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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ำกัด

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี 2561
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม น จ� ำ กั ด
ได้ รับคัดเลือกเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจ�ำปี 2561
โดยนางสาวขนิ ฏ ฐา กาญจนรั ง ษี นนท์ ประธาน
กรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ำกัด
พร้ อมด้ วยนายอภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุ ม ชน ได้ ขึ น้ รั บ รางวัล ในโอกาสที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมการพัฒนาชุมชน จ�ำกัด ได้ รับคัดเลือกเป็ นสหกรณ์
ออมทรั พย์ ดีเด่น ระดับดี เด่น ขนาดใหญ่ มาก ประจ� ำปี
2561 จ�ำนวน 5 รางวัล ได้ แก่ด้านการบริ หารจัดการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ านการออม ด้ านสวัสดิการ และด้ านสินเชื่อ
นอกจากนี ้นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษี นนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช.
ยังได้ รับคัดเลือกเป็ นนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่นระดับดีมาก โดยการคัดเลือกใน
ครัง้ นี ้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้ ท�ำการคัดเลือกจาก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ทั่วประเทศไทย มี จ� ำนวนทัง้ สิน้ 24 รางวัล โดยสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ กรมการพัฒนาชุม ชน จ� ำกัด ได้ รับ รางวัลไปถึง 6 รางวัล โดยมี
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รั ฐมนตรี ประจ� ำส�ำนักนายกรั ฐมนตรี เป็ นประธาน
มอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี
2560 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561
ของชุม นุม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กัด ณ ห้ อ งรอยัล จูบี ลี่
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

2. ประกาศรายชื่ อสมาชิ กที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุ ตรสมาชิ ก ประจ�ำปี 2561
สหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมการพัฒนาชุมชน จ� ำกัด ได้
ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจ� ำ ปี 2561 โดยจ่า ยทุน การส่ง เสริ ม การศึก ษาบุต ร
สมาชิก ทังสิ
้ ้น จ�ำนวน 335 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. สมาชิ กในส่ว นกลาง ข้ า ราชการบ�ำนาญ และ
สมาชิกสังกัดหน่วยงานอื่น จ�ำนวน 12 คน
2. สมาชิกในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 323 คน
สหกรณ์ จะโอนเงินสวัสดิการทุนส่งเสริ มการศึกษา
บุต รของสมาชิ ก เข้ า บัญ ชี อ อมทรั พ ย์ อ เนกประสงค์ ข อง
สมาชิก ในเดือนกันยายน 2561

ก้าวทัน

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามประกาศสหกรณ์ ฯ
เรื่ องรายชื่ อ สมาชิ ก ผู้ ได้ รั บ ทุ น สวั ส ดิ ก ารส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�ำปี 2561 หรื อ ติดต่ อ
สอบถามฝ่ ายสวัสดิการ โทร 02-143-8144 ต่ อ 102
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3. ตรวจสอบรายชื่ อสมาชิ กที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนสมาชิ กอาวุ โส ประจ�ำปี 2561
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
จ�ำกัด ได้ ส�ำรวจรายชื่อสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี
บริ บูรณ์ ในสิ ้นปี บญ
ั ชี 2561 ซึ่งเป็ นผู้ที่เกิดระหว่าง
1 มกราคม 2501 ถึง 31 ธันวาคม 2501 โดยให้ ผ้ ู
ที่ มีรายชื่ อส่งส� ำเนาบัตรประจ� ำตัวประชาชนหรื อ
ส� ำ เนาทะเบี ย นบ้ า นของสมาชิ ก ให้ ส หกรณ์ ต รวจ
สอบ ภายใน 28 กันยายน 2561 กรณีที่สมาชิกอายุ
ครบ 60 ปี บริ บรู ณ์แต่ไม่มีรายชื่อ กรุณาแจ้ งสหกรณ์
ให้ ทราบด้ วย

*** สามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่มอี ายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์
ได้ ท่ ี www.cddco-op.com ***

4. โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
คุณสมบัต/ิ การรั บเงินกู้
1. เงินกู้พิเศษเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยตามประเพณี/
เทศกาล/โอกาสพิเศษต่างๆ
2. เงินกู้พิเศษเพื่อการอุปโภคในครัวเรื อน

เงื่อนไขการกู้/การผ่ อนช�ำระ
- วงเงินกู้สงู สุด 60,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนช�ำระภายใน 3 เดือน
- วงเงินให้ ก้ สู งู สุด 60,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนช�ำระไม่เกิน 24 งวด
- วงเงินให้ ก้ สู งู สุด 1.2 ล้ านบาท
- ระยะเวลาผ่อนช�ำระไม่เกิน 108 งวด
- วงเงินให้ ก้ สู งู สุด 100,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนช�ำระไม่เกิน 48 งวด
- วงเงินให้ ก้ สู งู สุด 200,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนช�ำระไม่เกิน 48 งวด
- วงเงินให้ ก้ สู งู สุด 100,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนช�ำระไม่เกิน 36 งวด

3. เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถยนต์
4. เงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์
5. เงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมรถยนต์
6. เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพรายย่อย

5. โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขปี ใหม่ ปี 2562

พิ เ ศษสุ ด ส� ำ หรั บ สมาชิ ก สอ.พช.

ที่ เ คยได้
รั บ เงิ น ปั นผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น ในปี ที่ ผ่ า นมา โดยมี
อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 6.25 ต่อปี โดยมีหลักเกณฑ์ และ
รายละเอียด ดังนี ้
1. สามารถกู้เ งิ น ได้ ใ นวงเงิ น ร้ อยละ 90 ของยอด
เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้ รับในปี ที่ผา่ นมา
2. สมาชิกยื่นค�ำขอกู้และท�ำสัญญาเงินกู้ตามแบบ
ที่สหกรณ์ก�ำหนด ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 10
มกราคม 2562

ก้าวทัน

3. ผู้ก้ ตู ้ องไม่เป็ นสมาชิกที่ถกู บังคับคดีและถูกอายัด
เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน
4. ผู้ก้ ูยินยอมให้ สหกรณ์ หกั เงินต้ นทัง้ จ�ำนวนพร้ อม
ดอกเบี ้ยจากเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2561 ที่ได้ รับ
ภายหลังจากที่ประชุมใหญ่ สามัญประจ� ำปี 2562 อนุมัติ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนเงินที่เหลือจากการหักช�ำระหนี ้ดังกล่าว
สหกรณ์ จะคืนให้ แก่สมาชิกโดยการโอนเข้ าบัญชีเงินฝาก
อเนกประสงค์ของผู้ก้ ู
5. การพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ งิ น กู้ อยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
ประธานกรรมการเงินกู้หรื อผู้จดั การ
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6. การเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 36
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 35 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการ
้
คณะอนุกรรมการ ด�ำเนินการสรรหากรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562 โดยในสิ ้นปี 2561 มีกรรมการ สอ.พช.พ้ นจากตามต�ำแหน่งเนื่องจากครบวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง จ�ำนวน 8 ต�ำแหน่ง ได้ แก่
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ -สกุล
นายทวีป
บุตรโพธิ์
นายไพศาล
สุขปั ญญา
นายชัยยา
ข�ำสะอาด
นางอัจฉราวรรณ มณีขตั ยิ ์
นายฉลอง
ประดับสุข
นายเส่ง
สิงห์โตทอง
น.ส.สมบัติ
บางเหลือ
นางรักใจ
กาญจนะวีระ

