โดยสร ุปที่สาคัญ...

พระราชบัญญัติ
สหกรณ์

 มาตรา 4
“สหกรณ์ ” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่ งร่วมกันดำเนิ นกิ จกำรเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และได้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี ้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรื อสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
 มาตรา 5 ให้ รฐั มนตรี ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี ้ และให้ มีอานาจแต่งตังพนั
้ กงาน
เจ้ าหน้ าที่ กับออกกฎกระทรวงเพือ่ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้

ว่าด้วยนายทะเบียนสหกรณ์
 มาตรา 15 ให้ อธิ บดีกรมส่งเสริ มสหกรณ์เป็ นนำยทะเบียนสหกรณ์
 มาตรา 16 ให้ นำยทะเบียนมี อำนำจหน้ำที ่ ดังต่อไปนี ้
(1) รับจดทะเบียนส่งเสริ ม ช่วยเหลือแนะนา และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตินี ้และกฎหมายอื่น
(2) ..........

ว่าด้วยการจัดตัง้ และการจดทะเบี ยนสหกรณ์
 มาตรา 33 สหกรณ์จะตัง้ ขึ้นได้โดยกำรจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี ้ และต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักการสหกรณ์ และต้ อง
(1) มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน
(2) มีสมำชิ กเป็ นบุคคลธรรมดำและบรรลุนิติภำวะ
(3) มีทนุ ซึง่ แบ่งเป็ นหุ้นมีมลู ค่าเท่า ๆ กัน..............
(4) มี สมำชิ กซึ่ งมี คณ
ุ สมบัติตำมทีก่ ำหนดในข้อบังคับภำยใต้บทบัญญัติมำตรำ 43(7)
 มาตรา 34 ผู้ซงึ่ ประสงค์จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตังขึ
้ ้นต้ องประชุมกันเพื่อคัดเลือกผู้ที่มาประชุมให้ เป็ น
คณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน เพื่อดาเนินการจัดตังสหกรณ์
้
โดยให้ คณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์ที่จะจัดตังตามที
้
่กาหนดในกฎกระทรวง และพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ที่จะจัดตังนั
้ น้
(2) กาหนดแผนดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรื อกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตังขึ
้ ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
(3) ทาบัญชีรายชื่อผู้ซงึ่ จะเป็ นสมาชิกพร้ อมด้ วยจานวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตังสหกรณ์
้
แล้ ว
(4) ดาเนินการร่ ำงข้อบังคับภายใต้ บงั คับภายใต้ บทบัญญัตมิ าตรา 43 และเสนอให้ทีป่ ระชุมผูซ้ ึ่ งจะเป็ นสมำชิ กพิ จำรณำ
กำหนดเป็ นข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตังขึ
้ ้น
1

 มาตรา 35 กำรขอจดทะเบียนสหกรณ์ ให้ คณะผู้จดั ตังสหกรณ์
้
ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์สหกรณ์กาหนด ยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้ อมเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(1) สาเนารายงานการประชุมตามมาตรา 34 จานวน 2 ชุด
(2) แผนดาเนินการตามมาตรา 34(2) จานวน 2 ชุด
(3) บัญชีรายชื่อผู้ซงึ่ จะเป็ นสมาชิกพร้ อมลายมือชื่อและจานวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตังสหกรณ์
้
แล้ ว จานวน 2 ชุด
(4) ข้อบังคับตำมมำตรำ 34 (4) จานวน 4 ชุด
 มาตรา 37 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้ วเห็นว่า สหกรณ์ตามทีข่ อจดทะเบียนมีวตั ถุประสงค์ตามมาตรา 33
คาขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้ วนถูกต้ องตามมาตรา 35 และการจัดตังสหกรณ์
้
ตามที่ขอจดทะเบียนจะไม่เสียหายแก่ระบบ
สหกรณ์ ให้ นำยทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียนและออกใบสำคัญรับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์นนั้ ให้สหกรณ์ทีไ่ ด้จดทะเบียนแล้ว
มี ฐำนะเป็ นนิ ติบคุ คล
 มาตรา 41 ให้นำยทะเบียนสหกรณ์ประกำศกำหนดประเภทของสหกรณ์ทีส่ ำมำรถรับสมำชิ กสมทบได้
คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้ าที่ของสมาชิกสมทบ ให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในข้ อบังคับ
ห้ำมมิ ให้สหกรณ์ให้สิทธิ แก่สมำชิ กสมทบในกำรนับชื ่อของสมำชิ กสมทบเข้ำเป็ นองค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่ กำรออกเสียง
ในเรื ่องใด ๆ หรื อเป็ นกรรมกำรดำเนิ นกำร

ว่าด้วยข้อบังคับ
และการแก้ไขเพิ่มเติม
 มาตรา 43 ข้ อบังคับของสหกรณ์อย่างน้ อยต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อสหกรณ์ ซึง่ ต้ องมีคาว่า “จากัด” อยูท่ ้ ายชื่อ
(2) ประเภทของสหกรณ์
(3) วัตถุประสงค์
(4) ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่และที่ตงส
ั ้ านักงานสาขา
(5) ทุนซึง่ แบ่งเป็ นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชาระค่าหุ้นด้ วยเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่น การขายและการโอนหุ้นตลอดจน
การจ่ายคืนค่าหุ้น
(6) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์
(7) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้ าที่ของสมาชิก
(8) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(9) การเลือกตัง้ การดารงตาแหน่ง การพ้ นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(10) การแต่งตัง้ การดารงตาแหน่ง การพ้ นจากตาแหน่ง การกาหนดอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้จดั การ
 มาตรา 44 การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ จะกระทำได้ก็แต่โดยมติ ของทีป่ ระชุมใหญ่ และต้ องนาข้ อบังคับที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมไป
จดทะเบียนต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติ เมื ่อนำยทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้ว
ให้มีผลใช้บงั คับได้
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คุณสมบัติ
สมาชิก
 เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ และเป็ น...
 พนักงานหรือลูกจ้ างประจาหรือพนักงานสัญญาจ้ าง สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้ างประจา
โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรื อบุคลากรที่ขอยืมตัวมาปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัยฯ หรื อผู้ดารงตาแหน่ง
ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
 เจ้ าหน้ าที่หรือลูกจ้ างประจาของสหกรณ์ หรื อเจ้ าหน้ าทีห่ รื อลูกจ้ างประจาของสหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยฯ
 ลูกจ้ างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อลูกจ้ างชัว่ คราวโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรื อ
ลูกจ้ างชัว่ คราวของสหกรณ์ หรื อลูกจ้ างชัว่ คราวของสหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยฯ และเป็ นสมาชิกสมทบ
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ สทิ ธิเป็ นสมาชิกสมทบ หรื อ
 สมาชิกเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติตามที่กล่าวข้ างต้ น โดยการออกจากงานประจาโดยไม่ มีความผิด
และมีอายุการเป็ นสมาชิกไม่ น้อยกว่ า 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ สทิ ธิเป็ นสมาชิกจนถึงวันที่ออกจากงานประจา
หรือมีมูลค่ าหุ้นไม่ น้อยกว่ า 100,000 บาท

สมาชิกสมทบ
 เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ และเป็ น...
 สมาชิกเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติในการเป็ นสมาชิกตามข้ อบังคับฯ เว้ นแต่สมาชิกที่ออกจากงานประจา
โดยมีความผิด และมิได้ ลาออกจากสหกรณ์
 บุตร หรื อบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย หรื อคู่สมรส ของสมาชิก
 เป็ นบิดามารดาของสมาชิก หรื อบิดามารดาของสมาชิกสมทบ
 เป็ นลูกจ้ างชั่วคราว ลูกจ้ างรายวันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อลูกจ้ างชัว่ คราว ลูกจ้ างรายวันโครงการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ รวมทังลู
้ กจ้ างชัว่ คราว ลูกจ้ างรายวันโครงการรับเงินสนับสนุนภายนอก (เบิกเงินเดือนผ่านมหาวิทยาลัยฯ)
หรื อลูกจ้ างชัว่ คราวของสหกรณ์ หรื อลูกจ้ างชัว่ คราวของสหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยฯ
 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรื อศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 สมาชิกสมทบเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติตามที่กล่าวข้ างต้ น และมีอายุการเป็ นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 10 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ สิทธิเป็ นสมาชิกสมทบจนถึงวันที่ขาดคุณสมบัติตามข้ างต้ น หรื อมีมลู ค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท

การสมัคร
สมาชิก
 ต้ องยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้ โดยมีสมาชิกรับรอง 1 คน
สมาชิกสมทบ  ต้ องยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้ โดยมีสมาชิกรับรอง 3 คน
“การรับสมัครสมาชิกสมทบให้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ ”
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สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก
 สิทธิ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เข้ าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสียงลงคะแนน
เข้ าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
เสนอหรื อได้ รับเลือกตังเป็
้ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการ หรื อผู้ตรวจสอบกิจการ
ได้ รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
ได้ รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ได้ รับสิทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของสหกรณ์

 หน้ าที่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
เข้ าประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
ส่งเสริ ม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้ เจริ ญรุ่งเรื องและมัน่ คง

 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเป็ นสมาชิก
 เงินปั นผล
 เงินเฉลี่ยคืน
 ดอกเบีย้ เงินฝาก
 ดอกเบีย้ เงินกู้
 สวัสดิการต่ างๆ

ไม่เกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดไว้ โดยได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้
สมาชิกทีก่ ้ เู งิน จะได้ รับเงินเฉลีย่ คืนตามอัตราที่ได้ รับอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมใหญ่
อัตราสูงกว่าหรื ออย่างน้ อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และ
ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ ทกุ ประเภท ยกเว้ นเงินฝากประเภทประจา
สมาชิกจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กบั สมาชิก
* ได้ รับการอบรมเพื่อส่งเสริ มด้ านวิชาชีพ
* ทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตร
* สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก บิดามารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก
- สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ
* กองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก
* กองทุนช่วยเหลือสมาชิก/ประกันภัยอุบตั ิเหตุ (ช่วยเหลือกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ)
* มีสทิ ธิสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
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สิทธิ และประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการเป็นสมาชิกสมทบ
 สิทธิ
(1) เข้ าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่
(2) ได้ รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(3) ได้ รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์

 หน้ าที่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
เข้ าร่วมประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
ส่งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้ เจริ ญรุ่งเรื องและมัน่ คง

 สมาชิกสมทบไม่ ให้ มีสิทธิในเรื่ องดังต่ อไปนี ้ (ตาม พรบ.สหกรณ์ฯ)
(1) ไม่มีสทิ ธิในการนับชื่อสมาชิกสมทบเข้ าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) ไม่มสี ทิ ธิเลือกประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ หรื อผู้แทนสมาชิก และไม่มีสทิ ธิ ในการออกเสียงใด ๆ
(3) ไม่มสี ทิ ธิในการรับเลือกเข้ าเป็ นประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ กรรมการอื่น ๆ และผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์

 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเป็ นสมาชิกสมทบ
 เงินปั นผล
 เงินเฉลี่ยคืน
 ดอกเบีย้ เงินฝาก
 ดอกเบีย้ เงินกู้
 สวัสดิการต่ างๆ

ไม่เกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดไว้ โดยได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้
สมาชิกทีก่ ้ เู งิน จะได้ รับเงินเฉลีย่ คืนตามอัตราที่ได้ รับอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมใหญ่
อัตราสูงกว่าหรื ออย่างน้ อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และ
ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ ทกุ ประเภท
สมาชิกจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กบั สมาชิก
* ได้ รับการอบรมเพื่อส่งเสริ มด้ านวิชาชีพ
* ทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตร
* ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัตเิ ป็ นสมาชิกได้ สามารถโอนย้ ายเป็ นสมาชิกได้ โดยไม่ ต้องชาระ
ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า และอายุสมาชิกนับให้ ต่อเนื่อง

สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/สหกรณ์ฯ
และมีอายุการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ครบ 3 ปี สามารถขอโอนย้ายเป็นสมาชิกได้
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เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้ วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดาเนินการอีก 14 คน
ซึง่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิ
้
ก
ให้ กรรมการดาเนินการเลือกตังในระหว่
้
างกันเอง ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ 1 คน หรื อหลายคน
เลขานุการ เหรัญญิก และอาจให้ มีผ้ ชู ่วยเลขานุการ หรื อผู้ช่วยเหรัญญิกก็ได้ นอกนันเป็
้ นกรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบฯ โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
 ห้ ามไม่ ให้ บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่ อไปนี ้ เป็ นหรือทาหน้ าที่กรรมการดาเนินการ 
(1) เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ฐานทุจริ ต
ต่อหน้ าที่
(3) เคยถูกให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการ ตามคาสัง่
นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมี ติให้ ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริ ตต่อหน้ าที่
(5) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี ้ ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบีย้ ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปี ที่เลือกตังกรรมการด
้
าเนินการ เว้ นแต่การผิดนัดนันมิ
้ ได้ เกิดขึ ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซงึ่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ในสหกรณ์นี ้

