
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด

วิสัยทัศน์
“สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์กรมีความม่ันคง”



วัฒนธรรมองค์กร ความไว้วางใจ
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“สอ.พช. ก้าวสู่ปี ท่ี 51”
ประวติัการก่อตัง้

• ก่อตัง้เม่ือ  ปี 2511

• มีผู้ร่วมก่อตัง้ 500 คน ทุนเรือนหุ้นแรกตัง้ 30,000 บาท 

• จดทะเบียน วนัท่ี 18 มิถนุายน 2511 เลขท่ีทะเบียนสหกรณ์ 96/11295

• ปัจจบุนัใช้ระบบผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามญัประจ  าปี เม่ือ 2546

• ปัจจบุนัเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก (ทุนด าเนินงานเกิน 5,000 ล้านบาท)

• สมาชิก 10,325 คน สามญั 9,272 คน สมทบ 1,053 คน (ณ เดือน ต.ค. 62)

• ทุนเรือนหุ้น 3,3,373.44 ล้านบาท (ณ เดือน ต.ค. 62)

• สินทรพัยร์วม 6,617.97 ล้านบาท (ณ เดือน ต.ค. 62)

• เงินรบัฝาก 2,287.37 ล้านบาท (ณ เดือน ต.ค. 62)



นโยบาย
คณะกรรมการ
ด าเนินการ สอ.พช.
ชุดที่ 36

1.   มุ่งเน้นการบริหารและการก  ากบัดูแลการให้บริการของสหกรณ์ตามอุดมการณ์ คา่นิยม หลักการ 
และวิธีการสหกรณ์ ให้มีความมั่นคงและยัง่ยืนภายใตห้ลกัของธรรมภิบาล
2.   เสริมสร้าง ความรู้คามเขา้ใจ ให้สมาชิกยึดมั่น ศรัทธาอุดมการณ์ คา่นิยม หลกัการ วิธีการสหกรณ์ 
และจรรยาบรรณของสหกรณ์ ให้สมาชิกน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีเอกภาพระหวา่ง  สอ.พช. กบักรมการพฒันาชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ดว้ยระบบเครือขา่ย และเพิ่มสมรรถนะของผูแ้ทนสมาชิกและตวัแทนสหกรณ์ ให้สามารถร่วมกนัเป็น
กลไกขบัเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่สมาชิก
4. ส่งเสริมการจัดการการเงินของสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตท่ีมั่นคงและยัง่ยืนในระยะยาวตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ให้สามารถให้บริการ ส่ือสารปละประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์ทั่วถึง รวดเร็ว ถูกตอ้ง และทันเหตุการณ์
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ี ให้สามารถให้บริการดว้ยจิตมุ่งบริการ โปร่งใส ซ่ือสัตย ์จริงใจ 
และฉับไว
7. จัดสรรผลตอบแทนให้สมาชิกอยา่งสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
8. ส่งเสริมสวสัดิการท่ีจ าเป็นส าหรับคุณภาพชีวิตท่ีดีของมวลสมาชิกอยา่งทั่วถึงและเป็นธรรม และ
ให้บริการสมาชิกท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่นอยา่งทันเวลา
9. มุ่งสร้างภาพลกัษณ์การเป็นสถาบันการเงิน เพื่อดารพึ่งตนเองของสมาชิกและเสริมสร้างสังคมท่ีดี



โครงสร้างการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน

คณะผู้ตรวจสอบ

สมาชิก
ผู้แทนสมาชิก

ท่ีประชุมใหญ่

คณะกรรมการด าเนินงานฯ

ผู้จัดการ

กิจการฯ บัญชี

คณะท่ีปรึกษา

คณะท ำงำนปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ คณะท างานกลั่นกรองเงินกู้พิเศษ คณะท างานพัฒนากฎหมายคณะท างานพัฒนาระบบบริหารคณะท างานสมาชิกสัมพันธ์

สพจ. ศูนย์ศึกษาฯ

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ

คณะกรรมการศึกษา
และการประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการอ านวยการคณะกรรมการสวัสดิการ

สนง.ตัวแทนสหกรณ์ ในภูมิภาค

รองผู้จัดการ 2 (สายงานธุรกิจ) รองผู้จัดการ 1(สายงานนโยบายและบริหาร)

ฝ่ายส านักงาน ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบัญชีฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายทะเบียนและ

ประมวลผล
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ฝ่ายการเงิน

คณะท างานบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายสวัสดิการ



ผลการด าเนินงานของ สอ.พช (หน่วย:ล้านบาท)
ธ.ค.56 ธ.ค.57 ธ.ค. 58 ธ.ค.59 ธ.ค.60 ธ.ค.61 ต.ค. 62

สินทรัพย์รวม 3,849.16 4,231.36 4,589.44 5,000.22 5,497.54 6,053.45 6,617.97

ทุนเรือนหุ้น 2,246.81 2,412.80 2,562.94 2,756.35 2,963.88 3,189.18 3,373.44

ทุนส ำรอง 239.82 262.22 292.15 327.28 368.30 410.51 443.51

เงินรับฝำก 837.87 980.55 1,238.65 1,434.63 1,669.22 1,939.97 2,287.37

เงินให้กู้ 3,773.16 4,146.81 4,473.75 4,866.06 5,217.53 5,370.78 5,540.36

ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 73.13 90.68 108.71 109.85 116.22 125.66 130.14

ก ำไรสุทธิ 180.82 211.07 230.05 258.11 263.11 263.81 243.88

ดอกเบีย้เงินกู้ (%) 7.50 7.50 7.50 7.25 7.25 7.25 7.25

เงินปันผล (%) 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10

เงินเฉลีย่คืน (%) 8.25 11.00 12.00 11.50 11.50 10.75

สมำชิกสำมัญ (คน) 8,619 8,746 8,894 8,920 9066 9,286 9,272

สมำชิกสมทบ (คน) 248 372 510 643 830 954 1,053



การสมคัรเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน
จ ากดั



การสมัครสมาชิก
สมาชิก
ต้องเป็นข้าราชการ – ลูกจ้าง หรือข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุ 
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด

สมาชิกสมทบ
ต้องเป็นคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก หรือพนักงานราชการ หรือ
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของกรมการพัฒนาชุมชน



สมัครเป็นสมาชิก
อย่างไร???

