
เดอืนนีเ้ป็นเดือนที่ 2 ของการใชช้วีิตรว่มกบัครอบครวั สอ.สถ. มีเร ือ่งราวมากมายที่

อยากจะคุยกบัคนในครอบครวั ดงันี ้

1. วนัวานทีพ่ากเพยีร วนัเกษียณทีภ่าคภูมิ 30 กนัยายน ศกนี ้เป็นวนัสุดของการเป็นขา้ราชการ

ของสมาชกิ 71 คน ทีจ่ะเกษียณอายุราชการอย่างสง่างาม สหกรณข์อแสดงความยนิดแีก่ท่านสมาชกิโดย

ขอมอบสวสัดกิาร “เงนิบ าเหน็จสมาชกิ” ตามอายุปีสมาชกิ(A) ปีละ 500 บาท (A X 500) (ท่านจะตอ้ง

เป็นสมาชกิสามญั และเป็นสมาชกิมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี) สบทบเป็นทุนเรอืนหุน้ หรอืกรณีหากท่านมีหนีเ้งนิกู ้

มากกว่าหุน้ สหกรณจ์ะน าเงนิดงักล่าวหกัช าระหนีเ้งนิกูใ้หก้บัท่าน 

     และท่านสามารถเป็นสมาชกิของสหกรณต์่อไปไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งลาออก เพยีงท่านท าหนังสอื

ขอคงสมาชกิภาพการเป็นสมาชกิสหกรณ ์เพือ่ปรบัปรุงฐานขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถ

น าส่งเงนิเรยีกเก็บรายเดอืนไดด้ว้ยวธิกีาร ดงันี ้

    1.1 กรณีท่านรบัเงนิบ านาญ ท่านสามารถน าส่งเงนิ โดยการหกั ณ ทีจ่า่ย(ฎกีา) ไดเ้ชน่เดมิ  

    1.2 กรณีทา่นรบัเงนิบ าเหน็จ หรอืกองทนุส ารองเลีย้งชพี สามารถน าส่งเงนิผ่านระบบ Bill 

payment(7025) ณ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ภายในทุกวนัสิน้เดอืน 

          และหากท่านมีหนีเ้งินกูม้ากกว่าทุนเรอืนหุน้ที่มีอยู่กบัสหกรณ ์ท่านจะตอ้งน าเงิน

บ าเหน็จมาหกัช าระหนีใ้หก้บัสหกรณ ์

    ส าคญัมาก กรณีท่านตอ้งการส่งค่าหุน้ โดยการหกัเงนิบ านาญ ณ ทีจ่่าย(ฎกีา) เชน่เดิม 

ก่อนทีท่่านจะไดร้บัเงนิบ านาญ ท่านสามารถน าส่งเงนิผ่านระบบ Bill payment(7025) หรอืแจง้หกั

ผ่านบญัชเีงนิฝากของสหกรณไ์ด ้

   กรณีท่านส่งค่าหุน้มาแลว้ 120 งวด หรอืมีหุน้จ านวน 200,000 บาท ท่านสามารถ

แจง้ความประสงคข์องดส่งค่าหุน้รายเดอืนโดยมหีนังสอืแจง้ความประสงคถ์งึสหกรณ ์

2. ก าหนดประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 วนัเสารท์ี ่2 ของเดอืนกุมภาพนัธ ์เพือ่จดัสรร

ก าไรสุทธเิป็นเงนิปันผล-เงนิเฉลีย่คนื สหกรณจ์ะโอนเขา้บญัชธีนาคารทีผู่กไวก้บั ระบบเงนิกูฉุ้กเฉิน

ATM และบญัชทีีท่่านรบัเงินปันผลปี 2560 ถา้สมาชกิท่านใดมีความประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงบญัชี

ธนาคาร โปรดแจง้ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2561 

“สหกรณไ์ดใ้ชส้ทิธิเ์รยีกหนีก้บัผูค้ า้ประกนั ณ วนัที ่30 ก.ย. 61  

และจะเร ิม่เรยีกเก็บเงนิตน้และดอกเบีย้ตามอตัราทีก่ าหนด  

ตัง้แต ่ต.ค. 61 เป็นตน้ไป (พกัช าระดอกเบีย้คา้ง/ดอกเบีย้เกา่)” 

3. สหกรณไ์ดใ้ชส้ิทธเ์รยีกช าระหนีจ้ากผูค้ า้ประกนัในฐานะลูกหนีร้ว่ม โดยไดโ้อนหนีเ้งินตน้

และดอกเบีย้คา้งช าระ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และจะเรยีกเก็บเงินตน้และดอกเบีย้ตามอตัราที่

