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ปใหมก็เปนเวลาที่เรานาจะไดเริ่ม

ตนอะไรใหมๆ หลายๆ คนตอง

กำลังคิดแบบนี้อยูแนๆ งั้นไหนๆ

ก็ปใหมแลว ลองมาตั้ง 

“เปาหมายการเงิน” กัน

          อานตอหนา 08

สมาชิกประสงคจะถอนเงินจาก

บัญชีออมทรัพยอเนกประสงค

โดยไมตองมาถอนที่สำนักงาน 

สอ.พช.?

      >>> อานตอหนา 12

สมาชิกควรรู
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ 
ชุดที่ 38
นโยบายคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ ชุดที่ 38

>>> อานตอหนา 04

ขาวประชาสัมพันธ
การทำประกันชีวิตกลุม ประเภทสวัสดิการ

เงินกูพิเศษสินเชื่อทันใจ

                                 >>> อานตอหนา 09 
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สาระสำคัญ

ประจำป 2564
การประชุมใหญสามัญ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

โดยมีนายเสง สิงหโตทอง ประธานกรรมการ สอ.พช.
เปนประธานเปดการประชุม และในการประชุมครั้ง
นี ้มีผู แทนสมาชิกเขารวมประชุม จำนวน 183 คน 

ณ หองประชุมยอยตามสังกัดของผูแทนสมาชิก 

เนื่องจากไดมีการแพรระบาดระลอกใหมของเชื้อไวรัส
โควิด 2019 และไดกระจายไปหลายพื้นที่สงผลให
สหกรณฯ ไมสามารถดำเนินการจัดประชุมใหญในรูป
แบบเดิมได จึงไดจัดประชุมใหญสามัญ ประจำป 
2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 
2564 ดวยระบบ VDO Conference ของกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยใชหองประชุม War room ชั้น 5 

กรมการพัฒนาชุมชน เปนหองประชุมถายทอดไปยัง
หองประชุมของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดทั้ง 
76 จังหวัด 

ดีเลิศ การจัดมาตรฐานสหกรณ
สำนักสงเสริมสหกรณฯ พื้นที่ 2

A การจัดมาตรความม่ันคงทางการเงิน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

ดีมาก การจัดมาตรการควบคุมภายใน
สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน 

1. การแจงผลการจัดมาตรฐานสหกรณ ฯ ป 2563 

     การจัดมาตรฐานสหกรณเปนกลไกสำคัญในการ
พัฒนาสหกรณใหมีความเข็มแข็งและย่ังยืน โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายใน
ของสหกรณ ซึ่งในป 2563 ไดมีการแจงผลการจัด
มาตรฐานสหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน
จำกัด ประจำป 2563 จากหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้

2. ผลการคัดเลือกโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณ ป 2563
    คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ไดเปนผู พิจารณาคัดเลือกสมาชิกดีเดนที ่มีสวนรวมในการ
พัฒนาสหกรณ จำนวน 11 รางวัล โดยไดโอนเงินรางวัลเขาบัญชีออมทรัพยอเนกประสงค และจัดสงโลรางวัลไป
ใหตัวแทนสหกรณเปนผูมอบแทนสหกรณฯ ดังนี้

รางวัลระดับดีเดน เงินรางวัล 10,000 บาท พรอม
โลรางวัล ไดแก
  1. นางสุปราณี    เพลิดพราว  สังกัด จังหวัดระยอง

รางวัลระดับชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พรอม
โลรางวัล ไดแก
 1. นางกัญญารัตน ก่ิงก้ำ       สังกัด จังหวัดลำปาง
 2. นางพิมพกานต สอนศิริ     สังกัด จังหวัดนาน
 3. นายธนกร       ตราครบุรี    สังกัด จังหวัดขอนแกน
 4. นายเชตะวัน   บรรพชาติ    สังกัด จังหวัดกาฬสินธุ
 5. นายพิเชฐ      บุญยะรัตน   สังกัด จังหวัดพิษณุโลก
 6. นายดอกดิน    คำสิงห     สังกัด จังหวัดสุโขทัย

