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  มาตรา 4   
      “สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด ำเนินกิจกำรเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญตัินี ้
      “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุม่เกษตรกร 
  มาตรา 5 ใหร้ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษำกำรตำมพระรำชบัญญตัินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 
  
 
 

 
 

  มาตรา 15 ใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนำยทะเบยีนสหกรณ์  
  มาตรา 16 ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปนี ้
       (1) รับจดทะเบียนส่งเสรมิ ช่วยเหลือแนะน า และก ำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
       (2) .......... 
 
 

 
 

  มาตรา 33 สหกรณ์จะตั้งข้ึนได้โดยกำรจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้ และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ และต้อง 
       (1) มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบยีน 
       (2) มีสมำชิกเป็นบุคคลธรรมดำและบรรลุนิตภิำวะ 
       (3) มีทุนซึง่แบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน.............. 
       (4) มีสมำชิกซึ่งมีคุณสมบัตติำมที่ก ำหนดในข้อบังคับภำยใต้บทบัญญัตมิำตรำ 43(7)  
  มาตรา 34 ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจดัตั้งข้ึนต้องประชุมกันเพื่อคัดเลือกผู้ที่มาประชุมให้เป็น 
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน เพื่อด าเนินการจัดตัง้สหกรณ์ โดยให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ด าเนินการ ดังต่อไปนี ้
       (1) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์               
ที่จะจัดตั้งนั้น 
       (2) ก าหนดแผนด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
       (3) ท าบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเปน็สมาชิกพร้อมด้วยจ านวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจดัตั้งสหกรณ์แลว้ 
       (4) ด าเนินการร่ำงข้อบังคับภายใต้บงัคับภายใต้บทบัญญัติมาตรา 43 และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกพิจำรณำก ำหนด
เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งข้ึน 
 

ว่าด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ 

ว่าด้วยการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ 

โดยสรุปที่ส าคัญ... 
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  มาตรา 35 กำรขอจดทะเบียนสหกรณ์ ให้คณะผู้จดัตั้งสหกรณล์งลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
สหกรณ์ก าหนด ยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
       (1) ส าเนารายงานการประชุมตามมาตรา 34 จ านวน 2 ชุด 
       (2) แผนด าเนินการตามมาตรา 34(2) จ านวน 2 ชุด 
       (3) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมลายมือช่ือและจ านวนหุ้นท่ีแต่ละคนจะถือเมื่อจดัตั้งสหกรณ์แล้ว จ านวน 2 ชุด 
       (4) ข้อบังคับตำมมำตรำ 34 (4) จ านวน 4 ชุด 
   มาตรา 37 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงคต์ามมาตรา 33                     
ค าขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 35 และการจดัตั้งสหกรณต์ามที่ขอจดทะเบียนจะไมเ่สียหายแก่ระบบสหกรณ์ 
ใหน้ำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและออกใบส ำคัญรับจดทะเบยีนให้แก่สหกรณ์นั้น  ใหส้หกรณ์ทีไ่ด้จดทะเบียนแล้วมีฐำนะเป็น 
นิติบุคคล  
  มาตรา 41 ให้นำยทะเบียนสหกรณ์ประกำศก ำหนดประเภทของสหกรณ์ทีส่ำมำรถรับสมำชิกสมทบได้ 
       คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนา้ที่ของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้                   
ในข้อบังคับ 
       ห้ำมมิให้สหกรณ์ใหส้ิทธิแก่สมำชิกสมทบในกำรนับช่ือของสมำชิกสมทบเข้ำเป็นองค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่ กำรออกเสียงใน
เรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมกำรด ำเนนิกำร  
     
 
                                                                  
                                                                         
 
 
  มาตรา 43 ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมรีายการดังตอ่ไปนี้ 
       (1) ช่ือสหกรณ์ ซึ่งต้องมีค าวา่ “จ ากัด” อยู่ท้ายชื่อ 
       (2) ประเภทของสหกรณ ์
       (3) วัตถุประสงค์ 
       (4) ที่ตั้งส านักงานใหญ่และที่ตั้งส านักงานสาขา 
       (5) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การช าระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้นตลอดจน                    
           การจ่ายคืนค่าหุ้น 
       (6) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ ์
       (7) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้าท่ีของสมาชกิ 
       (8) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ ่
       (9) การเลือกตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
       (10) การแต่งตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรบัผิดชอบของผู้จัดการ    
  มาตรา 44 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท ำได้ก็แต่โดยมตขิองที่ประชุมใหญ่ และต้องน าข้อบังคับท่ีได้แก้ไขเพิม่เตมิไป                
จดทะเบียนต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ  เมื่อนำยทะเบยีนสหกรณไ์ด้จดทะเบยีนแล้ว              
ให้มีผลใช้บังคับได ้
 
 

ว่าด้วยข้อบังคับ           
และการแก้ไขเพิ่มเติม 
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  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็น... 
  พนักงานหรือลูกจ้างประจ าหรือพนักงานสัญญาจ้าง  สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หรือพนักงานหรือลูกจ้างประจ า                  

โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ   หรือบุคลากรที่ขอยืมตัวมาปฏบิัติงานของมหาวิทยาลัยฯ  หรือผูด้ ารงต าแหน่ง 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  พ.ศ. 2535   

  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ าของสหกรณ์  หรือเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างประจ าของสหกรณ์ประเภทอ่ืนในมหาวิทยาลัยฯ   
  ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างช่ัวคราวโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  หรือ                          
      ลูกจ้างช่ัวคราวของสหกรณ์ หรือลูกจ้างช่ัวคราวของสหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลยัฯ  และเป็นสมาชิกสมทบ 
      มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ป ีนับตั้งแต่วันท่ีได้สิทธิเป็นสมาชิกสมทบ  หรือ 
  สมาชกิเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัตติามที่กล่าวข้างต้น  โดยการออกจากงานประจ าโดยไม่มีความผิด   

 และมีอายุการเป็นสมาชิกไมน่้อยกว่า  5  ปี นับตั้งแต่วันท่ีได้สิทธิเป็นสมาชิกจนถึงวันท่ีออกจากงานประจ า    
 หรือมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  100,000  บาท   
                                                                      
                                                                         
                
  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็น... 
  สมาชิกเดิมของสหกรณ์ทีข่าดคุณสมบัติในการเปน็สมาชิกตามข้อบังคบัฯ  เวน้แต่สมาชิกที่ออกจากงานประจ า   
      โดยมีความผิด  และมิได้ลาออกจากสหกรณ์   
  บุตร หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย  หรือคู่สมรส  ของสมาชิก   
  เป็นบิดามารดาของสมาชิก   
  เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างรายวันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชัว่คราว  ลูกจ้างรายวันโครงการต่าง ๆ ของ 
      มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวันโครงการรับเงนิสนับสนนุภายนอก (เบกิเงินเดือนผ่านมหาวิทยาลัยฯ)   
 หรือลูกจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ หรือลูกจ้างชัว่คราวของสหกรณป์ระเภทอื่นในมหาวิทยาลัยฯ   
  นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
  สมาชิกสมทบเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้น  และมีอายุการเป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 10 ปี 
      นับตั้งแต่วันทีไ่ด้สิทธิเป็นสมาชิกสมทบจนถึงวนัที่ขาดคุณสมบัติตามข้างต้น  หรือมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  200,000  บาท   
 

การสมัคร 
สมาชิก             ต้องยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ โดยมสีมาชิกรับรอง  1  คน 
สมาชิกสมทบ     ต้องยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ โดยมสีมาชิกหรือสมาชิกสมทบรับรอง  3  คน 

 

 

สมาชิก 

สมาชิกสมทบ 

 
“การรับสมัครสมาชกิสมทบให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์” 

คุณสมบัต ิ
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 สิทธิ 

(1) เข้าประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคดิเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามัญ 
(3) เสนอหรือไดร้ับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ   หรือกรรมการด าเนนิการ  หรือผูต้รวจสอบกิจการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกจิและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5)    ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์
(6)    ได้รับสิทธิอ่ืน ๆ  ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ ์

 
 หน้าที่ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริม  สนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณเ์ป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ใหเ้จรญิรุ่งเรอืงและมั่นคง 

