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โครงการฝึกอบรมอาชีพสมาชิกสมาชิกก่อน
และหลังเกษียณ ประจ�าปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ�ากัด
 034-612859-60          034-612858            sahakornmaeklong.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อสมาชิก เขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง	 	 จ�ากัด 

ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้สมาชิกก่อนและหลังเกษียณ 

อายุราชการ	 ประจ�าปี	 2565	 	 โดยการน�าสมาชิกในเขต 

ของส�านักงานชลประทานที่	 13	 	 ไปศึกษาดูงานการปลูก 

กัญชง-กัญชา	สมุนไพรไทย	เพื่อสุขภาพ		ณ		CANNABIZ		WAY		 

อ.วิหารแดง	 จ.สระบุรี	 	 เมื่อวันเสาร์ที่	 6	 สิงหาคม	 	 2565		 

โดยได้รบัความสนใจจากสมาชกิ		เป็นอย่างด	ี	ในส่วนของสมาชกิ

ในเขตของส�านักงานชลประทานที่	14	จะได้ด�าเนินการต่อไป	

ไตรมาสที่ 2/2565

ฉบับที่ 2

การเพิ่มการฝากเงินประเภทออมทรัพย์
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	48	ในการประชุม 

เมือ่วนัที	่	29	มนีาคม		2565		เหน็ชอบก�าหนดการรบัฝากเงนิประเภท

ออมทรพัย์ของสมาชกิ(ยกเว้นสมาชกิสมทบ)		ให้ฝากได้บัญชีละไม่เกนิ	

30,000.00	บาท/บัญชี/เดือน	ส่วนเงินรับฝากออมทรัพย์ของสมาชิก

สมทบบุคคลในครอบครัว	ให้ฝากได้บัญชีละไม่เกิน	5,000.00	บาท/

บัญชี/เดือน	 โดยให้ยกเลิกประกาศใดๆ	ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

ทั้งหมด		และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน		

	 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่	 	 1	 	 เมษายน	 	 2565	 	 เป็นต้นไป		

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 	 ชุดที่	 47	 	 ในการ

ประชุมเมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2564		พิจารณาเห็นชอบเพื่อเป็นการ 

ช่วยเหลือสมาชิก	 จึงเห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู	้ 

ทุกประเภทลง	0.10	สตางค์	ดังนี้

	 -		 เงินกู้สามัญและฉุกเฉิน(เดิม)	ร้อยละ	6.30	ต่อปี	คงเหลือ 

ร้อยละ	6.20	ต่อปี	

 	 -		 เงินกูค่้าหุน้(เดมิ)	ร้อยละ	5.80	ต่อปี	คงเหลือร้อยละ	5.70	ต่อปี	 

	 มีผลตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2564		เป็นต้นไป
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การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
												ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนินการ			ชดุที	่47		ในการประชุม

เมื่อวันที่		30		สิงหาคม		2564		พิจารณาเห็นว่าเนื่องจากสภาพ

คล่องในปัจจุบัน	 	 สหกรณ์ฯ	 มีสภาพคล่องส่วนเกินค่อนข้างสูง 

จึงเห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทลง	 

0.25	สตางค์	มีผลตั้งแต่วันที่	1	กันยายน		2564		เป็นต้นไป

การปรับลดอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน
	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ		ชดุที	่47	ในการประชุม

เมื่อวันที่		30		สิงหาคม		2564	พิจารณาเห็นว่าเนื่องจากสภาพ

คล่องในปัจจุบัน	 สหกรณ์ฯ	 มีสภาพคล่องส่วนเกินค่อนข้างสูง	 

จึงเห็นชอบปรบัลดการส่งค่าหุน้รายเดอืนของสมาชกิ	จากเดมิส่ง	 

5%	 ลดเหลือส่ง	 3%	 ของเงินได้รายเดือน	 มีผลต้ังแต่วันท่ี	 1	

กันยายน	2564	เป็นต้นไป

การเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว
	 ที่ ประชุมคณะกรรมการด� า เนินการ	 	 ชุดที่ 	 47 

ในการประชุมเม่ือวันที่	 	 30	 	 สิงหาคม	 2564	 พิจารณาเห็นว่า 

จากการปรับลดการส ่ งค ่ าหุ ้นรายเดือนของสมาชิกลง 

อาจมีสมาชิกบางส่วนต้องการออมเงินเป ็นค่าหุ ้น	 	 จึงมี 

มติเห็นชอบให ้ เพิ่มหุ ้นเป ็นคร้ังคราวได ้ เ ดือนละไม ่ เกิน 

2,000.00	 บาท	 	 สมาชิกสามารถเพิ่มหุ ้นเป ็นครั้งคราว 

ได้ตั้งแต่วันที่		1	กันยายน		2564			เป็นต้นไป

ช่องทางการเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว
	 1.		รับเอกสารได้ที่สหกรณ์ฯ	หรือ

	 2.		ดาวน ์โหลดเอกสารการเพิ่มหุ ้นเป ็นครั้ งคราว 

ได้ที่	 www.sahakornmaeklong.com	 หรือ	 Facebook	 

สหกรณ์ฯ	 สมาชิกสามารถเพ่ิมหุ้นเป็นคร้ังคราวได้ที่สหกรณ์ฯ	 

โดยตรง	 	 หรือ	 ดาวน์โหลดเอกสารการขอเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว 

โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน	 ลงชื่อในเอกสาร	 โอนเงินเข้าบัญชี

สหกรณ์ฯ	 	 ธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 เลขบัญชี	 724-1-04887-3		 

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินให้สหกรณ์ฯ	 	 ในช่องทางการติดต่อ	

ดังนี้

	 -		 แฟกซ์		034-612858		

	 -		 ส่งข้อความใน	Facebook	สหกรณ์ฯ	

	 -		 อีเมล์		sahakorn_13@hotmail.com

	 -	 	ไลน์	ของอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

 

การจ่ายเงินค่าอาหารให้สมาชิก
วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกและ

สมาชิกสมทบ	 มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารในการเดินทางมาร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์		ดังต่อไปนี้		