รางวัลระดับดี เงินรางวัล 6,000 บาท พรอมโล
รางวัล ไดแก
  1. นางฐานิตา   ยศอาจ          สังกัด จังหวัดนาน 
  2. นางอุไรศิลป   ไวยากรณ        สังกัด จังหวัดมุกดาหาร
  3. นางสุขาวดี   เริ่มฤกษ         สังกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4. น.ส.ทัตพิชาภรณ คำวรรณะ สังกัด จังหวัดสมุทรสาคร

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังน้ี
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ผลการเลือกตั้งประจำป 2564

ประจำปี 2564
ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้้สอบบัญชี

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ฯ ประจำป 2564-2565
         ที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 ไดพิจารณา
คัดเลือกผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ฯ และคาตอบ
แทนการปฏิบัติงาน ดังนี้
         - หางหุนสวนจำกัดแสง พี ที เทรดดิ้ง 
           โดย นางเนตรนภางค นำจิตรไทย
         - คาตอบแทนการตรวจสอบ 84,000 บาท/ป

ผูสอบบัญชีสหกรณ ฯ ประจำป 2564
     ท่ีประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 ไดพิจารณา
คัดเลือกผูสอบบัญชี และคาธรรมเนียมตรวจบัญชี 
ดังนี้
     - สำนักบัญชีทองเอก จำกัด 
       โดย ดร.ศักดิ์ชาย จันทรเรือง
    - คาธรรมเนียมตรวจบัญชี 130,000 บาท

        ท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ไดมีมติเลือกต้ังผูท่ีไดรับการสรรหาเปนกรรมการดำเนินการประจำป 
2564 โดยมีผูที่ไดรับการสรรหาเปนกรรมการ จำนวน 8 คน ดังนี้
1. นายภูษิต         ลัทธิธนธรรม กรรมการ
2. นายไพบูลย      ตั้งมีลาภ  กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์    อยูสบาย  กรรมการ
4. นายรักษพล      วงษมวง  กรรมการ
5. นายบุญเอื้อ      โพชนุกูล  กรรมการ
6. นายชำนาญ      วัฒนศิริ  กรรมการ
7. นายอภิวัฒน      ธีระวาสน  กรรมการ
8. นางสาวสมบัติ    บางเหลือ  กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 38
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นโยบาย
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 38
     ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 

ไดเห็นชอบกำหนดนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 38 ดังนี้

1. มุงเสริมสรางภาพลักษณองคกรท่ีดี และมีธรรมาภิบาล
2. บริหารกิจการสหกรณโดยยึดยุทธศาสตรและ
    สงเสริมการมีสวนรวมเพื่อความมั่นคง และเอื้อ     
    ประโยชนตอมวลสมาชิก
3. สงเสริมการจัดการการเงินของสมาชิก ดวยการพ่ึง 
   ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิต
   ที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบริหาร บริการและสารสนเทศ เพ่ือความ
    รวดเร็ว ถูกตอง และทั่วถึง 
5. พัฒนากรรมการ ตัวแทนสหกรณ ผูแทนสมาชิก   
    สมาชิก และบุคลากร เพื่อใหมีศักยภาพในการ 
    บริหารและพัฒนางานสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ

6. สนับสนุนการจัดทำแผนสงเสริมสวัสดิการสมาชิก
    และครอบครัว ที่ครอบคลุมการดำรงชีวิตอยางมี
    คุณภาพ
7. กำหนดแผนการลงทุนที่เหมาะสม มั ่นคงและ
    นาเชื่อถือ
8. ปรับลดขั้นตอน และรอบระยะเวลาการทำงาน
    งานบริการและงานสนับสนุนเพ่ือความคุมคา และ
    เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9. จัดสรรผลตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการ
    ใหสมาชิกอยางสมเหตุ สมผล และเปนธรรม
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การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลประเมินความพึงพอใจ

การประเมินผลการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 

จำแนกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมประชุมใหญสามัญ 
ประจำป 2564 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจตอกิจกรรม
การประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

     โดยกลุมเปาหมายของการประเมินในครั้งนี้ คือ
ผูแทนสมาชิกของการประชุมใหญสามัญประจำป 
2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน 193 คน และ
มีผูตอบแบบประเมิน จำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 
93.26

     ผลการประเมินการประชุมใหญสามัญประจำป 
2564 ผานส่ืออิแล็กทรอนิกส พบวา โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.67 แยกตามประเด็นดัง
ตอไปนี้

    1. ดานความคิดเห็นหรือความพึงพอใจตอ  
        กิจกรรมการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีความพึงพอใจดานผูควบคุม
ดูแลการประชุมทางไกลผานระบบ คาเฉลี่ย 4.81 
รองลงมา คือ ข้ันตอนกอนการเร่ิมประชุม คาเฉล่ีย 4.75 
ขั้นตอนหลังส้ินสุดการประชุม คาเฉลี่ย 4.68 และขั้น
ตอนระหวางการประชุมคาเฉลี่ย 4.52 ตามลำดับ

     2.ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
      - ดีมาก/ยอดเยี ่ยม/มีการเตรียมความพรอม 

(ท้ังดานระบบและการประชุม)/เหมาะสม/ เวลากระชับ 

      - การซักซอมกติกาการประชุม เปนการดีที่มี
การซักซอมกอนการประชุม
      - การจัดเตรียมอุปกรณ/ความพรอมดี
      - มีการชี้แจงที่ชัดเจน เขาใจงาย
      - มีการส่ือสารสาระประชุมใหกระชับชัดเจน
      - ควรมีการประชุมแบบนี้ตลอดไป
      - การโหวตลงมติรวดเร็ว 
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ป 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2,814,952,454.14

12,618,817.62

4,431,134,448.39

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

ทุนสหกรณ

5,406,064,264.43

1,852,641,455.72

ป 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

2,511,002,138.62

13,789,531.45

4,214,157,878.27

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

ทุนสหกรณ

5,065,329,015.24

1,673,620,533.10

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ใหเปนของสมาชิกโดยตรง

256,948,095.72 ลบ.

81.89

เงินเฉลี่ยคืน
46,318,907.60 ลบ.

เงินปนผล
210,629,186.12 ลบ.

52,390,326.43 ลบ.

ใหเปนผลประโยชนของสมาชิก
5

ทุนสำรอง ทุนสาธารณ
ประโยชน

ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปนผล

กองทุน
ชวยเหลือผูค้ำฯ

กองทุนสวัสดิการ

47,406 ลบ.

100,000 บ.

50,000 บ.

703,190.15 บ.

4,131 ลบ.

ใหเปนของคณะกรรมการและเจาหนาที่

4,392,655 ลบ.

เปนเงินบำรุงสันนิบาตสหกรณ

30,000 บ.

การจัดสรรกำไรสุทธิ
ท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2564  ไดอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563 จำนวน 313,761,075.15 บาท 
โดยมีผลการจัดสรรกำไรสุทธิ ดังน้ี
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งบประมาณ
แผนงานโครงการ และประมาณการรายได ประจำป 2564 

งบประมาณรายจาย และแผนงานโครงการ

33,977,900

532,000
200,000

11,970,000

1
งบดำเนินการ

2
งบครุภัณฑ

3
งบกลาง

4
งบโครงการ

ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ไดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย และแผนงานโครงการประจำป  2564 
จำนวน 46,679,900.00 บาท รายละเอียดดังนี้

งบประมาณดำเนินงาน
1. เงินเดือน 2. คาตอบแทน
3. คาวัสดุ   4 คาใชสอย
งบครุภัณฑ
1. ครุภัณฑสำนักงาน  2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
2. คาพัฒนาซอฟแวร  4. คาพัฒนาเว็บไซต
งบกลาง
สำรองเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉิน

โครงการตาง ๆ
1.โครงการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหาร
    สหกรณแบบมีสวนรวม (4 ภาค)
3. โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจาหนาท่ี สอ.พช. 
4. โครงการพัฒนาระบบริหาร สอ.พช.
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ
6. โครงการคัดเลือกสมาชิกดีเดน
7. โครงการเสริมสรางผูนำเพ่ือเปนกรรมการ สอ.พช.
8. โครงการของขวัญปใหมสำหรับสมาชิกและเครือขาย
9. โครงการสงเสริมความสัมพันธ สอ.พช.

