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  สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ�ากัด  ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2565  เมื่อวันเสาร์ที่ 5 
กมุภาพันธ์  2565 พร้อมกบัจัดให้มกีารเลือกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่48 และเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการ  
ประจ�าปี 2565 การประชมุใหญ่ฯ และเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รายชื่อบุคคลได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังต่อไปนี้

ไตรมาสที่ 1/2565

ฉบับที่ 1
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หลักประกันเงินกู้สามัญ
	 	 1.	 การกู้เงินสามัญ	 	 ไม่เกิน	 200,000.00	 บาท(สองแสนบาท

ถ้วน)				ให้มีผู้ค�้าประกันเงินกู้					2	คน	และมีผู้ค�้าประกันเงินกู้อย่าง

น้อย	1	คน		ต้องเป็นสมาชกิสามญัทีเ่ป็นข้าราชการหรือลกูจ้างประจ�า		

หรือหากเป็นผู้ค�้าประกันที่เป็นพนักงานราชการด้วยกัน	ต้องใช้	4	คน			

และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า	5	ปีขึ้นไป

	 2.	 การกู้เงินสามัญ	 เกิน	 200,000.00	 บาท(สองแสนบาทถ้วน)			

ให้มีผู้ค�้าประกันเงินกู้	3	คน	และมีผู้ค�้าประกันเงินกู้อย่างน้อย	1	คน					

ต้องเป็นสมาชกิสามญัทีเ่ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ�าหรอืหากเป็น

ผู้ค�้าประกันที่เป็นพนักงานราชการด้วยกัน			ต้องใช้	4		คน	และมีอายุ

การเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า	5	ปีขึ้นไป

	 3.		การกู้เงินสามัญ	 	 ในครั้งแรกให้หัก	 ร้อยละ	 	 20	 	 ของยอด

เงินที่กู้เข้าเป็นค่าหุ้น			ในการกู้เงินสามัญครั้งต่อไปให้หักร้อยละ	15	

ของยอดเงินรับจริงเข้าเป็นค่าหุ้น			จนกว่าจะเท่ากับยอดเงินกู้สูงสุด 

ตามสิทธิ์	 	 	 และการกู้เงินสามัญต้องให้มีหนี้และค่าหุ้นเหลือเท่ากัน		 

ณ		วันเกษียณอายุราชการ										

	 4.		ต้องท�าประกันชีวิตกลุ่ม		เท่ากับวงเงินกู้สามัญ

	 5.		หากเงนิได้รายเดอืนไม่พอให้หกัช�าระหนี	้	ยนิยอมให้สหกรณ์ฯ	

หักเงินปันผลและเฉลี่ยคืนช�าระหนี้เงินกู้ทุกปี	 จนกว่าช�าระหน้ีท่ีค้าง

เสร็จสิ้น

	 6.	 แนบหลักฐานประกอบการกู ้เงินสามัญพนักงานราชการ				

ตามแบบการกู้เงินสามัญทั่วไป	 และต้องแนบค�าสั่งจ้างของพนักงาน

ราชการ			มาพร้อมกับสัญญาเงินกู้ของพนักงานราชการ

	 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่	1	เมษายน		2565			เป็นต้นไป

การเพิ่มการฝากเงินประเภทออมทรัพย์
	 	ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	48	ในการประชุมเมื่อ

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48  ประจ�าปี  2565
ที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1. นายอ�านาจ ชูวงษ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ
2. นายกมล สงวนวงศ์ รองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ พวงสมบัติ รองประธานกรรมการ
4. นายกิตติ์ชญชาต เสมค�า เหรัญญิก
5. นายสุรพล ศีลอวยพร เลขานุการ
6. นายเสรี ภักดี กรรมการ
7. นายยศวัจน์ ศรีเรืองเจริญ กรรมการ
8. นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ กรรมการ
9. นายวิวัฒน์ชัย เหมสังวาลย์กุล กรรมการ
10 นายวินัย อุทัยแสน กรรมการ
11. นายประสิทธิ์ ฮวบดี กรรมการ
12. นายเจริญศักดิ์ ทรัพย์ประดิษฐ กรรมการ
13. นางสาวจันทรา จัตุกูล กรรมการ
14. นายเกรียงศักดิ์ ชัยวนารมย์ กรรมการ
15. นายทวีป โชคพินพง กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี  2565

1. นางวรรณวิมล สิงหวัฒนศิริ ผู้ตรวจสอบกิจการ

2. นางวรรณา รัตนพรชัย ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการประสานงานสหกรณ์ฯ  ประจ�าปี 2565
	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุที	่48	ในการประชมุเมือ่
วันที่		29	มีนาคม		2565		เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงาน

สหกรณ์	ประจ�าปี	2565	ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่ ชื่อ-สกุล โครงการ/หน่วยงาน

1. น.ส.ปรียนันท์ บุญยวง สชป.13

2. น.ส.กนกอร อินจีน ส่งน�้าฯ	ด�าเนินสะดวก
3. นายวรสิทธิ์ จิตรประทักษ์ ส่งน�้าฯ		บางเลน
4. น.ส.เบญจพร ปิยะพันธ์ ส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาด

กลางที่	13
5. นายภูวนาท จัตุกูล โครงการก่อสร้างส�านักชลประทานที่	13
6. น.ส.สุดฤทัย เจริญสุข ส่งน�้าฯ	พนมทวน
7. นางอธิชา ณรงค์สิทธิศักดิ์ ส่งน�้าฯ	ปราณบุรี
8. นางอนุชิดา ศิริธนจินดา ศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันตก
9. นางนารี ค�ากองแก้ว สถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่	5
10. นางปรานี บ�ารุงพันธ์ ชป.เพชรบุรี
11. นายอนุชาติ ค�าหอมเลิศ ส่งน�้าฯ	ท่ามะกา
12. นางเมธาพร พวงเขียว ชป.	นครปฐม
13. นางอารีรัตน์ ลูกแก้ว ส่งน�้าฯ	นครปฐม
14. นายประพันธ์ศักดิ์ ไวยโภคี ส่งน�้าฯ	เพชรบุรี
15. นางนิรดา เอี่ยมเฉย ส่งน�้าฯเขื่อนแม่กลอง
16. น.ส.วรรณา เรียบร้อย ชป.กาญจนบุรี
17. นายเอกวิทย์ ก้านเหลือง ส่งน�้าฯ	ก�าแพงแสน
18. น.ส.ศุทธินี โสรัจจะ ส�านักจัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้าเพ่ือ

เกษตรกรรมที่	27
19. นายประชาพร															 แก้วทิมบุตร ชป.ราชบุรี
20. นางเกษร สีสวาท ส่งน�้าฯราชบุรีฝั่งซ้าย
21. นางสุรีย์พร เรืองทิพย์ ส่งน�้าฯสองพี่น้อง
22. น.ส.อลิศ ลอยมา ชป.สมุทรสงคราม
23. นายอารมณ์ แสงหิรัญ 	ฝ่ายรถแทรกเตอร์ที่6
24. น.ส.ณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธ์ ส่งน�้าฯราชบุรีฝั่งขวา
25. น.ส.ประภาภรณ์ บุญเลิศ ส่งน�้าฯ	นครชุม
26. นางอุไร แจ่มสุริยา ชป.ประจวบคีรีขันธ์