 อานาจหน้ าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ ละตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และควบคุมการประชุมดังกล่าว
ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
(2) ควบคุม ดูแลการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และอยูใ่ นวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับฯ
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ
มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
รองประธานกรรมการ
(1) ปฏิบตั ิการในอานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ หรื อเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสัง่ ของสหกรณ์
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เลขานุการ
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้ เรี ยบร้ อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้ งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดาเนินการ แล้ วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ
มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
เหรัญญิก
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้ เป็ นไปโดยถูกต้ อง
เรี ยบร้ อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ
มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
 กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง
มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตัง้ ในวาระเริ่มแรก
เมื่อครบหนึง่ ปี นับแต่วนั เลือกตัง้ ให้ กรรมการดาเนินการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึง่ ในสองของกรรมการดาเนินการทังหมด
้
โดยวิธีจบั สลาก(ถ้ ามีเศษให้ ปัดขึ ้น) และให้ ถือว่าเป็ นการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ในปี ตอ่ ไป ให้ กรรมการดาเนินการที่อยูใ่ น
ตาแหน่งจนครบวาระ หรื ออยูน่ านที่สดุ ออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้ ว หากยังไม่มกี ารเลือกตังคณะกรรมการด
้
าเนินการชุดใหม่ ก็ให้ คณะกรรมการดาเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตังคณะกรรมการด
้
าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึง่ ร้ อยห้ าสิบวันนับแต่วนั ครบวาระ
กรณีที่ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง กรรมการดาเนินการทีย่ งั ไม่พ้นจากตาแหน่งมีสทิ ธิทจี่ ะได้ รับเลือกเป็ น
ประธานกรรมการได้ แต่จะต้ องลาออกจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการก่อน
กรรมการดาเนินการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้ องพัก
หนึง่ ปี จึงจะมีสทิ ธิสมัครรับเลือกตังใหม่
้
ในกรณีที่กรรมการดาเนินการต้ องพ้ นจากตาแหน่งทังคณะให้
้
กรรมการดาเนินการที่ได้ รับเลือกตังใหม่
้ อยูใ่ น
ตาแหน่งได้ เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก
 การพ้ นจากตาแหน่ ง กรรมการดาเนินการต้ องพ้ นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อลาออกต่อที่ประชุมใหญ่
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ ารับตาแหน่งหน้ าที่ประจาในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็ นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทังคณะหรื
้
อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ ออกทังคณะหรื
้
อรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มีเหตุอนั ควร
(9) กระทาผิดตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้ วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ
(10) เป็ นกรรมการ หรื อที่ปรึกษาของบริษัทที่มีสว่ นได้ เสียกับกิจการสหกรณ์
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 ตาแหน่ งว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้ าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ (เว้ นแต่เพราะเหตุตามข้ อบังคับสหกรณ์ฯ ข้ อ 75 (7)) ให้ กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยูด่ าเนินการต่อไปจนกว่า
จะมีการประชุมใหญ่ ซึง่ จะได้ มีการเลือกตังกรรมการด
้
าเนินการแทนในตาแหน่งที่วา่ ง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการ
ลดลงจนเหลือน้ อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยูจ่ ะประชุมดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้ องนัดเรี ยก
ให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาหน้ าที่
แทน และยังไม่ได้ มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตังใหม่
้
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตังกรรมการด
้
าเนินการอื่นขึ ้น
ทาหน้ าที่แทนชัว่ คราวจนกว่าจะมีการเลือกตังใหม่
้
**กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่ เลือกตัง้ ขึน้ แทนในตาแหน่ งที่ว่าง ให้ อยู่ในตาแหน่ งได้ เพียง
เท่ าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ งึ ตนแทนนัน้ ชอบที่จะอยู่ได้

ให้ คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันอย่ างน้ อยเดือนละหนึ่งครั ง้
 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ ดาเนินกิจการทังปวงของสหกรณ์
้
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ กับทังในทางอั
้
นจะทาให้ เกิดความจาเริ ญแก่สหกรณ์ ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) พิจารณาการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้ าใหม่และออกจากสหกรณ์ ดูแลให้ สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิจารณาการรับฝากเงิน การกู้ยมื เงิน การให้ เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนของสหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์ตอ่ ทีป่ ระชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ ที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ ถ้ าในปี ใดที่ประชุมใหญ่
ยังมิได้ อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปี ก็ให้ ใช้ ประมาณการรายจ่ายสาหรับปี ก่อนไปพลาง
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตังหรื
้ อจ้ าง กาหนดค่าจ้ าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้จดั การ
และเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของผู้จดั การให้ เป็ นการถูกต้ อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
(8) กาหนดค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการอื่น ๆ ยกเว้ น อานาจหน้ าที่
ของที่ประชุมใหญ่ ตามข้ อบังคับสหกรณ์ฯ ข้ อ 71(6) ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ สมาชิก สมาชิกสมทบ
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบุคคลอื่นที่ทาประโยชน์ให้ สหกรณ์
(9) กาหนดระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้ มีและดูแลบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และอุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้ สหกรณ์สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น
(12) พิจารณาดาเนินการแต่งตังและถอดถอนคณะกรรมการอื
้
่น หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางานเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
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(14) พิจารณาให้ ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก สมาชิกสมทบ เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้ กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้ วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็น
ของผู้จดั การ สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ หรื อบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็ นที่ปรึกษา หรื อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ของสหกรณ์ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ ตามที่เห็นสมควร
(17) ฟ้ อง ต่อสู้ หรื อดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความ หรื อมอบข้ อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี ้ขาด
(18) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตังกรรมการด
้
าเนินการเป็ นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้ าประชุมใหญ่และออกเสียงในการ
ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึง่ สหกรณ์นี ้เป็ นสมาชิก ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตาม
ที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรนันก
้ าหนดไว้
(20) ค ้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์ก้ ยู มื โดยรับผิดชอบการค ้าประกันในฐานะส่วนตัว
(21) พิจารณามอบหมายอานาจหน้ าที่ในการดาเนินงานให้ แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จดั การ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ตามความเหมาะสม
 ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีทกี่ ระทาการหรื องดเว้ นการกระทาการ หรื อกระทาการ
โดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน จนทาให้ เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ อันเป็ น
เหตุให้ สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรื อกิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงาน
การตรวจสอบ เป็ นเหตุให้ สหกรณ์ได้ รับความเสียหาย คณะกรรมการดาเนินการต้ องรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอานวยการ
 คณะกรรมการดาเนินการตังคณะกรรมการอ
้
านวยการ จานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้ ประธานกรรมการ
เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการ เป็ นกรรมการอานวยการ และให้ คณะกรรมการดาเนินการตังกรรมการ
้
ดาเนินการอื่นเป็ นกรรมการอานวยการร่วมอีกตามสมควร
ให้ ประธานกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการ เป็ นประธานกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้ อยูใ่ นตาแหน่งได้ เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึง่ ตัง้
คณะกรรมการอานวยการนัน้
ให้ คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ ประธานกรรมการอานวยการ หรื อเลขานุการ
นัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้ องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวน
กรรมการอานวยการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการอ
้
านวยการ ให้ เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ

9

 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้ เป็ นผู้ดาเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่
ได้ รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ควบคุมในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรื อการเก็บรักษาเงิน ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพอันดีและ
ปลอดภัย และพร้ อมที่จะให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องตรวจสอบได้ ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุง หรื อแก้ ไขการบริ หารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุม ดูแลการจัดทางบดุล รวมทังบั
้ ญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย

คณะกรรมการเงินกู้
 คณะกรรมการดาเนินการตังคณะกรรมการเงิ
้
นกู้ จากคณะกรรมการดาเนินการ จานวนไม่เกิน 7 คน
โดยให้ มตี าแหน่งประธานกรรมการ 1 คน และเลขานุการ 1 คน นอกนันเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้อยูใ่ นตาแหน่งได้ เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึง่ ตัง้ คณะกรรมการเงินกู้
ให้ คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวทีม่ ีกิจธุระ และให้ ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อเลขานุการ นัดเรี ยก
ประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้ องมีกรรมการเงินกู้เข้ าประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการเงินกู้
ทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการเงิ
้
นกู้ ให้ นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาวินิจฉัยอนุมตั ิการให้ เงินกู้แก่สมาชิก และ
สมาชิกสมทบ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ รวมทังข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบการใช้ เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้ เป็ นไปตามความมุง่ หมายทีใ่ ห้ เงินกู้นนั ้
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้ เงินกู้มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่า
หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกาหนดให้ ผ้ กู ้ จู ดั การแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี ้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้ก้ ใู ห้ เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื ้องต้ นให้ ได้ ข้อความจริ ง ในกรณีสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบผู้ก้ ู ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระ
หนี ้เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ เพื่อเสนอความเห็นให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้
หรื อสอบสวนลงโทษให้ สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
 คณะกรรมการดาเนินการตังคณะกรรมการศึ
้
กษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดาเนินการ
จานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้ มตี าแหน่งประธานกรรมการ 1 คน และเลขานุการ 1 คน นอกนันเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ อยูใ่ นตาแหน่งได้ เท่าทีก่ าหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ
ซึง่ ตังคณะกรรมการศึ
้
กษาและประชาสัมพันธ์นนั ้
ให้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวทีม่ ีกิจธุระ และให้ ประธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้ อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(1) ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยให้ การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
สมาชิกสมทบ และผู้ที่สนใจให้ ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขา่ วสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทังผลงานของสหกรณ์
้
ให้ สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก และสมาชิกสมทบ
(4) ให้ การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบถึงวิธีการออมทรัพย์ และ
การใช้ จา่ ยเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวด้ านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่นทังในและนอกประเทศ
้
เพื่อนา
ตัวอย่างทีด่ ีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริ การแก่สมาชิก และสมาชิกสมทบตามความเหมาะสม
(6) ดาเนินการศึกษา ปั ญหา และข้ อคิดเห็นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินงานของสหกรณ์

คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน หรื อคณะกรรมการอื่น
ในกรณีจาเป็ นแก่การดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการอาจมีคาสัง่ แต่งตังอนุ
้ กรรมการ หรื อคณะทางาน
หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อมอบหมายให้ ปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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ค่าหุน
้ รายเดือน
สมาชิก
 ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 5% ของเงินได้ รายเดือน
 ผู้มีเงินได้ รายเดือนเกินกว่า 60,000 บาท จะถือค่าหุ้นรายเดือน 3,000 บาท ก็ได้
 การถือหุ้นรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน
***และสามารถซื ้อหุ้นเพิ่มได้ ตามความประสงค์ โดยแจ้ งความจานงเป็ นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
และไม่สามารถถอนหุ้นคืนได้
การซือ้ หุ้นเพิ่มเป็ นกรณีพิเศษของสมาชิก กาหนดดังนี ้
(1) สมาชิกทีม่ ีสทิ ธิซื ้อหุ้นเพิ่ม ณ วันที่ขอซื ้อจะต้ องมีมลู ค่าหุ้นน้ อยกว่ า 400,000 บาท เท่านัน้
(2) การซื ้อหุ้นเพิม่ มูลค่าหุ้น ณ วันที่ซื ้อ เมื่อรวมกับมูลค่าหุ้นเดิมแล้ ว จะต้ องมีมลู ค่าหุ้นรวมกัน
ไม่ เกิน 400,000 บาท

สมาชิกสมทบ
 ส่งค่าหุ้นรายเดือนขันต
้ ่าเดือนละ 10 หุ้น เป็ นเงิน 100 บาท โดยอาจเลือกชาระค่าหุ้นอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. รายเดือน ขันต
้ ่าเดือนละ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000 หุ้น เป็ นเงิน 10,000 บาท
2. รายไตรมาส ขันต
้ ่าไตรมาสละ 300 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000 หุ้น เป็ นเงิน 30,000 บาท
(เปิ ดรับสมัครเฉพาะเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี )
3. รายปี ขันต
้ ่าปี ละ 1,200 บาท และสูงสุดไม่เกิน 12,000 หุ้น เป็ นเงิน 120,000 บาท
4. ถือหุ้นครัง้ เดียว ขันต
้ ่า 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 20,000 หุ้น เป็ นเงิน 200,000 บาท
สมาชิกสมทบถือหุ้นในสหกรณ์ได้ สงู สุด 100,000 หุ้น เป็ นเงิน 1,000,000 บาท ทังนี
้ ้ เมื่อครบ
ตามจานวนที่กาหนด ให้ งดชาระค่าหุ้นหรื องดซื ้อหุ้นเพิม่ ทันที

