พระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยสรุปที่สาคัญ...
 มาตรา 4
“สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจกำรเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุม่ เกษตรกร
 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ว่าด้วยนายทะเบียนสหกรณ์
 มาตรา 15 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนำยทะเบียนสหกรณ์
 มาตรา 16 ให้นำยทะเบียนมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับจดทะเบียนส่งเสริม ช่วยเหลือแนะนา และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(2) ..........

ว่าด้วยการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์
 มาตรา 33 สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยกำรจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้ และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ และต้อง
(1) มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน
(2) มีสมำชิกเป็นบุคคลธรรมดำและบรรลุนิตภิ ำวะ
(3) มีทุนซึง่ แบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน..............
(4) มีสมำชิกซึ่งมีคุณสมบัตติ ำมที่กำหนดในข้อบังคับภำยใต้บทบัญญัตมิ ำตรำ 43(7)
 มาตรา 34 ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งขึ้นต้องประชุมกันเพื่อคัดเลือกผู้ที่มาประชุมให้เป็น
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน เพื่อดาเนินการจัดตัง้ สหกรณ์ โดยให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ที่จะจัดตั้งนั้น
(2) กาหนดแผนดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
(3) ทาบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมด้วยจานวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ์แล้ว
(4) ดาเนินการร่ำงข้อบังคับภายใต้บงั คับภายใต้บทบัญญัติมาตรา 43 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกพิจำรณำกำหนด
เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น
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 มาตรา 35 กำรขอจดทะเบียนสหกรณ์ ให้คณะผู้จดั ตั้งสหกรณ์ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์
สหกรณ์กาหนด ยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) สาเนารายงานการประชุมตามมาตรา 34 จานวน 2 ชุด
(2) แผนดาเนินการตามมาตรา 34(2) จานวน 2 ชุด
(3) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและจานวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ์แล้ว จานวน 2 ชุด
(4) ข้อบังคับตำมมำตรำ 34 (4) จานวน 4 ชุด
 มาตรา 37 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 33
คาขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 35 และการจัดตั้งสหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนจะไม่เสียหายแก่ระบบสหกรณ์
ให้นำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและออกใบสำคัญรับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์นั้น ให้สหกรณ์ทไี่ ด้จดทะเบียนแล้วมีฐำนะเป็น
นิติบุคคล
 มาตรา 41 ให้นำยทะเบียนสหกรณ์ประกำศกำหนดประเภทของสหกรณ์ทสี่ ำมำรถรับสมำชิกสมทบได้
คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับ
ห้ำมมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมำชิกสมทบในกำรนับชื่อของสมำชิกสมทบเข้ำเป็นองค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่ กำรออกเสียงใน
เรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมกำรดำเนินกำร

ว่าด้วยข้อบังคับ
และการแก้ไขเพิ่มเติม
 มาตรา 43 ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีคาว่า “จากัด” อยู่ท้ายชื่อ
(2) ประเภทของสหกรณ์
(3) วัตถุประสงค์
(4) ที่ตั้งสานักงานใหญ่และที่ตั้งสานักงานสาขา
(5) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชาระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้นตลอดจน
การจ่ายคืนค่าหุ้น
(6) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์
(7) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของสมาชิก
(8) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(9) การเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(10) การแต่งตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การกาหนดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการ
 มาตรา 44 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนาข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิม่ เติมไป
จดทะเบียนต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้ว
ให้มีผลใช้บังคับได้
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คุณสมบัติ
สมาชิก
 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็น...
 พนักงานหรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานสัญญาจ้าง สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือพนักงานหรือลูกจ้างประจา
โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือบุคลากรที่ขอยืมตัวมาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ หรือผูด้ ารงตาแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจาของสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจาของสหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยฯ
 ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชั่วคราวโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือ
ลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ หรือลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยฯ และเป็นสมาชิกสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้สิทธิเป็นสมาชิกสมทบ หรือ
 สมาชิกเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัตติ ามที่กล่าวข้างต้น โดยการออกจากงานประจาโดยไม่มีความผิด
และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้สิทธิเป็นสมาชิกจนถึงวันที่ออกจากงานประจา
หรือมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

สมาชิกสมทบ
 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็น...
 สมาชิกเดิมของสหกรณ์ทขี่ าดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับฯ เว้นแต่สมาชิกที่ออกจากงานประจา
โดยมีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์
 บุตร หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย หรือคู่สมรส ของสมาชิก
 เป็นบิดามารดาของสมาชิก
 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างรายวันโครงการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวันโครงการรับเงินสนับสนุนภายนอก (เบิกเงินเดือนผ่านมหาวิทยาลัยฯ)
หรือลูกจ้างชัว่ คราวของสหกรณ์ หรือลูกจ้างชัว่ คราวของสหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยฯ
 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 สมาชิกสมทบเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้น และมีอายุการเป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 10 ปี
นับตั้งแต่วันทีไ่ ด้สิทธิเป็นสมาชิกสมทบจนถึงวันที่ขาดคุณสมบัติตามข้างต้น หรือมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท

การสมัคร
สมาชิก
 ต้องยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้ โดยมีสมาชิกรับรอง 1 คน
สมาชิกสมทบ  ต้องยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้ โดยมีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบรับรอง 3 คน

“การรับสมัครสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์”
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สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก
 สิทธิ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการ หรือผูต้ รวจสอบกิจการ
ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ได้รับสิทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

 หน้าที่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

 ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการเป็นสมาชิก
 เงินปันผล
 เงินเฉลี่ยคืน
 ดอกเบี้ยเงินฝาก
 ดอกเบี้ยเงินกู้
 สวัสดิการต่างๆ

ไม่เกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดไว้โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
สมาชิกที่กู้เงิน จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามอัตราที่ได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมใหญ่
อัตราสูงกว่าหรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคารพาณิชย์และ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทุกประเภท ยกเว้นเงินฝากประเภทประจา
สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราทีเ่ หมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก
* ได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริมด้านวิชาชีพ/สัมมนาวิชาการ
* ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
* สงเคราะห์เกีย่ วกับการศพของสมาชิก บิดามารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก
* สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
* กองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก
* กองทุนช่วยเหลือสมาชิก/ประกันภัยอุบัติเหตุ (ช่วยเหลือกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ)
* สวัสดิการผู้ไม่มีบุตร
* สวัสดิการเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด
* กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก(เงินยืมกรณีที่ครอบครัวเสียชีวิต)
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สิทธิ และประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการเป็นสมาชิกสมทบ
 สิทธิ
(1) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่
(2) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(3) ได้รบั สวัสดิการต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 หน้าที่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การทีเ่ ข็มแข็ง
สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

 สมาชิกสมทบไม่ให้มีสทิ ธิในเรื่องดังต่อไปนี้ (ตาม พรบ.สหกรณ์ฯ)
(1) ไม่มสี ิทธิในการนับชื่อสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) ไม่มสี ิทธิเลือกประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ หรือผู้แทนสมาชิก และไม่มสี ิทธิในการออกเสียงใด ๆ
(3) ไม่มสี ิทธิในการรับเลือกเข้าเป็นประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ กรรมการอื่น ๆ และผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์

 ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการเป็นสมาชิกสมทบ
 เงินปันผล
 เงินเฉลี่ยคืน
 ดอกเบี้ยเงินฝาก
 ดอกเบี้ยเงินกู้
 สวัสดิการต่างๆ

ไม่เกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดไว้โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
สมาชิกที่กู้เงิน จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามอัตราที่ได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมใหญ่
อัตราสูงกว่าหรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคารพาณิชย์และ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทุกประเภท
สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราทีเ่ หมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก
* ได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริมด้านวิชาชีพ/สัมมนาวิชาการ
* ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
* สงเคราะห์เกีย่ วกับการศพของสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกได้ สามารถโอนย้ายเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และอายุสมาชิกนับให้ต่อเนื่อง

สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/สหกรณ์ฯ
และมีอายุการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ครบ 3 ปี สามารถขอโอนย้ายเป็นสมาชิกได้
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เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดาเนินการอีก 14 คน
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเอง ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ 1 คน หรือหลายคน
เลขานุการ เหรัญญิก และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้ช่วยเหรัญญิกก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ 
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สดุ ให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ ตามคาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

 อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และควบคุมการประชุมดังกล่าว
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุม ดูแลการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับฯ
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
รองประธานกรรมการ
(1) ปฏิบัติการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้ หรือเมือ่ ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
6

เลขานุการ
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
เหรัญญิก
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
 กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่ง
ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก
(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ในปีต่อไป ให้กรรมการดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระ
หรืออยู่นานที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มกี ารเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการชุดเดิม
รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ
กรณีที่ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง กรรมการดาเนินการที่ยังไม่พ้นจากตาแหน่งมีสิทธิที่จะได้รับเลือกเป็น
ประธานกรรมการได้ แต่จะต้องลาออกจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการก่อน
กรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้องพักหนึ่ง
ปีจึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่
ในกรณีที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะให้กรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตาแหน่งได้
เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก
 การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผูผ้ ิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
(9) กระทาผิดตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ
(10) เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับกิจการสหกรณ์
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 ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 75(7)) ให้กรรมการดาเนินการที่ยังดารงตาแหน่งอยู่ดาเนินการต่อไปจนกว่า
จะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุมดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียก
ให้มกี ารประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาหน้าที่แทน
และยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการอื่นขึ้นทาหน้าที่
แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
**กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ ดูแลให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาการรับฝากเงิน การกูย้ ืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่ยังมิได้
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ก็ให้ใช้ประมาณการรายจ่ายสาหรับปีก่อนไปพลาง
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งหรือจ้าง กาหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กาหนดค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการอื่น ๆ ยกเว้น อานาจหน้าที่ของ
ที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 71(6) ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ สมาชิก สมาชิกสมทบ
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบุคคลอื่นที่ทาประโยชน์ให้สหกรณ์
(9) กาหนดระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และอุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น
(12) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบัตติ ามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก สมาชิกสมทบ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
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(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู้จัดการ สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ
สหกรณ์ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(18) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกีย่ วกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็นผูแ้ ทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการ
ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรนั้นกาหนดไว้
(20) ค้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยมื โดยรับผิดชอบการค้าประกันในฐานะส่วนตัว
(21) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ
เหรัญญิก ผู้จัดการ และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
 ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีทกี่ ระทาการหรืองดเว้นการกระทาการ หรือกระทาการ
โดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัตหิ น้าที่ของตน จนทาให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ อันเป็นเหตุ
ให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการ
ตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอำนวยกำร
 คณะกรรมการดาเนินการตั้งคณะกรรมการอานวยการ จานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ
เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการ เป็นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการตั้ง
กรรมการดาเนินการอื่นเป็นกรรมการอานวยการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการ เป็นประธานกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการอานวยการ หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
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 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้เป็นผู้ดาเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
และพร้อมที่จะให้ผเู้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุม ดูแลการจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
และเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย

คณะกรรมการเงินกู้
 คณะกรรมการดาเนินการตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการดาเนินการ จานวนไม่เกิน 7 คน
โดยให้มตี าแหน่งประธานกรรมการ 1 คน และเลขานุการ 1 คน นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการ นัดเรียก
ประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการเงินกู้
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก และ
สมาชิกสมทบ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่า
หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกาหนดให้ผู้กู้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้
เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือ
สอบสวนลงโทษให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
 คณะกรรมการดาเนินการตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดาเนินการ
จานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้มีตาแหน่งประธานกรรมการ 1 คน และเลขานุการ 1 คน นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่าที่กาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกจิ ธุระ และให้ประธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ให้ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
สมาชิกสมทบ และผู้ทสี่ นใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกีย่ วกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์
ให้สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกสมทบ
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบถึงวิธีการออมทรัพย์ และ
การใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ เพือ่ นา
ตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริการแก่สมาชิก และสมาชิกสมทบตามความเหมาะสม
(6) ดาเนินการศึกษา ปัญหา และข้อคิดเห็นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินงานของสหกรณ์

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน หรือคณะกรรมการอื่น
ในกรณี จาเป็น แก่การด าเนิ น การ คณะกรรมการดาเนิน การอาจมี คาสั่งแต่ งตั้ งอนุ กรรมการ หรือ คณะท างาน
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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ค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิก
 ถือหุ้นไม่ตากว่
่ า 3% ของเงินได้รายเดือน
 ผู้มีเงินได้รายเดือนเกินกว่า 50,000 บาท จะถือค่าหุ้นรายเดือน 1,500 บาท ก็ได้
 การถือหุ้นรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน
***และสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ตามโครงการที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นชอบ

สมาชิกสมทบ
 ส่งค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่าเดือนละ 10 หุ้น เป็นเงิน 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 หุ้น เป็นเงิน 3,000 บาท
สมาชิกสมทบถือหุ้นในสหกรณ์ได้สูงสุด 50,000 หุ้น เป็นเงิน 500,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อครบ
ตามจานวนที่กาหนด ให้งดชาระค่าหุ้นหรืองดซื้อหุ้นเพิ่มทันที

!!! สมาชิก และสมาชิกสมทบ
จะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
รายการ
1.
2.

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (สมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบใหม่)
สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ และสมัครใหม่

50 บาท

2.1 สมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบครั้งที่ 2
(1) สมัครใหม่ภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จ่ายคืนค่าหุ้น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ

50
2,000
50
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(2) สมัครใหม่เกิน 12 เดือนเป็นต้นไปนับตั้งแต่วันที่จ่ายคืนค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2558 และสมัครใหม่
(1) สมัครใหม่ภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จ่ายคืนค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(2) สมัครใหม่เกิน 12 เดือนเป็นต้นไปนับตั้งแต่วันที่จ่ายคืนค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ

50
4,000
50
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท

50
1,000
50
500

บาท
บาท
บาท
บาท

(2) สมัครใหม่เกิน 12 เดือนเป็นต้นไปนับตั้งแต่วันที่จ่ายคืนค่าหุ้น
2.2 สมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบครั้งที่ 3
(1) สมัครใหม่ภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จ่ายคืนค่าหุ้น

3.
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ด้านเงินฝาก
(มี 4 ประเภท)

ออมทรัพย์

เปิดบัญชี
(ครั้งแรก)
ขั้นต่า
100 บาท

ออมทรัพย์
วันเกิด

กาหนด
เป็นรายปี

ออมทรัพย์
เกษียณสุขใจ

2,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน
100,000
บาท

ประเภท

คงเหลือ
ในบัญชีขั้นต่า
100 บาท

100 บาท

100 บาท

เงื่อนไขการฝาก/ถอน
1. ฝากเงินเพิ่มเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
2. ถอนเงินเมื่อใดก็ได้

1. เปิดบัญชีหรือฝากเพิ่มได้เฉพาะในเดือนเกิด
เท่านั้น และต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า
6 เดือน
2. จานวนเงินในการฝากจะประกาศฯ เป็นปี ๆ และ
สหกรณ์ฯ จะให้สวัสดิการวันเกิดเพิ่มเท่ากับจานวน
ที่ฝาก
3. มีสิทธินาเงินที่ได้รับกรณีที่เกษียณหรือลาออกจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมาฝากเข้าบัญชีดังกล่าวได้
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินดังกล่าว
4. ขณะที่เป็นสมาชิกไม่มีสิทธิถอนเงินฝากหรือปิด
บัญชีดังกล่าว เว้นแต่ กรณีเกษียณฯ หรือลาออกจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และไม่มีหนี้จะมีสิทธิถอนตาม
เงื่อนไขที่ประกาศฯ กาหนด
1. สมาชิกมีสิทธิถอนเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝาก
ปีละ 2 ครั้ง กาหนดเงื่อนไขดังนี้
(1) ดอกเบี้ยที่ได้รับในเดือนมีนาคมของทุกปี
หากประสงค์จะถอนดอกเบี้ย ให้สิทธิถอนได้
ภายในเดือนถัดไปเท่านั้น(เดือนเมษายน)
(2) ดอกเบี้ยที่ได้รับในเดือนกันยายนของ
ทุกปี หากประสงค์จะถอนดอกเบี้ยให้สิทธิถอนได้
ภายในเดือนถัดไปเท่านั้น(เดือนตุลาคม)
2. สมาชิกที่มีสิทธิถอนเงินฝาก กาหนดเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีสมาชิกมีสิทธิถอนเงิน ได้ปีละ 1ครั้ง
และให้ถอนเฉพาะยอดเงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 7
ปีขึ้นไป

การจ่ายดอกเบี้ย
คิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี
เงินฝาก ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทาการ
แรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายนของทุกปี
คิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี
เงินฝาก ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทาการ
แรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายนของทุกปี

คิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี
เงินฝาก ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทาการ
แรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายนของทุกปี
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ประเภท

เปิดบัญชี
(ครั้งแรก)
ขั้นต่า

คงเหลือ
ในบัญชีขั้นต่า

ออมทรัพย์
พิเศษ

500 บาท

500 บาท

ทรัพย์ประดู่
(1) 24 เดือน
(2) 36 เดือน

100 บาท/
เดือน

-

เงื่อนไขการฝาก/ถอน
(ตัวอย่ำง นำย ก. มีเงินฝำก ณ วันที่ 15 ต.ค. 54
จำนวน 300,000 บำท และ ณ วันที่ 15 ต.ค. 61
จำนวน 500,000 บำท ดังนั้น นำย ก. จะถอนเงิน
วันที่ 15 ต.ค. 61 จะมีสิทธิถอนเงินฝำกได้ 300,000
บำท เท่ำนั้น)
(2) กรณีสมาชิกอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และฝาก
เงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจาก วันเปิดบัญชี
ให้สิทธิถอนเงินได้ปีละ 1 ครั้ง และต้องคงบัญชีไว้
ไม่น้อยกว่า 30% ของยอดเงินฝาก ขั้นต่าไม่น้อยกว่า
2,000 บาท (ให้สิทธิเพิ่มนอกเหนือจากข้อ 2.1)
(3) กรณีสมาชิกอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้สิทธิ
ถอนเงินได้ปีละ 2 ครั้ง
(4) กรณีสมาชิกอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ก่อนวันที่
1 พ.ย. 60 และฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับ
จากวันเปิดบัญชี ให้สิทธิถอนเงินได้ปีละ 2 ครั้ง
3. กรณีถอนเงินฝากจะต้องคงเหลือเงินในบัญชีขั้นต่า
ไว้ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
4. กรณีเงินฝากที่มีภาระเกี่ยวเนื่อง/ภาระผูกพันกับ
เงินกู้ ไม่มีสิทธิถอนดอกเบี้ยหรือเงินฝาก ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของเงินกู้นั้น ๆ เว้นแต่ มียอดเงิน
ฝากส่วนที่เกินจากภาระผูกพัน
1. ฝากเงินเพิ่มเมื่อใด จานวนเงินเท่าใดก็ได้
2. ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
หากถอนครั้งที่ 2 เป็นต้นไปของเดือนนั้น
คิดค่าธรรมเนียม 1% ของจานวนเงินที่ถอน
ขั้นต่า 10 บาท
1. ฝากเท่ากันทุกเดือนเป็นเวลา 24 เดือน /
36 เดือน ขั้นต่ำ 100 บำท/เดือน เมือครบ
ระยะเวลำกำรฝำก แล้วเงินฝำกรวม ต้องไม่เกิน
600,000 บำท
2. ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากทรัพย์ประดู่ได้
เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น หากฝากครบกาหนด
จะได้รับยกเว้นภาษี (สามี-ภรรยา ยกเว้นภาษี
ได้เพียง 1 บัญชี)
3. กรณีให้หักเงินเดือนต้องหักผ่านบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ทรัพย์ประดู่ ภายในวันที่ 28 – 31 ของทุกเดือน
และวันที่ 1 – 12 ของทุกเดือนเท่านั้น