ที่ ชื่อ-สกุล โครงการ/หน่วยงาน

27. นางประนอม พุ่มทอง ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่	6

28. นายเนตร ใจแก้ว สถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่	9	
29. นายอนุสรณ์ มานะดี ส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาด

ใหญ่ที่	2
30. นายธนากร เสรมิสทิธิว์รคณุ หน่วยเกษียณ		สชป.14
31. น.ส.ทิลาวัลย์										 ฝอยถาวร สชป.14
32. นางเพียงใจ สายทอง ส่วนบริหารเครื่องจักรกล	ที่	6
33. นางวราภรณ์ มั่นหมาย ฝ่ายเคร่ืองจักรกลเรือขุดและเรือก�าจัด

วัชพืชที่	6

การเพิ่มวงเงินกู้พนักงานราชการ            
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	48	ในการประชุม

เมือ่วนัที	่			29	มนีาคม		2565		เหน็ชอบเพิม่วงเงินกู้สามัญของพนกังาน

ราชการ	เป็นดังนี้

ที่ อายุการเป็น

สมาชิก

สิทธิการกู้เงิน วงเงินกู้ไม่เกิน 

(บาท)

ส่งช�าระคืน

(งวดเดือน)

1. ตั้งแต่6	เดือน	ถึง2ปี		 10	เท่าของค่าหุ้น 120,000.00		 36	

2. เกิน2	ปี	ถึง4ปี	 10	เท่าของค่าหุ้น 220,000.00 72

3. เกิน4	ปี	ถึง10ปี 10	เท่าของค่าหุ้น 270,000.00		 72	

4. เกิน10	ปีขึ้นไป 10	เท่าของค่าหุ้น 300,000.00 72

หลักประกันเงินกู้สามัญ

	 	 1.	 การกู้เงินสามัญ	 	 ไม่เกิน	 200,000.00	 บาท(สองแสนบาท

ถ้วน)				ให้มีผู้ค�้าประกันเงินกู้					2	คน	และมีผู้ค�้าประกันเงินกู้อย่าง

น้อย	1	คน		ต้องเป็นสมาชกิสามัญทีเ่ป็นข้าราชการหรอืลกูจ้างประจ�า		

หรือหากเป็นผู้ค�้าประกันที่เป็นพนักงานราชการด้วยกัน	ต้องใช้	4	คน			

และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า	5	ปีขึ้นไป

	 2.	 การกู้เงินสามัญ	 เกิน	 200,000.00	 บาท(สองแสนบาทถ้วน)			

ให้มีผู้ค�้าประกันเงินกู้	3	คน	และมีผู้ค�้าประกันเงินกู้อย่างน้อย	1	คน					

ต้องเป็นสมาชกิสามัญทีเ่ป็นข้าราชการหรือลกูจ้างประจ�าหรอืหากเป็น

ผู้ค�้าประกันที่เป็นพนักงานราชการด้วยกัน			ต้องใช้	4		คน	และมีอายุ

การเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า	5	ปีขึ้นไป

	 3.	การกู้เงินสามัญ		ในครั้งแรกให้หัก	ร้อยละ		20		ของยอดเงิน

ที่กู้เข้าเป็นค่าหุ้น			ในการกู้เงินสามัญครั้งต่อไปให้หักร้อยละ	15	ของ

ยอดเงินรับจริงเข้าเป็นค่าหุ้น			จนกว่าจะเท่ากับยอดเงินกู้สูงสุดตาม

สทิธิ	์		และการกูเ้งนิสามญัต้องให้มหีนีแ้ละค่าหุน้เหลือเท่ากนั		ณ		วนั

เกษียณอายุราชการ										

	 4.	ต้องท�าประกันชีวิตกลุ่ม		เท่ากับวงเงินกู้สามัญ

	 5.	หากเงนิได้รายเดอืนไม่พอให้หกัช�าระหนี	้	ยนิยอมให้สหกรณ์ฯ	

หักเงินปันผลและเฉลี่ยคืนช�าระหนี้เงินกู้ทุกปี	 จนกว่าช�าระหนี้ท่ีค้าง

เสร็จสิ้น

	 6.	 แนบหลักฐานประกอบการกู ้เงินสามัญพนักงานราชการ				

ตามแบบการกู้เงินสามัญท่ัวไป	 และต้องแนบค�าสั่งจ้างของพนักงาน

ราชการ			มาพร้อมกับสัญญาเงินกู้ของพนักงานราชการ

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่	1	เมษายน		2565			เป็นต้นไป
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วันที่	 	 	 29	มีนาคม	 	 2565	 	 เห็นชอบก�าหนดการรับฝากเงินประเภท

ออมทรัพย์ของสมาชิก	(ยกเว้นสมาชิกสมทบ)	ให้ฝากได้บัญชีละไม่เกิน	

30,000	บาท/บญัช/ีเดอืน			ส่วนเงนิรบัฝากออมทรพัย์ของสมาชกิสมทบ

บคุคลในครอบครวั	ให้ฝากได้บญัชลีะไม่เกนิ	5,000.00	บาท/บญัช/ีเดอืน

โดยให้ยกเลิกประกาศใดๆ	ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ทั้งหมด		และให้

ใช้ประกาศฉบับนี้แทน		

	 	ทั้งนี้ ให ้มีผลตั้งแต ่ วันที่ 	 	 1	 เมษายน	 	 2565	 	 เป ็นต ้นไป		 

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจ�าปี พ.ศ. 2565

   ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดท่ี	 48	 ในการประชุม 

เมื่อวันที่				29	มีนาคม		2565		เห็นชอบก�าหนดทุนส่งเสริมการศึกษา

บุตรสมาชิก	ประจ�าปี		พ.ศ.		2565		ดังนี้

1.  ทุนเรียนดี

1.1		ชั้นประถมต้น(ป.1-ป.4)		ชั้นละ	2	ทุน	จ�านวน		8	ทุนๆ	ละ	2,000	บาท

1.2		ชั้นประถมปลาย	(ป.5-ป.6)		ชั้นละ	2	ทุน	จ�านวน		4	ทุนๆ	ละ	2,000		บาท 

1.3		ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.1-ม.3)	ชั้นละ	2	ทุน	จ�านวน	6	ทุนๆ	ละ		2,500	บาท

1.4		ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)ช้ันละ2	ทนุ	จ�านวน	6	ทนุๆ	ละ		2,500	บาท 

