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  มาตรา 4   
       “สหกรณ์” หมายความวา่ คณะบคุคลซ่ึงร่วมกนัด ำเนินกิจกำรเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยชว่ยตนเองและ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และไดจ้ดทะเบียนตำมพระรำชบญัญติันี ้
       “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
  มาตรา 5 ให้รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญติันี ้และให้มีอ านาจแตง่ตัง้พนกังาน
เจ้าหน้าที่ กบัออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตันิี ้
  
 
 

 
 

  มาตรา 15 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนำยทะเบียนสหกรณ์  
  มาตรา 16 ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจหนำ้ที่ ดงัตอ่ไปนี ้
       (1) รับจดทะเบียนสง่เสริม ชว่ยเหลอืแนะน า และก ำกบัดูแลสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติันีแ้ละกฎหมายอื่น 
       (2) .......... 
 
 

 
 

  มาตรา 33 สหกรณ์จะตัง้ข้ึนไดโ้ดยกำรจดทะเบียนตำมพระรำชบญัญติันี ้และต้องมวีตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ และต้อง 
       (1) มีกิจการร่วมกนัตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน 
       (2) มีสมำชิกเป็นบคุคลธรรมดำและบรรลนิุติภำวะ 
       (3) มีทนุซึง่แบง่เป็นหุ้นมีมลูคา่เทา่ ๆ กนั.............. 
       (4) มีสมำชิกซ่ึงมีคณุสมบติัตำมทีก่ ำหนดในข้อบงัคบัภำยใตบ้ทบญัญติัมำตรำ 43(7)  
  มาตรา 34 ผู้ซึง่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจดัตัง้ขึน้ต้องประชมุกนัเพื่อคดัเลอืกผู้ที่มาประชมุให้เป็น 
คณะผู้จดัตัง้สหกรณ์จ านวนไมน้่อยกวา่ 10 คน เพื่อด าเนินการจดัตัง้สหกรณ์ โดยให้คณะผู้จดัตัง้สหกรณ์ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
       (1) พิจารณาเลอืกประเภทของสหกรณ์ที่จะจดัตัง้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และพิจารณาก าหนดวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์
ที่จะจดัตัง้นัน้ 
       (2) ก าหนดแผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจดัตัง้ขึน้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
       (3) ท าบญัชีรายช่ือผู้ซึง่จะเป็นสมาชิกพร้อมด้วยจ านวนหุ้นที่แตล่ะคนจะถือเมื่อจดัตัง้สหกรณ์แล้ว 
       (4) ด าเนินการร่ำงข้อบงัคบัภายใต้บงัคบัภายใต้บทบญัญตัมิาตรา 43 และเสนอใหที้ป่ระชมุผูซ่ึ้งจะเป็นสมำชิกพิจำรณำ
ก ำหนดเป็นข้อบงัคบัของสหกรณ์ที่จะจดัตัง้ขึน้ 

ว่าดว้ยนายทะเบียนสหกรณ ์

พระราชบญัญัติ

สหกรณ ์

ว่าดว้ยการจดัตัง้และการจดทะเบียนสหกรณ ์

โดยสรปุท่ีส าคญั... 
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  มาตรา 35 กำรขอจดทะเบียนสหกรณ์ ให้คณะผู้จดัตัง้สหกรณ์ลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบยีนตามแบบที่                     
นายทะเบยีนสหกรณ์สหกรณ์ก าหนด ยื่นตอ่นายทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
       (1) ส าเนารายงานการประชมุตามมาตรา 34 จ านวน 2 ชดุ 
       (2) แผนด าเนินการตามมาตรา 34(2) จ านวน 2 ชดุ 
       (3) บญัชีรายช่ือผู้ซึง่จะเป็นสมาชิกพร้อมลายมือช่ือและจ านวนหุ้นท่ีแตล่ะคนจะถือเมื่อจดัตัง้สหกรณ์แล้ว จ านวน 2 ชดุ 
       (4) ข้อบงัคบัตำมมำตรำ 34 (4) จ านวน 4 ชดุ 
   มาตรา 37 เมื่อนายทะเบยีนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นวา่ สหกรณ์ตามทีข่อจดทะเบียนมวีตัถปุระสงค์ตามมาตรา 33         
ค าขอจดทะเบยีนมีเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามมาตรา 35 และการจดัตัง้สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบยีนจะไมเ่สยีหายแก่ระบบ
สหกรณ์ ให้นำยทะเบียนสหกรณ์รบัจดทะเบียนและออกใบส ำคญัรบัจดทะเบียนใหแ้ก่สหกรณ์นัน้  ใหส้หกรณ์ทีไ่ดจ้ดทะเบียนแลว้
มีฐำนะเป็นนิติบคุคล  
  มาตรา 41 ใหน้ำยทะเบียนสหกรณ์ประกำศก ำหนดประเภทของสหกรณ์ทีส่ำมำรถรบัสมำชิกสมทบได้ 
       คณุสมบตัิ วิธีรับสมคัร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสทิธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้  
ในข้อบงัคบั 
       หำ้มมิใหส้หกรณ์ใหสิ้ทธิแก่สมำชิกสมทบในกำรนบัชื่อของสมำชิกสมทบเขำ้เป็นองค์ประชมุในกำรประชมุใหญ่ กำรออกเสียง
ในเร่ืองใด ๆ หรือเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร  
     
 
                                                                  
                                                                         
 
 
  มาตรา 43 ข้อบงัคบัของสหกรณ์อยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้
       (1) ช่ือสหกรณ์ ซึง่ต้องมีค าวา่ “จ ากดั” อยูท้่ายช่ือ 
       (2) ประเภทของสหกรณ์ 
       (3) วตัถปุระสงค์ 
       (4) ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่และที่ตัง้ส านกังานสาขา 
       (5) ทนุซึง่แบง่เป็นหุ้น มลูคา่ของหุ้น การช าระคา่หุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สนิอื่น การขายและการโอนหุ้นตลอดจน                    
             การจ่ายคืนคา่หุ้น 
       (6) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินงาน การบญัชี และการเงินของสหกรณ์ 
       (7) คณุสมบตัิของสมาชิก วธีิรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสทิธิหน้าที่ของสมาชิก 
       (8) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประชมุใหญ่ 
       (9) การเลอืกตัง้ การด ารงต าแหนง่ การพ้นจากต าแหนง่ และการประชมุของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
       (10) การแตง่ตัง้ การด ารงต าแหนง่ การพ้นจากต าแหนง่ การก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จดัการ    
  มาตรา 44 การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบั จะกระท ำไดก็้แต่โดยมติของทีป่ระชมุใหญ่ และต้องน าข้อบงัคบัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเตมิไป
จดทะเบียนต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยใน 30 วนั  นบัแต่วนัทีป่ระชมุใหญ่ลงมติ  เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์ไดจ้ดทะเบียนแลว้              
ใหมี้ผลใช้บงัคบัได ้
 
 

ว่าดว้ยขอ้บงัคบั           

และการแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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  เป็นผู้เหน็ชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็น... 
  พนักงานหรือลกูจ้างประจ าหรือพนักงานสัญญาจ้าง  สงักดัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  หรือพนกังานหรือลกูจ้างประจ า

โครงการตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัฯ   หรือบคุลากรท่ีขอยืมตวัมาปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลยัฯ  หรือผู้ด ารงต าแหนง่ 
ตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  พ.ศ. 2535   

  เจ้าหน้าที่หรือลกูจ้างประจ าของสหกรณ์  หรือเจ้าหน้าทีห่รือลกูจ้างประจ าของสหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลยัฯ   
  ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ์ หรือลกูจ้างชัว่คราวโครงการตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัฯ  หรือ                          
       ลกูจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ หรือลกูจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลยัฯ  และเป็นสมาชิกสมทบ 
       มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีได้สทิธิเป็นสมาชิกสมทบ  หรือ 
  สมาชิกเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคณุสมบตัิตามที่กลา่วข้างต้น  โดยการออกจากงานประจ าโดยไม่มีความผิด   

 และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  5  ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีได้สทิธิเป็นสมาชิกจนถงึวนัท่ีออกจากงานประจ า    
 หรือมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  100,000  บาท   
                                                                      
                                                                         
                
  เป็นผู้เหน็ชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็น... 
  สมาชิกเดิมของสหกรณ์ท่ีขาดคณุสมบติัในการเป็นสมาชิกตามข้อบงัคบัฯ  เว้นแตส่มาชิกท่ีออกจากงานประจ า   
       โดยมีความผิด  และมิได้ลาออกจากสหกรณ์   
  บุตร หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย  หรือคู่สมรส  ของสมาชิก   
  เป็นบิดามารดาของสมาชิก  หรือบิดามารดาของสมาชิกสมทบ  
  เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างรายวันของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ หรือลกูจ้างชัว่คราว  ลกูจ้างรายวนัโครงการตา่ง ๆ ของ 
       มหาวิทยาลยัฯ รวมทัง้ลกูจ้างชัว่คราว ลกูจ้างรายวนัโครงการรับเงินสนบัสนนุภายนอก (เบิกเงินเดือนผา่นมหาวิทยาลยัฯ)   
 หรือลกูจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ หรือลกูจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ประเภทอ่ืนในมหาวทิยาลยัฯ   
  นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

  สมาชิกสมทบเดิมของสหกรณ์ท่ีขาดคณุสมบติัตามท่ีกลา่วข้างต้น  และมีอายกุารเป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกวา่ 10 ปี 
       นบัตัง้แตว่นัท่ีได้สิทธิเป็นสมาชิกสมทบจนถึงวนัท่ีขาดคณุสมบติัตามข้างต้น  หรือมีมลูคา่หุ้นไม่น้อยกวา่  200,000  บาท   
 

การสมัคร 
        สมาชิก                ต้องยื่นใบสมคัรสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ โดยมีสมาชิกรับรอง  1  คน 
        สมาชิกสมทบ      ต้องยื่นใบสมคัรสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ โดยมีสมาชิกรับรอง  3  คน 

 

 

สมาชิก 

สมาชิกสมทบ 

 
“การรับสมัครสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์” 

คณุสมบัต ิ
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 สิทธ ิ

(1) เข้าประชมุใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสยีงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชมุใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือได้รับเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการ   หรือกรรมการด าเนินการ  หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5)    ได้รับสวสัดิการตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
(6)    ได้รับสทิธิอื่น ๆ  ที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ 

 
 หน้าที่ 

(1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบ  ข้อบงัคบั  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชมุทกุครัง้ที่สหกรณ์นดัหมาย 
(3) สง่เสริม  สนบัสนนุกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข็มแข็ง 
(4) สอดสอ่งดแูลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชกิ 

 เงนิปันผล             ไมเ่กินอตัราสงูสดุที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดไว้โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงนิได้ 
 เงนิเฉลี่ยคนื          สมาชิกทีกู่้ เงิน จะได้รับเงินเฉลีย่คืนตามอตัราที่ได้รับอนมุตัิจากทีป่ระชมุใหญ่ 
 ดอกเบีย้เงนิฝาก     อตัราสงูกวา่หรืออยา่งน้อยเทยีบเทา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารพาณิชย์และ 

                               ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้ทกุประเภท ยกเว้นเงินฝากประเภทประจ า 
  ดอกเบีย้เงนิกู้         สมาชิกจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนให้กบัสมาชิก 

 สวัสดกิารต่างๆ       *  ได้รับการอบรมเพื่อสง่เสริมด้านวิชาชีพ   
                *  ทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร 

*  สงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก บิดามารดา คูส่มรส  และบตุรของสมาชิก 
-  สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบภยัพิบตัิตา่ง ๆ         
*  กองทนุสวสัดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 

                                *  กองทนุช่วยเหลอืสมาชิก/ประกนัภยัอบุตัิเหต ุ(ชว่ยเหลือกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตหรือทพุพลภาพ)   
                                *  มีสทิธิสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย - 
      จ ากดั  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั   

 
 
 
 
 
 

สิทธิ  หนา้ที่  และประโยชนท์ี่ได้รับจากการเป็นสมาชิก 
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 สิทธ ิ 
 (1)   เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการประชมุใหญ่ 
 (2)   ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
 (3)   ได้รับสวสัดิการตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 

 
 หน้าที่ 
 (1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบ  ข้อบงัคบั  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
 (2) เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ที่สหกรณ์นดัหมาย 
 (3) สง่เสริมสนบัสนนุกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแขง็ 
 (4) สอดสอ่งดแูลกิจการของสหกรณ์   
 (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการ   พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
                                                                                                 

 สมาชกิสมทบไม่ให้มีสิทธิในเร่ืองดังต่อไปนี ้ (ตาม พรบ.สหกรณ์ฯ) 
 (1)  ไมม่ีสทิธิในการนบัช่ือสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชมุในการประชมุใหญ่ 
 (2)  ไมม่ีสทิธิเลอืกประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ  หรือผู้แทนสมาชิก  และไมม่ีสทิธิในการออกเสยีงใด ๆ 
 (3)  ไมม่ีสทิธิในการรับเลอืกเข้าเป็นประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ กรรมการอื่น ๆ และผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์  
 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชกิสมทบ 
  เงนิปันผล             ไมเ่กินอตัราสงูสดุที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดไว้โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงนิได้ 

  เงนิเฉลี่ยคนื          สมาชิกทีกู่้ เงิน จะได้รับเงินเฉลีย่คืนตามอตัราที่ได้รับอนมุตัิจากทีป่ระชมุใหญ่ 
  ดอกเบีย้เงนิฝาก     อตัราสงูกวา่หรืออยา่งน้อยเทยีบเทา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารพาณิชย์และ 

                                ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้ทกุประเภท 
  ดอกเบีย้เงนิกู้         สมาชิกจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนให้กบัสมาชิก 
  สวัสดกิารต่างๆ      *  ได้รับการอบรมเพื่อสง่เสริมด้านวิชาชีพ 

        *  ทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร 
                                           *  ทนุสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิกสมทบ   

 

   สมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัตเิป็นสมาชิกได้ สามารถโอนย้ายเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องช าระ                  
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และอายุสมาชิกนับให้ต่อเน่ือง       
 

 
 
 
 
 

สิทธ ิ และประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการเป็นสมาชิกสมทบ 

 

สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/สหกรณ์ฯ 
และมอีายุการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ครบ 3 ปี สามารถขอโอนย้ายเป็นสมาชิกได ้
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 คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการด าเนินการอีก 14 คน                                
ซึง่ที่ประชมุใหญ่เลอืกตัง้จากสมาชิก 

