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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชมุชน จ�ากดั



1. สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี 2561

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมน จ� ากัด  

ได้รับคดัเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจ�าปี 2561

โดยนางสาวขนิฏฐา  กาญจนรัง ษีนนท์  ประธาน

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน จ�ากดั 

พร้อมด้วยนายอภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพฒันา

ชุมชน ได้ขึน้รับรางวัลในโอกาสท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมการพัฒนาชุมชน จ�ากัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์

ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับดีเด่น ขนาดใหญ่มาก ประจ�าปี 

2561 จ�านวน 5 รางวลั ได้แก่ด้านการบริหารจดัการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการออม ด้านสวสัดิการ และด้านสนิเช่ือ 

 นอกจากนีน้างสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช. 

ยงัได้รับคดัเลือกเป็นนกัสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเดน่ระดบัดีมาก โดยการคดัเลอืกใน

ครัง้นี ้ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ�ากดั ได้ท�าการคดัเลือกจาก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศไทย มีจ�านวนทัง้สิน้ 24 รางวัล โดยสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ากัด ได้รับรางวัลไปถึง 6 รางวัล โดยมี

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

มอบรางวลัสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนกัสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี  

2560 ในการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2561 

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ณ ห้องรอยัล จูบีลี่  

บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์อิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบรีุ

2. ประกำศรำยช่ือสมำชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประจ�ำปี 2561

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ากัด ได้

ประกาศรายช่ือผู้ ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

ประจ�าปี 2561 โดยจ่ายทุนการส่งเสริมการศึกษาบุตร

สมาชิก ทัง้สิน้ จ�านวน 335 ทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

  1. สมาชิกในส่วนกลาง ข้าราชการบ�านาญ และ

สมาชิกสงักดัหนว่ยงานอ่ืน จ�านวน 12 คน 

  2. สมาชิกในสว่นภมิูภาค จ�านวน 323 คน 

 สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษา

บุตรของสมาชิกเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของ

สมาชิก ในเดือนกนัยายน 2561 

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศสหกรณ์ฯ 

เร่ืองรายช่ือสมาชิกผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริม

การศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2561 หรือ ติดต่อ

สอบถามฝ่ายสวัสดกิาร โทร 02-143-8144 ต่อ 102 

กำ้วทัน สอ.พช.2



คุณสมบตั/ิการรับเงนิกู้ เงื่อนไขการกู้/การผ่อนช�าระ

1. เงินกู้ พิเศษเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยตามประเพณี/
 เทศกาล/โอกาสพิเศษตา่งๆ 

- วงเงินกู้สงูสดุ 60,000 บาท
- ระยะเวลาผอ่นช�าระภายใน 3 เดือน

2. เงินกู้ พิเศษเพ่ือการอปุโภคในครัวเรือน - วงเงินให้กู้สงูสดุ 60,000 บาท 
- ระยะเวลาผอ่นช�าระไมเ่กิน 24 งวด

3. เงินกู้ พิเศษเพ่ือซือ้รถยนต์ - วงเงินให้กู้สงูสดุ 1.2 ล้านบาท 
- ระยะเวลาผอ่นช�าระไมเ่กิน 108 งวด

4. เงินกู้ พิเศษเพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์ - วงเงินให้กู้สงูสดุ 100,000 บาท
- ระยะเวลาผอ่นช�าระไมเ่กิน 48 งวด

5. เงินกู้ พิเศษเพ่ือซอ่มรถยนต์ - วงเงินให้กู้สงูสดุ 200,000 บาท
- ระยะเวลาผอ่นช�าระไมเ่กิน 48 งวด

6. เงินกู้ พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพรายยอ่ย - วงเงินให้กู้สงูสดุ 100,000 บาท
- ระยะเวลาผอ่นช�าระไมเ่กิน 36 งวด

3. ตรวจสอบรำยช่ือสมำชิกที่มีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนสมำชิกอำวุโส ประจ�ำปี 2561