ประมาณการรายได 
ประจำป 2564

ประมาณการรายจาย
ประจำป 2564

440,282,000.00  บาท

46,679,900.00  บาท
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วิธีตรวจสุขภาพทางการเงิน 
รูทันเพื่ออนาคตที่แข็งแรง 

มุมสุขภาพ (การเงิน)

“สุขภาพการเงิน” (Money Fitness) หมายถึง การมี
สภาวะทางการเงินท่ีเหมาะสมแกการดำรงชีวิตเพียงพอ
และเปนพ้ืนฐานสูความม่ังค่ังไดหรือพูดงายๆ คือ นอก
จากจะสามารถดำรงชีวิตไดแลว ยังเปนรากฐานความ
ม่ันคงทางการเงินในอนาคตอีกดวย ดังน้ันแลว ส่ิงน้ีจึง
เปนสิ่งที่เราทุกคนตองดูแลรักษาใหดี ไมแตกตางจาก
สุขภาพของรางกายและจิตใจเลยก็วาได 

3

1. เรามีทรัพยสมบัติอะไรอยูบาง?
ปรียบเสมือนการประเมินสุขภาพโดยรวมของรางกาย 
โดยการประเมินความม่ังคั่งสุทธินั้นจะบอกวาเรามีพื้น
ฐานทางการเงินดีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับ 

“ความม่ังค่ังสุทธิท่ีควรมี” โดยเราสามารถคำนวณได
ดังนี้

สินทรัพย – หน้ีสิน = ทรัพยสินท่ีมีอยู

2. มีหนี้ตอเดือน มากเกินไปอยูหรือไม?
หนี้สินเปนสิ่งที่เลี่ยงไมไดในปจจุบัน ก็เหมือนกับ
ไขหวัดหรือโรคเจ็บปวยเล็กนอย ที่เราทุกคนตางก็
เปนๆ หายๆ กันในแตละเดือน ถามีนอยก็ไมสงผล
ตอชีวิต ถามีมากก็จะทำใหชีวิตเร่ิมลำบาก แตถาไมมี
เลยก็ถือวาดีเย่ียม โดยสามารถคำนวณงายๆ ไดดังน้ี

ภาระหน้ีสินตอเดือน = รายไดตอเดือน x ⅓
หรือก็คือหามมีเกินกวา ⅓ ของรายไดตอเดือนน่ันเอง
เชน หากนาย A มีรายได 50,000 บาทตอเดือน 
ภาระหนี้สินตอเดือนที่เขาหามมีเกินกวานั้น คือ 
ประมาณ 16,666 บาทน่ันเอง ซ่ึงถาหากมีมากกวาน้ัน 
ก็จะตองเพ่ิมรายได หรือ ลดคาใชจายลงนั่นเอง

3. มีเงินออมเผ่ือฉุกเฉิน เพียงพอหรือยัง?
เงินออมฉุกเฉินเปนส่ิงท่ีจำเปนอยางมาก เม่ือเราเกิด
อุบัติเหตุ ลมปวย หรือตกงาน ถาไมไดเตรียมเงินไว
อยางเพียงพอ ก็จะเกิดความลำบากข้ึนได โดยจำนวน
เงินออมฉุกเฉินที่ควรมีนั้นสามารถคำนวณงายๆ ได
ดังนี้
เงิมออมเผ่ือฉุกเฉิน = รายจายประจำตอเดือน x 6