สหกรณก์ าหนด ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป (พกัช าระดอกเบีย้คา้ง/ดอกเบีย้เกา่) แต่ทัง้นี ้

สหกรณข์อสงวนสทิธิใ์นดอกเบีย้คา้ง/ดอกเบีย้เก่า ซึง่จะเรยีกเก็บจากผูกู้แ้ละผูค้ า้ประกนั (ทีผ่ิดนัด

ช าระหนี้) ในการนี ้สหกรณจ์ะมีหนังสือถึงสมาชกิผูค้ า้ประกนัเพือ่ทราบ และหากท่าน(ผูค้ า้ประกนั) มีความประสงคจ์ะฟ้องด าเนินคดีกบัผูกู้ส้หกรณจ์ะชว่ย

ค่าธรรมเนียมของศาล 50% (ตามใบเสรจ็ทีท่่านไดร้บัเงนิจากศาล) 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและโปรดช าระหนีใ้หต้รงก าหนดเวลา หรอืเขา้โครงการปรบัโครงสรา้งหนี ้หรอืประนอมหนีน้ะคะ 

สมศรี หลิมตระกูล 
 ผู้จัดการ สอ.สถ. 

    27 ก.ย. 61  

 

 www.dlasavingcoop.com   02-241-8250-51  02-241-8252      dlasaving@hotmail.com 

ตวัอยา่งการใชส้ทิธิเ์รยีกหนีจ้ากผูค้ า้ฯ 

นาย A ไดกู้เ้งนิสามญัสญัญา 120 งวดๆ ละ 

7,500 บาท โดยมหีนีค้า้งช าระ ดงันี ้

- เงนิตน้                     300,000  บาท  

- ดอกเบีย้คา้ง/ดอกเบีย้เก่า 120,000  บาท 

ช าระมาแลว้ 50 งวด คงเหลอื 70 งวด และม ี

ผูค้ า้ประกนั 3 คน คอื นางB, นายC และ น.ส.D 

สหกรณจ์ะใชส้ิทธิเ์รยีกหนีฯ้ เงินตน้และ

ดอกเบีย้ฯ โดยหารตามจ านวนผูค้ า้ฯ ซึง่ในกรณี

ของนายA ผูค้ า้ฯ จะตอ้งรบัหนี ้ดงันี ้

- เงนิตน้  คนละ 100,000 บาท และช าระ

ดอกเบีย้ในอตัราปกตทิีส่หกรณก์ าหนด 

- ดอกเบีย้คา้ง/ดอกเบีย้เกา่ 120,000 บาท  

(สหกรณจ์ะพกัช าระใหก้บัผูค้ า้ประกนัทัง้ 3 ราย) 

- ระยะเวลาในการผ่อนช าระ 70 งวดๆ ละ 

2,500 บาท (เงินงวดเกา่/จ านวนผูค้ า้ฯ) 

------------------- 

ขอท าความเขา้ใจกบัเพือ่นสมาชกิ 
 

*กรณีผูค้ า้ฯ ช าระหนีร้บัโอนครบ ดอกเบีย้คา้ง/

ดอกเบีย้เก่าที่พกัช าระ “สหกรณข์อสงวนสิทธิใ์น

การฟ้องด าเนินคดกีบัผูกู้”้ ผูค้ า้ประกนัไม่ตอ้งช าระ 

**กรณีผูค้ า้ฯ ช าระหนีร้บัโอนไม่ครบ “สหกรณ์

ขอสงวนสิทธิใ์นการฟ้องด าเนินกบัผูกู้แ้ละผูค้ า้ฯ 

โดยจะฟ้องเรยีก เงนิตน้+ดอกเบีย้คา้ง +ดอกเบีย้ปัจจุบนั”  

ซึง่ผูค้ า้ฯ ทีช่  าระเป็นปกติสหกรณจ์ะไม่ด าเนินการ

ฟ้องคดี แต่จะตอ้งมาลงนามยินยอมรบัช าระหนี้ในส่วน

ของตนเอง หากไม่มาสหกรณ์จะฟ้องด าเนินคดี

ทัง้หมดทกุราย  

***ผูค้ า้ฯ ที่รบัโอนหนี้สามารถท าค ารอ้งขอ 

ปรบัโครงสรา้งหนี้ หรอืประนอมหนี้ (เป็นกรณีพิเศษ) 

เพื่อขยายระยะเวลาในการช าระหนี้ได ้180 งวด

หรอืไม่เกนิอายรุาชการของตน 

 

   

                                              เดือนกันยายน 2561 ฉบับ 1 
 

    THE DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMTED 

อาคาร 5 ช ัน้ 1 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ถนนนครราชสมีา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300  