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน 

จ�ากัด ได้ส�ารวจรายช่ือสมาชิกท่ีมีอายุครบ 60 ปี 

บริบูรณ์ในสิน้ปีบญัชี 2561 ซึ่งเป็นผู้ ท่ีเกิดระหว่าง 

1 มกราคม 2501 ถึง 31 ธันวาคม 2501 โดยให้ผู้

ท่ีมีรายช่ือส่งส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือ

ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกให้สหกรณ์ตรวจ

สอบ ภายใน 28 กนัยายน 2561 กรณีท่ีสมาชิกอายุ

ครบ 60 ปี บริบรูณ์แตไ่มมี่รายช่ือ กรุณาแจ้งสหกรณ์

ให้ทราบด้วย 

*** สามารถตรวจสอบรายช่ือสมาชกิที่มีอายุครบ 60 ปี บริบรูณ์ 
ได้ที่ www.cddco-op.com ***

5. โครงกำรเงินกู้พิเศษเพื่อสร้ำงสุขปีใหม่ ปี 2562

 พิ เศษสุด ส�าห รับสมาชิกสอ.พช.  ท่ี เคยได้

รับเ งินปันผลและเ งินเฉลี่ย คืนในปี ท่ีผ่านมา โดยมี

อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6.25 ต่อปี โดยมีหลักเกณฑ์และ 

รายละเอียด ดงันี ้

 1. สามารถกู้ เงินได้ในวงเงินร้อยละ 90 ของยอด

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนท่ีได้รับในปีท่ีผา่นมา

 2. สมาชิกย่ืนค�าขอกู้ และท�าสญัญาเงินกู้ ตามแบบ

ท่ีสหกรณ์ก�าหนด ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 10 

มกราคม 2562

4. โครงกำรเงินกู้พิเศษเพื่อสร้ำงสุขอเนกประสงค์

 3. ผู้กู้ ต้องไม่เป็นสมาชิกท่ีถกูบงัคบัคดีและถกูอายดั

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

 4. ผู้กู้ ยินยอมให้สหกรณ์หกัเงินต้นทัง้จ�านวนพร้อม

ดอกเบีย้จากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2561 ท่ีได้รับ

ภายหลงัจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี2562 อนุมัติ

เรียบร้อยแล้ว สว่นเงินท่ีเหลือจากการหกัช�าระหนีด้งักลา่ว 

สหกรณ์จะคืนให้แก่สมาชิกโดยการโอนเข้าบญัชีเงินฝาก

อเนกประสงค์ของผู้กู้

 5. การพิจารณาอนุมัติ เ งินกู้  อยู่ในดุลพินิจของ

ประธานกรรมการเงินกู้หรือผู้จดัการ

กำ้วทัน สอ.พช.3



7. ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ประจ�ำปี 2562 

 ตามมติท่ีประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2561 เม่ือวนั

ท่ี 27 มกราคม 2561 ได้มีการคดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัชีรับ

อนญุาต ประจ�าปี 2561 ซึง่ส�านกังานสวุฒัออดติเฟร์มโดย

นายสวุฒัชยั ยืนชีวิต เป็นผู้สอบบญัชีสหกรณ์ฯ และนาย

บญุสง่ คล้ายทวน เป็นผู้สอบบญัชีส�ารอง ท่ีประชมุใหญ่ฯ 

เป็นชอบก�าหนดค่าสินจ้าง (ค่าธรรมเนียม) ในการสอบ

บญัชีประจ�าปี 2561 เป็นจ�านวน 120,000 บาท (หนึง่แสน

สองหม่ืนบาทถ้วน) ตอ่ปี โดยการตรวจสอบบญัชีจะสิน้สดุ

ปีบญัชีในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 35 ครัง้ท่ี 

9/2561 ประจ�าเดือนกนัยายน ได้มีมติเห็นชอบพิจารณา

เง่ือนไขและรายละเอียดการรับสมัครผู้ สอบบัญชีรับ

อนุญาต และเห็นชอบร่างประกาศสหกรณ์ฯ เร่ือง เปิด

รับสมัครผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�าปี 2562 โดย

ผู้ สมัครต้องกรอกเอกสารใบสมัครพร้อมเสนอราคา 

คา่สนิจ้าง (คา่ธรรมเนียม) ในการสอบบญัชีประจ�าปี 2562 

เพ่ือคณะกรรมการด�าเนินการจะน�ารายช่ือผู้สมคัรเสนอให้

ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี เป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกและ

ก�าหนดคา่สนิจ้างตอ่ไป

6. กำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 36 

 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 35 ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ด�าเนินการสรรหากรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ ประจ�าปี 2562 โดยในสิน้ปี 2561 มีกรรมการ สอ.พช.พ้นจากตามต�าแหน่งเน่ืองจากครบวาระการ