เชน จากตัวอยาง ถานาย A มีรายจายประจำตอเดือน
เดือนละ 25,000 บาท เงินออมเผื่อฉุกเฉินที่เขาควรมี 
= 150,000 บาท เพื่อที่เมื่อเกิดเหตุไมคาดฝนใดๆ ขึ้น 

เขาก็สามารถดำรงชีวิตไดอยูเปนเวลา 6 เดือนนั่นเอง

ท้ังหมดน้ีคือส่ิงท่ีคุณควรตรวจสุขภาพการเงินของตนเอง 
เหมือนการตรวจสุขภาพรางกายที่ทำทุกๆ 6 เดือนหรือ
1 ป ทั้งนี้เพื่อรูถึงปญหาและหาทางแกไข รักษาสุขภาพ
การเงินของตนเอง กอนที่จะเกิดภาระหนี้สะสมจนสาย
เกินไป
สุดทายนี้ ก็ขอใหทุกคนมีสุขภาพทางการเงินที่ดีไม
แพสุขภาพรางกายจิตใจที่แข็งแรงกันนะครับ

     ทั้งนี้ เราจะตองจำแนกออกมาใหชัดเจนกอนวา
สินทรัพย และ หนี้สิน ของตัวเองนั้นมีอะไรบาง 

https://salaryinvestor.com/guide/money-fitness/
ท่ีมา
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ขาวประชาสัมพันธ

เงินกูพิเศษสินเชือ่ทันใจ

ในป 2564 สอ.พช. ขอแนะนำเงินกูพิเศษสินเช่ือทันใจ
โดยมีหลักเกณฑในการกู ดังนี้

1. เปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 1 ป กรณีเปน
สมาชิกรับโอนจากสหกรณอ่ืน ใหนับจากวันท่ีโอนมา
แลวไมนอยกวา 1 ป
2. การชำระหนี้เมื่อคำนวณเงินไดรายเดือนหลังจาก
ชำระเงินทุกประเภทแลว จะตองมีเงินไดรายเดือน
คงเหลือไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินไดรายเดือน
3. ตองมีผูค้ำประกัน 1 คน หรือมูลคาหุน หรือบัญชี
เงินฝากที่มีไวกับสหกรณฯ
4. ตองยื่นคำขอกูและทำสัญญาเงินก ู ตามแบบที่
สหกรณกำหนด และจะพิจารณาตามลำดับของการ
ไดรับเอกสารครบสมบูรณ

กูไดในวงเงิน 5 เทาของเงินไดรายเดือน
ผอนชำระ 36 งวด
ดอกเบี้ย 6.95 ตอป

อานเพิ่มเติมไดที่ www.cddco-op.com
Tel. 02-143-8144-51 ตอ 301-305 ฝายสินเชื่อ 

ประกันชีวิตกลุม ฯ

ประจำป 2564 
ประเภทสวัสดิการ

เร่ิมคุมครอง 1 เม.ย.2564 – 31 มี.ค.2565 
อัตราคาเบี้ยประกัน 530 บาท 
ตอคน ตอป ตอทุนประกัน

คุมครองการเสียชีวิตทุกกรณี
คุมครองการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
คุมครองกรณีทุพลภาพส้ินเชิงถาวรทุกกรณี จากอุบัติ
เหตุและเจ็บปวย
 

การรับประกันและความคุมครอง

สอ.พช. ไดทำประกันชีวิตกลุม ประเภทสวัสดิการ
ใหกับสมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่เปนสมาชิกครบ
1 ป ทุนประกัน 100,000 บาท สำหรับสมาชิกที่
ประสงคอยากทำประกันชีวิต แผน 2 ทุนประกัน 
200,000 บาท จายเพ่ิมอีก 530 บาท หรือ แผน 3 
ทุนประกัน 300,000 บาท จายเพิ่ม 1,060 บาท 
และสามารถสมัครทำประกันสมทบใหกับคูสมรส
และบุตรในแผนเดียวกับสมาชิก หรือแผนที่ต่ำกวา
สมาชิกไดโดยจายคาเบ้ียประกันเองท้ังหมด สามารถ
สมัครไดจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 
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การทำประกันชีวิตเพ่ิมของสมาชิกท่ีมีเงินกู้สามัญ ปี 2564  