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
1.กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.cddco-op.com/
โดยให้ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดหรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองเป็นผู้รับรอง
2.แนบหลักฐาน ดังน้ี ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
ภาพถ่าย 1 ภาพ
3.หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้รับโอนประโยชน์
4.ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (สหกรณ์ฯ จะหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนของ
ผู้สมัคร)
5.ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ฯ

**ส าหรับผู้ที่เคยลาออก และสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท**
ข้อมูลเพิ่มเติมที่   http://www.cddco-
op.com/index.php?mo=59&action=page&id=1140923

(สมาชิก)

http://www.cddco-op.com/
http://www.cddco-op.com/index.php?mo=59&action=page&id=1140923


สมัครเป็นสมาชิก
อย่างไร???

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ
1.กรอกใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด (ดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.cddco-op.com/
2.แนบหลักฐาน ดังนี้ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้านผู้สมัคร
- ส าเนาประจ าตัวประชาชน และทะเบียนของสมาชิกท่ีเกี่ยวข้อง (กรณีผู้สมัครเป็น บิดา มารดา 
หรือบุตรของสมาชิก)

- ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนสมรส (กรณีผู้สมัครเป็นคู่สมรสของสมาชิก)
3.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับโอนประโยชน์
4.ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท 
-กรณีสหกรณ์ฯ จะหัก ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกท่ีเกี่ยวข้อง หลักจากรับเป็นสมาชิก
ในเดือนถัดไป
-กรณีช าระผ่านบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยของสมาชิกสมทบ โดยจะหักจากบัญชีหลังจาก
รับเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป
5.ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ฯ

(สมาชิกสมทบ)

http://www.cddco-op.com/


สมัครเป็นสมาชิก
อย่างไร??? หมายเหตุ :  กรณีช าระค่าหุ้นผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกสมทบ 

ให้แนบเอกสารมาพร้อมใบสมัคร ดังนี้
1) หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก   1 ชุด
2) ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยท่ีจะให้หัก  1 ชุด
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   1 ใบ 

(สมาชิกสมทบ)
ต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.cddco-
op.com/news/439239/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8
%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4
%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A.html

http://www.cddco-op.com/news/439239/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A.html


การถือหุ้นสหกรณ์
สมาชิกมีสิทธิถือหุน้รายเดือนตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิกได ้ ในอตัราขั้นต ่าท่ีก าหนดไว ้ ดงัน้ี
- เงินเดือนไม่เกิน  6,000 บาท    ส่งเงินค่าหุน้ 300 บาท
- เงินเดือนเกิน       6,000 บาท ไม่เกิน    8,000 บาท ส่งเงินค่าหุน้   400 บาท
- เงินเดือนเกิน       8,000 บาท ไม่เกิน  10,000 บาท ส่งเงินค่าหุน้   500 บาท
- เงินเดือนเกิน     10,000 บาท ไม่เกิน  12,000 บาท ส่งเงินค่าหุน้   600 บาท
- เงินเดือนเกิน     12,000 บาท ไม่เกิน  14,000 บาท ส่งเงินค่าหุน้  700 บาท
- เงินเดือนเกิน    14,000 บาท ไม่เกิน  16,000 บาท ส่งเงินค่าหุน้   800 บาท
- เงินเดือนเกิน    16,000 บาท ไม่เกิน  18,000 บาท ส่งเงินค่าหุน้  900 บาท
- เงินเดือนเกิน     18,000 บาท ไม่เกิน  20,000 บาท ส่งเงินค่าหุน้  1,000 บาท
- เงินเดือนเกิน    20,000 บาท ไม่เกิน 30,000 บาท ส่งเงินค่าหุน้   1,200 บาท
- เงินเดือนเกิน   30,000 บาท ไม่เกิน  40,000 บาท ส่งเงินค่าหุน้   1,500 บาท
- เงินเดือนเกิน  40,000 บาท ไม่เกิน   50,000 บาท ส่งเงินค่าหุน้   2,000 บาท
- เงินเดือน       50,000 บาทข้ึนไป ส่งเงินค่าหุน้   3,000 บาท



การถือหุ้นสหกรณ์   (ต่อ)
หมายเหตุ :  ขอ้บงัคบั สอ.พช.  ก าหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม ดงัน้ี

1. สมาชิกมีสิทธิถือหุน้รายเดือนมากกว่าอตัราขั้นต ่าท่ีก าหนดไว ้ หรือซ้ือหุน้เพ่ิมข้ึนตามท่ีสหกรณ์ฯ ประกาศ กรณี
ท่ีสมาชิกมีหุน้ถึง 4 ลา้นบาทแลว้ ใหส่้งเงินค่าหุน้ในอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้

2.  สมาชิกท่ีซ้ือหุน้แลว้ไม่นอ้ยกว่า 240 เดือน และไม่มีหน้ีสินกบัสหกรณ์ฯ จะงดส่งค่าหุน้รายเดือนก็ได ้ โดยแสดง
ความจ านงตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ก าหนด และส่งตรงถึงสหกรณ์ฯ 