 
  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเป็นสมาชิก 

 เงินปันผล             ไม่เกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดไวโ้ดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 
 เงินเฉลี่ยคืน          สมาชิกที่กู้เงิน จะได้รับเงินเฉลี่ยคนืตามอัตราที่ไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมใหญ ่
 ดอกเบี้ยเงินฝาก     อัตราสูงกว่าหรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารพาณิชย์และ 

                              ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทุกประเภท ยกเว้นเงินฝากประเภทประจ า 
  ดอกเบี้ยเงินกู้         สมาชิกจะไดร้ับดอกเบี้ยในอัตราทีเ่หมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก 

 สวัสดิการต่างๆ       *  ได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริมด้านวิชาชีพ/สัมมนาวิชาการ   
               *  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 

*  สงเคราะห์เกีย่วกับการศพของสมาชิก บิดามารดา คูส่มรส  และบุตรของสมาชิก 
*  สงเคราะห์กรณสีมาชิกประสบภัยพิบัติต่าง ๆ         
*  กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 

                              *  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก/ประกนัภัยอุบัติเหตุ (ช่วยเหลือกรณีที่สมาชกิเสียชีวิตหรือทพุพลภาพ)   

   *  สวัสดิการผู้ไม่มีบุตร 
                              *  สวัสดิการเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด   
   *  กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก(เงินยืมกรณีที่ครอบครัวเสยีชีวิต) 
 

 
 
 
 

สิทธิ  หนา้ที่  และประโยชนท์ี่ได้รับจากการเป็นสมาชิก 
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 สิทธิ  
 (1)   เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ 
 (2)   ได้รับบริการทางธุรกจิและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
 (3)   ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์
 
 หน้าที่ 
 (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
 (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
 (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณเ์ป็นองค์การทีเ่ข็มแข็ง 
 (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
 (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการ   พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
                                                                                                 

 สมาชิกสมทบไม่ให้มีสทิธิในเรื่องดังต่อไปนี้  (ตาม พรบ.สหกรณ์ฯ) 
 (1)  ไม่มสีิทธิในการนับช่ือสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชมุใหญ่ 
 (2)  ไม่มสีิทธิเลือกประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ  หรือผู้แทนสมาชิก  และไม่มสีิทธิในการออกเสียงใด ๆ 
 (3)  ไม่มสีิทธิในการรับเลือกเข้าเป็นประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ กรรมการอื่น ๆ และผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์  
 

 ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการเป็นสมาชิกสมทบ 
  เงินปันผล             ไม่เกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดไวโ้ดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 
  เงินเฉลี่ยคืน          สมาชิกที่กู้เงิน จะได้รับเงินเฉลี่ยคนืตามอัตราที่ไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมใหญ ่
  ดอกเบี้ยเงินฝาก     อัตราสูงกว่าหรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารพาณิชย์และ 

                                ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทุกประเภท 
  ดอกเบี้ยเงินกู้         สมาชิกจะไดร้ับดอกเบี้ยในอัตราทีเ่หมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก 
  สวัสดิการต่างๆ      *  ได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริมด้านวิชาชีพ/สัมมนาวิชาการ 

        *  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 
                                           *  สงเคราะห์เกีย่วกับการศพของสมาชิกสมทบ   

 

   สมาชิกสมทบท่ีมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกได้ สามารถโอนย้ายเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องช าระ                  
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และอายุสมาชิกนับใหต้่อเนื่อง       

 

 
 
 
 

สิทธิ  และประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการเป็นสมาชิกสมทบ 

 

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

 ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเอง  ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ 1 คน  หรือหลายคน  
เลขานุการ  เหรัญญิก  และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้ช่วยเหรัญญิกก็ได้  นอกนั้นเป็นกรรมการ   
 หลักเกณฑ์   และวิธีการสรรหาใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ ่
 

  ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมลีักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ  

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน  ฐานทุจริต          
ต่อหน้าท่ี 

(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ  หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สดุให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ  ตามค าสั่ง         
นายทะเบียนสหกรณ ์

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
(5) สมาชิกซึ่งผิดนดัการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี 

นับแต่ปีท่ีผิดนดัถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  เว้นแต่การผิดนดันั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี ้

 

   อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
       ประธานกรรมการ    

(1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่  และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุมการประชุมดังกล่าว   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุม ดูแลการด าเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย และอยู่ในวัตถุประสงค์                 
ของสหกรณ ์

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณต์ามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ 
(4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้  ภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  

และค าสั่งของสหกรณ ์
   รองประธานกรรมการ    

(1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าท่ีได้ หรือเมือ่ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  

และค าสั่งของสหกรณ ์

เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นกรรมการ 

 
คณะกรรมการด าเนินการ 
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    เลขานุการ    

(1) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ  แล้วแต่กรณี 
(4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบยีบ  มติ  

และค าสั่งของสหกรณ ์
    เหรัญญิก    

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรบัจ่ายและเกบ็รักษาเงินและทรัพยส์ินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 

(2) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบยีบ  มติ  
และค าสั่งของสหกรณ ์

 

  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง    มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง   ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่ง
ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   ให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก
(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไป ให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ  
หรืออยู่นานท่ีสุดออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ป ี

 เมื่อครบก าหนดแล้ว  หากยังไม่มกีารเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิม
รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่   แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยห้าสบิวันนับแต่วันครบวาระ 

 กรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง  กรรมการด าเนินการที่ยังไม่พ้นจากต าแหน่งมสีิทธิที่จะได้รับเลือกเป็น
ประธานกรรมการได้  แตจ่ะต้องลาออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนนิการก่อน 

 กรรมการด าเนินการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  โดยต้องพักหนึ่ง
ปีจึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ 
  ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งได้
เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชดุแรก   
 

   การพ้นจากต าแหน่ง    กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหนง่   เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรือลาออกต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญล่งมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไมม่ีเหตุอันควร 
(9)    กระท าผิดตามระเบยีบสหกรณ์ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
(10)  เป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีมีส่วนไดเ้สียกับกิจการสหกรณ ์
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 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม 
วาระ  (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 75(7))  ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหนง่อยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่า           
จะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง  แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการด าเนินการที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไมไ่ด้  นอกจากต้องนัดเรียก                
ให้มกีารประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

  ในกรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ หากไมม่ีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทน  
และยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการด าเนนิการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอื่นขึ้นท าหน้าที่
แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

  **กรรมการด าเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระ                
ที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

 
  
 
 
  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และค าสั่งของสหกรณ์  กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเรญิแก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์   ดูแลใหส้มาชิกและสมาชิกสมทบ

ปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ ์
(2) พิจารณาการรับฝากเงิน การกูย้ืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ 
(3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดลุกับรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนนิงาน

ของสหกรณต์่อที่ประชุมใหญ ่
(4) เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัต ิ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่ยังมิได้

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็ให้ใช้ประมาณการรายจ่ายส าหรับปีก่อนไปพลาง 
(6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งหรือจ้าง   ก าหนดค่าจ้าง   ค่าตอบแทน   และสวสัดิการต่าง ๆ ของผู้จัดการ  

และเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์   ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานของผู้จัดการใหเ้ป็นการถูกต้อง 
(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง  และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) ก าหนดค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ  คา่เช่าท่ีพัก  และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการอื่น ๆ  ยกเว้น อ านาจหน้าท่ีของ

ที่ประชุมใหญ่  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 71(6)  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  สมาชิก สมาชิกสมทบ                    
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์  และบุคคลอื่นที่ท าประโยชน์ให้สหกรณ ์

(9) ก าหนดระเบียบ  และประกาศต่าง ๆ ของสหกรณ ์
(10) จัดให้มีและดูแลบรรดาทะเบียน  สมุดบญัชีเอกสารต่าง ๆ  และอุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ ์
(11) พิจารณาใหส้หกรณส์มัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอื่น 
(12) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น   หรือคณะอนุกรรมการ   หรือคณะท างานเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบัตติามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   

ผู้สอบบญัชี  หรือพนักงานเจ้าหนา้ที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  สมาชิกสมทบ  เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนสอดสอ่งดูแล

โดยทั่วไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยด ี

 
ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง 
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(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของ
ผู้จัดการ  สมาชิกและผู้แทนสมาชกิเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ์

(16) เชิญสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เปน็ท่ีปรึกษา  หรือท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ของ
สหกรณ์  ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