	 1.		สมาชิกและสมาชิกสมทบ	 	 หากลาออกจากการเป็น

สมาชิก	และมาสมัครใหม่	ต้องมีระยะเวลา	1	ปีนับแต่วันลาออก		

จึงจะสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้	 	 และมีสิทธิ์รับเงินค่าอาหาร 

ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	

	 2.		สมาชิกและสมาชิกสมทบสมัครใหม่	 	 ต้องสมัคร

ภายในวันที่	30	มิถุนายน		2565		จึงจะมีสิทธิ์รับเงินค่าอาหารใน 

วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

การรับฝากเงินของสมาชิก
	 สมาชิกฝากเพิ่มได้ในกลุ่มของสมาชิกผู้ฝากเงินประเภท

ออมทรพัย์		ให้ฝากได้บญัชลีะไม่เกนิ	30,000.00	บาท/บญัชี/เดอืน 

การฌาปนกิจสงเคราะห์
	 สมาชิก	สนใจสามารถสมคัรได้ทีส่หกรณ์ฯ	ค่าสมคัรสมาชิก

ของ	 สสอ.รท.คนละ	 4,880	 บาท	 ,	 สส.ชสอ.	 ค่าสมัครสมาชิก 

คนละ	4,970	บาท	หลักฐานที่ใช้สมัคร	

	 -		 บรรลุนิติภาวะถึงอายุ	55	ปี

	 -	 ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของ 

ผู้สมัคร

 -		 ส�าเนาบตัรประชาชนและส�าเนาทะเบยีนบ้านของผู้รับเงนิ 

	 -		 ใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรฐัท่ีมอีายไุม่เกนิ	

30	วัน

	 -	 	 ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ	 ล้มละลาย	 หรือไร้ความ

สามารถ

	 	 	 ส�าหรับสมาชิกที่พลาดโอกาสในการสมัครเป ็น

สมาชิก	 	 สมาคม	 สสอ.รท.	 และสส.ชสอ.	 	 ท่ีมีอายุไม่เกิน	 

70	 ปี	 สามารถสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย ์ไทย	 (สส.สท.)	 ค ่าสมัคร	 100	 บาท 

ค�าบ�ารุงป ีละ	 50	 บาท	 	 เงินสงเคราะห ์ล ่วงหน้าป ีแรก	 

12,000	บาท	รวมเป็นเงิน	12,150	บาท	รับเงินเมื่อถึงแก่กรรม	

400,000.00	บาท
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สมาชิกโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ฯ
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 	 ชุดที่	 45	 	 ในการ

ประชุม	 เมื่อวันที่	 	 27	กันยายน	 	2561	 	 เห็นชอบให้สมาชิกที่

โอนย้ายระหว่างสหกรณ์	 	 กู้เงินสามัญได้เท่ากับหนี้สินที่ค้างกับ

สหกรณ์ต้นสงักดัเดมิและเมือ่โอนย้ายมาแล้ว		การกูเ้งินสามญัครัง้

ต่อไปต้องมีระยะเวลา	นับแต่โอนย้ายเข้ามาเป็นเวลา		12		เดือน	

การถอนเงินรับฝาก
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 	 ชุดที่	 48	 	 ในการ

ประชุมเมื่อวันที่		26	พฤษภาคม		2565		เห็นชอบเพื่อเป็นการ

วางแผนการบริหารเงินรับฝากได้อย่างรัดกุมและเหมาะสม			

ก�าหนดเพดานการถอนเงินเงินรับฝาก		ดังนี้

	 1.	 การถอนเงินรับฝากไม่เกิน	 300,000.00	 บาท	 รับเป็น

เงินสด		         

	 2.		การถอนเงินรับฝากมากกว่า	 300,000.00	 บาท 

	โอนเข้าบัญชีธนาคาร

	 3.		การถอนเงินฝากตั้งแต่	 3	 ล้านบาท	 –	 5	 ล้านบาท	 

ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันท�าการ		

	 4.		การถอนเงินรับฝากมากกว่า	5	ล้านบาท	–	10	ล้าน

บาท	ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	วันท�าการ		

	 5.	 การถอนเงินรับฝากมากกว่า	 10	 ล้านบาท	 ต้องแจ้ง

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	30	วันท�าการ					

	 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่		1		มิถุนายน			2565		เป็นต้นไป
 

การรับฝากเงินของสมาชิกสมทบบุคคลภายนอก
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 	ชุดที่	 	 48	 	 ในการ

ประชุมเมื่อวันที่	26	พฤษภาคม		2565			มีมติเห็นชอบให้ลดยอด

เงนิรับฝากบญัชอีอมทรพัย์และบญัชีออมทรพัย์พเิศษของสมาชกิ

ทีเ่ป็นบคุคลภายนอกลงทกุปี		บญัชลีะ	10%	ของยอดเงนิรบัฝาก		 

การลดยอดเงินรับฝากให้ลดภายในเดือนมกราคมของทุกปี	 

จงึขอแจ้งให้สมาชกิสมทบทีเ่ป็นบคุคลภายนอก		(ทีไ่ม่ใช่บุคคลใน

ครอบครัวของสมาชิก)	 	ขอให้มาด�าเนินการถอนเงินที่ฝากไว้กับ

สหกรณ์ฯ	ออกจากบัญชีของท่านภายในเดือนมกราคมของทุกปี		 

เร่ิมตัง้แต่ปี		2566		เป็นต้นไป		หากไม่มาด�าเนินการภายในก�าหนด		

สหกรณ์ฯ	จะตัง้เป็นเงนิรอจ่ายคนืโดยไม่จ่ายดอกเบีย้ให้ในส่วนที่

ต้องถอนออกจากบัญชี

การกู้เงินสามัญของสมาชิกใกล้เกษียณอายุราชการ
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 	 ชุดที่	 44	 	 ใน

การประชุมเมื่อวันท่ี	 29	 มกราคม	 	 2561	 	 เห็นชอบก�าหนด 

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญของสมาชิกใกล้เกษียณอายุราชการ		

โดยให้ลดยอดกู้เงนิสามญัลงร้อยละ		0.75		ของยอดเงินกูเ้ดมิและ

การกู้เงินสามัญครั้งต่อๆ	ไป		ให้ลดยอดกู้ลงร้อยละ	0.75		ยกเว้น

ผู้กู้เงินสามัญไม่เต็มสิทธิ์	 	 โดยให้เริ่มใช้กับสมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่	