3.   สมาชิกจะถอนหุน้ทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกสหกรณ์อยูไ่ม่ได ้ และจะขายหรือโอนหุน้
ท่ีตนถือใหผู้อ่ื้นไม่ได้

ปี 2562  สหกรณ์ฯ ไดป้ระกาศหลกัเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนและการถือหุ้น  ดงัน้ี
1. การส่งเงินค่าหุน้รายเดือนของสมาชิก ใหส่้งไดไ้ม่เกินจ านวน 10,000 บาท ยกเวน้สมาชิกท่ีส่งค่า 
หุน้รายเดือนในอตัราท่ีสูงกว่าอยูก่่อนวนัประกาศ ก็ใหส่้งในอตัรานั้นต่อไป และจะขอเพ่ิมอีกไม่ได้
2. กรณีถือหุน้เกินกว่า 4 ลา้นบาทแลว้ ใหส่้งค่าหุน้รายเดือนไดใ้นอตัราขั้นต ่ า ตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าดว้ยหุน้ พ.ศ. 2562 ขอ้ 4 บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนและการถือหุ้น.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนและการถือหุ้น.pdf


สวสัดิการสมาชิก
1.ทุนการศึกษาสมาชิก    
- โดยจะจ่ายครั้งเดียวในการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี เกรดเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 2,000 บาท
ระดับปริญญาโท เกรดเฉล่ีย 3.20 ข้ึนไป ทุนละ 3,500 บาท
ระดับปริญญาเอก เกรดเฉล่ีย 3.50 ข้ึนไป ทุนละ 5,000 บาท

- สมาชิกผู้มีสิทธ์ิได้รับสวัสดิการต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สมาชิกผู้มีความประสงค์ขอรับสวัสดิการให้ยื่นค าขอตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด พร้อมแนบส าเนา
ประกาศนียบัตร หรือส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา ภายในก าหนดเวลา 1 ปี  
นับแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
*คณะกรรมการสวัสดิการจะพิจารณาและอนุมัติจ่ายทุนฯ แล้วรายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบ*

ข้อมูลเพ่ิมเติม : ประกาศทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก.pdf

ประกาศทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก.pdf


2.ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
คุณสมบัติของบุตรสมาชิก   
- เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
- ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- บุตรสมาชิกท่ีก าลังศึกษาต้อมีอายุตั้งแต่ 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562
ทุนและสิทธิการได้รับทุน
- จัดสรรทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาให้ทุนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิส่งบุตรเพื่อขอรับทุนได้ 1 ทุน เท่านั้น
- กรณีบิดามารดาต่างเป็นสมาชิก แต่ละคนมีสิทธิส่งบุตรเพื่อขอรับทุนได้ แต่ต้องไม่เป็นบุตรคนเดียวกัน

*สหกรณ์จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 2562*

ข้อมูลเพ่ิมเติม : ประกาศทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก.pdf

ประกาศทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก.pdf


3.สวัสดิการสมาชิกท่ีประสบอุบัติเหตุ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
- บาดเจ็บเล็กน้อย ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ไม่เกิน 2,000 บาท
-กรณีได้รับอันตรายแก่ร่างกายเป็นเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์หรือนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ให้ได้รับทุนสวัสดิการไม่เกิน 10,000 บาท

วิธีการของรับทุนเพื่อสวัสดิการ
สมาชิกผู้ขอรับทุนเพื่อสวัสดิการจะต้องยื่นหลักฐาน ส าเนารายงานของแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ท่ีท าการ
รักษาร่างกายของสมาชิกท่ีประสบอุบัติเหตุ หรือส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวน รูปถ่ายการ
บาดเจ็บถึงสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ

*คณะกรรมการสวัสดิการจะพิจารณาและอนุมัติจ่ายทุนฯ แล้วรายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบ*

ข้อมูลเพ่ิมเติม : ประกาศทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกท่ีประสบอุบัติเหต.ุpdf

ประกาศทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ.pdf


4.สวัสดิการสมาชิกท่ีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีสมาชิกท่ีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร
1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน  10 ปี       ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ        จ านวน   10,000 บาท
2) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน  15 ปี      ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ         จ านวน   15,000 บาท
3) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน  20 ปี      ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ         จ านวน   20,000 บาท
4) เป็นสมาชิกสหกรณ์เกิน 20 ปี ข้ึนไป   ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ        จ านวน   30,000 บาท

การนับเวลาการเป็นสมาชิกของผู้ขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกท่ีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร ให้นับตั้งแต่
วันท่ีเป็นสมาชิกจนถึงวันท่ีเกิดเหตุหรือวันท่ียื่นเรื่องขอรับทุน

ในการจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการให้แก่สมาชิกท่ีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร สหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกหรือ
บุคคลท่ีมีรายช่ือตามหนังสือท่ีสมาชิกระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือมอบให้ตัวแทนสหกรณ์หรือ
ผู้แทนสมาชิกน าไปมอบให้แก่สมาชิกในนามสหกรณ์

ข้อมูลเพ่ิมเติม :   ประกาศทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกท่ีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร.pdf

ประกาศทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร.pdf


5.สวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ท่ีอยู่อาศัยสมาชิกเป็นเจ้าของเอง เช่น บ้านเรือน ส่วนควบของบ้านเรือน ได้รับความเสีย
- เสียหายท้ังหมดจ่ายไม่เกิน  10,000 บาท
- เสียหายบางส่วนจ่ายไม่เกิน   5,000 บาท
2. กรณีทรัพย์สินของสมาชิกได้รับความเสียหายนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สวัสดิการที่จะพิจารณาให้ทุนเพื่อสวัสดิการตามสมควรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจ าเป็น ท้ังนี้ไม่เกินวงเงิน 
10,000 บาท