1.5	 ชั้นปวช.	(ปวช.1-3)				ชั้นละ	2	ทุน	จ�านวน		6	ทุนๆ	ละ		2,500	บาท

1.6	 ชั้นปวส.		(ปวส.1-2)			ชั้นละ	2	ทุน	จ�านวน		4		ทุนๆ	ละ		2,500	บาท 

1.7	 ชั้นปริญญาตรี	(ปี1-3)	ชั้นละ	2	ทุน	จ�านวน		6		ทุนๆ	ละ			2,500	บาท

   รวมทุนเรียนดี  40 ทุน   เป็นเงิน 94,000.00 บาท

                                 (เก้าเหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

2.  ทุนทั่วไป 

 	 	 	 มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ไม่ได้รับทุนเรียนดี	 	 ที่ยื่นขอรับทุนฯ	 

มาทัง้หมด		ทุนละ	1,000.00	บาท	(หนึง่พนับาทถ้วน)		เกณฑ์การพจิารณาให้ทนุ 

ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

		 		 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 	 	 จะพิจารณา

เรียงล�าดับการจัดสรรทุนตามผลการเรียน	 	 ตั้งแต่มากไปหาน้อย	

จนครบจ�านวนทุนเรียนดีส่วนทุนท่ีเหลือคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์	 	 จะมอบเป็นทุนท่ัวไป	 ให้ครบตามจ�านวนทุนฯ	 

ที่จัดสรรไว้

	 		 เฉพาะผู ้ขอรับทุนระดับช้ันปริญญาตรี	 	 ต้องลงทะเบียน

หน่วยกิต				ไม่ต�่ากว่า	30	หน่วยกิต	(ภาคเรียนปกติไม่รวม	Summer)				

ในปีก่อนการศึกษาที่ประสงค์ยื่นขอรับทุน	 	 ทุนเรียนดี	 	 เกรดเฉล่ีย 

ทั้งปีการศึกษา		ไม่น้อยกว่า	2.50	และอายุไม่เกิน	25	ปี

	 		 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของคณะ

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์		ให้ถือเป็นที่สุด

 หลักฐานการยื่นขอรับทุน
	 1.	 ส�าเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ก�าลังศึกษา

		 2.	 ส�าเนาหลกัฐานการศกึษาของบตุรสมาชิกทีข่อรบัทนุฯ(สมดุพก

หรือใบเกรดหรือทรานสคริป)

		 3.	ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	ของผู้ปกครองบุตร

สมาชิกที่ยื่นขอรับทุนฯ

	 4.		การยืน่ขอรบัทุนระดบัชัน้ประถมต้นและประถมปลาย		ให้ใช้ใบ		 

ป.พ.1	(ปีก่อนขอรับทุน	น�ามาทั้ง	2		ภาคเรียน)		

หลักฐานการขอรับทุน			ให้เซ็นชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ

ก�าหนดเวลายื่นขอรับทุน
	 1.	 ชั้น	ป.1	 -	 	 ชั้น	ปวส.	 2	 	 ให้ยื่นขอรับทุนได้	 ตั้งแต่วันที่	 	 1		

เมษายน			2565		ถึงวันที่		17	พฤษภาคม			2565						ก�าหนดการ

มอบทุนฯ	จะประกาศให้ทราบต่อไป				

	 2.	 ชั้นปริญญาตรี	 	 ปี	 1-3	 	 ให้ยื่นขอรับทุนได้	 	 ถึงวันท่ี	 	 29		

กรกฎาคม		2565			ก�าหนดการมอบทุนฯ		จะประกาศให้ทราบต่อไป

การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
	 	ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ			ชดุที	่47	ในการประชมุเม่ือ

วันที่	 30	สิงหาคม	2564	 	พิจารณาเห็นชอบเพื่อเป็นการช่วยเหลือ

สมาชิก	 จึงเห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	 	 ทุกประเภทลง		

0.10	สตางค์	ดังนี้

		 	-		 เงินกู้สามัญและฉุกเฉิน	เดิม	ร้อยละ	6.30	ต่อปี	คงเหลือร้อย

ละ	6.20	ต่อปี	

 	 	-		 เงนิกูค่้าหุน้	เดมิอตัราร้อยละ	5.80	ต่อปี	คงเหลอืร้อยละ	5.70	ต่อปี 

มีผลตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2564		เป็นต้นไป

การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
	 	ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ			ชดุที	่47	ในการประชมุเมือ่

วันที่		30		สิงหาคม		2564		พิจารณาเห็นว่าเนื่องจากสภาพคล่องใน

ปัจจุบัน		สหกรณ์ฯ	มีสภาพคล่องส่วนเกินค่อนสูง			จึงเห็นชอบปรับ

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท	ลง	0.25	สตางค์	มีผลตั้งแต่

วันที่	1	กันยายน		2564		เป็นต้นไป

การปรับลดอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน
	 	ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ			ชดุที	่47	ในการประชมุเมือ่

วันที่		30		สิงหาคม		2564		พิจารณาเห็นว่าเนื่องจากสภาพคล่องใน

ปัจจุบัน	สหกรณ์ฯ	มีสภาพคล่องส่วนเกินค่อนสูง	จึงเห็นชอบปรับลด

การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก	จากเดิมส่ง	5	%	ลดเหลือ	ส่ง	3	%	

ของเงินได้รายเดือน	มีผลตั้งแต่วันที่	1	กันยายน		2564		เป็นต้นไป

การเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว
	 	ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ			ชดุที	่47	ในการประชมุเมือ่

วันที่		30		สิงหาคม		2564		พิจารณาเห็นว่าจากการปรับลดการส่ง

ค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกลง	 	 	 อาจมีสมาชิกบางส่วนต้องการออม

เงินเป็นค่าหุ้น				จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราวได้เดือนละ

ไม่เกนิ	2,000.00	บาท		สมาชกิสามารถเพิม่หุน้เป็นครัง้คราวได้ตัง้แต่

วันที่		1	กันยายน		2564			เป็นต้นไป

ช่องทางการเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว
	 1.	รับเอกสารได้ที่สหกรณ์ฯ	หรือ

				 2.	 ดาวน์โหลดเอกสารการเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว	 ได้ที่	 www.

sahakornmaeklong.com	หรือ	Facebook	สหกรณ์ฯ	

	 	สมาชิกสามารถเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราวได้ที่สหกรณ์ฯ	 โดยตรง		

หรอื	ดาวน์โหลดเอกสารการขอเพิม่หุน้เป็นครัง้คราวโดยกรอกข้อมลู

ให้ครบถ้วน	 ลงชื่อในเอกสาร	 โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ	 ธนาคาร 



ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ�ากัด4

กรุงไทย	 จ�ากัด	 เลขบัญชี	 724-1-04887-3	 	 แล้วส่งหลักฐานการ 

โอนเงินให้สหกรณ์ฯ		

	 -		 แฟกซ์		034-612858		

	 -		 ส่งข้อความใน	Facebook	สหกรณ์ฯ	

	 -			อีเมล์		sahakorn_13@hotmail.com

					-		 	ไลน์	ของอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

                   การจ่ายเงินค่าอาหารให้สมาชิก
วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