(17) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  หรือมอบขอ้พิพาทให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

(18) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกีย่วกับทรัพย์สิน  ดังระบไุว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์  เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการ           

ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม           
ที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรนั้นก าหนดไว้ 

(20) ค้ าประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยมื  โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
(21) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  

เหรัญญิก  ผู้จัดการ  และบุคคลทีเ่กี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
 

  ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ  ในกรณีทีก่ระท าการหรืองดเว้นการกระท าการ หรือกระท าการ
โดยประมาทเลินเล่อในการปฏบิัตหิน้าท่ีของตน  จนท าให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  อันเป็นเหตุ
ให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการ
ตรวจสอบ  เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดร้ับความเสียหาย  คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผดิชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

 
 

 
 
 

 

  คณะกรรมการด าเนินการตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  จ านวนไม่เกิน  5  คน   โดยให้ประธานกรรมการ   
เหรัญญิก   และเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการ เป็นกรรมการอ านวยการ  และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้ง                        
กรรมการด าเนินการอื่นเป็นกรรมการอ านวยการร่วมอีกตามสมควร 

 ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประธานกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดับ 

  คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้ง 
คณะกรรมการอ านวยการนั้น 

  ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ   และใหป้ระธานกรรมการอ านวยการ หรอืเลขานุการ 
นัดเรียกประชุมได ้

  ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการอ านวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 
 
 
 

คณะกรรมการอ ำนวยกำร 
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  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ   ให้เป็นผู้ด าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่ง  ของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝาก  หรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ  และระเบยีบของสหกรณ ์

(2) ควบคุมการจดัท าบัญชี และทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยส์ินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย  

และพร้อมท่ีจะให้ผูเ้กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง  หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 

 (5) ควบคุม ดูแลการจัดท างบดุล รวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  
และเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่พิจารณาอนุมัต ิ

(7) พิจารณาแผนงาน  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณเ์สนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา  
และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัต ิ

(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณต์ามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
 
 
 

 
 
  คณะกรรมการด าเนินการตั้งคณะกรรมการเงินกู้  จากคณะกรรมการด าเนินการ  จ านวนไม่เกิน 7 คน   

โดยให้มตี าแหน่งประธานกรรมการ 1 คน   และเลขานุการ 1 คน  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการเงินกู้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู ้

  ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการ นัดเรียก
ประชุมได ้

  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการเงินกู้
ทั้งหมด   จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้    พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก  และ              

สมาชิกสมทบ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์  รวมทั้งข้อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกู้มีหลกัประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์   และเมื่อเห็นว่า

หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกดิบกพร่อง ก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จดัการแก้ไขให้คืนดภีายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) ดูแลและตดิตามการช าระหนี้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้กู้ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดในสญัญา 
(4) สอบสวนเบื้องต้นใหไ้ด้ข้อความจรงิ ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้

เงินกู้ หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน  หรือเรยีกคืนเงินกู้ หรือ
สอบสวนลงโทษให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ ์

 
 

 
คณะกรรมการเงินกู ้
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   คณะกรรมการด าเนินการตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  จากคณะกรรมการด าเนินการ   
จ านวนไม่เกิน 5 คน โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการ 1 คน  และเลขานุการ 1 คน  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ให้อยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่าที่ก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนนิการ 
ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 
   ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวท่ีมีกจิธุระ  และให้ประธานกรรมการศกึษาและ
ประชาสมัพันธ์  หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได้ 
   ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์    ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 
ในการประชุมคราวถัดไป 
 

  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   ใหด้ าเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บังคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแกส่มาชิกและสมาชิกสมทบ   โดยให้การศึกษาและอบรมแกส่มาชิก                      
สมาชิกสมทบ  และผู้ทีส่นใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกีย่วกับลักษณะ  ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์                           
ให้สมาชิก  สมาชิกสมทบ  และบคุคลภายนอกรับทราบ 

(3) ด าเนินการในการหาผู้สมคัรเข้าเปน็สมาชิก  และสมาชิกสมทบ 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แกส่มาชิกและสมาชิกสมทบถึงวิธีการออมทรัพย์  และ 

การใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและตดิตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ  เพือ่น า

ตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิก และสมาชิกสมทบตามความเหมาะสม 
(6)    ด าเนินการศึกษา ปัญหา  และข้อคิดเห็นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ   เพื่อประโยชน ์

ในการด าเนินงานของสหกรณ ์
 
 

 
 
 
 ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน                

หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์

 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือคณะกรรมการอื่น 
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สมาชิก 
 

 
                      
                        ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า  3% ของเงินได้รายเดือน   
                        ผู้มีเงินไดร้ายเดือนเกินกว่า 50,000 บาท จะถือค่าหุ้นรายเดือน 1,500 บาท ก็ได ้
                        การถือหุ้นรายเดือนสูงสดุไมเ่กิน 20,000 บาทต่อเดือน 
                           
                      ***และสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ตามโครงการที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบ 
 

 
             ส่งค่าหุ้นรายเดือนข้ันต่ าเดือนละ 10 หุ้น เป็นเงิน  100  บาท  สูงสุดไม่เกิน 300 หุ้น  เป็นเงิน 3,000 บาท  
       สมาชิกสมทบถือหุ้นในสหกรณไ์ด้สูงสุด  50,000  หุ้น  เป็นเงิน  500,000  บาท  ทั้งนี้ เมื่อครบ              
ตามจ านวนที่ก าหนด  ให้งดช าระค่าหุ้นหรืองดซื้อหุ้นเพิ่มทันที   
 

                
 

 
 
 
 
  

รายการ ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (สมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบใหม่) 50  บาท 
2. สมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีเคยลาออกจากสหกรณ์ฯ  และสมัครใหม่   
 2.1 สมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบครั้งที่ 2  

 (1) สมัครใหม่ภายใน 12 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีจ่ายคืนค่าหุ้น                                  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
                                                                                                        ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

50  บาท 
2,000  บาท 

 (2) สมัครใหม่เกิน 12 เดือนเป็นต้นไปนับตั้งแต่วันท่ีจ่ายคืนค่าหุ้น                         ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
                                                                                                      ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

50  บาท 
1,000  บาท 

 2.2 สมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบครั้งที่ 3  

 (1) สมัครใหม่ภายใน 12 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีจ่ายคืนค่าหุ้น                                  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
                                                                                                        ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

50  บาท 
4,000  บาท 

 (2) สมัครใหม่เกิน 12 เดือนเป็นต้นไปนับตั้งแต่วันท่ีจ่ายคืนค่าหุ้น                         ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
                                                                                                      ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

50  บาท 
2,000  บาท 

3. สมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีเคยลาออกจากสหกรณ์ฯ  ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2558  และสมัครใหม่   
 (1) สมัครใหม่ภายใน 12 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีจ่ายคืนค่าหุ้น                                  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

                                                                                                       ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
50  บาท 

1,000  บาท 
 (2) สมัครใหม่เกิน 12 เดือนเป็นต้นไปนับตั้งแต่วันท่ีจ่ายคืนค่าหุ้น                         ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

                                                                                                      ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
50  บาท 

500  บาท 

สมาชิกสมทบ 

ค่าหุ้นรายเดือน 

!!!   สมาชิก และสมาชิกสมทบ 
จะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
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ประเภท 
เปิดบัญชี
(ครั้งแรก) 

ขั้นต่ า 

คงเหลือ 
ในบัญชีขั้นต่ า 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน การจ่ายดอกเบี้ย 

ออมทรัพย์ 100  บาท 100  บาท 1. ฝากเงินเพิ่มเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได้ 
2. ถอนเงินเมื่อใดก็ได้     

คิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี 
เงินฝาก  ปีละ 2 ครั้ง  คือ  ในวันท าการ
แรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม  
และเดือนกันยายนของทุกปี  

ออมทรัพย์ 
วันเกิด 

 

