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โครงกำร

3 ส.ค. 62



จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือ  1 ก.พ. 39

สมาชิกผูก่้อตัง้ 

64 ราย 1,303 ราย

ทนุแรกตัง้

38,020 บาท 841.64 ล้านบาท
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ประวัติควำมเป็นมำ
30 มิ.ย. 62
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คือ...ความเช่ือร่วมกนัทีว่่า การช่วยตนเองและการช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ จะน าไปสู่การกนิด ีอยู่ด ี
มคีวามเป็นธรรม และสันตสุิขในสังคม

อุดมกำรณ์ หลักกำร วิธีกำรสหกรณ์

อุดมกำรณ์สหกรณ์ 



คือ...แนวทางทีส่หกรณ์ยดึถือปฏิบัตเิพ่ือให้คุณค่าทางสหกรณ์
เกดิผลเป็นรูปธรรม
ประกอบด้วย 7 ประการ

หลกัการสหกรณ์

66666



หลักกำรที่ 1 : กำรเป็นสมำชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้ำง
- เข้าออกตามความสมัครใจ / เต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก / ไม่มีการกีดกันทางเพศ 
ฐานะทางสังคม ฯลฯ

หลักกำรที่ 2 : กำรควบคุมโดยสมำชิกตำมหลักประชำธิปไตย
- ควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย / สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน

หลักกำรที่ 3 : กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจของสมำชิก
- ร่วมลงทุน (ซื้อหุ้น) อย่างเสมอภาค / ควบคุมการใช้เงินทุนตามแนวทางประชาธิปไตย 
อุดหนุน และใช้บริการของสหกรณ์ มิใช่เพื่อมุ่งหวังได้รับประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั้น

หลักกำรที่ 4 : กำรปกครองตนเองและควำมเป็นอิสระ
- เป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง ปกครองตนเองโดยมวลสมาชิกควบคุมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย / ด ารงความเป็นอิสระ 

77777



หลักกำรที่ 5 : กำรศึกษำ ฝึกอบรม และสำรสนเทศ
- การให้การศึกษา ฝึกอบรมสมาชิก และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ เพื่อการ
พัฒนาตนเอง

หลักกำรที่ 6 : กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์
- การให้บริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิผล การเสริมสร้างความเข้มแข็งในขบวนการ
สหกรณ์ โดยการร่วมมือในทุกระดับ

หลักกำรที่ 7 : กำรเอื ออำทรต่อชุมชน
- เพื่อการพัฒนาชุมชนให้เจริญยั่งยืนตามนโยบายที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

วิธีกำรสหกรณ์

คือ...การน าหลักการมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
ประโยชน์ของมวลสมาชิก/ชุมชน โดยไม่ละเลยหลักธุรกิจที่ดี

88888
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ไม่ใช่เพ่ือก าไรสูงสุด

แต่เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

สมาชิก  และผู้มีส่วนร่วมในสหกรณ์

99999

เป้ำหมำยของสหกรณ์



มี...ก็ไปฝาก

ล าบาก...ก็ไปถอน

เดือดรอ้น...ก็ไปก ู้

10

สหกรณ.์..เพื่อสมำชิก
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ดอกเบี ยเงินกู้ ต่้ำ สวัสดิกำร มำก

ดอกเบี ยเงินฝำก สูง บริกำร ดี

เงินปันผล สูง ประสิทธิภำพ สูง

เงินเฉลี่ยคืน สูง ประสิทธิผล ดี

ทุนส้ำรอง มำก ประหยัด สุด

ต้นทุน ต่้ำ ประทับใจ สูง

ก้ำไร สูง

สหกรณ.์..ในอุดมกำรณ์



1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ 

2. เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามัญ

3. เสนอ -ได้รับเลือกเป็น ประธาน/กรรมการ/          
ผู้ตรวจสอบกจิการ

4. รับบริการทางธุรกจิและทางวชิาการ

5. รับสวสัดกิาร/สิทธิอ่ืนๆ ตามทีก่ าหนดใน 

ข้อบังคบั/ระเบียบ

สิทธิของสมาชิก

12



1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั  มต ิ ค าส่ัง

2. เข้าร่วมประชุมทีส่หกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกจิการสหกรณ์

4. สอดส่องดูแลกจิการสหกรณ์

5. ร่วมมือกบัคณะกรรมการฯ พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง  มัน่คง

