
สารจากประธาน

ปที่ ๔๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๖๒

วารสาร

กรมวิชาการเกษตร จำกัด

สหกรณออมทรัพย

  หน�า
มติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 44        2   
ข�าวประชาสัมพันธ� 3
ฐานะการเง�นและผลการดำเนินงาน 4
แวดวงสหกรณ�  5 - 6
คำถาม – คำตอบ (Q&A)    7
สวัสดิการ   8

สารบัญ
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      วารสารสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด ท่ีอยูในมือของทาน

  ขณะนี้ นับวาเปนฉบับแรกซึ่งจะเปนการดำเนินการของคณะกรรมการ

  ดำเนินการ ชุดท่ี 44 โดยมีทานเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

  เปนประธานฯ และปนี้สหกรณของเราก็จะมีอายุครบการกอตั้งมา 43 ปบริบูรณ

  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นี้ ในชวงเริ่มกอตั้ง สอ.กวก. ของเรา

   มีสมาชิกเพียง 1,546 คนมีทุนเรือนหุนแค 461,980 บาท เม่ือเปรียบเทียบ

  การดำเนินการมาถึง ณ วันน้ีปรากฏชัดเจนวาสอ.กวก.มีการพัฒนากาวหนา

  เปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งจะเห็นวาปจจ�บันเรามีสมาชิกมากถึง 12,751 คน 

  (เพิ่มขึ้นจากเดิม 11,205 คน) มีทุนเรือนหุน 2,531 ลานบาท (เพิ่มขึ้น

     จากเดิม 2,530 ลานบาท หรือ หารอยหาสิบเปอรเซนต) ดังนั้น

       จะเห็นไดวาการพัฒนา โตวัน โตคืน และสามารถผานปญหาอุปสรรค

         ทุกดานมาดวยดี ก็เนื่องจากการไดรับความรวมมือ รวมใจความ

         ชวยเหลือคำแนะนำอยางดีย่ิงจากทานสมาชิก ตลอดจนการใสใจในการ

          บริการและบริหารจากกรรมการเจาหนาที่ของ สอ.กวก. ซึ่งก็เปน

           การตอบสนองอุดมการณของสหกรณที่วางไวคือความเชื่อรวมกัน

            ของมวลสมาชิก วาดวยการชวยตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกัน

             และกันตามหลักสหกรณ จะนำไปสูการอยูดีกินดี มีความเปนธรรม

             และสันติสุขในสังคม

       ในฉบับนี้ทานสมาชิกผูซึ่งเปนเจาของ สอ.กวก. ในฐานะผูถือหุน ก็จะไดรูจักหนาตา และภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางดำเนินการของ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 นี้ จะไดมีการนำเสนอขาวสารทุกแงมุมลาสุดของสหกรณทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะจะไดรับรูการเคลื่อนไหวฐานะ

การเงิน การลงทุน และผลการดำเนินงานตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2562 สุดทายก็จะเปนการตอบคำถาม ขอสงสัย ประเด็นไมเขาใจในการกูเงิน 

การค้ำประกัน สิทธิและหนาที่ ตลอดจนสิทธิตาง ๆ ที่ทานสมาชิกพึงจะไดรับจากสวัสดิการที่ทาง สอ.กวก. ไดปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาขึ้นใหม ตามความ

                                  เหมาะสมกับเหตุการณเศรฐกิจเปนปจจ�บัน

            ทายสุดน้ีทาง สอ.กวก. ก็ตองขอขอบคุณในน้ำใจไมตรี การใสใจความรวมมือ 

                                  การรูหนาท่ีความรับผิดชอบ การสอดสองดูแลและตลอดจนใหคำแนะนำท่ีเปนประโยชน

                                  อยางมากจากทานสมาชิก ซ่ึงก็จะเปนกำลังใจ ในการนำขอมูลตาง ๆ มาวางแผนพัฒนา

                                  ให สอ.กวก. มีความกาวหนาไปอยางเขมแข็ง ม่ันคง เปนท่ียอมรับและเปนสหกรณ

                                  ระดับแนวหนาของประเทศ เปนสหกรณท่ีเขมแข็ง ทันสมัย ใสใจการบริการทุกระดับ

                                   เพื่อใหทานสมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยทั่วถึง

                                                                                         กองบรรณาธิการ

     