การซือ้ หุ้นเพิ่มเป็ นกรณีพิเศษของสมาชิกสมทบ กาหนดดังนี ้
(1) สมาชิกสมทบที่มีสิทธิซื ้อหุ้นเพิ่ม ณ วันที่ขอซื ้อจะต้ องมีมลู ค่าหุ้นน้ อยกว่ า 200,000 บาทเท่านัน้
(2) การซื ้อหุ้นเพิ่ม มูลค่าหุ้น ณ วันที่ซื ้อ เมื่อรวมกับมูลค่าหุ้นเดิมแล้ ว จะต้ องมีมลู ค่าหุ้นรวมกัน
ไม่ เกิน 200,000 บาท

*สหกรณ์ฯ ให้ส่งค่าหุ้นรายเดือน โดยหักผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

!!! สมาชิก และสมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างที่ตน
เป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้
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ด้านเงินฝาก
(มี 4 ประเภท)

ออมทรัพย์

เปิ ดบัญชี
(ครัง้ แรก)
ขัน้ ต่า
100 บาท

ออมทรัพย์
วันเกิด

กาหนดเป็ น
รายปี

ออมทรัพย์
พิเศษ

500 บาท

500 บาท

ทรัพย์ ประดู่
(1) 24 เดือน
(2) 36 เดือน
(3) 48 เดือน
(4) 60 เดือน

100 บาท/
เดือน

-

ประเภท

คงเหลือ
ในบัญชีขัน้ ต่า
100 บาท

100 บาท

เงื่อนไขการฝาก/ถอน
1. ฝากเงินเพิ่มเมื่อใด จานวน
เท่าใดก็ได้
2. ถอนเงินเมื่อใดก็ได้
1.เปิ ดบัญชีหรื อฝากเพิ่มได้ เฉพาะในเดือนเกิด
เท่านัน้ และต้ องมีอายุการเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า
6 เดือน
2.จานวนเงินในการฝากจะประกาศฯ เป็ นปี ๆ และ
สหกรณ์ฯ จะให้ สวัสดิการวันเกิดเพิ่มเท่ากับจานวน
ที่ฝาก
3.มีสิทธินาเงินที่ได้ รับกรณีที่เกษียณหรื อลาออก
จากหน่วยงานต้ นสังกัดมาฝากเข้ าบัญชีดงั กล่าวได้
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้ รับเงินดังกล่าว
4. ขณะที่เป็ นสมาชิกไม่มีสิทธิถอนเงินฝากหรื อปิ ด
บัญชีดงั กล่าว เว้ นแต่ กรณีเกษียณฯ หรื อลาออก
จากหน่วยงานต้ นสังกัด และไม่มีหนี ้จะมีสิทธิถอน
ตามเงื่อนไขที่ประกาศฯ กาหนด
1. ฝากเงินเพิ่มเมื่อใด จานวนเงินเท่าใดก็ได้
2. ถอนได้ เดือนละ 1 ครัง้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
หากถอนครัง้ ที่ 2 เป็ นต้ นไปของเดือนนัน้
คิดค่ าธรรมเนียม 1% ของจานวนเงินที่ถอน
ขัน้ ต่า 10 บาท
1. ฝากเท่ากันทุกเดือนเป็ นเวลา 24 เดือน /
36 เดือน / 48 เดือน / 60 เดือน ขั้นตำ่ 100 บำท/
เดือน เมื่อครบระยะเวลำกำรฝำก แล้ ว
เงินฝำกรวม ต้ องไม่ เกิน 600,000 บำท
2. ผู้ฝากคนหนึง่ เปิ ดบัญชีเงินฝากทรัพย์ประดูไ่ ด้
เพียงบัญชีเดียวเท่านัน้ หากฝากครบกาหนด
จะได้ รับยกเว้ นภาษี (สามี-ภรรยา ยกเว้ นภาษี
ได้ เพียง 1 บัญชี)
3. กรณีให้ หักเงินเดือนต้ องหักผ่ านบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อฝากเข้ าบัญชีเงินฝาก
ทรัพย์ ประดู่ ภายในวันที่ 28 – 31 ของทุก
เดือน และวันที่ 1 – 12 ของทุกเดือนเท่ านัน้

การจ่ ายดอกเบีย้
คิดดอกเบี ้ยทบเป็ นต้ นเงินเข้ าบัญชี
เงินฝาก ปี ละ 2 ครัง้ คือ ในวันทาการ
แรกสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายนของทุกปี
คิดดอกเบี ้ยทบเป็ นต้ นเงินเข้ าบัญชี
เงินฝาก ปี ละ 2 ครัง้ คือ ในวันทาการ
แรกสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายนของทุกปี

คิดดอกเบี ้ยทบเป็ นต้ นเงินเข้ าบัญชี
เงินฝาก ปี ละ 2 ครัง้ คือ ในวันทาการ
แรกสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายนของทุกปี
1. จะคิดดอกเบี ้ยให้ ทกุ ยอดเงินฝากที่
ฝากครบ 3 เดือน และทบเป็ นต้ นเงินให้
สาหรับเงินฝากที่ไม่ครบ 3 เดือน จะ
ไม่ทบต้ น และไม่จ่ายดอกเบี ้ยให้
2. ในกรณีที่ฝากต่อไม่ได้ จะคิดดอกเบี ้ย
ให้ ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ สาหรับ
เงินฝาก 3 เดือนขึ ้นไป และไม่ มีสิทธิ
ได้ รับยกเว้ นภาษี
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ประเภท
เงินฝาก
ทวีทรั พย์

เปิ ดบัญชี
(ครัง้ แรก)
ขัน้ ต่า
500 บาท

คงเหลือ
ในบัญชีขัน้ ต่า

เงื่อนไขการฝาก/ถอน

การจ่ ายดอกเบีย้

1. คานวณดอกเบี ้ยให้ เป็ นรายวันตาม
จานวนเงินฝากแต่ละครัง้ และจะนา
ดอกเบีย้ ฝาก เป็ นต้ นเงินเข้ าบัญชีเงิน
ฝากให้ ปีละ 4 ครั ง้ ในวันทาการแรก
สัปดาห์ สุดท้ ายของเดือนมีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม
ของทุกปี
2. ต้ นเงินที่สมาชิกนามาฝากใหม่ทกุ
รายการ จะจ่ายดอกเบี ้ยให้ เมื่อเงินฝาก
รายการนันได้
้ ผ่านกาหนดวันจ่ายดอกเบี ้ย
ตามข้ อ 1 มาแล้ ว หนึ่งครัง้ โดยจะยังไม่
นาดอกเบี ้ยทบเป็ นต้ นเงิน ให้ ในวัน
ดังกล่าว แต่จะนาดอกเบี ้ยไปฝากเป็ น
ต้ นเงินเข้ าบัญชีให้ ในวันเข้ าดอกเบี ้ยครัง้
ถัดไป
3. สาหรับรายการเงินฝากที่ไม่มีการถอน
จนถึง วันเข้ าดอกเบี ้ย จะจ่ายดอกเบี ้ยให้
ในอัตรา ดอกเบี ้ยเงินฝากตามประกาศ
กาหนดอัตราดอกเบี ้ยของสหกรณ์
4. เงินฝากเฉพาะจานวนที่ถอนก่ อน
วันเข้ าดอกเบีย้ จะคานวณดอกเบีย้ ให้
ใน อัตราครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบีย้
เงินฝาก ออมทรั พย์ ตามประกาศกาหนด
อัตราดอกเบี ้ยของสหกรณ์ โดยจะเข้ า
ดอกเบี ้ยให้ ในวันทาการแรกสัปดาห์
สุดท้ ายของเดือนมีนาคม หรือ มิถนุ ายน
หรือกันยายน หรือธันวาคม เดือนไหนถึง
ก่อนก็จะคิดดอกเบี ้ยให้ ในเดือนนัน้
สาหรับจานวนเงินฝากที่เหลือจะคานวณ
ดอกเบี ้ยให้ ตามข้ อ 3
ตัวอย่ าง 1. ฝากเงินกับสหกรณ์ ฯ ในวันที่ 20 ก.พ. 60 สหกรณ์ฯ จะนาดอกเบี ้ยไปฝากเข้ าบัญชีเป็ นต้ นเงินให้ ในวันทาการแรกสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือน
มิถุนายน 2560 (ต้ องผ่านเดือนมีนาคม 2560 ไปก่อน) ครัง้ ถัดไปจะได้ ดอกเบี ้ยในวันทาการแรกสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือนมิถนุ ายน และตลอดไป (กรณีไม่มีการ
ถอน) หากถอนเงินฝากบางส่วนก่อนวันเข้ าดอกเบี ้ยในแต่ละช่วง จานวนเงินที่ถอนออกจะได้ ดอกเบี ้ยในอัตราครึ่งหนึ่งของเงินฝากประเภทออมทรัพย์
2. แต่ละยอดเงินที่ฝากเพิ่มก็จะใช้ หลักการเดียวกับข้ อ 1 ทุกยอดเงิน
3. หากวันที่สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี ้ย และในบัญชีมีหลายยอดเงินที่ครบกาหนด สหกรณ์ฯ จะรวมเป็ นยอดเดียว

500 บาท

1. การฝากเพิ่มต้ องฝากครัง้ ละไม่น้อยกว่า 500
บาท
2. ผู้ฝากคนหนึง่ เปิ ดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์
ได้ เพียงบัญชีเดียวเท่านัน้

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
- สหกรณ์มีบริการฝากเงินทุกประเภทโดยผ่านระบบการหักเงินเดือน
- เงินฝากทุกประเภท ได้รับการยกเว้นภาษี
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ด้านเงินกู้
เงินกฉ้ ู ุกเฉิน (ทัว่ ไป)
สมาชิก
สมาชิกสมทบ

กู้ได้ สองเท่าของเงินได้ รายเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท สุดแต่จานวนไหนจะน้ อยกว่า
และไม่เกินร้ อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น ผ่อนชาระไม่เกิน 12 งวด
กู้ได้ 95% ของค่าหุ้น ไม่เกิน 100,000 บาท สุดแต่จานวนไหนน้ อยกว่า
ผ่อนชาระไม่เกิน 12 งวด

เงินกส้ ู ามัญทัว่ ไป
1. ผู้มีสทิ ธิขอกู้ และค ้าประกัน ต้ องเป็ นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. กู้ได้ สงู สุดไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้ รายเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท ต้ องขอกู้เงินสามัญทัว่ ไปขันต
้ ่าไม่น้อยกว่า
60,000 บาท กรณีที่หนี ้เงินกู้สามัญทัว่ ไปเดิม จะต้ องหักกลบหนี ้เดิม และรับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า 60,000 บาท (เงินกู้สามัญ
ทัว่ ไปใหม่ ลบ เงินกู้สามัญทัว่ ไปเดิม) ดังนี ้
อายุการเป็ นสมาชิก*

สิทธิการกู้ และการผ่ อนชาระ

1 เดือน ถึง 5 เดือน

สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท และผ่อนชาระไม่เกิน 24 งวดเดือน
และมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 15% ของจานวนเงินกู้

อายุการเป็ นสมาชิก*

สิทธิการกู้(ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้ รายเดือน)

กรณีไม่ ทาประกันชีวติ
กรณีทาประกันชีวิต**
6 เดือน ถึง 23 เดือน
20 เท่า
30 เท่า
24 เดือน ถึง 47 เดือน
35 เท่า
45 เท่า
48 เดือน ถึง 71 เดือน
40 เท่า
50 เท่า
72 เดือน ถึง 95 เดือน
45 เท่า
55 เท่า
96 เดือน ถึง 119 เดือน
50 เท่า
60 เท่า
120 เดือน ถึง 143 เดือน
55 เท่า
65 เท่า
144 เดือนขึ ้นไป
60 เท่า
70 เท่า
ต้ องมีมลู ค่าหุ้น(ของจานวนเงินกู้)
ไม่น้อยกว่า 15%
ไม่น้อยกว่า 10%
การผ่อนชาระ
ไม่เกิน 120 งวดเดือน
ไม่เกิน 156 งวดเดือน
* อายุการเป็ นสมาชิก ให้ นบั ตามจานวนงวดของการส่งค่าหุ้น
** กรณีทาประกันชีวิต จานวนเงินกู้และทุนประกันต้ องไม่ต่ากว่า 100,000 บาท

วงเงินกู้สูงสุด

ไม่เกิน
3,000,000 บาท

ทัง้ นี ้ กรณีมีห้ นุ ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ กี าหนดข้ างต้ น ให้ หกั ซือ้ หุ้นในวันรั บเงินกู้ได้
!!! (กรมธรรม์ ท่ ีค้ ุมครอง 10 ปี ขึน้ ไป นาค่ าเบีย้ ประกันชีวิตไปลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาในปี ที่จ่ายค่ าเบีย้ ฯ ได้ )