หน้าที่ของสมาชิก
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1. มุ่งมัน่อุทศิ เพ่ือพฒันาสหกรณ์ก้าวหน้า โดยยดึมัน่ อุดมการณ์ 

หลกัการและวธีิการสหกรณ์ 

2.   ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 

3. สอดส่อง ดูแล และส่งเสริมสนับสนุนกจิการของสหกรณ์ 

เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรทีเ่ข้มแขง็

4.   ร่วมทางธุรกจิของสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ 

5. ร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์พฒันาสหกรณ์

ให้เจริญรุ่งเรือง มัน่คง

6.   มุ่งมัน่ ด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

จรรยาบรรณของสมาชิก



1. เงนิปันผล 2. เงนิเฉลีย่คืน

3. ดอกเบีย้เงินฝาก

4. ดอกเบีย้เงนิกู้

5. สวสัดกิารต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเป็นสมำชิก

15



พนักงำน/ ลูกจ้ำงประจ้ำ สมำชิก

ค่ำหุ้นรำยเดือน

• ไม่ต่้ำกว่ำ 5% ของเงินได้รำยเดือน และไม่เกินเดือนละ 50,000 บำท

• เงินเดือนเกินกว่ำ  60,000 บำท  ช้ำระค่ำหุ้นขั นต่้ำ 3,000 บำท ก็ได้

16
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1. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ 

2. ถือหุ้น ได้ไม่เกนิ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  

และไม่เกนิ 1.0 ล้านบาท

3. ฝากเงนิได้ทุกประเภท

4. กู้เงนิได้ โดยเป็นไปตามระเบียบฯ 

5. ได้รับสวสัดกิารตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบ/ประกาศ

17

สิทธิของสมาชิกสมทบ



- ลูกจ้ำงช่ัวครำว
- บิดำมำรดำของสมำชิก / สมำชิกสมทบ
- คู่สมรส บุตร(20 ปีบริบูรณ)์ ของสมำชิก
- นักศึกษำ(20 ปีบริบูรณ์) ศิษย์เก่ำ

สมำชิกสมทบ

ค่ำหุ้นรำยเดือน

ขั นต่้ำ  100 บำท ไม่เกิน 10,000 บำท

18



สมาชิกสมทบ 
ที่เป็น ลูกจ้างช่ัวคราว

ได้สิทธิ เทียบเท่าสมาชิกอายุการเป็นสมาชิก ครบ 3 ปี

โอนย้ายเป็นสมาชิก

19
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หุ้นถอนออกได้ เมื่อลำออก ถือเป็นกำรออมเงิน 
ได้รับผลตอบแทนเมื่อสิ นปี

เป็นเงินปันผล (ปี 2561 = 5.18% ต่อปี)  

หุ้นสะสมและเงินปันผลที่ไดร้ับ(อัตรำเงนิปันผลโดยประมำณ 5.00%)

ค่ำหุ้น
รำยเดือน

มูลค่ำหุ้น
ส่งครบ 1 ปี

ครบ 1 ปี ได้รับ
เงินปันผล

มูลค่ำหุ้น
ส่งครบ 20 ปี

เงินปันผล
ที่ได้รับรวม 

20 ปี

หลัง 20 ปี               
จะได้รับปันผล            

ปีละ

1,000 12,000 276 240,000 119,520 12,120

2,000 24,000 553 480,000 239,060 24,240

3,000 36,000 830 720,000 358,600 36,360

4,000 48,000 1,107 960,000 482,900 48,480

5,000 60,000 1,382 1,200,000 603,660 60,600

20
20



อัตรำเงินปันผล และอัตรำเงินเฉลี่ยคืน

5 ปีย้อนหลัง
ประจ้ำปี อัตรำเงินปันผล (%) อัตรำเงินเฉลี่ยคืน (%)

2557 5.08 10.85

2558 5.12 11.00

2559 5.13 11.25

2560 5.20 12.15

2561 5.18 12.15

เงินปันผล ผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรถือหุ้น

เงินเฉลี่ยคืน เงินท่ีสหกรณ์จ่ำยคืนให้สมำชิก
ค้ำนวณจำกดอกเบี ยเงินกู้ที่จ่ำยมำทั งปี