ด�ารงต�าแหนง่ จ�านวน 8 ต�าแหนง่ ได้แก่

ที่ ช่ือ -สกุล ต�าแหน่ง

1. นายทวีป บตุรโพธ์ิ รองประธานกรรมการ

2. นายไพศาล สขุปัญญา กรรมการ

3. นายชยัยา ข�าสะอาด กรรมการ 

4. นางอจัฉราวรรณ มณีขตัย์ิ กรรมการ 

5. นายฉลอง ประดบัสขุ กรรมการ

6. นายเสง่ สงิห์โตทอง กรรมการ

7. น.ส.สมบตัิ บางเหลือ กรรมการ

8. นางรักใจ กาญจนะวีระ กรรมการและเหรัญญิก

 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เห็นชอบแผนการสรรหากรรมการด�าเนินการ สอ.พช. ปี 2562 ซึง่ได้เสนอวิธีการ

สง่บตัรสรรหาให้สมาชิกทกุคนทางไปรษณีย์ (แบบธรรมดา)โดยจะมีการนบัคะแนนสรรหา ในวนัศกุร์ท่ี 14 ธนัวาคม 2561 

และประกาศรายช่ือผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้รวมกบักรรมการท่ีอยูใ่นต�าแหน่งเดิมให้สมาชิกทราบเม่ือได้รับการเลือกตัง้จากท่ี

ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2562 ตอ่ไป
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8. กำรเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.พช. ประจ�ำปี 2562

 ตามมติท่ีประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2561 เม่ือวนั

ท่ี 27มกราคม 2561 ได้เลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการสอ.พช. 

โดยประธานกรรมการ สอ.พช. ได้ลงนามแต่งตัง้ห้างหุ้น

สว่นจ�ากดั แสง.พี.ที.เทรดดิง้ โดย นางเนตรนภางค์ น�าจิตร

ไทย และทีมงาน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561 

และให้ได้รับค่าตอบแทนจากสหกรณ์ฯ เดือนละ 7,500 

บาท (เจ็ดพนัห้าร้อยบาทถ้วน) หรือปีละ 90,000 บาท (เก้า

หม่ืนบาทถ้วน) ตามค�าสัง่ท่ี 24/2561 ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 

2561 และมีวาระอยู่ในต�าแหน่งเป็นเวลาหนึ่งปีทางบญัชี

สหกรณ์ (31 ธนัวาคม 2561) ซึง่จะพ้นจากต�าแหนง่ในสิน้ปี 

2561 นี ้

 คณะกรรมการด�าเนินการฯ ชุดท่ี 35 ครัง้ท่ี 9/2561 

ประจ�าเดือนกันยายน มีมติเห็นชอบประกาศฯ เพ่ือให้

บุคคลสมัครเข้ารับการเลือกตัง้เป็นผู้ ตรวจสอบกิจการ 

ประจ�าปี 2562 และได้ก�าหนดจ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรณีเป็นบคุคลธรรมดา จ�านวน 3 คน กรณีเป็นนิติบคุคล 

จ�านวนหนึง่นิตบิคุคลตัง้แตว่นัจนัทร์ท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถงึ

วนัศกุร์ท่ี 19 ตลุาคม 2561 โดยคณะกรรมการด�าเนินการ

จะน�ารายช่ือผู้ สมัครเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

2562 เพ่ือเป็นผู้ พิจารณาเลือกตัง้และก�าหนดคา่ตอบแทน 

ตอ่ไป

9. โครงกำรน�ำร่องคลินิกสหกรณ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชมุชน จ�ากดั ได้จดัโครงการน�าร่องคลินิกสหกรณ์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ค�า

แนะน�าทางเลือกเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาด้านการเงินท่ีวิกฤติของสมาชิก รวมทัง้น�าเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาเป็นราย

กรณีแก่กรรมการด�าเนินการ และเพ่ือให้บริการแนะน�า การวางแผน การลงทุนกับสหกรณ์ของสมาชิกอย่างทัว่ถึง ซึ่ง  

ปี 2560 มีจงัหวดัท่ีเป็นคลนิิกสหกรณ์น�าร่อง จ�านวน 4 แหง่ และในปี 2561 มีจงัหวดัท่ีเป็นคลนิิกสหกรณ์น�าร่อง จ�านวน 