ก าหนด 
เป็นรายปี 

100 บาท 1. เปิดบัญชีหรือฝากเพิ่มได้เฉพาะในเดือนเกิด
เท่าน้ัน และต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  
6 เดือน 
2. จ านวนเงินในการฝากจะประกาศฯ เป็นปี ๆ และ
สหกรณ์ฯ จะให้สวัสดิการวันเกิดเพ่ิมเท่ากับจ านวน 
ท่ีฝาก 
3. มีสิทธิน าเงินท่ีได้รับกรณีท่ีเกษียณหรือลาออกจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมาฝากเข้าบัญชีดังกล่าวได้ 
ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีได้รับเงินดังกล่าว 
4. ขณะท่ีเป็นสมาชิกไม่มีสิทธิถอนเงินฝากหรือปิด
บัญชีดังกล่าว เว้นแต่ กรณีเกษียณฯ หรือลาออกจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และไม่มีหน้ีจะมีสิทธิถอนตาม
เงื่อนไขที่ประกาศฯ ก าหนด 

คิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี 
เงินฝาก  ปีละ 2 ครั้ง  คือ  ในวันท าการ
แรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม  
และเดือนกันยายนของทุกปี 

ออมทรัพย์
เกษียณสุขใจ 

2,000 บาท 
สูงสุดไม่เกิน 
100,000 

บาท 

100  บาท 1. สมาชิกมีสิทธิถอนเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝาก 
ปีละ 2 ครั้ง ก าหนดเงื่อนไขดังน้ี 
   (1) ดอกเบี้ยท่ีได้รับในเดือนมีนาคมของทุกปี   
หากประสงค์จะถอนดอกเบี้ย ให้สิทธิถอนได้        
ภายในเดือนถัดไปเท่านั้น(เดือนเมษายน)  
   (2) ดอกเบี้ยท่ีได้รับในเดือนกันยายนของ 
ทุกปี หากประสงค์จะถอนดอกเบี้ยให้สิทธิถอนได้ 
ภายในเดือนถัดไปเท่านั้น(เดือนตุลาคม)  
2. สมาชิกท่ีมีสิทธิถอนเงินฝาก  ก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 
    (1) กรณีสมาชิกมีสิทธิถอนเงิน ได้ปีละ 1ครั้ง  
และให้ถอนเฉพาะยอดเงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 7                         
ปีขึ้นไป  

คิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี 
เงินฝาก  ปีละ 2 ครั้ง  คือ  ในวันท าการ
แรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม  
และเดือนกันยายนของทุกปี  
 

    
 
 

 

ด้านเงินฝาก 
(มี 4 ประเภท) 
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ประเภท 
เปิดบัญชี
(ครั้งแรก) 

ขั้นต่ า 

คงเหลือ 
ในบัญชีขั้นต่ า 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน การจ่ายดอกเบี้ย 

   (ตัวอย่ำง  นำย ก. มีเงินฝำก ณ วันท่ี  15 ต.ค. 54 
จ ำนวน 300,000  บำท  และ ณ วันท่ี  15 ต.ค. 61  
จ ำนวน 500,000  บำท  ดังน้ัน นำย ก. จะถอนเงิน
วันท่ี 15 ต.ค. 61 จะมีสิทธิถอนเงินฝำกได้ 300,000 
บำท เท่ำน้ัน) 
    (2) กรณีสมาชิกอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และฝาก
เงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจาก วันเปิดบัญชี   
ให้สิทธิถอนเงินได้ปีละ 1 ครั้ง  และต้องคงบัญชีไว้ 
ไม่น้อยกว่า 30% ของยอดเงินฝาก ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 
2,000  บาท (ให้สิทธิเพ่ิมนอกเหนือจากข้อ 2.1) 
    (3) กรณีสมาชิกอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ให้สิทธิ
ถอนเงินได้ปีละ 2 ครั้ง   
    (4) กรณีสมาชิกอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ก่อนวันท่ี 
1 พ.ย. 60  และฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับ
จากวันเปิดบัญชี  ให้สิทธิถอนเงินได้ปีละ 2 ครั้ง   
3. กรณีถอนเงินฝากจะต้องคงเหลือเงินในบัญชีขั้นต่ า
ไว้ไม่น้อยกว่า 2,000  บาท 
4. กรณีเงินฝากที่มีภาระเกี่ยวเน่ือง/ภาระผูกพันกับ
เงินกู้   ไม่มีสิทธิถอนดอกเบี้ยหรือเงินฝาก ท้ังนี้ ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของเงินกู้น้ัน ๆ เว้นแต่ มียอดเงิน
ฝากส่วนท่ีเกินจากภาระผูกพัน 

 

ออมทรัพย์
พิเศษ   

500 บาท 500  บาท 1. ฝากเงินเพิ่มเม่ือใด จ านวนเงินเท่าใดก็ได้ 
2. ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม  
หากถอนครั้งท่ี 2  เป็นต้นไปของเดือนน้ัน   
คิดค่าธรรมเนียม 1% ของจ านวนเงินที่ถอน              
ขั้นต่ า  10  บาท 

คิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี 
เงินฝาก  ปีละ 2 ครั้ง  คือ  ในวันท าการ
แรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม   
และเดือนกันยายนของทุกปี  

ทรัพย์ประดู่ 
(1)  24  เดือน 
(2)  36  เดือน  
 

100 บาท/
เดือน 

- 1. ฝากเท่ากันทุกเดือนเป็นเวลา  24 เดือน /  
36 เดือน ขั้นต ่ำ 100 บำท/เดือน เมื อครบ
ระยะเวลำกำรฝำก แล้วเงินฝำกรวม ต้องไม่เกิน  
600,000  บำท    
2. ผู้ฝากคนหน่ึงเปิดบัญชีเงินฝากทรัพย์ประดู่ได้
เพียงบัญชีเดียวเท่าน้ัน หากฝากครบก าหนด   
จะได้รับยกเว้นภาษี (สามี-ภรรยา ยกเว้นภาษี 
ได้เพียง 1 บัญชี) 
3. กรณีให้หักเงินเดือนต้องหักผ่านบัญชี 
เงินฝากออมทรัพย์  เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ทรัพย์ประดู่  ภายในวันที่ 28 – 31 ของทุกเดือน 
และวันที่ 1 – 12 ของทุกเดือนเท่านั้น 

1. จะคิดดอกเบี้ยให้ทุกยอดเงินฝากท่ี 
ฝากครบ  3 เดือน และทบเป็นต้นเงินให้  
ส าหรับเงินฝากท่ีไม่ครบ 3 เดือน จะ 
ไม่ทบต้น และไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
2. ในกรณีท่ีฝากต่อไม่ได้  จะคิดดอกเบี้ย
ให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์  ส าหรับ 
เงินฝาก  3  เดือนขึ้นไป  และไม่มีสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษี   
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ประเภท 
เปิดบัญชี
(ครั้งแรก) 

ขั้นต่ า 

คงเหลือ 
ในบัญชีขั้นต่ า 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน การจ่ายดอกเบี้ย 

เงินฝาก      
ทวีทรัพย์ 

500  บาท 500  บาท 1. การฝากเพิ่มต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 500 บาท  
2. ผู้ฝากคนหน่ึงเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 
ได้เพียงบัญชีเดียวเท่าน้ัน 

1. ค านวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตาม
จ านวนเงินฝากแต่ละคร้ัง และจะน า
ดอกเบี้ยฝาก  เป็นต้นเงินเข้าบัญชี                
เงินฝากให้ปีละ 4 ครั้ง ในวันท าการแรก
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม                  
ของทุกปี      
2. ต้นเงินที่สมาชิกน ามาฝากใหม่ทุก
รายการ  จะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อเงินฝาก
รายการนั้นได้ ผ่านก าหนดวันจ่ายดอกเบี้ย
ตามข้อ 1 มาแล้ว  หนึ่งคร้ัง โดยจะยังไม่น า
ดอกเบี้ยทบเป็นตน้เงิน ให้ในวันดังกลา่ว  
แต่จะน าดอกเบี้ยไปฝากเป็นต้นเงนิเข้าบัญชี
ให้ในวันเข้าดอกเบี้ยคร้ังถัดไป 
3. ส าหรับรายการเงินฝากที่ไม่มีการถอน
จนถึง  วันเข้าดอกเบี้ย จะจ่ายดอกเบี้ยให้
ในอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ 
4. เงินฝากเฉพาะจ านวนที่ถอนก่อนวัน
เข้าดอกเบี้ย จะค านวณดอกเบี้ยให้ใน  
อัตราครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ออมทรัพยต์ามประกาศก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยของสหกรณ์ โดยจะเข้าดอกเบี้ยให้
ในวันท าการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
มีนาคม หรือ  มิถุนายน หรือกันยายน หรือ
ธันวาคม เดือนไหนถึงก่อนก็จะคิดดอกเบี้ย
ให้ในเดือนนั้น  ส าหรับจ านวนเงินฝากที่
เหลือจะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 3 