อัตรำเงินปันผล และอัตรำเงินเฉลี่ยคืน 5 ปีย้อนหลัง



บริกำรเงินฝำก

ที่หลำกหลำย
เงนิฝากทุกประเภทของสหกรณ์ฯ

ได้รับยกเว้นภาษี

ยกเว้น เงนิฝากประจ า 



ประเภท สหกรณ์ กรุงไทย ออมสิน

ออมทรัพย์ 1.15 0.50 0.50

ออมทรัพย์พเิศษ 2.35 - 0.90

ทรัพย์ประดู่  (24 เดือน) 3.40 2.25 1.75

ทวีทรัพย์ (ประจ ำ 3 / 6 เดือน) 2.60 - 3.05 0.90 / 1.15 1.15 / 1.40

(30 ก.ค. 62 )

ดอกเบี ยเงินฝำกสหกรณ์ฯ ไม่หักภำษี  

เปรียบเทียบอัตรำดอกเบี ย (% ต่อปี)



1. เปิดบัญชีขั้นต ่า 100 บาท 

2. ฝากเงนิเพิม่/ ถอนเงิน จ านวนเท่าไหร่  เม่ือใดกไ็ด้
ยอดคงเหลือขั้นต ่า 100 บาท 

3. ดอกเบีย้ทบต้น ปีละ 2 คร้ัง เดือน มี.ค. และ ก.ย.

1.15% ต่อปี

24

24
24

ออมทรัพย์



ออมทรัพย์พเิศษ

• 500 บาท - 65.0 ล้านบาท  2.35% ต่อปี

• จ านวนเงินฝากที่เกนิ 65.0 ล้านบาท  3.10% ต่อปี 

ค านวณดอกเบีย้แบบขั้นบันได



1. เปิดบัญชี ขั นต่้ำ 500 บำท 

2. ฝำกเพ่ิมจ้ำนวนเงินเท่ำไหร่  เมื่อใดก็ได้

3. ในแต่ละเดือน ถอนไม่มีค่ำธรรมเนียม 1 ครั ง      ครั งที่ 2 เป็นต้นไป                                  
ค่ำธรรมเนียม 1% ของจ้ำนวนเงินที่ถอน ไม่ต่้ำกว่ำ 10 บำท  ยอดคงเหลือขั นต่้ำ                 
500 บำท

4.   ดอกเบี ยทบเป็นต้น ปีละ 2 ครั ง  เดือน ม.ีค. และ ก.ย. 

26
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ทรัพย์ประดู่

• 24 เดือน  3.40% ต่อปี

• 36 เดือน  3.50% ต่อปี 

• 48 เดือน  3.60% ต่อปี

• 60 เดือน  3.70% ต่อปี

อตัราดอกเบีย้คงที่



• ฝำกรำยเดือนเท่ำกันทุกเดอืน ขั นต้่ำ 100 บำท  สูงสุดรวมกันไม่เกิน 
600,000 บำท (ยกเว้นภำษี)  ได้คนละ 1 บัญชี 

• คิดดอกเบี ยให้ทุกยอดที่ฝำกครบ 3 เดือน และทบเป็นต้นเงิน 
(ประมวลผล/บันทึกรำยกำรให้ เมื่อฝำกครบก้ำหนด)

• ฝำกไม่ครบ 3 เดือน ไม่จ่ำยดอกเบี ย

• ฝำกไม่ครบก้ำหนด  แต่เกิน 3 เดือน ได้ดอกเบี ยอัตรำออมทรัพย์
(1.15%)  ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นภำษี (15%)

28
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ฝำก เดือน ต้นทุน ดอกเบี ยรับ ครบก้ำหนด

1,000 24 24,000 870 24,870

1,000 36 36,000 2,010 38,010

1,000 48 48,000 3,690 51,690

1,000 60 60,000 5,990 65,990

29
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ทวีทรัพย์

• 500 - 999,999.99 บำท  2.60% ต่อปี

• 1,000,000 – 4,999,999.99 2.85% ต่อปี 

• 5 ล้ำนบำท ขึ นไป 3.05% ต่อปี

อัตรำดอกเบี ยแบบก้ำวหน้ำ

ควรเป็นเงินออม
ที่ตั งใจจะฝำกนำน ๆ 
ไม่ควรถอนในระยะสั น 

หรือถอนบ่อย ๆ



1. เปิดบัญชี ขั นต่้ำ 500 บำท 

2. ฝำกเพ่ิมจ้ำนวนเงินเท่ำไหร่  เมื่อใดก็ได้

3. ถอนก่อนก้ำหนดได้ดอกเบี ย ยอดที่ถอนจะได้ดอกเบี ยครึ่งหนึ่งของอัตรำดอกเบี ยออม
ทรัพย์(0.625%)

4. ดอกเบี ยทบปีละ 4 ครั ง  เดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค.