51		ปีขึ้นไป		ส่วนสมาชิกที่กู้เงินสามัญไม่เกิน		1,500,000		บาท		 

ให้กู้ได้ตามสิทธิ์เดิม

	 หลักเกณฑ์การค�านวณเงินกู้สามัญ		ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช้

บังคับกับสมาชิกที่อายุ	52	ปี	ขึ้นไป		ยังคงมีสิทธิ์กู้เงินสามัญได้		

และเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว		ต้องเข้าโครงการเกษียณสุขใจ		

ยกเว้นผู้ที่มีเงินได้รายเดือนพอให้หักหนี้

สมาชิกเข้าใหม่และที่โอนย้ายระหว่างสหกรณ์
	 เพื่อให้สมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกที่โอนย้ายระหว่าง

สหกรณ์	 	 ได้รับทราบถึงสิทธิ	 หน้าที่	 และการกู ้เงินสามัญ	 

ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 	 ชุดที่	 	 44	 	 ในการประชุม

เมื่อวันที่			30		ตุลาคม			2560			มีมติเห็นชอบให้สมาชิกเข้าใหม่	 

ต้องผ่านการอบรมก่อน			จงึจะมสีทิธกู้ิเงนิสามญัได้			ยกเว้นสมาชกิ 

ท่ีโอนย้ายระหว่างสหกรณ์อนุโลมให้กู ้ เ งินสามัญก่อนได	้ 

หลังจากนั้นต ้องผ ่านการอบรม	 จึงจะมีสิทธิ กู ้ เงินสามัญ 

ครั้งต่อไปได้	

	 สหกรณ์ฯ	 	 จะจัดอบรมสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิก 

ที่โอนย้ายระหว่างสหกรณ์	 	 ในช่วงเดือนพฤษภาคม		และเดือน

พฤศจิกายน		ของทุกปี

การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท

	 เนือ่งจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ	–	19		มกีารแพร่

ระบาดขยายไปในวงกว้างและภาครัฐได้มีนโยบายให้ประชาชน

ทัว่ไป		ไม่ควรออกนอกพืน้ที	่		ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ		

ชุดที่	47		ในการประชุมเมื่อวันที่		29		เมษายน	2563		พิจารณา

แล้วเห็นว่าในการกู้เงินสามัญของสมาชิก		ที่เกิน	1,500,000.00	

บาท		(หนึง่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)		ให้อนโุลมให้สมาชกิทัง้ผูกู้แ้ละ

ผูค้�า้ประกนัไม่ต้องเดนิทางมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าทีส่นิเชือ่เพือ่

เป็นการป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด	 –	 19	 	 จนกว่า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	 –	 19	 จะกลับเข้าสู่

ภาวะปกติ

	 โดยให้ท้ังผู้กู้และผู้ค�้าประกันถ่ายรูปร่วมกับอนุกรรมการ

ประสานงานในโครงการ/หน่วยงาน	นัน้ๆ	พร้อมแสดงหนงัสือพิมพ์

ประจ�าวัน	 ณ	 วันที่ถ่ายรูป	 	 ให้อนุกรรมการประสานงานใน

โครงการ/หน่วยงาน	ลงชื่อรับรองในรูปที่ถ่ายมาด้วย			ทั้งนี้ถ้ามี

การเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ใหม่			สหกรณ์ฯ	จะประกาศให้ทราบ

ต่อไป

	 ทั้งนี้			ตั้งแต่	วันที่		5			พฤษภาคม			2563			เป็นต้นไป 
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การรับฝากเงินของสมาชิกสมทบบุคคลในครอบครัว
														ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ		ชุดที่	47		ในการ

ประชุมเมื่อวันที่		10		กุมภาพันธ์		2564		มีมติเห็นชอบให้สมาชิก

สมทบบุคคลในครอบครัว	 	 ฝากเงินได้ไม่เกินบัญชีละ	 5,000.00	

บาท/เดือน/บัญชี		

ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ
	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนินการ		ชดุที	่44	ในการประชมุ

เมือ่วันที	่27	เมษายน	2560		เหน็ชอบให้ชะลอการรบัสมคัรสมาชิก

สมทบ			เว้นแต่เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก	เช่น	บิดา	มารดา		

สามี			ภรรยา		บุตร		สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้

การชะลอการกู้เงินของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
	 เพื่อให้การเก็บหนี้สิน			ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

ได้ครบตามจ�านวนท่ีเรียกเก็บ	 	 ไม่มียอดเงินค้างสะสมรายเดือน	 

ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ		ชุดที่	44			ในการประชุมเมื่อ

วันที	่29		สงิหาคม		2560	เหน็ชอบให้สมาชกิทีเ่กษียณอายรุาชการ		 

ตัง้แต่ปี		พ.ศ.2561		เป็นต้นไป		ชะลอการกูเ้งนิสามญั			ตัง้แต่เดอืน

กรกฎาคม		พ.ศ.2561	(และที่เกษียณอายุราชการทุกๆปี)	จนกว่า

เงินบ�าเหน็จหรือบ�านาญของสมาชิก		จะได้รับจากทางราชการ

การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  พ.ศ.  2563
	 เพื่อเป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์			หลักประกันเงินกู้		และ

สทิธิการให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชกิ		เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย		เกดิ

ความมัน่คงกบัสหกรณ์	ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุที	่47	 

	ในการประชมุเมือ่วนัที	่27		พฤศจกิายน			2563			เหน็ชอบยกเลกิ

ประกาศสหกรณ์ฯ	เร่ือง	การให้เงนิกูส้ามญัแก่สมาชกิ			พ.ศ.	2563		

ลงวันที่	30	กันยายน	2563			และประกาศใหม่		เป็นดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติของผู้กู้

	 1.1		เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จรายเดือน	หรือเงินบ�านาญ

	 1.2		ระยะเวลาการเป็นสมาชิกและสิทธิการกู้

ที่
อายุการเป็น

สมาชิก

เกณฑ์ก�าหนดค่าหุ้นต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ......

