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                สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ในเดือน ก.ย.54 
นี้ก็เป็นเดือนที่เราปิดบัญชีสหกรณ์ ฯ เพื่อที่จะสรุปผลการดําเนินงาน 

ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการจะนําข้อมูลมาพิจารณาวางแผน 

จัดสรรกําไรอย่างรอบคอบโดยยึดถือตามระเบียบ และข้อบังคับ  
โดยมีตัวแทนสหกรณ์จังหวดั เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้การดําเนินการ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและชัดเจน  สมาชิกทุกท่านจึงสามารถ 
ไว้วางใจในการดําเนินการของสหกรณ์ ฯ ได้ 

     สําหรับเงินปันผลและเฉลีย่คืน ทางฝ่ายจัดการได้กันเงินไว้แล้ว 
และจะรีบดําเนินการใหเ้ร็วที่สดุ 

        และสมาชิกท่านใดที่มีเงินฝาก ขอให้นําสมุดบัญชีมาปรับ 

เพื่อให้ท่านได้รับทราบดอกเบี้ยที่จะได้รับ  พร้อมทั้งตรวจสอบ 

ความถูกต้อง  ส่วนท่านใดมีความประสงค์จะขอถอนดอกเบี้ย 
กรุณาแจ้งทางสหกรณ์เพื่อกันเงินด้วยนะครับ 

      ผมและคณะกรรมการดําเนินงานการ ผู้สอบกิจการ ขอขอบคุณ 

ทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแลเงินของท่าน  
เราจะมุ่งมั่นสานต่อ เพื่อขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ ให้มั่นคง 
และมีผลประกอบการสูงสดุ     ทางสหกรณ์พร้อมที่จะเปิดรับฟัง 
ทุกคําแนะนําและข้อคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่าน เพื่อเปิดมุมมอง 
ของสหกรณ์ให้ทราบความต้องการและนํามาพิจารณา 
จัดสวสัดิการเพิ่มเติม เพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่าน                      
       สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตามวารสารของ 
สหกรณ์ด้วยดีมาตลอด และสามารถอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ 

ในเวปไซค์ของสหกรณ์ (www.wing5–coop.com) 
 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า 
  
                                                              ขอบคุณครับ 
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        เมื่อฉบับที่แล้ว ทางสหกรณ์ ฯ ได้ตอบปัญหาของท่านสมาชิกแล้วว่าการกู้เงนิกับสหกรณ์ 

นั้น มีการกู้แบบไหนบา้ง  ในฉบับนี้จะมาขยายความให้รู้กันไปเลยวา่แต่ละชนิดนั้นมีเงื่อนไข 

 และมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรกันบ้าง 
      คุณสมบัติผู้กู ้
   1. สมาชิกเข้าใหม่ ต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 1 งวด หรือ 1 เดือน สําหรับผู้ซึ่งเคย 
ลาออกจากการเปน็สมาชิกมาแล้ว (โดยต้องลาออกครบ 1 ปี) จึงจะมาสมัครเป็นสมาชิก 
และต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกวา่ 6 งวด ติดต่อกัน 

       2. ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา จนท.ของสหกรณ์ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง 
ในสังกัด กองบนิ 5ฯ 
       3.การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกูส้ามัญ ดอกเบี้ยเงินกู ้และค่าหุ้นของสมาชิก รวมกันแล้ว 
ต้องมีเงินเหลือไม่น้อย กว่า 30  % ของเงินเดือน และมีให้เลือก 2 แบบคือ  
              *  ส่งแบบเงนิต้นเท่ากันทุกงวด 
              *  ส่งแบบ เงินต้น บวก ด้วยดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดเท่า ๆ กัน 

 �������	
�� ���������� ��������
�� �����
��� 
1.วงเงินกู้ 90% 
ของค่าหุ้น 

2. ส่งชําระได้ถึง  
150 งวด 
3. 
ไม่ต้องมีคนค้ําประกัน 

4. 
ไม่ต้องทําประกันชีวิต 
 

 

1.วงเงินกู้ 1,500,000.-
บาท   แต่ต้องมีเงิน 

เหลือไม่น้อยกว่า 30 %  
ของเงินเดือน 

2. ส่งชําระได้ถึง 150 
งวด 
3. ยกเว้น พนักงาน 

ราชการได้ตามระยะ 
เวลาที่เหลือ จาก 
สัญญาจ้าง 
4.ผ่อนชําระในสัญญา 
เดิม มาแล้ว 1 ใน  4  
ของ จํานวน งวดที่ทํา 
สัญญา ไว้เก่า 
5. มีคนค้ําประกัน 2 คน 

6.ถ้ากู้เกิน 700,000. 
บาท ต้องทําประกัน 

ชีวิตใน ส่วนที่เกิน  
700,000.-บาท  เท่านั้น 

     

1.วงเงินกู้ 1,500,000.-
บาท   และต้องมีเงิน 

เหลือไม่น้อยกว่า 30%   
ของเงินเดือน 

2.ส่งชําระได้ถึง  150  
งวด 
3. อนชําระจากสัญญา 
เดิม มาแล้วกี่งวดก็ได้ 
4.มีคนค้ําประกัน   
   2 คน 

5. ถ้ากู้เกนิ 700,000.- 
บาทต้องทําประกัน 

ชีวิตในส่วนที่เกิน  
700,000.-บาท เท่านั้น 

1.กู้ได้ ครึ่งหนึ่งของ 
 เงินเดือน ไม่เกิน    
 10,000.-บาท 
และต้องมีเงินเหลือไม่ 

 น้อยกวา่ 15 % 
ของ เงินเดือน 

2. ส่งชําระได้ถึง  4 
งวด 
3. ส่งของเก่าหมด 
แล้ว  ถึงจะยื่นกู้ใหม่ 
ได้ 
4. ไม่มีคนค้ําประกัน 

      

 จะเห็นได้ว่า การกู้แต่ละประเภทนั้น มีข้อแตกต่างกันออกไป  การจัดอันดับคิวการยืน่กู้นั้น  
  ทางสหกรณ์ จะให้   -  การกู้หุ้นตนเองเป็น    อันดับที่ 1 
                           -  การกู้สามัญปกติ       อันดับที่ 2                
                           - การกู้สามัญพิเศษ       อันดับที่ 3 
                           * ส่วนกู้ฉุกเฉิน    สามารถรับเงินได้เลยภายในวนัเดียว ยกเว้นสหกรณ์ 

เบิกเงินไม่ทันหรือเงินในมือวันนั้นจ่ายให้สมาชิกที่กู้หมดก็จะได้ในวันถัดไป  ถ้าหากสมาชิก 
ท่านใดยังมีข้อสงสัย สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ ที่สหกรณ์ ฯ �������	
���������� � ������ 80,000 ��	 �����	���	� �  �. . .�'�#   �
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