
 

 

 

 

 

 

จดหมายขา่ว 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูมุพร จ ากดั 

ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 10 ประจ าเดือนตลุาคม 2563 

ทีมงานศึกษาและประชาสมัพนัธ ์: รายงาน 

ขยายเวลาการจัดสวัสดิการเงินกู้ 
สามัญเพื่อซื้อสินคา้ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 

  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสวัสดิการ
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยครบกำหนดเมื่อวันที่               
31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นั้น 
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ชุดที่ 67 โดยมติเวียน ที่ ว 4/2563 เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลายื่นกู ้สวัสดิการเงินกู ้สามัญเพื่อซื ้อสินค้า ประจำปีบัญชี                    
พ.ศ. 2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 

คุณสมบัต ิ
 ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ในปีบัญชี พ.ศ. 2562-2563 

หลักเกณฑ ์
1. การหักชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยและหุ้น ทุกรายการต้องมีเงินเดือน
เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
2. วงเงินกู ้ กู ้ได้เท่ากับราคาสินค้าแต่ไม่เกิน 400,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยต่ำกว่า กู้สามัญ/พิเศษ ร้อยละ 0.25 บาทต่อปี ชำระคืนไม่เกิน 
72 งวด 
3. สมาชิกมีความต้องการซื้อสินค้าประเภทใด ต้องระบุให้ชัดเจน 
4. การกู้เงินสวัสดิการสินค้าโดยสมาชิกค้ำประกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้ 
 4.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000.00 บาท สมาชิกค้ำประกัน 1 คน 
 4.2 วงเงินกู้เกิน 100,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 200,000.00 
บาท สมาชิกค้ำประกัน 2 คน 
 4.3 วงเงินกู้เกิน 200,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 300,000.00 
บาท สมาชิกค้ำประกัน 3 คน  
 4.4 วงเงินกู้เกิน 300,000.00 บาท สมาชิกผู้ค้ำประกัน 4 คน 
5. สมาชิก 1 คน ค้ำประกันเงินกู้สวัสดิการทุกประเภทได้เพียง 5 สัญญา 
และต้องเป็นผู้กู้คนละคน  
6. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้าสำหรับ
สมาชิกสัญญาเดิม สามารถเข้าร่วมโครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า
ใหม่ได้ โดยนับเป็นสัญญาเดียว วงเงินไม่เกิน 400,000.00 บาท 

ขั้นตอนการขอกู้  
1. การยื ่นคำขอกู้ ส่งคำขอกู ้กับสหกรณ์ฯ ทุก
สาขา ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

 1.1 สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายก่อนยื่น
คำขอกู ้ (ผู ้บริหารหรือหัวหน้าการเงินลงนาม
รับรอง) 
 1.2 หน ังส ือร ับรองเง ินได ้รายเด ือน 
(ผู้บริหารหรือหัวหน้าการเงินลงนามรับรอง) 

 1.3 หนังสือยินยอมให้หักเงินของผู้กู้และ
ผู้ค้ำประกัน 
 1.4 สำเนาบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน ของ
ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (ลงนามรับรองด้วยตนเอง) 
2. การลงลายมือชื ่อในสัญญากู้และสัญญาค้ำ
ประกัน ให้ลงลายมือชื่อตามที่สหกรณ์ได้ประกาศ
ให้ทราบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำกองบรรณาธิการ 
     1. นายบุญลอย    เพียรมาก      ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์          2. นายสมคิด             พานิชเกษม     กรรมการ    3. นายอนิรุธน์   รัตนทวี     กรรมการ  

     4. นายสมเจตน์    จันทร์เจริญ   กรรมการ            5. นายนุกูล               พาหุนนท์        กรรมการและเลขานุการ   6.นายบรรจง     โลกมิตร   ที่ปรึกษา 

     7. นางสุมาลี       ธรรมวุฒิ       ผู้จัดการ            8. นางสาวชนันภรณ์    ครรชิต           เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชุมพร จำกัด ปี 2563 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 มีสมาชิกส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองทั้งหมด 22 ทีม 
จำนวน 47 คน แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 40 ปี จำนวน 9 ทีม, รุ่นอายุ 41- 59 ปี จำนวน 8 ทีม และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
จำนวน 5 ทีม โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ดังนี้ 

รุ่นอายุไม่เกิน 40 ป ี
รางวัล ประเภท D1 ประเภท D2 

รางวัลชนะเลิศ ทีมโรงเรียนสวนศรีวิทยา ทีมสิงห์เหนือปะทิว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวังไผ่ ทีมเหลนย่าชื่น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ทีมโรงเรียนละแมวิทยา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม CK SPORT ทีมครู ม.ว. 

รุ่นอายุไม่เกิน 41-59 ปี 
รางวัล ประเภท D1 ประเภท D2 

รางวัลชนะเลิศ ทีมบ้านถ้ำธง ทีมไม้แดง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสวี ทีมปะทิวอ่าวไทย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมคุ้มวินไท ทีมเพชรชุมพร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ทีมสหกรณ์พัฒนา 

รุ่นอายุ 60  ปีขึ้นไป 
รางวัล ประเภท D1 ประเภท D2 

รางวัลชนะเลิศ ทีมละแม 1 ทีมสวี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมละแม 2 - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมลีโอ - 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสองวัย-สูงวัย - 

 

ผลการแข่งขนักีฬาเปตอง 

สอ.ครชูมุพร จ ากดั ประจ าปี 2563 

 