 ให้กรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ในระหวา่งกนัเอง  ด ารงต าแหนง่รองประธานกรรมการ 1 คน  หรือหลายคน  
เลขานกุาร  เหรัญญิก  และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานกุาร หรือผู้ช่วยเหรัญญิกก็ได้  นอกนัน้เป็นกรรมการ   
 หลกัเกณฑ์   และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุใหญ่ 
 

  ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ  

(1) เคยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สดุให้จ าคกุ  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(2) เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หนว่ยงานของรัฐ หรือเอกชน  ฐานทจุริต          
ตอ่หน้าที ่

(3) เคยถกูให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการ  หรือมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสดุให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการ  ตามค าสัง่         
นายทะเบยีนสหกรณ์ 

(4) เคยถกูที่ประชมุใหญ่มมีตใิห้ถอดถอนออกจากต าแหนง่กรรมการเพราะเหตทุจุริตตอ่หน้าที่ 
(5) สมาชิกซึง่ผิดนดัการช าระเงินงวดช าระหนี ้ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้ในระยะเวลาสองปีทางบญัชี 

นบัแตปี่ที่ผิดนดัถงึปีที่เลอืกตัง้กรรมการด าเนินการ  เว้นแตก่ารผิดนดันัน้มิได้เกิดขึน้จากการกระท าของตนเอง 
(6) ผู้ซึง่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้

 

   อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
       ประธานกรรมการ    

(1) เป็นประธานในท่ีประชมุใหญ่  และที่ประชมุคณะกรรมการด าเนนิการ และควบคมุการประชมุดงักลา่ว 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคมุ ดแูลการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยูใ่นวตัถปุระสงค์  
ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตา่ง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัฯ 
(4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้  ภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั ระเบียบ  

มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
   รองประธานกรรมการ    

(1) ปฏิบตัิการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เมื่อประธานกรรมการไมอ่ยู่
หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหนง่ประธานกรรมการวา่งลง 

(2) ปฏิบตัิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั ระเบียบ  มติ  

และค าสัง่ของสหกรณ์ 

เตรยีมความพรอ้มเพ่ือเป็นกรรมการ 

 
คณะกรรมการด าเนินการ 
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    เลขานุการ    
(1) จดัท ารายงานการประชมุใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการทกุครัง้ 
(2) ดแูลรักษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3) แจ้งนดัประชมุไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ  แล้วแตก่รณี 
(4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบยีบ  

มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
    เหรัญญิก    

(1) ควบคมุ ดแูล ตรวจสอบการรับจา่ยและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถกูต้อง
เรียบร้อย 

(2) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบยีบ  
มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 

 

  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง    มีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละสองปีนบัแตว่นัเลอืกตัง้   ในวาระเร่ิมแรก
เมื่อครบหนึง่ปีนบัแตว่นัเลอืกตัง้   ให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสองของกรรมการด าเนินการทัง้หมด
โดยวิธีจบัสลาก(ถ้ามเีศษให้ปัดขึน้) และให้ถือวา่เป็นการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  ในปีตอ่ไป ให้กรรมการด าเนินการท่ีอยูใ่น
ต าแหนง่จนครบวาระ  หรืออยูน่านท่ีสดุออกจากต าแหนง่สลบักนัไปทกุ ๆ ปี 

 เมื่อครบก าหนดแล้ว  หากยงัไมม่กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนนิการชดุใหม ่ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการ     
ชดุเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชดุใหม ่  แตต้่องไมเ่กินหนึง่ร้อยห้าสบิวนันบัแตว่นัครบวาระ 

 กรณีที่ต าแหนง่ประธานกรรมการวา่งลง  กรรมการด าเนินการท่ียงัไมพ้่นจากต าแหนง่มีสทิธิทีจ่ะได้รับเลอืกเป็น
ประธานกรรมการได้  แตจ่ะต้องลาออกจากต าแหนง่กรรมการด าเนินการก่อน 

 กรรมการด าเนินการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้อีก  แตต้่องไมเ่กินสองวาระติดตอ่กนั  โดยต้องพกั
หนึง่ปีจึงจะมีสทิธิสมคัรรับเลอืกตัง้ใหม ่
  ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะให้กรรมการด าเนินการท่ีได้รับเลอืกตัง้ใหมอ่ยูใ่น
ต าแหนง่ได้เช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชดุแรก   
 

   การพ้นจากต าแหน่ง    กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหนง่   เพราะเหตอุยา่งหนึง่อยา่งใด  ดงันี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืตอ่คณะกรรมการด าเนนิการ  หรือลาออกตอ่ที่ประชมุใหญ่ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับต าแหนง่หน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็นผู้ ผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีไ้มว่า่เงินต้นหรือดอกเบีย้ 
(6) ที่ประชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนทัง้คณะหรือรายตวั 
(7) นายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ให้ออกทัง้คณะหรือรายตวั 
(8) ขาดประชมุคณะกรรมการด าเนินการติดตอ่กนัสามครัง้  โดยไมม่ีเหตอุนัควร 
(9)    กระท าผิดตามระเบียบสหกรณ์ วา่ด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
(10)  เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทท่ีมีสว่นได้เสยีกบักิจการสหกรณ์ 
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 ต าแหน่งว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ    ถ้าต าแหนง่กรรมการด าเนินการวา่งลงก่อนถงึคราวออกตาม 
วาระ  (เว้นแตเ่พราะเหตตุามข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ ข้อ 75 (7))  ให้กรรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหนง่อยูด่ าเนินการตอ่ไปจนกวา่
จะมีการประชมุใหญ่ ซึง่จะได้มีการเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการแทนในต าแหนง่ที่วา่ง  แตถ้่าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการ
ลดลงจนเหลอืน้อยกวา่องค์ประชมุ  กรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหนง่อยูจ่ะประชมุด าเนินการใด ๆ ไมไ่ด้  นอกจากต้องนดัเรียก
ให้มีการประชมุใหญ่วิสามญัขึน้โดยเร็ว 

  ในกรณีที่ต าแหนง่ประธานกรรมการวา่งลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ หากไมม่ีรองประธานกรรมการท าหน้าที่
แทน  และยงัไมไ่ด้มีการประชมุใหญ่เพื่อเลอืกตัง้ใหม ่ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการอื่นขึน้
ท าหน้าที่แทนชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลอืกตัง้ใหม่ 

  **กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ขึน้แทนในต าแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียง 
เท่าวาระที่เหลอือยู่ของผู้ซ่ึงตนแทนนัน้ชอบที่จะอยู่ได้ 

 
  
 
 
  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ ด าเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ข้อบงัคบั ระเบียบ  มติ และค าสัง่ของสหกรณ์  กบัทัง้ในทางอนัจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์  ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี  ้
(1) พิจารณาการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหมแ่ละออกจากสหกรณ์   ดแูลให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ

ปฏิบตัิการตา่ง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสัง่ของสหกรณ์ 
(2) พิจารณาการรับฝากเงิน การกู้ยมืเงิน การให้เงินกู้  และการฝากหรือลงทนุของสหกรณ์ 
(3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุใหญ่ และเสนองบดลุกบัรายงานประจ าปีแสดงผล                

การด าเนินงานของสหกรณ์ตอ่ทีป่ระชมุใหญ่ 
(4) เสนอการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีตอ่ที่ประชมุใหญ่พิจารณาอนมุตัิ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชมุใหญ่พจิารณาอนมุตั ิ  ถ้าในปีใดที่ประชมุใหญ่

ยงัมิได้อนมุตัิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ก็ให้ใช้ประมาณการรายจา่ยส าหรับปีก่อนไปพลาง 
(6) พิจารณาด าเนินการแตง่ตัง้หรือจ้าง   ก าหนดคา่จ้าง   คา่ตอบแทน   และสวสัดิการตา่ง ๆ ของผู้จดัการ  

และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ตลอดจนควบคมุดแูลการปฏิบตังิานของผู้จดัการให้เป็นการถกูต้อง 
(7) พิจารณาด าเนินการแตง่ตัง้  และก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) ก าหนดคา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ  คา่เช่าที่พกั  และคา่เบีย้ประชมุของกรรมการอื่น ๆ  ยกเว้น อ านาจหน้าที่

ของที่ประชมุใหญ่  ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ ข้อ 71(6)  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  สมาชิก สมาชิกสมทบ                    
ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์  และบคุคลอ่ืนท่ีท าประโยชน์ให้สหกรณ์ 

(9) ก าหนดระเบียบ  และประกาศตา่ง ๆ ของสหกรณ์ 
(10) จดัให้มีและดแูลบรรดาทะเบียน  สมดุบญัชีเอกสารตา่ง ๆ  และอปุกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชมุนมุสหกรณ์  และองค์กรอื่น 
(12) พิจารณาด าเนินการแตง่ตัง้และถอดถอนคณะกรรมการอื่น   หรือคณะอนกุรรมการ   หรือคณะท างานเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
(13) พิเคราะห์และปฏิบตัิตามหนงัสอืของนายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบยีนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   

ผู้สอบบญัชี  หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ซึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

 
ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหน่ึงครัง้ 
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(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  สมาชิกสมทบ  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนสอดสอ่ง
ดแูลโดยทัว่ไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนกุรรมการ หรือคณะท างาน ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็น
ของผู้จดัการ  สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 

(16) เชิญสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ หรือบคุคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษา  หรือที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์

ของสหกรณ์  ตลอดจนก าหนดคา่ตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
(17) ฟ้อง  ตอ่สู้   หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  หรือมอบข้อพิพาทให้

อนญุาโตตลุาการพิจารณาชีข้าด 
(18) พิจารณาด าเนินการตา่ง ๆ เก่ียวกบัทรัพย์สนิ  ดงัระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(19) พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์  เพื่อเข้าประชมุใหญ่และออกเสยีงในการ           

ประชมุใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ์  และองค์กรอื่น ซึง่สหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิก ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม           
ที่ข้อบงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ์  และองค์กรนัน้ก าหนดไว้ 

(20) ค า้ประกนัเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยมื  โดยรับผิดชอบการค า้ประกนัในฐานะสว่นตวั 
(21) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  

เลขานกุาร  เหรัญญิก  ผู้จดัการ  และบคุคลที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
 

  ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ  ในกรณีทีก่ระท าการหรืองดเว้นการกระท าการ หรือกระท าการ
โดยประมาทเลนิเลอ่ในการปฏิบตัิหน้าที่ของตน  จนท าให้เสยีผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  อนัเป็น
เหตใุห้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  หรือกิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี  หรือรายงาน
การตรวจสอบ  เป็นเหตใุห้สหกรณ์ได้รับความเสยีหาย  คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่เสยีหายให้แก่สหกรณ์ 

 
 
 
 

 

  คณะกรรมการด าเนินการตัง้คณะกรรมการอ านวยการ  จ านวนไมเ่กิน  5  คน   โดยให้ประธานกรรมการ   
เหรัญญิก   และเลขานกุารของคณะกรรมการด าเนินการ เป็นกรรมการอ านวยการ  และให้คณะกรรมการด าเนินการตัง้กรรมการ
ด าเนินการอื่นเป็นกรรมการอ านวยการร่วมอกีตามสมควร 

 ให้ประธานกรรมการ และเลขานกุารของคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประธานกรรมการและเลขานกุารของ
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั 

  คณะกรรมการอ านวยการให้อยูใ่นต าแหนง่ได้เทา่กบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึง่ตัง้ 
คณะกรรมการอ านวยการนัน้ 

  ให้คณะกรรมการอ านวยการประชมุกนัตามคราวที่มีกิจธุระ   และให้ประธานกรรมการอ านวยการ หรือเลขานกุาร
นดัเรียกประชมุได้ 

  ในการประชมุคณะกรรมการอ านวยการ  ต้องมกีรรมการอ านวยการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน
กรรมการอ านวยการทัง้หมด  จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ข้อวินิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
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  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ   ให้เป็นผู้ด าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบยีบ  มติ  และค าสัง่  ของสหกรณ์  ซึง่รวมทัง้ในข้อต่อไปนี ้

(1) ควบคมุในเร่ืองการรับเงิน  การจา่ยเงิน  การสะสมเงิน  การฝาก  หรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคมุการจดัท าบญัชี และทะเบียนตา่ง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
(3) ควบคมุดแูล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ตลอดจนทรัพย์สนิของสหกรณ์ให้อยูใ่นสภาพอนัดีและ

ปลอดภยั  และพร้อมที่จะให้ผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทนัที 
(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง  หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 

 (5) ควบคมุ ดแูลการจดัท างบดลุ รวมทัง้บญัชีก าไรขาดทนุ และรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  และเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่พจิารณาอนมุตั ิ

(6) พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอตอ่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  
และเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่พิจารณาอนมุตัิ 

(7) พิจารณาแผนงาน  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์เสนอตอ่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา  และเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่พิจารณาอนมุตั ิ

(8) ท านิติกรรมตา่ง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
 
 

 
 
  คณะกรรมการด าเนินการตัง้คณะกรรมการเงินกู้   จากคณะกรรมการด าเนินการ  จ านวนไมเ่กิน 7 คน   

โดยให้มตี าแหนง่ประธานกรรมการ 1 คน   และเลขานกุาร 1 คน  นอกนัน้เป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการเงินกู้อยูใ่นต าแหนง่ได้เทา่กบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึง่ตัง้คณะกรรมการเงินกู้ 

  ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชมุกนัตามคราวทีม่ีกิจธุระ  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานกุาร นดัเรียก
ประชมุได้ 

  ในการประชมุคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมกีรรมการเงินกู้ เข้าประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการเงินกู้
ทัง้หมด   จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

  ข้อวินิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการเงินกู้   ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชมุคราวถดัไป 
 
  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงนิกู้    พิจารณาวินิจฉยัอนมุตัิการให้เงินกู้แก่สมาชิก  และ              

สมาชิกสมทบ  ตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์  รวมทัง้ข้อตอ่ไปนี ้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามความมุง่หมายทีใ่ห้เงินกู้นัน้ 
(2) ตรวจสอบการควบคมุให้เงินกู้มีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์   และเมื่อเห็นวา่

หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) ดแูลและติดตามการช าระหนีข้องสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้กู้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญา 
(4) สอบสวนเบือ้งต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้  ขอผอ่นเวลาการสง่เงินงวดช าระ

หนีเ้งินกู้  หรือผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนี ้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผอ่นผนั  หรือเรียกคืนเงินกู้  
หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ 
 