5. ยอดเงินที่น้ำฝำกใหม่ทุกรำยกำร จะจ่ำยดอกเบี ยให้เมื่อฝำกรำยกำรนั นได้ผ่ำนกำรจ่ำย
ดอกเบี ยตำมข้อ 4 มำแล้วหนึ่งครั ง แต่จะน้ำดอกเบี ยไปเข้ำให้ในครั งถัดไป

ควรเป็นเงินออมที่ฝำก
นำน ๆ ไม่ถอนในระยะสั น 
หรือถอนบ่อย ๆ

31
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นำย ก. น้ำเงินฝำกวันที่  9 พ.ค. 61 จ้ำนวน 10,000 บำท  
ในเดือน ม.ิย. 61 สหกรณ์ฯ มีกำรจ่ำยดอกเบี ย แต่ส้ำหรับยอดฝำกนี  จะไม่ทบดอกเบี ยให้  

สหกรณ์ฯ จะทบดอกเบี ยให้ในเดือน  ก.ย. 61, ธ.ค. 61, มี.ค. 62, มิ.ย. 62 ตำมล้ำดับ(เงื่อนไขตำมข้อ 5) 
แต่หำกฝำกต่อเนื่อง จะได้ดอกเบี ยทุกสำมเดือน (เงื่อนไขตำมข้อ 4)





ให้สมำชิกที่ส่งค่ำหุ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
เปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ / ฝำกเงินเพิ่ม

ในเดือนเกิดของทุกปี
สหกรณ์ฯ จะสมทบเงินฝำกให้ทันที  ในจ้ำนวนเงินที่เท่ำกัน 

สะสมไปตลอดจนกว่ำจะเกษยีณ / ลำออก

อัตรำดอกเบี ย 
4.00% ต่อปี

ออมทรัพย์วันเกิด



หักเงินเดือน / หักจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์  
ตั งแต่ 100 บำท  ไม่เกิน 10,000 บำท ต่อเดือน

เงินสะสม / เงินส้ำรองเลี ยงชีพ / เงินชดเชย / เงินบ้ำเหน็จ / 
เงินอื่น ๆ ที่ได้จำกเกษียณอำยุ  ต้องฝำกภำยใน 90 วัน

ฝำกเพิ่ม

ออมทรัพย์วันเกิด

ยังไม่เกษียณอำยุ / ลำออกจำกสหกรณ์   จะถอนหรือปิดบัญชีไม่ได้

ถอนเงิน

ไม่มีหนี สินกับสหกรณ์ ให้ถอนปีละ 1 ครั ง  ไม่เกิน 50% ของ               
เงินฝำกคงเหลือ

มีหนี สินกับสหกรณ์ ให้ถอนเงินเพื่อช้ำระหนี สินสหกรณ์เท่ำนั น

ฝำกเงินเพิ่มในเดือนเกิด  ตำมจ้ำนวนที่สหกรณ์ก้ำหนด                          
รับสวัสดิกำรวันเกิด(เป็นเงินฝำกให้เท่ำกัน) สมทบให้ในเดือนเกิด
เท่ำนั น







บริกำรเงินกู้



สำมัญทั่วไป(ผ่อนไม่เกิน 60 งวด) = 6.55% 

สงเครำะห์พิเศษ = 5.00%

เคหะสงเครำะห์ = 5.95%

สวัสดิกำรซื อบ้ำนพักอำศัย = 6.70%

เงินกู้  ใช้บุคคล (สมำชิก) ค ้ำประกัน / ดอกเบี ย

สำมัญทั่วไป (ผ่อนเกิน 60 งวด) = 6.70%



เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ 
- วลัยลักษณ์เคหะ 1 (= 5.95%,  5.75%)
- วลัยลักษณ์เคหะ 2 (= 6.50%,  6.25%)

เอนกประสงค์ = 6.70%

เงินกู้ ใช้หลักทรัพย์ เป็นหลักประกัน / ดอกเบี ย



เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน
- มูลค่ำหุ้นเป็นหลักประกัน (ดบ. = 6.15%)
- เงินฝำกเป็นหลักประกัน (ดบ.= อัตรำดอกเบี ยเงินฝำก +2.00%)

โอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่ำหุ้น
หรือเงินฝำกเป็นประกัน



1.  กู้ได้ 2 เท่ำของเงินเดอืน  ไม่เกิน  100,000 บำท                           
ไม่เกิน  95%  ของมูลค่ำหุ้น (จ้ำนวนที่น้อยกว่ำ) 