ต�ำแหน่ ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เห็นชอบแผนการสรรหากรรมการด�ำเนินการ สอ.พช. ปี 2562 ซึง่ ได้ เสนอวิธีการ
ส่งบัตรสรรหาให้ สมาชิกทุกคนทางไปรษณีย์ (แบบธรรมดา)โดยจะมีการนับคะแนนสรรหา ในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561
และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการเลือกตังรวมกั
้
บกรรมการที่อยูใ่ นต�ำแหน่งเดิมให้ สมาชิกทราบเมื่อได้ รับการเลือกตังจากที
้
่
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 ต่อไป

7. ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต ประจ�ำปี 2562
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวัน
ที่ 27 มกราคม 2561 ได้ มีการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต ประจ�ำปี 2561 ซึง่ ส�ำนักงานสุวฒ
ั ออดิตเฟร์ มโดย
นายสุวฒ
ั ชัย ยืนชีวิต เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ และนาย
บุญส่ง คล้ ายทวน เป็ นผู้สอบบัญชีส�ำรอง ที่ประชุมใหญ่ฯ
เป็ นชอบก� ำหนดค่าสินจ้ าง (ค่าธรรมเนียม) ในการสอบ
บัญชีประจ�ำปี 2561 เป็ นจ�ำนวน 120,000 บาท (หนึง่ แสน
สองหมื่นบาทถ้ วน) ต่อปี โดยการตรวจสอบบัญชีจะสิ ้นสุด
ปี บญ
ั ชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ก้าวทัน

คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ฯ ชุดที่ 35 ครัง้ ที่
9/2561 ประจ�ำเดือนกันยายน ได้ มีมติเห็นชอบพิจารณา
เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดการรั บ สมั ค รผู้ สอบบั ญ ชี รั บ
อนุญาต และเห็นชอบร่ างประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่ อง เปิ ด
รั บ สมัค รผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต ประจ� ำ ปี 2562 โดย
ผู้ สมั ค รต้ องกรอกเอกสารใบสมั ค รพร้ อมเสนอราคา
ค่าสินจ้ าง (ค่าธรรมเนียม) ในการสอบบัญชีประจ�ำปี 2562
เพื่อคณะกรรมการด�ำเนินการจะน�ำรายชื่อผู้สมัครเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกและ
ก�ำหนดค่าสินจ้ างต่อไป
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8. การเลือกตัง้ ผู ้ตรวจสอบกิจการ สอ.พช. ประจ�ำปี 2562
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวัน
ที่ 27มกราคม 2561 ได้ เลือกตังผู
้ ้ ตรวจสอบกิจการสอ.พช.
โดยประธานกรรมการ สอ.พช. ได้ ลงนามแต่งตังห้
้ างหุ้น
ส่วนจ�ำกัด แสง.พี.ที.เทรดดิ ้ง โดย นางเนตรนภางค์ น�ำจิตร
ไทย และทีมงาน เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
และให้ ได้ รับค่าตอบแทนจากสหกรณ์ ฯ เดือนละ 7,500
บาท (เจ็ดพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) หรื อปี ละ 90,000 บาท (เก้ า
หมื่นบาทถ้ วน) ตามค�ำสัง่ ที่ 24/2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 และมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งเป็ นเวลาหนึ่งปี ทางบัญชี
สหกรณ์ (31 ธันวาคม 2561) ซึง่ จะพ้ นจากต�ำแหน่งในสิ ้นปี
2561 นี ้

คณะกรรมการด�ำเนินการฯ ชุดที่ 35 ครัง้ ที่ 9/2561
ประจ� ำ เดื อ นกัน ยายน มี ม ติ เ ห็ น ชอบประกาศฯ เพื่ อ ให้
บุค คลสมัค รเข้ า รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ น ผู้ต รวจสอบกิ จ การ
ประจ�ำปี 2562 และได้ ก�ำหนดจ�ำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ
กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา จ�ำนวน 3 คน กรณีเป็ นนิติบคุ คล
จ�ำนวนหนึง่ นิตบิ คุ คลตังแต่
้ วนั จันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยคณะกรรมการด�ำเนินการ
จะน� ำรายชื่ อผู้สมัครเสนอที่ ประชุมใหญ่ สามัญประจ� ำปี
2562 เพื่อเป็ นผู้พิจารณาเลือกตังและก�
้
ำหนดค่าตอบแทน
ต่อไป