 
คณะกรรมการเงนิกู้ 
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   คณะกรรมการด าเนินการตัง้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์  จากคณะกรรมการด าเนินการ   
จ านวนไมเ่กิน 5 คน โดยให้มตี าแหนง่ประธานกรรมการ 1 คน  และเลขานกุาร 1 คน  นอกนัน้เป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ให้อยูใ่นต าแหนง่ได้เทา่ทีก่ าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ 
ซึง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์นัน้ 
   ให้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ประชมุกนัตามคราวทีม่ีกิจธุระ  และให้ประธานกรรมการศกึษาและ
ประชาสมัพนัธ์  หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได้ 
   ในการประชมุคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์    ต้องมกีรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน
กรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ทัง้หมด  จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

  ให้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์รายงานผลการปฏิบตังิานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 
ในการประชมุคราวถดัไป 
 

  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   ให้ด าเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  
ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) ให้ความช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ   โดยให้การศกึษาและอบรมแก่สมาชิก  
สมาชิกสมทบ  และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขา่วสาร  ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะ  ประโยชน์ รวมทัง้ผลงานของสหกรณ์         
ให้สมาชิก  สมาชิกสมทบ  และบคุคลภายนอกรับทราบ 

(3) ด าเนินการในการหาผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกสมทบ 
(4) ให้การศกึษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบถงึวธีิการออมทรัพย์  และ 

การใช้จา่ยเงินอยา่งรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตา่ง ๆ  อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพ 
(5) ศกึษาและติดตามขา่วความเคลือ่นไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อื่นทัง้ในและนอกประเทศ  เพื่อน า

ตวัอยา่งทีด่ีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิก และสมาชิกสมทบตามความเหมาะสม 
(6)    ด าเนินการศกึษา ปัญหา  และข้อคิดเห็นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ   เพื่อประโยชน์ 

ในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 
 

 
 
 
 ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสัง่แตง่ตัง้อนกุรรมการ  หรือคณะท างาน                

หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบตัิภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือคณะกรรมการอื่น 
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สมาชกิ 

 

 
                      
                        ถือหุ้นไมต่ ่ากวา่  5% ของเงินได้รายเดือน   
                        ผู้มีเงินได้รายเดือนเกินกวา่ 60,000 บาท จะถือคา่หุ้นรายเดือน 3,000 บาท ก็ได้ 
                        การถือหุ้นรายเดือนสงูสดุไมเ่กิน 50,000 บาทตอ่เดือน 
                           
                      ***และสามารถซือ้หุ้นเพิ่มได้ตามความประสงค์  โดยแจ้งความจ านงเป็นหนงัสอืตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด                 
และไมส่ามารถถอนหุ้นคืนได้    
 

การซือ้หุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสมาชิก  ก าหนดดงันี ้
    (1)  สมาชิกทีม่ีสทิธิซือ้หุ้นเพิ่ม  ณ วนัท่ีขอซือ้จะต้องมีมลูคา่หุ้นน้อยกว่า 400,000  บาท เทา่นัน้ 

  (2)  การซือ้หุ้นเพิม่  มลูคา่หุ้น ณ วนัท่ีซือ้ เมื่อรวมกบัมลูคา่หุ้นเดมิแล้ว จะต้องมมีลูคา่หุ้นรวมกนั 
ไม่เกิน  400,000  บาท  
 

            สง่คา่หุ้นรายเดอืนขัน้ต ่าเดือนละ 10 หุ้น เป็นเงิน  100  บาท  โดยอาจเลอืกช าระคา่หุ้นอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1. รายเดือน  ขัน้ต ่าเดือนละ  100  บาท  และสงูสดุไม่เกิน  1,000  หุ้น เป็นเงิน  10,000  บาท   
2. รายไตรมาส  ขัน้ต ่าไตรมาสละ  300  บาท  และสงูสดุไม่เกิน  3,000  หุ้น เป็นเงิน  30,000  บาท               

(เปิดรับสมคัรเฉพาะเดือนมีนาคม  มิถนุายน  กนัยายน  และธนัวาคมของทกุปี) 
3. รายปี  ขัน้ต ่าปีละ  1,200  บาท  และสงูสดุไม่เกิน  12,000  หุ้น เป็นเงิน  120,000  บาท   
4. ถือหุ้นครัง้เดียว  ขัน้ต ่า  50,000  บาท  และสงูสดุไม่เกิน  20,000  หุ้น เป็นเงิน  200,000  บาท 

 
    สมาชิกสมทบถือหุ้นในสหกรณ์ได้สงูสดุ  100,000  หุ้น  เป็นเงิน  1,000,000  บาท  ทัง้นี ้เมื่อครบ              
ตามจ านวนท่ีก าหนด  ให้งดช าระคา่หุ้นหรืองดซือ้หุ้นเพิม่ทนัที   
 

               การซือ้หุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสมาชิกสมทบ ก าหนดดงันี ้
    (1)  สมาชิกสมทบท่ีมีสิทธิซือ้หุ้นเพ่ิม  ณ วนัท่ีขอซือ้จะต้องมีมลูคา่หุ้นน้อยกว่า 200,000  บาทเท่านัน้ 
     (2)  การซือ้หุ้นเพ่ิม  มลูคา่หุ้น ณ วนัท่ีซือ้ เม่ือรวมกบัมลูคา่หุ้นเดิมแล้ว จะต้องมีมลูคา่หุ้นรวมกนั                    
ไม่เกิน  200,000  บาท  

 
!!!   สมาชิก และสมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุน้ในระหว่างท่ีตน

เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได ้

สมาชกิสมทบ 

*สหกรณ์ฯ ใหส้่งค่าหุ้นรายเดือน โดยหักผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
 

ค่าหุน้รายเดือน 
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ประเภท 
เปิดบัญชี
(ครัง้แรก) 
ขัน้ต ่า 

คงเหลือ 
ในบัญชีขัน้ต ่า 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน การจ่ายดอกเบีย้ 

ออมทรัพย์ 100  บาท 100  บาท 1. ฝากเงินเพิ่มเม่ือใด จ านวน 
    เทา่ใดก็ได้ 
2. ถอนเงินเม่ือใดก็ได้     

คดิดอกเบีย้ทบเป็นต้นเงินเข้าบญัชี 
เงินฝาก  ปีละ 2 ครัง้  คือ  ในวนัท าการ
แรกสปัดาห์สดุท้ายของเดือนมีนาคม  
และเดือนกนัยายนของทกุปี  

ออมทรัพย์ 
วันเกิด 

 

ก าหนดเป็น
รายปี 

100 บาท 1.เปิดบญัชีหรือฝากเพิ่มได้เฉพาะในเดือนเกิด
เทา่นัน้ และต้องมีอายกุารเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 
6 เดือน 
2.จ านวนเงินในการฝากจะประกาศฯ เป็นปี ๆ และ
สหกรณ์ฯ จะให้สวสัดิการวนัเกิดเพิ่มเทา่กบัจ านวน
ท่ีฝาก 
3.มีสิทธิน าเงินท่ีได้รับกรณีท่ีเกษียณหรือลาออก
จากหน่วยงานต้นสงักดัมาฝากเข้าบญัชีดงักล่าวได้ 
ภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับเงินดงักล่าว 
4. ขณะที่เป็นสมาชิกไม่มีสิทธิถอนเงินฝากหรือปิด
บญัชีดงักล่าว เว้นแต ่กรณีเกษียณฯ หรือลาออก
จากหน่วยงานต้นสงักดั และไม่มีหนีจ้ะมีสิทธิถอน
ตามเง่ือนไขที่ประกาศฯ ก าหนด 

คดิดอกเบีย้ทบเป็นต้นเงินเข้าบญัชี 
เงินฝาก  ปีละ 2 ครัง้  คือ  ในวนัท าการ
แรกสปัดาห์สดุท้ายของเดือนมีนาคม  
และเดือนกนัยายนของทกุปี  
 

ออมทรัพย์
พเิศษ   

500 บาท 500  บาท 1. ฝากเงินเพิ่มเม่ือใด จ านวนเงินเท่าใดก็ได้ 
2. ถอนได้เดือนละ 1 ครัง้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม  
หากถอนครัง้ที่ 2  เป็นต้นไปของเดือนนัน้   
คิดค่าธรรมเนียม 1% ของจ านวนเงนิท่ีถอน              
ขัน้ต ่า  10  บาท 

คดิดอกเบีย้ทบเป็นต้นเงินเข้าบญัชี 
เงินฝาก  ปีละ 2 ครัง้  คือ  ในวนัท าการ
แรกสปัดาห์สดุท้ายของเดือนมีนาคม   
และเดือนกนัยายนของทกุปี  

ทรัพย์ประดู่ 
(1)  24  เดือน 
(2)  36  เดือน  
(3)  48  เดือน 
(4)  60  เดือน 

 

100 บาท/
เดือน 

- 1. ฝากเท่ากนัทกุเดือนเป็นเวลา  24 เดือน /  
36 เดือน / 48 เดือน / 60  เดือน  ข้ันต ำ่ 100 บำท/
เดือน เม่ือครบระยะเวลำกำรฝำก แล้ว 
 เงนิฝำกรวม ต้องไม่เกิน  600,000  บำท    
2. ผู้ฝากคนหนึง่เปิดบญัชีเงินฝากทรัพย์ประดูไ่ด้
เพียงบญัชีเดียวเท่านัน้ หากฝากครบก าหนด   
จะได้รับยกเว้นภาษี (สามี-ภรรยา ยกเว้นภาษี 
ได้เพียง 1 บัญชี) 
3. กรณีให้หักเงนิเดือนต้องหักผ่านบัญชี 
เงนิฝากออมทรัพย์  เพื่อฝากเข้าบัญชีเงนิฝาก
ทรัพย์ประดู่  ภายในวันที่ 28 – 31 ของทุก
เดือน และวันที่ 1 – 12 ของทุกเดือนเท่านัน้ 

1. จะคดิดอกเบีย้ให้ทกุยอดเงินฝากท่ี
ฝากครบ  3 เดือน และทบเป็นต้นเงินให้  
ส าหรับเงินฝากท่ีไม่ครบ 3 เดือน จะ 
ไม่ทบต้น และไม่จ่ายดอกเบีย้ให้ 
2. ในกรณีท่ีฝากตอ่ไม่ได้  จะคดิดอกเบีย้
ให้ในอตัราเงินฝากออมทรัพย์  ส าหรับ
เงินฝาก  3  เดือนขึน้ไป  และไม่มีสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษี   
 

     

ด้านเงนิฝาก 
(ม ี4 ประเภท) 
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ประเภท 
เปิดบัญชี
(ครัง้แรก) 
ขัน้ต ่า 

คงเหลือ 
ในบัญชีขัน้ต ่า 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน การจ่ายดอกเบีย้ 

เงนิฝาก      
ทวีทรัพย์ 

500  บาท 500  บาท 1. การฝากเพิ่มต้องฝากครัง้ละไม่น้อยกว่า 500 
บาท  
2. ผู้ฝากคนหนึง่เปิดบญัชีเงินฝากทวีทรัพย์ 
ได้เพียงบญัชีเดียวเทา่นัน้ 

1. ค านวณดอกเบีย้ให้เป็นรายวนัตาม
จ านวนเงินฝากแตล่ะครัง้ และจะน า
ดอกเบีย้ฝาก  เป็นต้นเงนิเข้าบัญชีเงนิ
ฝากให้ปีละ 4 ครัง้ ในวันท าการแรก
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม, 
มถิุนายน, กันยายน และธันวาคม  
ของทกุปี      
2. ต้นเงินท่ีสมาชิกน ามาฝากใหมท่กุ
รายการ  จะจ่ายดอกเบีย้ให้เมื่อเงินฝาก
รายการนัน้ได้ ผา่นก าหนดวนัจ่ายดอกเบีย้
ตามข้อ 1 มาแล้ว  หนึ่งครัง้ โดยจะยงัไม่
น าดอกเบีย้ทบเป็นต้นเงิน ให้ในวนั
ดงักลา่ว  แตจ่ะน าดอกเบีย้ไปฝากเป็น 
ต้นเงินเข้าบญัชีให้ในวนัเข้าดอกเบีย้ครัง้
ถดัไป 
3. ส าหรับรายการเงินฝากท่ีไมม่ีการถอน
จนถึง  วนัเข้าดอกเบีย้ จะจ่ายดอกเบีย้ให้
ในอตัรา ดอกเบีย้เงินฝากตามประกาศ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้ของสหกรณ์ 
4. เงนิฝากเฉพาะจ านวนที่ถอนก่อน
วันเข้าดอกเบีย้ จะค านวณดอกเบีย้ให้
ใน  อัตราคร่ึงหน่ึงของอัตราดอกเบีย้
เงนิฝาก ออมทรัพย์ตามประกาศก าหนด
อตัราดอกเบีย้ของสหกรณ์ โดยจะเข้า
ดอกเบีย้ให้ในวนัท าการแรกสปัดาห์
สดุท้ายของเดือนมีนาคม หรือ  มิถนุายน 
หรือกนัยายน หรือธนัวาคม เดือนไหนถึง
ก่อนก็จะคิดดอกเบีย้ให้ในเดือนนัน้  
ส าหรับจ านวนเงินฝากท่ีเหลือจะค านวณ
ดอกเบีย้ให้ตามข้อ 3 

ตัวอย่าง 1. ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในวนัที่  20  ก.พ. 60  สหกรณ์ฯ จะน าดอกเบีย้ไปฝากเข้าบญัชีเป็นต้นเงินให้ในวนัท าการแรกสปัดาห์สดุท้ายของเดือน
มิถุนายน 2560 (ต้องผ่านเดือนมีนาคม 2560 ไปก่อน)  ครัง้ถดัไปจะได้ดอกเบีย้ในวนัท าการแรกสปัดาห์สดุท้ายของเดือนมิถนุายน และตลอดไป (กรณีไมมี่การ
ถอน)  หากถอนเงินฝากบางสว่นก่อนวนัเข้าดอกเบีย้ในแตล่ะชว่ง  จ านวนเงินที่ถอนออกจะได้ดอกเบีย้ในอตัราคร่ึงหนึ่งของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
                2. แตล่ะยอดเงินที่ฝากเพ่ิมก็จะใช้หลกัการเดียวกบัข้อ 1 ทกุยอดเงิน 
                3. หากวนัที่สหกรณ์ฯ จา่ยดอกเบีย้ และในบญัชีมีหลายยอดเงินที่ครบก าหนด สหกรณ์ฯ จะรวมเป็นยอดเดียว  

 

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ  
- สหกรณ์มีบริการฝากเงินทุกประเภทโดยผ่านระบบการหักเงินเดือน 

- เงินฝากทุกประเภท ไดร้ับการยกเว้นภาษี 
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เงินก ูฉ้กุเฉิน (ทัว่ไป) 
   