2.  ผ่อนไม่เกิน 12 งวด 

เงินกู้ฉุกเฉิน / ดบ. 6.45% ต่อปี



1. ไม่ท้ำประกันชีวิต   พนักงำนประจ้ำ  60 เท่ำของเงินเดือน                                   
พนักงำนสัญญำจ้ำง  40 เท่ำของเงินเดือน                                            
ไม่เกิน 3.0 ล้ำนบำท     ผ่อนสูงสุด 120 งวด

2. ท้ำประกันชีวิต พนักงำนประจ้ำ 70  เท่ำของเงินเดือน                                   
พนักงำนสัญญำจ้ำง  40  เท่ำของเงินเดือน
ไม่เกิน  3.0 ล้ำนบำท    ผ่อนสูงสุด 156 งวด

เงินกู้สำมัญทั่วไป  

ผ่อนไม่เกิน 60 งวด 

ดอกเบี ย 6.55% ต่อปี

ผ่อนเกิน 60 งวด 

ดอกเบี ย 6.70% ต่อปี



เงินกู้สำมัญสงเครำะห์พิเศษ ดบ.=5.00%  ต่อปี 

• เสียชีวิต (บิดำ มำรดำ คู่สมรส บุตรของสมำชิก)

• รักษำเป็นผู้ป่วยในของโรงพยำบำล

• ประสบภัยพิบัติ

• พิธีต่ำง ๆ

• คลอดบุตร

200,000 บำท

ผู้ค ้ำประกัน อย่ำงน้อย 1 รำย  ผ่อนสูงสุด 60 งวด

100,000 บำท



เงินกู้สำมัญเพื่อกำรสงเครำะห์  (5.95% ต่อปี) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อกำรต่อเติมบ้ำน ซ่อมแซม ปรับปรุง  ตกแต่ง  หรือ          
ท้ำ Built in ก่อสร้ำงโรงจอดรถ หรือรั วบ้ำน

เป็นบ้ำนของสมำชิก  คู่สมรส  บุตร  บิดำ  มำรดำ             
ของสมำชิก  และบิดำ มำรดำ ของคู่สมรสของสมำชิก

ขั นต่้ำ  40,000 บำท   ไม่เกิน 600,000 บำท

หลักประกัน  เป็นบุคคล อย่ำงน้อย 1 รำย  ผ่อนสูงสุด 100 งวด



วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นสวัสดิกำรซื อที่ดินพร้อมบ้ำน หรืออำคำรชุด ในส่วนของ

เงินดำวน์ ประกอบด้วย จ้ำนวนเงินที่ช้ำระในวันจองวันท้ำสัญญำ 

และที่จะต้องผ่อนเงินดำวน์รำยเดือน

ไม่เกินเงินดำวน์ที่ต้องจ่ำย และไม่เกิน 150,000 บำท

หลักประกัน  เป็นบุคคล อย่ำงน้อย 1 รำย  ผ่อนสูงสุด 48 งวด

เงินกู้สำมัญ – โครงกำรสวัสดิกำรซื อบ้ำนพักอำศยั 
(6.70%  ต่อป)ี 



เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ 

** ไม่ท้ำประกันชีวิต 85% ของรำคำประเมิน  
ไม่เกิน  5.0 ล้ำนบำท ผ่อนสูงสุด 300 งวด
ไม่เกินอำยุ 65 ปี

** ท้ำประกันชีวิต 105% ของรำคำประเมิน 
ไม่เกิน 7.0 ล้ำนบำท  ผ่อนสูงสุด 360 งวด
ไม่เกินอำยุ 65 ปี

จ้ำนวนเงินกู้  วลัยลักษณ์เคหะ 1 และวลัยลักษณ์เคหะ 2
รวมกัน ไม่เกิน 10 ลบ.

***เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ  เกินอัตรำร้อยละ 100 ของหลักประกัน  
1. ช้ำระเงินกู้งวดแรก ในวันรับเงินกู้
2. หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ้ำปี จ้ำนวน 50% ช้ำระหนี 



วลัยลักษณ์เคหะ 1 = เพื่อที่อยู่อำศัยของตนเอง ครอบครัว 
ณ ขณะนี  ต้องเป็นที่อยู่ที่เป็นภูมิล้ำเนำเดิม                     
หรือใกล้สถำนที่ท้ำงำน

วลัยลักษณ์เคหะ 2 = เพื่อที่อยู่อำศัยในอนำคต 

รำยกำร
ดอกเบี ย

ไม่ท้ำประกันชีวิต ท้ำประกันชีวิต

วลัยลักษณ์เคหะ 1 5.95% 5.75%

วลัยลักษณ์เคหะ 2 6.50% 6.25%



เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน

เบิกใช้เงินกู้ได้ไม่เกิน  90% ของหลักประกัน

ผ่อนไม่เกิน  120  งวด  ผ่อนขั นต่้ำไม่น้อยกว่ำ  500  บำท

เป็นเงินกู้แบบหมุนเวียน เปิดวงเงนิ ท้ำสัญญำครั งเดียวไม่เกิน 

10 ปี รับเงินกู้เพิม่ได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องท้ำสัญญำใหม่ (เว้นแต่สัญญำหมดอำย)ุ

• ทุนเรือนหุ้น ดบ. 6.15% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 4.0 ล้ำนบำท

• เงินฝำก (ดบ.เท่ำกับ ดบ.เงินฝำกหลักประกัน + 2% ต่อปี)
วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน  3.0 ล้ำนบำท



วัตถุประสงค์
(1)  ช้ำระหนี (4)  กำรปรับปรุง/ สร้ำง/ ซื ออสังหำริมทรัพย์
(2)  กำรศึกษำ (5)  เพื่อกำรอื่น ๆ 

(3)  กำรประกอบอำชีพ

เงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ (6.70% ต่อปี)

หลักประกัน

วงเงินกู้ (ของรำคำประเมิน)

ไม่ท้ำ
ประกันชีวิต

ท้ำ
ประกันชีวิต

ที่ดินว่ำงเปล่ำ ไม่ได้ท้ำประโยชน์ 50% 65%

ที่ดินว่ำงเปล่ำที่มีกำรท้ำประโยชน์ 65% 80%

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง  80% 95%

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3.0 ล้ำนบำท 







กำรค ้ำประกัน











หนีใ้นอนาคตหรือหนีม้เีง่ือนไขจะประกนัไว้เพ่ือเหตุการณ์ซ่ึงหนีน้ั้นอาจ
เป็นผลได้จริงกป็ระกนัได้  แต่ต้องระบุวตัถุประสงค์การก่อหนีท้ี่ค า้ประกนั 
ลกัษณะของมูลหนี ้ จ านวนเงนิสูงสุดทีค่ า้ประกนั และระยะเวลาในการก่อหนี ้
ทีจ่ะค า้ประกนั เว้นแต่เป็นการค า้ประกนัเพ่ือกจิการเน่ืองไปหลายคราว  จะไม่
ระบุระยะเวลากไ็ด้

สัญญาค า้ประกนัต้องระบุหนีห้รือสัญญาที่ค า้ประกนัไว้โดยชัดแจ้ง
และผู้ค า้ประกนัรับผดิเฉพาะหนีห้รือสัญญาทีร่ะบุไว้เท่าน้ัน

มาตรา 681/1
ข้อตกลงใดทีก่ าหนดให้ผู้ค า้ประกนัต้องรับผดิอย่างเดยีวกบัลูกหนีร่้วม 
หรือในฐานะลูกหนีร่้วม ข้อตกลงน้ันเป็นโมฆะ



มำตรำ ๖๘๖

เมื่อลูกหนี ผิดนัด เจ้ำหนี ต้องมีหนังสือบอกกล่ำวไปยังผู้ค ้ำประกัน
ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ลูกหนี ผิดนัด 

เจ้ำหนี จะเรียกให้ผู้ค ้ำประกันช้ำระหนี ก่อนที่หนังสือบอกกล่ำวจะไป
ถึง ผู้ค ้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค ้ำประกันที่จะช้ำระหนี เมื่อหนี ถึง

ก้ำหนดช้ำระ

กรณีเจ้ำหนี มิได้มีหนังสือบอกกล่ำวภำยในก้ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ผู้ค ้ำประกันหลุดพ้น
จำกควำมรับผิดในดอกเบี ย และค่ำสินไหมทดแทน ค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่ง

หนี รำยนี  บรรดำที่เกิดขึ นภำยหลังจำกพ้นก้ำหนดเวลำดังกล่ำว





























สวัสดิกำร



เกิด
สวสัดิการ

ออมทรพัยว์นัเกิด

แก่
บ าเหน็จเกษียณอาย ุ/
ออมทรพัยว์นัเกิด 

(ถอนได้เม่ืออายเุกิน 60 ปี หรือลาออก) /
สมาชิกท่ีไม่มีบตุรเจบ็

กองทนุช่วยเหลือสมาชิก
(ทพุพลภาพ)