11 แหง่ รวมเป็น 15 แหง่ ได้แก่

คลินิกสหกรณ์น�าร่อง

กลุม่ 1 อยูร่่วมกบั สนง. สอ.พช. สว่นกลาง กลุม่ 9 จ.นครศรีธรรมราช

กลุม่ 2 จ.เชียงใหม่ กลุม่ 10 จ.สงขลา

กลุม่ 3 จ.พิจิตร กลุม่ 11 จ.สระบรีุร่วมกบั ศพช.สระบรีุ

กลุม่ 4 จ.ราชบรีุ จงัหวดัน�าร่องปี 2560  จ.สโุขทยั

กลุม่ 5 ศพช.ชลบรีุ จงัหวดัน�าร่องปี 2560 จ.อบุลราชธานี

กลุม่ 6 จ.สกลนคร จงัหวดัน�าร่องปี 2560 จ.ระยอง

กลุม่ 7 จ.สริุนทร์ จงัหวดัน�าร่องปี 2560 จ.ตรัง

กลุม่ 8 จ.ร้อยเอด็
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10. แนะน�ำบริกำรตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ผ่ำนระบบบริกำรสมำชิก สอ.พช.

 เพ่ือให้สมาชิก สอ.พช. ทกุทา่น สามารถตรวจสอบข้อมลูตนเองได้ทกุท่ีทกุเวลา ด้วยขัน้ตอนงา่ยๆ ดงันี ้

 1. เข้าเวบ็ไซต์ http://www.cddco-op.com
 2. เลือกเมนรูะบบสหกรณ์ออนไลน์ปลอดภยัด้านขวามือ ดงัรูป 

 3. กรอกเลขทะเบียนสมาชิก และ รหสัผา่น แล้วคลกิเข้าสู่ระบบ

 4. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมลูตา่งๆ ได้แก่ ขา่วสารสมาชิก ข้อมลูหุ้น  

ข้อมูลเงินฝาก ข้อมูลเงินกู้  ข้อมูลค�า้ประกัน รายการหักประจ�าเดือน  

ปันผล - เฉลี่ยคืน ข้อมลูผู้ รับโอนผลประโยชน์ และ ข้อมลูการท�าประกนัชีวิต 

เพยีงเท่านีส้มาชกิกจ็ะสามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองได้ค่ะ

 นายคนจริง รับราชการกรมการพัฒนาชุมชนและเป็น

สมาชิก สอ.พช. อยู่ในภาวะเครียดอย่างหนัก ไหนจะเร่ือง

งานท่ีโดนพฒันาการจังหวดัเร่งรัดเบิกจ่าย และหนีส้ินท่ีโดน

ส�านกังานบงัคบั สัง่อายดัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สอ.พช. 

ต้องชดใช้หนีใ้นฐานะผู้ ค�า้ประกัน ท่ีตนเองร่วมกับเพ่ือนอีก 

ห้าคนกู้ เงินธนาคารออมสินเพ่ือหวงัจะพฒันาคณุภาพชีวิตกนั 

เม่ือสบิสองปีท่ีแล้ว ตอนนัน้ก็รับเงินกู้คนละหลายแสน วนัเวลา

ผา่นไป สมาชิกหนึง่ในหก คือนายพิซซา่ ซึง่มีนิสยัติดการพนนั

ได้ย่ืนเร่ืองลาออกจากราชการ พอกรมอนุมัติ มันก็หนีหาย

ไปเลย ทิง้ภาระหนีส้ินต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะหนีเ้งินกู้ ออมสิน 

ส�านักงานบังคับคดีจึงเรียกเก็บเงินจากสมาชิกท่ีเหลืออีก 

ห้าคนตามสญัญาค�า้ประกันเงินกู้ ร่วม นายมีท�า สมาชิกอีก 

คนหนึง่ แจ้งวา่ ตนเองก็มีภาระหนีส้นิมากมาย ไมอ่าจช�าระหนี ้

แทนได้ ถงึจะไมห่นีไปไหนแตก็่ไมมี่เงินจา่ย ด้วยเหตนีุ ้ธนาคาร

ออมสินจึงพุ่งเป้าฟ้องเรียกเงินสมาชิกท่ีเหลือ คือ นายคนจริง

และพวกอีกสามคน ภายหลงัเจรจาประนีประนอมหนีร้ะหว่าง

ธนาคารออมสินกับนายคนจริงและพวก แล้ว ตกลงให้นาย

คนจริงและพวกอีกสามคน จ่ายเงิน คนละสองแสนบาท ไม่

รวมการสง่ช�าระหนีเ้งินกู้ของแตล่ะคนตามสญัญาเดมิ

 นายคนจริง นกึถงึ สอ.พช. แตก็่มีหนีกู้้สามญัค้างอยู ่ถ้ากู้

ออกมาก็ไมพ่อใช้หนีอ้ยูดี่ คดิแล้วอยากฆา่ตวัตาย พลนัเหลือบ

ตาไปเห็นรูปเมียตวัเองท่ียงัดสูาวและสวย ก็เลิกล้มความคิด

ฆ่าตัวตาย ตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาผู้ จัดการ สอ.พช. ขอค�า

ปรึกษาวา่ สอ.พช.จะมีหนทางชว่ยได้อยา่งไร ผู้จดัการ สอ.พช.