ระยะเวลาการรับประกัน
วันที่ 1 เมษายน 64 – 31 มีนาคม 65
หน้ีต่ำกว่าหุ้นไม่ต้องทำประกันเพ่ิม
เง่ือนไขการขอประกัน
1. สมาชิกเดิมท่ีทำประกันกอน 1 เม.ย.62/ปรับทุน
    สมัครทำประกันได ไมจำกัดอายุ
    ส้ินสุดความคุมครอง เมื่อครบ 99 ปบริบูรณ 
2.  สมาชิกเขาใหม/ลาออกแลวเขาใหมหลัง 1 เม.ย.62
     ณ วันขอประกัน อายุ+ระยะเวลากูไมเกิน 70 ป
     ส้ินสุดความคุมครอง เมื่อครบ 70 ปบริบูรณ

3.  สมาชิกท่ีมีจำนวนหน้ีเงินกูสามัญเดิม จะกำหนด
     ทุนประกันและคาเบ้ียประกันจากขอมูลสมาชิก 
     ณ วันที่ 1 เมษายน ของทุกป สวนหนี้ที่กูใหม 
     เม่ือคำนวณหน้ีเงินกูสามัญเกินกวาผลรวมระหวาง
     เงินคาหุน ใหทำประกันเพ่ิมและตออายุการทำ
     ประกันทุกป จนกวาจะเขาเงื่อนไข

4.  การชำระคาเบี้ยประกัน 
     สมาชิกที่กูเงินสามัญครั้งแรก จะหักเงินคาเบี้ย
     ประกันจากยอดเงินกูสามัญ โดยคำนวณคาเบ้ีย
     ประกันตามระยะเวลาเปนรายวันนับจากวันท่ีกู
     ถึงวันส้ินปกรมธรรม สวนการทำประกันปถัดไป
     เปนการทำประกันตออายุ

สหกรณฯ จะหักเงินคาเบ้ียประกันจากบัญชีเงินไดรายเดือน ในเดือนมิถุนายนของทุกป

ประกันชีวิต
เงินกู้สามัญ ปี 2564 

ขาวประชาสัมพันธ

HEALTH INSURANCE

HEALTH INSURANCE
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ขาวประชาสัมพันธ
สินเช่ือสร้างสุขปีใหม่ไทย สู่ปีใหม่สากล
ประจำปี 2564 

มีหลักเกณฑการใหกู ดังนี้
1. เปนสมาชิกสหกรณฯ และตองไดรับเงินปนผลในปที่ผานมา
2. สามารถกูไดในวงเงินไมเกินเงินปนผลที่ไดรับในปที่ผานมา รอยละ 95
3. ผูกูตองไมถูกอายัดเงินปนผล เงินเฉล่ียคืน และเงินคาหุน
4. ยินยอมใหสหกรณหักเงินตนทั้งจำนวนพรอมดอกเบี้ยจากเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนป 2564 ที่ไดรับหลัง
    ประชุมใหญสามัญประะจำป  2565 

สามารถย่ืนคำขอกู้ได้ต้ังแต่
วันท่ี 1 เมษายน - 29 ธันวาคม 2564  

ดอกเบ้ีย 5.95 ต่อปี 

อานเพิ่มเติมไดที่ www.cddco-op.com
Tel. 02-143-8144-51 ตอ 301-305 ฝายสินเชื่อ 

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเช้ือ
ไวรัสโควิด 19 

1. ขอลดการสงคาหุนรายเดือน เปนเวลา 3 เดือน
    โดยสมาชิกท่ีประสงคจะขอลดเงินคาหุนรายเดือน
ใหสงแบบขอเปล่ียนแปลงการสงคาหุน เพ่ือลดการ
สงหุนรายเดือนเหลือเดือนละ 500 บาท เปนเวลา
3 เดือน โดยย่ืนแบบขอลดหุนไดจนถึง 1 มีนาคม 64 