*คณะกรรมการสวัสดิการจะพิจารณาและอนุมัติจ่ายทุนฯ แล้วรายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบ*

ข้อมูลเพ่ิมเติม : ประกาศทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย.pdf

ประกาศทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย.pdf


6.สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.สหกรณ์จะจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม เพื่อช่วยเหลืองาน

ศพและวางหรีดเพื่อไว้อาลัยสมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก ดังนี้
- เงินช่วยเหลืองานศพ  ศพละ 2,000 บาท
- ค่าพวงหรีดในนามของสหกรณ์ จ่ายตามจริงไม่เกินศพละ 1,000 บาท
2. หากหน่วยงานต้นสังกัดในฐานะตัวแทนสหกรณ์ สามารถวางหรีดสักการะหรือส่ิงของแสดงความอาลัยได้ ให้
วางในนามสหกรณ์และน าหลักฐาน มาเบิกจ่ายจากเงินทุนเพื่อสวัสดิการนี้ ในวงเงิน ศพละไม่เกิน 1,000 บาท

*ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินทุนฯ แล้วแจ้งคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ทราบ*

ข้อมูลเพ่ิมเติม :  ประกาศทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม.pdf

ประกาศทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม.pdf


7. สวัสดิการเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส
สหกรณ์จะจ่ายให้กับสมาชิกท่ีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในรอบปีบัญชี และมีระยะการเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง 

10 ข้ึนไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนสมาชิกอาวุโสเพียงครั้งเดียว  ดังนี้

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 10 – 12 ปี ได้รับเงิน 10,000 บาท
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 12 – 14 ปี ได้รับเงิน 11,000 บาท
3. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 14 – 16 ปี ได้รับเงิน 12,000 บาท
4. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 16 – 18 ปี ได้รับเงิน 13,000 บาท
5. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 18 – 20 ปี ได้รับเงิน 14,000 บาท
6. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 20 – 22 ปี ได้รับเงิน 15,000 บาท
7. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 22 – 24 ปี ได้รับเงิน 16,000 บาท
8. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 24 – 26 ปี ได้รับเงิน 17,000 บาท
9. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 26 – 28 ปี ได้รับเงิน 18,000 บาท
10. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 28 – 30 ปี ได้รับเงิน 19,000 บาท
11. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 30 – 32 ปี ได้รับเงิน 20,000 บาท
12. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 32 – 34 ปี ได้รับเงิน 21,000 บาท
13. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 34 ปี ข้ึนไป ได้รับเงิน 22,000 บาท



7. สวัสดิการเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส  (ต่อ)
สมาชิกท่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีบัญชี ให้ย่ืนส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพื่อยืนยันข้อมูลวันเดือนปีเกิดภายในเดือนกันยายน
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อให้สมาชิกทราบภายในเดือนตุลาคม และโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของ

สมาชิกภายในเดือนธันวาคมของปีบัญชี

8. สวัสดิการเงินเพ่ือเก้ือกูล
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสให้กับสมาชิกท่ีมีอายุหกสิบเอ็ดปีข้ึนไป 

และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสิบปี โดยโอนเงิน จ านวน 1,000 บาท เข้าบัญชี
ออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิก ภายในเดือนเกิดเป็นประจ าทุกปี



9. สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
สมาชิกผู้ใดท่ีถึงแก่กรรม ไม่ว่าจะกรณีใดในขณะท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ 

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่ ากว่า  10 ปี  ได้รับเงินทุนเพ่ือสวัสดิการ จ านวน   10,000 บาท
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 10 – 20 ปี  ได้รับเงินทุนเพ่ือสวัสดิการ จ านวน   20,000 บาท
3. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 20 – 30 ปี  ได้รับเงินทุนเพ่ือสวัสดิการ จ านวน   30,000 บาท
4. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 30 – 40 ปี  ได้รับเงินทุนเพ่ือสวัสดิการ จ านวน   40,000 บาท
5. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป ได้รับเงินทุนเพ่ือสวัสดิการ จ านวน   50,000 บาท
เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศพ ดังนี้
- ส าเนาใบมรณบัตร
- ส าเนาทะเบียนบ้าน มีตราประทับว่า “ตาย”
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
- ส าเนารายงานประจ ากันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
การลงนามรับรองให้ท าการโดยทายาทหรือเจ้าหน้าท่ีการเงินของจังหวัดรับรอง และแจ้งเรื่องการเสียชีวิตให้สหกรณ์ฯ 

ทราบภายใน 90 วัน นับจากวันเสียชีวิต



10. ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม
สหกรณ์ฯ ได้จัดท าประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิก และสมาชิกสมทบท่ีเป็นสมาชิกครบ 1 ปีในวงเงินทุน

ประกัน 100,000 บาท โดยสหกรณ์เป็นผู้จ่ายเงินค่าเบ้ียประกันให้กับสมาชิก และสมาชิกสามารถเลือกวงเงินทุนประกันเพิ่มเติมได้
ในวงเงิน 300,000 บาท หรือท าประกันให้แก่คู่สมรสและบุตร โดยจ่ายค่าเบ้ียประกันเองเต็มจ านวน เงื่อนไขและความคุ้มครอง
เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ

เอกสารประกอบการขอรับสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต/ สูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
1) ส าเนาใบมรณบัตร
2) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อผู้ท าประกัน และมีตราประทับว่า “ตาย”
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ท าประกัน
4) ใบรับรองแพทย์ / ประวัติการรักษาของแพทย์ (กรณีสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสิ้นเชิงถาวร)
5) ส าเนาบันทึกประจ าวัน (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
ท้ังนี้ ให้ตัวแทนสหกรณ์ฯ (พัฒนาการจังหวัด / ผู้อ านวยการ /ส านัก /กอง /ศูนย์) แจ้งเรื่องการเสียชีวิตถึงสหกรณ์ 

ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีถึงกรรม

ข้อมูลเพ่ิมเติม : เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง.pdf

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง.pdf


การบริการด้านสินเช่ือ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพฒันำชุมชน จ ำกดั
มีบริการดา้นสินเช่ือ ดงัน้ี
1. ประเภทเงินกูส้ามญั
2. ประเภทเงินกูฉุ้กเฉิน 
3.  ประเภทเงินกูฉุ้กเฉิน ATM
4. ประเภทเงินกูพ้ิเศษ

- เงินกูพ้ิเศษเพื่อการศึกษา
- เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
- เงินกูพ้ิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน
- เงินกูพ้ิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
- เงินกูพ้ิเศษเพื่อซ้ือเคร่ืองมือ ICT และอุปกรณ์ส่ือสาร
- เงินกูพ้ิเศษเพื่อประหยดัพลงังาน
- เงินกูพ้ิเศษเพื่อสร้างสุขปีใหม่ 2563
- เงินกูพ้ิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
- เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
- เงินกูโ้ครงการคุณมีฝัน สหกรณ์มีให้



ส ำหรับผู้ท่ีเป็นสมำชิกก่อนวันท่ี 1 มกรำคม 2561 มีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 – 5 ปี มีสิทธิกูไ้ดไ้ม่เกิน 700,000 บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป มีสิทธิกูไ้ดไ้ม่เกิน 2,500,000 บาท 
- สมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ 59 ปี มีสิทธิกูไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของเงินกู ้
เงื่อนไข  ดงัน้ี
- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี
- วงเงินกูสู้งสุด 45 เท่าของเงินเดือนสูงสุด ไม่เกิน 2,500,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุด 150 งวด
- สามารถย่ืนกูใ้หม่ไดเ้ม่ือผ่อนช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 งวด
- เม่ือหักคา่ใชจ้่ายทุกประเภท ตอ้งมีเงินคงเหลือไม่น้อยกวา่ 1,500 บาท

ส ำหรับผู้ท่ีเป็นสมำชิกก่อนวันท่ี 1 มกรำคม 2561 มีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 – 5 ปี มีสิทธิกูไ้ดไ้ม่เกิน 700,000 บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป มีสิทธิกูไ้ดไ้ม่เกิน 2,500,000 บาท 
- สมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ 59 ปี มีสิทธิกูไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของเงินกู ้
เงื่อนไข  ดงัน้ี
- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี
- วงเงินกูสู้งสุด 45 เท่าของเงินเดือนสูงสุด ไม่เกิน 2,500,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุด 150 งวด และตอ้งไม่เกินอายุ 70 ปี
- สามารถย่ืนกูใ้หม่ไดเ้ม่ือผ่อนช าระหน้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 งวด
- เม่ือหักคา่ใชจ้่ายทุกประเภท ตอ้งมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 10% ของ
เงินไดร้ายเดือน

- สมาชิกท่ีใชหุ้้นหรือเงินฝากเป็นหลกัประกนั กูไ้ดไม่เกินร้อยละ 90%
ของหลกัประกนั และไม่จ ากดัอายุการช  าระหน้ี

- สมาชิกท่ีไม่ไดรั้บเงินบ านาญ/เงินบ าเหน็จ ให้ผอ่นช  าระหน้ีให้เสร็จส้ิน
ภายในอายุ 60 ปี

ประเภทเงนิกู้สำมญั



ประเภทเงนิกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉิน มีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน
- รับเงินกูจ้ากบญัชีออมทรัพยอ์เนกประสงค์โดยการกดท ารายการ
รับเงินฝากทาง ATM ธนาคารกรุงไทย หรือรับเงินสดท่ีหนา้
เคาน์เตอร์สหกรณ์
เงื่อนไข  ดงัน้ี
- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี
- วงเงินกู ้2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุด 12 งวด เม่ือตอ้งการกูใ้หม่ตอ้งย่ืน
เอกสารการกูทุ้กคร้ัง

- เม่ือหักคา่ใชจ้่ายทุกประเภท ตอ้งมีเงินคงเหลือไม่น้อยกวา่ 1,500 บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM มีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน
- รับเงินกูจ้ากสหกรณ์ผ่านทาง ATM โดยกดท ารายการรับเงินกู ้เงิน
จะโอนเขา้บญัชีสมาชิกทางธนาคารกรุงไทย หากไม่เบิกเงินจาก
บญัชีจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากเป็นรายวนัตามประเภทของเงินฝาก
ออมทรัพย์
เงื่อนไข  ดงัน้ี
- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี
- วงเงินกู ้2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุด 12 งวด 
- ท าสญัญาคร้ังเดียว สามารถถอนวงเงินท่ีเหลือไดอี้ก ยกเวน้กรณี
ตอ้งการเพิ่มวงเงิน ตอ้งย่ืนเอกสารการกูทุ้กคร้ัง

- เม่ือหักคา่ใชจ้่ายทุกประเภท ตอ้งมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท



ประเภทเงนิกู้พเิศษ

กู้พิเศษเพื่อกำรศึกษำ มีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
- เพื่อใชจ่้ายส าหรับการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก
เงื่อนไข  ดงัน้ี
- แนบค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษา บตัรประจ าตวั
นกัศึกษา กรณีเป็นบุตรใหแ้นบทะเบียนบา้นของบุตร
- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี
- ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุด 48 งวด 
- หลกัประกนัเงินกู ้ใชบุ้คคลค ้ าประกนั 2 คน
- ใชเ้งินค่าหุน้หรือเงินฝากเป็นหลกัประกนัในวงเงินไม่เกินร้อยละ 
90 ของเงินนั้น (กรณีไม่มีหน้ีสินกบัสหกรณ์)