    สมาชิก            กู้ ได้สองเทา่ของเงินได้รายเดือน ไมเ่กิน 100,000 บาท  สดุแตจ่ านวนไหนจะน้อยกวา่ 
และไมเ่กินร้อยละ 95 ของมลูคา่หุ้น  ผอ่นช าระไมเ่กิน 12 งวด  

    สมาชิกสมทบ     กู้ ได้ 95% ของคา่หุ้น ไมเ่กิน 100,000 บาท  สดุแตจ่ านวนไหนน้อยกวา่ 
                              ผอ่นช าระไมเ่กิน  12 งวด  

  
เงินก ูส้ามญัทัว่ไป 

 

1.  ผู้มีสทิธิขอกู้   และค า้ประกนั  ต้องเป็นสมาชิกติดตอ่ไมน้่อยกวา่  6  เดือน 
 2.  กู้ ได้สงูสดุไมเ่กิน 70 เทา่ของเงินได้รายเดือน และไมเ่กิน 3,000,000 บาท   ต้องขอกู้ เงินสามญัทัว่ไปขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ 
60,000  บาท กรณีที่หนีเ้งินกู้สามญัทัว่ไปเดมิ   จะต้องหกักลบหนีเ้ดิม  และรับเงินสทุธิไมน้่อยกวา่  60,000  บาท  (เงินกู้สามญั
ทัว่ไปใหม ่ ลบ เงินกู้สามญัทัว่ไปเดิม)   ดงันี ้
 

 

* อายกุารเป็นสมาชิก  ให้นบัตามจ านวนงวดของการส่งคา่หุ้น  
** กรณีท าประกนัชีวิต  จ านวนเงินกู้และทนุประกนัต้องไม่ต ่ากว่า  100,000  บาท 
 ทัง้นี ้ กรณีมีหุ้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น  ให้หกัซือ้หุ้นในวันรับเงนิกู้ได้ 

!!! (กรมธรรม์ที่ คุ้มครอง 10 ปีขึน้ไป น าค่าเบีย้ประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในปีที่จ่ายค่าเบีย้ฯ ได้) 

  เลือกการผ่อนได้  2  แบบ   
 ช าระต้นเงินเทา่กนัทกุงวด และช าระดอกเบีย้ตา่งหากทกุงวดเดอืน (ต้นเทา่) 
 ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้เทา่กนัทกุงวดเดือน (รวมเทา่)  

อายุการเป็นสมาชกิ* สิทธิการกู้  และการผ่อนช าระ 

 

1 เดือน  ถงึ  5 เดือน 

 

สงูสดุไม่เกิน 60,000  บาท และผ่อนช าระไม่เกิน 24 งวดเดือน  
และมลูคา่หุ้นไม่น้อยกวา่ 15% ของจ านวนเงินกู้  

 

อายกุารเป็นสมาชกิ* 
สิทธิการกู้(ไมเ่กิน 70 เทา่ของเงินได้รายเดือน) 

วงเงนิกู้สูงสุด 
 กรณีไม่ท าประกันชีวติ กรณีท าประกันชีวิต** 

    6 เดือน ถงึ   23 เดือน 
  24 เดือน ถงึ   47 เดือน 
  48 เดือน ถงึ   71 เดือน               
  72 เดือน ถงึ   95 เดือน 
  96 เดือน ถงึ 119 เดือน 
120 เดือน ถงึ 143 เดือน 
144 เดือนขึน้ไป 

20 เทา่ 
35 เทา่ 
40 เทา่ 
45 เทา่ 
50 เทา่ 
55 เทา่ 
60 เทา่ 

30 เทา่ 
45 เทา่ 
50 เทา่ 
55 เทา่ 
60 เทา่ 
65 เทา่ 
70 เทา่ 

 
 

ไม่เกิน  
    3,000,000 บาท 

ต้องมีมลูคา่หุ้น(ของจ านวนเงินกู้ ) ไม่น้อยกวา่ 15%  ไม่น้อยกวา่ 10%  

การผ่อนช าระ ไม่เกิน 120 งวดเดือน ไม่เกิน 156 งวดเดือน  

ดา้นเงนิกู ้
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เงนิกู้สามัญสงเคราะห์พเิศษ 
 

1. ผู้มีสทิธิขอกู้   และค า้ประกนั  ต้องเป็นสมาชิกติดตอ่ไมน้่อยกวา่  6  เดือน 
2. หากสมาชิกที่มอีายกุารเป็นสมาชิกไมถ่งึ 6 เดือน มีความจ าเป็น  อาจร้องขอตอ่คณะกรรมการด าเนินการได้                       

โดยให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
3. การผอ่นช าระ  สงูสดุไมเ่กิน  60  งวดเดือน   โดยให้สง่คืนเป็นงวดรายเดือนแบบใดแบบหนึง่ ดงันี ้

                     (ก) สง่คืนต้นเงินเทา่กนัทกุงวด (เว้นแตง่วดสดุท้าย) และช าระดอกเบีย้ตา่งหาก 
                     (ข) สง่คืนต้นเงินพร้อมดอกเบีย้เทา่กนัทกุงวด 

4. หลกัประกนั  ใช้สมาชิกอยา่งน้อย  1  คน   รายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค์ 
จ านวนเงิน 
ท่ีกู้ได้ (บาท) 

หมายเหตุ 

คูส่มรส บตุร รวมบตุรบญุธรรม บดิา มารดาท่ีถกูต้อง
ตามกฎหมาย เสียชีวติ   

200,000 ย่ืนค าขอกู้ภายใน 30 วนั นบัจากวนัเสียชีวติ 

คูส่มรส บตุร รวมบตุรบญุธรรม บดิา มารดา บดิาของ
คูส่มรส มารดาของคูส่มรสเข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วย
ในของโรงพยาบาล   

200,000 ย่ืนค าขอกู้ระหว่างที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยใน หรือหลงัจาก
ออกจากโรงพยาบาลภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีท่ีระบใุน
ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแพทย์  

เพ่ือการประสบภยัพิบตัท่ีิเกิดจากธรรมชาต ิและเกิด
จากมนษุย์ซึง่ส่งผลให้ท่ีอยู่อาศยัและหรือทรัพย์สิน
เสียหาย เช่น อทุกภยั วาตภยั อคัคีภยั ธรณีพิบตัิ 

200,000 ย่ืนค าขอกู้ภายใน 30 วนั นบัจากวนัเกิดภยัพิบตัิ  

พิธีแตง่งาน อปุสมบท และพิธีฮจัย์ของสมาชิก 
หรือคูส่มรส 

200,000 ย่ืนค าขอกู้ล่วงหน้าภายใน 30 วนั นบัถงึวนัท่ีก าหนดท าพิธี หรือ
ภายหลงัจากวนัท่ีมีพิธี แตไ่ม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีจดัพิธี 

สมาชิกหรือคูส่มรสคลอดบตุร   100,000 ย่ืนค าขอกู้ล่วงหน้าภายใน 30 วนั นบัถงึวนัท่ีขอลาคลอดหรือ
วนัท่ีแพทย์ก าหนดวนัคลอด หรือภายหลงัการคลอด แตไ่ม่เกิน 
30 วนั นบัจากวนัท่ีคลอด 

 
  

เงนิกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
 

1. ผู้มีสทิธิขอกู้   และค า้ประกนั  ต้องเป็นสมาชิกติดตอ่ไมน้่อยกวา่  6  เดือน 
2. วงเงินกู้ขัน้ต ่า  40,000  บาท  ไมเ่กิน  600,000  บาท  มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

                    (1) เพื่อการตอ่เติมบ้าน (ตอ่จากอาคารบ้านพกัอาศยัเดิม หรือเพิ่มเติมอาคารเฉพาะสว่นซึง่อยูใ่นบริเวณ
บ้านพกัอาศยัเดิม) 
                     (2) เพื่อซอ่มแซม ปรับปรุง บ้านพกัอาศยัเดิมท่ีช ารุดหรือทรุดโทรม 
                     (3) เพื่อการตกแตง่บ้านพกัอาศยั หรือท า Built in 
                     (4) เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ หรือรัว้บ้าน 

3. การผอ่นช าระ  สงูสดุไมเ่กิน  100  งวดเดือน   โดยให้สง่คืนเป็นงวดรายเดือนแบบใดแบบหนึง่ ดงันี ้
                     (ก) สง่คืนต้นเงินเทา่กนัทกุงวด (เว้นแตง่วดสดุท้าย) และช าระดอกเบีย้ตา่งหาก 
                     (ข) สง่คืนต้นเงินพร้อมดอกเบีย้เทา่กนัทกุงวด 

4. หลกัประกนั  ใช้สมาชิกอยา่งน้อย  1  คน 
5. วนัท่ีท าสญัญากู้ เงินและรับเงินกู้  ให้ช าระเงินมดัจ าเป็นเงิน 500 บาท  
6. ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แตต้่องไมเ่กิน 180 วนั นบัตัง้แตว่นัที่รับเงินกู้  และให้

แสดงภาพถา่ยตอ่สหกรณ์ฯ ภายหลงัจากทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัครบก าหนด 
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1.  วงเงนิกู้   ได้ไมเ่กินสองสญัญา และรวมกนัไมเ่กิน  7,000,000  บาท 

     1.1  กรณีที่ใช้สทิธิเรียกร้องในทนุเรือนหุ้นเป็นประกนั  ไมเ่กิน  4,000,000  บาท  
      1.2  กรณีที่ใช้สทิธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากเป็นประกนั  ไมเ่กิน  3,000,000  บาท  
 
2.  งวดการผ่อนช าระ  ผอ่นช าระไมเ่กิน  120  งวดเดือน  และช าระต้นเงินขัน้ต า่ไมน้่อยกวา่ 500  บาทตอ่เดือน 
 
3.  การเปิดวงเงนิและการรับเงนิกู้ 
     3.1  กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกท าสญัญาเงินกู้ฯ  แบบหมนุเวียนในวงเงินไม่เกิน 1.5  เทา่ของ
มลูคา่หุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่  ณ วนัท่ีท าสญัญา  ทัง้นี ้ การขอรับเงินกู้พิเศษแบบหมนุเวียนในแตล่ะครัง้ขอรับจ านวนเงินเทา่ไรก็ได้  แตค่รัง้หนึง่
ต้องไม่น้อยกว่า  10,000  บาท  และต้องไม่เกินร้อยละ  95  ของมลูคา่หุ้น  
 
     3.2   กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงนิฝาก สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกท าสญัญาเงินกู้ฯ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 95 ของ   เงินท่ีอยู่          
ในบญัชีเงินฝาก ณ วนัท่ีท าสญัญา การขอรับเงินกู้พิเศษแบบหมนุเวียนในแตล่ะครัง้ขอรับจ านวนเงินเท่าไรก็ได้ แตค่รัง้หนึง่ต้องไม่น้อยกว่า  
10,000  บาท  และต้องไม่เกินร้อยละ 95  ของเงินฝากท่ีอยู่ในบญัชีเงินฝาก 
                สมาชิกท่ีมีสิทธิขอท าวงเงินกู้พิเศษแบบหมนุเวียนได้  จะต้องมีทนุเรือนหุ้น   หรือเงินฝาก  (รวมกนัทกุบญัชีท่ีใช้เป็นหลกัประกนั) 
เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า  10,530  บาท   

เปิดวงเงิน/ท าสัญญาครั้งเดียว  เบิกเงินกู้ได้ตลอด 10  ปี  เว้นแต ่

มูลค่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าวงเงินที่เปิดไว้ สามารถขอเปิดวงเงินใหม่ได ้
 
 

 
เงนิกู้พเิศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

 

***ผู้มีสิทธิขอกู้ ต้องเป็นสมาชกิตดิต่อไม่น้อยกว่า  1  ปี 
 

 

  เงนิกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – วลัยลักษณ์เคหะ 1 
 

 

1.  วัตถุประสงค์  ให้เพื่อเป็นที่อยูอ่าศยัของตนเอง และหรือครอบครัว  และให้เป็นไปตามที่ก าหนดดงันี ้
     (1) เพื่อซือ้ที่ดนิพร้อมบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือซือ้ที่ดินพร้อมปลกูสร้างบ้าน  (กรณีการกู้ เพื่อซือ้ที่ดิน  
พร้อมปลกูสร้างบ้านจะต้องเป็นการกู้ เพือ่ด าเนินการในคราวเดียวกนั) 
  (2) เพื่อซือ้อาคารชุด หรือห้องชุด 
 (3) เพื่อปลกูสร้างบ้าน บนที่ดินของตนเอง หรือของคูส่มรส หรือของบิดาและหรือมารดาของผู้กู้  หรือบนที่ดินท่ีตนเอง 
มีกรรมสทิธ์ิร่วมกบัคูส่มรส หรือบิดาและหรือมารดาของผู้กู้   
  (ก) ท่ีดินเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้กู้  หรือท่ีดินท่ีผู้กู้มีกรรมสทิธ์ิร่วม  ให้ขออนญุาตปลกูสร้างในนามผู้กู้  
  (ข) ที่ดินเป็นกรรมสทิธ์ิของคูส่มรส ให้ขออนญุาตปลกูสร้างในนามของคูส่มรส หรือขออนญุาตปลกูสร้างร่วมในนามผู้กู้
และคูส่มรส 
  (ค) ท่ีดินเป็นกรรมสทิธ์ิของบิดาและหรือมารดา ให้ผู้กู้ด าเนินการให้มีการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินเป็นของผู้กู้   หรือโอน
กรรมสทิธ์ิให้ถือกรรมสทิธ์ิร่วมในท่ีดินก่อน และขออนญุาตปลกูสร้างในนามของผู้กู้  
  (ง) กรณีไมด่ าเนินการตาม (ค) ให้ขออนญุาตปลกูสร้างร่วมในนามของเจ้าของที่ดินและผู้กู้  

 
เงนิกู้พเิศษแบบหมุนเวียน 
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 (4) เพื่อต่อเติมบ้าน  ไมม่ีสทิธิน าดอกเบีย้ไปลดหยอ่นภาษีเงินได้ตามกฎหมายได้  โดยเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยประมวล
รัษฎากร    
 (5) เพือ่ไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมที่ดิน หรืออาคารชดุ หรืออาคารท่ีพกัในรูปแบบอื่น ท่ีได้จ านอง   อนัเนื่องจากการกู้ เงินเพื่อ
การเคหะจากสถาบนัการเงินอื่น   
         ***  การกู้ เพื่อบ้านแฝด บ้านทาวน์เฮาส์  อาคารพาณิชย์ กรณีมีความจ าเป็นต้องการกู้อาคารหลงัติดกนัมากกวา่ 1 หลงั  
อนโุลมให้เป็นการกู้วลยัลกัษณ์เคหะ 1 แตต้่องไมเ่กิน 2 หลงัติดกนั  โดยต้องเป็นอาคารท่ีมีด้านหน้าอยูใ่นทิศทางเดยีวกนั   
ใช้ผนงัด้านข้างร่วมกนั  และต้องเป็นการกู้ในคราวเดียวกนั 
 