 เลือกการผ่ อนได้ 2 แบบ
 ชาระต้ นเงินเท่ากันทุกงวด และชาระดอกเบี ้ยต่างหากทุกงวดเดือน (ต้ นเท่า)
 ชาระต้ นเงินพร้ อมดอกเบี ้ยเท่ากันทุกงวดเดือน (รวมเท่า)
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เงินกู้สามัญสงเคราะห์ พเิ ศษ
1. ผู้มีสทิ ธิขอกู้ และค ้าประกัน ต้ องเป็ นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. หากสมาชิกที่มอี ายุการเป็ นสมาชิกไม่ถงึ 6 เดือน มีความจาเป็ น อาจร้ องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการได้
โดยให้ เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
3. การผ่อนชาระ สูงสุดไม่เกิน 60 งวดเดือน โดยให้ สง่ คืนเป็ นงวดรายเดือนแบบใดแบบหนึง่ ดังนี ้
(ก) ส่งคืนต้ นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้ นแต่งวดสุดท้ าย) และชาระดอกเบี ้ยต่างหาก
(ข) ส่งคืนต้ นเงินพร้ อมดอกเบี ้ยเท่ากันทุกงวด
4. หลักประกัน ใช้ สมาชิกอย่างน้ อย 1 คน รายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์
คูส่ มรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา มารดาที่ถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย เสียชีวติ
คูส่ มรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา มารดา บิดาของ
คูส่ มรส มารดาของคูส่ มรสเข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วย
ในของโรงพยาบาล
เพื่อการประสบภัยพิบตั ทิ ี่เกิดจากธรรมชาติ และเกิด
จากมนุษย์ซงึ่ ส่งผลให้ ที่อยู่อาศัยและหรื อทรัพย์สิน
เสียหาย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั ธรณีพิบตั ิ
พิธีแต่งงาน อุปสมบท และพิธีฮจั ย์ของสมาชิก
หรื อคูส่ มรส
สมาชิกหรื อคูส่ มรสคลอดบุตร

จานวนเงิน
ที่ก้ ูได้ (บาท)
200,000

หมายเหตุ
ยื่นคาขอกู้ภายใน 30 วัน นับจากวันเสียชีวติ

200,000

ยื่นคาขอกู้ระหว่างที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน หรื อหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ระบุใน
ใบเสร็ จรับเงินหรื อใบรับรองแพทย์

200,000

ยื่นคาขอกู้ภายใน 30 วัน นับจากวันเกิดภัยพิบตั ิ

200,000

ยื่นคาขอกู้ล่วงหน้ าภายใน 30 วัน นับถึงวันที่กาหนดทาพิธี หรื อ
ภายหลังจากวันที่มีพิธี แต่ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่จดั พิธี
ยื่นคาขอกู้ล่วงหน้ าภายใน 30 วัน นับถึงวันที่ขอลาคลอดหรื อ
วันที่แพทย์กาหนดวันคลอด หรื อภายหลังการคลอด แต่ไม่เกิน
30 วัน นับจากวันที่คลอด

100,000

เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์
1. ผู้มีสทิ ธิขอกู้ และค ้าประกัน ต้ องเป็ นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. วงเงินกู้ขนต
ั ้ ่า 40,000 บาท ไม่เกิน 600,000 บาท มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
(1) เพื่อการต่อเติมบ้ าน (ต่อจากอาคารบ้ านพักอาศัยเดิม หรื อเพิ่มเติมอาคารเฉพาะส่วนซึง่ อยูใ่ นบริ เวณ
บ้ านพักอาศัยเดิม)
(2) เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ านพักอาศัยเดิมที่ชารุดหรื อทรุดโทรม
(3) เพื่อการตกแต่งบ้ านพักอาศัย หรื อทา Built in
(4) เพื่อก่อสร้ างโรงจอดรถ หรื อรัว้ บ้ าน
3. การผ่อนชาระ สูงสุดไม่เกิน 100 งวดเดือน โดยให้ สง่ คืนเป็ นงวดรายเดือนแบบใดแบบหนึง่ ดังนี ้
(ก) ส่งคืนต้ นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้ นแต่งวดสุดท้ าย) และชาระดอกเบี ้ยต่างหาก
(ข) ส่งคืนต้ นเงินพร้ อมดอกเบี ้ยเท่ากันทุกงวด
4. หลักประกัน ใช้ สมาชิกอย่างน้ อย 1 คน
5. วันที่ทาสัญญากู้เงินและรับเงินกู้ ให้ ชาระเงินมัดจาเป็ นเงิน 500 บาท
6. ต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่รับเงินกู้ และให้
แสดงภาพถ่ายต่อสหกรณ์ฯ ภายหลังจากทีด่ าเนินการแล้ วเสร็ จ ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันครบกาหนด
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เงินกู้พเิ ศษแบบหมุนเวียน
1. วงเงินกู้ ได้ ไม่เกินสองสัญญา และรวมกันไม่เกิน 7,000,000 บาท
1.1 กรณีที่ใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องในทุนเรื อนหุ้นเป็ นประกัน ไม่เกิน 4,000,000 บาท
1.2 กรณีที่ใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝากเป็ นประกัน ไม่เกิน 3,000,000 บาท
2. งวดการผ่ อนชาระ ผ่อนชาระไม่เกิน 120 งวดเดือน และชาระต้ นเงินขันต
้ า่ ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน
3. การเปิ ดวงเงินและการรับเงินกู้
3.1 กรณีท่ ใี ช้ สิทธิเรี ยกร้ องในทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ฯ จะให้ สมาชิกทาสัญญาเงินกู้ฯ แบบหมุนเวียนในวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของ
มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ ณ วันที่ทาสัญญา ทังนี
้ ้ การขอรับเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนในแต่ละครัง้ ขอรับจานวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครัง้ หนึง่
ต้ องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และต้ องไม่เกินร้ อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
3.2 กรณีท่ ใี ช้ สิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ฯ จะให้ สมาชิกทาสัญญาเงินกู้ฯ ในวงเงินไม่เกินร้ อยละ 95 ของ เงินที่อยู่
ในบัญชีเงินฝาก ณ วันที่ทาสัญญา การขอรับเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนในแต่ละครัง้ ขอรับจานวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครัง้ หนึง่ ต้ องไม่น้อยกว่า
10,000 บาท และต้ องไม่เกินร้ อยละ 95 ของเงินฝากที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก
สมาชิกที่มีสิทธิขอทาวงเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนได้ จะต้ องมีทนุ เรื อนหุ้น หรื อเงินฝาก (รวมกันทุกบัญชีที่ใช้ เป็ นหลักประกัน)
เป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่า 10,530 บาท

เปิดวงเงิน/ทาสัญญาครั้งเดียว เบิกเงินกู้ได้ตลอด 10 ปี เว้นแต่
มูลค่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าวงเงินที่เปิดไว้ สามารถขอเปิดวงเงินใหม่ได้
เงินกู้พเิ ศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์
***ผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็ นสมาชิกติดต่ อไม่ น้อยกว่ า 1 ปี

 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – วลัยลักษณ์ เคหะ 1
1. วัตถุประสงค์
ให้ เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง และหรื อครอบครัว และให้ เป็ นไปตามที่กาหนดดังนี ้
(1) เพื่อซือ้ ที่ดนิ พร้ อมบ้ าน หรื ออาคารพาณิชย์ หรื อทาวน์เฮ้ าส์ หรื อซื ้อที่ดินพร้ อมปลูกสร้ างบ้ าน (กรณีการกู้เพื่อซื ้อที่ดิน
พร้ อมปลูกสร้ างบ้ านจะต้ องเป็ นการกู้เพือ่ ดาเนินการในคราวเดียวกัน)
(2) เพื่อซือ้ อาคารชุด หรือห้ องชุด
(3) เพื่อปลูกสร้ างบ้ าน บนที่ดินของตนเอง หรื อของคูส่ มรส หรื อของบิดาและหรื อมารดาของผู้ก้ ู หรื อบนที่ดินที่ตนเอง
มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับคูส่ มรส หรื อบิดาและหรื อมารดาของผู้ก้ ู
(ก) ที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ก้ ู หรื อที่ดินที่ผ้ กู ้ มู ีกรรมสิทธิ์ร่วม ให้ ขออนุญาตปลูกสร้ างในนามผู้ก้ ู
(ข) ที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ของคูส่ มรส ให้ ขออนุญาตปลูกสร้ างในนามของคูส่ มรส หรื อขออนุญาตปลูกสร้ างร่วมในนามผู้ก้ ู
และคูส่ มรส
(ค) ทีด่ ินเป็ นกรรมสิทธิ์ของบิดาและหรื อมารดา ให้ ผ้ กู ้ ดู าเนินการให้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็ นของผู้ก้ ู หรื อโอน
กรรมสิทธิ์ให้ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินก่อน และขออนุญาตปลูกสร้ างในนามของผู้ก้ ู
(ง) กรณีไม่ดาเนินการตาม (ค) ให้ ขออนุญาตปลูกสร้ างร่วมในนามของเจ้ าของที่ดินและผู้ก้ ู
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(4) เพื่อต่ อเติมบ้ าน ไม่มีสทิ ธินาดอกเบี ้ยไปลดหย่อนภาษี เงินได้ ตามกฎหมายได้ โดยเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยประมวล
รัษฎากร
(5) เพือ่ ไถ่ ถอนบ้ าน หรื อบ้ านพร้ อมที่ดิน หรื ออาคารชุด หรื ออาคารที่พกั ในรูปแบบอื่น ที่ได้ จานอง อันเนื่องจากการกู้เงินเพื่อ
การเคหะจากสถาบันการเงินอื่น
*** การกู้เพื่อบ้ านแฝด บ้ านทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ กรณีมีความจาเป็ นต้ องการกู้อาคารหลังติดกันมากกว่า 1 หลัง
อนุโลมให้ เป็ นการกู้วลัยลักษณ์เคหะ 1 แต่ต้องไม่เกิน 2 หลังติดกัน โดยต้ องเป็ นอาคารทีม่ ีด้านหน้ าอยูใ่ นทิศทางเดียวกัน
ใช้ ผนังด้ านข้ างร่วมกัน และต้ องเป็ นการกู้ในคราวเดียวกัน
2.

ข้ อกาหนดอื่น ๆ

มีรายละเอียดดังนี ้

ข้ อกาหนด
วงเงินกู้

รายละเอียด
(1) ไม่ ทาประกันชีวิต วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่อนชาระสูงสุด 300 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 65 ปี
(2) ทาประกันชีวติ (เข้ าร่ วมโครงการประกันเงินกู้) วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท
โดยค่ าเบีย้ ประกันชีวติ ให้ หักจากเงินกู้ท่ ไี ด้ รับอนุมัติ ผ่อนชาระสูงสุด 360 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 65 ปี
*คูส่ มรสของสมาชิกผู้ก้ ู พี่น้องร่ วมบิดามารดา หรื อร่ วมบิดา หรื อร่ วมมารดา เป็ นสมาชิกด้ วย ประสงค์จะใช้
สิทธิการกู้ของตน ให้ ใช้ สิทธิก้ ไู ด้ อีกในฐานะสมาชิกรายหนึง่ โดยต้ องเป็ นการกู้ร่วม และเพื่อวัตถุประสงค์ เดียวกัน
**การกู้เงินกรณีทาประกันชีวติ ให้ สิทธิก้ ูเงินไม่ เกินจานวนเงินที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ท่ กี าหนด
รวมกับค่ าเบีย้ ประกันชีวิต
วิธีการผ่ อนชาระ (1) ชาระต้ นเงินเท่ากันทุกงวด และชาระดอกเบี ้ยต่างหากทุกงวดเดือน (ต้ นเท่า)
(2) ชาระต้ นเงินพร้ อมดอกเบี ้ยเท่ากันทุกงวดเดือน (รวมเท่า)
ผู้ก้ จู ะต้ องทาสัญญาเงินกู้ โดยมีระยะเวลาการผ่อนชาระอย่ างน้ อย 3 ปี หรือ 36 งวดเดือน
หลักทรัพย์
(1) ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง อันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน จานวนเงินกู้ดงั นี ้
ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
- ไม่ ทาประกันชีวิต ไม่เกินร้ อยละ 85 ของราคาประเมิน
- ทาประกันชีวติ ไม่เกินร้ อยละ 105 ของราคาประเมิน
และต้ องเป็ นหลักทรัพย์ของบุคคลดังต่อไปนี ้
(ก) ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้ก้ ู และหรื อคูส่ มรสของสมาชิกผู้ก้ ู หรื อ
(ข) ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง กรรมสิทธิ์ของสมาชิก และหรื อบิดา และหรื อมารดาของสมาชิกผู้ก้ ู
(2) ห้ องชุดอันปลอดภาระจานองรายอื่น กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้ก้ ู และหรื อคูส่ มรสของสมาชิกผู้ก้ ู จานวนเงินกู้ดงั นี ้
- ไม่ ทาประกันชีวิต ไม่เกินร้ อยละ 85 ของราคาประเมิน
- ทาประกันชีวติ ไม่เกินร้ อยละ 105 ของราคาประเมิน
***เงินกู้ท่ ไี ด้ รับอนุมัติตัง้ แต่ ร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน ให้ ผ้ กู ้ ชู าระเงินกู้งวดแรก ในวันรั บเงินกู้