- ใชห้ลกัทรัพยป์ลอดภาระจ านอง จดจ านอง เป็นหลกัประกนักบั
สหกรณ์

- เม่ือหักคา่ใชจ้่ายทุกประเภท ตอ้งมีเงินคงเหลือไม่น้อยกวา่ 1,500 บาท

กู้พิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพ มีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
- เพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพ
เง่ือนไข  ดงัน้ี
- แนบเอกสารแผนธุรกิจ จ านวนเงินลงทุน เป้าหมายรายได ้ระยะเวลาคืน
- หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนัและหนังสือประเมินราคาหลกัทรัพยจ์าก
ส านักงานท่ีดิน

- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ตอ่ปี
- วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- ระยะเวลาผอ่นช  าระสูงสุด 120 งวด 
- ใชห้ลกัทรัพยท่ี์ปลอดภาระจ านอง จดจ านอง เพื่อเป็นหลกัประกนักบั
สหกรณ์  ดงัน้ี

(1) ส าเนาเอกสารสิทธิท่ีดิน
(2) หนังสือรับรองราคาประเมินจากส านักงานท่ีดิน

- กรณีเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของเงินคา่หุ้น ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอื่น



ประเภทเงนิกู้พเิศษ

กู้พิเศษเพื่อช่วยเหลอืสมำชิกท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน มีหลกัเกณฑ์ 
ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
เงื่อนไข  ดงัน้ี
- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปี
- ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุด 108 งวด 
- หลกัประกนัเงินกู ้ใชบุ้คคลค ้ าประกนัตามวงเงินกู ้
(1)ไม่เกิน 200,000 บาท บุคคลค ้ าประกนั 1 คน
(2) เกิน 200,000 บาท แตไ่ม่เกิน 700,000 บาท บุคคลค  ้าประกนั 2 คน
(3) เกิน 700,000 บาท บุคคลค  าประกนั 3 คน
- วงเงินกูไ้ดสู้งสุด 800,000 บาท หรือตามจ านวนยอดหน้ีท่ีคา้งช าระ
- แนบหลกัฐานแสดงความจ าเป็นเร่งด่วน
- เม่ือหักคา่ใชจ้่ายทุกประเภท ตอ้งมีเงินคงเหลือไม่น้อยกวา่ 1,500 บาท

กู้พิเศษเพื่อกำรท่องเท่ียว มีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
เง่ือนไข  ดงัน้ี
- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ตอ่ปี
- แนบเอกสารเก่ียวกบัโปรแกรมท่องเท่ียว
*กรณีท่องเท่ียวภายในประเทศ
(1)ไม่เกิน 50,000 บาท บุคคลค  ้าประกนั 1 คน
(2) เกิน 50,000 บาท บุคคลค  ้าประกนั 2 คน
(3)กูไ้ดสู้งสุด 50,000 บาท ผอ่นช  าระสูงสุด 24 งวด
*กรณีท่องเท่ียวตา่งประเทศ ให้มีบุคคลค  ้าประกนั 2 คน
(1)กูไ้ดสู้งสุด 200,000 บาท ผอ่นช  าระสูงสุด 36 งวด
- กรณีกูเ้งินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินคา่หุ้นไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอื่น
- ตอ้งมีเงินคงเหลืออยา่งน้อยร้อยละ 20ของเงินไดร้ายเดือน
- ผูกู้ต้อ้งส่งเอกสารหลกัฐานภายใน 30 วนัหลงัจากกลบัมา ดงัน้ี

(1) หลกัฐานการจองทัวร์
(2) ส าเนาใบเสร็จ
(3) รูปถา่ยในประเทศ 3 รูป /ตา่งประเทศ 5 รูป

**กรณีกู้ซ ้ำต้องปิดสัญญำเดิม**



ประเภทเงนิกู้พเิศษ

กู้พิเศษเพื่อซ้ือเคร่ืองมือ ICT และอปุกรณ์ส่ือสำร มีหลกัเกณฑ์ 
ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
เงื่อนไข  ดงัน้ี
- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี
- ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุด 24 งวด 
- วงเงินกูสูงสุด 25,000 บาท
- แนบเอกสารใบเสนอราคา รูปแบบของเคร่ืองมือ ICT และ
อุปกรณ์ส่ือสาร

- หลกัประกนัเงินกูใ้ชบุ้คคลค ้ าประกนั 1 คน
- กรณีกูเ้งินไม่เกินรอยละ 90 ของเงินค่าหุน้ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั
อ่ืน

- สมาชิกท่ีเคยกูแ้ลว้ 2 ปี สามารถย่ืนเอกสารกูใหม่ได้

กู้พิเศษเพื่อประหยัดพลังงำน มีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
- เพ่ือใชจ้่ายส าหรับติดตั้งแกส๊รถยนต์
เง่ือนไข  ดงัน้ี
- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 ตอ่ปี
- แนบเอกสารการเสนอราคาติดตั้งแกส๊ ส าเนาทะเบียนรุยนต ์และ
ภาพถา่ยรถยนต์

- ระบบ NGV วงเงินสูงสุด 80,000 บาท
- ระบบ LPG วงเงินสูงสุด 40,000 บาท
- ระยะเวลาผอ่นช  าระ สูงสุด 36 งวด
- หลกัประกนัเงินกู ้ใชบุ้คคลค  ้าประกนั 2 คน
- กรณีกูเ้งินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินคา่หุ้นไม่ตอ้งมีหลกัฐานประกนัอื่น