2.     ข้อก าหนดอื่น ๆ  มีรายละเอียดดังนี ้
ข้อก าหนด รายละเอียด 
วงเงนิกู้  (1)  ไม่ท าประกันชีวิต  วงเงินกู้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท  ผ่อนช าระสงูสดุ  300 งวดเดือน  และไม่เกินอาย ุ65 ปี 

 (2)  ท าประกันชีวติ (เข้าร่วมโครงการประกนัเงินกู้ )  วงเงินกู้ ไม่เกิน 7,000,000 บาท                                                            
        โดยค่าเบีย้ประกันชีวติให้หักจากเงนิกู้ท่ีได้รับอนุมัต ิผ่อนช าระสงูสดุ  360 งวดเดือน  และไม่เกินอาย ุ65 ปี 
         *คูส่มรสของสมาชิกผู้กู้  พ่ีน้องร่วมบดิามารดา หรือร่วมบดิา หรือร่วมมารดา เป็นสมาชิกด้วย ประสงค์จะใช้
สิทธิการกู้ของตน ให้ใช้สิทธิกู้ ได้อีกในฐานะสมาชิกรายหนึง่ โดยต้องเป็นการกู้ร่วม และเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน 

         **การกู้เงนิกรณีท าประกันชีวติให้สิทธิกู้เงนิไม่เกินจ านวนเงนิท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  
รวมกับค่าเบีย้ประกันชีวิต 

วธีิการผ่อนช าระ (1)  ช าระต้นเงินเท่ากนัทกุงวด และช าระดอกเบีย้ต่างหากทกุงวดเดือน (ต้นเทา่) 
(2)  ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้เท่ากนัทกุงวดเดือน (รวมเทา่)  
ผู้กู้จะต้องท าสญัญาเงินกู้  โดยมีระยะเวลาการผ่อนช าระอย่างน้อย 3 ปี หรือ 36 งวดเดือน   

หลักทรัพย์ 
ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

(1) ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง อนัเก่ียวเน่ืองกบัวตัถุประสงค์ของการกู้ เงิน จ านวนเงินกู้ดงันี ้ 
     -  ไม่ท าประกันชีวิต ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน 

     -  ท าประกันชีวติ  ไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 
และต้องเป็นหลกัทรัพย์ของบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

     (ก) ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง กรรมสิทธ์ิของสมาชิกผู้กู้  และหรือคูส่มรสของสมาชิกผู้กู้  หรือ 
     (ข) ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง กรรมสิทธ์ิของสมาชิก และหรือบดิา และหรือมารดาของสมาชิกผู้กู้  
(2) ห้องชดุอนัปลอดภาระจ านองรายอ่ืน กรรมสิทธ์ิของสมาชิกผู้กู้  และหรือคูส่มรสของสมาชิกผู้กู้  จ านวนเงินกู้ดงันี ้
     -  ไม่ท าประกันชีวิต ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน 

     -  ท าประกันชีวติ  ไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 
***เงนิกู้ที่ได้รับอนุมัติตัง้แต่ร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน  ให้ผู้ กู้ช าระเงนิกู้งวดแรก ในวันรับเงนิกู้ 

(3) หลกัทรัพย์รัฐบาล ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกู้ รายนัน้ จ านวนเงินให้กู้  
      ไมเ่กินร้อยละ 95 ของมลูคา่หลกัทรัพย์รัฐบาล 

(4) โอนสิทธิเรียกร้องในมลูคา่หุ้นของผู้กู้ ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ จ านวนเงินให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 95 ของมลูคา่หุ้น 
(5) เงินฝากของผู้กู้ ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ เป็นประกนั จ านวนเงินให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 95 ของจ านวนเงินฝาก 

พืน้ท่ีให้บริการ พิจารณาพืน้ท่ีทกุจงัหวดั  ซึง่ต้องเก่ียวเน่ืองกับผู้กู้และหรือคู่สมรส และเป็นไปตามประเภทของหลกัประกนั ดงันี ้
(1) ต้องเป็นพืน้ท่ีตามส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และหรือคูส่มรส หรือ 
(2) ต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีตัง้อยู่ใกล้สถานท่ีท างานของผู้กู้  และหรือคูส่มรส หรือ 
(3) ต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีบดิา มารดา คูส่มรส ครอบครัวของผู้กู้อาศยัอยู่ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 
(4) พืน้ท่ีอ่ืน นอกเหนือจาก (1)(2)(3) แตเ่ก่ียวเน่ืองกบัผู้กู้  และหรือคูส่มรส ให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการ- 
     ด าเนินการ  
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ข้อก าหนด รายละเอียด 
 (5) พืน้ท่ีอ่ืน เฉพาะกรณีสมาชิก บดิา มารดา และคูส่มรสของสมาชิกท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ท่ี ท่ีได้รับผลกระทบ 

     จากปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี จงัหวดันราธิวาส และ 
     พืน้ท่ี 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย 
(6) พืน้ท่ีให้บริการเงินกู้ ให้เป็นไปตามประเภทของหลกัประกนั ดงันี ้   
      (6.1) กรณีใช้อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั รับพิจารณาทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ  ยกเว้น  จงัหวดันราธิวาส  
              ยะลา และปัตตานี  โดยการด าเนินการรับจดทะเบียนจ านอง ให้ด าเนินการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าท่ี 
              สหกรณ์ฯ หรือกรรมการ  หรือสมาชิกโดยความเหน็ชอบของผู้ มีอ านาจลงนาม  
      (6.2) กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในมลูคา่หุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลกัประกนั  รับพิจารณาทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 1. กรณีท่ีผู้กู้ ได้รับอนมุตัเิงินกู้ นีแ้ล้ว และไม่ได้ใช้เงินเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ หรือน าท่ีอยู่อาศยัท่ีได้จากการกู้ เงินนี ้  
    ไปให้เช่าทัง้หมด หรือให้เช่าบางส่วน ถือว่า เป็นการใช้เงินกู้ผิดวตัถุประสงค์ ผู้กู้จะต้องด าเนินการตามค าวินิจฉยั 
    ของคณะกรรมการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง ดงันี ้
    (1.1) ผู้กู้จะต้องช าระหนีค้ืนให้เสร็จสิน้ทัง้ต้นเงินและดอกเบีย้ทนัที เม่ือสหกรณ์ฯ เรียกให้ช าระ หรือ 
    (1.2) สหกรณ์ฯ อาจผ่อนผนัให้ผ่อนช าระเป็นรายเดือนตอ่ไป แตส่หกรณ์ฯ จะคดิดอกเบีย้เงินกู้  และผู้กู้จะต้องช าระ  
            ดอกเบีย้เงินกู้  ในอตัราดอกเบีย้เงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์  โดยได้รับเงินเฉล่ียคืน นบัตัง้แต่วนัท่ีคณะ- 
            กรรมการด าเนินการวินิจฉัยว่า ผู้กู้ ใช้เงินกู้ผิดวตัถปุระสงค์  ไปจนกวา่จะช าระหนีเ้สร็จสิน้ พร้อมช าระ 
            คา่ธรรมเนียมในอตัราท่ีก าหนดในประกาศว่าด้วยค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเงินกู้  
2. ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี ้และการท าประกนัชีวติ ก าหนดให้ท าประกนัชีวติคุ้มครองตลอดระยะเวลาตามสญัญา  
    กู้ เงิน และกรณีท่ีสมาชิกประสงค์จะท าประกนัชีวติไม่ตลอดอายสุญัญากู้ เงิน ให้ด าเนินการดงันี  ้
    (2.1) ท าประกนัชีวติ คุ้มครองไม่น้อยกว่าอาย ุ60 ปี 

    (2.2) ท าหนงัสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ น าเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนประจ าปี จ านวน 50% ของจ านวนเงินท่ีได้รับ  
             ประจ าปี เพ่ือช าระหนีเ้งินกู้ตามสญัญานี ้ จนกว่าจะช าระหนีต้ามสญัญาเงินกู้ นีเ้สร็จสิน้ 
***กรณีท าประกนัชีวิตคุ้มครองน้อยกว่าระยะเวลาตามสญัญากู้ เงิน  และจ านวนเงินกู้คงเหลือคงเหลือ  หากค านวณ
แล้วสามารถผ่อนช าระเสร็จสิน้ภายในอาย ุ60 ปี สามารถท าหนงัสือขอยกเลิกการหกัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
ประจ าปีได้ โดยให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการเป็นราย ๆ 

รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ  
 
 
 
 

 

  เงนิกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลกัษณ์เคหะ 2 
 

 

1.  วัตถุประสงค์ของเงนิกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 2 ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี ้
(1) เพื่อซือ้ท่ีดินพร้อมบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือซือ้ท่ีดินพร้อมปลกูสร้างบ้าน  
(2) เพื่อซือ้อาคารชดุ หรือห้องชดุ 
(3) เพื่อปลกูสร้างบ้าน บนท่ีดินของตนเอง หรือของคูส่มรส หรือของบิดาและหรือมารดาของผู้กู้   

หรือบนท่ีดินท่ีตนเองมีกรรมสิทธ์ิร่วมกบัคูส่มรส หรือบิดาและหรือมารดาของผู้กู้   
(4) เพื่อตอ่เติมบ้าน 
(5) เพื่อไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมท่ีดิน หรืออาคารชดุ หรืออาคารท่ีพกัในรูปแบบอ่ืน ท่ีได้จ านอง 

 อนัเน่ืองจากการกู้ เงินเพ่ือการเคหะจากสถาบนัการเงินอ่ืน   
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2.     ข้อก าหนดอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี ้
ข้อก าหนด รายละเอียด 
วงเงนิกู้ 

     *กรณีคูส่มรสของสมาชิกผู้กู้ เป็นสมาชิกด้วย ประสงค์จะใช้สิทธิการกู้ของตน ให้ใช้สิทธิกู้ ได้อีกในฐานะสมาชิก 
รายหนึง่ ตามจ านวนวงเงินท่ีก าหนดในวรรคหนึง่ โดยต้องเป็นการกู้ร่วม และเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน ทัง้นี ้วงเงิน
กู้รวมกนัต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 และคา่เบีย้ประกนัชีวติ (กรณีท าประกนัชีวติ) ทัง้นี ้ให้รวมถงึการขอใช้สิทธิกู้
ร่วมของสมาชิกท่ีเป็นพ่ีน้องร่วมบดิามารดา หรือร่วมบดิา หรือร่วมมารดาด้วย 

เงื่อนไขการกู้ วงเงนิให้กู้ 
(1) ไม่ท าประกันชีวติ วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
(2) ท าประกันชีวิต (เข้าร่วม 
     โครงการประกันเงนิกู้) 

วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
(โดยค่าเบีย้ประกันชีวิตให้หักจากเงนิกู้ท่ีได้รับอนุมัต ิทัง้นี ้แนวปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามประกาศฯ วา่ด้วยเพ่ือการนัน้)     

วธีิการผ่อนช าระ (1)  ช าระต้นเงินเท่ากนัทกุงวด และช าระดอกเบีย้ต่างหากทกุงวดเดือน (ต้นเทา่) 
(2)  ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้เท่ากนัทกุงวดเดือน (รวมเทา่)  
ผู้กู้จะต้องท าสญัญาเงินกู้  โดยมีระยะเวลาการผ่อนช าระอย่างน้อย 3 ปี หรือ 36 งวดเดือน  

เงื่อนไขการกู้ ระยะเวลาการผ่อนช าระ 
(1) ไม่ท าประกันชีวติ ไม่เกิน 300 งวดเดือน (25 ปี) และไม่เกินอาย ุ60 ปี 

(2) ท าประกันชีวิต(เข้าร่วม 
     โครงการประกันเงนิกู้) 

ไม่เกิน 360 งวดเดือน (30 ปี) และไม่เกินอาย ุ60 ปี 

  
หลักทรัพย์ 

ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
 

(1) ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง อนัเก่ียวเน่ืองกบัวตัถุประสงค์ของการกู้ เงิน และปลอดภาระจ านองรายอ่ืน จ านวนเงินให้
กู้ ได้สงูสดุไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่ก าหนดดงันี ้ 

เงื่อนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 
(1.1) ไม่ท าประกนัชีวติ ร้อยละ  85  ของราคาประเมิน 

(1.2) ท าประกนัชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกนัเงินกู้ ) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 
 
(2) ห้องชดุอนัปลอดภาระจ านองรายอ่ืน กรรมสิทธ์ิของสมาชิกผู้กู้  และหรือคูส่มรส จ านวนเงินให้กู้ ได้สงูสุดไม่เกิน
ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่ก าหนดดงันี ้ 

เงื่อนไขกำรกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 

(1.1) ไม่ท ำประกนัชีวิต ร้อยละ  85  ของราคาประเมิน 

(1.2) ท ำประกนัชีวิต (เข้ำร่วมโครงกำรประกนัเงินกู้) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 
 

(3) หลกัทรัพย์รัฐบาล ในนามของผู้กู้  หรือผู้กู้และคูส่มรส ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั
เงินกู้รายนัน้ จ านวนเงินให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 95 ของมลูคา่หลกัทรัพย์รัฐบาล 
(4) โอนสิทธิเรียกร้องในเงินคา่หุ้นของผู้กู้ ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ จ านวนเงินให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 95 ของมลูคา่หุ้น 
(5) เงินฝากของผู้กู้และหรือของบคุคลที่เก่ียวเน่ืองกบัผู้กู้  ได้แก่ คูส่มรส บตุร บดิา มารดา ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ                    
เป็นประกนั จ านวนเงินให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 95 ของจ านวนเงินฝาก 

พืน้ที่ให้บริการ (1) กรณีใช้อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั รับพิจารณาทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ ยกเว้น จงัหวดันราธิวาส ยะลา และ
ปัตตานี โดยการรับจดทะเบียนจ านอง ให้ด าเนินการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ หรือกรรมการ หรือสมาชิก
โดยความเหน็ชอบของผู้ มีอ านาจลงนามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 20 (1) แหง่ข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ                                
(2) กรณีท่ีโอนสิทธิเรียกร้องในมลูค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลกัประกนั รับพิจารณาทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ  
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สมาชิกต้องเบิกเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ  ภายใน 90 วัน  นับแต่วนัที ่                        
คณะกรรมการด าเนินการอนุมัต ิ และกรณีเบกิเงินกู้เป็นงวด ให้เบิกเงินกู้ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 240  วันนับจากวันเบิกงวดแรก 
 