การจ่ายดอกเบี้ย

คิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี
เงินฝาก ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทาการ
แรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายนของทุกปี
1. จะคิดดอกเบี้ยให้ทุกยอดเงินฝากที่
ฝากครบ 3 เดือน และทบเป็นต้นเงินให้
สาหรับเงินฝากที่ไม่ครบ 3 เดือน จะ
ไม่ทบต้น และไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
2. ในกรณีที่ฝากต่อไม่ได้ จะคิดดอกเบี้ย
ให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ สาหรับ
เงินฝาก 3 เดือนขึ้นไป และไม่มีสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษี
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ประเภท
เงินฝาก
ทวีทรัพย์

เปิดบัญชี
(ครั้งแรก)
ขั้นต่า
500 บาท

คงเหลือ
ในบัญชีขั้นต่า
500 บาท

เงื่อนไขการฝาก/ถอน

การจ่ายดอกเบี้ย

1. การฝากเพิ่มต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 500 บาท 1. คานวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตาม
จานวนเงินฝากแต่ละครั้ง และจะนา
2. ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์
ดอกเบี้ยฝาก เป็นต้นเงินเข้าบัญชี
ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
เงินฝากให้ปีละ 4 ครั้ง ในวันทาการแรก
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม
ของทุกปี
2. ต้นเงินที่สมาชิกนามาฝากใหม่ทุก
รายการ จะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อเงินฝาก
รายการนั้นได้ ผ่านกาหนดวันจ่ายดอกเบี้ย
ตามข้อ 1 มาแล้ว หนึ่งครั้ง โดยจะยังไม่นา
ดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงิน ให้ในวันดังกล่าว
แต่จะนาดอกเบี้ยไปฝากเป็นต้นเงินเข้าบัญชี
ให้ในวันเข้าดอกเบี้ยครั้งถัดไป
3. สาหรับรายการเงินฝากที่ไม่มีการถอน
จนถึง วันเข้าดอกเบี้ย จะจ่ายดอกเบี้ยให้
ในอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
4. เงินฝากเฉพาะจานวนที่ถอนก่อนวัน
เข้าดอกเบี้ย จะคานวณดอกเบี้ยให้ใน
อัตราครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ตามประกาศกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยของสหกรณ์ โดยจะเข้าดอกเบี้ยให้
ในวันทาการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
มีนาคม หรือ มิถุนายน หรือกันยายน หรือ
ธันวาคม เดือนไหนถึงก่อนก็จะคิดดอกเบี้ย
ให้ในเดือนนั้น สาหรับจานวนเงินฝากที่
เหลือจะคานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 3

ตัวอย่าง 1. ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในวันที่ 20 ก.พ. 65 สหกรณ์ฯ จะนาดอกเบี้ยไปฝากเข้าบัญชีเป็นต้นเงินให้ในวันทาการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
2565 (ต้องผ่านเดือนมีนาคม 2565 ไปก่อน) ครั้งถัดไปจะได้ดอกเบีย้ ในวันทาการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และตลอดไป (กรณีไม่มีการถอน) หากถอนเงิน
ฝากบางส่วนก่อนวันเข้าดอกเบีย้ ในแต่ละช่วง จานวนเงินที่ถอนออกจะได้ดอกเบี้ยในอัตราครึ่งหนึ่งของเงินฝากประเภทออมทรัพย์
2. แต่ละยอดเงินที่ฝากเพิ่มก็จะใช้หลักการเดียวกับข้อ 1 ทุกยอดเงิน
3. หากวันที่สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ย และในบัญชีมีหลายยอดเงินที่ครบกาหนด สหกรณ์ฯ จะรวมเป็นยอดเดียว

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
- สหกรณ์มีบริการฝากเงินทุกประเภทโดยผ่านระบบการหักเงินเดือน
- เงินฝากทุกประเภท ได้รับการยกเว้นภาษี
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ด้านเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน (ทั่วไป)
สมาชิก
สมาชิกสมทบ

กู้ได้ 2 เท่า ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท สุดแต่จานวนไหนจะน้อยกว่า
และไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้ ผ่อนชาระไม่เกิน 12 งวด
กู้ได้ 95% ของค่าหุ้น ไม่เกิน 100,000 บาท สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ผ่อนชาระไม่เกิน 12 งวด

เงินกู้สามัญทั่วไป
1. ผู้มีสิทธิขอกู้ และค้าประกัน ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. จานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยกาหนดรายละเอียดดังนี้
(ก) ต้องขอกู้เงินสามัญทั่วไปขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่า 60,000 บาท กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไปเดิม จะต้องหักกลบหนี้เดิม
และรับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า 60,000 บาท(เงินกู้สามัญทั่วไปใหม่ ลบ เงินกู้สามัญทั่วไปเดิม)
(ข) สิทธิการกู้ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
สถานภาพพนักงาน
พนักงานประจา
พนักงานสัญญาจ้าง
อายุสมาชิกตั้งแต่ 6-119 เดือน
ต้องมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1)
(ของจานวนเงินกู้)
อายุสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป
ต้องมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1)
(ของจานวนเงินกู้)
การผ่อนชาระ

สิทธิการกู้(ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน)
กรณีไม่ทาประกันชีวิต

กรณีทาประกันชีวิต(2)

60 เท่า
40 เท่า

70 เท่า
50 เท่า

ไม่น้อยกว่า 15%

ไม่น้อยกว่า 10%

ไม่น้อยกว่า 20%

ไม่น้อยกว่า 15%

ไม่เกิน 120 งวดเดือน

ไม่เกิน 156 งวดเดือน

วงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน
3,000,000 บาท

เงินฝาก(1) คือ เงินฝากออมทรัพย์วันเกิด และหรือ เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ(เลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือใช้ทั้งสองบัญชีก็ได้) และเงินฝาก
ที่คู่กับเงินกู้ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิถอนและหรือปิดบัญชีจนกว่าจะชาระหนี้แล้วเสร็จ และหรือตามเงื่อนไขที่กาหนดตามประกาศเกี่ยวกับเงินฝากนั้น ๆ
กรณีทาประกันชีวิต(2) ทุนประกันต้องไม่ต่ากว่า 100,000 บาท กรณีที่กู้น้อยกว่า 100,000 บาท ให้สิทธิทาประกันโดยทุนประกัน 100,000 บาท ได้
ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศว่าด้วยเพื่อการนั้น และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
(1) การทาประกันชีวิต ให้ทาทุนประกันตามวงเงินกู้ และระยะเวลาคุ้มครองตามสัญญากู้เงิน ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน
(2) กรณีไม่ทาประกันชีวิต ให้ฝากเงินเป็นรายเดือนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก(1) (โดยเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งเท่านั้น) โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย
และให้ฝากต่อเนื่องตลอดอายุสัญญากู้เงิน โดยกาหนดอัตราการฝากขั้นต่า 30 บาท/เดือน ต่อเงินกู้ 100,000 บาท และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
(2.1) หากกู้เงินน้อยกว่า 100,000 บาท ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน
(2.2) กรณีมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1) ตั้งแต่ 50% ของวงเงินกู้ ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน
(2.3) กรณีที่ฝากเงินรายเดือนไว้ และ ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1) ตั้งแต่ 50% ของเงินกู้คงเหลือ ณ ขณะนั้น
หากประสงค์จะขอยกเลิก ให้สมาชิกแจ้งความจานงขอยกเลิกการส่งเงินฝากรายเดือนได้
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ทั้งนี้ กรณีมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดข้างต้น ให้ฝากเงินเพิ่มในวันรับเงินกู้ได้
และสิทธิการผ่อนชาระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การผ่อนชาระเงินกู้สามัญทั่วไปรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ(1)
กรณี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หากสมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภทที่ผ่อนชาระหนีเ้ กินอายุ 60 ปี
กรณีขอกู้เงินตามประกาศนี้ จะต้องหักกลบหนีเ้ งินกู้สามัญที่ผ่อนเกินอายุ 60 ปี ดังกล่าวทัง้ จานวน
!!! (กรมธรรม์ที่คุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป นาค่าเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่จ่ายค่าเบี้ย ฯ ได้)

 เลือกการผ่อนได้ 2 แบบ
ชาระต้นเงินเท่ากันทุกงวด และชาระดอกเบีย้ ต่างหากทุกงวดเดือน (ต้นเท่า)
ชาระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดเดือน (รวมเท่า)

เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ
1. ผู้มีสิทธิขอกู้ และค้าประกัน ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. หากสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 6 เดือน มีความจาเป็น อาจร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการได้
โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
3. การผ่อนชาระ สูงสุดไม่เกิน 60 งวดเดือน โดยให้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
(ก) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชาระดอกเบี้ยต่างหาก
(ข) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด
4. หลักประกัน ใช้สมาชิกอย่างน้อย 1 คน รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
คู่สมรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา มารดาที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เสียชีวิต
คู่สมรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา มารดา บิดาของคู่
สมรส มารดาของคู่สมรสเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาล
เพื่อการประสบภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจาก
มนุษย์ซึ่งส่งผลให้ที่อยู่อาศัยและหรือทรัพย์สินเสียหาย
เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติ
พิธีแต่งงาน อุปสมบท และพิธีฮัจย์ของสมาชิก
หรือคู่สมรส
สมาชิกหรือคู่สมรสคลอดบุตร

จานวนเงิน
ที่กู้ได้ (บาท)
200,000

หมายเหตุ
ยื่นคาขอกู้ภายใน 30 วัน นับจากวันเสียชีวิต

200,000

ยื่นคาขอกู้ระหว่างที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ระบุใน
ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแพทย์