ประเภทเงนิกู้พเิศษ

กู้พิเศษสร้ำงสุขปีใหม่ 2563 มีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
เงื่อนไข  ดงัน้ี
- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ต่อปี
- กูไ้ดใ้นวงเงินร้อยละ 90 ของยอดเงินปันผล และเฉล่ียคืนท่ีไดรั้บในปีท่ีผ่านมา
- ผูกู้ต้อ้งไม่เป็นสมาชิกท่ีถูกบงัคบัคดีและอายดัเงินปันผล/เงินเฉล่ียคืน
- ยืนเอกสารค าขอกูแ้ละท าสญัญาเงินกู ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 – 30 ธนัวาคม 2562
- ผูกู้ต้อ้งยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินตน้ทั้งจ  านวนพร้อมดอกเบ้ียจากเงินปันผลและเฉล่ียคืนปี 2562 ท่ีจะไดรั้บหลงัจากท่ีประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 2563 อนุมติัเรียบร้อยแลว้ ส่วนเงินท่ีเหลือจากการหกัช าระหน้ีดงักล่าว สหกรณ์ฯจะคืนใหส้มาชิกโดย
โอน เขา้บญัชีเงินฝากอเนกประสงค์ของผูกู้ ้



ประเภทเงนิกู้พเิศษ

กู้พิเศษเพื่ออเนกประสงค์ มีดงัน้ี
1. เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามประเพณี/เทศกาล/โอกาสพิเศษต่างๆ 
- วงเงินกูไ้ม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนช าระ ภายใน 3 เดือน
2. เพื่อการอุปโภคในครัวเรือน
- วงเงินกูไ้ม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 24 งวด
3.เพื่อซ้ือรถยนต์
- วงเงินกูไ้ม่เกิน 1,200,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 108 งวด
4. เพื่อซ้ือจกัรยานยนต์
- วงเงินกูไ้ม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 48 งวด
5. เพื่อซ่อมรถยนต์
- วงเงินกูไ้ม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 48 งวด
6.เพื่อประกอบอาชีพรายย่อย
- วงเงินกูไ้ม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 36 งวด

- อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ต่อปี โดยสมาชิกมีสิทธ์ิได้รับเงินเฉล่ียคืน
- วงเงินกูไ้มเ่กิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค ้าประกนั 1 คน
- วงเงินกูเ้งิน 200,000 – 700,000 บาท ใช้บุคคลค ้าประกนั 2 คน
- วงเงินกูเ้กิน 700,000 บาท ใช้บุคคลค ้าประกนั 3 คน
- กรณีใช้เงินค่าหุ้นหรือเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ฯ (ไมมี่หน้ีสิน) 
- หรืออสังหาริมทรัพยข์องตนเองหรือบุคคลอ่ืนท่ีปลอดภาระการจ านอง ใน
วงเงินไมเ่กินร้อยละ 90 ของเงินนั้นๆ เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง

- เงินกูพิ้เศษเพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยตามประเพณี/เทศกาล/โอกาสพิเศษต่างๆ แนบ
หลักฐาน ได้แก ่การ์ดเชิญ ประมาณการค่าใช้จ่าย

- เงินกูเ้พ่ือการอุปโภคในครัวเรือน แนบหลักฐาน ได้แก ่ใบเสนอราคาสินค้า
- เงินกูพิ้เศษเพ่ือซ้ือรถยนต์ และรถจักรยานยนต์   แนบหลักฐาน ได้แก ่
แคตตาล๊อก ใบเสนอราคา สัญญาการจองรถ ส าเนาเล่มใบคู่มือจดทะเบียน
และใบเสร็จรับเงิน
- เงินกูพิ้เศษเพ่ือซ่อมรถยนต์ แนบหลักฐาน ได้แก ่ใบแจ้งซ่อมรถยนต์จากอู่
ซ่อม

- เงินกูพิ้เศษเพ่ือประกอบอาชีพรายยอ่ย แนบหลักฐาน ได้แก ่รายละเอียด
โครงการท่ีจะด าเนินการ

- เม่ือหักค่าใช้จ่ายทุกประเภท ต้องมีเงินคงเหลือไมน่อ้ยกวา่ 1,500บาท
*กรณีผู้กู้ผิดนัดช ำระหนี ้สหกรณ์จะปรับอัตรำดอกเบีย้เป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี*



ประเภทเงนิกู้พเิศษ

กู้พิเศษเพื่อกำรเคหะ มีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
เงื่อนไข ดังน้ี
- เม่ือหักค่าใช้จ่ายทุกประเภท ต้องมีเงินคงเหลือไมน่อ้ยกวา่ 2,500 บาท
- อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปี
- วงเงินกูสู้งสุด 3,000,000 บาท
- ผ่อนช าระไมเ่กิน 240 งวด ผ่อนช าระหน้ีให้เสร็จส้ินไมเ่กินอายุ 70 ปี บริบูรณ์
- สามารถโอนหน้ีจากสถาบนัการเงินอ่ืน (Refinance) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะภายใต้วงเงินเป็นหน้ีจากสถาบนัการเงินนั้น (ราคาประเมินของ
บริษทัเอกชนท่ีสหกรณ์ฯ ก  าหนด)

-เอกสารประกอบการกู ้ดังน้ี
(1) ค าขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินพิเศษ
(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้กู ้คู่สมรส ส าเนาทะเบียนบา้น
(3) ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนล่าสุด
(4) สัญญาจะซ้ือ จะขาย บา้นพร้อมท่ีดิน
(5) ส าเนาโฉนดท่ีดิน หนงัสือระวางท่ีดิน ราคาประเมินท่ีดินของส านกังานท่ีดิน
*หลักประกันเงินกู้อสังหำริมทรัพย์ของตนเอง หรือของบุคคลทีป่ลอดภำระจ ำนอง โดยจดจ ำนองเต็มวงเงินไม่เกินอัตรำร้อยละ 90 ของเงนิน้ันๆ*



