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โครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการให้กับสมาชิก
สมาชิก

สมาชิกสมทบ

1. ประเภทสินเชื่อ วงเงินกู้และงวดชำระ
ประเภทของสินเชื่อ คือ
ที่อยู่อำศัย รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ และ
หนี้สินอื่นซึ่งเกิดจำกสถำบันทำงกำรเงิน

1. ประเภทสินเชื่อ วงเงินกู้และงวดชำระ
ประเภทของสินเชื่อ คือ
รถจักรยำนยนต์

36 เดือนขึน้ ไป
กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บำท
ส่งชำระ 120 งวด
เป็นสมำชิก

36 เดือนขึ้นไป
กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บำท
ส่งชำระ 60 งวด

เป็นสมำชิก

2. อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 6.50 ต่อปี มีสิทธิได้เงินเฉลี่ยคืน
3. กำรค้ำประกัน สมำชิกค้ำประกันอย่ำงน้อย 1 คน
(สมำชิก 1 คน สำมำรถค้ำได้ประกันโครงกำรสินเชื่อเพื่อสวัสดิกำรได้ 1 สัญญำ)
4. กำรจัดทำประกัน ทำประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ำประกัน
ปีแรก ชำระด้วยตนเอง ณ วันที่ได้รับเงินกู้
ปีต่อไป หักจำกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน โดยชำระค่ำเบี้ยประกันเป็นรำยปี
5. เงื่อนไข
สมำชิก 1 คน กู้เงินตำมโครงกำรได้ 1 สัญญำ

(ไม่มีกู้พันยอด)

ต้องมีเงินได้รำยเดือนคงเหลือในบัญชี หลังหักค่ำหุ้น เงินกู้ทุกประเภทไม่ต่ำกว่ำ

2,500 บำท

สำมำรถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่ WWW.DLDCOOP.COM

ผลการประช ุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ครัง้ ที่ 8/2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562
สมาชิกและสมาชิกสมทบ เข้ าใหม่ และลาออก
สมาชิกเข้าใหม่ รวม 30 คน

สมาชิกลาออก รวม 18 คน

สมาชิก (5) คน
1. นางสาววิชชุดา มีอิ่ม
2. นางสาวรัญญา แก้วทิพย์
3. นางสาววสุรัตนา บุญใส

สมาชิก (5) คน

4. นางสาวเยี่ยมพร ภิเศก
5. นายสงกรานต์ ประสมบูรณ์

สมาชิกสมทบ (25) คน
1. นายวิทยา มากสิน
2. นายสุภัฐ ยงพิศาลภพ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส สีลา
4. นายณัฐพิปัจณ์ เพชรไพรินทร์
5. นางสาวนิภาพร วงไชย
6. นางสาวสิริกร สมภูมิ
7. นางสาวนันทรัตน์ เบญจามฤต
8. นายวรวิช แซ่หลี
9. นางสาวเบญจาภา ไตรรัตนาภิกุล
10. นางสาราญ ศรีคา
11. นางศิริวรรณ ภูทองนาค
12. นายเจษฎา พรมจันทร์
13. นางสาววิภา สุวรรณศรี

14. นายปราโมทย์ ภูถาลา
15. นางสาวกัญวัฒน์ แสนแก้ว
16. นางสาวอรฉัตร สิทธิเขนทร์
17. นางกฤติญา สมวงศ์
18. นางสาวกัญญา อินทกาญจน์
19. นางสาวนูรีซัน ลาเซ็ง
20. นางสาวอีฟตีซัน หะมะ
21. นายอิสมาแอ บูละ
22. นางสาวศิริพร เหลาแตว
23. นางสุมาลี วีระกุล
24. นางสาวอินทิวา กาญจนพิบูลย์
25. นางสาวอารีวรรณ กาญจนพิบูลย์

ผลการดาเนินงานของสหกรณ์

1. นายสนอง กินานิกร
2. นางทองดี ชูชมงาม
3. นางสาวรัตน บุญภักดี

4. นางสาวกชพรรณ บวรชัยฤกธิ์
5. นางสาวอริญญา บุญประกอบ

สมาชิกสมทบ (13) คน
1. นางสาวกาญจนา เอี่ยมประชาชอบ

2. นายบัณฑิตย์ จิตต์โสภา
3. นางสาวชยาภัสร์ ชูรัตน์
4. นายวิชัย ไกรสินธุ์
5. นายวุฒิพงษ์ วงธานี
6. นางสาวรุจิเรศ เรศสันเทียะ
7. นางสาวอรปรียา หินวันต์

8. นายณัฐพล ปัญญาเสน
9. นางสาวนารีรัฐ นาคบาตร
10. นายประกาศิต พุทธโกศา
11. นางมาลินี ปานสุข
12. นายเอกพล งามการ
13. นายนิพันธ์ สิมขุนทด

สมาชิกถึงแก่กรรม 5 คน
นายครรชิต โฆษิตพล 4. นายปรารมภ์ ฉัตรดีนุ้ย
2. นายประมร เมืองพรม 5. นายสุนันท์ ด้วงข้าง

1.

3. นายคาระ พรมลาย
สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว

1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562

รายได้
281,927,248.41 บาท

สินทรัพย์
6,094,641,622.91 บาท

ค่าใช้จ่าย
103,156,337.90 บาท

ทุน
3,246,833,685.76 บาท

หนีส
้ น
ิ
2,847,807,927.15 บาท

รับรูข
้ อ
้ มูลข่าวสารและผลการดาเนินงาน
สแกนทีร่ ป
ู นีไ้ ด้เลยค่ะ
เพิม
่ อีกหนึง่ ช่องทางการติดต่อ

Line : @dldcoop2