โปรดเวียนกันอ่าน



1. (ราง) ระเบียบ สอ.กวก. วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกผูสูงวัย พ.ศ. 2562

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) ระเบียบ สอ.กวก. วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห

สมาชิกผูสูงวัย พ.ศ. 2562 และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไป

2. (ราง) ระเบียบ สอ.กวก. วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม พ.ศ.2562

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) ระเบียบ สอ.กวก.วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห

สมาชิกถึงแกกรรม พ.ศ. 2562 และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไป

3. (ราง) ระเบียบ สอ.กวก. วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อการเขารับรักษาพยาบาล พ.ศ.2562

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) ระเบียบ สอ.กวก. วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อการเขารับ

รักษาพยาบาล พ.ศ. 2562 และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไป

4. (ราง) ระเบียบ สอ.กวก. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ.2562

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) สอ.กวก. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ.2562 

ทั้งนี้ใหมีผลไดก็ตอเมื่อไดมีการตั้งคาระบบโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว

5. (ราง) ระเบียบ สอ.กวก. วาดวยกลุมสมาชิกการเลือกตั้งและการดำรงตำแหนงผูแทนสมาชิก พ.ศ.2562

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ (ราง) ระเบียบ สอ.กวก. วาดวยกลุมสมาชิกการเลือกต้ังและการดำรงตำแหนง

ผูแทนสมาชิก พ.ศ.2562 และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไป

6. การนำเงินคาประสบการณและเงินอื่นใดนอกเหนือจากสินไหมที่จายใหสหกรณที่ไดรับจากบริษัทประกัน

เพื่อตั้งเปนกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

 ตามที่สหกรณฯ ไดจัดใหมีการประกันชีวิตผูกู และประกันภัยผูค้ำประกัน สำหรับสมาชิก 

และสมาชิกที่เปนพนักงานราชการที่ขอกูเงินจากสหกรณฯ 

โดยการประกันชีวิตผูกูครอบคลุมวงเงินกูสามัญทั้งจำนวนสวนประกันภัยผูค้ำประกันจะชดเชยให 90 % 

ของหนี้คงเหลือไวแลวนั้น

 ในสัญญาประกันชีวิตมีขอกำหนดที่บริษัทประกันตองจายใหแกสหกรณนอกเหนือจากสินไหมทดแทน

กรณีผูกูเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ เชน

 - เงินที่บริษัทประกันชีวิตจายใหเปนเงินตอบแทนการหักนำสงเงินคาเบี้ยประกันชีวิต

 - เงินคาประสบการณกรณีบริษัทในรอบปการประกันชีวิตท่ีบริษัทประกันจายคาสินไหมนอยกวาคาเบ้ียประกัน

ตามเกณฑที่กำหนด

 - เงินอ่ืนใดท่ีบริษัทประกับมอบใหสหกรณฯนอกเหนือจากท่ีสัญญากำหนดจากการประชุมคณะกรรมการ

อำนวยการชุดที่ 44 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการอนุมัติใหนำเงินดังกลาวขางตนจัดตั้งเปนกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44

2 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



1. การรับฝากเงินของสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด

 ประกาศ สอ.กวก. ที่ 6/2562 เรื่องการรับฝากเงินของสหกรณออมทรัพย

กรมวิชาการเกษตร จำกัด เพื่อใหการบริหารงานดานเงินรับฝากของสมาชิกและ

สมาชิกสมทบ สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจทางการเงินในปจจุบันจึงไดกำหนดการรับฝากเงินของสมาชิก

และสมาชิกสมทบ เปนดังนี้

1. สมาชิกที่เปนขาราชการ และขาราชการบำนาญ ฝากเงินทุกบัญชีรวมกันไดไมเกินคนละ 3,000,000 บาท 