ตัวอย่าง 1. ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในวันที ่ 20  ก.พ. 65  สหกรณ์ฯ จะน าดอกเบี้ยไปฝากเข้าบัญชีเป็นต้นเงินให้ในวันท าการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 
2565 (ต้องผ่านเดือนมีนาคม 2565 ไปก่อน)  ครั้งถัดไปจะได้ดอกเบีย้ในวันท าการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และตลอดไป (กรณีไม่มีการถอน)  หากถอนเงิน
ฝากบางส่วนก่อนวันเขา้ดอกเบีย้ในแต่ละช่วง  จ านวนเงินที่ถอนออกจะได้ดอกเบี้ยในอัตราคร่ึงหนึ่งของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
                2. แต่ละยอดเงินที่ฝากเพิ่มก็จะใช้หลักการเดียวกับข้อ 1 ทกุยอดเงิน 
                3. หากวันที่สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ย และในบัญชีมีหลายยอดเงินที่ครบก าหนด สหกรณ์ฯ จะรวมเป็นยอดเดียว  

 

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ  
- สหกรณ์มีบริการฝากเงินทุกประเภทโดยผ่านระบบการหักเงินเดือน 

- เงินฝากทุกประเภท ไดร้ับการยกเว้นภาษี 
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เงินกู้ฉุกเฉิน (ท่ัวไป) 
   

    สมาชิก            กู้ได้ 2 เท่า ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท  สุดแต่จ านวนไหนจะน้อยกว่า 
และไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้  ผ่อนช าระไมเ่กิน 12 งวด  

    สมาชิกสมทบ     กู้ได้ 95% ของค่าหุ้น ไม่เกิน 100,000 บาท  สุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า 

                              ผ่อนช าระไม่เกิน  12 งวด  
  

เงินกู้สามัญทั่วไป 
 

1.  ผู้มีสิทธิขอกู้  และค้ าประกัน  ต้องเป็นสมาชิกตดิต่อไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
 2.  จ านวนเงินกู้สูงสุดไมเ่กิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน และไมเ่กิน 3,000,000 บาท โดยก าหนดรายละเอียดดังนี ้

(ก) ต้องขอกู้เงินสามัญทั่วไปขั้นต่ าไม่นอ้ยกว่า 60,000  บาท กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไปเดิม  จะต้องหักกลบหนี้เดมิ   
และรับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า  60,000  บาท(เงินกู้สามัญทั่วไปใหม่  ลบ เงินกู้สามัญทั่วไปเดมิ)  

(ข) สิทธิการกู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 
 
 

           สถานภาพพนักงาน 
สิทธิการกู้(ไมเ่กิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน) 

วงเงินกู้สูงสุด 
 กรณีไม่ท าประกันชีวิต กรณีท าประกันชีวิต(2) 

 พนักงานประจ า 
 พนักงานสัญญาจ้าง 

60 เท่า 
40 เท่า 

70 เท่า 
50 เท่า 

 ไม่เกิน   
    3,000,000 บาท 

อายุสมาชกิตั้งแต่ 6-119 เดือน       
ต้องมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1)  
(ของจ านวนเงินกู้) 

ไม่น้อยกวา่ 15% ไม่น้อยกวา่ 10% 
 

อายุสมาชกิตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป 
ต้องมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1)  
(ของจ านวนเงินกู้)  

ไม่น้อยกวา่ 20% ไม่น้อยกวา่ 15% 
 

 การผ่อนช าระ ไม่เกิน 120 งวดเดือน ไม่เกิน 156 งวดเดือน  
 

เงินฝาก(1)  คือ เงินฝากออมทรัพย์วันเกดิ และหรือ เงินฝากออมทรัพย์เกษยีณสุขใจ(เลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรอืใช้ทั้งสองบัญชีก็ได้)  และเงินฝาก 
ที่คู่กับเงินกู้ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิถอนและหรือปิดบัญชีจนกวา่จะช าระหนี้แลว้เสร็จ และหรือตามเง่ือนไขที่ก าหนดตามประกาศเกี่ยวกับเงินฝากนั้น ๆ 
 

 

กรณีท าประกันชีวิต(2) ทุนประกันต้องไม่ต่ ากวา่  100,000  บาท กรณีที่กู้น้อยกว่า 100,000 บาท ให้สิทธิท าประกันโดยทุนประกัน 100,000 บาท ได้ 
ทั้งนี้ เง่ือนไขเป็นไปตามประกาศว่าด้วยเพื่อการนั้น และมีเง่ือนไขเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) การท าประกันชีวิต  ให้ท าทุนประกันตามวงเงินกู้ และระยะเวลาคุ้มครองตามสัญญากู้เงิน ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน 
(2) กรณีไม่ท าประกันชีวิต ให้ฝากเงินเป็นรายเดือนเพื่อเข้าบญัชีเงินฝาก(1) (โดยเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งเท่านั้น) โดยหกัจากเงินได้ ณ ที่จ่าย  

และให้ฝากต่อเนื่องตลอดอายุสัญญากู้เงิน  โดยก าหนดอัตราการฝากขั้นต่ า 30 บาท/เดือน ต่อเงินกู้  100,000 บาท  และมีเง่ือนไขเพิ่มเติมดังนี้ 
(2.1) หากกู้เงินน้อยกวา่ 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  ให้สมาชิกแจง้ความจ านงขอยกเลิกการส่งเงินฝากรายเดือนได้ 
 

ด้านเงินกู ้
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               ทั้งน้ี กรณีมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น  ให้ฝากเงินเพ่ิมในวันรับเงินกู้ได้  
และสิทธิการผ่อนช าระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไปรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ(1) 
 

    กรณี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  หากสมาชิกมีหนี้เงนิกู้สามัญทุกประเภทที่ผ่อนช าระหนีเ้กินอายุ 60 ปี  
กรณีขอกู้เงินตามประกาศนี้  จะต้องหักกลบหนีเ้งนิกู้สามัญที่ผ่อนเกินอายุ 60 ปี ดงักล่าวทัง้จ านวน 

!!! (กรมธรรม์ท่ีคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป น าค่าเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่จ่ายค่าเบี้ยฯ ได้) 
 

  เลือกการผ่อนได้  2  แบบ   
 ช าระต้นเงินเท่ากันทุกงวด และช าระดอกเบีย้ต่างหากทุกงวดเดือน (ต้นเท่า) 
 ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดเดือน (รวมเท่า)  

 

เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ 
 

1. ผู้มีสิทธิขอกู้  และค้ าประกัน  ต้องเป็นสมาชิกตดิต่อไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
2. หากสมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชกิไม่ถึง 6 เดือน มีความจ าเป็น  อาจร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการได้                       

โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
3. การผ่อนช าระ  สูงสุดไม่เกิน  60  งวดเดือน   โดยให้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนแบบใดแบบหน่ึง ดังนี้ 

                     (ก) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                     (ข) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 

4. หลักประกัน  ใช้สมาชิกอย่างน้อย  1  คน   รายละเอียดดังนี ้

วัตถุประสงค์ 
จ านวนเงิน 

ที่กู้ได้ (บาท) 
หมายเหตุ 

คู่สมรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา มารดาท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย เสียชีวิต   

200,000 ยื่นค าขอกู้ภายใน 30 วัน นับจากวันเสียชีวิต 

คู่สมรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา มารดา บิดาของคู่
สมรส มารดาของคู่สมรสเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาล   

200,000 ยื่นค าขอกู้ระหว่างที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีท่ีระบุใน
ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแพทย์  

เพื่อการประสบภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติ และเกิดจาก
มนุษย์ซ่ึงส่งผลให้ท่ีอยู่อาศัยและหรือทรัพย์สินเสียหาย 
เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติ 

200,000 ยื่นค าขอกู้ภายใน 30 วัน นับจากวันเกิดภัยพิบัติ  

พิธีแต่งงาน อุปสมบท และพิธีฮัจย์ของสมาชิก 
หรือคู่สมรส 

200,000 ยื่นค าขอกู้ล่วงหน้าภายใน 30 วัน นับถึงวันท่ีก าหนดท าพิธี หรือ
ภายหลังจากวันท่ีมีพิธี แต่ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันท่ีจัดพิธี 