200,000

ยื่นคาขอกู้ภายใน 30 วัน นับจากวันเกิดภัยพิบัติ

200,000

ยื่นคาขอกู้ล่วงหน้าภายใน 30 วัน นับถึงวันที่กาหนดทาพิธี หรือ
ภายหลังจากวันที่มีพิธี แต่ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่จัดพิธี

100,000

ยื่นคาขอกู้ลว่ งหน้าภายใน 30 วัน นับถึงวันที่ขอลาคลอดหรือวันที่
แพทย์กาหนดวันคลอด หรือภายหลังการคลอด แต่ไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันที่คลอด
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เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์
1. ผู้มีสิทธิขอกู้ และค้าประกัน ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. วงเงินกู้ขั้นต่า 40,000 บาท ไม่เกิน 600,000 บาท มีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่อการต่อเติมบ้าน (ต่อจากอาคารบ้านพักอาศัยเดิม หรือเพิ่มเติมอาคารเฉพาะส่วนซึ่งอยู่ในบริเวณ
บ้านพักอาศัยเดิม)
(2) เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านพักอาศัยเดิมที่ชารุดหรือทรุดโทรม
(3) เพื่อการตกแต่งบ้านพักอาศัย หรือทา Built in
(4) เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ หรือรัว้ บ้าน
3. การผ่อนชาระ สูงสุดไม่เกิน 100 งวดเดือน โดยให้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
(ก) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชาระดอกเบี้ยต่างหาก
(ข) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด
4. หลักประกัน ใช้สมาชิกอย่างน้อย 1 คน
5. วันที่ทาสัญญากูเ้ งินและรับเงินกู้ ให้ชาระเงินมัดจาเป็นเงิน 500 บาท
6. ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่รับเงินกู้ และให้
แสดงภาพถ่ายต่อสหกรณ์ฯ ภายหลังจากที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนด

เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน
1. วงเงินกู้ ได้ไม่เกินสองสัญญา และรวมกันไม่เกิน 7,000,000 บาท
(1) กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้นเป็นประกัน ไม่เกิน 4,000,000 บาท
(2) กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน ไม่เกิน 3,000,000 บาท
2. งวดการผ่อนชาระ ผ่อนชาระไม่เกิน 120 งวดเดือน และชาระต้นเงินขั้นต่าไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน
3. การเปิดวงเงินและการรับเงินกู้
(1) กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกทาสัญญาเงินกู้ฯ แบบหมุนเวียนในวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของมูลค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่ ณ วันที่ทาสัญญา ทั้งนี้ การขอรับเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนในแต่ละครั้งขอรับจานวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า
10,000 บาท และต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
(2) กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกทาสัญญาเงินกู้ฯ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของ เงินที่อยู่ใน
บัญชีเงินฝาก ณ วันที่ทาสัญญา การขอรับเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนในแต่ละครั้งขอรับจานวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10,000
บาท และต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก
สมาชิกที่มีสิทธิขอทาวงเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนได้ จะต้องมีทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝาก (รวมกันทุกบัญชีที่ใช้เป็นหลักประกัน)
เป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่า 10,530 บาท

เปิดวงเงิน/ทาสัญญาครั้งเดียว เบิกเงินกู้ได้ตลอด 10 ปี เว้นแต่
มูลค่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าวงเงินที่เปิดไว้ สามารถขอเปิดวงเงินใหม่ได้
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กรณีกูเ้ งินโดยโอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุน้ และ ณ ขณะในขณะหนึ่ งไม่มีเงินกูอ้ ื่น ๆ ให้หกั ชาระหนี้
ผ่านการตัดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้
กรณีกูเ้ งินโดยโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ให้หกั ชาระหนี้ ผ่านการตัดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้

เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์
***ผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – วลัยลักษณ์เคหะ 1
1. วัตถุประสงค์
ให้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง และหรือครอบครัว และให้เป็นไปตามที่กาหนดดังนี้
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน (กรณีการกู้เพื่อซื้อที่ดิน
พร้อมปลูกสร้างบ้านจะต้องเป็นการกู้เพื่อดาเนินการในคราวเดียวกัน)
(2) เพื่อซื้ออาคารชุด หรือห้องชุด
(3) เพื่อปลูกสร้างบ้าน บนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาและหรือมารดาของผู้กู้ หรือบนที่ดินที่ตนเอง
มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับคู่สมรส หรือบิดาและหรือมารดาของผู้กู้
(ก) ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ หรือที่ดินที่ผู้กู้มีกรรมสิทธิร์ ่วม ให้ขออนุญาตปลูกสร้างในนามผู้กู้
(ข) ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สมรส ให้ขออนุญาตปลูกสร้างในนามของคู่สมรส หรือขออนุญาตปลูกสร้างร่วมในนามผู้กู้และ
คู่สมรส
(ค) ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบิดาและหรือมารดา ให้ผู้กู้ดาเนินการให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของผู้กู้ หรือโอนกรรมสิทธิ์
ให้ถือกรรมสิทธิร์ ่วมในที่ดินก่อน และขออนุญาตปลูกสร้างในนามของผู้กู้
(ง) กรณีไม่ดาเนินการตาม (ค) ให้ขออนุญาตปลูกสร้างร่วมในนามของเจ้าของที่ดินและผู้กู้
(4) เพื่อต่อเติมบ้าน ไม่มสี ิทธินาดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมายได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประมวลรัษฎากร
(5) เพื่อไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมที่ดิน หรืออาคารชุด หรืออาคารที่พักในรูปแบบอื่น ที่ได้จานอง อันเนื่องจากการกู้เงิน
เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอืน่
*** การกู้เพื่อบ้านแฝด บ้านทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ กรณีมีความจาเป็นต้องการกู้อาคารหลังติดกันมากกว่า 1 หลัง
อนุโลมให้เป็นการกู้วลัยลักษณ์เคหะ 1 แต่ต้องไม่เกิน 2 หลังติดกัน โดยต้องเป็นอาคารที่มีด้านหน้าอยู่ในทิศทางเดียวกัน
ใช้ผนังด้านข้างร่วมกัน และต้องเป็นการกู้ในคราวเดียวกัน
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2.

ข้อกาหนดอื่น ๆ

มีรายละเอียดดังนี้

ข้อกาหนด

รายละเอียด

วงเงินกู้

(1) ไม่ทาประกันชีวิต วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่อนชาระสูงสุด 300 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 65 ปี
(2) ทาประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท
โดยค่าเบี้ยประกันชีวิตให้หักจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ผ่อนชาระสูงสุด 360 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 65 ปี
*คู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดา เป็นสมาชิกด้วย ประสงค์จะใช้
สิทธิการกู้ของตน ให้ใช้สิทธิกู้ได้อีกในฐานะสมาชิกรายหนึ่ง โดยต้องเป็นการกู้ร่วม และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
**การกู้เงินกรณีทาประกันชีวิตให้สิทธิกู้เงินไม่เกินจานวนเงินที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
รวมกับค่าเบี้ยประกันชีวิต

วิธีการผ่อนชาระ

(ก) ชาระต้นเงินเท่ากันทุกงวด และชาระดอกเบี้ยต่างหากทุกงวดเดือน (ต้นเท่า)
(ข) ชาระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดเดือน (รวมเท่า)
ผู้กู้จะต้องทาสัญญาเงินกู้ โดยมีระยะเวลาการผ่อนชาระอย่างน้อย 3 ปี หรือ 36 งวดเดือน
(1) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน จานวนเงินกู้ดังนี้
- ไม่ทาประกันชีวิต ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
- ทาประกันชีวิต ไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน
และต้องเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือคู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ หรือ
(ข) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ของสมาชิก และหรือบิดา และหรือมารดาของสมาชิกผู้กู้
(2) ห้องชุดอันปลอดภาระจานองรายอื่น กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือคู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ จานวนเงินกู้ดังนี้
- ไม่ทาประกันชีวิต ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
- ทาประกันชีวิต ไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน
***เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน ให้ผู้กู้ชาระเงินกู้งวดแรก ในวัน รับเงินกู้
(3) หลักทรัพย์รัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาเป็นประกันเงินกู้รายนั้น จานวนเงินให้กู้
ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล
(4) โอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ จานวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(5) เงินฝากของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ เป็นประกัน จานวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจานวนเงินฝาก
พิจารณาพื้นที่ทุกจังหวัด ซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้กู้และหรือคู่สมรส และเป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ดังนี้
(1) ต้องเป็นพื้นที่ตามสาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และหรือคู่สมรส หรือ
(2) ต้องเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ทางานของผู้กู้ และหรือคู่สมรส หรือ
(3) ต้องเป็นพื้นที่ที่บิดา มารดา คู่สมรส ครอบครัวของผู้กู้อาศัยอยู่ ตามสาเนาทะเบียนบ้าน
(4) พื้นที่อื่น นอกเหนือจาก (1)(2)(3) แต่เกี่ยวเนื่องกับผู้กู้ และหรือคู่สมรส ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
(5) พื้นที่อื่น เฉพาะกรณีสมาชิก บิดา มารดา และคู่สมรสของสมาชิกที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ
พื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา และอาเภอสะบ้าย้อย
(6) พื้นที่ให้บริการเงินกู้ให้เป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ดังนี้
(6.1) กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส
ยะลา และปัตตานี โดยการดาเนินการรับจดทะเบียนจานอง ให้ดาเนินการมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ หรือกรรมการ หรือสมาชิกโดยความเห็นชอบของผู้มีอานาจลงนาม
(6.2) กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทั่วประเทศ