 
 
 
 

รายการ ค่าธรรมเนียม 

ก. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการเอนกประสงค์ 
    1. ค่าธรรมเนียมการย่ืนกู้ ผู้กู้ ต้องช าระ ณ วนัท่ีย่ืนกู้  และจะเรียกเพิ่มส่วนต่าง 
หรือคืนส่วนตา่งให้ หากวงเงินกู้ ท่ีได้รับอนมุตัแิตกตา่งจากที่ย่ืนกู้  
  

 
ร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงินท่ี

ขอกู้  ขัน้ต ่า 500 บาท 
สงูสดุไม่เกิน3,000 บาท 

    2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ หรือประเมินราคาหลกัประกนั 
        - แปลงแรก 
        - แปลงที ่2 ขึน้ไป คดิเพิ่มตอ่แปลง 
         (กรณีท่ี พืน้ท่ีแปลงที่ 2 ขึน้ไป มีพืน้ท่ีตดิกบัแปลงแรก) 

 
1,000 บาท 
500 บาท 

    3. ค่าธรรมเนียมการขยายเวลารับเงนิกู้ และขยายงวดเงินกู้   ให้ขยายได้ครัง้ละไม่เกิน 30 วนั และไม่
เกิน 3 ครัง้ 
          3.1 การขอขยายเวลารับเงินกู้แตล่ะครัง้ ให้ช าระค่าธรรมเนียม    2 ส่วนรวมกนัทกุครัง้ ดงันี ้

 

                3.1.1 คา่ธรรมเนียมในการขอขยายเวลารับเงินกู้ตอ่ครัง้ 100 บาท 

                3.1.2 คา่ธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้   ให้คิดตามต้นทนุเงินกู้นัน้  
 
 
      
          กรณีรับเงินกู้ภายในระยะเวลาท่ีขอขยาย สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมตาม 3.1.2 ให้ 
          กรณีไม่รับเงินกู้ภายในระยะเวลาท่ีขอขยายและขอขยายเวลารับเงินกู้ อีก สหกรณ์ฯ  
จะไม่คืนเงินคา่ธรรมเนียมทัง้ 3.1.1และ 3.1.2 ท่ีช าระ ไว้แล้ว และให้จ่ายค่าธรรมเนียมใหม่  
ทัง้ 2 ส่วนทกุครัง้ที่ขอขยายเวลา ทัง้นี ้เงินกู้ ท่ีขอรับภายในระยะเวลาท่ีขอขยายครัง้ใด สหกรณ์ฯ จะคืนเงิน
คา่ธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้ตาม 3.1.2 ให้เฉพาะจ านวนท่ีเรียกเก็บในการขยายครัง้นัน้       
          กรณีไม่รับเงินกู้ภายในระยะเวลาท่ีขอขยาย พร้อมขอยกเลิกเงินกู้นัน้ สหกรณ์ฯ  
จะไม่คืนเงินคา่ธรรมเนียมทัง้ 2 ส่วนดงักล่าว 

เทา่กบั วงเงินกู้ ท่ีได้รับอนมุตั ิ
คณู อตัราดอกเบีย้เงินกู้พิเศษ 
ณ ขณะนัน้ คณู ระยะเวลาท่ี  
ขอขยาย 

 

          3.2 การขยายเวลารับงวดเงนิกู้  
                - คา่ธรรมเนียมการขอขยายตอ่ครัง้ (ไม่เกิน 3 ครัง้) 
                - กรณีขยายครบ 3 ครัง้แล้ว ยงัก่อสร้างไม่เสร็จ ยงัมีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ส่วนท่ีเหลือท่ียงัไม่
เบกิใช้ และได้ท าบนัทกึเสนอ 
ผู้ มีอ านาจ 2 ใน 5 พิจารณาให้ความเหน็ชอบ  

 
- 100 บาท 

- ร้อยละ 0.10 ของจ านวน
เงินกู้ ท่ีได้รับอนมุตัิ 

  
  
  

คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับเงนิกู้พิเศษ 
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การจดจ านองหลักทรพัย์กบัสหกรณ์ฯ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม  และดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะสงเคราะห์  สามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามกฎหมาย 

  

แรายการ ค่าธรรมเนียม 

        3.3 กรณีท่ีผู้กู้ ไม่สามารถรับเงินกู้หรืองวดเงินกู้ ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด อนัเป็นผลเน่ืองมาจาก
สหกรณ์ฯ หรือบริษัทประกนัชีวติ จนท าให้ต้องรับเงินกู้หรืองวดเงินกู้ภายหลงัระยะเวลาดงักล่าว ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดดงันี ้
                3.3.1 กรณีครบก าหนดเวลาการรับเงินกู้   (ครบ 90 วนั) ไม่ต้องขอขยายเวลา 
                3.3.2 กรณีท่ีผู้กู้ ได้ขอขยายเวลาตามความข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และท าให้ผู้กู้ ไม่สามารถรับเงินกู้หรืองวด
เงินกู้ ได้ภายในระยะเวลาท่ีขอขยาย สหกรณ์ฯ จะคืนเงินคา่ธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้ตาม 3.1.2 ให้ 

 
 
 
- 
- 

           3.4 ค่าธรรมเนียมการช าระหนีคื้น และไถ่ถอนหลกัประกนั 

              3.4.1 เงนิกู้พเิศษเพ่ือการเคหะฯ ไถ่ถอนฯ ก่อนระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท าสญัญา 
 
                3.4.2 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ ไถ่ถอนฯ ก่อนระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนัท าสญัญา  

 
ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้  

 
1,000 บาท 

            3.5 การขอกู้ใหม่โดยไม่ท าประกนัชีวติ ภายหลงัจากยกเลิกเงินกู้ ท่ีกู้ เงินพร้อมท า 
ประกนัชีวติ (โครงการประกนัเงินกู้ ) เน่ืองจากบริษัทประกนัชีวิตเรียกค่าเบีย้ประกนัเพิ่ม  
หรือขอรายละเอียดเก่ียวกบัสขุภาพเพิ่มเตมิ และผู้กู้ ไม่สะดวกในการด าเนินการ 

- 

           3.6 คา่ธรรมเนียม กรณีใช้เงินกู้ผิดวตัถปุระสงค์ นบัตัง้แต่วนัท่ีคณะกรรมการด าเนินการวนิิจฉัย ร้อยละ 2.0 ของวงเงินกู้   
 
*** ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา กรณีการประเมินราคาโดยบริษัทฯ *** 
 
   
   
 

 

เงนิกู้พเิศษเพ่ือการเอนกประสงค์ 
 
 ***ผู้มีสิทธิขอกู้ ต้องเป็นสมาชกิตดิต่อไม่น้อยกว่า  6  เดือน 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

 (1) เพื่อการช าระหนี ้
 (2) เพื่อการศกึษา 
 (3) เพือ่การประกอบอาชีพ 
 (4) เพื่อการปรับปรุง/สร้าง/ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ 
 (5) เพื่ออ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 2.  จ านวนเงนิกู้  สงูสดุไมเ่กิน  3,000,000  บาท   
 3. หลักประกัน ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดดงันี ้

(1) อสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจ านองเป็นประกนัเต็มวงเงินกู้  และต้องเป็นกรรมสิทธ์ิของบคุคล 
ตามข้อ (1.1) กบัจ านวนเงินกู้กรณีไม่ท าประกันชีวิตและท าประกันชีวิต ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดงันี ้
                                  (1.1)  ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
                                           (ก) กรรมสิทธ์ิของสมาชิกผู้กู้  คูส่มรส บตุร บิดาของผู้กู้  มารดาของผู้กู้  และหรือ 
                                           (ข) กรรมสิทธ์ิร่วมของบคุคลตามข้อ (ก)  
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                     (1.2)  กรณีไม่ท าประกันชีวิต และกรณีท าประกันชีวิต(เข้าร่วมโครงการประกนัเงินกู้ ) จ านวนเงินให้
กู้ ได้สงูสดุไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน และตามท่ีก าหนดดงันี ้ 

หลักประกัน ไม่ท าประกันชีวติ ท าประกันชีวิต(เข้าร่วมโครงการประกนัเงินกู้ ) 
ท่ีดนิวา่งเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ กู้ ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมิน กู้ ได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมิน 

ท่ีดนิวา่งเปล่าท่ีมีการท าประโยชน์ กู้ ได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมิน กู้ ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน 

ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และหรือห้องชดุ กู้ ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน กู้ ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน 

                    (2) หลักทรัพย์รัฐบาล กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 95 ของมลูคา่หลกัทรัพย์รัฐบาล   
                    (3) เงนิฝาก กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 95 ของจ านวนเงินฝากที่เป็นหลกัประกนั 
                    (4)มูลค่าหุ้น  กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 95 ของมลูคา่หุ้นทีเ่ป็นหลกัประกนั 
 4.  วิธีการผอ่นช าระดงันี ้
                     (1) สง่คืนต้นเงินเทา่กนัทกุงวด (เว้นแตง่วดสดุท้าย) และช าระดอกเบีย้ตา่งหาก 
                     (2) สง่คืนต้นเงินพร้อมดอกเบีย้เทา่กนัทกุงวด 
 
 
 
 
 

 
เงนิกู้พเิศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

 
1.  วงเงนิกู้            -  การกู้ เพื่อการเกษตร  วงเงินกู้ ไมเ่กิน 500,000 บาท 

                                 -  การกู้ เพื่อการพาณิชย์  วงเงินกู้ ไมเ่กิน 500,000 บาท 
2.  วัตถุประสงค์  เพื่อการลงทนุในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม และด้านการพาณิชยกรรมของสมาชิกผู้กู้  

และหรือของบตุร ของคูส่มรส ของบิดามารดาของสมาชิก หรือของสมาชิกผู้กู้ลงทนุร่วมกบับคุคลอืน่ (ต้องมีเอกสาร หลกัฐาน        
การด าเนินการร่วมกนั)   
             3.  หลักประกนั  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดงันี ้
                   (1)  อสังหาริมทรัพย์  กรรมสทิธ์ิของสมาชิกผู้กู้  และหรือบคุคลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสมาชิก ได้แก่ คูส่มรส บิดา มารดา 

รายการ ไม่ท าประกันชีวติ ท าประกันชีวิต 
ท่ีดนิวา่งเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ 50% 65% 
ท่ีดนิวา่งเปล่าท่ีมีการท าประโยชน์ 70% 85% 

ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง   85 100% 
จ านวนงวดผ่อนช าระ (ไม่เกินอายงุานท่ีเหลืออยู่) 120  งวด 156  งวด 

  
  ***เงนิกู้ที่ได้รับอนุมัติในอัตราร้อยละ 100 ของหลักประกนั  ให้ผู้กู้ช าระเงนิกู้งวดแรก ในวนัรับเงนิกู้ 
 
                   (2)  สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น  กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 95 ของมลูคา่หุ้น  
                   (3)  เงนิฝาก    กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 95 ของเงินฝากที่เป็นหลกัประกนั 
                   (4)  สิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้นและเงนิฝาก  กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 95 ของมลูคา่หุ้นและเงินฝากทัง้หมดทีเ่ป็น
หลกัประกนั 
 

รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศฯ 
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5.  วิธีการผ่อนช าระ ดงันี ้
                    (1) สง่คืนเงินต้นเทา่กนัทกุงวด และช าระดอกเบีย้ตา่งหาก 
                    (2) สง่คืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เทา่กนัทกุงวด 

6.  แนวปฏิบตัิและขัน้ตอนในการยื่นกู้และการพิจารณาให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดงันี ้
                    (1) สมาชิกยื่นค าขอกู้  เอกสารประกอบค าขอกู้  และแผนธุรกิจหรือโครงการลงทนุ โดยจดัสง่เป็นเอกสารจ านวน 1 ชดุ 
และจดัสง่เป็น File ข้อมลู พร้อมช าระเงนิค่าธรรมเนียม 500 บาท  กรณีผู้กู้ขอยกเลกิเงนิกู้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ภายหลังจาก
ยื่นค าขอกู้  สหกรณ์ฯ จะไม่คนืค่าธรรมเนียม 

   (2) จดัสง่ File แผนธุรกิจหรือโครงการลงทนุให้กรรมการเงินกู้ เป็นรายคน เพื่อศกึษาแผนธุรกิจหรือโครงการลงทนุ 
                    (3) คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา วเิคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจหรือโครงการลงทนุ 
                    (4) คณะกรรมการเงินกู้  แจ้งผลการพิจารณาความเป็นได้ของแผนธุรกิจหรือโครงการลงทนุตอ่สมาชิกผู้กู้  และ
ด าเนินการด้านประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์หลกัประกนั 
                    (5) คณะท างานประเมินราคาและตรวจสอบหลกัทรัพย์ พิจารณารายงานการประเมนิราคาของผู้ประเมินราคา         
พร้อมพิจารณาการรับรองราคาประเมิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการเงินกู้  
                    (6) คณะกรรมการเงินกู้  พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินหลกัประกนั ผลการวิเคราะห์แผนธุรกิจหรือโครงการ
ลงทนุ และพิจารณาอนมุตัิเงินกู้  
 
 
 
 

 
 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก (จ่ายกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ) 
  สมาชิกเสียชีวติ   สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทนุให้แก่ผู้ รับผลประโยชน์  ดงันี ้

รายการ การจ่ายเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 
ข้อ 1  เงินกองทนุท่ีได้รับ อายกุารเป็นสมาชิก (งวดการส่งคา่หุ้นรายเดือน) x 1,500  บาท  ต ่าสดุ  18,000  บาท  สงูสดุไม่เกิน  