ตอเดือน ตอคน

2. สมาชิกที่เปนลูกจางประจำ ลูกจางประจำที่รับบำเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ เจาหนาที่สหกรณ 

และสมาชิกสมทบ ฝากเงินทุกบัญชีรวมกันไดคนละไมเกิน 1,500,000 บาท ตอเดือน ตอคน  

         ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2562

2. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห

สมาชิกผูสูงวัย พ.ศ. 2562

 เพื่อเปนการตอบแทนสมาชิกที่เปนสมาชิกจนถึงเกษียณอายุราชการและยังคงเต็มใจเปนสมาชิก

สหกรณตอไป แมอายุจะสูงวัยและอยูในสภาพสังคมผูสูงอายุ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดท่ี 44 ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2562มีมติกำหนดระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการ

เพื่อการสงเคราะหสมาชิกผูสูงวัย พ.ศ.2562 

      สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป และมีอายุการเปนสมาชิก 20 ปขึ้นไป สหกรณฯ 

จะจายเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกผูสูงวัย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

 1. สมาชิกผูสูงวัยมีอายุครบ 65 ป จาย 2,000 บาท

 2. สมาชิกผูสูงวัยมีอายุครบ 70 ป จาย 3,000 บาท

 3. สมาชิกผูสูงวัยมีอายุครบ 75 ป จาย 4,000 บาท

 4. สมาชิกผูสูงวัยมีอายุครบ 80 ป จาย 6,000 บาท

 5. สมาชิกผูสูงวัยมีอายุครบ 85 ป จาย 8,000 บาท

 6. สมาชิกผูสูงวัยมีอายุครบ 90 ป จาย 10,000 บาท

 สหกรณฯ จายเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกผูสูงวัยปละ 1 ครั้ง 

ในวันเกิดของสมาชิกผูสูงวัยแตละคน กรณีวันเกิดตรงกับวันหยุดทำการ 

สหกรณจะจายใหในวันทำการถัดไปโดยจายผานบัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด 

ของสมาชิก

         ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2562

3. ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จำกัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการ

เพื่อการเขารับรักษาพยาบาล พ.ศ. 2562

 สมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีมีอายุการเปนสมาชิกต้ังแต 1 ปข้ึนไปเม่ือเขาพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

มีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลตามจำนวนวันที่เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ในสถานพยาบาล

วันละ 400 บาท แตไมเกิน 10 วัน ภายใน 1 ป ทางบัญชีของสหกรณ

 สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ใชสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลจากสหกรณ ตองนำหลักฐาน

การเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ในสถานพยาบาลมาขอเบิกตอสหกรณภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดไป 

หากเกินกำหนดดังกลาว ใหถือวาใชสิทธิ์ของปถัดไป

         ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2562

3ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



4 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



คณะกรรมการอำนวยการ

1.นายไพโรจน สุวรรณจินดา  2. นายโอภาส จันทสุข  3. นายอนันต บัลนาลังก  4. นายสุจิตร ใจจิตร  5. นายพุฒิธร สาริกา 

6. นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์   7. นายวินัย ชื่นจิตต

คณะกรรมการเงินกู

1. นายอนันต บัลนาลังก  2. นายสมหวัง ประเสริฐโส  3. นายปริกาญจน สุรพันธพิชิต  4. นายบัวแกว บุญวิลัย

5. นางสาวธารทิพย นิติชาติ  6. นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์  7. นายอวยชัย บุญญานุพงศ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ

1. นายโอภาส จันทสุข  2. นายสมหวัง ประเสริฐโส  3. นายอุดร เจริญแสง  4. นายบัวแกว บุญวิลัย  5. นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ 

6. นายพุฒิธร สาริกา  7. นางสาวธารทิพย นิติชาติ

คณะกรรมการบริหารเงินและการลงทุน

1. นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ 2. นายโอภาส จันทสุข 3. นายวินัย ชื่นจิตต 4. นายสุจิตร ใจจิตร 5. นายพุฒิธร สาริกา

