
 

 

 

 

 

 

จดหมายขา่ว 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูมุพร จ ากดั 

ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม 2563 

ทีมงานศึกษาและประชาสมัพนัธ ์: รายงาน 

หลกัเกณและเง่ือนไขในการจดัสวสัดิการ 

เงินก ูส้ามญัเพ่ือซ้ือสินคา้  

ประจ าปี 2563 

คุณสมบัติ 
 ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ในปีบัญชี พ.ศ. 2562 – 2563 

หลักเกณฑ์ 
 1. การหักชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยและหุ้นทุกรายการต้องมี
เงินเดือนเหลือ ดังนี้ 
 1.1 ยื่นกู้และได้รับเงินกู้ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 – 25 
มีนาคม 2563 ต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 1,000.00 บาท 
 1.2 ยื่นกู้และได้รับเงินกู้ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 – 31 
ตุลาคม 2563 ต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 2. วงเงินกู้ กู้ได้เท่ากับราคาสินค้าแต่ไม่เกิน 400,000.00 บาท 
อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า กู้สามัญ/พิเศษ ร้อยละ 0.25 บาทต่อปี ชำระคืน
ไม่เกิน 72 งวด 
 3. สมาชิกมีความต้องการซื ้อสินค้าประเภทใดต้องระบุให้
ชัดเจน 
 4. การกู้เงินสวัสดิการสินค้าโดยสมาชิกค้ำประกัน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 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 ค้ำประกันเงินกู้สวัสดิการทุกประเภท 
ไดเ้พียง 5 สัญญา และต้องเป็นผู้กู้คนละคน 
 6. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสวัดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า
สำหรับสมาชิกสัญญาเดิม สามารถเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้
สามัญเพื ่อซื ้อสินค้าใหม่ได้ โดยนับเป็นสัญญาเดียว วงเงินไม่เกิน 
400,000.00 บาท 

 

 

ขั้นตอนการขอกู้ 
 1. การยื่นคำขอกู้ ส่งคำขอกู้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทุกสาขา ได้ตั ้งแต่
วันที ่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันที ่ 31 
ตุลาคม 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 หนังสือยินยอมให้หักเงินของผู้กู ้และ
ผู้ค้ำประกัน 
 1.4 สำเนาบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของ 
ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (ลงนามรับรองด้วยตนเอง) 
 2. การลงลายมือชื ่อในส ัญญากู ้และ
สัญญาค้ำประกัน ให้ลงลายมือชื่อตามที่สหกรณ์
ได้ประกาศให้ทราบ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

ท่ี แผน/งาน/โครงการ งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 ดำเนินการ 

1 แผนงานการเงิน       

  1.1 โครงการระดมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 250,000.00 ─ มี.ค. - พ.ย. 63 

  1.2 โครงการสวัสดิการเงินกูส้ามัญเพ่ือซื้อสินค้า ─ ─ ก.พ. - ต.ค. 63 

  1.3 โครงการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ ─ ─ มี.ค. - พ.ย. 63 

  1.4 โครงการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาสำหรับสมาชิก คู่สมรสและบุตร ─ ─ มี.ค. - พ.ย. 63 

 1.5 โครงการสรรหาเงินกูจ้ากสถาบันการเงินภายนอกเพ่ือประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก ─ ─ ก.พ. - พ.ย. 63 

 1.6 โครงการสวัสดิการเงินกูส้ามัญเพ่ือชำระเงินค่าธรรมเนียมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. และสสอ.รท. ─ ─ ก.พ. - มี.ค. 63 

2 แผนงานบุคลากร      

  2.1 โครงการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับสถาบนัและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 500,000.00 800,000.00 มี.ค. - พ.ย. 63 

  2.2 โครงการประชุมสัมมนาไตรภาค ี 126,000.00 126,000.00 ก.พ. - มี.ค. 63 

 2.3 โครงการเข้าร่วมประชุมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต ้ ─ 175,000.00 ก.พ. - พ.ย. 63 

  2.3 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานตน้สังกัดสมาชิกท่ีหักเงินให้สหกรณ์ (ตามท่ีจ่ายจริง) 125,000.00 125,000.00 มี.ค. - พ.ย. 63 

  2.4 โครงการยกย่องเชิดชูเกยีรติ 8,000.00 24,000.00 มี.ค. - พ.ย. 63 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป      

  3.1 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 93,200.00 105,200.00 ก.พ. - พ.ย. 63 

  3.2 โครงการจิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ และการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  50,000.00 ─ มี.ค. - พ.ย. 63 

  3.3 โครงการบริหารความเสี่ยง 72,600.00 72,600.00 มี.ค. - พ.ย. 63 

  3.4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัตงิานประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 144,400.00 144,400.00 ก.พ. - ต.ค. 63 

4 แผนงานศึกษาและประชาสัมพันธ ์      

  4.1 งานการศึกษา      

       4.1.1 โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ (ตามท่ีจ่ายจริง) 1,000,000.00 1,000,000.00 ต.ค. - พ.ย. 63 

  4.2 งานประชาสัมพันธ ์      

       4.2.1 โครงการประชาสัมพันธ ์ 126,900.00 218,400.00 ม.ค. - พ.ย. 63 

      4.2.2 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และระบบข้อมูลสมาชิก ─ 374,680.00 ม.ค. - พ.ย. 63 

  4.3 งานบริการสังคม      

       4.3.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 240,000.00 240,000.00 ก.พ. - พ.ย. 63 

       4.3.2 โครงการออมทรัพย์ออมความด ี 150,000.00 150,000.00 มี.ค. - พ.ย. 63 

      4.3.3 โครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ป ี2563 ─ 225,500.00 ก.พ. - พ.ย. 63 

 

  
  

  
 
 
 

 

แผน/งาน/โครงการ ประจำปี 2563 
ที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

 

 ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชุมพร จำกัด ชุดที่ 67 มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้กู้
ที่ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 4 งวด ขึ้นไป และผู้สอบบัญชีได้ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2562 ทุกราย โดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้
สมาชิกผู้กู้สามารถหักส่งชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้เป็นปกติ ส่งผลให้
สหกรณ์ฯ มีความมั่นคง และผู้ค้ำประกันไม่เดือดร้อน 
 ฉะนั้น จึงขอเรียนเชิญสมาชิกผู้กู้ทุกรายที่ผิดนัดชำระ
หนี้และผู้สอบบัญชีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2562 ไปตาม
วัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 

 

สหกรณ์ฯ ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ให้สมารถหักชำระหนี้ได้เป็นปกติ 

ที ่ สมาชิกสังกัดหน่วย สถานที่ประชุม วัน/เวลา หมายเหต ุ
1 จังหวัด,เมือง,ร.ร.มัธยม ห้องประชุม ชั้น 4 

สำนักงานใหญ่ 
12 ก.พ. 63 

เวลา 09.00 น. 
 

2 ท่าแซะ,ปะทิว, 
ร.ร.มัธยมท่าแซะ 

ห้องประชุมสหกรณ์ฯ 
สาขาท่าแซะ 

14 ก.พ. 63 
เวลา 09.00 น. 

 

3 หลังสวน,ละแม,พะโต๊ะ, 
ร.ร.มัธยม 

ห้องประชุมสหกรณ์ฯ 
สาขาหลังสวน 

17 ก.พ. 63 
เวลา 09.00 น. 

 

4 ทุ่งตะโก,สวี,ร.ร.มัธยม ห้องประชุมสหกรณ์ฯ 
สาขาสวี 

19 ก.พ. 63 
เวลา 09.00 น. 

 

 