และ
ประกนัอบุติัเหต ุ(สญูเสียอวยัวะ)

73

ตาย
กองทนุช่วยเหลือสมาชิก (ตาย)

และ
เงินสงเคราะหก์ารศพ

สวสัดิการ (สมาชิก)



ทุนการศึกษาบุตร ประสบภัยพบิัติ

เงนิกองทุนสวสัดกิารเงนิยืมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก

สมาชิกยืมเงิน กรณ ีคู่สมรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา มารดา ของสมาชิกเสียชีวติ  ในวงเงิน 
30,000 บาท  

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.00 ต่อปี

สงเคราะห์การศพสมาชิก / ครอบครัว

7474

สวสัดิการอ่ืน



มอบให้สมาชิกทีส่่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เปิดบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ / ฝากเงนิเพิม่  ในเดือนเกดิของทุกปี

สหกรณ์ฯ จะสมทบเงนิฝากให้ทนัท ี ในจ านวนเงนิทีเ่ท่ากนั 
สะสมไปตลอดจนกว่าจะเกษียณ / ลาออก

สวสัดกิารออมทรัพย์วนัเกดิ

ปี 2562 = 423 บาท
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รำยกำร กำรจ่ำยเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิก

ข้อ 1 เงินกองทุน
ที่ได้รับ

อำยุกำรเป็นสมำชิก(งวดกำรส่งค่ำหุ้นรำยเดือน) x 1,500 บำท  
ต่้ำสุด  18,000 บำท  สูงสุดไม่เกิน  200,000 บำท  

ข้อ 2 กรณีที่สหกรณ์
ท้ำประกันกับบริษัทฯ          
ให้สมำชิกรำยใด              
ให้จ่ำยเงินจำกกองทุน 
ดังนี 

-เงินค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทประกันได้รับ  มำกกว่ำ เงินกองทุนที่ค้ำนวณตำมข้อ 1
สมำชิกจะได้รับเงินช่วยเหลือเท่ำกับค่ำสินไหมทดแทน

(ตัวอย่าง : สหกรณ์ท าประกันอุบัติเหตุให้ นาย ก (อายุสมาชิก 24 เดือน) 
ทุนประกัน 100,000  บาท  เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด  100,000  บาท                              
(ผลการค านวณจะได้รับเงินกองทุน 24 x 1,500 = 36,000 บาท) โดยเบิกค่าสินไหมทดแทน
จากบริษัทฯ  100,000  บาท  และไม่ต้องเบิกจากกองทุน)

- เงินค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทประกันที่ได้รับ  น้อยกว่ำ เงินกองทุนที่ค้ำนวณตำมข้อ 1 
สมำชิกจะได้รับเงินช่วยเหลือเท่ำเงินกองทุนที่พึงได้รับ  โดยส่วนหนึ่งเบิกจำกค่ำสินไหมทดแทนที่
ได้รับจำกบริษัทประกันส่วนต่ำงให้เบิกจำกกองทุน
(ตัวอย่าง  : สหกรณ์ท าประกันอุบัติเหตุให้ นาย ข (อายุสมาชิก 240  เดือน)ทุนประกัน 

100,000  บาท เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด 200,000 บาท( ผลการค านวณ            
จะได้รับเงินกองทุน 200,000 บาท (ค านวณ 240 x 1,500 = 360,000 แต่ได้รับสูงสุด 200,000 
บาท) โดยเบิกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ 100,000 บาท  และเบิกจากกองทุนอีก 100,000 
บาท)   

สมาชิกเสียชีวติ / ทุพพลภาพ



เงินบ าเหน็จสมาชิก
(ให้เม่ือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกดั  

และลาออกจากการเป็นสมาชิก)

อายุการเป็นสมาชิก
(เดือน)

อตัราร้อยละ
(ของมูลค่าหุ้น)

ไม่เกนิ
(บาท)

120-239 0.75 5,000

240-359 1.00 6,000

360 เดือนขึน้ไป 1.25 7,000



เงนิบ าเหน็จสมาชิกเกษยีณอายุ

อายุการเป็นสมาชิก(เดือน) ไม่เกนิ(บาท)

60-119 2,000

120-179 3,000

180-239 4,000

240 เดือนข้ึนไป 5,000

จ่ายให้สมาชิกทีเ่กษียณอายุงาน 
(ไม่ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออก จากการเป็นสมาชิก)