6. นายอุดร เจริญแสง 7. นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์

5ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



การประชุมใหญสามัญประจำป 2561วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ 2562 

ณ หองประชุม ชั้น 3 อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร

กตัญชลีดิถีสงกรานต

วันที่ 10 เมษายน 2562  ณ กรมวิชาการเกษตร

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

ณ หองประชุม ชั้น 3 อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร

โครงการสหกรณสัญจร ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

ณ หองประชุม ชั้น 3 อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร

6 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



?(Q&A)คำถาม - คำตอบ
1. คำถาม :   สมาชิกไมไดรับใบเสร็จประจำเดือนของสหกรณ โดยทางสหกรณแจงวาใหเขาดูใบเสร็จฯ ทาง App สหกรณในกรณีสมาชิกไมมี App  

   และเขาดูไมเปนจะทำอยางไร และขอเสนอใหทางสหกรณสงใบเสร็จฯ เหมือนเดิมจะไดไมเกิดปญหากับสมาชิกจำนวนมาก

 คำตอบ :  สาเหตุท่ีทางสหกรณฯ ยกเลิกการสงใบเสร็จฯ เน่ืองจากตองการลดคาใชจาย และทางสหกรณมีชองทางให  สมาชิกสามารถเรียกดูใบเสร็จได

    แตเม่ือสมาชิกมีความประสงคใหสหกรณกลับมาสงใบเสร็จใหตามเดิมก็จะนำเขาท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณา

2. คำถาม :   การแจงขาวสารเกี่ยวกับสหกรณของผูเกษียณ ทำไมทางสหกรณจึงไมแจงกับผูเกษียณโดยตรงใน  เมื่อมีที่อยูของผูเกษียณแลว  

   ทำไมตองใหตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ

 คำตอบ :  เนื่องจากในแตละหนวยงานจะมีผูแทนสมาชิกของสหกรณ ๆ ซึ่งผูแทนสมาชิกจะมีบทบาทหนาที่เปนผูกระจายขาวสารใหกับสมาชิก 

   รวมทั้งสมาชิกผูเกษียณดวย

3. คำถาม :   การมอบทุนการศึกษาบุตร กรณีทุนเรียนดีทำไมจึงตองมีการจับฉลากทั้งที่เกณฑของผูรับทุนอยูในระดับสูง เมื่อเทียบกับหนวยงานอื่น

   ที่ไมตองจับฉลาก         

 คำตอบ :  สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิกในแตละป ทางสหกรณไดจัดสรรงบประมาณในการใหทุนการศึกษาจากกำไรสุทธิแตละป

    ดังนั้นเมื่อมีสมาชิกยื่นขอทุนเขามามากเกินจึงจำเปนตองมีการจับสลากหากสมาชิกตองการใหทุนเรียนดีไดเยอะสหกรณก็จะตองนำไปจัดสรร

   ในการลดเงินปนผล-เฉลี่ยคืน หรือ เปนการเพิ่มสวนนี้และนำไปลดสวนอื่น

4. คำถาม :   สวัสดิการเพื่อการเขารับรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก รวมถึงกรณีคลอดบุตรดวยหรือไม

 คำตอบ :  สมาชิกที่คลอดบุตรและนอนพักรักษาตัวเปนผูปวยในในสถานพยาบาล มีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ

   เพื่อการเขารับรักษาพยาบาล วันละ 400 บาท แตไมเกิน 10 คืน

5. คำถาม :   สมาชิกถาเกษียณอายุราชการแลว ยังคงเปนสมาชิกและสงคาหุนตอไดหรือไม

 คำตอบ :  ยังคงเปนสมาชิกและสงหุนตามปกติได ซ่ึงสมาชิกผูเกษียณจะยังคงไดรับสวัสดิการตางๆ ของ สหกรณฯ เชน สวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห

   สมาชิกประสบภัย สวัสดิการเพ่ือการสงเคราะหสมาชิกผูทุพพลภาพ สวัสดิการเพ่ือการเขารับรักษาพยาบาล สวัสดิการเพ่ือการศึกษาบุตร

   ของสมาชิก สวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม สวัสดิการเพื่อการสงเคราะหครอบครัวสมาชิกถึงแกกรรม และสวัสดิการ

   เพื่อการสงเคราะหสมาชิกผูสูงวัย

6. คำถาม :  พนักงานราชการที่กูสามัญแลว มีสิทธิ์กูสามัญไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนไดหรือไม

 คำตอบ :  ไมสามารถกูได

7. คำถาม :  อยากทราบวงเงินสูงสุดในการฝากเงิน มีวงเงินจำกัดหรือไม

 คำตอบ :  มี ดังนี้

   1. สมาชิกที่เปนขาราชการ และขาราชการบำนาญ ฝากเงินทุกบัญชีรวมกันไดไมเกินคนละ 3,000,000 บาท ตอเดือน ตอคน

   2. สมาชิกที่เปนลูกจางประจำ ลูกจางประจำที่รับบำเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ เจาหนาที่สหกรณ และสมาชิกสมทบ  

       ฝากเงินทุกบัญชีรวมกันไดคนละไมเกิน 1,500,000 บาท ตอเดือน ตอคน

8. คำถาม :   สมาชิกที่เปนพนักงานราชการกรณีกูสามัญแลว มีสิทธิ์กูเงินกูฉุกเฉินไดอีกหรือไม ถาไมไดอยากใหสหกรณชวยพิจารณา

 คำตอบ :   เนื่องดวยสมาชิกที่เปนพนักงานราชการมีความมั่นคงไมเทากับขาราชการ ซึ่งพนักงานราชการสามารถลาออกไดงายกวา หากพนักงาน

   ราชการลาออกจากกรมวิชาการและบรรจุไดที่องคกรอื่น ทางสหกรณอาจไมสามารถเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกได เพราะองคกรใหม

   ไมดำเนินการเก็บหนี้ใหกับทางสหกรณ ๆ จึงจำเปนตองปองกัน หากเกิดกรณีนี้ ทำใหเมื่อพนักงานราชการกูสามัญแลว จึงไมมีสิทธิ์

   กูฉุกเฉินไดอีก

9. คำถาม :   สมาชิกที่เปนพนักงานราชการที่เกษียณอายุราชการแลว แตยังเปนสมาชิกสหกรณอยู สามารถกูเงินไดหรือไม และกูอะไรไดบาง

 คำตอบ :   มีสิทธิ์กูสามัญไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน เนื่องจากไมมีเงินเดือน หรือหากสมาชิกมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณก็สามารถนำเงินฝาก

   มารวมกับหุนก็จะกูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน แตสมาชิกจะไมมีสิทธิถอนเงินฝากที่นำมารวมค้ำประกันได

7ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ



สวัสดิการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธไดอนุมัติเงินสวัสดิการตางๆ 

แกสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ในระหวางเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้

1. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกประสบภัย 6 42,500

2. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกผูทุพพลภาพ - -

3. สวัสดิการเพื่อการเขารับรักษาพยาบาล 159 208,600

4. สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก - -

5. สวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม 21 2,425,000

6. สวัสดิการเพื่อสงเคราะหครอบครัวสมาชิกถึงแกกรรม 49 94,500

7. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิกผูสูงวัย 19 51,000

                                                รวม 254 2,821,600

ในธุรกิจสหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด

สหกรณ�ออมทรัพย�กรมว�ชาการเกษตร จำกัด

กรุณาส�ง

บรรณาธิการ :  นายไพโรจน� สุวรรณจ�นดา  นายโอภาส จันทสุข    

กองบรรณาธิการ   :  นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์  นายบัวแก�ว บุญว�ลัย นายสมหวัง ประเสร�ฐโส  นายพ�ฒิธร สาลิกา 

                              นายอุดร เจร�ญแสง นางสาวธารทิพย� นิติชาติ 