ของยอดเงินที่ขอกู้

วงเงินกู้ไม่เกิน

(บาท)

ส่งช�าระคืน

(งวดเดือน)

1.
6		เดือน		

ถึง		3	ปี
10 500,000.00 130

2.
เกิน	3	ปี	

ถึง		6	ปี
10 800,000.00 130

3.
เกิน	6	ปี

ถึง	10	ปี
10 1,200,000.00 ไม่เกิน	245

4.
เกิน	10	ปี		

ขึ้นไป

20 1,500,000.00 ไม่เกิน	245

25

มากกว่า

1,500,000.00

แต่ไม่เกิน	

2,500,000.00

ไม่เกิน	245

เป็นสมาชิก

สมาชิก

สิทธิกู้เงิน

พนักงานราชการ

วงเงินกู้ไม่เกิน

(บาท)

ส่งช�าระคืน

(งวดเดือน)

ตั้งแต่	6	เดือน	

ถึง		2	ปี

10	เท่าของค่าหุ้น 		 120,000		 36

เกิน	2	ปี	ถึง	4	ปี 10	เท่าของค่าหุ้น 220,000 72

เกิน	4	ปี	ขึ้นไป 10	เท่าของค่าหุ้น 	 270,000		 72

เกิน	10	ปี	ขึ้นไป 10	เท่าของค่าหุ้น 300,000 72

2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ 	เป็นดังนี้

	 2.1			ประกันชีวิต	บวก	ค่าหุ้น	เท่ากับ	ยอดวงเงินกู้สามัญ

	 2.2			เงินกู้ไม่เกิน	1,500,000	บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ใช้บุคคลค�้าประกันอย่างน้อย			2		คน

	 2.3			เงินกู้เกิน	 1,500,000	 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)				 

ใช้บุคคลค�้าประกันอย่างน้อย		3		คน

	 2.4			หลักค�้าประกัน

									 2.4.1	ท�าประกนัชวีติกลุม่	วงเงนิสงูสดุ		1,500,000		บาท 

(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

			 	 	 2.4.2	ทุนเรือนหุ้น		ณ		วันที่ขอกู้	(สามารถน�าเงินกู้สามัญ	 

สมทบเป็นค่าหุ ้นให้ครบตามเกณฑ์	 โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ	 

หักจากยอดเงินกู้สามัญได้)

			 	 	 2.4.3	เงินในบัญชีเงินฝาก	ที่ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ

			 	 	 2.4.4	หลักประกันอื่นๆ		ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 2.5		 ระยะเวลาการส่งช�าระหนี้	ถึงอายุ	75	ปี	แต่ไม่เกิน	245	งวด	

		 2.6		 สมาชิกที่กู้เงินสามัญ		ไม่เกิน	1,200,000	บาท	(หนึ่งล้าน

สองแสนบาทถ้วน)	การจ่ายเงนิกูใ้ห้เป็นอ�านาจของผูจ้ดัการอนมุตัิ

จ่ายได้

	 2.7		 สมาชกิทีกู่เ้งนิสามญัเกนิ	1,200,000	บาท	(หนึง่ล้านสอง

แสนบาทถ้วน)	 ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้

	 2.8		ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนเหลืออย่างน้อย	15	%		ของเงิน

ได้รายเดือน	หลังจากหักหนี้เงินกู้

	 2.9			ผู้ที่ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตามประกาศ	 	 	 ต้องส่งช�าระหนี้ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า	6		งวดเดือน	ทุกวงเงินกู้

3. สมาชิกท่ีกู้เงินสามัญเกินกว่า สองล้านห้าแสนบาท	 	 ก่อน

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ	 	 ให้กู้เงินสามัญได้ไม่เกินยอดเงินกู้เงิน

สามัญเดิม		แต่ให้มีระยะเวลาสิ้นสุด			ในวันที่	31	ธันวาคม	2566													

4.  การค�านวณเงินได้รายเดือน

 4.1		ผู้ที่รับราชการอยู่		คิดจากฐานเงินได้รายเดือน		ในวันที่ยื่นกู้

	 4.2	 	 ผู้ท่ีเกษียณอายุราชการ	 	 คิดจากฐานเงินได้รายเดือน		

เท่ากับเงินบ�านาญหรือเงินบ�าเหน็จรายเดือน

 ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับ		ตั้งแต่วันที่		1		ธันวาคม		2563			เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์เงินกู้สมาชิกพนักงานราชการ 
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เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิก
กู้ได้	4	เท่า	ของเงินได้รายเดือน	ส่งช�าระคืน	20	งวดเดือน

การติดต่อสื่อสารและการตรวจสอบข้อมูล
ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ฯ

	 	 สหกรณ์ฯ	 	 ได้ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ 

โดยสมาชิกสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ	 	 เพื่อตรวจสอบ 

ข้อมูลประวัติส่วนตัว		เช่น	ค่าหุ้น	หนี้เงินกู้		ผู้ค�้าประกัน	ได้ทาง

เว็บไซต์	

	 	 โดยด�าเนินการตามขั้นตอน		ดังนี้

	 	 1.		เข้าเวบ็ไซต์สหกรณ์ฯ	www.sahakornmaeklong.com.	

ไปที่หน้าลงทะเบียน

	 	 2.		กรอกรายละเอียดของสมาชิกให้ครบถ้วน

	 	 3.		ระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบทั้ง	13	หลัก

	 	 4.		ชื่อไม่ต้องระบุค�าน�าหน้าชื่อ

	 	 5.		การระบเุลขทีบ่ตัรประชาชน	ชือ่-สกลุ	และวัน/เดอืน/ปี

เกิด	ให้ถูกต้อง	รูปแบบที่ถูกต้อง	วัน/เดือน/ปี		เช่น	วันที่เกิดวันที่	

7	กรกฎาคม		2565		ให้กรอก			7/7/2565

	 	 6.	รหัสผ่านสูงสุดไม่เกิน	13	ตัวอักษร

	 	 7.	 เมื่อสมาชิกลงทะเบียนขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว	 

จึงจะสามารถใช้งานได้

 

การน�าค่าหุ้นสมทบให้ครบเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
	 	 ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า	 	สมาชิกไม่ต้องจ่ายเงินสดให้กับ