	 	ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ				ชุดที่			47			ในการประชุม

เมื่อวันที่		25		กุมภาพันธ์		2564				ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมาชิก

และสมาชิกสมทบ	 มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารในการเดินทางมาร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์		ดังต่อไปนี้		

	 1.	 สมาชิกและสมาชิกสมทบ	 	 	 หากลาออกจากการเป็นสมาชิก	

และมาสมคัรใหม่	ต้องมรีะยะเวลา	1	ปีนบัแต่วนัลาออก		จงึจะสามารถ

สมัครสมาชิกใหม่ได้	 	 และมีสิทธ์ิรับเงินค่าอาหารในวันประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี	

	 2.	สมาชกิและสมาชกิสมทบสมคัรใหม่			ต้องสมคัรภายในวนัที	่30	

มิถุนายน		2564		จึงจะมีสิทธิ์รับเงินค่าอาหารในวันประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี

การฌาปนกิจสงเคราะห์
	 		 สมาชิก	 สนใจสามารถสมัครได้ท่ีสหกรณ์ฯ	 ค่าสมัครสมาชิก 

ของสสอ.รท.คนละ	 4,880	 บาท	 ,	 สส.ชสอ.	 ค่าสมัครสมาชิกคนละ	

4,970	บาท	หลักฐานที่ใช้สมัคร	

	 -		 บรรลุนิติภาวะถึงอายุ	55	ปี	หรือไม่เกิดก่อนปี	พ.ศ.	2508

	 -		 ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

	 -		 ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงิน		 			

	 -		 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐที่มีอายุไม่เกิน	30	วัน

	 -		 ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ	 ล้มละลาย	 หรือไร้ความสามารถ 

ในปี	2565	สสอ.รท.	อาจลดอายุผู้สมัครคงเหลือ	50	ปี		

สมาชิกโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ฯ
												ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ		ชุดที่	45			ในการประชุม	

เมื่อวันที่		27	กันยายน		2561		เห็นชอบให้สมาชิกที่โอนย้ายระหว่าง

สหกรณ์					กู้เงินสามัญได้เท่ากับหนี้สินที่ค้างกับสหกรณ์ต้นสังกัดเดิม

และเมื่อโอนย้ายมาแล้ว					การกู้เงินสามัญครั้งต่อไปต้องมีระยะเวลา	

นับแต่โอนย้ายเข้ามาเป็นเวลา		12		เดือน	

การถอนเงินรับฝาก
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ		ชุดที่	45		ในการประชุมเมื่อ

วันที่			27		กุมภาพันธ์				2561				เห็นชอบเพื่อเป็นการวางแผนการ

บริหารเงินรับฝากได้อย่างรัดกุมและเหมาะสม	 	 	 ก�าหนดเพดานการ

ถอนเงิน		เงินรับฝาก		ดังนี้

	 	การถอนเงินรับฝาก	 ตั้งแต่	 	 5,000,000.00	 บาท	 ไม่เกิน		

10,000,000.00	บาท	ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ	ทราบล่วงหน้า		เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า		7		วัน

	 -	 การถอนเงินรับฝาก	 เกิน	 	 10,000,000.00	บาท	ต้องแจ้งให้ 

สหกรณ์ฯ	ทราบล่วงหน้า	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า		10		วัน

	 				โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่		2			มีนาคม			2561		เป็นต้นไป

การกู้เงินสามัญของสมาชิกใกล้เกษียณอายุราชการ
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ		ชุดที่	44	ในการประชุมเมื่อ 

วนัที	่29	มกราคม		2561			เหน็ชอบก�าหนดหลักเกณฑ์การกูเ้งนิสามญัของ

สมาชิกใกล้เกษียณอายุราชการ	 	 โดยให้ลดยอดกู้เงินสามัญลงร้อยละ		 

0.75	 ของยอดเงินกู้เดิมและการกู้เงินสามัญครั้งต่อๆ	 ไป	 	 ให้ลดยอด

กู้ลงร้อยละ	 0.75	 ยกเว้นผู้กู้เงินสามัญไม่เต็มสิทธิ์	 	 โดยให้เริ่มใช้กับ 

สมาชิก	 ที่มีอายุต้ังแต่	 51	 	 ปีขึ้นไป	 	 ส่วนสมาชิกที่กู ้เงินสามัญ 

ไม่เกิน		1,500,000		บาท		ให้กู้ได้ตามสิทธิ์เดิม

	 หลกัเกณฑ์การค�านวณเงนิกู้สามญั		ดงักล่าวข้างต้นไม่ใช้บงัคบักบั

สมาชิกที่อายุ		52	ปี	ขึ้นไป				ยังคงมีสิทธิ์กู้เงินสามัญได้				และเมื่อ

เกษียณอายุราชการแล้ว		ต้องเข้าโครงการเกษียณสุขใจ		ยกเว้นผู้ที่มี

เงินได้รายเดือนพอให้หักหนี้

การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท
	 	เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	–	19	มีการแพร่ระบาด

ขยายไปในวงกว้างและภาครัฐได้มีนโยบายให้ประชาชนทั่วไป		ไม่ควร

ออกนอกพื้นที่			ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ		ชุดที่	47	ในการ

ประชุมเมื่อวันที่		29		เมษายน			2563				พิจารณาแล้วเห็นว่าในการ

กู้เงินสามัญของสมาชิก		ที่เกิน	1,500,000.00	บาท(หนึ่งล้านห้าแสน

บาทถ้วน)	 	 ให้อนุโลมให้สมาชิกทั้งผู้กู้และผู้ค�้าประกันไม่ต้องเดินทาง

มาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงการ

ติดเชื้อไวรัสโควิด	 –	 19	 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด	–	19	จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

	 	โดยให้ทัง้ผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกันถ่ายรปูร่วมกบัอนกุรรมการประสานงาน 

ในโครงการ/หน่วยงาน	 	 	 น้ันๆ	 พร้อมแสดงหนังสือพิมพ์ประจ�าวัน	 

ณ	วนัทีถ่่ายรปู		ให้อนกุรรมการประสานงานในโครงการ/หน่วยงาน	ลงชือ่

รับรองในรูปที่ถ่ายมาด้วย			ทั้งนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่			 

สหกรณ์ฯ	จะประกาศให้ทราบต่อไป

	 	ทั้งนี้			ตั้งแต่	วันที่		5			พฤษภาคม			2563			เป็นต้นไป

การรับฝากเงินของสมาชิกสมทบบุคคลในครอบครัว
														ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ		ชุดที่	47		ในการประชุม

เมือ่วนัที	่	10		กมุภาพันธ์		2564			มมีตเิหน็ชอบให้สมาชิกสมทบบคุคล

ในครอบครัว		ฝากเงินได้ไม่เกินบัญชีละ	5,000.00	บาท/เดือน/บัญชี		

ถึงวันที่		11	พฤษภาคม		2564

ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ
		 	ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 	 ชุดที่	 44	 ในการประชุม 