(3) หลักทรัพย์รัฐบาล ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาเป็ นประกันเงินกู้รายนัน้ จานวนเงินให้ ก้ ู
ไม่เกินร้ อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล

พืน้ ที่ให้ บริการ

(4) โอนสิทธิเรี ยกร้ องในมูลค่าหุ้นของผู้ก้ ทู ี่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ จานวนเงินให้ ก้ ไู ม่เกินร้ อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(5) เงินฝากของผู้ก้ ทู ี่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ เป็ นประกัน จานวนเงินให้ ก้ ไู ม่เกินร้ อยละ 95 ของจานวนเงินฝาก
พิจารณาพื ้นที่ทกุ จังหวัด ซึง่ ต้ องเกี่ยวเนื่องกับผู้ก้ ูและหรือคู่สมรส และเป็ นไปตามประเภทของหลักประกัน ดังนี ้
(1) ต้ องเป็ นพื ้นที่ตามสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ก้ แู ละหรื อคูส่ มรส หรื อ
(2) ต้ องเป็ นพื ้นที่ที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ สถานที่ทางานของผู้ก้ ู และหรื อคูส่ มรส หรื อ
(3) ต้ องเป็ นพื ้นที่ที่บดิ า มารดา คูส่ มรส ครอบครัวของผู้ก้ อู าศัยอยู่ ตามสาเนาทะเบียนบ้ าน
(4) พื ้นที่อื่น นอกเหนือจาก (1)(2)(3) แต่เกี่ยวเนื่องกับผู้ก้ ู และหรื อคูส่ มรส ให้ เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
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ข้ อกาหนด

เงื่อนไขอื่นๆ

รายละเอียด
(5) พื ้นที่อื่น เฉพาะกรณีสมาชิก บิดา มารดา และคูส่ มรสของสมาชิกที่มีทะเบียนบ้ านอยู่ในพื ้นที่ ที่ได้ รับผลกระทบ
จากปั ญหาความไม่สงบในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้ แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปั ตตานี จังหวัดนราธิวาส และ
พื ้นที่ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา ได้ แก่ อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา และอาเภอสะบ้ าย้ อย
(6) พื ้นที่ให้ บริ การเงินกู้ให้ เป็ นไปตามประเภทของหลักประกัน ดังนี ้
(6.1) กรณีใช้ อสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ยกเว้ น จังหวัดนราธิวาส
ยะลา และปั ตตานี โดยการดาเนินการรับจดทะเบียนจานอง ให้ ดาเนินการมอบอานาจให้ เจ้ าหน้ าที่
สหกรณ์ฯ หรื อกรรมการ หรื อสมาชิกโดยความเห็นชอบของผู้มีอานาจลงนาม
(6.2) กรณีโอนสิทธิเรี ยกร้ องในมูลค่าหุ้น และหรื อเงินฝากเป็ นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
1. กรณีที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับอนุมตั เิ งินกู้นี ้แล้ ว และไม่ได้ ใช้ เงินเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หรื อนาที่อยู่อาศัยที่ได้ จากการกู้เงินนี ้
ไปให้ เช่าทังหมด
้
หรื อให้ เช่าบางส่วน ถือว่า เป็ นการใช้ เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ ผู้ก้ จู ะต้ องดาเนินการตามคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง ดังนี ้
(1.1) ผู้ก้ จู ะต้ องชาระหนี ้คืนให้ เสร็ จสิ ้นทังต้
้ นเงินและดอกเบี ้ยทันที เมื่อสหกรณ์ฯ เรี ยกให้ ชาระ หรื อ
(1.2) สหกรณ์ฯ อาจผ่อนผันให้ ผ่อนชาระเป็ นรายเดือนต่อไป แต่สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี ้ยเงินกู้ และผู้ก้ จู ะต้ องชาระ
ดอกเบี ้ยเงินกู้ ในอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ โดยได้ รับเงินเฉลี่ยคืน นับตังแต่
้ วนั ที่คณะกรรมการดาเนินการวินิจฉัยว่า ผู้ก้ ใู ช้ เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ ไปจนกว่าจะชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น พร้ อมชาระ
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่กาหนดในประกาศว่าด้ วยค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้
2. ระยะเวลาการผ่อนชาระหนี ้ และการทาประกันชีวติ กาหนดให้ ทาประกันชีวติ คุ้มครองตลอดระยะเวลาตามสัญญา
กู้เงิน และกรณีที่สมาชิกประสงค์จะทาประกันชีวติ ไม่ตลอดอายุสญ
ั ญากู้เงิน ให้ ดาเนินการดังนี ้
(2.1) ทาประกันชีวติ คุ้มครองไม่น้อยกว่าอายุ 60 ปี
(2.2) ทาหนังสือยินยอมให้ สหกรณ์ฯ นาเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนประจาปี จานวน 50% ของจานวนเงินที่ได้ รับ
ประจาปี เพื่อชาระหนี ้เงินกู้ตามสัญญานี ้ จนกว่าจะชาระหนี ้ตามสัญญาเงินกู้นี ้เสร็ จสิ ้น
***กรณีทาประกันชีวิตคุ้มครองน้ อยกว่าระยะเวลาตามสัญญากู้เงิน และจานวนเงินกู้คงเหลือคงเหลือ หากคานวณ
แล้ วสามารถผ่อนชาระเสร็ จสิ ้นภายในอายุ 60 ปี สามารถทาหนังสือขอยกเลิกการหักเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคื น
ประจาปี ได้ โดยให้ เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นราย ๆ
รายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ ฯ

 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์ เคหะ 2
1. วัตถุประสงค์ ของเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์ เคหะ 2 ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดดังนี ้
(1) เพื่อซื ้อที่ดินพร้ อมบ้ าน หรื ออาคารพาณิชย์ หรื อทาวน์เฮ้ าส์ หรื อซื ้อที่ดินพร้ อมปลูกสร้ างบ้ าน
(2) เพื่อซื ้ออาคารชุด หรื อห้ องชุด
(3) เพื่อปลูกสร้ างบ้ าน บนที่ดินของตนเอง หรื อของคูส่ มรส หรื อของบิดาและหรื อมารดาของผู้ก้ ู
หรื อบนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับคูส่ มรส หรื อบิดาและหรื อมารดาของผู้ก้ ู
(4) เพื่อต่อเติมบ้ าน
(5) เพื่อไถ่ถอนบ้ าน หรื อบ้ านพร้ อมที่ดิน หรื ออาคารชุด หรื ออาคารที่พกั ในรูปแบบอื่น ที่ได้ จานอง
อันเนื่องจากการกู้เงินเพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น
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2.

ข้ อกาหนดอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อกาหนด
วงเงินกู้
เงื่อนไขการกู้

วิธีการผ่ อนชาระ

รายละเอียด

วงเงินให้ ก้ ู
(1) ไม่ ทาประกันชีวติ
วงเงินกู้ไม่ เกิน 5,000,000 บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน)
(2) ทาประกันชีวิต (เข้ าร่ วม วงเงินกู้ไม่ เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้ านบาทถ้ วน)
โครงการประกันเงินกู้)
(โดยค่ าเบีย้ ประกันชีวิตให้ หักจากเงินกู้ท่ ไี ด้ รับอนุมัติ ทังนี
้ ้ แนวปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามประกาศฯ ว่าด้ วยเพื่อการนัน)
้
*กรณีคสู่ มรสของสมาชิกผู้ก้ เู ป็ นสมาชิกด้ วย ประสงค์จะใช้ สิทธิการกู้ของตน ให้ ใช้ สิทธิก้ ไู ด้ อีกในฐานะสมาชิก
รายหนึง่ ตามจานวนวงเงินที่กาหนดในวรรคหนึง่ โดยต้ องเป็ นการกู้ร่วม และเพื่อวัตถุประสงค์ เดียวกัน ทังนี
้ ้ วงเงิน
กู้รวมกันต้ องไม่เกินค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 6 และค่าเบี ้ยประกันชีวติ (กรณีทาประกันชีวติ ) ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงการขอใช้ สิทธิก้ ู
ร่ วมของสมาชิกที่เป็ นพี่น้องร่ วมบิดามารดา หรื อร่ วมบิดา หรื อร่ วมมารดาด้ วย
(1) ชาระต้ นเงินเท่ากันทุกงวด และชาระดอกเบี ้ยต่างหากทุกงวดเดือน (ต้ นเท่า)
(2) ชาระต้ นเงินพร้ อมดอกเบี ้ยเท่ากันทุกงวดเดือน (รวมเท่า)
ผู้ก้ จู ะต้ องทาสัญญาเงินกู้ โดยมีระยะเวลาการผ่อนชาระอย่ างน้ อย 3 ปี หรือ 36 งวดเดือน
เงื่อนไขการกู้
ระยะเวลาการผ่ อนชาระ
(1) ไม่ ทาประกันชีวติ
ไม่เกิน 300 งวดเดือน (25 ปี ) และไม่เกินอายุ 60 ปี
(2) ทาประกันชีวิต(เข้ าร่ วม
ไม่เกิน 360 งวดเดือน (30 ปี ) และไม่เกินอายุ 60 ปี
โครงการประกันเงินกู้)

หลักทรัพย์
(1) ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง อันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน และปลอดภาระจานองรายอื่น จานวนเงินให้
ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน กู้ได้ สงู สุดไม่เกินร้ อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่กาหนดดังนี ้
เงื่อนไขการกู้
ให้ ก้ ูได้ ไม่ เกิน
(1.1) ไม่ทาประกันชีวติ
ร้ อยละ 85 ของราคาประเมิน
(1.2) ทาประกันชีวิต (เข้ าร่ วมโครงการประกันเงินกู้)
ร้ อยละ 105 ของราคาประเมิน
(2) ห้ องชุดอันปลอดภาระจานองรายอื่น กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้ก้ ู และหรื อคูส่ มรส จานวนเงินให้ ก้ ไู ด้ สงู สุดไม่เกิน
ร้ อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่กาหนดดังนี ้
ให้ ก้ ูได้ ไม่ เกิน
เงื่อนไขกำรกู้
ร้ อยละ 85 ของราคาประเมิน
(1.1) ไม่ทำประกันชี วิต
ร้ อยละ 105 ของราคาประเมิน
(1.2) ทำประกันชี วิต (เข้ำร่ วมโครงกำรประกันเงิ นกู้)

พืน้ ที่ให้ บริการ

(3) หลักทรัพย์รัฐบาล ในนามของผู้ก้ ู หรื อผู้ก้ แู ละคูส่ มรส ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาเป็ นประกัน
เงินกู้รายนัน้ จานวนเงินให้ ก้ ไู ม่เกินร้ อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล
(4) โอนสิทธิเรี ยกร้ องในเงินค่าหุ้นของผู้ก้ ทู ี่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ จานวนเงินให้ ก้ ไู ม่เกินร้ อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(5) เงินฝากของผู้ก้ แู ละหรื อของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ก้ ู ได้ แก่ คูส่ มรส บุตร บิดา มารดา ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ
เป็ นประกัน จานวนเงินให้ ก้ ไู ม่เกินร้ อยละ 95 ของจานวนเงินฝาก
(1) กรณีใช้ อสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ยกเว้ น จังหวัดนราธิวาส ยะลา และ
ปั ตตานี โดยการรับจดทะเบียนจานอง ให้ ดาเนินการมอบอานาจให้ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ฯ หรื อกรรมการ หรื อสมาชิก
โดยความเห็นชอบของผู้มีอานาจลงนามตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 20 (1) แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ฯ
(2) กรณีที่โอนสิทธิเรี ยกร้ องในมูลค่าหุ้น และหรื อเงินฝากเป็ นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ

รายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ ฯ
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สมาชิกต้องเบิกเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่
คณะกรรมการดาเนินการอนุมัติ และกรณีเบิกเงินกู้เป็นงวด ให้เบิกเงินกู้ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 240 วันนับจากวันเบิกงวดแรก
ค่าธรรมเนียมเกีย
่ วกับเงินกู้พิเศษ
รายการ
ก. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการเอนกประสงค์
1. ค่ าธรรมเนียมการยื่นกู้ ผู้ก้ ตู ้ องชาระ ณ วันที่ยื่นกู้ และจะเรี ยกเพิ่มส่วนต่าง
หรื อคืนส่วนต่างให้ หากวงเงินกู้ที่ได้ รับอนุมตั แิ ตกต่างจากที่ยื่นกู้
2. ค่ าธรรมเนียมการตรวจสอบ หรื อประเมินราคาหลักประกัน
- แปลงแรก
- แปลงที่ 2 ขึ ้นไป คิดเพิ่มต่อแปลง
(กรณีที่ พื ้นที่แปลงที่ 2 ขึ ้นไป มีพื ้นที่ตดิ กับแปลงแรก)
3. ค่ าธรรมเนียมการขยายเวลารับเงินกู้ และขยายงวดเงินกู้ ให้ ขยายได้ ครัง้ ละไม่เกิน 30 วัน และไม่
เกิน 3 ครัง้
3.1 การขอขยายเวลารับเงินกู้แต่ละครัง้ ให้ ชาระค่าธรรมเนียม 2 ส่วนรวมกันทุกครัง้ ดังนี ้
3.1.1 ค่าธรรมเนียมในการขอขยายเวลารับเงินกู้ตอ่ ครัง้
3.1.2 ค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้ ให้ คิดตามต้ นทุนเงินกู้นนั ้

กรณีรับเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ขอขยาย สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมตาม 3.1.2 ให้
กรณีไม่รับเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ขอขยายและขอขยายเวลารับเงินกู้อีก สหกรณ์ฯ
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทัง้ 3.1.1และ 3.1.2 ที่ชาระ ไว้ แล้ ว และให้ จ่ายค่าธรรมเนียมใหม่
ทัง้ 2 ส่วนทุกครัง้ ที่ขอขยายเวลา ทังนี
้ ้ เงินกู้ที่ขอรับภายในระยะเวลาที่ขอขยายครัง้ ใด สหกรณ์ฯ จะคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้ตาม 3.1.2 ให้ เฉพาะจานวนที่เรี ยกเก็บในการขยายครัง้ นัน้
กรณีไม่รับเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ขอขยาย พร้ อมขอยกเลิกเงินกู้นนั ้ สหกรณ์ฯ
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทัง้ 2 ส่วนดังกล่าว
3.2 การขยายเวลารับงวดเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมการขอขยายต่อครัง้ (ไม่เกิน 3 ครัง้ )
- กรณีขยายครบ 3 ครัง้ แล้ ว ยังก่อสร้ างไม่เสร็ จ ยังมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินกู้ส่วนที่เหลือที่ยงั ไม่
เบิกใช้ และได้ ทาบันทึกเสนอ
ผู้มีอานาจ 2 ใน 5 พิจารณาให้ ความเห็นชอบ

ค่ าธรรมเนียม
ร้ อยละ 0.10 ของจานวนเงินที่
ขอกู้ ขันต
้ ่า 500 บาท
สูงสุดไม่เกิน3,000 บาท
1,000 บาท
500 บาท

100 บาท
เท่ากับ วงเงินกู้ที่ได้ รับอนุมตั ิ
คูณ อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้พิเศษ
ณ ขณะนัน้ คูณ ระยะเวลาที่
ขอขยาย

- 100 บาท
- ร้ อยละ 0.10 ของจานวน
เงินกู้ที่ได้ รับอนุมตั ิ

21

แรายการ
3.3 กรณีที่ผ้ กู ้ ไู ม่สามารถรับเงินกู้หรื องวดเงินกู้ได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด อันเป็ นผลเนื่องมาจาก
สหกรณ์ฯ หรื อบริ ษัทประกันชีวติ จนทาให้ ต้องรับเงินกู้หรื องวดเงินกู้ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ให้ เป็ นไป
ตามที่กาหนดดังนี ้
3.3.1 กรณีครบกาหนดเวลาการรับเงินกู้ (ครบ 90 วัน) ไม่ต้องขอขยายเวลา
3.3.2 กรณีที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ขอขยายเวลาตามความข้ อ 3.1 ข้ อ 3.2 และทาให้ ผ้ กู ้ ไู ม่สามารถรับเงินกู้หรื องวด
เงินกู้ได้ ภายในระยะเวลาที่ขอขยาย สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้ตาม 3.1.2 ให้
3.4 ค่ าธรรมเนียมการชาระหนีค้ ืน และไถ่ ถอนหลักประกัน
3.4.1 เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะฯ ไถ่ ถอนฯ ก่ อนระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทาสัญญา
3.4.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ ไถ่ถอนฯ ก่อนระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันทาสัญญา
3.5 การขอกู้ใหม่โดยไม่ทาประกันชีวติ ภายหลังจากยกเลิกเงินกู้ที่ ก้ เู งินพร้ อมทา
ประกันชีวติ (โครงการประกันเงินกู้) เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวิตเรี ยกค่าเบี ้ยประกันเพิ่ม
หรื อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม และผู้ก้ ไู ม่สะดวกในการดาเนินการ
3.6 ค่าธรรมเนียม กรณีใช้ เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ นับตังแต่
้ วนั ที่คณะกรรมการดาเนินการวินิจฉัย

ค่ าธรรมเนียม

-

ร้ อยละ 1.00 ของวงเงินกู้
1,000 บาท
-

ร้ อยละ 2.0 ของวงเงินกู้

*** ค่ าธรรมเนียมดังกล่ าว ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในการประเมินราคา กรณีการประเมินราคาโดยบริษัทฯ ***

การจดจานองหลักทรัพย์กบั สหกรณ์ฯ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ สามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามกฎหมาย
เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเอนกประสงค์
***ผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็ นสมาชิกติดต่ อไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
1. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อการชาระหนี ้
(2) เพื่อการศึกษา
(3) เพือ่ การประกอบอาชีพ
(4) เพื่อการปรับปรุง/สร้ าง/ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์
(5) เพื่ออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
2. จานวนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
3. หลักประกัน ให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดดังนี ้
(1) อสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจานองเป็ นประกันเต็มวงเงินกู้ และต้ องเป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคล
ตามข้ อ (1.1) กับจานวนเงินกู้กรณีไม่ ทาประกันชีวิตและทาประกันชีวิต ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดดังนี ้
(1.1) ผู้ถือกรรมสิทธิ์
(ก) กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้ก้ ู คูส่ มรส บุตร บิดาของผู้ก้ ู มารดาของผู้ก้ ู และหรื อ
(ข) กรรมสิทธิ์ร่วมของบุคคลตามข้ อ (ก)
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(1.2) กรณีไม่ ทาประกันชีวิต และกรณีทาประกันชีวิต(เข้ าร่วมโครงการประกันเงินกู้) จานวนเงินให้
กู้ได้ สงู สุดไม่เกินร้ อยละ 100 ของราคาประเมิน และตามที่กาหนดดังนี ้
หลักประกัน
ไม่ ทาประกันชีวติ
ที่ดนิ ว่างเปล่าไม่ได้ ทาประโยชน์
กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของราคาประเมิน
ที่ดนิ ว่างเปล่าที่มีการทาประโยชน์
กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 65 ของราคาประเมิน
ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง และหรื อห้ องชุด กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 80 ของราคาประเมิน

ทาประกันชีวิต(เข้ าร่ วมโครงการประกันเงินกู้)
กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 65 ของราคาประเมิน
กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 80 ของราคาประเมิน
กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 95 ของราคาประเมิน

(2) หลักทรัพย์ รัฐบาล กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล
(3) เงินฝาก กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 95 ของจานวนเงินฝากที่เป็ นหลักประกัน
(4)มูลค่ าหุ้น กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นทีเ่ ป็ นหลักประกัน
4. วิธีการผ่อนชาระดังนี ้
(1) ส่งคืนต้ นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้ นแต่งวดสุดท้ าย) และชาระดอกเบี ้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้ นเงินพร้ อมดอกเบี ้ยเท่ากันทุกงวด
รายละเอียดอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศฯ

เงินกู้พเิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
1. วงเงินกู้

- การกู้เพื่อการเกษตร
วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
- การกู้เพื่อการพาณิชย์ วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
2. วัตถุประสงค์ เพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพด้ านการเกษตรกรรม และด้ านการพาณิชยกรรมของสมาชิกผู้ก้ ู
และหรื อของบุตร ของคูส่ มรส ของบิดามารดาของสมาชิก หรื อของสมาชิกผู้ก้ ลู งทุนร่วมกับบุคคลอืน่ (ต้ องมีเอกสาร หลักฐาน
การดาเนินการร่วมกัน)
3. หลักประกัน ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดดังนี ้
(1) อสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้ก้ ู และหรื อบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชิก ได้ แก่ คูส่ มรส บิดา มารดา
รายการ
ที่ดนิ ว่างเปล่าไม่ได้ ทาประโยชน์
ที่ดนิ ว่างเปล่าที่มีการทาประโยชน์
ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
จานวนงวดผ่อนชาระ (ไม่เกินอายุงานที่เหลืออยู่)

ไม่ ทาประกันชีวติ
50%
70%
85
120 งวด

ทาประกันชีวิต
65%
85%
100%
156 งวด

***เงินกู้ท่ ไี ด้ รับอนุมตั ิในอัตราร้ อยละ 100 ของหลักประกัน ให้ ผ้ กู ้ ชู าระเงินกู้งวดแรก ในวันรับเงินกู้
(2) สิทธิเรียกร้ องในค่ าหุ้น
กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(3) เงินฝาก
กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 95 ของเงินฝากที่เป็ นหลักประกัน
(4) สิทธิเรียกร้ องในมูลค่ าหุ้นและเงินฝาก กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นและเงินฝากทังหมดที
้
เ่ ป็ น
หลักประกัน
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5. วิธีการผ่ อนชาระ ดังนี ้
(1) ส่งคืนเงินต้ นเท่ากันทุกงวด และชาระดอกเบี ้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยเท่ากันทุกงวด
6. แนวปฏิบตั ิและขัน้ ตอนในการยื่นกู้และการพิจารณาให้ เป็ นไปตามที่กาหนด ดังนี ้
(1) สมาชิกยื่นคาขอกู้ เอกสารประกอบคาขอกู้ และแผนธุรกิจหรื อโครงการลงทุน โดยจัดส่งเป็ นเอกสารจานวน 1 ชุด
และจัดส่งเป็ น File ข้ อมูล พร้ อมชาระเงินค่ าธรรมเนียม 500 บาท กรณีผ้ กู ้ ขู อยกเลิกเงินกู้ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ภายหลังจาก
ยื่นคาขอกู้ สหกรณ์ ฯ จะไม่ คนื ค่ าธรรมเนียม
(2) จัดส่ง File แผนธุรกิจหรื อโครงการลงทุนให้ กรรมการเงินกู้เป็ นรายคน เพื่อศึกษาแผนธุรกิจหรื อโครงการลงทุน
(3) คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของแผนธุรกิจหรื อโครงการลงทุน
(4) คณะกรรมการเงินกู้ แจ้ งผลการพิจารณาความเป็ นได้ ของแผนธุรกิจหรื อโครงการลงทุนต่อสมาชิกผู้ก้ ู และ
ดาเนินการด้ านประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์หลักประกัน
(5) คณะทางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ พิจารณารายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคา
พร้ อมพิจารณาการรับรองราคาประเมิน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการเงินกู้
(6) คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบราคาประเมินหลักประกัน ผลการวิเคราะห์แผนธุรกิจหรื อโครงการ
ลงทุน และพิจารณาอนุมตั ิเงินกู้
รายละเอียดอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศฯ

สวัสดิการต่าง ๆ
 กองทุนช่ วยเหลือสมาชิก (จ่ ายกรณีเสียชีวิตหรื อทุพพลภาพ)
 สมาชิกเสียชีวติ สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนให้ แก่ผ้ รู ับผลประโยชน์ ดังนี ้
รายการ
ข้ อ 1 เงินกองทุนที่ได้ รับ
ข้ อ 2 กรณีที่สหกรณ์ทาประกันกับ
บริ ษัทประกันให้ สมาชิก