ตัวแทน	หรือกับบุคคลใดทั้งสิ้น		สหกรณ์ฯ	จะหักในเงินกู้สามัญ

ของสมาชิกเท่านั้น	 	 ให้ครบหลักเกณฑ์การกู้เงิน	หากมีบุคคลใด		

ขอให้สมาชิกจ่ายเงินสดในการซื้อหุ้นเพิ่ม	อย่าหลงเชื่อจ่ายเงินให้

เป็นอันขาด			

การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  พ.ศ. 2559  (เพิ่มเติม)
  ตามประกาศสหกรณ์ฯ		เรื่องการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก	

พ.ศ.	2559	(ใหม่)		ลงวนัท่ี		4		กรกฎาคม		2559		ก�าหนดเกณฑ์การส่ง

ค่าหุน้ของสมาชิกท่ีกู้เงนิสามญั	วงเงนิ	1,200,000	–	1,500,000	บาท 

  

หลักประกันเงินกู้
	 1.	การกู้เงินสามัญ		ไม่เกิน	200,000	บาท(สองแสนบาทถ้วน) 

ให้มผีูค้�า้ประกนัเงนิกู้		2		คน	และมผีูค้�า้ประกันเงนิกู	้อย่างน้อย	1	คน		

ต้องเป็นสมาชกิสามญัทีเ่ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ�าหากเป็น 

ผู้ค�้าประกันพนักงานราชการ	ต้องใช้	4	คน	และมีอายุเป็นสมาชิก 

ไม่น้อยกว่า	5	ปีขึ้นไป	

	 2.	การกู้เงินสามัญ		 เกิน	200,000	บาท	(สองแสนบาทถ้วน)	 

ให้มีผู้ค�้าประกันเงินกู้		3		คน	และมีผู้ค�้าประกันเงินกู้		อย่างน้อย	

1	คน			ต้องเป็นสมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ�า	

หากเป็นผู้ค�า้ประกนัพนกังานราชการ	ต้องใช้	4	คน	และมอีายเุป็น

สมาชิกไม่น้อยกว่า		5	ปีขึ้นไป

	 3.	การกู้เงินสามัญ		ในครั้งแรกให้หัก	ร้อยละ		20		ของยอด

เงนิทีกู่	้	เข้าเป็นค่าหุน้ในการกูเ้งนิสามญัครัง้ต่อไปให้หกัร้อยละ	15		 

ของยอดเงนิรับจรงิ			เข้าเป็นค่าหุน้จนกว่าจะเท่ากบัยอดเงนิกูส้งูสดุ	

ตามสิทธิ	 และการกู้เงินสามัญต้องให้มีหนี้และค่าหุ้นเหลือเท่ากัน		 

ณ		วันครบเกษียณอายุราชการ

	 4.		ต้องท�าประกันชีวิตกลุ่มเท่ากับวงเงินกู้สามัญ

	 5.		หากเงินได้รายเดือนไม่พอให้หักช�าระหนี้	 ยินยอมให้ 

สหกรณ์ฯหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืนช�าระหนี้เงินกู้ทุกปี	 จนกว่า

ช�าระหนี้ที่ค้างเสร็จสิ้น

		 6.		หลักประกันอื่น	 และระยะเวลาการกู้เงิน	 ให้เป็นไปตาม

ประกาศสหกรณ์ฯ	 เร่ืองการให้เงินกู ้แก่สมาชิก	 พ.ศ.	 2563		 

ลงวันที่		29		มิถุนายน		2563		

	 7.		แนบหลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญพนักงานราชการ	 

ตามแบบการกู้เงินสามัญและต้องแนบค�าสั่งจ้างของพนักงาน

ราชการ	มาพร้อมสัญญากู้เงินของพนักงานราชการ

	 	 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2565		เป็นต้นไป

การให้เงินกู้ค่าหุ้นและเงินฉุกเฉินของ
สมาชิกพนักงานราชการ

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุที	่47		ในการประชมุ

เม่ือวันที	่27	มกราคม		2564		มมีติเหน็ชอบให้การกูเ้งินของสมาชิก

พนกังานราชการ		ทีกู่เ้งินค่าหุน้ทีส่ะสมไว้กบัสหกรณ์เมือ่รวมการกู้

เงนิเพ่ือเหตฉุกุเฉนิ		ต้องไม่เกนิทุนเรอืนหุน้ทีส่ะสมไว้กบัสหกรณ์ฯ

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	28	กุมภาพันธ์		2564	เป็นต้นไป
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ต้องมีค่าหุ ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	 20	 ท�าให้สมาชิกส่วนหนึ่งที่ 

เงินเดือนเต็มขั้น		ไม่สามารถกู้เงินสามัญได้ตามสิทธินั้น

	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่		43		เมื่อวันที่	28	

กรกฎาคม		2559		พิจารณาเห็นว่าเพื่อไม่ให้สมาชิกได้รับผลกระ

ทบกรณดีงักล่าว		รวมทัง้ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ในการส่งเสรมิ

ให้สมาชิกได้ออมทรพัย์มากขึน้		จึงเหน็ชอบให้ก�าหนดการส่งค่าหุน้

ของสมาชกิทีกู้่เงนิสามัญวงเงิน	เกนิ	1,200,000	–	1,500,000	บาท		 

โดยส่งค่าหุน้เพิม่จากเกณฑ์เดิม	(ร้อยละ	15)		ในอตัราร้อยละ		0.50		

ของวงเงนิกูใ้หม่ในแต่ละครัง้			จนครบเกณฑ์ทีก่�าหนด		ร้อยละ	20		หรอื

หากสมาชกิมคีวามประสงค์จะส่งค่าหุน้ครบเกณฑ์ในครัง้เดยีวเลย 

	ก็สามารถท�าได้สิทธิการกู้สามัญของสมาชิก	นอกเหนือจากที่กล่าวนี้ 

ยังคงเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ	 เร่ืองการให้เงินกู้สามัญแก่

สมาชิก			พ.ศ.	2559(ใหม่)		ลงวันที่		4		กรกฎาคม			2559

	 ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับ	ตั้งแต่	วันที่	29	กรกฎาคม		2559		เป็นต้นไป 

การจ่ายเงินกู้สามัญ ม.ค.-ก.ค. 2565

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ (เพิ่มเติม)

  ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 	 ชุดที่	 42	 	 เมื่อวันท่ี	

28		ตุลาคม		2558		พิจารณาเห็นชอบให้เพิ่มหลักเกณฑ์การกู้เงิน

สามัญ	วงเงินเกิน	1,500,000.00	บาท	เนื่องจากเห็นว่าเป็นยอด

เงินกู้ที่สูงมาก	 	 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ฯ	

และสมาชิกผู้ค�า้ประกัน		จงึให้ผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกนัมาลงลายมือชือ่

ร่วมกันในสัญญากู้เงินสามัญและสัญญาค�้าประกัน		ณ		ที่ท�าการ

ของสหกรณ์ฯ	

	 	 ทั้งนี้ให้เริ่มใช้และถือปฏิบัติ		ตั้งแต่วันที่	4	มกราคม		2559		

เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ (เพิ่มเติม 2)
	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 	 	 ชุดที่	 	 42	 	 ครั้งท่ี	

10/2558		เมื่อวันที่		30		พฤศจิกายน		2558		พิจารณาเห็นว่า

เพือ่ให้การกู้เงินสามญัของสมาชกิใกล้เกษยีณอายรุาชการ		เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย	 ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ		

จึงเห็นชอบให้เพิ่มหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ	ส�าหรับสมาชิก		
ที่มีอายุตั้งแต่		58		ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	โดยให้ผู้กู้และผู้ค�้าประกัน		
มาลงลายมือชื่อพร้อมกันในสัญญากู้เงินสามัญและสัญญาค�้า
ประกัน		ณ		ที่ท�าการของสหกรณ์ฯ		
	 	 ทั้งนี้ให้เริ่มใช้และถือปฏิบัติ	 	 ตั้งแต่วันที่	 4	 มกราคม		
2559			เป็นต้นไป

การให้สวัสดิการกับสมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม
 

	 	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ		ชดุที	่	42		ในการประชุม

ครั้งที่		4	/2558		เมื่อวันที่		26		พฤษภาคม			2558			เห็นชอบ 

ช่วยเหลือเป็นค่าพวงหรีด	 	 จ�านวน	 	 800	 	 บาท	 (แปดร้อย

บาทถ้วน)	 	 จากเดิม	 500	 	 บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน)	 	 ให้กับ

ทายาทหรือบุคคลที่น�าพวงหรีดในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ชลประทานแม่กลอง		จ�ากดั			ไปเคารพศพ	โดยให้ถ่ายรปูพวงหรดี

ในการไปเคารพศพ	แนบมาพร้อมค�าขอเบิกเงินค่าพวงหรีด		

สรุปรายงานการเงิน  ณ   สิ้นเดือนกรกฎาคม   2565
สมาชิก	 	 	 	 	 2,592	 ราย

สมาชิกสมทบ			 	 618	 ราย

รวมสมาชิกทั้งหมด	 3,210	 ราย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร											 53,346,174.78	 บาท

เงินฝากสอ.ครูกาญจนบุรี			 35,829,143.07	 บาท

ถือหุ้นกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 217,000,000.00	 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ		 74,000,000.00	 บาท

สลากออมทรัพย์	ธ.ก.ส	 20,000,000.00	 บาท

เงินฝากประจ�า		ชสอ.	 20,200,000.00	 บาท

เงินฝากประจ�า		 	 23,767,293.71	 บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ																						8,035,594.62		 บาท

เงินฝากออมทรัพย์																									686,166,079.88		 บาท

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเพิ่มสุข		 28,575,662.31	 บาท

ทุนเรือนหุ้น				 	 	 1,088,750,200.00	 บาท

ทุนส�ารอง		 	 	 	 127,874,206.95	 บาท

ทุนต่างๆของ				 	 5,657,720.21	 บาท

รายรับ	 	 	 	 	 71,500,925.17	 บาท

รายจ่าย	 	 	 	 	 17,811,149.22	 บาท

รายได้สูงกว่ารายจ่าย	 53,689,775.95	 บาท

(ยังไม่ได้ปรับปรุงด้านบัญชี)

เดือน จ�านวน (ราย) จ่ายจริง(บาท)

ม.ค.	65 49 4,772,653.50

ก.พ.	65 60 6,249,234.79

มี.ค.	65 53 6,442,762.00

เม.ย.	65 79 7,688,492.25

พ.ค.	65 51 4,681,643.00

มิ.ย.	65 87 7,705,821.00

ก.ค.	65 69 6,315,636.25

รวม 448 43,856,242.79
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การให้สวัสดิการกับสมาชิก
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

    							จัดสรรก�าไรสุทธิปี		2565			จ�านวน		350,000.00	บาท	 

ยอดคงเหลือยกมา	 62,500.00	 บาท	 คงเหลือทุนฯ	 	 จ�านวน 

412,500.00	บาท	ใช้ไปถึงเดอืนกรกฎาคม	2565		173,500.00	บาท 

คงเหลือทุนฯ	239,000.00	บาท

ทุนสงเคราะห์เพื่อการศพสมาชิก
 

1.	เป็นสมาชิก	ไม่เกิน	1	ปี			ได้รับเงินสงเคราะห์		5,000		บาท

2.	 เป็นสมาชิก	 เกิน	 1	 ปี	 แต่ไม่เกิน	 5	 ปี	 ได้รับเงินสงเคราะห	์

10,000	บาท			

3.	เป็นสมาชิกเกนิ	5	ปี	แต่ไม่เกนิ	10	ปี	ได้รับเงนิสงเคราะห์	15,000	บาท

4.	เป็นสมาชกิเกนิ	10	ปีแต่ไม่เกนิ15	ปี	ได้รบัเงนิสงเคราะห์	20,000	บาท																																				

5.	เป็นสมาชิกเกินกว่า	15	ปี		ได้รับเงินสงเคราะห์		25,000		บาท

 ทุนสงเคราะห์เพื่อการศพสมาชิก	 	 จัดสรรในปี	 2565	 	 จ�านวน	

930,000	 บาท	 ยอดคงเหลือยกมา	 -	 บาท	 จ่ายทุนฯ	 ถึงเดือน

กรกฎาคม	2565	เป็นเงนิ	510,000	บาท	คงเหลอืทนุฯ	420,000	บาท	                

ทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
	 -	 สมาชิกอายุครบ	 65	 ปี	 บริบูรณ์	 	 ได้รับเงินสวัสดิการ 