เมื่อวันที่	 27	 เมษายน	2560	 	 เห็นชอบให้ชะลอการรับสมัครสมาชิก

สมทบ	 	 เว้นแต่เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก	 เช่นบิดา	 มารดา		 

สามี		ภรรยา		บุตร		สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้
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		 2.5	 ระยะเวลาการส่งช�าระหนี้	ถึงอายุ	75	ปี		แต่ไม่เกิน	245	งวด	

		 2.6	 สมาชิกที่กู้เงินสามัญ		ไม่เกิน	1,200,000	บาท	(หนึ่งล้านสอง

แสนบาทถ้วน)	การจ่ายเงินกู้ให้เป็นอ�านาจของผู้จัดการอนุมัติจ่ายได้

		 2.7		สมาชกิทีกู่เ้งนิสามญัเกนิ	1,200,000		บาท(หนึง่ล้านสองแสน

บาทถ้วน)	 ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

หรือคณะกรรมการเงินกู้

	 2.8	 ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนเหลืออย่างน้อย	15	%	 	ของเงินได้

รายเดือน	หลังจากหักหนี้เงินกู้																																																																																																																																															

	 2.9	 ผู้ทีข่อกูเ้งนิสามัญท่ัวไปตามประกาศ			ต้องส่งช�าระหนีม้าแล้ว		

ไม่น้อยกว่า	6		งวดเดือน	ทุกวงเงินกู้

3. สมาชกิทีกู่เ้งนิสามัญเกนิกว่า สองล้านห้าแสนบาท		ก่อนประกาศ

ฉบับน้ีมีผลบังคับ	 	 ให้กู้เงินสามัญได้ไม่เกินยอดเงินกู้เงินสามัญเดิม		 

แต่ให้มีระยะเวลาสิ้นสุด			ในวันที่	31	ธันวาคม	2566													

4.  การค�านวณเงินได้รายเดือน

	 4.1		ผู้ที่รับราชการอยู่		คิดจากฐานเงินได้รายเดือน		ในวันที่ยื่นกู้

	 4.2		ผู้ที่เกษียณอายุราชการ		คิดจากฐานเงินได้รายเดือน		เท่ากับ

เงินบ�านาญหรือเงินบ�าเหน็จรายเดือน

	 	 ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับ		ตั้งแต่วันที่		1		ธันวาคม		2563			เป็นต้นไป 

หลักเกณฑ์เงินกู้สมาชิกพนักงานราชการ  

การให้เงินกู้ค่าหุ้นและเงินฉุกเฉินของสมาชิกพนักงานราชการ
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	47			ในการประชุมเมื่อ 

วันท่ี	 27	 มกราคม	 	 2564	 	 มีมติเห็นชอบให้การกู้เงินของสมาชิก

พนกังานราชการ		ทีกู่เ้งนิค่าหุน้ทีส่ะสมไว้กบัสหกรณ์เมือ่รวมการกูเ้งนิ

เพื่อเหตุฉุกเฉิน		ต้องไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่สะสมไว้กับสหกรณ์ฯ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	28	กุมภาพันธ์		2564	เป็นต้นไป

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิก
กู้ได้	4	เท่า	ของเงินได้รายเดือน	ส่งช�าระคืน	20	งวดเดือน

การติดต่อสื่อสารและการตรวจสอบข้อมูล
ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ฯ

	 	สหกรณ์ฯ	 	 ได้ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ	 โดยสมาชิก

สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ	 	 	ตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว		 

เช่น	 ค่าหุ้น	 หน้ีเงินกู้	 	 ผู้ค�้าประกัน	 ได้ทางเว็บไซต์	 โดยด�าเนินการ 

ตามขั้นตอน		ดังนี้

	 1.	 เข้าเว็บไซต์สหกรณ์ฯ	 	 www.sahakornmaeklong.com				 

ไปที่หน้าลงทะเบียน

ที่ อายุการเป็น

สมาชิก

เกณฑ์ก�าหนดค่าหุ้น

ต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ....... ของ

ยอดเงินที่ขอกู้

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		ถงึ	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

การชะลอการกู้เงินของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
	 เพื่อให้การเก็บหนี้สิน			ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการได้ครบ

ตามจ�านวนที่เรียกเก็บ	 	 ไม่มียอดเงินค้างสะสมรายเดือน	 ที่ประชุม 

คณะกรรมการด�าเนินการ	 	 ชุดท่ี	 44	 	 	 ในการประชุมเม่ือวันที่	 	 29		

สิงหาคม		2560			เห็นชอบให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ		ตั้งแต่ปี		

พ.ศ.		2561		เป็นต้นไป		ชะลอการกู้เงินสามัญ			ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม		

พ.ศ.		2561	(และที่เกษียณอายุราชการทุกๆปี)				จนกว่าเงินบ�าเหน็จ

หรือบ�านาญของสมาชิก			จะได้รับจากทางราชการ

การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  พ.ศ.  2563
	 เพื่อเป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์			หลักประกันเงินกู้	 			และสิทธิ

การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก			เป็นไปด้วยความเรียบร้อย		เกิดความ

มั่นคงกับสหกรณ์	ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	47		ในการ

ประชุมเมื่อวันที่	27		พฤศจิกายน			2563			เห็นชอบยกเลิกประกาศ

สหกรณ์ฯ	เรื่อง	การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก			พ.ศ.	2563		ลงวันที่	

30	กันยายน	2563			และประกาศใหม่		เป็นดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้กู้

	 1.1		เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จรายเดือน	หรือเงินบ�านาญ

	 1.2		ระยะเวลาการเป็นสมาชิกและสิทธิการกู้

2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้   เป็นดังนี้

	 2.1	 ประกันชีวิต	บวก	ค่าหุ้น		เท่ากับ	ยอดวงเงินกู้สามัญ

	 2.2	 เงินกู้ไม่เกิน	 1,500,000	 บาท	 (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ใช้บุคคลค�้าประกันอย่างน้อย			2		คน

	 2.3	 เงินกู ้เกิน	 1,500,000	 บาท	 (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน)	 

ใช้บุคคลค�้าประกันอย่างน้อย		3		คน

	 2.4	 หลักค�้าประกัน

									 2.4.1	 ท�าประกันชีวิตกลุ่ม	 วงเงินสูงสุด	 	 1,500,000	 	 บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

									 2.4.2	 	 ทุนเรือนหุ้น	 	ณ	 	 วันที่ขอกู้(สามารถน�าเงินกู้สามัญ

สมทบเป็นค่าหุ้นให้ครบตามเกณฑ์	 โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ	 หักจาก

ยอดเงินกู้สามัญได้)

								 2.4.3			เงินในบัญชีเงินฝาก	ที่ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ

								 2.4.4			หลักประกันอื่นๆ		ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เป็นสมาชิก

สมาชิก

สิทธิกู้เงิน

พนักงานราชการ

วงเงินกู้ไม่เกิน

(บาท)