หลักทรัพย์
ที่ใช้เป็นหลักประกัน

พื้นที่ให้บริการ
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ข้อกาหนด

รายละเอียด

เงื่อนไขอื่นๆ

1. กรณีที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติเงินกู้นี้แล้ว และไม่ได้ใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือนาที่อยู่อาศัยที่ได้จากการกู้เงินนี้
ไปให้เช่าทั้งหมด หรือให้เช่าบางส่วน ถือว่า เป็นการใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ ผู้กู้จะต้องดาเนินการตามคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
(1) ผู้กู้จะต้องชาระหนี้คืนให้เสร็จสิ้นทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยทันที เมื่อสหกรณ์ฯ เรียกให้ชาระ หรือ
(2) สหกรณ์ฯ อาจผ่อนผันให้ผ่อนชาระเป็นรายเดือนต่อไป แต่สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ และผู้กู้จะต้องชาระ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการดาเนินการวินิจฉัยว่า ผู้กู้ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ ไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น พร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่กาหนดในประกาศว่าด้วยค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้
2. ระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้ และการทาประกันชีวิต กาหนดให้ทาประกันชีวิตคุ้มครองตลอดระยะเวลาตาม
สัญญากู้เงิน และกรณีที่สมาชิกประสงค์จะทาประกันชีวิตไม่ตลอดอายุสัญญากู้เงิน ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ทาประกันชีวิต คุ้มครองไม่น้อยกว่าอายุ 60 ปี
(2) ทาหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ นาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจาปี จานวน 50% ของจานวนเงินที่ได้รับ
ประจาปี เพื่อชาระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้ จนกว่าจะชาระหนี้ตามสัญญาเงินกู้นี้เสร็จสิ้น
***กรณีทาประกันชีวิตคุ้มครองน้อยกว่าระยะเวลาตามสัญญากู้เงิน และจานวนเงินกู้คงเหลือคงเหลือ หากคานวณ
แล้วสามารถผ่อนชาระเสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปี สามารถทาหนังสือขอยกเลิกการหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ประจาปีได้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการเป็นราย ๆ
รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ

 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 2
1. วัตถุประสงค์ของเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 2 ให้เป็นไปตามที่กาหนดดังนี้
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
(2) เพื่อซื้ออาคารชุด หรือห้องชุด
(3) เพื่อปลูกสร้างบ้าน บนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาและหรือมารดาของผู้กู้
หรือบนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิร์ ่วมกับคู่สมรส หรือบิดาและหรือมารดาของผู้กู้
(4) เพื่อต่อเติมบ้าน
(5) เพื่อไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมที่ดิน หรืออาคารชุด หรืออาคารที่พักในรูปแบบอื่น ทีไ่ ด้จานอง
อันเนื่องจากการกูเ้ งินเพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอืน่
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2.

ข้อกาหนดอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อกาหนด
วงเงินกู้
เงื่อนไขการกู้

วิธีการผ่อนชาระ

หลักทรัพย์
ที่ใช้เป็นหลักประกัน

รายละเอียด

วงเงินให้กู้
(1) ไม่ทาประกันชีวิต
วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
(2) ทาประกันชีวิต (เข้าร่วม
วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
โครงการประกันเงินกู้)
(โดยค่าเบี้ยประกันชีวิตให้หักจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศฯ ว่าด้วยเพื่อการนั้น)
*กรณีคู่สมรสของสมาชิกผู้กู้เป็นสมาชิกด้วย ประสงค์จะใช้สิทธิการกู้ของตน ให้ใช้สิทธิกู้ได้อีกในฐานะสมาชิก
รายหนึ่ง ตามจานวนวงเงินที่กาหนดในวรรคหนึ่ง โดยต้องเป็นการกู้ร่วม และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้ วงเงินกู้
รวมกันต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 และค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรณีทาประกันชีวิต) ทั้งนี้ ให้รวมถึงการขอใช้สิทธิกู้ร่วม
ของสมาชิกที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดาด้วย
(1) ชาระต้นเงินเท่ากันทุกงวด และชาระดอกเบี้ยต่างหากทุกงวดเดือน (ต้นเท่า)
(2) ชาระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดเดือน (รวมเท่า)
ผู้กู้จะต้องทาสัญญาเงินกู้ โดยมีระยะเวลาการผ่อนชาระอย่างน้อย 3 ปี หรือ 36 งวดเดือน
เงื่อนไขการกู้
ระยะเวลาการผ่อนชาระ
(1) ไม่ทาประกันชีวิต
ไม่เกิน 300 งวดเดือน (25 ปี) และไม่เกินอายุ 60 ปี
(2) ทาประกันชีวิต(เข้าร่วม
ไม่เกิน 360 งวดเดือน (30 ปี) และไม่เกินอายุ 60 ปี
โครงการประกันเงินกู้)
(1) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน และปลอดภาระจานองรายอื่น จานวนเงินให้กู้ได้
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่กาหนดดังนี้
เงื่อนไขการกู้
ให้กู้ได้ไม่เกิน
(1.1) ไม่ทาประกันชีวิต
ร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
(1.2) ทาประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้)
ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน
(2) ห้องชุดอันปลอดภาระจานองรายอื่น กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือคู่สมรส จานวนเงินให้กู้ได้สูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่กาหนดดังนี้
เงือนไขกำรกู้
ให้กู้ได้ไม่เกิน
(1.1) ไม่ทำประกันชีวิต
ร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
(1.2) ทำประกันชีวิต (เข้ำร่วมโครงกำรประกันเงินกู้)
ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน

พื้นที่ให้บริการ

(3) หลักทรัพย์รัฐบาล ในนามของผู้กู้ หรือผู้กู้และคู่สมรส ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาเป็นประกันเงินกู้
รายนั้น จานวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล
(4) โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ จานวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(5) เงินฝากของผู้กู้และหรือของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับผู้กู้ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ
เป็นประกัน จานวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจานวนเงินฝาก
(1) กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส ยะลา และ
ปัตตานี โดยการรับจดทะเบียนจานอง ให้ดาเนินการมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือกรรมการ หรือสมาชิก
โดยความเห็นชอบของผู้มีอานาจลงนามตามที่กาหนดไว้ในข้อ 20 (1) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ
(2) กรณีที่โอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทั่วประเทศ

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
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สมาชิกต้องเบิกเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่
คณะกรรมการดาเนินการอนุมัติ และกรณีเบิกเงินกู้เป็นงวด ให้เบิกเงินกู้ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 240 วันนับจากวันเบิกงวดแรก
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับเงินกูพ
้ เิ ศษ
รายการ
ก. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการเอนกประสงค์
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ผู้กู้ต้องชาระ ณ วันที่ยื่นกู้ และจะเรียกเพิ่มส่วนต่าง
หรือคืนส่วนต่างให้ หากวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติแตกต่างจากที่ยื่นกู้
2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ หรือประเมินราคาหลักประกัน
- แปลงแรก
- แปลงที่ 2 ขึ้นไป คิดเพิ่มต่อแปลง
(กรณีที่ พื้นที่แปลงที่ 2 ขึ้นไป มีพื้นที่ติดกับแปลงแรก)
3. ค่าธรรมเนียมการขยายเวลารับเงินกู้ และขยายงวดเงินกู้ ให้ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
และไม่เกิน 3 ครั้ง
3.1 การขอขยายเวลารับเงินกู้แต่ละครั้ง ให้ชาระค่าธรรมเนียม 2 ส่วนรวมกันทุกครั้ง ดังนี้
3.1.1 ค่าธรรมเนียมในการขอขยายเวลารับเงินกู้ต่อครั้ง
3.1.2 ค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้ ให้คิดตามต้นทุนเงินกู้นั้น
กรณีรับเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ขอขยาย สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมตาม 3.1.2 ให้
กรณีไม่รับเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ขอขยายและขอขยายเวลารับเงินกู้อีก สหกรณ์ฯ
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทั้ง 3.1.1และ 3.1.2 ที่ชาระ ไว้แล้ว และให้จ่ายค่าธรรมเนียมใหม่
ทั้ง 2 ส่วนทุกครั้งที่ขอขยายเวลา ทั้งนี้ เงินกู้ที่ขอรับภายในระยะเวลาที่ขอขยายครั้งใด สหกรณ์ฯ จะคืน
เงินค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้ตาม 3.1.2 ให้เฉพาะจานวนที่เรียกเก็บในการขยายครั้งนั้น
กรณีไม่รับเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ขอขยาย พร้อมขอยกเลิกเงินกู้นั้น สหกรณ์ฯ
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว
3.2 การขยายเวลารับงวดเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมการขอขยายต่อครั้ง (ไม่เกิน 3 ครั้ง)
- กรณีขยายครบ 3 ครั้งแล้ว ยังก่อสร้างไม่เสร็จ ยังมีความจาเป็นต้องใช้เงินกู้ส่วนที่เหลือที่ยังไม่เบิก
ใช้ และได้ทาบันทึกเสนอผู้มีอานาจ 2 ใน 5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.3 กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถรับเงินกู้หรืองวดเงินกู้ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด อันเป็นผลเนื่องมาจาก
สหกรณ์ฯ หรือบริษัทประกันชีวิต จนทาให้ต้องรับเงินกู้หรืองวดเงินกู้ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่
กาหนดดังนี้
3.3.1 กรณีครบกาหนดเวลาการรับเงินกู้ (ครบ 90 วัน) ไม่ต้องขอขยายเวลา
3.3.2 กรณีที่ผู้กู้ได้ขอขยายเวลาตามความข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และทาให้ผู้กู้ไม่สามารถรับเงินกู้หรืองวด
เงินกู้ได้ภายในระยะเวลาที่ขอขยาย สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้ตาม 3.1.2 ให้

ค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 0.10 ของจานวนเงินที่
ขอกู้ ขั้นต่า 500 บาท
สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
1,000 บาท
500 บาท

100 บาท
เท่ากับ วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
คูณ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
ณ ขณะนั้น คูณ ระยะเวลาที่
ขอขยาย

- 100 บาท
- ร้อยละ 0.10 ของจานวน
เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ

-
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รายการ
3.4 ค่าธรรมเนียมการชาระหนี้คืน และไถ่ถอนหลักประกัน
3.4.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ ไถ่ถอนฯ ก่อนระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทาสัญญา
3.4.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ ไถ่ถอนฯ ก่อนระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันทาสัญญา
3.5 การขอกู้ใหม่โดยไม่ทาประกันชีวิต ภายหลังจากยกเลิกเงินกู้ที่กู้เงินพร้อมทา
ประกันชีวิต (โครงการประกันเงินกู้) เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตเรียกค่าเบี้ยประกันเพิ่ม
หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม และผู้กู้ไม่สะดวกในการดาเนินการ
3.6 ค่าธรรมเนียม กรณีใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการดาเนินการวินิจฉัย

ค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้
1,000 บาท
-

ร้อยละ 2.0 ของวงเงินกู้

*** ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา กรณีการประเมินราคาโดยบริษัทฯ ***

การจดจานองหลักทรัพย์กบั สหกรณ์ฯ ได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียม และดอกเบีย้ เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่
การเคหะสงเคราะห์ สามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาได้ตามกฎหมาย

เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์
***ผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อการชาระหนี้
(2) เพื่อการศึกษา
(3) เพื่อการประกอบอาชีพ
(4) เพื่อการปรับปรุง/สร้าง/ซื้ออสังหาริมทรัพย์
(5) เพื่ออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
2. จานวนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 4,500,000 บาท
(1) ไม่ทาประกันชีวิต ผ่อนชาระสูงสุด 180 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
(2) ทาประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) 240 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
3. การจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปตามค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้ เว้นแต่ การกู้เงินฯ โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จด
ทะเบียนจานองไว้กับสหกรณ์ฯ แล้ว ให้ชาระเงินมัดจา 500 บาท ในวันยื่นกู้ และได้รับคืนเมื่อรับเงินกู้ภายในเวลาที่กาหนด
3. หลักประกัน ให้เป็นไปตามที่กาหนดดังนี้
(1) อสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจานองเป็นประกันเต็มวงเงินกู้ และต้องเป็นกรรมสิทธิข์ องบุคคล
ตามข้อ (1.1) กับจานวนเงินกูก้ รณีไม่ทาประกันชีวิตและทาประกันชีวิต ให้เป็นไปตามที่กาหนดดังนี้
(1.1) ผู้ถือกรรมสิทธิ์
(ก) กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ คู่สมรส บุตร บิดาของผู้กู้ มารดาของผู้กู้ และหรือ
(ข) กรรมสิทธิ์ร่วมของบุคคลตามข้อ (ก)
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(1.2) กรณีไม่ทาประกันชีวิต และกรณีทาประกันชีวิต(เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) จานวนเงินให้กู้ได้สูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน และตามที่กาหนดดังนี้
หลักประกัน
ที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทาประโยชน์
ที่ดินว่างเปล่าที่มีการทาประโยชน์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และหรือห้องชุด

ไม่ทาประกันชีวิต
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมิน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมิน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน

ทาประกันชีวิต(เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้)
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมิน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน

(2) หลักทรัพย์รัฐบาล กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล
(3) เงินฝาก กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจานวนเงินฝากที่เป็นหลักประกัน
(4) มูลค่าหุ้น กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่เป็นหลักประกัน
4. วิธีการผ่อนชาระดังนี้
(ก) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชาระดอกเบี้ยต่างหาก
(ข) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด
รำยละเอียดอื่น ๆ ให้เป็ นไปตำมประกำศฯ

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
1. วงเงินกู้

- การกู้เพื่อการเกษตร
วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
- การกู้เพื่อการพาณิชย์
วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
2. วัตถุประสงค์ เพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม และด้านการพาณิชยกรรมของสมาชิกผู้กู้
และหรือของบุตร ของคู่สมรส ของบิดามารดาของสมาชิก หรือของสมาชิกผู้กลู้ งทุนร่วมกับบุคคลอื่น (ต้องมีเอกสาร หลักฐานการ
ดาเนินการร่วมกัน)
3. หลักประกัน ให้เป็นไปตามที่กาหนดดังนี้
(1) อสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชิก ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา
รายการ
ที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทาประโยชน์
ที่ดินว่างเปล่าที่มีการทาประโยชน์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จานวนงวดผ่อนชาระ (ไม่เกินอายุงานที่เหลืออยู่)

ไม่ทาประกันชีวิต
50%
70%
85
120 งวด

ทาประกันชีวิต
65%
85%
100%
156 งวด

***เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติในอัตราร้อยละ 100 ของหลักประกัน ให้ผู้กู้ชาระเงินกู้งวดแรก ในวันรับเงินกู้
(2) สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้
(3) เงินฝาก
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝากที่เป็นหลักประกัน
(4) สิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้นและเงินฝาก กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นและเงินฝากทั้งหมดทีเ่ ป็นหลักประกัน
5. วิธีการผ่อนชาระ ดังนี้
(ก) ส่งคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวด และชาระดอกเบี้ยต่างหาก
(ข) ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด
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6. แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการยื่นกู้และการพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
(1) สมาชิกยื่นคาขอกู้ เอกสารประกอบคาขอกู้ และแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน โดยจัดส่งเป็นเอกสารจานวน 1 ชุด
และจัดส่งเป็น File ข้อมูล พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท กรณีผู้กู้ขอยกเลิกเงินกู้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ภายหลังจากยื่นคาขอกู้
สหกรณ์ฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
(2) จัดส่ง File แผนธุรกิจหรือโครงการลงทุนให้กรรมการเงินกู้เป็นรายคน เพื่อศึกษาแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน
(3) คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน
(4) คณะกรรมการเงินกู้ แจ้งผลการพิจารณาความเป็นได้ของแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุนต่อสมาชิกผู้กู้ และ
ดาเนินการด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์หลักประกัน
(5) คณะทางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ พิจารณารายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคา
พร้อมพิจารณาการรับรองราคาประเมิน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการเงินกู้
(6) คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินหลักประกัน ผลการวิเคราะห์แผนธุรกิจหรือโครงการ
ลงทุน และพิจารณาอนุมตั ิเงินกู้
รำยละเอียดอื่น ๆ ให้เป็ นไปตำมประกำศฯ

การให้บริการเงินกู ้ (โดยสรุป)
ประเภท
1. ฉุกเฉิน

เงื่อนไข(โดยสรุป)

- สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท และไม่เกิน 95% ของ
มูลค่าหุ้น ผ่อนสูงสุด 12 งวด
- สมาชิกสมทบกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และไม่เกิน 95% ของมูลค่าหุ้น
ผ่อนสูงสุด 12 งวด
- ยื่นคาขอกู้และรับเงินภายในวันเดียวกัน
2. สามัญทั่วไป - ไม่ทาประกันชีวิต สมาชิกกู้ตั้งแต่ 20 เท่า - 60 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 3 ล้านบาท
(กาหนดตามอายุสมาชิก) ผ่อนชาระสูงสุด 120 งวด
- ทาประกันชีวิต จากสิทธิการกู้ปกติ เพิ่มอีก 10 เท่า สูงสุด 70 เท่าของเงินเดือน
ไม่เกิน 3 ล้านบาท (กาหนดตามอายุสมาชิก) ผ่อนชาระสูงสุด 156 งวด
***กรณีขอกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และไม่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิม และหนี้อื่น ๆ เว้นแต่เงินกู้
ฉุกเฉิน และหรือเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ให้กู้หักกลบหนี้ที่มี ยื่นคาขอกู้และรับ
เงินกู้ภายใน 3 วันทาการ นอกเหนือจากนั้นให้ยื่นกู้ตั้งแต่ 1 -8 ของ ทุกเดือน และ
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
3. สามัญ
- การศพ / รักษาพยาบาล / ประสบภัยพิบัติ / งานพิธี วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท
สงเคราะห์พิเศษ - คลอดบุตร วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท
- ผ่อนสูงสุด 60 งวดเดือน
- ยื่นคาขอกู้และรับเงินกู้ภายใน 3 วันทาการ ยกเว้นประสบภัยพิบัตินาเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมัติ

เงินได้คงเหลือ
- ไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
- ไม่กาหนดเงินได้คงเหลือ

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

- ไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
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ประเภท

เงื่อนไข(โดยสรุป)