จึงได้หาข้อมลูการเป็นหนี ้สอ.พช.ของนายคนจริง ปรากฏว่า  

นายคนจริงมีหนีเ้งินกู้สามญัอยูล้่านกวา่ยงัสามารถกู้สามญัได้  

แต่หลักเกณฑ์การพิจารณาปล่อยกู้ ของกรรมการเงินกู้  จะ

ไม่รับพิจารณาผู้ ขอกู้ ท่ีโดนอายดัหุ้น เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 

ดงันัน้ ผจก.ในฐานะหมอใหญ่ ของคลินิกสหกรณ์ จึงคิดหา

หนทางออกให้คือใช้ผลิตภัณฑ์เงินกู้ ของ สอ.พช.อีกตัวหนึ่ง 

คือ เงินกู้ พิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

โดยจ่ายเงินให้กับเจ้าหนีต้ามภาระหนีโ้ดยตรงตามหลกัฐาน 

และเม่ือ สอ.พช.ได้ปิดหนีก้ับธนาคารออมสินในส่วนนีใ้ห้ 

นายคนจริงแล้วส�านักงานบังคับคดีจะยกเลิกการอายัด

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จะท�าให้นายคนจริงสามารถขอ

กู้สามญั สอ.พช.อีกครัง้ท่ีจะช่วยรวมหนีเ้ป็นการลดภาระหนี ้

ของนายคนจริงทางอ่ืนลงได้ หลังจากเจรจาทางออกกับ 

นายคนจริงแล้ว นายคนจริงตกลงท่ีจะแก้ไขปัญหาตามเสนอ 

ดงันัน้ ผจก.สอ.พช.จงึได้เสนอเร่ืองของนายคนจริง ตอ่กรรมการ 

เงินกู้  ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 63 คณะกรรมการเงินกู้

พิจารณาแล้วเหน็วา่เพ่ือเป็นการชว่ยเหลอืสมาชิกตามหลกัการ

สหกรณ์ และถูกต้องตามข้อบังคับ สอ.พช. จึงอนุมัติเงินกู้

พิเศษเพ่ือชว่ยเหลอืสมาชิกท่ีมีความจ�าเป็นเร่งดว่น ให้นายคนจริง

และให้ สอ.พช.ด�าเนินการตามหลกัเกณฑ์ คือจ่ายเงินตรงให้

กบัธนาคารออมสนิในฐานะเจ้าหนีน้ายคนจริง

 วนันี ้นายคนจริง ท�างานอยา่งมีความสขุ ถงึแม้จะยงัผอ่น

หนีเ้งินกู้ ให้กบั สอ.พช.และธนาคารออมสินในส่วนหนีเ้ดิมอยู ่ 

แตก็่สามารถจดัแจงคา่ใช้จา่ยได้ และก�าลงัจะเข้าสอบวสิยัทศัน์

รอบท่ีห้า เพ่ือเป็นพฒันาการจงัหวดัตอ่ไป

กรณีศึกษำ ที่ 001/2561 คลินิกสหกรณ์ สอ.พช. เรื่อง ค�้ำประกันกู้เงินออมสิน
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อัตราดอกเบีย้ทกุประเภท สอ.พช.

ประเภทเงนิฝาก อัตราดอกเบีย้ 
(ต่อปี)

หมายเหตุ 
(รายละเอียดเพิ่มเตมิ www.cddco-op.com)

ออมทรัพย์ 2.75% ดอกเบีย้เข้าบญัชีทกุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ฝากขัน้ต�่า 100 บาทขึน้ไป

ออมทรัพย์อเนกประสงค์ 2.75% ดอกเบีย้เข้าบญัชีทกุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75% 1. ดอกเบีย้เข้าบญัชีวนัท่ี 30 มิถนุายน และ 31 ธนัวาคม
2. เปิดบญัชีขัน้ต�่า 1,000 บาทขึน้ไป
3. ถอนได้เดือนละ 1 ครัง้ หากถอนครัง้ท่ี 2 จะเสียคา่ธรรมเนียม
ร้อยละ 1% ของยอดเงินท่ีถอน และไมต่�่ากวา่ 300 บาท