สมาชิกหรือคู่สมรสคลอดบุตร   100,000 ยื่นค าขอกู้ลว่งหน้าภายใน 30 วัน นับถงึวันที่ขอลาคลอดหรือวันที่
แพทย์ก าหนดวันคลอด หรือภายหลังการคลอด แต่ไม่เกิน 30 วัน             
นับจากวันที่คลอด 
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เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

   

1. ผู้มีสิทธิขอกู้  และค้ าประกัน  ต้องเป็นสมาชิกตดิต่อไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
2. วงเงินกู้ขั้นต่ า  40,000  บาท  ไม่เกิน  600,000  บาท  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) เพื่อการต่อเติมบ้าน (ต่อจากอาคารบ้านพักอาศัยเดิม หรือเพิ่มเตมิอาคารเฉพาะส่วนซึ่งอยู่ในบริเวณ 
บ้านพักอาศัยเดิม) 

                 (2) เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านพักอาศัยเดิมที่ช ารุดหรือทรุดโทรม 
                 (3) เพื่อการตกแตง่บ้านพักอาศัย หรือท า Built in 
                 (4) เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ หรือรัว้บ้าน 

3. การผ่อนช าระ  สูงสุดไม่เกิน  100  งวดเดือน   โดยให้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี ้
                     (ก) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                     (ข) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 

4. หลักประกัน  ใช้สมาชิกอย่างน้อย  1  คน 
5. วันท่ีท าสัญญากูเ้งินและรับเงินกู้ ให้ช าระเงินมัดจ าเป็นเงิน 500 บาท  
6. ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แตต่อ้งไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วันท่ีรับเงินกู้ และให้

แสดงภาพถ่ายต่อสหกรณฯ์ ภายหลังจากท่ีด าเนินการแล้วเสรจ็ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนด 
 
 
 
 

 
 

 
1.  วงเงินกู้   ได้ไม่เกินสองสัญญา และรวมกันไมเ่กิน  7,000,000  บาท 
     (1)  กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้นเป็นประกัน  ไมเ่กิน  4,000,000  บาท  
     (2)  กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน  ไมเ่กิน  3,000,000  บาท  
 
2.  งวดการผ่อนช าระ  ผ่อนช าระไมเ่กิน  120  งวดเดือน  และช าระต้นเงินขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 500  บาทต่อเดือน 
 
3.  การเปิดวงเงินและการรับเงินกู้ 
     (1)  กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกท าสัญญาเงินกู้ฯ  แบบหมุนเวียนในวงเงินไม่เกิน 1.5  เท่าของมูลค่าหุ้นท่ี
สมาชิกมีอยู่  ณ วันท่ีท าสัญญา  ท้ังน้ี  การขอรับเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนในแต่ละครั้งขอรับจ านวนเงินเท่าไรก็ได้  แต่ครั้งหน่ึงต้องไม่น้อยกว่า  
10,000  บาท  และต้องไม่เกินร้อยละ  90  ของมูลค่าหุ้น  
 
     (2)   กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกท าสัญญาเงินกู้ฯ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของ เงินท่ีอยู่ใน 
บัญชีเงินฝาก ณ วันท่ีท าสัญญา การขอรับเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนในแต่ละครั้งขอรับจ านวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหน่ึงต้องไม่น้อยกว่า  10,000  
บาท  และต้องไม่เกินร้อยละ 90  ของเงินฝากท่ีอยู่ในบัญชีเงินฝาก 
                สมาชิกท่ีมีสิทธิขอท าวงเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนได้  จะต้องมีทุนเรือนหุ้น   หรือเงินฝาก  (รวมกันทุกบัญชีท่ีใช้เป็นหลักประกัน) 
เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า  10,530  บาท   
 

เปิดวงเงิน/ท าสัญญาครั้งเดียว  เบิกเงินกู้ได้ตลอด 10  ปี  เว้นแต ่

มูลค่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าวงเงินที่เปิดไว้ สามารถขอเปิดวงเงินใหม่ได ้
 
 

 
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน 
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กรณีกูเ้งินโดยโอนสิทธิเรียกรอ้งในมลูค่าหุน้ และ ณ ขณะในขณะหน่ึงไมม่ีเงินกูอ่ื้น ๆ ใหห้กัช าระหน้ี 

ผ่านการตดัจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยไ์ด ้

กรณีกูเ้งินโดยโอนสิทธิเรียกรอ้งในเงินฝาก   ใหห้กัช าระหน้ีผ่านการตดัจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยไ์ด ้

 

 

 
 

 
เงินกู้พิเศษ เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 

 

***ผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า  12 เดือน 
 

 

  เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ – วลยัลักษณ์เคหะ 1 
 

 

1.  วัตถุประสงค์  ให้เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเอง และหรือครอบครัว  และให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
     (1) เพื่อซ้ือที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวน์เฮ้าส ์หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน  (กรณีการกู้เพื่อซื้อที่ดิน   
พร้อมปลูกสร้างบ้านจะต้องเป็นการกู้เพื่อด าเนินการในคราวเดียวกนั) 
  (2) เพื่อซ้ืออาคารชุด หรือห้องชุด 
 (3) เพื่อปลูกสร้างบ้าน บนท่ีดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาและหรือมารดาของผู้กู้ หรอืบนท่ีดินที่ตนเอง 
มีกรรมสิทธ์ิร่วมกับคู่สมรส หรือบดิาและหรือมารดาของผู้กู้  
  (ก) ที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้กู้ หรอืท่ีดินที่ผู้กู้มีกรรมสิทธ์ิร่วม  ให้ขออนุญาตปลูกสร้างในนามผู้กู้ 
  (ข) ที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิของคู่สมรส ให้ขออนุญาตปลูกสรา้งในนามของคู่สมรส หรือขออนุญาตปลูกสรา้งร่วมในนามผู้กู้และ             
คู่สมรส 
  (ค) ที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิของบิดาและหรือมารดา ให้ผู้กู้ด าเนินการใหม้ีการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินเป็นของผู้กู้  หรือโอนกรรมสิทธ์ิ
ให้ถือกรรมสิทธ์ิร่วมในท่ีดินก่อน และขออนุญาตปลูกสร้างในนามของผู้กู้ 
  (ง) กรณีไม่ด าเนินการตาม (ค) ใหข้ออนุญาตปลูกสร้างร่วมในนามของเจ้าของที่ดินและผู้กู ้
 (4) เพื่อต่อเติมบ้าน  ไม่มสีิทธิน าดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมายได้  โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประมวลรัษฎากร    
 (5) เพื่อไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมที่ดิน หรืออาคารชุด หรืออาคารที่พักในรูปแบบอ่ืน ที่ได้จ านอง   อันเนื่องจากการกู้เงิน                     
เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอ่ืน   
         ***  การกู้เพื่อบ้านแฝด บา้นทาวน์เฮาส์  อาคารพาณิชย์ กรณีมีความจ าเป็นต้องการกู้อาคารหลังติดกันมากกว่า 1 หลัง  
อนุโลมให้เป็นการกู้วลยัลักษณ์เคหะ 1 แต่ต้องไม่เกิน 2 หลังติดกัน  โดยต้องเป็นอาคารที่มีด้านหน้าอยู่ในทิศทางเดียวกัน   
ใช้ผนังด้านข้างร่วมกัน  และต้องเป็นการกู้ในคราวเดียวกัน 
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2.     ข้อก าหนดอื่น ๆ  มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อก าหนด รายละเอียด 

วงเงินกู้  (1)  ไม่ท าประกันชีวิต  วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท  ผ่อนช าระสูงสุด  300 งวดเดือน  และไม่เกินอายุ 65 ปี 
 (2)  ท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้)  วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท                                                            
        โดยค่าเบี้ยประกันชีวิตให้หักจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ผ่อนช าระสูงสุด  360 งวดเดือน  และไม่เกินอายุ 65 ปี 
         *คู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดา เป็นสมาชิกด้วย ประสงค์จะใช้
สิทธิการกู้ของตน ให้ใช้สิทธิกู้ได้อีกในฐานะสมาชิกรายหน่ึง โดยต้องเป็นการกู้ร่วม และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน 
         **การกู้เงินกรณีท าประกันชีวิตให้สิทธิกู้เงินไม่เกินจ านวนเงินที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด                         
รวมกับค่าเบี้ยประกันชีวิต 