9. โครงการน�ำร่องคลินิกสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ำกัด ได้ จดั โครงการน�ำร่ องคลินิกสหกรณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ค�ำ
แนะน�ำทางเลือกเกี่ยวกับการแก้ ไขปั ญหาด้ านการเงินที่วิกฤติของสมาชิก รวมทังน�
้ ำเสนอมาตรการแก้ ไขปั ญหาเป็ นราย
กรณีแก่กรรมการด�ำเนินการ และเพื่อให้ บริ การแนะน�ำ การวางแผน การลงทุนกับสหกรณ์ ของสมาชิกอย่างทัว่ ถึง ซึ่ง
ปี 2560 มีจงั หวัดที่เป็ นคลินิกสหกรณ์น�ำร่อง จ�ำนวน 4 แห่ง และในปี 2561 มีจงั หวัดที่เป็ นคลินิกสหกรณ์น�ำร่อง จ�ำนวน
11 แห่ง รวมเป็ น 15 แห่ง ได้ แก่
กลุม่ 1
กลุม่ 2
กลุม่ 3
กลุม่ 4
กลุม่ 5
กลุม่ 6
กลุม่ 7
กลุม่ 8

คลินิกสหกรณ์ น�ำร่ อง
อยูร่ ่วมกับ สนง. สอ.พช. ส่วนกลาง
กลุม่ 9 จ.นครศรี ธรรมราช
จ.เชียงใหม่
กลุม่ 10 จ.สงขลา
จ.พิจิตร
กลุม่ 11 จ.สระบุรีร่วมกับ ศพช.สระบุรี
จ.ราชบุรี
จังหวัดน�ำร่องปี 2560 จ.สุโขทัย
ศพช.ชลบุรี
จังหวัดน�ำร่องปี 2560 จ.อุบลราชธานี
จ.สกลนคร
จังหวัดน�ำร่องปี 2560 จ.ระยอง
จ.สุรินทร์
จังหวัดน�ำร่องปี 2560 จ.ตรัง
จ.ร้ อยเอ็ด

ก้าวทัน

5 สอ.พช.

10. แนะน�ำบริการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ผ่านระบบบริการสมาชิ ก สอ.พช.
เพื่อให้ สมาชิก สอ.พช. ทุกท่าน สามารถตรวจสอบข้ อมูลตนเองได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา ด้ วยขันตอนง่
้
ายๆ ดังนี ้
1. เข้ าเว็บไซต์ http://www.cddco-op.com
2. เลือกเมนูระบบสหกรณ์ออนไลน์ปลอดภัยด้ านขวามือ ดังรูป
3. กรอกเลขทะเบียนสมาชิก และ รหัสผ่าน แล้ วคลิกเข้ าสู่ระบบ
4. จะปรากฏหน้ าจอแสดงข้ อมูลต่างๆ ได้ แก่ ข่าวสารสมาชิก ข้ อมูลหุ้น
ข้ อ มูล เงิ น ฝาก ข้ อ มูล เงิ น กู้ ข้ อ มูล ค� ำ้ ประกัน รายการหัก ประจ� ำ เดื อ น
ปั นผล - เฉลี่ยคืน ข้ อมูลผู้รับโอนผลประโยชน์ และ ข้ อมูลการท�ำประกันชีวิต