200,000  บาท   
ข้อ 2 กรณีท่ีสหกรณ์ท าประกนักบั 
        บริษัทประกนัให้สมาชิก 

- เงินคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัได้รับ  มากกว่า  เงินกองทนุท่ีค านวณตามข้อ 1                         
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเทา่กบัค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากบริษัทประกนั 
   (ตัวอย่ำง  : สหกรณ์ท ำประกนัอบุติัเหตใุห ้นำย ก (อำยสุมำชิก 24 เดือน) ทนุประกนั 100,000  
บำท  เมื่อเสียชีวิตจะไดร้ับเงินช่วยเหลือทัง้หมด  100,000  บำท ( ผลกำรค ำนวณจะไดร้ับเงินกองทนุ  
 24 x 1,500 = 36,000 บำท) โดยเบิกค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัฯ  100,000  บำท และไม่ตอ้งเบิก
จำกกองทนุ) 
- เงินคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัท่ีได้รับ  น้อยกว่า  เงินกองทนุท่ีค านวณตามข้อ 1                  
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเทา่เงินกองทนุท่ีพงึได้รับ  โดยส่วนหนึง่เบกิจากค่าสินไหมทดแทน
ท่ีได้รับจากบริษัทประกนั  ส่วนต่างให้เบกิจากกองทนุ 
     (ตัวอย่ำง  : สหกรณ์ท ำประกนัอบุติัเหตใุห ้นำย ข (อำยสุมำชิก 240  เดือน)ทนุประกนั 100,000  
บำท เมื่อเสียชีวิตจะไดร้ับเงินช่วยเหลือทัง้หมด 200,000 บำท( ผลกำรค ำนวณจะไดร้ับเงินกองทนุ 
200,000 บำท(ค ำนวณ 240 x 1,500 = 360,000 แต่ไดร้ับสูงสดุเพียง 200,000 บำท) โดยเบิก                   
ค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัฯ 100,000  บำท  และเบิกจำกกองทนุอีก 100,000 บำท)    

รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศฯ 
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การนบัอายกุารเป็นสมาชิก  ให้นบัจากงวดการส่งเงินคา่หุ้นรายเดือน  เว้นแต ่สมาชิกท่ีคณะกรรมการด าเนินการอนญุาตให้งดส่งค่าหุ้น  
รายเดือน  ให้นบัอายตุอ่เน่ืองจนถงึวนัท่ีเสียชีวติ โดยให้นบัเป็นเดือน เศษเป็นวนัให้ตดัทิง้ 

   

  สมาชิกทุพพลภาพ    จนเป็นเหตใุห้หนว่ยงานต้นสงักดัมคี าสัง่ให้ออกจากงาน  สหกรณ์จะจา่ยเงินจากกองทนุให้กบั
สมาชิก หรือผู้ รับผลประโยชน์  หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ดงันี ้

รายการ การจ่ายเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 
ข้อ 1  เงินกองทนุท่ีได้รับ อายกุารเป็นสมาชิก (งวดการส่งคา่หุ้นรายเดือน)  x 1,500  บาท   ต ่าสุดให้จ่ายไม่น้อยกวา่   

18,000  บาท   และสงูสดุไม่เกิน  200,000  บาท   
ข้อ 2 กรณีท่ีสหกรณ์ท าประกนักบั 
        บริษัทประกนัให้สมาชิก 

-  เงินคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัได้รับ  มากกว่า  เงินกองทนุท่ีค านวณตามข้อ 1  
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเทา่กบัค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากบริษัทประกนั 
-  เงินคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัท่ีได้รับ  น้อยกว่า  เงินกองทนุท่ีค านวณตามข้อ 1           
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเทา่เงินกองทนุท่ีพงึได้รับ  โดยส่วนหนึง่เบกิจากค่าสินไหมทดแทน
ท่ีได้รับจากบริษัทประกนั  ส่วนต่างให้เบกิจากกองทนุ 

-  กรณีทพุพลภาพให้เบิกได้เพียงครัง้เดยีว  และจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินช่วยเหลอืกรณีเสยีชีวิต 
การนบัอายกุารเป็นสมาชิก  ให้นบัจากงวดการส่งเงินคา่หุ้นรายเดือน  เว้นแต ่สมาชิกท่ีคณะกรรมการด าเนินการอนญุาตให้งดส่งค่าหุ้น          

รายเดือน  ให้นบัอายตุอ่เน่ืองจนถงึวนัท่ีมีค าสัง่ให้ออกจากงาน โดยให้นบัเป็นเดือน เศษเป็นวนัให้ตดัทิง้  

 
 
 กองทุนสวัสดกิารเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
 1.  เงนิบ าเหน็จสมาชิก   จา่ยให้สมาชิกท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 120  เดือนขึน้ไป ดงันี ้

อายุการเป็นสมาชิก
(เดือน) 

อัตราร้อยละ 
(ของมูลค่าหุ้น) 

ไม่เกิน 
(บาท) 

120 - 239 0.75 5,000 
240 - 359 1.00 6,000 

360 เดือนขึน้ไป 1.25 7,000 
 

  
 2.  เงนิบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ   ให้สมาชิกท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 60  เดือนขึน้ไป ดงันี ้

อายุการเป็นสมาชิก 
(เดือน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

60-119 2,000 

120-179 3,000 
180-239 4,000 

240  เดือนขึน้ไป 5,000 
 

  
 3.  เงนิบ าเหน็จสมาชิกอาวุโส   มีรายละเอียดดงันี ้

อายุของสมาชิก 
(ปีบริบูรณ์) 

อายุการเป็นสมาชิก 
(เดือน) 

อัตราร้อยละ 
(ของมูลค่าหุ้น) 

ไม่เกิน 
(บาท) 

 120 - 179 0.75 3,000 
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65 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป  180 - 239 1.00 6,000 
240 เดือนขึน้ไป 1.25 9,000 

   
 
 
  ทุนการศึกษาบุตร    สหกรณ์ฯ จดัมอบทนุการศกึษาบตุรสมาชิก/สมาชิกสมทบ ทกุปี โดยม ี2 ประเภท คือ 

1. ทนุเรียนด ี
2. ทนุสง่เสริมการศกึษา 
*** สหกรณ์ฯ จะประกาศเง่ือนไขการจา่ยทนุการศกึษาบตุรให้ทราบเป็นรายปี 

 
  ทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือสงเคราะห์การศพของสมาชิก  สมาชิกสมทบ  และคู่สมรส/ บิดามารดา/
บุตรของสมาชิก     
                สงเคราะห์การศพ    

1. สมาชิกเสยีชีวิต ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ        5,500 บาท 
2. สมาชิกสมทบเสยีชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์การศพ       2,500 บาท 
3. คูส่มรส/บิดามารดา/บตุรของสมาชิกเสยีชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์การศพ      2,500 บาท 
4.  คูส่มรส/บิดามารดา/บตุรของสมาชิกเสยีชีวิต  และบคุคลดงักลา่วเป็นสมาชิกสมทบ   
        ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ                     5,000 บาท 

 
 
 
 

 สงเคราะห์สมาชกิที่ประสบภยัพบิตัต่ิางๆ 
1. ต้องมีอายกุารเป็นสมาชิกครบ 1 ปีบริบรูณ์ โดยนบัตัง้แตว่นัท่ีได้สทิธิเป็นสมาชิกจนถงึวนัท่ีเกิดเหตภุยัพิบตัิ 
2. สมาชิก และหรือคูส่มรสต้องมช่ืีออยูใ่นทะเบยีนบ้านท่ีประสบภยัพบิตัิ  เว้นแต ่ บ้านเชา่  หรือบ้านพกัของ

ทางราชการ หรือหนว่ยงานอื่น ๆ  
3. การได้รับเงินสงเคราะห์อนัเนื่องจากประสบภยัพิบตัิ  จะต้องเป็นภยัที่เกิดจากธรรมชาติ  และเกิดจากมนษุย์  

ซึง่สง่ผลให้อาคารท่ีอยูอ่าศยัเสยีหาย  ไมร่วมทรัพย์สนิภายในอื่น ๆ 
   กรณีเกิดอทุกภยัอนัสบืเนื่องจากวาตภยั  หรือธรณีพิบตัิ  และสง่ผลให้เกิดความเสยีหายตอ่อาคารที่อยูอ่าศยั   
ให้เป็นดลุยพินจิของคณะกรรมการด าเนินการในการจ่ายเงินสงเคราะห์ประสบภยัพิบตัิ 

4. หลักเกณฑ์การจ่าย   

 
 
  ประกันภัยอุบัตเิหตุสมาชิก 

รายละเอียด ประเมินความเสียหาย การจ่ายเงนิสงเคราะห์ 

4.1 กรณีท่ีสมาชิกหรือคูส่มรสเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน 
 -  อาคารท่ีอยู่อาศยัเสียหาย  200,001 บาทขึน้ไป รายละ 5,000  บาท 

50,000 – 200,000 บาท รายละ 3,000  บาท 

4.2 กรณีท่ีสมาชิกและหรือคูส่มรสเป็นผู้อาศยั 
 -  อาคารท่ีอยู่อาศยัเสียหาย  200,001 บาทขึน้ไป รายละ 3,000  บาท 

50,000 – 200,000 บาท รายละ 1,500  บาท 

4.3 การจ่ายให้จ่ายเป็นตอ่หลงั กรณีท่ีอยู่อาศยัมีผู้ประสบภยัฯ มีสมาชิกอยู่หลายคน เช่น สมาชิก  หรือคูส่มรส  หรือพ่ีน้อง  
อาศยัอยู่บ้านเดียวกนั) 
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           สหกรณ์ฯ ได้จดัท าประกนัอบุตัิเหตใุห้กบัสมาชิกทกุคน  ทนุประกนั  100,000  บาท   
 

  ออมทรัพย์วันเกดิ 
  เป็นสวสัดิการมอบให้สมาชิกเป็นเงินขวญัถงุในยามเกษียณ และเพ่ือสง่เสริมสร้างจิตส านกึ                     
ให้สมาชิกรักการออม และออมเงินตอ่เน่ืองเพ่ือชีวิตท่ีอยู่ดีกินดี 
  1.  ให้สมาชิกท่ีสง่คา่หุ้นรายเดือนมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เปิดบญัชีออมทรัพย์วนัเกิดเท่ากบั 
จ านวนเงินท่ีสหกรณ์ฯ ฝากเงินสวสัดิการสมทบให้ในบญัชีเงินฝาก วนัท่ีสมาชิกเปิดบญัชี 
  2.  สหกรณ์ฯ จะไมใ่ห้ถอนเงินฝากหรือปิดบญัชี ในขณะท่ียงัเป็นสมาชิก เว้นแต ่กรณีเกษียณอายุ 
หรือลาออกจากหน่วยงานต้นสงักดั 
 
  เงนิกองทุนสวัสดกิารเงนิยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชกิ  
  เป็นสวสัดิการเงินยืมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก กรณีท่ี คูส่มรส บตุร รวมบตุรบญุธรรม บิดา มารดา         
ของสมาชิกเสียชีวิต  ในวงเงินไมเ่กิน 30,000 บาท  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.00 ตอ่ปี 
 
  สวัสดกิารสมาชกิที่ไม่มีบุตร 
  เป็นสวสัดิการให้สมาชิกท่ีไมม่บีตุร อาย ุ50 ปีขึน้ไป  (พ.ศ. ลบ พ.ศ.) และต้องมีอายสุมาชิกไมน้่อยกวา่ 
120 เดือนขึน้ไป  รายละ 2,000 บาท  ให้เพียงครัง้เดียว  โดยย่ืนค าขอรับเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ก็ได้  กรณีคูส่มรส
เป็นสมาชิกด้วย มีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการนีใ้นฐานะสมาชิก  

 
 
  

รายการ ค่าธรรมเนียม 
1. คา่ธรรมเนียมแรกเข้า (สมคัรสมาชิก/สมาชิกสมทบใหม่) 50  บาท 
2. สมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีเคยลาออกจากสหกรณ์ฯ  และสมคัรใหม่   

 2.1 สมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบครัง้ที่ 2  

 (1) สมคัรใหม่ภายใน 12 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีจ่ายคืนคา่หุ้น                                  คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
                                                                                                                       คา่ธรรมเนียมพิเศษ 

50  บาท 
2,000  บาท 

 (2) สมคัรใหม่เกิน 12 เดือนเป็นต้นไปนบัตัง้แต่วนัท่ีจ่ายคืนคา่หุ้น                         คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
                                                                                                                       คา่ธรรมเนียมพิเศษ 

50  บาท 
1,000  บาท 

 2.2 สมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบครัง้ที่ 3  

 (1) สมคัรใหม่ภายใน 12 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีจ่ายคืนคา่หุ้น                                  คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
                                                                                                                       คา่ธรรมเนียมพิเศษ 

50  บาท 
4,000  บาท 

 (2) สมคัรใหม่เกิน 12 เดือนเป็นต้นไปนบัตัง้แต่วนัท่ีจ่ายคืนคา่หุ้น                         คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
                                                                                                                       คา่ธรรมเนียมพิเศษ 

50  บาท 
2,000  บาท 

3. สมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีเคยลาออกจากสหกรณ์ฯ  ก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2558  และสมคัรใหม่   
 (1) สมคัรใหม่ภายใน 12 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีจ่ายคืนคา่หุ้น                                  คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 

                                                                                                                       คา่ธรรมเนียมพิเศษ 
50  บาท 

1,000  บาท 
 (2) สมคัรใหม่เกิน 12 เดือนเป็นต้นไปนบัตัง้แต่วนัท่ีจ่ายคืนคา่หุ้น                         คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 

                                                                                                                       คา่ธรรมเนียมพิเศษ 
50  บาท 
500  บาท 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
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4. สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝากทกุประเภทสญูหาย  50  บาท 
5. เงนิกู้สามัญ  
 1. กรณีขยายรับเงนิกู้ ยกเลิกเงนิกู้และขอกู้ใหม่ 

    ผู้กู้ ต้องรับเงินกู้ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีอนมุตั ิเว้นแตเ่งินกู้ ท่ีผู้กู้ท าประกนัชีวติ (เข้าร่วมโครงการประกนั
เงินกู้ ) ท่ีบริษัทประกนัชีวติตอบรับเกินเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีอนมุตัิดงักล่าว โดยให้รับเงินกู้ภายใน 15 วนั    
นบัจากวนัท่ีบริษัทประกนัชีวติ  ตอบรับการท าประกนั 
    1.1 การขยายเวลารับเงินกู้  กรณีมีความจ าเป็นไม่สามารถรับเงินกู้ ได้ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ขอขยาย
เวลาการรับเงินกู้ เป็นลายลกัษณ์อกัษรได้ครัง้ละไม่เกิน 30 วนั 

 
 
 
 

100 บาท 
 

     1.2 กรณีผู้กู้แจ้งยกเลิกเงินกู้ เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน  30 วนั    นบัแตว่นัท่ีอนมุตั ิและขอย่ืนกู้ใหม่
ส าหรับเงินกู้ประเภทเดมิ ภายในระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัท่ีแจ้งยกเลิกเงินกู้  

200 บาท 
 

     1.3 กรณีผู้กู้ไม่รับเงนิกู้และไม่แจ้งภายใน 30 วัน นบัแต่วนัท่ีอนมุตั ิและขอย่ืนกู้ใหม่ส าหรับเงินกู้
ประเภทเดมิ ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแตว่นัท่ีเงินกู้ ได้รับอนมุตัคิรัง้ก่อน 

300 บาท 
 

     1.4 การขอกู้ใหม่โดยไม่ท าประกนัชีวิต ภายหลงัจากยกเลิกเงินกู้ ท่ีกู้พร้อมท าประกันชีวติ (โครงการ
ประกนัเงินกู้ ) เน่ืองจากบริษัทประกนัชีวิตเรียกค่าเบีย้ประกนัเพิ่ม หรือขอรายละเอียดเก่ียวกบัสขุภาพเพิ่มเตมิ 
และผู้กู้ ไม่สะดวกในการด าเนินการ 

- 
 

 
   
   
   
   

รายการ ค่าธรรมเนียม 
 2. กรณีมีหนีเ้ดมิและขอย่ืนกู้ใหม่ 

    2.1 กรณีกู้ เงินสามญัประเภทเดียวกนั หากมีหนีเ้ดมิและผ่อนช าระหนีเ้ดมิไม่ถงึ 6 เดือน หรือไม่ถงึ 25% 
ของจ านวนเงินกู้   
         ยกเว้นเงินกู้สามญั-สงเคราะห์พิเศษทกุวตัถปุระสงค์ ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม 

 
200 บาท 

 

     2.2 กรณีมีเงินกู้สามญั - พฒันาคณุภาพชีวิตเดมิ (ก่อนระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามญั พ.ศ. 2554 มีผล
บงัคบัใช้) หากผ่อนช าระหนีเ้ดมิไม่ถงึ 6 เดือน หรือไม่ถงึ 25% ของจ านวนเงินกู้  และขอย่ืนกู้สามญั - พฒันา
คณุภาพชีวิตโครงการใหม่ 

200 บาท 
 

 3. กรณีเปล่ียนแปลงจ านวนเงนิ จ านวนงวด และวธีิการผ่อนช าระ  
    3.1 ระยะเวลาเท่าเดิมหรือน้อยกว่าท่ีระบใุนสญัญา  

 
200 บาท 

     3.2 ระยะเวลามากกว่าท่ีระบใุนสญัญา  400 บาท 
     3.3 ระยะเวลามากกว่าท่ีระบใุนสญัญา อนัเกิดจากการปรับแก้ไขระเบียบฯ/ประกาศของสหกรณ์ โดย

ขยายระยะเวลาการผ่อนช าระหนี ้
200 บาท 

      3.4 เปล่ียนแปลงวธีิการผ่อนช าระ จากวธีิหนึง่ เป็นอีกวธีิหนึง่  โดยเป็นไปตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 200 บาท 

 4. กรณีเปล่ียนแปลงผู้ค า้ประกัน (เว้นแต่กรณีสหกรณ์ฯ แจ้งให้ 
    เปล่ียนแปลง) 
    การเปล่ียนแปลงผู้ค า้ประกนัจากรายเดมิเป็นรายใหม่ หรือการเพิ่ม หรือลดจ านวนผู้ค า้ประกนั 

 
 

300 บาท 
6. พเิศษเพื่อการเอนกประสงค์  

 1. การขอย่ืนกู้ เงินใหม่ ในขณะที่มีหนีเ้ดมิและผ่อนช าระหนีเ้ดมิไม่ถงึ 6  เดือน หรือไม่ถงึ 25% ของจ านวน
เงินกู้  

200 บาท 

 2. การขยายเวลารับเงินกู้  กรณีมีความจ าเป็น ไม่สามารถรับเงินกู้ ได้ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ขอขยายเวลา 200 บาท 
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การรับเงินกู้ เป็นลายลกัษณ์อกัษรได้ครัง้ละไม่เกิน 30 วนั  ไม่เกิน 3 ครัง้  ตอ่ครัง้ 
 3. กรณีผู้กู้แจ้งยกเลิกเงินกู้ เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน  30 วนั นบัแต่วนัท่ีอนมุตั ิและขอย่ืนกู้ใหม่ส าหรับ

เงินกู้ประเภทเดมิ ภายในระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัท่ีแจ้งยกเลิกเงินกู้  
200 บาท 

 4. กรณีผู้กู้ ไม่รับเงินกู้และไม่แจ้งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีอนมุตั ิและขอย่ืนกู้ใหม่ส าหรับเงินกู้ประเภทเดมิ 
ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแต่วนัท่ีเงินกู้ ได้รับอนมุตัคิรัง้ก่อน 

300 บาท 

 5. การขอกู้ใหม่โดยไม่ท าประกนัชีวิต ภายหลงัจากยกเลิกเงินกู้ ท่ีกู้ เงินพร้อมท าประกนัชีวติ (โครงการประกนั
เงินกู้ ) เน่ืองจากบริษัทประกนัชีวติเรียกคา่เบีย้ประกนัเพิ่ม หรือขอรายละเอียดเก่ียวกบัสขุภาพเพิ่มเตมิ และ         
ผู้กู้  ไม่สะดวกในการด าเนินการ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ประเภท เงื่อนไข(โดยสรุป) เงนิได้คงเหลือ 

1. ฉกุเฉิน -  สมาชิกกู้ ได้ไมเ่กิน 2 เท่าของเงินเดือน ไมเ่กิน 100,000 บาท  และไมเ่กิน 95% ของ 
มลูคา่หุ้น  ผอ่นสงูสดุ 12 งวด  
-  สมาชิกสมทบกู้ ได้สงูสดุไมเ่กิน 100,000 บาท  และไมเ่กิน 95% ของมลูคา่หุ้น   
ผอ่นสงูสดุ 12 งวด  
- ย่ืนค าขอกู้และรับเงินภายในวนัเดียวกนั 

- ไมน้่อยกวา่  500  บาท 
 
- ไมก่ าหนดเงินได้คงเหลือ 

2. สามญัทัว่ไป - ไม่ท าประกันชีวติ   สมาชิกกู้ตัง้แต ่20 เท่า -  60 เท่าของเงินเดือน ไมเ่กิน 3 ล้านบาท 
(ก าหนดตามอายสุมาชิก) ผอ่นช าระสงูสดุ  120  งวด  
- ท าประกันชีวติ  จากสิทธิการกู้ปกติ  เพิ่มอีก 10 เท่า  สงูสดุ 70 เท่าของเงินเดือน             
ไมเ่กิน  3  ล้านบาท  (ก าหนดตามอายสุมาชิก)  ผอ่นช าระสงูสดุ 156 งวด  
***กรณีขอกู้ไม่เกนิ 2 ล้านบาท และไม่มีหนีเ้งนิกู้สามัญเดมิ และหนีอ้ื่น ๆ เว้นแต่
เงนิกู้ฉุกเฉิน  และหรือเงนิกู้พเิศษแบบหมุนเวียน ให้กู้หกักลบหนีท้ี่มี   ยื่นค าขอกู้
และรับเงนิกู้ภายใน 3 วันท าการ นอกเหนือจากนัน้ให้ย่ืนกู้ตัง้แต่ 1 -8 ของ ทกุเดือน  
และน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเงินกู้  

- ไมน้่อยกวา่  3,500  บาท 
 
- ไมน้่อยกวา่  2,500  บาท 

3. สามญัสงเคราะห์พิเศษ - การศพ / รักษาพยาบาล / ประสบภยัพิบติั /  งานพิธี  วงเงินกู้สงูสดุ 200,000 บาท  
- คลอดบตุร วงเงินกู้สงูสดุ 100,000 บาท   
- ผอ่นสงูสดุ 60 งวดเดือน  
- ย่ืนค าขอกู้และรับเงินกู้ภายใน 3 วนัท าการ ยกเว้นประสบภยัพิบติัน าเสนอคณะกรรมการ-
ด าเนินการพิจารณาอนมุติั 

- ไมน้่อยกวา่  1,500  บาท 

4. สามญัเพ่ือการ - เพื่อการตอ่เติมบ้าน ซอ่มแซม ปรับปรุง ตกแตง่บ้านก่อสร้างโรงจอดรถ หรือรัว้บ้าน - ไมน้่อยกวา่  2,000  บาท 

การใหบ้ริการเงินกู ้(โดยสรุป) 
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เคหะสงเคราะห์ - วงเงินกู้   40,000 บาท  และไมเ่กิน 600,000 บาท  
- ผอ่นสงูสดุ 100  งวดเดือน 
- ย่ืนค าขอกู้ตัง้แตว่นัท่ี 1-8 ของทกุเดือน และน าเสนอท่ีประชมุคณะท างานประเมินฯ            
และคณะกรรมการเงินกู้ตามล าดบั 

7. เงินกู้พิเศษ 
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ -
วลยัลกัษณ์เคหะ 1  
และวลยัลกัษณ์เคหะ 2 

- ไม่ท าประกันชีวติ  กู้ ได้ไมเ่กิน 85% ของราคาประเมินหลกัทรัพย์ สงูสดุไมเ่กินคนละ           
5  ล้านบาท (สมาชิกกู้ ร่วมกบัสมาชิก(คูส่มรส) หรือพี่น้องได้)  ผอ่นสงูสดุ 300 งวด  ไมเ่กิน
อาย ุ65 ปี 
- ท าประกันชีวติ  กู้ ได้ไมเ่กิน 105% ของราคาประเมินหลกัทรัพย์ สงูสดุไมเ่กินคนละ                 
7  ล้านบาท (สมาชิกกู้ ร่วมกบัสมาชิก(คูส่มรส) หรือพี่น้องได้) ผอ่นสงูสดุ 360  งวด          
ไมเ่กินอาย ุ65 ปี 
* วลยัลกัษณ์เคหะ 1 และวลยัลกัษณ์เคหะ 2 รวมกนัไมเ่กิน 10  ล้านบาท 
**กู้ เงินท าประกนัชีวิตให้สิทธิกู้ เงินไมเ่กินจ านวนเงินตามวตัถปุระสงค์ + ค่าเบีย้ประกนัชีวิต 
- ย่ืนค าขอกู้ ได้ทกุวนัท าการ  เสนอบริษัทฯ ประเมิน  และเสนอคณะท างานประเมินฯ  
คณะกรรมการเงินกู้  และคณะกรรมการด าเนินการตามล าดบั 

- ไมน้่อยกวา่  3,000  บาท 
 
 
- ไมน้่อยกวา่  2,000  บาท 
 

8. พิเศษแบบหมนุเวียน -  เปิดวงเงิน 1.5 เท่าของหุ้น รับเงินกู้ได้ไมเ่กิน 95% ของมลูคา่หุ้น  สงูสดุไมเ่กิน 4 ล้านบาท 

-  เปิดวงเงินไมเ่กิน 95% ของเงินฝาก  สงูสดุไมเ่กิน  3 ล้านบาท 
-  ผอ่นช าระไมเ่กิน 120 งวดเดือน(ขัน้ต ่า 500 บาท) 
-  ย่ืนค าขอกู้และรับเงินกู้ภายใน 3 วนัท าการ  
-  กรณีท าสญัญาเงินกู้ ไว้แล้ว รับเงินกู้ ได้ทกุวนัท าการ 

- ไมน้่อยกวา่  1,500  บาท 

 ประเภท เงื่อนไข(โดยสรุป) เงนิได้คงเหลือ 

9. พิเศษเพื่อการ
เอนกประสงค์ 

- ไมท่ าประกนั ผอ่นสงูสดุ 180 งวดเดือน ไมเ่กินอาย ุ65 ปี 
- ท าประกนั  ผอ่นสงูสดุ 240 งวดเดือน  ไมเ่กินอาย ุ65 ปี 
- วงเงินกู้สงูสดุ 3 ล้านบาท  ขึน้อยู่กบัราคาประเมินหลกัทรัพย์ 
- ย่ืนค าขอกู้ ได้ทกุวนัท าการ  เสนอบริษัทฯ ประเมิน  และเสนอคณะท างานประเมินฯ  
คณะกรรมการเงินกู้ตามล าดบั 

- ไมน้่อยกวา่  3,000  บาท 
- ไมน้่อยกวา่  2,000  บาท 
 

10. พิเศษเพื่อการลงทนุ
ประกอบอาชีพ 

- เพื่อการเกษตรกรรม  / พาณิชยกรรม  วงเงินกู้สงูสดุ 500,000 บาท  และไมเ่กิน 50%-
100% ของราคาประเมินหลกัทรัพย์ แล้วแตก่รณี 
- ไมท่ าประกนั ผอ่นสงูสดุ 120 งวดเดือน 
- ท าประกนั ผอ่นสงูสดุ 156 งวด 
- ย่ืนค าขอกู้ ได้ทกุวนัท าการ  ท าโครงการฯ เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาความเป็นไป
ได้ของโครงการก่อนเสนอบริษัทฯ ประเมิน  และเสนอคณะท างานฯ  และคณะกรรมการ-
เงินกู้ตามล าดบั 

 
 
- ไมน้่อยกวา่  2,000  บาท 
- ไมน้่อยกวา่  1,000  บาท 

 
“พัฒนาคน พัฒนางาน ยดึหลักธรรมาภบิาล ปฏิบัตงิานโปร่งใส สมาชกิชื่นใจ 

ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและสังคม” 
..................................... 

ธนาคารกรุงไทย  สาขาท่าศาลา  ประเภทออมทรัพย์ 
        เลขที่บัญชี 828-1-46520-4 
ธนาคารออมสนิ  สาขาย่อยวลัยลักษณ์  ประเภทออมทรัพย์ 
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เลขที่บัญช ี053280810697 
     :  wusaving@wu.ac.th 
     facebook : wusaving@hotmail.com 

ตดิต่อสอบถาม  :   Fax 3172  โทรศัพท์มือถือ  082-4223331 
 นายสมเกียรติ   เพชรวรพนัธ์                 ผู้จดัการ                            3115 
 นางดวงพร       ศรีแก้วณวรรณ์         ผู้ช่วยผู้จดัการ           3180 
 นางกอบสขุ      ย่ิงยงค์                เจ้าหน้าท่ีการเงิน    3173 
 นางสาวธญัพร  จิตวิรัตน์นกุลู        เจ้าหน้าท่ีธุรการ         3172 

เวลาเปิด-ปิดท าการ 08.30-16.30 น. 
เวลารับ-จ่ายเงนิ  09.00-15.00 น. 
งดให้บริการรับ-จ่ายเงนิ วันหยุดคร่ึงปีธนาคารและวันหยุดชดเชยคร่ึงปีธนาคารของทุกปี 

 
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
  222  อาคารไทยบุรี ชัน้ 1  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา   
  จ.นครศรีธรรมราช  80161 
          

ข้อมูล ณ  เดือนมีนาคม  2560 
 

mailto:wusaving@wu.ac.th