วิธีการผ่อนช าระ (ก)  ช าระต้นเงินเท่ากันทุกงวด และช าระดอกเบี้ยต่างหากทุกงวดเดือน (ต้นเท่า) 
(ข)  ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดเดือน (รวมเท่า)  
ผู้กู้จะต้องท าสัญญาเงินกู้ โดยมีระยะเวลาการผ่อนช าระอย่างน้อย 3 ปี หรือ 36 งวดเดือน   

หลักทรัพย์ 
ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

(1) ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน จ านวนเงินกู้ดังนี้  
     -  ไม่ท าประกันชีวิต ไมเ่กินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน 
     -  ท าประกันชีวิต  ไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 
และต้องเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลดังต่อไปน้ี 
     (ก) ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือคู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ หรือ 
     (ข) ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ของสมาชิก และหรือบิดา และหรือมารดาของสมาชิกผู้กู้ 
(2) ห้องชุดอันปลอดภาระจ านองรายอื่น กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือคู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ จ านวนเงินกู้ดังน้ี 
     -  ไม่ท าประกันชีวิต ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน 
     -  ท าประกันชีวิต  ไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 
***เงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติตั้งแต่ร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน  ให้ผู้กู้ช าระเงินกู้งวดแรก ในวันรับเงินกู้ 
(3) หลักทรัพย์รัฐบาล ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกันเงินกู้รายน้ัน จ านวนเงินให้กู้ 
      ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล 
(4) โอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้นของผู้กู้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ จ านวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น 
(5) เงินฝากของผู้กู้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ เป็นประกัน จ านวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจ านวนเงินฝาก 

พื้นที่ให้บริการ พิจารณาพ้ืนท่ีทุกจังหวัด  ซ่ึงต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้กู้และหรือคู่สมรส และเป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ดังน้ี 
(1) ต้องเป็นพ้ืนท่ีตามส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และหรือคู่สมรส หรือ 
(2) ต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยู่ใกล้สถานท่ีท างานของผู้กู้ และหรือคู่สมรส หรือ 
(3) ต้องเป็นพื้นท่ีท่ีบิดา มารดา คู่สมรส ครอบครัวของผู้กู้อาศัยอยู่ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 
(4) พื้นท่ีอื่น นอกเหนือจาก (1)(2)(3) แต่เกี่ยวเน่ืองกับผู้กู้ และหรือคู่สมรส ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ- 
     ด าเนินการ  
(5) พื้นท่ีอื่น เฉพาะกรณีสมาชิก บิดา มารดา และคู่สมรสของสมาชิกที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นท่ี ท่ีได้รับผลกระทบ 
     จากปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 
     พื้นท่ี 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย 
(6) พื้นท่ีให้บริการเงินกู้ให้เป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ดังน้ี    
      (6.1) กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดท่ัวประเทศ  ยกเว้น  จังหวัดนราธิวาส  
             ยะลา และปัตตานี  โดยการด าเนินการรับจดทะเบียนจ านอง ให้ด าเนินการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าท่ี 
             สหกรณ์ฯ หรือกรรมการ  หรือสมาชิกโดยความเห็นชอบของผู้มีอ านาจลงนาม  
      (6.2) กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน  รับพิจารณาทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
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ข้อก าหนด รายละเอียด 

เง่ือนไขอื่นๆ 1. กรณีท่ีผู้กู้ได้รับอนุมัติเงินกู้นี้แล้ว และไม่ได้ใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือน าท่ีอยู่อาศัยท่ีได้จากการกู้เงินน้ี  
    ไปให้เช่าท้ังหมด หรือให้เช่าบางส่วน ถือว่า เป็นการใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ ผู้กู้จะต้องด าเนินการตามค าวินิจฉัย 
    ของคณะกรรมการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
    (1) ผู้กู้จะต้องช าระหน้ีคืนให้เสร็จสิ้นท้ังต้นเงินและดอกเบี้ยทันที เมื่อสหกรณ์ฯ เรียกให้ช าระ หรือ 
    (2) สหกรณ์ฯ อาจผ่อนผันให้ผ่อนช าระเป็นรายเดือนต่อไป แต่สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ และผู้กู้จะต้องช าระ  
        ดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์  โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน นับตั้งแต่วันท่ี 
        คณะกรรมการด าเนินการวินิจฉัยว่า ผู้กู้ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์  ไปจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จสิ้น พร้อมช าระ 
        ค่าธรรมเนียมในอัตราท่ีก าหนดในประกาศว่าด้วยค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้ 
2. ระยะเวลาการผ่อนช าระหน้ี และการท าประกันชีวิต ก าหนดให้ท าประกันชีวิตคุ้มครองตลอดระยะเวลาตาม 
    สัญญากู้เงิน และกรณีท่ีสมาชิกประสงค์จะท าประกันชีวิตไม่ตลอดอายุสัญญากู้เงิน ให้ด าเนินการดังน้ี 
    (1) ท าประกันชีวิต คุ้มครองไม่น้อยกว่าอายุ 60 ปี 
    (2) ท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ น าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ าปี จ านวน 50% ของจ านวนเงินท่ีได้รับ 
             ประจ าปี เพื่อช าระหน้ีเงินกู้ตามสัญญาน้ี  จนกว่าจะช าระหน้ีตามสัญญาเงินกู้นี้เสร็จสิ้น 
***กรณีท าประกันชีวิตคุ้มครองน้อยกว่าระยะเวลาตามสัญญากู้เงิน  และจ านวนเงินกู้คงเหลือคงเหลือ  หากค านวณ
แล้วสามารถผ่อนช าระเสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปี สามารถท าหนังสือขอยกเลิกการหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ประจ าปีได้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการเป็นราย ๆ 

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 2 
 

 

1.  วัตถุประสงค์ของเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 2 ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
(1) เพื่อซ้ือที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวนเ์ฮ้าส์ หรือซ้ือที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน  
(2) เพื่อซ้ืออาคารชุด หรือห้องชุด 
(3) เพื่อปลูกสร้างบ้าน บนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบดิาและหรือมารดาของผู้กู้  

หรือบนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิร์่วมกับคู่สมรส หรอืบิดาและหรอืมารดาของผู้กู้  
(4) เพื่อต่อเติมบ้าน 
(5) เพื่อไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมที่ดิน หรืออาคารชุด หรอือาคารที่พักในรูปแบบอื่น ทีไ่ด้จ านอง 

 อันเนื่องจากการกูเ้งินเพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอืน่   
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2.     ข้อก าหนดอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อก าหนด รายละเอียด 
วงเงนิกู ้

     *กรณีคู่สมรสของสมาชิกผู้กู้เป็นสมาชิกด้วย ประสงค์จะใช้สิทธิการกู้ของตน ให้ใช้สิทธิกู้ได้อีกในฐานะสมาชิก               
รายหน่ึง ตามจ านวนวงเงินท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง โดยต้องเป็นการกู้ร่วม และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ท้ังนี้ วงเงินกู้
รวมกันต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 และค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรณีท าประกันชีวิต) ท้ังน้ี ให้รวมถึงการขอใช้สิทธิกู้ร่วม
ของสมาชิกท่ีเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดาด้วย 

เง่ือนไขการกู้ วงเงินให้กู้ 
(1) ไม่ท าประกันชีวิต วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
(2) ท าประกันชีวิต (เข้าร่วม 
     โครงการประกันเงินกู้) 

วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
(โดยค่าเบี้ยประกันชีวิตให้หักจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ท้ังน้ี แนวปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศฯ ว่าด้วยเพื่อการนั้น)     

วิธีการผ่อนช าระ (1)  ช าระต้นเงินเท่ากันทุกงวด และช าระดอกเบี้ยต่างหากทุกงวดเดือน (ต้นเท่า) 
(2)  ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดเดือน (รวมเท่า)  
ผู้กู้จะต้องท าสัญญาเงินกู้ โดยมีระยะเวลาการผ่อนช าระอย่างน้อย 3 ปี หรือ 36 งวดเดือน  