เพียงเท่ านีส้ มาชิกก็จะสามารถตรวจสอบข้ อมูลด้ วยตนเองได้ ค่ะ
กรณีศึกษา ที่ 001/2561 คลินิกสหกรณ์ สอ.พช. เรื่อง ค�้ำประกันกู้เงินออมสิน
นายคนจริ ง รั บราชการกรมการพัฒนาชุมชนและเป็ น
สมาชิ ก สอ.พช. อยู่ในภาวะเครี ยดอย่างหนัก ไหนจะเรื่ อง
งานที่โดนพัฒนาการจังหวัดเร่ งรัดเบิกจ่าย และหนีส้ ินที่โดน
ส�ำนักงานบังคับ สัง่ อายัดเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน สอ.พช.
ต้ องชดใช้ หนี ใ้ นฐานะผู้ค�ำ้ ประกัน ที่ตนเองร่ วมกับเพื่อนอีก
ห้ าคนกู้เงินธนาคารออมสินเพื่อหวังจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกัน
เมื่อสิบสองปี ที่แล้ ว ตอนนันก็
้ รับเงินกู้คนละหลายแสน วันเวลา
ผ่านไป สมาชิกหนึง่ ในหก คือนายพิซซ่า ซึง่ มีนิสยั ติดการพนัน
ได้ ยื่นเรื่ องลาออกจากราชการ พอกรมอนุมัติ มันก็ หนี หาย
ไปเลย ทิง้ ภาระหนี ส้ ินต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะหนี เ้ งินกู้ออมสิน
ส� ำ นัก งานบัง คับ คดี จึ ง เรี ย กเก็ บ เงิ น จากสมาชิ ก ที่ เ หลื อ อี ก
ห้ าคนตามสัญญาค�ำ้ ประกันเงินกู้ร่วม นายมีท�ำ สมาชิกอีก
คนหนึง่ แจ้ งว่า ตนเองก็มีภาระหนี ้สินมากมาย ไม่อาจช�ำระหนี ้
แทนได้ ถึงจะไม่หนีไปไหนแต่ก็ไม่มีเงินจ่าย ด้ วยเหตุนี ้ ธนาคาร
ออมสินจึงพุ่งเป้าฟ้องเรี ยกเงินสมาชิกที่เหลือ คือ นายคนจริ ง
และพวกอีกสามคน ภายหลังเจรจาประนีประนอมหนี ้ระหว่าง
ธนาคารออมสินกับนายคนจริ งและพวก แล้ ว ตกลงให้ นาย
คนจริ งและพวกอีกสามคน จ่ายเงิน คนละสองแสนบาท ไม่
รวมการส่งช�ำระหนี ้เงินกู้ของแต่ละคนตามสัญญาเดิม
นายคนจริ ง นึกถึง สอ.พช. แต่ก็มีหนี ้กู้สามัญค้ างอยู่ ถ้ ากู้
ออกมาก็ไม่พอใช้ หนี ้อยูด่ ี คิดแล้ วอยากฆ่าตัวตาย พลันเหลือบ
ตาไปเห็นรู ปเมียตัวเองที่ยงั ดูสาวและสวย ก็เลิกล้ มความคิด
ฆ่าตัวตาย ตัดสินใจโทรศัพท์ ไปหาผู้จัดการ สอ.พช. ขอค� ำ
ปรึกษาว่า สอ.พช.จะมีหนทางช่วยได้ อย่างไร ผู้จดั การ สอ.พช.
จึงได้ หาข้ อมูลการเป็ นหนี ้ สอ.พช.ของนายคนจริ ง ปรากฏว่า