เงินได้คงเหลือ

4. สามัญเพื่อ
การเคหะ
สงเคราะห์

- เพื่อการต่อเติมบ้าน ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งบ้านก่อสร้างโรงจอดรถ หรือรั้วบ้าน
- ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
- วงเงินกู้ 40,000 บาท และไม่เกิน 600,000 บาท
- ผ่อนสูงสุด 100 งวดเดือน
- ยื่นคาขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1-8 ของทุกเดือน และนาเสนอที่ประชุมคณะทางานประเมินฯ
และคณะกรรมการเงินกู้ตามลาดับ
5. เงินกู้สามัญ 1. กรณีขยายรับเงินกู้ ยกเลิกเงินกู้และขอกู้ใหม่
ผู้กู้ต้องรับเงินกู้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ เว้นแต่เงินกู้ที่ผู้กู้ทาประกันชีวิต
(เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ที่บริษัทประกันชีวิตตอบรับเกินเวลา 30 วัน นับจาก
วันที่อนุมัติดังกล่าว โดยให้รับเงินกู้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทประกันชีวิต
ตอบรับการทาประกัน
1.1 การขยายเวลารับเงินกู้ กรณีมีความจาเป็นไม่สามารถรับเงินกู้ได้ภายในเวลาที่
100 บาท
กาหนด ให้ขอขยายเวลาการรับเงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
1.2 กรณีผู้กู้แจ้งยกเลิกเงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ
200 บาท
และขอยื่นกู้ใหม่สาหรับเงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่แจ้ง
ยกเลิกเงินกู้
1.3 กรณีผู้กู้ไม่รับเงินกู้และไม่แจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ และขอยื่นกู้
300 บาท
ใหม่สาหรับเงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เงินกู้ได้รับอนุมัติ
ครั้งก่อน
1.4 การขอกู้ใหม่โดยไม่ทาประกันชีวิต ภายหลังจากยกเลิกเงินกู้ที่กู้พร้อม
ทาประกันชีวิต (โครงการประกันเงินกู้) เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตเรียกค่าเบี้ย
ประกันเพิ่ม หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติมและผู้กู้ไม่สะดวกในการ
ดาเนินการ
2. กรณีมีหนี้เดิมและขอยื่นกู้ใหม่
2.1 กรณีกู้เงินสามัญประเภทเดียวกัน หากมีหนี้เดิมและผ่อนชาระหนี้เดิมไม่ถึง
200 บาท
6 เดือน หรือไม่ถึง 25% ของจานวนเงินกู้
ยกเว้นเงินกู้สามัญ-สงเคราะห์พิเศษทุกวัตถุประสงค์ ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียม
2.2 กรณีมีเงินกู้สามัญ - พัฒนาคุณภาพชีวิตเดิม (ก่อนระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ
200 บาท
พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้) หากผ่อนชาระหนี้เดิมไม่ถึง 6 เดือน หรือไม่ถึง 25% ของ
จานวนเงินกู้ และขอยื่นกู้สามัญ - พัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการใหม่
3. กรณีเปลีย่ นแปลงจานวนเงิน จานวนงวด และวิธีการผ่อนชาระ
3.1 ระยะเวลาเท่าเดิมหรือน้อยกว่าที่ระบุในสัญญา
200 บาท
3.2 ระยะเวลามากกว่าที่ระบุในสัญญา
400 บาท
3.3 ระยะเวลามากกว่าที่ระบุในสัญญา อันเกิดจากการปรับแก้ไขระเบียบฯ/
200 บาท
ประกาศของสหกรณ์ โดยขยายระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้
3.4 เปลี่ยนแปลงวิธีการผ่อนชาระ จากวิธีหนึ่ง เป็นอีกวิธีหนึ่ง โดยเป็นไปตามที่
200 บาท
สหกรณ์กาหนด
4. กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกัน (เว้นแต่กรณีสหกรณ์ฯ แจ้งให้เปลี่ยนแปลง)
การเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกันจากรายเดิมเป็นรายใหม่ หรือการเพิ่ม หรือลดจานวน
300 บาท
ผู้ค้าประกัน
6. พิเศษเพื่อการ 1. การขอยื่นกู้เงินใหม่ ในขณะที่มีหนี้เดิมและผ่อนชาระหนี้เดิมไม่ถึง 6 เดือน หรือ
200 บาท
เอนกประสงค์
ไม่ถึง 25% ของจานวนเงินกู้
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เงื่อนไข(โดยสรุป)

2. การขยายเวลารับเงินกู้ กรณีมีความจาเป็น ไม่สามารถรับเงินกู้ได้ภายในเวลาที่
กาหนด ให้ขอขยายเวลาการรับเงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
ไม่เกิน 3 ครั้ง
3. กรณีผู้กู้แจ้งยกเลิกเงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ และ
ขอยื่นกู้ใหม่สาหรับเงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่แจ้งยกเลิก
เงินกู้
4. กรณีผู้กู้ไม่รับเงินกู้และไม่แจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ และขอยื่นกู้ใหม่
สาหรับเงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เงินกู้ได้รับอนุมัติ
ครั้งก่อน
5. การขอกู้ใหม่โดยไม่ทาประกันชีวิต ภายหลังจากยกเลิกเงินกู้ที่กู้เงินพร้อมทาประกัน
ชีวิต (โครงการประกันเงินกู้) เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตเรียกค่าเบี้ยประกันเพิ่ม
หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม และผู้กู้ ไม่สะดวกในการดาเนินการ
7. เงินกู้พิเศษ
- ไม่ทาประกันชีวิต กู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกินคนละ
เพื่อการเคหะ
5 ล้านบาท (สมาชิกกู้ร่วมกับสมาชิก(คู่สมรส) หรือพี่น้องได้) ผ่อนสูงสุด 300 งวด
สงเคราะห์ –
ไม่เกินอายุ 65 ปี
วลัยลักษณ์
- ทาประกันชีวิต กู้ได้ไม่เกิน 105% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกินคนละ
เคหะ 1
7 ล้านบาท (สมาชิกกู้ร่วมกับสมาชิก(คู่สมรส) หรือพี่น้องได้) ผ่อนสูงสุด 360 งวด
ไม่เกินอายุ 65 ปี
* วลัยลักษณ์เคหะ 1 และวลัยลักษณ์เคหะ 2 รวมกันไม่เกิน 10 ล้านบาท
**กู้เงินทาประกันชีวิตให้สิทธิกู้เงินไม่เกินจานวนเงินตามวัตถุประสงค์ + ค่าเบี้ยประกัน
ชีวิต
- ยื่นคาขอกู้ได้ทุกวันทาการ เสนอบริษัทฯ ประเมิน และเสนอคณะทางานประเมินฯ
คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการดาเนินการตามลาดับ
8. เงินกู้พิเศษ
- ไม่ทาประกันชีวิต กู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกินคนละ
เพื่อการ
5 ล้านบาท (สมาชิกกู้ร่วมกับสมาชิก(คู่สมรส) หรือพี่น้องได้) ผ่อนสูงสุด 300 งวด
เคหะสงเคราะห์ ไม่เกินอายุ 60 ปี
-วลัยลักษณ์
- ทาประกันชีวิต กู้ได้ไม่เกิน 105% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกินคนละ
เคหะ 2
7 ล้านบาท (สมาชิกกู้ร่วมกับสมาชิก(คู่สมรส) หรือพี่น้องได้) ผ่อนสูงสุด 360 งวด
ไม่เกินอายุ 60 ปี
* วลัยลักษณ์เคหะ 1 และวลัยลักษณ์เคหะ 2 รวมกันไม่เกิน 10 ล้านบาท
**กู้เงินทาประกันชีวิตให้สิทธิกู้เงินไม่เกินจานวนเงินตามวัตถุประสงค์ + ค่าเบี้ยประกัน
ชีวิต
- ยื่นคาขอกู้ได้ทุกวันทาการ เสนอบริษัทฯ ประเมิน และเสนอคณะทางานประเมินฯ
คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการดาเนินการตามลาดับ
8. พิเศษแบบ
- เปิดวงเงิน 1.5 เท่าของหุ้น รับเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น สูงสุดไม่เกิน 4
ล้านบาท
หมุนเวียน
- เปิดวงเงินไม่เกิน 90% ของเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
- ผ่อนชาระไม่เกิน 120 งวดเดือน(ขั้นต่า 500 บาท)
- ยื่นคาขอกู้และรับเงินกู้ภายใน 3 วันทาการ
- กรณีทาสัญญาเงินกู้ไว้แล้ว รับเงินกู้ได้ทุกวันทาการ

เงินได้คงเหลือ

200 บาท
ต่อครั้ง
200 บาท

300 บาท

-

- ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

- ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

- ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
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9. พิเศษเพื่อ
การเอนกประสงค์

10. พิเศษเพื่อ
การลงทุน
ประกอบอาชีพ

เงื่อนไข(โดยสรุป)

เงินได้คงเหลือ

- ไม่ทาประกัน ผ่อนสูงสุด 180 งวดเดือน ไม่เกินอายุ 60 ปี
- ทาประกัน ผ่อนสูงสุด 240 งวดเดือน ไม่เกินอายุ 60 ปี
- วงเงินกู้สูงสุด 4.5 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับราคาประเมินหลักทรัพย์
- ยื่นคาขอกู้ได้ทุกวันทาการ เสนอบริษัทฯ ประเมิน และเสนอคณะทางานประเมินฯ
คณะกรรมการเงินกู้ตามลาดับ
- เพื่อการเกษตรกรรม / พาณิชยกรรม วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท และไม่เกิน
50%-100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
- ไม่ทาประกัน ผ่อนสูงสุด 120 งวดเดือน
- ทาประกัน ผ่อนสูงสุด 156 งวด
- ยื่นคาขอกู้ได้ทุกวันทาการ ทาโครงการฯ เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาความ
เป็นไปได้ของโครงการก่อนเสนอบริษัทฯ ประเมิน และเสนอคณะทางานฯ และ
คณะกรรมการ-เงินกู้ตามลาดับ

- ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
- ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

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

สวัสดิการต่าง ๆ
เกิด

สวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด

แก่ บาเหน็จเกษียณอายุ /ออมทรัพย์วันเกิด
(ถอนได้เมื่ออายุเกิน 60 ปี หรือลาออก) /
สมาชิกที่ไม่มีบุตร

เจ็บ กองทุนช่วยเหลือสมาชิก(ทุพพลภาพ)
ประกันอุบัติเหตุ (สูญเสียอวัยวะ)
และขวัญกาลังใจในวันเจ็บป่วย

ตาย กองทุนช่วยเหลือสมาชิก (ตาย)
และเงินสงเคราะห์การศพ
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 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก

(จ่ายกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ)

 สมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ดังนี้
รายการ
ข้อ 1 เงินกองทุนที่ได้รับ

การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก
อายุการเป็นสมาชิก (งวดการส่งค่าหุ้นรายเดือน) x 1,500 บาท ต่าสุด 18,000 บาท สูงสุดไม่เกิน
200,000 บาท
ข้อ 2 กรณีที่สหกรณ์ทาประกันกับ - เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้รับ มากกว่า เงินกองทุนที่คานวณตามข้อ 1
บริษัทประกันให้สมาชิก
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกัน
(ตัวอย่ำง : สหกรณ์ทำประกันอุบัติเหตุให้ นำย ก (อำยุสมำชิก 24 เดือน) ทุนประกัน 100,000 บำท
เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด 100,000 บำท ( ผลกำรคำนวณจะได้รับเงินกองทุน
24 x 1,500 = 36,000 บำท) โดยเบิกค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทฯ 100,000 บำท และไม่ต้องเบิก
จำกกองทุน)
- เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันที่ได้รับ น้อยกว่า เงินกองทุนที่คานวณตามข้อ 1
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่าเงินกองทุนที่พึงได้รับ โดยส่วนหนึ่งเบิกจากค่าสินไหมทดแทนที่
ได้รับจากบริษัทประกัน ส่วนต่างให้เบิกจากกองทุน
(ตัวอย่ำง : สหกรณ์ทำประกันอุบัติเหตุให้ นำย ข (อำยุสมำชิก 240 เดือน)ทุนประกัน 100,000
บำท เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด 200,000 บำท( ผลกำรคำนวณจะได้รับเงินกองทุน
200,000 บำท(คำนวณ 240 x 1,500 = 360,000 แต่ได้รับสูงสุดเพียง 200,000 บำท) โดยเบิก
ค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทฯ 100,000 บำท และเบิกจำกกองทุนอีก 100,000 บำท)
การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นับจากงวดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เว้นแต่ สมาชิกที่คณะกรรมการดาเนินการอนุญาตให้งดส่งค่าหุ้น
รายเดือน ให้นับอายุต่อเนื่องจนถึงวันที่เสียชีวิต โดยให้นับเป็นเดือน เศษเป็นวันให้ตัดทิ้ง

 สมาชิกทุพพลภาพ จนเป็นเหตุให้หน่วยงานต้นสังกัดมีคาสั่งให้ออกจากงาน สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนให้กับ
สมาชิก หรือผูร้ ับผลประโยชน์ หรือผู้ได้รับมอบอานาจ ดังนี้
รายการ
ข้อ 1 เงินกองทุนที่ได้รับ
ข้อ 2 กรณีที่สหกรณ์ทาประกันกับ
บริษัทประกันให้สมาชิก

การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก
อายุการเป็นสมาชิก (งวดการส่งค่าหุ้นรายเดือน) x 1,500 บาท ต่าสุดให้จ่ายไม่น้อยกว่า
18,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
- เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้รับ มากกว่า เงินกองทุนที่คานวณตามข้อ 1
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกัน
- เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันที่ได้รับ น้อยกว่า เงินกองทุนที่คานวณตามข้อ 1
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่าเงินกองทุนที่พึงได้รับ โดยส่วนหนึ่งเบิกจากค่าสินไหมทดแทน
ที่ได้รับจากบริษัทประกัน ส่วนต่างให้เบิกจากกองทุน

- กรณีทุพพลภาพให้เบิกได้เพียงครั้งเดียว และจะไม่มสี ิทธิได้รับเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นับจากงวดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เว้นแต่ สมาชิกที่คณะกรรมการดาเนินการอนุญาตให้งดส่งค่าหุ้น
รายเดือน ให้นับอายุต่อเนื่องจนถึงวันที่มีคาสั่งให้ออกจากงาน โดยให้นับเป็นเดือน เศษเป็นวันให้ตัดทิ้ง
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 กองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก
1. เงินบาเหน็จสมาชิก จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ดังนี้
อายุการเป็นสมาชิก(เดือน)
120 – 239
240 – 359
360 เดือนขึ้นไป

อัตราร้อยละ
(ของมูลค่าหุ้น)
0.75
1.00
1.25

ไม่เกิน
(บาท)
5,000
6,000
7,000

2. เงินบาเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ ให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป ดังนี้
อายุการเป็นสมาชิก
(เดือน)
60-119
120-179
180-239
240 เดือนขึ้นไป

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

3. เงินบาเหน็จสมาชิกอาวุโส มีรายละเอียดดังนี้
อายุของสมาชิก
(ปีบริบูรณ์)
65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

อายุการเป็นสมาชิก
(เดือน)
120 - 179
180 - 239
240 เดือนขึ้นไป

อัตราร้อยละ
(ของมูลค่าหุ้น)
0.75
1.00
1.25

ไม่เกิน
(บาท)
3,000
6,000
9,000

 ทุนการศึกษาบุตร สหกรณ์ฯ จัดมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก/สมาชิกสมทบ ทุกปี
*** สหกรณ์ฯ จะประกาศเงื่อนไขการจ่ายทุนการศึกษาบุตรให้ทราบเป็นรายปี

 ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์การศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ และคู่สมรส/ บิดามารดา/บุตรของ
สมาชิก
 สงเคราะห์การศพ
1. กรณีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์การศพ
2. กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์การศพ
3. กรณีที่คู่สมรส/บิดามารดา/บุตรของสมาชิกเสียชีวิตจะได้รบั เงินสงเคราะห์การศพ

จานวนเงิน 6,500 บาท
จานวนเงิน 3,000 บาท
จานวนเงิน 3,000 บาท
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สงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยพิบตั ิต่างๆ
1. ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 1 ปีบริบูรณ์ โดยนับตั้งแต่วันที่ได้สิทธิเป็นสมาชิกจนถึงวันที่เกิดเหตุภยั พิบัติ
2. สมาชิก และหรือคูส่ มรสต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัยพิบัติ เว้นแต่ บ้านเช่า หรือบ้านพักของทาง
ราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ
3. การได้รับเงินสงเคราะห์อันเนื่องจากประสบภัยพิบตั ิ จะต้องเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์
ซึ่งส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยเสียหาย ไม่รวมทรัพย์สินภายในอื่น ๆ
กรณีเกิดอุทกภัยอันสืบเนื่องจากวาตภัย หรือธรณีพิบัติ และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารทีอ่ ยู่อาศัย
ให้เป็นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการดาเนินการในการจ่ายเงินสงเคราะห์ประสบภัยพิบัติ

4. หลักเกณฑ์การจ่าย
รายละเอียด
4.1

4.2

4.3

กรณีที่สมาชิกหรือคู่สมรสเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
- อาคารที่อยู่อาศัยเสียหาย

ประเมินความเสียหาย

การจ่ายเงินสงเคราะห์

200,001 บาทขึ้นไป
50,000 – 200,000 บาท

รายละ 5,000 บาท
รายละ 3,000 บาท

กรณีที่สมาชิกและหรือคู่สมรสเป็นผู้อาศัย
- อาคารที่อยู่อาศัยเสียหาย

200,001 บาทขึ้นไป
รายละ 3,000 บาท
50,000 – 200,000 บาท
รายละ 1,500 บาท
การจ่ายให้จ่ายเป็นต่อหลัง กรณีที่อยู่อาศัยมีผู้ประสบภัยฯ มีสมาชิกอยู่หลายคน เช่น สมาชิก หรือคู่สมรส หรือพี่น้อง
อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน)

 ประกันภัยอุบัติเหตุสมาชิก
สหกรณ์ฯ ได้จัดทาประกันอุบัตเิ หตุให้กับสมาชิกทุกคน ทุนประกัน 150,000 บาท ไปอยู่กับกองทุนช่วยเหลือ
สมาชิก

 สวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด
เป็นสวัสดิการมอบให้สมาชิกเป็นเงินขวัญถุงในยามเกษียณ และเพื่อส่งเสริมสร้างจิตสานึก
ให้สมาชิกรักการออม และออมเงินต่อเนื่องเพื่อชีวิตที่อยู่ดีกินดี
1. ให้สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เปิดบัญชีออมทรัพย์วันเกิดเท่ากับ
จานวนเงินทีส่ หกรณ์ฯ ฝากเงินสวัสดิการสมทบให้ในบัญชีเงินฝาก วันที่สมาชิกเปิดบัญชี
2. สหกรณ์ฯ จะไม่ให้ถอนเงินฝากหรือปิดบัญชี ในขณะที่ยังเป็นสมาชิก เว้นแต่ กรณีเกษียณอายุ
หรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด

 เงินกองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
เป็นสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ คู่สมรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา มารดา
ของสมาชิกเสียชีวติ ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อปี
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 สวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบตุ ร
เป็นสวัสดิการให้สมาชิกทีไ่ ม่มีบตุ ร อายุ 50 ปีขึ้นไป (พ.ศ. ลบ พ.ศ.) และต้องมีอายุสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 120
เดือนขึ้นไป รายละ 2,000 บาท ให้เพียงครั้งเดียว โดยยื่นคาขอรับเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ กรณีคู่สมรสเป็น
สมาชิกด้วย มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ในฐานะสมาชิก
 สวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกาลังใจในวันเจ็บป่วย
สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้กบั สมาชิกที่พักรักษาตัวเป็นผู้ปว่ ยในของโรงพยาบาลทุกกรณี ครัง้ ละ 300 บาท
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีบัญชีสหกรณ์ ยกเว้น การคลอดบุตร และการทาศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม
เมื่อสมาชิกเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และประสงค์จะขอใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการ ต้องยื่นเอกสาร
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาล หากเลยกาหนดถือว่าสละสิทธิ์

“สหกรณ์มั่นคง ดารงความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิตสมาชิก”
.....................................
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 828-1-46520-4
ธนาคารออมสิน สาขาย่อยวลัยลักษณ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 053280810697
: wusaving@hotmail.com
facebook

:

wusaving

Line Official

:

@537sgddw

33

ช่องทางร้องเรียน : สมาชิกยื่นข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ กาหนด ผ่าน email ดังนี้
1. wusaving222@gmail.com หรือ
2. ckanchur@wu.ac.th

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์มือถือ 082-4223331
 นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์
ผู้จัดการ
 นางดวงพร
ศรีแก้วณวรรณ์
ผู้ช่วยผู้จดั การ
 นางกอบสุข
ยิ่งยงค์
เจ้าหน้าที่การเงิน
 นายอัสรี
ดาหาเล็ก
เจ้าหน้าที่การเงิน
 นางสาวธัญพร จิตวิรัตน์นุกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เวลาเปิด-ปิดทาการ
เวลารับ-จ่ายเงิน
งดให้บริการรับ-จ่ายเงิน

73115
73180
73173
73172
73172

08.30-16.30 น.
09.00-15.00 น.
วันหยุดครึ่งปีธนาคารและวันหยุดชดเชยครึ่งปีธนาคารของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
222 อาคารไทยบุรี ชั้น 1 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2565
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