เงนิบ าเหน็จสมาชิกอาวุโส

อายุของสมาชิก
(ปีบริบูรณ์)

อายุการเป็นสมาชิก
(เดือน)

อตัราร้อยละ
(ของมูลค่าหุ้น)

ไม่เกนิ
(บาท)

65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป

120-179 0.75 3,000

180-239 1.00 6,000

240 เดือน
ข้ึนไป

1.25 9,000

จ่ายให้สมาชิกทีม่อีายุตั้งแต่  65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 
และเม่ือลาออกจากสมาชิก



สงเคราะห์การศพ

สมาชิก 6,500.-

สมาชิกสมทบ 3,000.-

บิดา/มารดา/บุตร/คู่สมรส

(ของสมาชิก)
3,000.-



สงเคราะห์สมาชิกทีป่ระสบภัยพบิัติต่าง ๆ

1. สมำชิก/คู่สมรสเป็นเจ้ำบ้ำนหรือเจ้ำของบ้ำน

1.1 เสียหำยทั งหมด ประเมินควำมเสียหำย 200,001 บำทขึ นไป 5,000

1.2 เสียหำย ประเมินควำมเสียหำย 50,000 -200,000 บำท 3,000

2. สมำชิก/คู่สมรสเป็นผู้อำศัย

2.1 เสียหำยทั งหมด ประเมินควำมเสียหำย 200,001 บำทขึ นไป 3,000

2.2 เสียหำย ประเมินควำมเสียหำย 50,000 -200,000 บำท 1,500



สวสัดกิารส าหรับสมาชิกทีไ่ม่มีบุตร

ต้องมีอำยุ 50 ปีขึ นไป (พ.ศ. ลบ พ.ศ.)

ต้องมีอำยุสมำชิกตั งแต่ 120 เดือนขึ นไป

รับ
2,000.-

*** คู่สมรสที่เป็นสมำชิก  มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรในฐำนะสมำชิกด้วย

ให้สิทธิแค่ครั งเดียวเท่ำนั น



ทุนกำรศึกษำบุตร

(ประกำศเปิดรับสมัครทุนเป็นปี ๆ 
ประมำณเดือน มิ.ย. – ก.ค. ของทุกป)ี

ประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำ / ปวช.

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.) / อนุปริญญำ

ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ



จัดสวัสดิกำรสมำชิกและครอบครัว

กองทุนสวสัดกิารเงนิยืมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำรศพ กรณีบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสมำชิกเสียชีวิต 
ได้แก่ คู่สมรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดำ มำรดำ

ไม่เกิน 30,000 บำท/ศพ   ช้ำระคืนภำยใน 30 วัน 
ไม่มีดอกเบี ย ผู้ค ้ำประกัน 1 รำย

อัตรำดอกเบี ย 0% ต่อปี



กิจกรรมอบรม
วิชำชีพ

นวดฝ่ำเท้ำ

7 ส.ค. 62
โยคะ



http://saving.wu.ac.th/

e-mail  :  wusaving@hotmail.com

facebook :  wusaving

โทร.3172 - 3172 – 3115 - 3180

8787

http://saving.wu.ac.th/
mailto:wusaving@wu.ac.th


1. เขา้เวบ็ไซตข์องสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัวลยั

ลกัษณ ์จ ากดั

https://saving.wu.ac.th/

เข้าทางนีค่้ะ

https://saving.wu.ac.th/


ก้ำหนดรหัส : เลขสมำชิก
Password : เลขบัตรประจ้ำตัวประชำชน



เปล่ียนรหสัผ่าน

อย่างน้อย 6 ตัว
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สหกรณ์ฯ ได้รับคดัเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจงัหวัด ประเภท

สหกรณ์ออมทรพัย์ เนื่องในวันสหกรณ์แหง่ชาติจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าป ี2555

ประจ าป ี2561



สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลรายงานกจิการประจ าปี ระดับดีเด่น       ประจ าปี 
2556

จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั (ชสอ.)  



สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัล                      

ผู้ช่วยผูจั้ดการสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด  ประจ าปี 2558



สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัล                       

ผลงานนวัตกรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์  ระดับดีมาก

ประเภทประดิษฐ์คดิคน้ข้ึนมาใหม่ ประจ าปี 2560 (ชุมชนคนออมเงนิ) จาก ชสอ. 