ประเภทเงนิกู้พเิศษ
กู้พิเศษโครงกำรคุณมีฝัน สหกรณ์ฯ มีให้ มีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
- เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
เงื่อนไข ดังน้ี
- เม่ือหักค่าใช้จ่ายทุกประเภท ต้องมีเงินคงเหลือไมน่อ้ยกวา่ 1,500 บาท
- อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ต่อปี
- วงเงินกูไ้มเ่กินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้หรือเงินฝากบญัชีท่ีมีไว้กบัสหกรณ์
- ผ่อนช าระไมเ่กิน 150 งวด สมาชิกมีสิทธ์ิได้รับเงินเฉล่ียคืน
- สมาชิกต้องไมมี่ภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ฯ มาแล้วไมน่อ้ยกว่า 1 ปี
-เอกสารประกอบการกู ้ดังน้ี
(1) ค าขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินพิเศษ
(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้กู ้คู่สมรส ส าเนาทะเบียนบา้น
(3) ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนล่าสุด



เกณฑ์กำรค ำ้ประกนัเงนิกู้สำมญั

วงเงินกู้ จ านวนผู้ค ้าประกัน

1. วงเงินกูไ้ม่เกิน  700,000 บาท มีผูค้  ้ าประกนั 2 คน

2. วงเงินกูต้ ั้งแต่ 700,000 บาท มีผูค้  ้ าประกนั 3 คน

1. การค ้ าประกนัของผูท่ี้เป็นสมาชิกก่อน วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ดงัน้ี

หมำยเหตุ : สมาชิก 1 คน สามารถค ้ าประกนัไดไ้ม่เกิน 3 สัญญา

2. การค ้ าประกนัของผูท่ี้เป็นสมาชิกตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ดงัน้ี

วงเงินกู้ จ านวนผู้ค ้าประกัน

1. วงเงินกูไ้ม่เกิน  700,000 บาท มีผูค้  ้ าประกนั 2 คน

2. วงเงินกูต้ ั้งแต่ 700,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท มีผูค้  ้ าประกนั 3 คน

3. วงเงินกูต้ ั้งแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป มีผูค้  ้ าประกนั  4 คน

หมำยเหตุ : สมาชิก 1 คน สามารถค ้ าประกนัไดไ้ม่เกิน 4 สัญญา



ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรท ำประกนัชีวติเพิม่ของสมำชิกที่กู้เงนิสำมญั

สหกรณ์ฯ ก  าหนดหลักเกณฑก์ารท  าประกนัเพ่ิมกรณีกูเ้งินสามญั ดังน้ี
1. การท  าประกนัให้สมาชิกกบัประกนับริษทัท่ีสหกรณ์ โดยก  าหนดให้มีระยะเวลาการรับประกนัตั้ งแตว่ันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

และให้ต่ออายุการท  าประกนัทุกปี จนกว่าจ  านวนหน้ีของสมาชิกจะเทา่กบัหรือต ่ากว่าผลรวมของจ านวนเงินค่าหุน้
2. สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัจากสหกรณ์ฯ ซ่ึงมีจ  านวนเงินต ่ากว่าเงินค่าหุน้ไมต่้องท  าประกนัเพ่ิม
3. หลักเกณฑก์ารขอประกนั มีดังน้ี

สมำชิก สอ.พช. อำยุ ณ วนัขอประกัน อำยุ ณ วนัส้ินสุด
ควำมคุ้มครอง

ปฏิเสธสินไหมใน
เง่ือนไข 180 วนั

1.สมาชกิเดิมท่ีท าประกนักอ่น 1 เมษายน 252 หรือปรับทุน ไมจ่ ากดัอายุ 99 ปีบริบูรณ์ มี

2. สมาชกิเขา้ใหม ่หรือลาออกแลว้เขา้ใหม่ อายุ+ระยะเวลากูไ้มเ่กนิ 70 ปี 70 ปีบริบูรณ์ มี

หมายเหตุ : หากพน้สภาพการเป็นสมาชกิแลว้  ไมส่ามารถกลบัเขา้มาท าประกนัใหมไ่ด้

4. สมาชิกท่ีมีจ  านวนหน้ีเงินกูส้ามญัเดิม สหกรณ์ฯ จะก  าหนดทุนประกนัและค่าเบ้ียประกนัจากขอ้มูลสมาชิก ณ วันท่ี 1 เมษายนของทุกปี ส่วน
หน้ีสินท่ีกูใ้หมจ่ากสหกรณ์ฯ เม่ือค านวณหน้ีสินท่ีกูใ้หมจ่ากสหกรณ์ฯ เม่ือค านวณหน้ีเงินกูส้ามญัเกินกว่าค่าหุ้นให้ท  าประกนัเพ่ิมและตอ่อายุการท  าประกนัทุกปี

5. การช าระค่าเบ้ียประกนั ส าหรับสมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัคร้ังแรก สหกรณ์ฯ จะหักเงินค่าเบ้ียประกนัจากยอดเงินกูส้ามญั โดยจะค ำนวณค่ำเบีย้
ประกันตำมระยะเวลำเป็นรำยวนันับจำกวันท่ีกู้ถึงวนัส้ินปีกรมธรรม์ ส่วนการท  าประกนัปีถัดไป ซ่ึงเป็นการท  าประกนัตอ่อายุสหกรณ์ฯ จะหักเงินค่าเบ้ียประกนั
จากบญัชีเงินเดือนของสมาชิก โดยจะเรียกเกบ็เงินได้รายเดือน ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี




