สหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
วิสัยทัศน์

“สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์กรมีความมั่นคง”

วัฒนธรรมองค์กร
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Trust

ความไว้วางใจ
Honesty

ความซื่อสัตย์
Unity

ความสามัคคี
Service Mind

การบริการด้วยใจ

“สอ.พช. ก้าวสู่ปี ที่ 51”
ประวัติการก่อตัง้

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ก่ อตัง้ เมื่ อ ปี 2511
มี ผ้ รู ่วมก่ อตัง้ 500 คน ทุนเรือนหุ้นแรกตัง้ 30,000 บาท
จดทะเบียน วันที่ 18 มิถนุ ายน 2511 เลขที่ ทะเบียนสหกรณ์ 96/11295
ปั จจุบนั ใช้ ระบบผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี เมื่ อ 2546
ปั จจุบนั เป็ นสหกรณ์ ขนาดใหญ่ มาก (ทุนดาเนินงานเกิน 5,000 ล้านบาท)
สมาชิก 10,325 คน สามัญ 9,272 คน สมทบ 1,053 คน (ณ เดื อน ต.ค. 62)
ทุนเรือนหุ้น 3,3,373.44 ล้านบาท (ณ เดื อน ต.ค. 62)
สินทรัพย์รวม 6,617.97 ล้านบาท (ณ เดื อน ต.ค. 62)
เงินรับฝาก 2,287.37 ล้านบาท (ณ เดื อน ต.ค. 62)

นโยบาย
คณะกรรมการ
ดาเนินการ สอ.พช.
ชุดที่ 36

1. มุ ่งเน้นการบริ หารและการกากับดูแลการให้บริ การของสหกรณ์ตามอุดมการณ์ ค่านิ ยม หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ ให้มีความมั่นคงและยัง่ ยืนภายใต้หลักของธรรมภิ บาล
2. เสริ มสร้ าง ความรู ้ คามเข้าใจ ให้สมาชิกยึดมั่น ศรั ทธาอุดมการณ์ ค่านิ ยม หลักการ วิธี การสหกรณ์
และจรรยาบรรณของสหกรณ์ ให้สมาชิกนาไปสู ่การปฏิ บัติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ ดี
3. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการให้มีเอกภาพระหว่าง สอ.พช. กับกรมการพัฒนาชุมชนแบบมี ส่วน
ร่ วม ด้วยระบบเครื อข่าย และเพิม่ สมรรถนะของผูแ้ ทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์ ให้สามารถร่ วมกันเป็ น
กลไกขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสมาชิก
4. ส่งเสริ มการจัดการการเงิ นของสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ มั่นคงและยัง่ ยืนในระยะยาวตามหลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบสารสนเทศ ให้สามารถให้บริ การ สื่ อสารปละประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
สร้ างสรรค์ ทั่วถึง รวดเร็ ว ถูกต้อง และทันเหตุการณ์
6. เสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพเจ้าหน้าที่ ให้สามารถให้บริ การด้วยจิ ตมุ ่งบริ การ โปร่ งใส ซื่ อสัตย์ จริ งใจ
และฉับไว
7. จัดสรรผลตอบแทนให้สมาชิกอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
8. ส่งเสริ มสวัสดิการที่ จาเป็ นสาหรั บคุณภาพชีวิตที่ ดีของมวลสมาชิกอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม และ
ให้บริ การสมาชิกที่ มีความจาเป็ นเร่ งด่วนอย่างทันเวลา
9. มุ ่งสร้ างภาพลักษณ์การเป็ นสถาบันการเงิ น เพื่อดารพึ่งตนเองของสมาชิกและเสริ มสร้ างสั งคมที่ ดี

โครงสร้ างการบริหารสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุ มชน
สมาชิก
ผู้แทนสมาชิก
ที่ประชุมใหญ่
คณะกรรมการดาเนินงานฯ

คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการฯ

บัญชี

คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการเงินกู้
คณะทำงำนปรับปรุงโครงสร้ำงหนี ้

ฝ่ ายสินเชื่อ

ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล

ฝ่ายการเงิน

คณะทางานสมาชิกสัมพันธ์

ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ 2 (สายงานธุรกิจ)
ฝ่ายสวัสดิการ

สพจ.

ฝ่ายสานักงาน

ศูนย์ศึกษาฯ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการศึกษา
และการประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการอานวยการ

คณะกรรมการสวัสดิการ
คณะทางานกลั่นกรองเงินกู้พิเศษ

สนง.ตัวแทนสหกรณ์ ในภูมิภาค

คณะทางานพัฒนาระบบบริหาร

คณะทางานพัฒนากฎหมาย

คณะทางานบริหารความเสี่ยง

รองผู้จัดการ 1(สายงานนโยบายและบริหาร)
ฝ่ายนโยบายและแผน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการดาเนินงานของ 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

สิ นทรัพย์ รวม
ทุนเรือนหุ้น

3,849.16
2,246.81

4,231.36
2,412.80

4,589.44
2,562.94

5,000.22
2,756.35

5,497.54
2,963.88

6,053.45
3,189.18

6,617.97
3,373.44

ทุนสำรอง
เงินรับฝำก
เงินให้ ก้ ู
ตั๋ วสั ญญำใช้ เงิน
กำไรสุ ทธิ
ดอกเบีย้ เงินกู้ (%)
เงินปั นผล (%)
เงินเฉลีย่ คืน (%)
สมำชิ กสำมัญ (คน)
สมำชิ กสมทบ (คน)

239.82
837.87
3,773.16
73.13
180.82
7.50
6.10
8.25
8,619
248

262.22
980.55
4,146.81
90.68
211.07
7.50
6.10
11.00
8,746
372

292.15
1,238.65
4,473.75
108.71
230.05
7.50
6.10
12.00
8,894
510

327.28
1,434.63
4,866.06
109.85
258.11
7.25
6.10
11.50
8,920
643

368.30
1,669.22
5,217.53
116.22
263.11
7.25
6.10
11.50
9066
830

410.51
1,939.97
5,370.78
125.66
263.81
7.25
6.10
10.75
9,286
954

443.51
2,287.37
5,540.36
130.14
243.88
7.25

9,272
1,053

การสมัครเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
จากัด

การสมัครสมาชิก

สมาชิก
ต้องเป็นข้าราชการ – ลูกจ้าง หรือข้าราชการหรือลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด

สมาชิกสมทบ
ต้องเป็นคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก หรือพนักงานราชการ หรือ
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของกรมการพัฒนาชุมชน

สมัครเป็ นสมาชิก
อย่างไร???
(สมาชิก)

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
1.กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.cddco-op.com/
โดยให้ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดหรือตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองเป็นผู้รับรอง
2.แนบหลักฐาน ดังนี้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
ภาพถ่าย 1 ภาพ
3.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียน
บ้านของผู้รับโอนประโยชน์
4.ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (สหกรณ์ฯ จะหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนของ
ผู้สมัคร)
5.ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ฯ
**สาหรับผู้ที่เคยลาออก และสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท**
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.cddcoop.com/index.php?mo=59&action=page&id=1140923

สมัครเป็ นสมาชิก
อย่างไร???
(สมาชิกสมทบ)

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ
1.กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.cddco-op.com/
2.แนบหลักฐาน ดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านผู้สมัคร
- สาเนาประจาตัวประชาชน และทะเบียนของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้สมัครเป็น บิดา มารดา
หรือบุตรของสมาชิก)
- สาเนาเอกสารการจดทะเบียนสมรส (กรณีผู้สมัครเป็นคู่สมรสของสมาชิก)
3.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับโอนประโยชน์
4.ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
-กรณีสหกรณ์ฯ จะหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง หลักจากรับเป็นสมาชิก
ในเดือนถัดไป
-กรณีชาระผ่านบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยของสมาชิกสมทบ โดยจะหักจากบัญชีหลังจาก
รับเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป
5.ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ฯ

สมัครเป็ นสมาชิก
อย่างไร???
(สมาชิกสมทบ)
ต่ อ

หมายเหตุ : กรณีชาระค่าหุ้นผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกสมทบ
ให้แนบเอกสารมาพร้อมใบสมัคร ดังนี้
1) หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก 1 ชุด
2) สาเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยที่จะให้หัก 1 ชุด
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ใบ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.cddcoop.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
สมาชิ กมี สิทธิ ถือหุน้ รายเดื อนตั้งแต่แรกเข้าเป็ นสมาชิ กได้ ในอัตราขั้นต่ าที่ กาหนดไว้ ดังนี้
- เงินเดือนไม่เกิน
6,000 บาท
ส่งเงินค่าหุน้
- เงินเดือนเกิน
6,000 บาท
ไม่เกิน 8,000
บาท
ส่งเงินค่าหุน้
- เงินเดือนเกิน
8,000 บาท
ไม่เกิน 10,000
บาท
ส่งเงินค่าหุน้
- เงินเดือนเกิน
10,000 บาท
ไม่เกิน 12,000
บาท
ส่งเงินค่าหุน้
- เงินเดือนเกิน
12,000 บาท
ไม่เกิน 14,000
บาท
ส่งเงินค่าหุน้
- เงินเดือนเกิน
14,000 บาท
ไม่เกิน 16,000
บาท
ส่งเงินค่าหุน้
- เงินเดือนเกิน
16,000 บาท
ไม่เกิน 18,000
บาท
ส่งเงินค่าหุน้
- เงินเดือนเกิน
18,000 บาท
ไม่เกิน 20,000
บาท
ส่งเงินค่าหุน้
- เงินเดือนเกิน
20,000 บาท
ไม่เกิน 30,000
บาท
ส่งเงินค่าหุน้
- เงินเดือนเกิน
30,000 บาท
ไม่เกิน 40,000
บาท
ส่งเงินค่าหุน้
- เงินเดือนเกิน
40,000 บาท
ไม่เกิน 50,000 บาท
ส่งเงินค่าหุน้
- เงินเดือน
50,000 บาทขึ้ นไป
ส่งเงินค่าหุน้

300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,200
1,500
2,000
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การถือหุ้นสหกรณ์ (ต่ อ)
หมายเหตุ : ข้อบังคับ สอ.พช. กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติ ม ดังนี้
1. สมาชิ กมี สิทธิ ถือหุน้ รายเดื อนมากกว่าอัตราขั้นต่ าที่ กาหนดไว้ หรื อซื้ อหุน้ เพิ่มขึ้ นตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศ กรณี
ที่สมาชิกมีหนุ้ ถึง 4 ล้านบาทแล้ว ให้ส่งเงินค่าหุน้ ในอัตราที่กาหนดข้างต้น
2. สมาชิ กที่ ซ้ ื อหุน้ แล้วไม่นอ้ ยกว่า 240 เดื อน และไม่มีหนี้ สินกับสหกรณ์ ฯ จะงดส่ งค่าหุน้ รายเดือนก็ได้ โดยแสดง
ความจานงตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กาหนด และส่งตรงถึงสหกรณ์ฯ
3. สมาชิ กจะถอนหุน้ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนในระหว่ างที่ ตนเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ อยูไ่ ม่ ได้ และจะขายหรื อโอนหุน้
ที่ตนถือให้ผอู้ ื่นไม่ได้
ปี 2562 สหกรณ์ ฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การส่ งเงินค่ าหุ ้นรายเดื อนและการถื อหุ ้น ดังนี้
1. การส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนของสมาชิก ให้ส่งได้ไม่เกินจานวน 10,000 บาท ยกเว้นสมาชิ กที่ส่งค่า
หุน้ รายเดื อนในอัตราที่ สูงกว่ าอยูก่ ่ อนวันประกาศ ก็ให้ส่งในอัตรานั้นต่อไป และจะขอเพิ่มอี กไม่ได้
2. กรณี ถือหุน้ เกินกว่า 4 ล้านบาทแล้ว ให้ส่งค่าหุน้ รายเดื อนได้ในอัตราขั้นต่ า ตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุน้ พ.ศ. 2562 ข้อ 4 บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนและการถือหุ้น .pdf

สวัสดิการสมาชิก
1.ทุนการศึกษาสมาชิก
- โดยจะจ่ายครั้งเดียวในการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,000 บาท
ระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป ทุนละ 3,500 บาท
ระดับปริญญาเอก เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ทุนละ 5,000 บาท
- สมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สมาชิกผู้มีความประสงค์ขอรับสวัสดิการให้ยื่นคาขอตามแบบที่สหกรณ์กาหนด พร้อมแนบสาเนา
ประกาศนียบัตร หรือสาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา ภายในกาหนดเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่สาเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
*คณะกรรมการสวัสดิการจะพิจารณาและอนุมัติจ่ายทุนฯ แล้วรายงานคณะกรรมการดาเนินการทราบ*

ข้อมูลเพิ่มเติม : ประกาศทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก.pdf

2.ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
คุณสมบัติของบุตรสมาชิก
- เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
- กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- บุตรสมาชิกที่กาลังศึกษาต้อมีอายุตั้งแต่ 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ทุนและสิทธิการได้รับทุน
- จัดสรรทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาให้ทุนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิส่งบุตรเพื่อขอรับทุนได้ 1 ทุน เท่านั้น
- กรณีบิดามารดาต่างเป็นสมาชิก แต่ละคนมีสิทธิส่งบุตรเพื่อขอรับทุนได้ แต่ต้องไม่เป็นบุตรคนเดียวกัน
*สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562*
ข้อมูลเพิ่มเติม : ประกาศทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก.pdf

3.สวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
- บาดเจ็บเล็กน้อย ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ไม่เกิน 2,000 บาท
-กรณีได้รับอันตรายแก่ร่างกายเป็นเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์หรือนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ให้ได้รับทุนสวัสดิการไม่เกิน 10,000 บาท
วิธีการของรับทุนเพื่อสวัสดิการ
สมาชิกผู้ขอรับทุนเพื่อสวัสดิการจะต้องยื่นหลักฐาน สาเนารายงานของแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ที่ทาการ
รักษาร่างกายของสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ หรือสาเนาบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวน รูปถ่ายการ
บาดเจ็บถึงสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
*คณะกรรมการสวัสดิการจะพิจารณาและอนุมัติจ่ายทุนฯ แล้วรายงานคณะกรรมการดาเนินการทราบ*
ข้อมูลเพิ่มเติม : ประกาศทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ.pdf

4.สวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ
จานวน 10,000 บาท
2) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 15 ปี ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ
จานวน 15,000 บาท
3) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ
จานวน 20,000 บาท
4) เป็นสมาชิกสหกรณ์เกิน 20 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ
จานวน 30,000 บาท
การนับเวลาการเป็นสมาชิกของผู้ขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ให้นับตั้งแต่
วันที่เป็นสมาชิกจนถึงวันที่เกิดเหตุหรือวันที่ยื่นเรื่องขอรับทุน
ในการจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกหรือ
บุคคลที่มีรายชื่อตามหนังสือที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือมอบให้ตัวแทนสหกรณ์หรือ
ผู้แทนสมาชิกนาไปมอบให้แก่สมาชิกในนามสหกรณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม : ประกาศทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร.pdf

5.สวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.ที่อยู่อาศัยสมาชิกเป็นเจ้าของเอง เช่น บ้านเรือน ส่วนควบของบ้านเรือน ได้รับความเสีย
- เสียหายทั้งหมดจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท
- เสียหายบางส่วนจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท
2. กรณีทรัพย์สินของสมาชิกได้รับความเสียหายนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สวัสดิการที่จะพิจารณาให้ทุนเพื่อสวัสดิการตามสมควรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาเป็น ทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน
10,000 บาท
*คณะกรรมการสวัสดิการจะพิจารณาและอนุมัติจ่ายทุนฯ แล้วรายงานคณะกรรมการดาเนินการทราบ*
ข้อมูลเพิ่มเติม : ประกาศทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย.pdf

6.สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.สหกรณ์จะจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม เพื่อช่วยเหลืองาน
ศพและวางหรีดเพื่อไว้อาลัยสมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก ดังนี้
- เงินช่วยเหลืองานศพ ศพละ 2,000 บาท
- ค่าพวงหรีดในนามของสหกรณ์ จ่ายตามจริงไม่เกินศพละ 1,000 บาท
2. หากหน่วยงานต้นสังกัดในฐานะตัวแทนสหกรณ์ สามารถวางหรีดสักการะหรือสิ่งของแสดงความอาลัยได้ ให้
วางในนามสหกรณ์และนาหลักฐาน มาเบิกจ่ายจากเงินทุนเพื่อสวัสดิการนี้ ในวงเงิน ศพละไม่เกิน 1,000 บาท
*ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินทุนฯ แล้วแจ้งคณะกรรมการดาเนินการเพื่อ
ทราบ*
ข้อมูลเพิ่มเติม : ประกาศทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม.pdf

7. สวัสดิการเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส
สหกรณ์จะจ่ายให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในรอบปีบัญชี และมีระยะการเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง
10 ขึ้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนสมาชิกอาวุโสเพียงครั้งเดียว ดังนี้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
3. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
4. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
5. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
6. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
7. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
8. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
9. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
10. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
11. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
12. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
13. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่

10 – 12 ปี
12 – 14 ปี
14 – 16 ปี
16 – 18 ปี
18 – 20 ปี
20 – 22 ปี
22 – 24 ปี
24 – 26 ปี
26 – 28 ปี
28 – 30 ปี
30 – 32 ปี
32 – 34 ปี
34 ปี ขึ้นไป

ได้รับเงิน
ได้รับเงิน
ได้รับเงิน
ได้รับเงิน
ได้รับเงิน
ได้รับเงิน
ได้รับเงิน
ได้รับเงิน
ได้รับเงิน
ได้รับเงิน
ได้รับเงิน
ได้รับเงิน
ได้รับเงิน

10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. สวัสดิการเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส (ต่อ)
สมาชิกที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีบัญชี ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อยืนยันข้อมูลวันเดือนปีเกิดภายในเดือนกันยายน
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อให้สมาชิกทราบภายในเดือนตุลาคม และโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของ
สมาชิกภายในเดือนธันวาคมของปีบัญชี

8. สวัสดิการเงินเพื่อเกื้อกูล
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสให้กับสมาชิกที่มีอายุหกสิบเอ็ดปีขึ้นไป
และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสิบปี โดยโอนเงิน จานวน 1,000 บาท เข้าบัญชี
ออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิก ภายในเดือนเกิดเป็นประจาทุกปี

9. สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
สมาชิกผู้ใดที่ถึงแก่กรรม ไม่ว่าจะกรณีใดในขณะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่ากว่า 10 ปี
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 10 – 20 ปี
3. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 20 – 30 ปี
4. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 30 – 40 ปี
5. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

ได้รับเงินทุนเพื่อสวัสดิการ
ได้รับเงินทุนเพื่อสวัสดิการ
ได้รับเงินทุนเพื่อสวัสดิการ
ได้รับเงินทุนเพื่อสวัสดิการ
ได้รับเงินทุนเพื่อสวัสดิการ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

10,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศพ ดังนี้
- สาเนาใบมรณบัตร
- สาเนาทะเบียนบ้าน มีตราประทับว่า “ตาย”
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนารายงานประจากันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ตารวจ กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
การลงนามรับรองให้ทาการโดยทายาทหรือเจ้าหน้าที่การเงินของจังหวัดรับรอง และแจ้งเรื่องการเสียชีวิตให้สหกรณ์ฯ
ทราบภายใน 90 วัน นับจากวันเสียชีวิต

10. ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม
สหกรณ์ฯ ได้จัดทาประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิก และสมาชิกสมทบที่เป็นสมาชิกครบ 1 ปีในวงเงินทุน
ประกัน 100,000 บาท โดยสหกรณ์เป็นผู้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันให้กับสมาชิก และสมาชิกสามารถเลือกวงเงินทุนประกันเพิ่มเติมได้
ในวงเงิน 300,000 บาท หรือทาประกันให้แก่คู่สมรสและบุตร โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันเองเต็มจานวน เงื่อนไขและความคุ้มครอง
เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ
เอกสารประกอบการขอรับสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต / สูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
1) สาเนาใบมรณบัตร
2) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ทาประกัน และมีตราประทับว่า “ตาย”
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ทาประกัน
4) ใบรับรองแพทย์ / ประวัติการรักษาของแพทย์ (กรณีสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสิ้นเชิงถาวร)
5) สาเนาบันทึกประจาวัน (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
ทั้งนี้ ให้ตัวแทนสหกรณ์ฯ (พัฒนาการจังหวัด / ผู้อานวยการ /สานัก /กอง /ศูนย์) แจ้งเรื่องการเสียชีวิตถึงสหกรณ์
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถึงกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม : เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง.pdf

สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมกำรพัฒนำชุมชน จำกัด
มี บริ การด้านสิ นเชื่ อ ดังนี้

การบริ การด้ านสิ นเชื่ อ

1. ประเภทเงินกูส้ ามัญ
2. ประเภทเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
3. ประเภทเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น ATM
4. ประเภทเงินกูพ้ ิเศษ
- เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการศึ กษา
- เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุ นประกอบอาชี พ
- เงินกูพ้ ิเศษเพื่อช่ วยเหลื อสมาชิ กที่ มีความจาเป็ นเร่ งด่ วน
- เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการท่ องเที่ ยว
- เงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อเครื่ องมื อ ICT และอุ ปกรณ์สื่อสาร
- เงินกูพ้ ิเศษเพื่อประหยัดพลังงาน
- เงินกูพ้ ิเศษเพื่อสร้างสุ ขปี ใหม่ 2563
- เงินกูพ้ ิเศษเพื่อสร้างสุ ขอเนกประสงค์
- เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
- เงินกูโ้ ครงการคุ ณมี ฝัน สหกรณ์มีให้

ประเภทเงินกู้สำมัญ
สำหรับผู้ที่เป็ นสมำชิ กก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2561 มี หลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็ นสมาชิ กตั้งแต่ 1 – 5 ปี มี สิทธิ กไู ้ ด้ไม่ เกิน 700,000 บาท
- เป็ นสมาชิ กตั้งแต่ 5 ปี ขึ้ นไป มี สิทธิ กไู ้ ด้ไม่ เกิน 2,500,000 บาท
- สมาชิ กที่ มีอายุต้ งั แต่ 59 ปี มี สิทธิ กูได้ไม่ เกินร้อยละ 70 ของเงินกู ้
เงื่อนไข ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 7.25 ต่ อปี
- วงเงินกูส้ ู งสุ ด 45 เท่ าของเงินเดื อนสู งสุ ด ไม่ เกิน 2,500,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนชาระสู งสุ ด 150 งวด
- สามารถยื่นกูใ้ หม่ ได้เมื่ อผ่อนชาระหนี้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่ า 6 งวด
- เมื่ อหักค่าใช้จ่ายทุ กประเภท ต้องมี เงิ นคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

สำหรับผู้ที่เป็ นสมำชิ กก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2561 มี หลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็ นสมาชิ กตั้งแต่ 1 – 5 ปี มี สิทธิ กไู ้ ด้ไม่ เกิน 700,000 บาท
- เป็ นสมาชิ กตั้งแต่ 5 ปี ขึ้ นไป มี สิทธิ กไู ้ ด้ไม่ เกิน 2,500,000 บาท
- สมาชิ กที่ มีอายุต้ งั แต่ 59 ปี มี สิทธิ กูได้ไม่ เกินร้อยละ 70 ของเงินกู ้
เงื่อนไข ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 7.25 ต่ อปี
- วงเงินกูส้ ู งสุ ด 45 เท่ าของเงินเดื อนสู งสุ ด ไม่ เกิน 2,500,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนชาระสู งสุ ด 150 งวด และต้องไม่ เกินอายุ 70 ปี
- สามารถยื่นกูใ้ หม่ ได้เมื่ อผ่อนชาระหนี้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่ า 6 งวด
- เมื่ อหักค่าใช้จ่ายทุ กประเภท ต้องมี เงิ นคงเหลือไม่น้อยกว่า 10% ของ
เงิ นได้รายเดือน
- สมาชิกที่ ใช้หุ้นหรื อเงิ นฝากเป็ นหลักประกัน กูไ้ ดไม่เกิ นร้ อยละ 90%
ของหลักประกัน และไม่จากัดอายุการชาระหนี้
- สมาชิกที่ ไม่ได้รับเงิ นบานาญ/เงิ นบาเหน็จ ให้ผอ่ นชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ น
ภายในอายุ 60 ปี

ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิ น มี หลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็ นสมาชิ กครบ 6 เดื อน
- รับเงินกูจ้ ากบัญชี ออมทรัพย์อเนกประสงค์โดยการกดทารายการ
รับเงินฝากทาง ATM ธนาคารกรุ งไทย หรื อรับเงินสดที่ หน้า
เคาน์เตอร์ สหกรณ์
เงื่อนไข ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 7.25 ต่ อปี
- วงเงินกู ้ 2 เท่ าของเงินเดื อน ไม่ เกิน 100,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนชาระสู งสุ ด 12 งวด เมื่ อต้องการกูใ้ หม่ ตอ้ งยื่น
เอกสารการกูท้ ุ กครั้ง
- เมื่ อหักค่าใช้จ่ายทุ กประเภท ต้องมี เงิ นคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

เงินกู้ฉุกเฉิ น ATM มี หลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็ นสมาชิ กครบ 6 เดื อน
- รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ผ่านทาง ATM โดยกดทารายการรับเงินกู ้ เงิน
จะโอนเข้าบัญชี สมาชิ กทางธนาคารกรุ งไทย หากไม่ เบิ กเงินจาก
บัญชี จะได้รับดอกเบี้ ยเงินฝากเป็ นรายวันตามประเภทของเงินฝาก
ออมทรัพย์
เงื่อนไข ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 7.25 ต่ อปี
- วงเงินกู ้ 2 เท่ าของเงินเดื อน ไม่ เกิน 100,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนชาระสู งสุ ด 12 งวด
- ทาสัญญาครั้งเดี ยว สามารถถอนวงเงินที่ เหลื อได้อีก ยกเว้นกรณี
ต้องการเพิม่ วงเงิน ต้องยื่นเอกสารการกูท้ ุ กครั้ง
- เมื่ อหักค่าใช้จ่ายทุ กประเภท ต้องมี เงิ นคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

ประเภทเงินกู้พเิ ศษ
กู้พิเศษเพื่อกำรศึ กษำ มี หลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็ นสมาชิ กครบ 1 ปี
- เพื่อใช้จ่ายสาหรับการศึ กษาของสมาชิ กและบุตรสมาชิ ก
เงื่อนไข ดังนี้
- แนบค่ าใช้จ่ายตามหลักสู ตรของสถาบันการศึ กษา บัตรประจาตัว
นักศึ กษา กรณี เป็ นบุ ตรให้แนบทะเบี ยนบ้านของบุ ตร
- อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 5.50 ต่ อปี
- ระยะเวลาผ่อนชาระสู งสุ ด 48 งวด
- หลักประกันเงินกู ้ ใช้บุคคลค้ าประกัน 2 คน
- ใช้เงินค่ าหุ น้ หรื อเงินฝากเป็ นหลักประกันในวงเงินไม่ เกินร้อยละ
90 ของเงินนั้น (กรณี ไม่ มีหนี้ สินกับสหกรณ์)
- ใช้หลักทรัพย์ปลอดภาระจานอง จดจานอง เป็ นหลักประกันกับ
สหกรณ์
- เมื่ อหักค่าใช้จ่ายทุ กประเภท ต้องมี เงิ นคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

กู้พิ เศษเพื่ อกำรลงทุ นประกอบอำชีพ มี หลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็ นสมาชิกครบ 1 ปี
- เพื่อลงทุ นในการประกอบอาชีพ
เงื่อนไข ดังนี้
- แนบเอกสารแผนธุรกิจ จานวนเงิ นลงทุน เป้ าหมายรายได้ ระยะเวลาคื น
- หลักทรั พย์ที่ใช้ค้าประกันและหนังสื อประเมิ นราคาหลักทรั พย์จาก
สานักงานที่ ดิน
- อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 6.25 ต่อปี
- วงเงิ นกูส้ ู งสุ ดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนชาระสู งสุ ด 120 งวด
- ใช้หลักทรั พย์ที่ปลอดภาระจานอง จดจานอง เพื่อเป็ นหลัก ประกันกับ
สหกรณ์ ดังนี้
(1) สาเนาเอกสารสิ ทธิ ที่ดิน
(2) หนังสื อรั บรองราคาประเมิ นจากสานักงานที่ ดิน
- กรณี เงิ นกูไ้ ม่เกินร้ อยละ 90 ของเงิ นค่าหุ ้น ไม่ตอ้ งมี หลักประกันอื่น

ประเภทเงินกู้พเิ ศษ
กู้พิเศษเพื่อช่ วยเหลือสมำชิ กที่มีควำมจำเป็ นเร่ งด่วน มี หลักเกณฑ์
ดังนี้
- เป็ นสมาชิ กครบ 1 ปี
เงื่อนไข ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 6.50 ต่ อปี
- ระยะเวลาผ่อนชาระสู งสุ ด 108 งวด
- หลักประกันเงินกู ้ ใช้บุคคลค้ าประกันตามวงเงินกู ้
(1)ไม่ เกิน 200,000 บาท บุ คคลค้ าประกัน 1 คน
(2) เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 700,000 บาท บุ คคลคา้ ประกัน 2 คน
(3) เกิน 700,000 บาท บุ คคลคาประกัน 3 คน

- วงเงินกูไ้ ด้สูงสุ ด 800,000 บาท หรื อตามจานวนยอดหนี้ ที่คา้ งชาระ
- แนบหลักฐานแสดงความจาเป็ นเร่ งด่ วน
- เมื่ อหักค่าใช้จ่ายทุ กประเภท ต้องมี เงิ นคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

กู้พิ เศษเพื่ อกำรท่ องเที่ ยว มี หลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็ นสมาชิกครบ 1 ปี
เงื่อนไข ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 6.50 ต่อปี
- แนบเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ ยว
*กรณี ท่องเที่ ยวภายในประเทศ
(1) ไม่เกิน 50,000 บาท บุ คคลค้าประกัน 1 คน
(2) เกิน 50,000 บาท บุ คคลคา้ ประกัน 2 คน
(3) กูไ้ ด้สูงสุ ด 50,000 บาท ผ่อนชาระสู งสุ ด 24 งวด
*กรณี ท่องเที่ ยวต่างประเทศ ให้มีบุคคลคา้ ประกัน 2 คน
(1) กูไ้ ด้สูงสุ ด 200,000 บาท ผ่อนชาระสู งสุ ด 36 งวด
- กรณี กเู ้ งิ นไม่เกินร้ อยละ 90 ของเงิ นค่าหุ ้นไม่ตอ้ งมี หลักประกันอื่น
- ต้องมี เงิ นคงเหลืออย่างน้อยร้ อยละ 20ของเงิ นได้รายเดือน
- ผูก้ ตู ้ อ้ งส่งเอกสารหลักฐานภายใน 30 วันหลังจากกลับมา ดังนี้
(1) หลักฐานการจองทัวร์
(2) สาเนาใบเสร็ จ
(3) รู ปถ่ายในประเทศ 3 รู ป /ต่างประเทศ 5 รู ป
**กรณีก้ ซู ้ำต้ องปิ ดสั ญญำเดิม**

ประเภทเงินกู้พเิ ศษ
กู้พิเศษเพื่อซื ้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์ สื่อสำร มี หลักเกณฑ์
ดังนี้
- เป็ นสมาชิ กครบ 1 ปี
เงื่อนไข ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 6.00 ต่ อปี
- ระยะเวลาผ่อนชาระสู งสุ ด 24 งวด
- วงเงินกูสูงสุ ด 25,000 บาท
- แนบเอกสารใบเสนอราคา รู ปแบบของเครื่ องมื อ ICT และ
อุ ปกรณ์สื่อสาร
- หลักประกันเงินกูใ้ ช้บุคคลค้ าประกัน 1 คน
- กรณี กเู ้ งินไม่ เกินรอยละ 90 ของเงินค่ าหุ น้ ไม่ ตอ้ งมี หลักประกัน
อื่ น
- สมาชิ กที่ เคยกูแ้ ล้ว 2 ปี สามารถยื่นเอกสารกูใหม่ ได้

กู้พิ เศษเพื่ อประหยัดพลังงำน มี หลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็ นสมาชิกครบ 1 ปี
- เพื่อใช้จ่ายสาหรั บติดตั้งแก๊สรถยนต์
เงื่อนไข ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 4.75 ต่อปี
- แนบเอกสารการเสนอราคาติดตั้งแก๊ส สาเนาทะเบี ยนรุ ยนต์ และ
ภาพถ่ายรถยนต์
- ระบบ NGV วงเงิ นสู งสุ ด 80,000 บาท
- ระบบ LPG วงเงิ นสู งสุ ด 40,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนชาระ สู งสุ ด 36 งวด
- หลักประกันเงิ นกู ้ ใช้บุคคลค้าประกัน 2 คน
- กรณี กเู ้ งิ นไม่เกินร้ อยละ 90 ของเงิ นค่าหุ ้นไม่ตอ้ งมี หลักฐานประกันอื่น

ประเภทเงินกู้พเิ ศษ
กู้พิเศษสร้ ำงสุ ขปี ใหม่ 2563 มี หลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็ นสมาชิ กครบ 1 ปี
เงื่อนไข ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 6.25 ต่ อปี
- กูไ้ ด้ในวงเงินร้อยละ 90 ของยอดเงินปั นผล และเฉลี่ ยคื นที่ ได้รับในปี ที่ ผ่านมา
- ผูก้ ตู ้ อ้ งไม่ เป็ นสมาชิ กที่ ถูกบังคับคดี และอายัดเงินปั นผล/เงินเฉลี่ ยคื น
- ยืนเอกสารคาขอกูแ้ ละทาสัญญาเงินกู ้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562
- ผูก้ ตู ้ อ้ งยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินต้นทั้งจานวนพร้อมดอกเบี้ ยจากเงินปั นผลและเฉลี่ ยคื นปี 2562 ที่ จะได้รับหลังจากที่ ประชุ ม
ใหญ่ สามัญประจาปี 2563 อนุ มตั ิ เรี ยบร้อยแล้ว ส่ วนเงินที่ เหลื อจากการหักชาระหนี้ ดงั กล่ าว สหกรณ์ฯจะคื นให้สมาชิ กโดย
โอน เข้าบัญชี เงินฝากอเนกประสงค์ของผูก้ ู ้

ประเภทเงินกู้พเิ ศษ
กู้พิเศษเพื่ออเนกประสงค์ มี ดงั นี้
1. เพื่อเป็ นค่ าใช้จ่ายตามประเพณี /เทศกาล/โอกาสพิเศษต่ างๆ
- วงเงินกูไ้ ม่ เกิน 60,000 บาท ผ่อนชาระ ภายใน 3 เดื อน
2. เพื่อการอุ ปโภคในครัวเรื อน
- วงเงินกูไ้ ม่ เกิน 60,000 บาท ผ่อนชาระไม่ เกิน 24 งวด
3.เพื่อซื้ อรถยนต์
- วงเงินกูไ้ ม่ เกิน 1,200,000 บาท ผ่อนชาระไม่ เกิน 108 งวด
4. เพื่อซื้ อจักรยานยนต์
- วงเงินกูไ้ ม่ เกิน 100,000 บาท ผ่อนชาระไม่ เกิน 48 งวด
5. เพื่อซ่ อมรถยนต์
- วงเงินกูไ้ ม่ เกิน 200,000 บาท ผ่อนชาระไม่ เกิน 48 งวด
6.เพื่อประกอบอาชี พรายย่อย
- วงเงินกูไ้ ม่ เกิน 100,000 บาท ผ่อนชาระไม่ เกิน 36 งวด

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี โดยสมาชิ กมีสิทธิ์ ได้รับเงิ นเฉลี่ ยคื น
- วงเงิ นกู ไ้ ม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 1 คน
- วงเงิ นกู เ้ งิน 200,000 – 700,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 2 คน
- วงเงิ นกู เ้ กิน 700,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 3 คน
- กรณี ใช้เงิ นค่าหุ ้นหรื อเงินฝากที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ฯ (ไม่มีหนี้สิน)
- หรื ออสังหาริ มทรัพย์ของตนเองหรื อบุคคลอื่ นที่ปลอดภาระการจานอง ใน
วงเงิ นไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินนั้นๆ เลื อกอย่างใดอย่างหนึ่ง
- เงิ นกู พ้ ิ เศษเพื่ อเป็ นค่าใช้จา่ ยตามประเพณี /เทศกาล/โอกาสพิเศษต่างๆ แนบ
หลักฐาน ได้แก่ การ์ดเชิ ญ ประมาณการค่าใช้จ่าย
- เงิ นกู เ้ พื่ อการอุ ปโภคในครัวเรื อน แนบหลักฐาน ได้แก่ ใบเสนอราคาสิ นค้า
- เงิ นกู พ้ ิ เศษเพื่ อซื้ อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แนบหลักฐาน ได้แก่
แคตตาล๊อก ใบเสนอราคา สัญญาการจองรถ สาเนาเล่มใบคู ่มือจดทะเบียน
และใบเสร็จรับเงิ น
- เงิ นกู พ้ ิ เศษเพื่ อซ่อมรถยนต์ แนบหลักฐาน ได้แก่ ใบแจ้งซ่อมรถยนต์จากอู ่
ซ่อม
- เงิ นกู พ้ ิ เศษเพื่ อประกอบอาชี พรายย่อย แนบหลักฐาน ได้แก่ รายละเอี ยด
โครงการที่จะดาเนินการ
- เมื่อหักค่าใช้จ่ายทุกประเภท ต้องมีเงิ นคงเหลื อไม่นอ้ ยกว่า 1,500 บาท
*กรณีผ้ กู ้ ผู ิดนัดชำระหนี ้ สหกรณ์ จะปรับอัตรำดอกเบีย้ เป็ นร้ อยละ 7.25 ต่ อปี *

ประเภทเงินกู้พเิ ศษ
กู้พิเศษเพื่อกำรเคหะ มี หลักเกณฑ์ ดังนี้

- เป็ นสมาชิ กครบ 1 ปี
เงื่อนไข ดังนี้
- เมื่อหักค่าใช้จ่ายทุกประเภท ต้องมีเงิ นคงเหลื อไม่นอ้ ยกว่า 2,500 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
- วงเงิ นกู ส้ ู งสุด 3,000,000 บาท
- ผ่อนชาระไม่เกิน 240 งวด ผ่อนชาระหนี้ให้เสร็จสิ้ นไม่เกินอายุ 70 ปี บริ บูรณ์
- สามารถโอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่ น (Refinance) เงิ นกู พ้ ิ เศษเพื่ อการเคหะภายใต้วงเงินเป็ นหนี้จากสถาบันการเงิ นนั้น (ราคาประเมินของ
บริ ษทั เอกชนที่สหกรณ์ฯ กาหนด)
-เอกสารประกอบการกู ้ ดังนี้
(1) คาขอกู แ้ ละสัญญากูเ้ งินพิ เศษ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู ้กู ้ คู ่สมรส สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) ใบรับรองการจ่ายเงินเดื อนล่าสุ ด
(4) สัญญาจะซื้ อ จะขาย บ้านพร้อมที่ดิน
(5) สาเนาโฉนดที่ดิน หนังสื อระวางที่ดิน ราคาประเมินที่ดินของสานักงานที่ดิน
*หลั กประกันเงินกู้อสั งหำริมทรัพย์ ของตนเอง หรือของบุคคลทีป่ ลอดภำระจำนอง โดยจดจำนองเต็มวงเงินไม่ เกินอั ตรำร้ อยละ 90 ของเงินนั้นๆ*

ประเภทเงินกู้พเิ ศษ
กู้พิเศษโครงกำรคุณมีฝัน สหกรณ์ ฯ มีให้ มี หลักเกณฑ์ ดังนี้

- เป็ นสมาชิ กครบ 1 ปี
เงื่อนไข ดังนี้
- เมื่อหักค่าใช้จ่ายทุกประเภท ต้องมีเงิ นคงเหลื อไม่นอ้ ยกว่า 1,500 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
- วงเงิ นกู ไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรื อนหุน้ หรื อเงิ นฝากบัญชี ที่มีไว้กบั สหกรณ์
- ผ่อนชาระไม่เกิน 150 งวด สมาชิ กมีสิทธิ์ ได้รับเงิ นเฉลี่ ยคื น
- สมาชิ กต้องไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
-เอกสารประกอบการกู ้ ดังนี้
(1) คาขอกู แ้ ละสัญญากูเ้ งินพิ เศษ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู ้กู ้ คู ่สมรส สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) ใบรับรองการจ่ายเงินเดื อนล่าสุ ด

เกณฑ์กำรคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
1. การค้ าประกันของผูท้ ี่ เป็ นสมาชิ กก่อน วันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี้
วงเงินกู้

จานวนผู้ค้าประกัน

1. วงเงินกูไ้ ม่ เกิน 700,000 บาท

มี ผคู ้ ้ าประกัน 2 คน

2. วงเงินกูต้ ้ งั แต่ 700,000 บาท

มี ผคู ้ ้ าประกัน 3 คน

หมำยเหตุ : สมาชิก 1 คน สามารถค้ าประกันได้ไม่เกิ น 3 สัญญา
2. การค้ าประกันของผูท้ ี่ เป็ นสมาชิ กตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี้
วงเงินกู้

จานวนผู้ค้าประกัน

1. วงเงินกูไ้ ม่ เกิน 700,000 บาท

มี ผคู ้ ้ าประกัน 2 คน

2. วงเงินกูต้ ้ งั แต่ 700,000 บาท ไม่ เกิน 2,000,000 บาท

มี ผคู ้ ้ าประกัน 3 คน

3. วงเงินกูต้ ้ งั แต่ 2,000,000 บาทขึ้ นไป

มี ผคู ้ ้ าประกัน 4 คน

หมำยเหตุ : สมาชิก 1 คน สามารถค้ าประกันได้ไม่เกิ น 4 สัญญา

กำหนดหลักเกณฑ์กำรทำประกันชีวติ เพิม่ ของสมำชิกที่ก้เู งินสำมัญ
สหกรณ์ฯ กาหนดหลักเกณฑ์การทาประกันเพิ่มกรณี กูเ้ งินสามัญ ดังนี้
1. การทาประกันให้สมาชิ กกับประกันบริ ษทั ที่สหกรณ์ โดยกาหนดให้มีระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึ ง 31 มีนาคม 2563
และให้ต่ออายุการทาประกันทุกปี จนกว่าจานวนหนี้ของสมาชิ กจะเท่ากับหรื อต่ากว่าผลรวมของจานวนเงินค่าหุน้
2. สมาชิ กที่กูเ้ งิ นสามัญจากสหกรณ์ฯ ซึ่ งมีจานวนเงินต่ ากว่าเงินค่าหุน้ ไม่ต้องทาประกันเพิ่ม
3. หลักเกณฑ์การขอประกัน มีดังนี้
สมำชิก สอ.พช.

อำยุ ณ วันขอประกัน

อำยุ ณ วันสิ้ นสุ ด
ควำมคุ้มครอง

ปฏิเสธสิ นไหมใน
เงื่อนไข 180 วัน

1.สมาชิกเดิมที่ทาประกันก ่อน 1 เมษายน 252 หรื อปรับทุน

ไม่จากัดอายุ

99 ปี บริ บูรณ์

มี

2. สมาชิกเข้าใหม่ หรื อลาออกแล้วเข้าใหม่

อายุ+ระยะเวลากูไ้ ม่เกิน 70 ปี

70 ปี บริ บูรณ์

มี

หมายเหตุ : หากพ้นสภาพการเป็ นสมาชิกแล้ว ไม่สามารถกลับเข้ามาทาประกันใหม่ได้

4. สมาชิ กที่มีจานวนหนี้เงิ นกู ส้ ามัญเดิ ม สหกรณ์ฯ จะกาหนดทุนประกันและค่าเบี้ยประกันจากข้อมูลสมาชิ ก ณ วันที่ 1 เมษายนของทุกปี ส่วน
หนี้สินที่กูใ้ หม่จากสหกรณ์ฯ เมื่อคานวณหนี้สินที่กูใ้ หม่จากสหกรณ์ฯ เมื่อคานวณหนี้เงินกู ส้ ามัญเกินกว่าค่าหุ ้นให้ทาประกันเพิม่ และต่ออายุการทาประกันทุกปี
5. การชาระค่าเบี้ยประกัน สาหรับสมาชิ กที่กเู ้ งินสามัญครั้งแรก สหกรณ์ฯ จะหักเงินค่าเบี้ยประกันจากยอดเงินกู ส้ ามัญ โดยจะคำนวณค่ำเบีย้
ประกันตำมระยะเวลำเป็ นรำยวันนับจำกวันที่ก้ ถู ึงวันสิ ้ นปี กรมธรรม์ ส่วนการทาประกันปี ถัดไป ซึ่ งเป็ นการทาประกันต่ออายุสหกรณ์ฯ จะหักเงินค่าเบี้ยประกัน
จากบัญชี เงิ นเดื อนของสมาชิ ก โดยจะเรี ยกเก็บเงิ นได้รายเดื อน ในช่วงเดื อนมิถุนายนของทุกปี