การจ่ ายเงินกองทุนช่ วยเหลือสมาชิก
อายุการเป็ นสมาชิก (งวดการส่งค่าหุ้นรายเดือน) x 1,500 บาท ต่าสุด 18,000 บาท สูงสุดไม่เกิน
200,000 บาท
- เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันได้ รับ มากกว่ า เงินกองทุนที่คานวณตามข้ อ 1
ให้ สมาชิกมีสิทธิได้ รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับจากบริ ษัทประกัน
(ตัวอย่ ำง : สหกรณ์ ทำประกันอุบตั ิ เหตุให้ นำย ก (อำยุสมำชิ ก 24 เดือน) ทุนประกัน 100,000
บำท เมื ่อเสียชี วิตจะได้รับเงิ นช่วยเหลื อทัง้ หมด 100,000 บำท ( ผลกำรคำนวณจะได้รับเงิ นกองทุน
24 x 1,500 = 36,000 บำท) โดยเบิ กค่ำสิ นไหมทดแทนจำกบริ ษทั ฯ 100,000 บำท และไม่ตอ้ งเบิ ก
จำกกองทุน)
- เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันที่ได้ รับ น้ อยกว่ า เงินกองทุนที่คานวณตามข้ อ 1
ให้ สมาชิกมีสิทธิได้ รับเงินช่วยเหลือเท่าเงินกองทุนที่พงึ ได้ รับ โดยส่วนหนึง่ เบิกจากค่าสินไหมทดแทน
ที่ได้ รับจากบริ ษัทประกัน ส่วนต่างให้ เบิกจากกองทุน
(ตัวอย่ ำง : สหกรณ์ ทำประกันอุบตั ิ เหตุให้ นำย ข (อำยุสมำชิ ก 240 เดือน)ทุนประกัน 100,000
บำท เมื ่อเสียชี วิตจะได้รับเงิ นช่วยเหลื อทัง้ หมด 200,000 บำท( ผลกำรคำนวณจะได้รับเงิ นกองทุน
200,000 บำท(คำนวณ 240 x 1,500 = 360,000 แต่ได้รับสูงสุดเพียง 200,000 บำท) โดยเบิ ก
ค่ำสิ นไหมทดแทนจำกบริ ษทั ฯ 100,000 บำท และเบิ กจำกกองทุนอี ก 100,000 บำท)
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การนับอายุการเป็ นสมาชิก ให้ นบั จากงวดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เว้ นแต่ สมาชิกที่คณะกรรมการดาเนินการอนุญาตให้ งดส่งค่าหุ้น
รายเดือน ให้ นบั อายุตอ่ เนื่องจนถึงวันที่เสียชีวติ โดยให้ นบั เป็ นเดือน เศษเป็ นวันให้ ตดั ทิ ้ง

 สมาชิกทุพพลภาพ จนเป็ นเหตุให้ หน่วยงานต้ นสังกัดมีคาสัง่ ให้ ออกจากงาน สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนให้ กบั
สมาชิก หรื อผู้รับผลประโยชน์ หรื อผู้ได้ รับมอบอานาจ ดังนี ้
รายการ
ข้ อ 1 เงินกองทุนที่ได้ รับ

การจ่ ายเงินกองทุนช่ วยเหลือสมาชิก
อายุการเป็ นสมาชิก (งวดการส่งค่าหุ้นรายเดือน) x 1,500 บาท ต่าสุดให้ จ่ายไม่น้อยกว่า
18,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ข้ อ 2 กรณีที่สหกรณ์ทาประกันกับ - เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันได้ รับ มากกว่ า เงินกองทุนที่คานวณตามข้ อ 1
บริ ษัทประกันให้ สมาชิก
ให้ สมาชิกมีสิทธิได้ รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับจากบริ ษัทประกัน
- เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันที่ได้ รับ น้ อยกว่ า เงินกองทุนที่คานวณตามข้ อ 1
ให้ สมาชิกมีสิทธิได้ รับเงินช่วยเหลือเท่าเงินกองทุนที่พงึ ได้ รับ โดยส่วนหนึง่ เบิกจากค่าสินไหมทดแทน
ที่ได้ รับจากบริ ษัทประกัน ส่วนต่างให้ เบิกจากกองทุน
- กรณีทพุ พลภาพให้ เบิกได้ เพียงครัง้ เดียว และจะไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
การนับอายุการเป็ นสมาชิก ให้ นบั จากงวดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เว้ นแต่ สมาชิกที่คณะกรรมการดาเนินการอนุญาตให้ งดส่งค่าหุ้น
รายเดือน ให้ นบั อายุตอ่ เนื่องจนถึงวันที่มีคาสัง่ ให้ ออกจากงาน โดยให้ นบั เป็ นเดือน เศษเป็ นวันให้ ตดั ทิ ้ง

 กองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก
1. เงินบาเหน็จสมาชิก จ่ายให้ สมาชิกที่มีอายุการเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 120 เดือนขึ ้นไป ดังนี ้
อายุการเป็ นสมาชิก
(เดือน)
120 - 239
240 - 359
360 เดือนขึ ้นไป

อัตราร้ อยละ
(ของมูลค่ าหุ้น)
0.75
1.00
1.25

ไม่ เกิน
(บาท)
5,000
6,000
7,000

2. เงินบาเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ ให้ สมาชิกที่มีอายุการเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 60 เดือนขึ ้นไป ดังนี ้
อายุการเป็ นสมาชิก
(เดือน)
60-119
120-179
180-239
240 เดือนขึ ้นไป

จานวนเงิน
(บาท)
2,000
3,000
4,000
5,000

3. เงินบาเหน็จสมาชิกอาวุโส มีรายละเอียดดังนี ้
อายุของสมาชิก
(ปี บริบูรณ์ )

อายุการเป็ นสมาชิก
(เดือน)
120 - 179

อัตราร้ อยละ
(ของมูลค่ าหุ้น)
0.75

ไม่ เกิน
(บาท)
3,000
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65 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป

180 - 239
240 เดือนขึ ้นไป

1.00
1.25

6,000
9,000

 ทุนการศึกษาบุตร สหกรณ์ฯ จัดมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก/สมาชิกสมทบ ทุกปี โดยมี 2 ประเภท คือ
1. ทุนเรี ยนดี
2. ทุนส่งเสริ มการศึกษา
*** สหกรณ์ฯ จะประกาศเงื่อนไขการจ่ายทุนการศึกษาบุตรให้ ทราบเป็ นรายปี

 ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์ การศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ และคู่สมรส/ บิดามารดา/
บุตรของสมาชิก
 สงเคราะห์ การศพ
1. สมาชิกเสียชีวิต ได้ รับเงินสงเคราะห์การศพ
2. สมาชิกสมทบเสียชีวิตได้ รับเงินสงเคราะห์การศพ
3. คูส่ มรส/บิดามารดา/บุตรของสมาชิกเสียชีวิตได้ รับเงินสงเคราะห์การศพ
4. คูส่ มรส/บิดามารดา/บุตรของสมาชิกเสียชีวิต และบุคคลดังกล่าวเป็ นสมาชิกสมทบ
ได้ รับเงินสงเคราะห์การศพ

5,500 บาท
2,500 บาท
2,500 บาท
5,000 บาท

 สงเคราะห์ สมาชิกที่ประสบภัยพิบตั ติ ่ างๆ
1. ต้ องมีอายุการเป็ นสมาชิกครบ 1 ปี บริ บรู ณ์ โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ สทิ ธิเป็ นสมาชิกจนถึงวันทีเ่ กิดเหตุภยั พิบตั ิ
2. สมาชิก และหรื อคูส่ มรสต้ องมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้ านที่ประสบภัยพิบตั ิ เว้ นแต่ บ้ านเช่า หรื อบ้ านพักของ
ทางราชการ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ
3. การได้ รับเงินสงเคราะห์อนั เนื่องจากประสบภัยพิบตั ิ จะต้ องเป็ นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์
ซึง่ ส่งผลให้ อาคารที่อยูอ่ าศัยเสียหาย ไม่รวมทรัพย์สนิ ภายในอื่น ๆ
กรณีเกิดอุทกภัยอันสืบเนื่องจากวาตภัย หรื อธรณีพิบตั ิ และส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่ออาคารที่อยูอ่ าศัย
ให้ เป็ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการดาเนินการในการจ่ายเงินสงเคราะห์ประสบภัยพิบตั ิ

4. หลักเกณฑ์ การจ่ าย
รายละเอียด
4.1

4.2

4.3

กรณีที่สมาชิกหรื อคูส่ มรสเป็ นเจ้ าบ้ านหรื อเจ้ าของบ้ าน
- อาคารที่อยู่อาศัยเสียหาย

ประเมินความเสียหาย

การจ่ ายเงินสงเคราะห์

200,001 บาทขึ ้นไป
50,000 – 200,000 บาท

รายละ 5,000 บาท
รายละ 3,000 บาท

กรณีที่สมาชิกและหรื อคูส่ มรสเป็ นผู้อาศัย
- อาคารที่อยู่อาศัยเสียหาย

200,001 บาทขึ ้นไป
รายละ 3,000 บาท
50,000 – 200,000 บาท
รายละ 1,500 บาท
การจ่ายให้ จ่ายเป็ นต่อหลัง กรณีที่อยู่อาศัยมีผ้ ปู ระสบภัยฯ มีสมาชิกอยู่หลายคน เช่น สมาชิก หรื อคูส่ มรส หรื อพี่น้อง
อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน)

 ประกันภัยอุบัตเิ หตุสมาชิก
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สหกรณ์ฯ ได้ จดั ทาประกันอุบตั ิเหตุให้ กบั สมาชิกทุกคน ทุนประกัน 100,000 บาท

 ออมทรั พย์ วันเกิด
เป็ นสวัสดิการมอบให้ สมาชิกเป็ นเงินขวัญถุงในยามเกษี ยณ และเพื่อส่งเสริ มสร้ างจิตสานึก
ให้ สมาชิกรักการออม และออมเงินต่อเนื่องเพื่อชีวิตที่อยู่ดีกินดี
1. ให้ สมาชิกที่สง่ ค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เปิ ดบัญชีออมทรัพย์ วนั เกิดเท่ากับ
จานวนเงินที่สหกรณ์ฯ ฝากเงินสวัสดิการสมทบให้ ในบัญชีเงินฝาก วันที่สมาชิกเปิ ดบัญชี
2. สหกรณ์ฯ จะไม่ให้ ถอนเงินฝากหรื อปิ ดบัญชี ในขณะที่ยงั เป็ นสมาชิก เว้ นแต่ กรณีเกษี ยณอายุ
หรื อลาออกจากหน่วยงานต้ นสังกัด
 เงินกองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่ วยเหลือสมาชิก
เป็ นสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ คูส่ มรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา มารดา
ของสมาชิกเสียชีวิต ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 0.00 ต่อปี
 สวัสดิการสมาชิกที่ไม่ มีบุตร
เป็ นสวัสดิการให้ สมาชิกที่ไม่มบี ตุ ร อายุ 50 ปี ขึ ้นไป (พ.ศ. ลบ พ.ศ.) และต้ องมีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า
120 เดือนขึ ้นไป รายละ 2,000 บาท ให้ เพียงครั ง้ เดียว โดยยื่นคาขอรับเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ก็ได้ กรณีคสู่ มรส
เป็ นสมาชิกด้ วย มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการนี ้ในฐานะสมาชิก

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
รายการ
1.
2.

ค่ าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า (สมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบใหม่)
สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ และสมัครใหม่

50 บาท

2.1 สมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบครัง้ ที่ 2
(1) สมัครใหม่ภายใน 12 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่จ่ายคืนค่าหุ้น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ

50
2,000
50
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(2) สมัครใหม่เกิน 12 เดือนเป็ นต้ นไปนับตังแต่
้ วนั ที่จ่ายคืนค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ ก่ อนวันที่ 1 เมษายน 2558 และสมัครใหม่
(1) สมัครใหม่ภายใน 12 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่จ่ายคืนค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(2) สมัครใหม่เกิน 12 เดือนเป็ นต้ นไปนับตังแต่
้ วนั ที่จ่ายคืนค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ

50
4,000
50
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท

50
1,000
50
500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) สมัครใหม่เกิน 12 เดือนเป็ นต้ นไปนับตังแต่
้ วนั ที่จ่ายคืนค่าหุ้น
2.2 สมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบครัง้ ที่ 3
(1) สมัครใหม่ภายใน 12 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่จ่ายคืนค่าหุ้น

3.

4.
5.

สมุดคูฝ่ ากบัญชีเงินฝากทุกประเภทสูญหาย
เงินกู้สามัญ
1. กรณีขยายรับเงินกู้ ยกเลิกเงินกู้และขอกู้ใหม่
ผู้ก้ ตู ้ องรับเงินกู้ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่อนุมตั ิ เว้ นแต่เงินกู้ที่ผ้ กู ้ ทู าประกันชีวติ (เข้ าร่ วมโครงการประกัน
เงินกู้) ที่บริ ษัทประกันชีวติ ตอบรับเกินเวลา 30 วัน นับจากวันที่อนุมตั ิดงั กล่าว โดยให้ รับเงินกู้ภายใน 15 วัน
นับจากวันที่บริ ษัทประกันชีวติ ตอบรับการทาประกัน
1.1 การขยายเวลารับเงินกู้ กรณีมีความจาเป็ นไม่สามารถรับเงินกู้ได้ ภายในเวลาที่กาหนด ให้ ขอขยาย
เวลาการรับเงินกู้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ ครัง้ ละไม่เกิน 30 วัน
1.2 กรณีผ้ กู ้ แู จ้ งยกเลิกเงินกู้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่อนุมตั ิ และขอยื่นกู้ใหม่
สาหรับเงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วนั ที่แจ้ งยกเลิกเงินกู้
1.3 กรณีผ้ กู ้ ไู ม่ รับเงินกู้และไม่ แจ้ งภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่อนุมตั ิ และขอยื่นกู้ใหม่ สาหรับเงินกู้
ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วนั ที่เงินกู้ได้ รับอนุมตั คิ รัง้ ก่อน
1.4 การขอกู้ใหม่โดยไม่ทาประกันชีวิต ภายหลังจากยกเลิกเงินกู้ที่ก้ พู ร้ อมทาประกันชีวติ (โครงการ
ประกันเงินกู้) เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวิตเรี ยกค่าเบี ้ยประกันเพิ่ม หรื อขอรายละเอี ยดเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม
และผู้ก้ ไู ม่สะดวกในการดาเนินการ

รายการ

6.