ส่งช�าระคืน

(งวดเดือน)

ตัง้แต่	6	เดอืน	ถงึ		2	ปี 10	เท่าของค่าหุ้น 100,000		 36	

		เกิน	2	ปี	ถึง	4	ปี	 10	เท่าของค่าหุ้น 200,000 72

		เกิน	4	ปี	ขึ้นไป 10	เท่าของค่าหุ้น 250,000		 72	
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	 2.		กรอกรายละเอียดของสมาชิกให้ครบถ้วน

	 3.		ระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบทั้ง	13	หลัก

	 4.		ชื่อไม่ต้องระบุค�าน�าหน้าชื่อ

	 5.	 การระบุเลขที่บัตรประชาชน	 ชื่อ-สกุล	 และวันเดือนปีเกิดให้

ถูกต้อง	รูปแบบที่ถูกต้อง	วัน/เดือน/ปี		เช่นวันที่เกิดวันที่	7	กรกฎาคม		

2565		ให้กรอก			7/7/2565

	 6.		รหัสผ่านสูงสุดไม่เกิน	13	ตัวอักษร

	 7.		เมื่อสมาชิกลงทะเบียนขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว	 ต้องรอผล 

การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ก่อน	จึงจะสามารถใช้งานได้

การน�าค่าหุ้นสมทบให้ครบเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

	 ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า	 สมาชิกไม่ต้องจ่ายเงินสดให้กับตัวแทน	

หรือกับบุคคลใดทั้งสิ้น		สหกรณ์ฯ				จะหักในเงินกู้สามัญของสมาชิก

เท่านั้น						ให้ครบหลักเกณฑ์การกู้เงิน	หากมีบุคคลใด		ขอให้สมาชิก

จ่ายเงินสดในการซื้อหุ้นเพิ่ม	อย่าหลงเชื่อจ่ายเงินให้เป็นอันขาด			

การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  พ.ศ. 2559  (เพิ่มเติม)

	 ตามประกาศสหกรณ์ฯ	 	 เรื่องการให้เงินกู ้สามัญแก่สมาชิก		 

พ.ศ.	 2559	 	 (ใหม่)	 	 ลงวันที่	 4	 กรกฎาคม	 	 2559	 	 ก�าหนดเกณฑ์ 

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

ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	20		ท�าให้สมาชิกส่วนหนึ่งที่เงินเดือน

เต็มขั้น	ไม่สามารถกู้เงินสามัญได้ตามสิทธินั้น

	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 	 43	 	 เมื่อวันที่	 	 28	

กรกฎาคม			2559			พิจารณาเห็นว่าเพื่อไม่ให้สมาชิกได้รับผลกระทบ 

กรณีดังกล่าว	 	 รวมทั้งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้

สมาชิกได้ออมทรัพย์มากขึ้น	 	 	 จึงเห็นชอบให้ก�าหนดการส่งค่าหุ้น

ของสมาชิกที่กู้เงินสามัญวงเงิน	 เกิน	1,200,000	–	1,500,000	บาท		 

โดยส่งค่าหุ้นเพิ่มจากเกณฑ์เดิม	 (ร้อยละ	15)	 	 ในอัตราร้อยละ	0.50		

ของวงเงินกู้ใหม่ในแต่ละครั้ง	 	 จนครบเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 	 ร้อยละ	 20		

หรอืหากสมาชกิมคีวามประสงค์จะส่งค่าหุน้ครบเกณฑ์ในครัง้เดยีวเลย		

ก็สามารถท�าได้สิทธิการกู้สามัญของสมาชิก	 นอกเหนือจากที่กล่าวน้ี

ยังคงเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ	 เรื่องการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก						

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

	 ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับ		ตั้งแต่	วันที่		29		กรกฎาคม		2559					เป็นต้นไป

การจ่ายเงินกู้สามัญ ม.ค.-พ.ย.  2565

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ (เพิ่มเติม)
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 	 	 ชุดที่	 42	 	 เม่ือวันท่ี	 28		

ตุลาคม	 	 2558	 	พิจารณาเห็นชอบให้เพิ่มหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ	

วงเงนิเกนิ	1,500,000.00	บาท	เนือ่งจากเหน็ว่าเป็นยอดเงนิกู้ทีส่งูมาก	 

เพ่ือป้องกันไม่ให ้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ฯ	 และสมาชิก 

ผู้ค�า้ประกนั		จงึให้ผู้กูแ้ละผู้ค�า้ประกันมาลงลายมอืชือ่ร่วมกันในสญัญา

กู้เงินสามัญและสัญญาค�้าประกัน		ณ		ที่ท�าการของสหกรณ์ฯ			 ทั้ ง นี้ 

ให้เริ่มใช้และถือปฏิบัติ		ตั้งแต่วันที่	4	มกราคม		2559		เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ (เพิ่มเติม 2)
	 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ			ชุดที่		42			ครั้งที่	10/2558			

เมือ่วนัที	่	30		พฤศจกิายน		2558		พจิารณาเหน็ว่าเพือ่	ให้การกูเ้งนิสามญั 

ของสมาชิกใกล้เกษียณอายุราชการ	 	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 

ลดความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้จากสาเหตตุ่าง	ๆ 		จงึเหน็ชอบให้เพิม่หลกัเกณฑ์ 

การกู้เงินสามัญ		ส�าหรับสมาชิก		ที่มีอายุตั้งแต่		58		ปี		บริบูรณ์ขึ้นไป			 

โดยให้ผู ้กู ้และผู้ค�้าประกัน	 	 มาลงลายมือช่ือพร้อมกันในสัญญา 

กู้เงินสามัญและสัญญาค�้าประกัน		ณ		ที่ท�าการของสหกรณ์ฯ		

	 ท้ังนี้ให้เริ่มใช้และถือปฏิบัติ	 	 ตั้งแต่วันที่	 	 4	 	 มกราคม	 	 2559					

เป็นต้นไป

การให้สวัสดิการกับสมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม
		 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 	 	ชุดที่	 	 42	 	 ในการประชุม 

ครัง้ที	่		4	/2558			เมือ่วนัที	่	26		พฤษภาคม			2558				เหน็ชอบช่วยเหลอื 

เป็นค่าพวงหรดี		จ�านวน		800		บาท(แปดร้อยบาทถ้วน)		จากเดมิ	500		บาท	 

(ห้าร้อยบาทถ้วน)ให้กับทายาทหรือบุคคลที่น�าพวงหรีด	 ในนาม

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง	 	 จ�ากัด	 	 ไปเคารพศพ		 

โดยให้ถ่ายรปูพวงหรดีในการไปเคารพศพ	แนบมาพร้อมค�าขอเบกิเงิน

ค่าพวงหรีด		

สรุปรายงานการเงิน  ณ   สิ้นเดือนมีนาคม  2565
สมาชิก		 2,621	 ราย

สมาชิกสมทบ			 631	 ราย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร											 34,237,031.03	 บาท

เงินฝากสอ.ครูกาญจนบุรี																										35,343,723.66	 บาท

ถือหุ้นกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 217,000,000.00	 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ											74,200,000.00	 บาท

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

เงินฝากประจ�า		ชสอ.	 20,000,000.00	 บาท

เงินฝากประจ�า																	 26,767,293.71	 บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ														 8,099,061.93	 บาท

เดือน จ�านวน (ราย) จ่ายจริง(บาท)

ม.ค.	65 49 4,772,653.50

ก.พ.	64 60 6,249,234.79

มี.ค.	65 53 6,442,762.00

รวม 162 17,464,650.29



ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ�ากัด 7

 การจ่ายเงินสมาชิก ถึงแก่กรรม ปี 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564

 

การให้สวัสดิการกับสมาชิก
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

	 จัดสรรก�าไรสุทธิ	 ปี	 	 2565	 จ�านวน	 	 350,000.00	 บาท	 

ยอดคงเหลือยกมา	 62,500.00	 บาท	 	 คงเหลือทุนฯ	 	 จ�านวน	

412,500.00	บาท

ทุนสงเคราะห์เพื่อการศพสมาชิก
1.	เป็นสมาชิก	ไม่เกิน	1	ปี			ได้รับเงินสงเคราะห์			5,000		บาท

2.	เป็นสมาชิก		เกนิ	1	ปี	แต่ไม่เกนิ	5	ปีได้รบัเงนิสงเคราะห์	10,000	บาท			

3.	เป็นสมาชกิเกนิ	5	ปี	แต่ไม่เกนิ	10	ปีได้รบัเงนิสงเคราะห์	15,000	บาท 

4.	เป็นสมาชิกเกิน	10	ปีแต่ไม่เกิน15	ปีได้รับเงินสงเคราะห์	20,000	บาท                                             

5.	เป็นสมาชิกเกินกว่า	15	ปี		ได้รับเงินสงเคราะห์	25,000		บาท

ทนุสงเคราะห์เพือ่การศพสมาชิก		จดัสรรในปี	2565		จ�านวน	930,000	บาท	 

ยอดคงเหลือ		ยกมา		-		บาท		จ่ายทุนฯ	ถึงเดือนมีนาคม	2565						

เป็นเงิน	250,000.00	บาท		คงเหลือทุนฯ		680,000.00.บาท																	

ทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
	 -	 สมาชิกอายุครบ	65	ปี	บริบูรณ์		ได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ		 

รายละ		3,000.00		บาท

		 -	 สมาชิกอายุครบ	 66	 ปี	 ขึ้นไป	 ได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ	 

รายละ	2,000	บาท	 	และจะจ่ายไปถึงอายุครบ	80	ปี	 	 ถือว่าสิ้นสุด

การจ่ายเงิน

	 โดยจะจ่ายเงินให้สมาชิกในวันครบรอบวันเกิดของสมาชิก		 

หากไม่สามารถมารับ	 	 	 เงินได้ด้วยตนเอง	ให้แฟกซ์ส�าเนาบัตรประชาชน	

และส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากส่งมาให้สหกรณ์ฯ	จะได้โอนเงินให้ต่อไป 

	 ทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ	 	 จัดสรรก�าไรสุทธิ	 ปี	 	 2565	 จ�านวน																																							

2,900,000	 บาท	 	 ยอดคงเหลือยกมา	 	 จ�านวน	 650,000.00	 บาท		 

รวมเป็นเงิน	 	 3,550,000.00	บาท	จ่ายทุนฯ	ถึงเดือนมีนาคม	2565	 

เป็นเงิน	885,000.00	บาท		คงเหลือทุนฯ	2,665,000.00		บาท

	 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561	เมื่อวันเสาร์ที่	2	กุมภาพันธ์		

2562	 อนุมัติให้จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุที่อายุครบ	 60	 ปี		

คนละ		10,000	บาท		ในวันที่สมาชิกเกษียณอายุราชการ		

การให้เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
	 1.	 ประสบอุบัติเหตุและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล		 
ได้รับการช่วยเหลือวันละ	 500	 บาท	 (ห้าร้อยบาทถ้วน)	 แต่ไม่เกิน	
10,000	บาท	
	 2.		หากทพุพลภาพโดยสิน้เชงิ		อนัสบืเนือ่งจากข้อ	1.	ให้ได้รบัการ
ช่วยเหลือเพิ่มอีก	20,000.00	บาท	

เงินฝากออมทรัพย์						 673,898,407.63		 บาท

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเพิ่มสุข															28,704,396.99	 บาท

ทุนเรือนหุ้น																																				1,090,066,810.00	 บาท

ทุนส�ารอง					 127,874,206.95	 บาท

ทุนต่างๆของ				 6,624,220.21	 บาท

รายรับ		 24,936,861.52	 บาท

รายจ่าย	 4,683,111.41	 บาท

รายได้สูงกว่ารายจ่าย			 20,253,750.11	 บาท

(ยังไม่ได้ปรับปรุงด้านบัญชี)

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝาก
	 ที่ประชุมคณะกรรกมารด�าเนินการ	ชุดที่		46			ในการประชุมเมื่อ

วันที่		27		พฤศจิกายน		2562			เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

และเงนิรบัฝากโดยให้มผีลตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2563	เป็นต้นไป	ดงันี้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกูส้ามญัและเงนิกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิ			อตัราดอกเบีย้ร้อยละ	6.20		ต่อปี			 

เงินกู้ค่าหุ้นที่สะสมไว้กับสหกรณ์	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ		5.70		ต่อปี

ข้อแนะน�า  การกู้เงิน
“ควรกู้เมื่อจ�าเป็น			อย่ากู้ตามสิทธิ”

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ผลประโยชน์ของสมาชิก
	 	ด้วยข้อมูลของสมาชิกบางท่านไม่เป็นปัจจุบัน	 	 เน่ืองจากสมาชิก

ย้ายสังกัด		ย้ายที่อยู่	ปรับอัตราเงินเดือน					เพื่อให้การติดต่อและท�า

ธุรกรรมระหว่างสหกรณ์ฯ		กับสมาชิกเป็นไปอย่างถูกต้องและป้องกัน

ปัญหาทีอ่าจเกดิข้ึน		ขอความร่วมมอืสมาชกิทีม่กีารเปลีย่นแป	ลงข้อมลู

ต่างๆ	โปรดแจ้งรายละเอียดให้สหกรณ์ฯ	ทราบ	

	 Fax		034-612858	หรือโทร.แจ้ง	034-612859	,034-612860

	 สมาชิกที่ประสงค์จะช�าระหนี้เงินกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน			ช�าระได้

ทุกวันท�าการ	ระหว่างเวลา	08.30	–	15.00	น.					