ก้าวทัน

นายคนจริ งมีหนี ้เงินกู้สามัญอยูล่ ้ านกว่ายังสามารถกู้สามัญได้
แต่ห ลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาปล่อ ยกู้ข องกรรมการเงิ น กู้ จะ
ไม่รับพิจารณาผู้ขอกู้ที่โดนอายัดหุ้น เงินปั นผลและเฉลี่ยคืน
ดังนัน้ ผจก.ในฐานะหมอใหญ่ ของคลินิกสหกรณ์ จึงคิดหา
หนทางออกให้ คือใช้ ผลิตภัณฑ์ เงินกู้ของ สอ.พช.อีกตัวหนึ่ง
คือ เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจ�ำเป็ นเร่ งด่วน
โดยจ่ายเงินให้ กับเจ้ าหนีต้ ามภาระหนีโ้ ดยตรงตามหลักฐาน
และเมื่ อ สอ.พช.ได้ ปิ ด หนี ก้ ับ ธนาคารออมสิ น ในส่ ว นนี ใ้ ห้
นายคนจริ ง แล้ วส� ำ นั ก งานบั ง คั บ คดี จ ะยกเลิ ก การอายั ด
เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน จะท�ำให้ นายคนจริ งสามารถขอ
กู้สามัญ สอ.พช.อีกครัง้ ที่จะช่วยรวมหนีเ้ ป็ นการลดภาระหนี ้
ของนายคนจริ ง ทางอื่ น ลงได้ หลัง จากเจรจาทางออกกับ
นายคนจริ งแล้ ว นายคนจริ งตกลงที่จะแก้ ไขปั ญหาตามเสนอ
ดังนัน้ ผจก.สอ.พช.จึงได้ เสนอเรื่ องของนายคนจริ ง ต่อกรรมการ
เงิ น กู้ ตามข้ อ บัง คับ สหกรณ์ ข้ อ 63 คณะกรรมการเงิ น กู้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื่อเป็ นการช่วยเหลือสมาชิกตามหลักการ
สหกรณ์ และถูกต้ องตามข้ อบังคับ สอ.พช. จึงอนุมัติเ งิ น กู้
พิเศษเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกทีม่ คี วามจ�ำเป็ นเร่งด่วน ให้ นายคนจริง
และให้ สอ.พช.ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ คือจ่ายเงินตรงให้
กับธนาคารออมสินในฐานะเจ้ าหนี ้นายคนจริ ง
วันนี ้นายคนจริ ง ท�ำงานอย่างมีความสุข ถึงแม้ จะยังผ่อน
หนี ้เงินกู้ให้ กบั สอ.พช.และธนาคารออมสินในส่วนหนี ้เดิมอยู่
แต่กส็ ามารถจัดแจงค่าใช้ จา่ ยได้ และก�ำลังจะเข้ าสอบวิสยั ทัศน์
รอบที่ห้า เพื่อเป็ นพัฒนาการจังหวัดต่อไป

6 สอ.พช.

อัตราดอกเบีย้ ทุกประเภท สอ.พช.
อัตราดอกเบีย้
หมายเหตุ
(ต่ อปี )
(รายละเอียดเพิ่มเติม www.cddco-op.com)
ออมทรัพย์
2.75%
ดอกเบี ้ยเข้ าบัญชีทกุ วันที่ 31 ธันวาคม ฝากขันต�
้ ่ำ 100 บาทขึ ้นไป
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
2.75%
ดอกเบี ้ยเข้ าบัญชีทกุ วันที่ 31 ธันวาคม
ออมทรัพย์พิเศษ
3.75%
1. ดอกเบี ้ยเข้ าบัญชีวนั ที่ 30 มิถนุ ายน และ 31 ธันวาคม
2. เปิ ดบัญชีขนต�
ั ้ ่ำ 1,000 บาทขึ ้นไป
3. ถอนได้ เดือนละ 1 ครัง้ หากถอนครัง้ ที่ 2 จะเสียค่าธรรมเนียม
ร้ อยละ 1% ของยอดเงินที่ถอน และไม่ต�่ำกว่า 300 บาท
ออมทรัพย์พิเศษเปี่ ยมสุข 6
4.00%
1. ดอกเบี ้ยเข้ าบัญชีเมื่อครบโครงการฯ คือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
2. ปิ ดรับการฝาก วันที่ 31 มีนาคม 2561
ประจ�ำ 6 เดือน
4.00%
ดอกเบี ้ยเข้ าบัญชีเมื่อครบก�ำหนด
ประจ�ำ 12 เดือน
4.25%
ดอกเบี ้ยเข้ าบัญชีเมื่อครบก�ำหนด
ประจ�ำ 24 เดือน
4.50%
ดอกเบี ้ยเข้ าบัญชีเมื่อครบก�ำหนด
*หมายเหตุ: เงินฝากประจ�ำหากถอนก่อนก�ำหนด จะคิดดอกเบี ้ยในอัตราทวงถาม คือ 1.50%
ประเภทเงินฝาก