2. กรณีมีหนีเ้ ดิมและขอยื่นกู้ใหม่
2.1 กรณีก้ เู งินสามัญประเภทเดียวกัน หากมีหนี ้เดิมและผ่อนชาระหนี ้เดิมไม่ถงึ 6 เดือน หรื อไม่ถงึ 25%
ของจานวนเงินกู้
ยกเว้ นเงินกู้สามัญ-สงเคราะห์พิเศษทุกวัตถุประสงค์ ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียม
2.2 กรณีมีเงินกู้สามัญ - พัฒนาคุณภาพชีวิตเดิม (ก่อนระเบียบฯ ว่าด้ วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2554 มีผล
บังคับใช้ ) หากผ่อนชาระหนี ้เดิมไม่ถงึ 6 เดือน หรื อไม่ถงึ 25% ของจานวนเงินกู้ และขอยื่นกู้สามัญ - พัฒนา
คุณภาพชีวิตโครงการใหม่
3. กรณีเปลี่ยนแปลงจานวนเงิน จานวนงวด และวิธีการผ่ อนชาระ
3.1 ระยะเวลาเท่ าเดิมหรือน้ อยกว่ าที่ระบุในสัญญา
3.2 ระยะเวลามากกว่ าที่ระบุในสัญญา
3.3 ระยะเวลามากกว่ าที่ระบุในสัญญา อันเกิดจากการปรับแก้ ไขระเบียบฯ/ประกาศของสหกรณ์ โดย
ขยายระยะเวลาการผ่อนชาระหนี ้
3.4 เปลี่ยนแปลงวิธีการผ่อนชาระ จากวิธีหนึง่ เป็ นอีกวิธีหนึง่ โดยเป็ นไปตามที่สหกรณ์กาหนด
4. กรณีเปลี่ยนแปลงผู้คา้ ประกัน (เว้ นแต่ กรณีสหกรณ์ ฯ แจ้ งให้
เปลี่ยนแปลง)
การเปลี่ยนแปลงผู้ค ้าประกันจากรายเดิมเป็ นรายใหม่ หรื อการเพิ่ม หรื อลดจานวนผู้ค ้าประกัน
พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์
1. การขอยื่นกู้เงินใหม่ ในขณะที่มีหนี ้เดิมและผ่อนชาระหนี ้เดิมไม่ถงึ 6 เดือน หรื อไม่ถงึ 25% ของจานวน
เงินกู้
2. การขยายเวลารับเงินกู้ กรณีมีความจาเป็ น ไม่สามารถรับเงินกู้ได้ ภายในเวลาที่กาหนด ให้ ขอขยายเวลา

50 บาท

100 บาท
200 บาท
300 บาท
-

ค่ าธรรมเนียม
200 บาท

200 บาท

200 บาท
400 บาท
200 บาท
200 บาท

300 บาท
200 บาท
200 บาท
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การรับเงินกู้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ ครัง้ ละไม่เกิน 30 วัน ไม่เกิน 3 ครัง้
3. กรณีผ้ กู ้ แู จ้ งยกเลิกเงินกู้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่อนุมตั ิ และขอยื่นกู้ใหม่สาหรับ
เงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วนั ที่แจ้ งยกเลิกเงินกู้
4. กรณีผ้ กู ้ ไู ม่รับเงินกู้และไม่แจ้ งภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่อนุมตั ิ และขอยื่นกู้ใหม่สาหรับเงินกู้ประเภทเดิม
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วนั ที่เงินกู้ได้ รับอนุมตั คิ รัง้ ก่อน
5. การขอกู้ใหม่โดยไม่ทาประกันชีวิต ภายหลังจากยกเลิกเงินกู้ที่ก้ เู งินพร้ อมทาประกันชีวติ (โครงการประกัน
เงินกู้) เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวติ เรี ยกค่าเบี ้ยประกันเพิ่ม หรื อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม และ
ผู้ก้ ู ไม่สะดวกในการดาเนินการ

ต่อครัง้
200 บาท
300 บาท
-

การให้บริการเงินกู ้ (โดยสรุป)
ประเภท
1. ฉุกเฉิน

2. สามัญทัว่ ไป

3. สามัญสงเคราะห์พิเศษ

4. สามัญเพื่อการ

เงื่อนไข(โดยสรุ ป)
- สมาชิกกู้ได้ ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท และไม่เกิน 95% ของ
มูลค่าหุ้น ผ่อนสูงสุด 12 งวด
- สมาชิกสมทบกู้ได้ สงู สุดไม่เกิน 100,000 บาท และไม่เกิน 95% ของมูลค่าหุ้น
ผ่อนสูงสุด 12 งวด
- ยื่นคาขอกู้และรับเงินภายในวันเดียวกัน
- ไม่ ทาประกันชีวติ สมาชิกกู้ตงแต่
ั ้ 20 เท่า - 60 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 3 ล้ านบาท
(กาหนดตามอายุสมาชิก) ผ่อนชาระสูงสุด 120 งวด
- ทาประกันชีวติ จากสิทธิการกู้ปกติ เพิ่มอีก 10 เท่า สูงสุด 70 เท่าของเงินเดือน
ไม่เกิน 3 ล้ านบาท (กาหนดตามอายุสมาชิก) ผ่อนชาระสูงสุด 156 งวด
***กรณีขอกู้ไม่ เกิน 2 ล้ านบาท และไม่ มีหนีเ้ งินกู้สามัญเดิม และหนีอ้ ่ นื ๆ เว้ นแต่
เงินกู้ฉุกเฉิน และหรื อเงินกู้พเิ ศษแบบหมุนเวียน ให้ ก้ หู กั กลบหนีท้ ่มี ี ยื่นคาขอกู้
และรั บเงินกู้ภายใน 3 วันทาการ นอกเหนือจากนันให้
้ ยื่นกู้ตงแต่
ั ้ 1 -8 ของ ทุกเดือน
และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
- การศพ / รักษาพยาบาล / ประสบภัยพิบตั ิ / งานพิธี วงเงินกู้สงู สุด 200,000 บาท
- คลอดบุตร วงเงินกู้สงู สุด 100,000 บาท
- ผ่อนสูงสุด 60 งวดเดือน
- ยื่นคาขอกู้และรับเงินกู้ภายใน 3 วันทาการ ยกเว้ นประสบภัยพิบตั ินาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
- เพื่อการต่อเติมบ้ าน ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งบ้ านก่อสร้ างโรงจอดรถ หรือรัว้ บ้ าน

เงินได้ คงเหลือ
- ไม่น้อยกว่า 500 บาท
- ไม่กาหนดเงินได้ คงเหลือ

- ไม่น้อยกว่า 3,500 บาท
- ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท

- ไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

- ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
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เคหะสงเคราะห์

7. เงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ วลัยลักษณ์เคหะ 1
และวลัยลักษณ์เคหะ 2

8. พิเศษแบบหมุนเวียน

ประเภท
9. พิเศษเพื่อการ
เอนกประสงค์

10. พิเศษเพื่อการลงทุน
ประกอบอาชีพ

- วงเงินกู้ 40,000 บาท และไม่เกิน 600,000 บาท
- ผ่อนสูงสุด 100 งวดเดือน
- ยื่นคาขอกู้ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1-8 ของทุกเดือน และนาเสนอที่ประชุมคณะทางานประเมินฯ
และคณะกรรมการเงินกู้ตามลาดับ
- ไม่ ทาประกันชีวติ กู้ได้ ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกินคนละ
5 ล้ านบาท (สมาชิกกู้ร่วมกับสมาชิก(คูส่ มรส) หรือพี่น้องได้ ) ผ่อนสูงสุด 300 งวด ไม่เกิน
อายุ 65 ปี
- ทาประกันชีวติ กู้ได้ ไม่เกิน 105% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกินคนละ
7 ล้ านบาท (สมาชิกกู้ร่วมกับสมาชิก(คูส่ มรส) หรือพี่น้องได้ ) ผ่อนสูงสุด 360 งวด
ไม่เกินอายุ 65 ปี
* วลัยลักษณ์เคหะ 1 และวลัยลักษณ์เคหะ 2 รวมกันไม่เกิน 10 ล้ านบาท
**กู้เงินทาประกันชีวิตให้ สิทธิก้ เู งินไม่เกินจานวนเงินตามวัตถุประสงค์ + ค่าเบี ้ยประกันชีวิต
- ยื่นคาขอกู้ได้ ทกุ วันทาการ เสนอบริษัทฯ ประเมิน และเสนอคณะทางานประเมินฯ
คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการดาเนินการตามลาดับ
- เปิ ดวงเงิน 1.5 เท่าของหุ้น รับเงินกู้ได้ ไม่เกิน 95% ของมูลค่าหุ้น สูงสุดไม่เกิน 4 ล้ านบาท
- เปิ ดวงเงินไม่เกิน 95% ของเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 3 ล้ านบาท
- ผ่อนชาระไม่เกิน 120 งวดเดือน(ขันต
้ ่า 500 บาท)
- ยื่นคาขอกู้และรับเงินกู้ภายใน 3 วันทาการ
- กรณีทาสัญญาเงินกู้ไว้ แล้ ว รับเงินกู้ได้ ทกุ วันทาการ
เงื่อนไข(โดยสรุ ป)
- ไม่ทาประกัน ผ่อนสูงสุด 180 งวดเดือน ไม่เกินอายุ 65 ปี
- ทาประกัน ผ่อนสูงสุด 240 งวดเดือน ไม่เกินอายุ 65 ปี
- วงเงินกู้สงู สุด 3 ล้ านบาท ขึ ้นอยู่กบั ราคาประเมินหลักทรัพย์
- ยื่นคาขอกู้ได้ ทกุ วันทาการ เสนอบริษัทฯ ประเมิน และเสนอคณะทางานประเมินฯ
คณะกรรมการเงินกู้ตามลาดับ
- เพื่อการเกษตรกรรม / พาณิชยกรรม วงเงินกู้สงู สุด 500,000 บาท และไม่เกิน 50%100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้ วแต่กรณี
- ไม่ทาประกัน ผ่อนสูงสุด 120 งวดเดือน
- ทาประกัน ผ่อนสูงสุด 156 งวด
- ยื่นคาขอกู้ได้ ทกุ วันทาการ ทาโครงการฯ เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาความเป็ นไป
ได้ ของโครงการก่อนเสนอบริ ษัทฯ ประเมิน และเสนอคณะทางานฯ และคณะกรรมการเงินกู้ตามลาดับ

- ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

- ไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

เงินได้ คงเหลือ
- ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
- ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

- ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
- ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

“พัฒนาคน พัฒนางาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัตงิ านโปร่ งใส สมาชิกชื่นใจ
ห่ วงใยสิ่งแวดล้ อมและสังคม”
.....................................
ธนาคารกรุ งไทย สาขาท่ าศาลา ประเภทออมทรั พย์

เลขที่บัญชี 828-1-46520-4
ธนาคารออมสิน สาขาย่ อยวลัยลักษณ์ ประเภทออมทรั พย์
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เลขที่บัญชี 053280810697
: wusaving@wu.ac.th
facebook
:
wusaving@hotmail.com
ติดต่ อสอบถาม : Fax 3172 โทรศัพท์ มือถือ 082-4223331
 นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์
ผู้จดั การ
3115
 นางดวงพร ศรี แก้ วณวรรณ์
ผู้ช่วยผู้จดั การ
3180
 นางกอบสุข ยิ่งยงค์
เจ้ าหน้ าที่การเงิน
3173
 นางสาวธัญพร จิตวิรัตน์นกุ ลู
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ
3172
เวลาเปิ ด-ปิ ดทาการ
08.30-16.30 น.
เวลารั บ-จ่ ายเงิน
09.00-15.00 น.
งดให้ บริการรั บ-จ่ ายเงิน
วันหยุดครึ่งปี ธนาคารและวันหยุดชดเชยครึ่งปี ธนาคารของทุกปี

สหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
222 อาคารไทยบุรี ชัน้ 1 ต.ไทยบุรี อ.ท่ าศาลา
จ.นครศรี ธรรมราช 80161
ข้ อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560
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