2. การพักชำระหนี้เงินตนเงินกูสามัญ
    สมาชิกที่ตองการจะขอพักชำระหนี้เงินกูสามัญ
ใหยื่นแบบขอพักชำระหนี้ โดยใหยื่นไดไมเกินวันที่
31 มีนาคม พ.ศ 2564
    สำหรับสมาชิกที่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือเคยได
รับการผอนผันขอชำระหนี้ ในป 2563 สามารถขอ
พักชำระหนี้ใหมได
3. สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด 19
สหกรณจะชวยเหลือสมาชิกดังนี้
    3.1 กรณีตรวจพบวาติดเช้ือโควิด 19 จายเงินชวย
เหลือสมาชิกเพียงคร้ังเดียว จำนวน 5,000 บาท
    3.2 กรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจากเชื้อโควิด 19 จาย
เงินชวยเหลือ จำนวน 10,000 บาท 

มาตรการ
ช่วยเหลือสมาชิก

สอ.พช.
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คำถามที่พบบอย

1.  สมาชิกท่ีอยูตางจังหวัด ประสงคจะถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยอเนกประสงค โดยไมอยากมาถอนเงิน
    ที่สำนักงาน สอ.พช. ??

ตอบ  กรณีที่ 1 สมาชิกที่มีบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
        สำหรับสมาชิกที่ยังไมไดผูกบัญชี ใหสมาชิกสงสำเนาหนาบัญชีธนาคารกรุงไทยมาที่สหกรณฯ เพื่อ
ใหเจาหนาที่สารสนเทศ ดำเนินการผูกบัญชีกับสหกรณ 
       สำหรับสมาชิกที่ทำการผูกบัญชีกับสหกรณฯ แลวสามารถใชบริการผานตู ATM ธนาคารกรุงไทย
ไดทั่วประเทศโดยมีวิธีการกดเงิน ดังนี้

สหกรณฯ ยินดีชวยสมาชิกหาคำตอบเกี่ยวกับสหกรณฯ หวังวา
สมาชิกจะไดรับคำตอบที่ตรงประเด็นอยางพึงพอใจ

คำถามที่พบบ่อย 

ขั้นตอนที่ 1 ใสรหัสบัตร ATM ขั้นตอนที่ 2 เลือกบริการอื่น ๆ ข้ันตอนท่ี 3 เลือกสหกรณออมทรัพย

ขั้นตอนที่ 4 เลือกกดรับเงินฝาก ขั้นตอนที่ 5 ใสจำนวนที่ตองการ ขั้นตอนที่ 6 เสร็จสมบูรณแลว

กรณีที่ 2 สมาชิกไมมีบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
   ใหสมาชิกดาวนโหลด “แบบฟอรมในถอนเงินสหกรณ” ที่หนาเว็บไซต กรอกขอมูลใหครบถวน
พรอมสงสมุดบัญชีสหกรณ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหนาบัญชีธนาคารของสมาชิก 
ที่ประสงคใหสหกรณฯ โอนเงินเขา 
           ทั้งนี้ สหกรณจะหักคาธรรมเนียมการโอนจากเงินที่สมาชิกถอน และสหกรณฯ จะจัดสงสมุดคืน
ใหกับสมาชิก
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คำถามที่พบบอย
2.  การทำประกันชีวิตกลุมฯ สวัสดิการ สมาชิกสามารถปรับทุนประกัน หรือสมัครใหคูสมรสไดหรือไม 
และมีเงื่อนไขการสมัครเปนอยางไร

3.  คาเบี้ยประกันชีวิตสวัสดิการจายอยางไร

    

    ตอบ  สมาชิกสามารถปรับทุนประกันเปนแผน 2 หรือ แผน 3 หรือสมัครทำประกันใหคูสมรสได แตทั้งนี้ 
อายุ ณ วันที่ปรับแผนหรือวันสมัครตองไมเกิน 70 ปบริบูรณ