ประเภทตั๋วสัญญาใช้ เงิน

3 เดือน
2.50%

ตังแต่
้
10,000 บาท ขึ ้นไป
ตังแต่
้
1,000,000 บาท ขึ ้นไป
ตังแต่
้
20,000,000 บาท ขึ ้นไป
ตังแต่
้
50,000,000 บาท ขึ ้นไป
*หมายเหตุ: ดอกเบี ้ยในอัตราทวงถาม คือ 1.50%
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉกุ เฉิน
เงินกู้ฉกุ เฉิน ATM
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
- เพื่อการท่องเที่ยว

6.50%
4.75%

-

6.00%
5.50%
6.25%
6.50%
6.00%
6.50%
6.50%
6.25%
6.25%

- โครงการเงินกู้พเิ ศษเพือ่ สร้ างสุขปี ใหม่ 2562

48 เดือน
4.00%
4.15%
4.30%
4.45%

60 เดือน
4.25%
4.50%
4.60%
4.75%

อัตราดอกเบีย้
หมายเหตุ
(ต่ อปี )
(รายละเอียดเพิ่มเติม www.cddco-op.com)
7.25%
กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 12 งวด
7.25%
กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 12 งวด
7.25%
กู้ได้ 45 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 2,500,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 150 งวด

- เพื่อประหยัดพลังงาน
เพื่อซื ้อเครื่ องมือ ICT
เพื่อการศึกษา
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่จ�ำเป็ นเร่งด่วน
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ระยะ 1
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ระยะ 2
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ระยะ 3
โครงการคุณมีฝัน สหกรณ์มีให้
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้ างสุข
อเนกประสงค์

6 เดือน
2.75%

อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )
12 เดือน
24 เดือน
36 เดือน
3.50%
3.70%
3.75%
3.60%
3.75%
3.90%
3.80%
4.00%
4.05%
4.00%
4.15%
4.25%

6.25%

ในประเทศกู้ได้ ไม่เกิน 40,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 24 งวด
ต่างประเทศกู้ได้ ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 36 งวด
NGV กู้ได้ ไม่เกิน 80,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 36 งวด
LPG กู้ได้ ไม่เกิน 40,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 36 งวด
กู้ได้ ไม่เกิน 25,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 24 งวด
กู้ได้ ไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 48 งวด
กู้ได้ ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 120 งวด
กู้ได้ ไม่เกิน 400,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 48 งวด
จบโครงการแล้ ว
จบโครงการแล้ ว
กู้ได้ ไม่เกิน 3,000,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 240 งวด
กู้ได้ ไม่เกิน 90% ของทุนเรื อนหุ้นและหรื อเงินฝาก ผ่อนช�ำระไม่เกิน 240 งวด
1. เงินกู้เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยตามประเพณีฯ กู้ได้ ไม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนช�ำระภายใน 3 เดือน
2.เงินกู้เพื่อการอุปโภคในครัวเรื อน กู้ได้ ไม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 24 งวด
3. เงินกู้เพื่อซื ้อรถยนต์ กู้ได้ ไม่เกิน 1.2 ล้ านบาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 108 งวด
4.เงินกู้เพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ กู้ได้ ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 48 งวด
5. เงินกู้เพื่อซ่อมรถยนต์ กู้ได้ ไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 48 งวด
6. เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพรายย่อย กู้ได้ ไม่เกิน 100,000 บาทผ่อนช�ำระไม่เกิน 36 งวด
กู้ได้ ในวงเงินร้ อยละ 90 ของยอดเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้ รับในปี ที่ผา่ นมา

ก้าวทัน

7 สอ.พช.
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