงคขอรับใบเสร็จของสหกรณฯ ในทุก ๆ เดือน มายังสหกรณฯ ได

10. คำถาม :  หากสมาชิกมีความประสงคขอโอนยายไปเปนสมาชิกสหกรณอื่นจะตองดำเนินการอยางไรบาง
 คำตอบ : สมาชิกตองแจงความประสงคในการขอโอนยายตอ สอ.กวก. และตองติดตอกับสหกรณฯ ที่สมาชิกประสงคจะโอนยาย
  ไปเปนสมาชิก พรอมแนบคำสั่งการโอนยาย

11. คำถาม :  การลาออกจากสหกรณตองไมติดภาระผูค้ำประกันเงินกู จึงใหถือวาลาออกจากสหกรณได ทำไมไมเปนภาระของผูกู
 คำตอบ :  ผูค้ำประกันตองแจงใหผูกูดำเนินการหาผูค้ำประกันมาทดแทน

12. คำถาม :  การจายเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกผูทุพพลภาพ โดยจายครั้งแรกจำนวนรอยละยี่สิบของสิทธิที่ไดรับ
  จะเพิ่มไดหรือไม
 คำตอบ :  ตามระเบียบสหกรณฯ ยังไมสามารถเพิ่มได แตทางสหกรณฯ จะรับไวพิจารณา

13. คำถาม :  สมาชิกที่ขอกูเงินกูสามัญตองทำประกันชีวิตตามวงเงินกู ทำไมตองยกผลประโยชนใหกับสหกรณ
 คำตอบ :  ผูเสียชีวิตอาจไมสามารถมาชำระหนี้กับสหกรณฯ ได จึงจำเปนตองใหเปนไปตามเงื่อนไขระเบียบฯ เงินกูสามัญ    
  โดยสมาชิกตองทำประกันชีวิตกลุม โดยยกผลประโยชนใหกับสหกรณฯ

14. คำถาม : ทำไมจะตองนำเงินปนผลมาหักประกันเพิ่ม ในเมื่อแตละครั้งในการกูเงินก็มีการหักประกันทุกครั้งอยูแลว
 คำตอบ : ในการยื่นขอกูเงินแตละครั้งหักประกันชีวิตของเดือนที่กูถึงสิ้นป 31 ธ.ค.

15. คำถาม : เงินปนผล-เฉลี่ยคืนของสมาชิกที่ไมสามารถนำมาหักประกันได เนื่องจากไมพอหัก ทางสหกรณฯ จะดำเนินการอยางไร
 คำตอบ : สหกรณฯ จะหักจากเงินปนผล-เฉลี่ยคืนทั้งหมด หากไมสามารถหักไดเพียงพอ สหกรณฯ จะหักในเรียกเก็บประจำเดือน
  ภายใน 3 เดือน หรือ สมาชิกจะนำเงินมาชำระเพิ่มก็ได

7ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



1 นายชาญ รอดสม ชำระพิเศษ
2 นางสุพรรณี ปนตาพรหม ชำระพิเศษ
3 นายชุมพล คำสิงห ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี
4 นายคำจันทร กุณกูล ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
5 นายสุวิทย บุพสิงห ชำระพิเศษ
6 นางทองสี พรหมเดช ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
7 นายวิราช ศรีจั่น ชำระพิเศษ
8 นางอัมพันธ สังชุม ชำระพิเศษ
9 นายสังวร ศรีบุญเรือง ลูกจางบำเหน็จรายเดือน กรมการขาว
10 นางสุนทรี พงษประไพ ลูกจางบำเหน็จรายเดือน กรมวิชาการเกษตร
11 นายสวัสดิ์ เฉยสวัสดิ์ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
12 นางประเทือง สุรินทรเซ็ง สมาชิกสมทบ
13 นายประสิทธิ์ มัคนา ลูกจางบำเหน็จรายเดือน กรมหมอนไหม
14 นายสมบัติ ชาปญญา ศูนยวิจัยขาวขอนแกน
15 นายธนุพล บั้นบูรณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
16 นายจิตรกร นวลแกว ขาราชการบำนาญ กรมการขาว
17 นางพรรธิภา  สุพิณ พนักงานราชการ
18 นายชูศักดิ์ โจมฤทธิ์ สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
19 นายชะนะ ศาสตรสนิท ชำระพิเศษ
20 นายวิเชียร แสงสวาง ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท

21 นายอนุศาสตร สุมมาตย ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
22 นายสุนันท ถีราวุฒิ ขาราชการบำนาญจายตรง กรมวิชาการเกษตร 
23 นายอำนาจ ลิ่มบุตร ชำระพิเศษ (ตางจังหวัด)
24 นางประภา พริบไหว ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
25 นายเสรี ศุขกิจ ขาราชการบำนาญจายตรง กรมวิชาการเกษตร 
26 นายปยะ ถ้ำสุวรรณ ลูกจางบำเหน็จรายเดือน กรมวิชาการเกษตร
27 นางเล็ก นาจำปา สมาชิกสมทบ
28 นายธีรพงษ ชุมศรี ลูกจางบำเหน็จรายเดือน กรมวิชาการเกษตร
29 นายสถาพร นรินยา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
30 นายธีระ เกตุดี ลูกจางบำเหน็จรายเดือน กรมวิชาการเกษตร
31 นางอรวรรณ ชิระกุล ชำระพิเศษ
32 นายประนอม ชูสุวรรณ ชำระพิเศษ (ตางจังหวัด)
33 นายล่ำ วรราช ชำระพิเศษ (ตางจังหวัด)
34 นายอุทิพย จิระโต ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
35 นายรวม ฟกทอง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก
36 นายคุณาธิป วัฒนพายัพกุล ศูนยวิจัยขาวสุรินทร
37 นายโสพงษ หาดทวายการ ชำระพิเศษ (ตางจังหวัด)
38 นายชาญพิชัย สรสุชาติ ชำระพิเศษ
39 นายมนัส สุขสวัสดิ์ ลูกจางบำเหน็จรายเดือน กรมวิชาการเกษตร

ขอไวอาลัยใหแกสมาชิกและสมาชิกสมทบถึงแกกรรม

 ในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ไดสูญเสียเพื่อนสมาชิกของเรา จำนวน 39 ราย ดังนี้

ลำดับ            ชื่อ – สกุล                                          สังกัด ลำดับ            ชื่อ – สกุล                                          สังกัด 

การจายสวัสดิการใหแกสมาชิกและสมาชิกสมทบ ในเดือนสิงหาคม -  ธันวาคม 2563
มีรายละเอียดดังนี้

หนวย : บาท