ออมทรัพย์พิเศษเป่ียมสขุ 6 4.00% 1. ดอกเบีย้เข้าบญัชีเม่ือครบโครงการฯ คือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2562
2. ปิดรับการฝาก วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

ประจ�า 6 เดือน 4.00% ดอกเบีย้เข้าบญัชีเม่ือครบก�าหนด

ประจ�า 12 เดือน 4.25% ดอกเบีย้เข้าบญัชีเม่ือครบก�าหนด

ประจ�า 24 เดือน 4.50% ดอกเบีย้เข้าบญัชีเม่ือครบก�าหนด

*หมายเหตุ: เงินฝากประจ�าหากถอนก่อนก�าหนด จะคดิดอกเบีย้ในอตัราทวงถาม คือ 1.50%

ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงนิ
อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)

3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 24 เดอืน 36 เดอืน 48 เดอืน 60 เดอืน

ตัง้แต ่ 10,000 บาท ขึน้ไป 2.50% 2.75% 3.50% 3.70% 3.75% 4.00% 4.25%

ตัง้แต ่ 1,000,000 บาท ขึน้ไป 3.60% 3.75% 3.90% 4.15% 4.50%

ตัง้แต ่ 20,000,000 บาท ขึน้ไป 3.80% 4.00% 4.05% 4.30% 4.60%

ตัง้แต ่ 50,000,000 บาท ขึน้ไป 4.00% 4.15% 4.25% 4.45% 4.75%

*หมายเหตุ: ดอกเบีย้ในอตัราทวงถาม คือ 1.50%

ประเภทเงนิกู้
อัตราดอกเบีย้ 

(ต่อปี)
หมายเหตุ 

(รายละเอียดเพิ่มเตมิ www.cddco-op.com)

เงินกู้ฉกุเฉิน 7.25% กู้ ได้ 2 เทา่ของเงินเดือน ไมเ่กิน 100,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 12 งวด

เงินกู้ฉกุเฉิน ATM 7.25% กู้ ได้ 2 เทา่ของเงินเดือน ไมเ่กิน 100,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 12 งวด

เงินกู้สามญั 7.25% กู้ ได้ 45 เทา่ของเงินเดือน ไมเ่กิน 2,500,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 150 งวด

เงินกู้ พิเศษ

 - เพ่ือการทอ่งเท่ียว 6.50% ในประเทศกู้ ได้ไมเ่กิน 40,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 24 งวด
ตา่งประเทศกู้ ได้ไมเ่กิน 100,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 36 งวด

- เพ่ือประหยดัพลงังาน 4.75% NGV กู้ ได้ไมเ่กิน 80,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 36 งวด
LPG กู้ ได้ไมเ่กิน 40,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 36 งวด

- เพ่ือซือ้เคร่ืองมือ ICT 6.00% กู้ ได้ไมเ่กิน 25,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 24 งวด

- เพ่ือการศกึษา 5.50% กู้ ได้ไมเ่กิน 300,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 48 งวด

- เพ่ือการลงทนุประกอบอาชีพ 6.25% กู้ ได้ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 120 งวด

- เพ่ือชว่ยเหลือสมาชิกท่ีจ�าเป็นเร่งดว่น 6.50% กู้ ได้ไมเ่กิน 400,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 48 งวด

- เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ระยะ 1 6.00% จบโครงการแล้ว

- เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ระยะ 2 6.50% จบโครงการแล้ว

- เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ระยะ 3 6.50% กู้ ได้ไมเ่กิน 3,000,000 บาท ผอ่นช�าระไมเ่กิน 240 งวด

- โครงการคณุมีฝัน สหกรณ์มีให้ 6.25% กู้ ได้ไมเ่กิน 90% ของทนุเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก ผอ่นช�าระไมเ่กิน 240 งวด

- โครงการเงินกู้ พิเศษเพ่ือสร้างสขุ  
  อเนกประสงค์

6.25% 1. เงินกู้ เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยตามประเพณีฯ กู้ ได้ไมเ่กิน 60,000 บาท ผอ่นช�าระภายใน 3 เดือน
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6. เงินกู้ เพ่ือประกอบอาชีพรายยอ่ย กู้ ได้ไมเ่กิน 100,000 บาทผอ่นช�าระไมเ่กิน 36 งวด

- โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือสร้างสขุปีใหม ่2562 6.25% กู้ ได้ในวงเงินร้อยละ 90 ของยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนท่ีได้รับในปีท่ีผา่นมา

กำ้วทัน สอ.พช.7
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