ผู้สูงอายุ	รายละ		3,000.00		บาท

	 -	 สมาชิกอายุครบ	66	ปี	ขึ้นไป	ได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ	 

รายละ		2,000.00	บาท		และจะจ่ายไปถึงอายุครบ	80	ปี		ถือว่า 

สิ้นสุดการจ่ายเงิน

	 	 โดยจะจ่ายเงินให้สมาชิกในวันครบรอบวันเกิดของสมาชิก		

หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง	 ให้แฟกซ์ส�าเนาบัตร

ประชาชน	 และส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากส่งมาให้สหกรณ์ฯ		

จะได้โอนเงินให้ต่อไป	 ทุนสวัสดิการผู้สูงอายุจัดสรรในปี	 2565	

จ�านวน	2,900,000.00	บาท		ยอดยกมา	650,000.00	บาท	ใช้ไป

ถึงเดือนกรกฎาคม	2565	จ�านวน	1,334,000.00	บาท	คงเหลือ

ทุนฯ	2,216,000.00	บาท

การให้เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
	 	 1.	ประสบอบัุตเิหตแุละต้องนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล			

ได้รับการช่วยเหลือวันละ	500.00	บาท		แต่ไม่เกิน	10,000.00	บาท	
	 	 2.	หากทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง		อันสืบเนื่องจากข้อ	1.	ให้ได้
รับการช่วยเหลือเพิ่มอีก	20,000.00	บาท	
  การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	 	 หากต้องย้ายโรงพยาบาล	             
เพื่อรักษาตัวต่อ	 ให้นับระยะเวลานอนในโรงพยาบาลต่อเนื่องได	้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงนิกูส้ามญัและเงนิกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิ		อตัราดอกเบีย้ร้อยละ	6.20		ต่อปี		 

เงนิกูค่้าหุน้ทีส่ะสมไว้กบัสหกรณ์	อตัราดอกเบีย้ร้อยละ		5.70		ต่อปี

ข้อแนะน�า  การกู้เงิน
“ควรกู้เมื่อจ�าเป็น			อย่ากู้ตามสิทธิ”

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ผลประโยชน์ของสมาชิก
	 ด้วยข้อมูลของสมาชิกบางท่านไม่เป็นปัจจุบัน	 	 เนื่องจาก

สมาชิกย้ายสังกัด	 	ย้ายที่อยู่	 	ปรับอัตราเงินเดือน	 	 	 เพื่อให้การ

ติดต่อและท�าธุรกรรมระหว่างสหกรณ์ฯ	 	กับสมาชิกเป็นไปอย่าง

ถกูต้องและป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกดิขึน้		ขอความร่วมมอืสมาชกิที่

มกีารเปลีย่นแปลงข้อมลูต่างๆ	โปรดแจ้งรายละเอยีดให้สหกรณ์ฯ	

ทราบ	

		 	 	 	 Fax.	 	 034-612858	 	 หรือโทร.แจ้ง	 034-612859	 ,	 

034-612860

	 	 สมาชิกที่ประสงค์จะช�าระหนี้เงินกู ้ทั้งหมดหรือบางส่วน		 

ช�าระได้ทุกวันท�าการ	ระหว่างเวลา	08.30	–	15.00	น.					

	 ปัจจุบันสหกรณ์ให้บริการสมาชิก	 	 ในช่วงพักเที่ยงสมาชิก

สามารถติดต่อรับบริการได้เหมือนเวลาท�าการปกติ	

สมาชิก สสอ.รท. และ สส.ชสอ.
ยอดคงเหลือถึงเดือนกรกฎาคม 2565

การจ่ายเงินสมาชิก ถึงแก่กรรม ปี 2557 ถึงเดือน กรกฎาคม 2565

รายการ 3อัตราร้อยละ/ ปี หมายเหตุ

ออมทรัพย์ 3.00 ยกเว้นภาษี	 (จ่ายดอกเบี้ย
ทุก	6	เดือน)

ออมทรัพย์พิเศษ	 2.25 ยกเว้นภาษ	ี	จ่ายดอกเบีย้ทกุ
วันสิ้นเดือน

ออมทรัพย์เกษียณเพิ่มสุข 3.25 ยกเว้นภาษ	ี	จ่ายดอกเบีย้ทกุ
วันสิ้นเดือน

ประจ�า	12		เดือน 3.50 เสียภาษี	15%	ของดอกเบี้ย
ที่ได้รับ

สมาคม รวมทั้งหมด(คน)

สสอ.รท. 550

สส.ชสอ 35

ถึงแก่กรรม
(ราย)

จ�านวนเงินที่สมาชิกได้รับ
รวมทั้งสิ้น

(บาท)

ยอดสุทธิทายาทได้รับรวมทั้งสิ้น
(บาท)

สสอ.รรท.
44 25,973,349.55 19,371,413.33

สส.ชสอ.
3 1,202,801.00 1,095,557.49



ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ�ากัด8

คณะกรรมการอ�านวยการ
1.	 นายอ�านาจ	 	 ชูวงษ์
2.	 นายกมล	 	 สงวนวงศ์
3.	 นายสมบัติ	 	 พวงสมบัติ
4.	 นายกิตติ์ชญชาต	 เสมค�า
5.	 นายสุรพล	 	 ศีลอวยพร

คณะกรรมการเงินกู้
1.	 นายเสรี	 	 ภักดี
2.	 นายเจริญศักดิ์	 ทรัพย์ประดิษฐ
3.	 นายประสิทธิ์	 ฮวบดี
4.	 นายวินัย	 	 อุทัยแสน
5.	 น.ส.จันทรา		 จัตุกูล