	 ปัจจบุนัสหกรณ์ให้บรกิารสมาชกิ		ในช่วงพกัเทีย่งสมาชกิสามารถ

ติดต่อรับบริการได้เหมือนเวลาท�าการปกติ	

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

รายการ อัตราร้อยละ/ปี หมายเหตุ

ออมทรัพย์ 3.00

ออมทรัพย์พิเศษ 2.25

ออมทรัพย์เกษียณเพิ่มสุข 3.25

ประจ�า	12		เดือน 3.50

สมาคม รวมทั้งหมด(คน)

สสอ.รท. 551

สส.ชสอ 35

ถึงแก่กรรม

(ราย)

จ�านวนเงินที่สมาชิก

ได้รับรวมทั้งสิ้น

 (บาท)

ยอดสุทธิทายาทได้รับรวม

ทั้งสิ้น

(บาท)

สสอ.รรท

41 25,373,328.62 18,853,959.02

สส.ชสอ.

3 1,202,801.00 1,095,557.49
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คณะกรรมการอ�านวยการ
1.	 นายอ�านาจ		ชูวงษ์	 087-4169069
2.	 นายกมล		สงวนวงศ์	 081-8694294
3.	 นายสมบัติ		พวงสมบัติ	 081-8574628
4.	 นายกิตติ์ชญชาต		เสมค�า	 062-1515453
5.	 นายสุรพล		ศีลอวยพร	 089-8021604

คณะกรรมการเงินกู้
1.	 นายเสรี		ภักดี	 084-9936144
2.	 นายเจริญศักดิ์	ทรัพย์ประดิษฐ	 081-9263534
3.	 นายประสิทธิ์		ฮวบดี	 089-8252930
4.	 นายวินัย	อุทัยแสน	 091-4155619
5.	 น.ส.จันทรา		จัตุกูล	 081-8807478

คณะกรรมการศึกษาฯ
1.	 นายยศวัจน์		ศรีเรืองเจริญ	 062-3641596
2.	 นายเกรียงศักดิ์		ชัยวนารมย์	 081-8586375
3.	 นายทวีป		โขคพินพง	 095-2544179
4.	 นายจิตศักดิ์	อนุศาสนนันท์	 089-8362094
5.	 นายวิวัฒน์ชัย	เหมสังวาลย์กุล	 098-2635529

ผู้ตรวจสอบกิจการ
1.	 นางวรรณวิมล		สิงหวัฒนศิริ	 092-2541961
2.	 นางวรรณา		รัตนพรชัย	 098-2703727

ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
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	 080-0703788
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
สมาชกิท่านใด โอนเงนิเข้าบญัชสีหกรณ์ฯ  โปรดแฟกซ์     สลปิโอนเงิน   

หรือโทร.แจ้งให้ทราบด้วย   เพื่อที่จะได้ลงบัญชีได้ถูกต้อง

หมายเลขบญั
ชธีนาคารขอ

งสหกรณ์ฯ

เบอร์โทรทัพท์  ติดต่อ	 	การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล				หากต้องย้ายโรงพยาบาล														
เพื่อรักษาตัวต่อ	 ให้นับระยะเวลานอนในโรงพยาบาลต่อเนื่องได้	 
(แต่การย้าย	 โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวต่อ	 	 ต้องย้ายทันทีนับแต่ออก
จากโรงพยาบาลแรก	 จึงจะถือว่าเป็นการนับระยะเวลารักษาตัว 
ต่อเนื่องได้)						
	 	การยืน่เร่ืองขอรับเงนิช่วยเหลอืสมาชิกประสบอบุติัเหตตุ้องยืน่ขอ		 
ช่วยเหลือภายใน		30		วัน		หลังจากออกจากโรงพยาบาล			
ทุนสาธารณประโยชน์
	 	ทุนสาธารณประโยชน์จัดสรรก�าไรสุทธิ			ในปี			2565		จ�านวน											
80,000.00	 บาท	 	 ยอดคงเหลือยกมา	 จ�านวน	 30,367.97	 บาท			 
รวมเป็นเงนิ		110,367.97		บาท	จ่ายทนุฯถงึเดอืนมนีาคม		2565			เป็นเงนิ	 
6,750.00	บาท	คงเหลือทุนฯ	103,617.97	บาท

การให้เงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ
ข้อ 1. การใช้ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย	 มีวัตถุประสงค์
เพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากภยัพบิตั	ิ	เป็นการท�าให้
ทีพ่กัอาศยัเสยีหายจนไม่สามารถพกัอาศยัอยูไ่ด้		เช่น	อคัคภียั	อทุกภยั	
วาตภัย	แผ่นดินไหว	ฟ้าผ่า	หรือภัยพิบัติอื่นๆอันเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ที่พักอาศัย														
	 1.1		ทีพ่กัอาศยั	หมายถงึ	ทีพ่กัอาศยัทีอ่ยูจ่ริงเป็นประจ�าโดยมชีือ่
อยู่ในทะเบียนบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย	
	 1.2		อคัคภียั	หมายถงึ	ภยัทีเ่กดิขึน้จากไฟ	จนเป็นเหตใุห้เกดิความ
เสียหาย
	 1.3		วาตภัย		แผ่นดินไหว		ฟ้าผ่า	หรือภัยพิบัติอื่น			ให้หมายถึง 
ภัยที่เกิดตามธรรมชาติ	 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายสุดวิสัยที่จะ
ป้องกันได้	ให้ได้รับความช่วยเหลือสามพันบาท
	 1.4		อุทกภัย		ให้หมายถึงภัยที่เกิดตามธรรมชาติ	เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายสุดวิสัยที่จะป้องกันได้	 	 ให้ได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน
สามพันบาท
ข้อ 2. สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ			อัคคีภัย		ตามข้อ	1.2		เป็นเหตุให้
ที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้	 	 จะได้ 
รับความช่วยเหลือ		ดังนี้
	 2.1		เป็นสมาชิก		ไม่เกิน	5	ปี				ได้รับความช่วยเหลือไม่เกินแปด
พันบาท
	 2.2	 	 เป็นสมาชิก	 เกิน	 5	 ปีขึ้นไป	 ได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ข้อ 3. ให้สมาชกิยืน่ค�าร้องขอความช่วยเหลอื	เพือ่ขอรบัการสงเคราะห์
ภายในหกสิบวัน	 นับตั้งแต่วันท่ีประสบภัยพิบัติ	 และต้องรวบรวม 
หลกัฐานต่างๆ	ได้แก่	ส�าเนาทะเบยีนบ้านทีเ่กดิภยัพบิตั	ิและภาพถ่าย	
เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาบันทึกรับรองความเสีย
หายทีเ่กดิขึน้ด้วย	กรณปีระสบอทุกภยัต้องแนบใบประกาศของจงัหวดั		
ระบุพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยมาด้วย
ข้อ 4. 	สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ	 ถึงแก่ความตาย	 ให้คู่สมรส	 หรือ
ทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 มีสิทธิยื่นค�าร้องขอรับเงินสงเคราะห์
แทนได้
ข้อ 5.	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	นอกจากตามที่ก�าหนดไว้นี้			ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์			