     ตอบ สหกรณจะเรียกเก็บคาเบ้ียประกันสวัสดิการจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในเดือนพฤษภาคม 2564
กรณีสมาชิกหนวยงานอื่นที่ไทไดตั้งเก็บ ใหโอนเงินมาชำระเองภายในเดือนพฤษภาคม 2564

    



อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
1. ออมทรัพยอเนกประสงค 2.00 %

2.00 %

3.30 %

3.70 %

3.90 %

4.10 %

2. ออมทรัพย

3. ออมทรัพยพิเศษ

4. เงินฝากประจำ

ประจำ 6  เดือน

ประจำ 12  เดือน

ประจำ 24  เดือน

36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

ตั๋วสัญญาใชเงิน

ตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป
12 เดือน 24 เดือน

3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 %

บริการฝาก
1. ระบบ Bill payment  ผานหนาเคานเตอรธนาคารกรุงไทย

2. ฝาก - ถอน ผานตู ATM กรุงไทยทั่วประเทศ

3. ฝากเงินกับสหกรณ ผาน Application Krungthai Next

อัตราดอกเบี้ยเงินกู

1. เงินกูฉุกเฉิน 6.95 %

6.95 %

6.95 %

6.00 %

6.25 %

5.50 %

6.50 %

5.00 %

6.50 %

6.25 %

6.25 %

6.25 %

6.25 %

6.25 %

6.25 %

6.95 %

6.25 %

2. เงินกูฉุกเฉิน ATM

3. เงินกูสามัญ

4. เงินกูพิเศษ

เพื่ออุปกรณสื่อสาร

เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ

เพื่อการศึกษา

เพื่อการทองเที่ยว

เพื่อการเคหะสงเคราะห

เพื่อความจำเปนเรงดวน

เพื่อใชจายตามประเพณี

เพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน

เพื่อซื้อรถยนต

เพื่อซื้อรถจักรยานยนต

เพื่อซอมรถยนต

เพื่อประกอบอาชีพรายยอย

เพื่อสินเชื่อทันใจ

5. เงินกูโครงการคุณมีฝน สหกรณมีให



โครงสราง
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 38

นางสาวสมบัติ บางเหลือ

กรรมการ

นายรักษพล วงษมวง

กรรมการ

นายอภิวัฒน ธีระวาสน

กรรมการ

นายไพบูลย ตั้งมีลาภ

กรรมการ

นายชำนาญ วัฒนศิริ

กรรมการ

นายกิตติศักดิ์ อยูสบาย

กรรมการ

นายภูษิต ลัทธิธนธรรม

กรรมการ

นายเสนาะ มวงศิลปชัย

กรรมการ

นายอุทัย ทองเดช

กรรมการ

นางประภา ปานนิตยกุล

กรรมการ

นายทรงพล วิชัยขัทคะ

กรรมการและเหรัญญิก

นายปรีชา กิตติสัตยกุล

กรรมการและเลขานุการ

นายบุญเอื้อ โพชนุกูล

รองประธาน

นายวิชล มนัสเอื้อศิริ

รองประธาน ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานกรรมการ สอ.พช.



คณะผูจัดทำ 

1. นายชำนาญ      วัฒนศิริ      ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ
2. นายรักษพล      วงษมวง      กรรมการ
3. นายไพบูลย      ตั้งมีลาภ      กรรมการ
4. นางสาวสมบัติ   บางเหลือ     กรรมการ
5. นางประภา       ปานนิตยกุล  กรรมการ
6. นายพิทยาวุธ     อังศุสิงห      ผูจัดการ สอ.พช.
7. นางสิริรักษ       หงสสิงห      รองผูจัดการ 
8. นางสาวกุลชญา  แสงกลา      หัวหนาฝายนโยบายฯ
9. นางสาวชมัยพร  แกวคง        เจาหนาที่นโยบายฯ

วิสัยทัศน
“ องคกรทันสมัย โดดเดนเปนที่ประจักษ 

เพื่อความมั่นคงอยางยั่งยืนของมวลสมาชิก”