คณะกรรมการศึกษาฯ
1.	 นายยศวัจน์		 ศรีเรืองเจริญ
2.	 นายเกรียงศักดิ์	 ชัยวนารมย์
3.	 นายทวีป	 	 โขคพินพง
4.	 นายจิตศักดิ์		 อนุศาสนนันท์
5.	 นายวิวัฒน์ชัย	 เหมสังวาลย์กุล

เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ  ผู้ตรวจสอบกิจการ
1.	 นางวรรณวิมล	 สิงหวัฒนศิริ
2.	 นางวรรณา	 	 รัตนพรชัย

เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
1.	 นายกิจวุฒิ		ปลั่งดี	 081-8699883
2.	 นางกาญจนา		แก้วเขียว	 089-9158470
3.	 นางปนิดา		จิตตั้งสกุล	 085-2918372
4.	 นายวุศวรรณ		จันทร์เต็มดวง	 087-1700881
5.	 นางประภาพร		กลั่นบุศย์	 085-2379515
6.	 นางฤทัยชนก		บ่อเกิด	 084-4238337
7.	 น.ส.มานิตา		ชัยวนารมย์	 084-2623615
8.	 นายภคพล			ราคา	 080-6555476
9.	 น.ส.วิลาวรรณ		ลิ้นจี่	 0800703788
10.	 นายนิพนธ์			พลอยงาม	 089-9150317
11.	 นายภูริทัต		ปรางจันทร์	 093-9922499
12.	 น.ส.สุภาพร		สมบูรณ์	 085-2965635
13.	 นายเชาวลิต		ราคา	 061-3508195
14.	 นายยศสกล		เหมสังวาลย์กุล	 082-2444939

ธนาคารกรุงไทย  จ�ากัด  สาขาท่าม่วง  724-1-04887-3
ธนาคารกรุงเทพ  จ�ากัด  สาขาท่าม่วง  441-0-09306-8
  สมาชิกท่านใด โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ  โปรดแฟกซ ์

สลิปโอนเงิน  หรือ โทร.แจ้งให้ทราบด้วย   เพื่อท่ีจะได้ลง

บัญชีได้ถูกต้อง

หมายเลขบญัชธีนาคารของสหกรณ์ฯ

เบอร์โทรทัพท์  ติดต่อ(แต่การย้าย		โรงพยาบาลเพ่ือรักษาตัวต่อ	ต้องย้ายทนัทนีบัแต่ออก
จากโรงพยาบาลแรก	 จึงจะถือว่าเป็นการนับระยะเวลารักษาตัว 
ต่อเน่ืองได้)	 	 การยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบ
อุบัติเหตุต้องยื่นขอ		ช่วยเหลือภายใน		30		วัน		หลังจากออก
จากโรงพยาบาล			

การให้เงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ
	 ข้อ	 1.	 การใช้ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู ้ประสบภัย	 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากภัย
พิบัติ	 	 เป็นการท�าให้ที่พักอาศัยเสียหายจนไม่สามารถพักอาศัย
อยู่ได้		เช่น	อัคคีภัย	อุทกภัย	วาตภัย	แผ่นดินไหว	ฟ้าผ่า	หรือภัย
พิบัติอื่นๆอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ที่พักอาศัย														
				 	 	 1.1	ทีพ่กัอาศัย	หมายถงึ	ทีพ่กัอาศัยทีอ่ยูจ่รงิเป็นประจ�า
โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย	
			 	 	 1.2	อัคคีภัย	หมายถึง	ภัยที่เกิดขึ้นจากไฟ	จนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหาย
				 	 	 1.3	 วาตภัย	 	 แผ่นดินไหว	 	 ฟ้าผ่า	 หรือภัยพิบัติอื่น			 
ให้หมายถึงภัยที่เกิดตามธรรมชาติ	 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
สุดวิสัยที่จะป้องกันได้	ให้ได้รับความช่วยเหลือสามพันบาท
				 	 	 1.4	อุทกภัย	 	 ให้หมายถึงภัยที่เกิดตามธรรมชาติ	 เป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายสุดวิสัยที่จะป้องกันได้	 	 ให้ได้รับความ
ช่วยเหลือไม่เกินสามพันบาท
	 ข้อ	 2.	 สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ	 	 	 อัคคีภัย	 	 ตามข้อ	 1.2		 
เป็นเหตใุห้ทีพ่กัอาศยัได้รบัความเสยีหายจนไม่สามารถพกัอาศยั 
อยู่ได้จะได้รับความช่วยเหลือ		ดังนี้
				 	 	 2.1		เป็นสมาชิก		ไม่เกิน	5	ปี				ได้รับความช่วยเหลือ
ไม่เกินแปดพันบาท
			 	 	 2.2		เป็นสมาชิก		เกิน	5	ปีขึ้นไป	ได้รับความช่วยเหลือ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
	 ข้อ	3.	ให้สมาชิกยื่นค�าร้องขอความช่วยเหลือ	เพื่อขอรับการ
สงเคราะห์ภายในหกสิบวัน			นับตั้งแต่วันที่ประสบภัยพิบัติ	และ
ต้องรวบรวมหลักฐานต่างๆ	 ได้แก่	 ส�าเนาทะเบียนบ้านท่ีเกิดภัย
พิบัต	ิและภาพถ่าย	เสนอผ่านผูบ้งัคบับญัชาเพือ่ให้ผูบ้งัคบับญัชา
บนัทกึรบัรองความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ด้วย	กรณีประสบอทุกภัยต้อง
แนบใบประกาศของจังหวัด		ระบุพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยมาด้วย
	 ข้อ	4.	สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ	ถึงแก่ความตาย	ให้คู่สมรส	
หรือทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 มีสิทธิยื่นค�าร้องขอรับเงิน
สงเคราะห์แทนได้
	 ข้อ	 5.	 ความเสียหายที่เกิดขึ้น	 นอกจากตามที่ก�าหนดไว้นี	้ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 
ทุนสาธารณประโยชน์	ยอดยกมา	30,367.97	บาท		จัดสรรเพิ่ม
ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2565	จ�านวน		80,000.00	บาท	 
รวมเป็นเงิน	 110,367.97	 บาท	 ใช้ไปถึงเดือนกรกฎคม	 2565	
จ�านวน	91,200.00	บาท	คงเหลือทุนฯ	19,617.97	บาท