เง่ือนไขการกู้ ระยะเวลาการผ่อนช าระ 
(1) ไม่ท าประกันชีวิต ไม่เกิน 300 งวดเดือน (25 ปี) และไม่เกินอายุ 60 ปี 
(2) ท าประกันชีวิต(เข้าร่วม 
     โครงการประกันเงินกู้) 

ไม่เกิน 360 งวดเดือน (30 ปี) และไม่เกินอายุ 60 ปี 

  
หลักทรัพย์ 

ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
 

(1) ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน และปลอดภาระจ านองรายอื่น จ านวนเงินให้กู้ได้
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามท่ีก าหนดดังน้ี  

เง่ือนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 
(1.1) ไม่ท าประกันชีวิต ร้อยละ  85  ของราคาประเมิน 
(1.2) ท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 

 
(2) ห้องชุดอันปลอดภาระจ านองรายอื่น กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือคู่สมรส จ านวนเงินให้กู้ได้สูงสุด                             
ไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามท่ีก าหนดดังน้ี  

เงื อนไขกำรกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 
(1.1) ไม่ท ำประกันชีวิต ร้อยละ  85  ของราคาประเมิน 
(1.2) ท ำประกันชีวิต (เข้ำร่วมโครงกำรประกันเงินกู้) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 

 
(3) หลักทรัพย์รัฐบาล ในนามของผู้กู้ หรือผู้กู้และคู่สมรส ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกันเงินกู้
รายน้ัน จ านวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล 
(4) โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของผู้กู้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ จ านวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น 
(5) เงินฝากของผู้กู้และหรือของบุคคลท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผู้กู้ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ                    
เป็นประกัน จ านวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจ านวนเงินฝาก 

พื้นที่ให้บริการ (1) กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส ยะลา และ
ปัตตานี โดยการรับจดทะเบียนจ านอง ให้ด าเนินการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ หรือกรรมการ หรือสมาชิก            
โดยความเห็นชอบของผู้มีอ านาจลงนามตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 20 (1) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ                                
(2) กรณีท่ีโอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ  
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สมาชิกต้องเบิกเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ  ภายใน 90 วัน  นับแต่วนัที ่                        
คณะกรรมการด าเนินการอนุมัต ิ และกรณีเบกิเงินกู้เป็นงวด ให้เบิกเงินกู้ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 240  วันนับจากวันเบิกงวดแรก 
 
 
 
 
 

รายการ ค่าธรรมเนียม 

ก. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพ่ือการเอนกประสงค์ 
    1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ผู้กู้ต้องช าระ ณ วันท่ียื่นกู้ และจะเรียกเพิ่มส่วนต่าง 
หรือคืนส่วนต่างให้ หากวงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติแตกต่างจากที่ยื่นกู้ 
  

 
ร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงินท่ี

ขอกู้ ขั้นต่ า 500 บาท 
สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท 

    2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ หรือประเมินราคาหลักประกัน 
        - แปลงแรก 
        - แปลงท่ี 2 ขึ้นไป คิดเพ่ิมต่อแปลง 
         (กรณีท่ี พื้นท่ีแปลงท่ี 2 ขึ้นไป มีพื้นท่ีติดกับแปลงแรก) 

 
1,000 บาท 
500 บาท 

    3. ค่าธรรมเนียมการขยายเวลารับเงินกู้ และขยายงวดเงินกู้   ให้ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน  
และไม่เกิน 3 ครั้ง 
          3.1 การขอขยายเวลารับเงินกู้แต่ละครั้ง ให้ช าระค่าธรรมเนียม    2 ส่วนรวมกันทุกครั้ง ดังน้ี 

 

                3.1.1 ค่าธรรมเนียมในการขอขยายเวลารับเงินกู้ต่อครั้ง 100 บาท 
                3.1.2 ค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้  ให้คิดตามต้นทุนเงินกู้นั้น     
          กรณีรับเงินกู้ภายในระยะเวลาท่ีขอขยาย สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมตาม 3.1.2 ให้ 
          กรณีไม่รับเงินกู้ภายในระยะเวลาท่ีขอขยายและขอขยายเวลารับเงินกู้อีก สหกรณ์ฯ  
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมท้ัง 3.1.1และ 3.1.2 ท่ีช าระ ไว้แล้ว และให้จ่ายค่าธรรมเนียมใหม่  
ท้ัง 2 ส่วนทุกครั้งท่ีขอขยายเวลา ท้ังน้ี เงินกู้ท่ีขอรับภายในระยะเวลาท่ีขอขยายครั้งใด สหกรณ์ฯ จะคืน                
เงินค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้ตาม 3.1.2 ให้เฉพาะจ านวนท่ีเรียกเก็บในการขยายครั้งน้ัน       
          กรณีไม่รับเงินกู้ภายในระยะเวลาท่ีขอขยาย พร้อมขอยกเลิกเงินกู้นั้น สหกรณ์ฯ  
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมท้ัง 2 ส่วนดังกล่าว 

เท่ากับ วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ 
คูณ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 
ณ ขณะน้ัน คูณ ระยะเวลาท่ี  
ขอขยาย 

          3.2 การขยายเวลารับงวดเงินกู้  
                - ค่าธรรมเนียมการขอขยายต่อครั้ง (ไม่เกิน 3 ครั้ง) 
                - กรณีขยายครบ 3 ครั้งแล้ว ยังก่อสร้างไม่เสร็จ ยังมีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ส่วนท่ีเหลือท่ียังไม่เบิก
ใช้ และได้ท าบันทึกเสนอผู้มีอ านาจ 2 ใน 5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
- 100 บาท 
- ร้อยละ 0.10 ของจ านวน
เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ 

          3.3 กรณีท่ีผู้กู้ไม่สามารถรับเงินกู้หรืองวดเงินกู้ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด อันเป็นผลเน่ืองมาจาก
สหกรณ์ฯ หรือบริษัทประกันชีวิต จนท าให้ต้องรับเงินกู้หรืองวดเงินกู้ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดดังน้ี 
                3.3.1 กรณีครบก าหนดเวลาการรับเงินกู้  (ครบ 90 วัน) ไม่ต้องขอขยายเวลา 
                3.3.2 กรณีท่ีผู้กู้ได้ขอขยายเวลาตามความข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และท าให้ผู้กู้ไม่สามารถรับเงินกู้หรืองวด
เงินกู้ได้ภายในระยะเวลาท่ีขอขยาย สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้ตาม 3.1.2 ให้ 
 

 
 
 
- 
- 

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัเงนิกูพ้เิศษ 



 24 

      การจดจ านองหลกัทรพัยก์บัสหกรณฯ์ ไดร้บัยกเวน้คา่ธรรมเนยีม  และดอกเบีย้เงนิกูพ้เิศษเพือ่                  
การเคหะสงเคราะห ์ สามารถน าไปลดหยอ่นภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาไดต้ามกฎหมาย 

รายการ ค่าธรรมเนียม 

          3.4 ค่าธรรมเนียมการช าระหนี้คืน และไถ่ถอนหลักประกัน 
               3.4.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ ไถ่ถอนฯ ก่อนระยะเวลา 3 ปี นับจากวันท าสัญญา 
                3.4.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ ไถ่ถอนฯ ก่อนระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันท าสัญญา  

 
ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ 

1,000 บาท 
          3.5 การขอกู้ใหม่โดยไม่ท าประกันชีวิต ภายหลังจากยกเลิกเงินกู้ที่กู้เงินพร้อมท า 
ประกันชีวิต (โครงการประกันเงินกู้) เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตเรียกค่าเบี้ยประกันเพิ่ม  
หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม และผู้กู้ไม่สะดวกในการด าเนินการ 

- 

          3.6 ค่าธรรมเนียม กรณีใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ นับตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการด าเนินการวินิจฉัย ร้อยละ 2.0 ของวงเงินกู้  
 
*** ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา กรณีการประเมินราคาโดยบริษัทฯ *** 
 
   
   
 

 
 
 
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ 
 
 ***ผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า  6  เดือน 

 
1.  วัตถุประสงค ์

 (1) เพื่อการช าระหนี ้  (2) เพื่อการศึกษา 
 (3) เพื่อการประกอบอาชีพ  (4) เพื่อการปรับปรงุ/สร้าง/ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
 (5) เพื่ออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 2.  จ านวนเงินกู้  สูงสดุไม่เกิน  4,500,000  บาท 
                (1)  ไม่ท าประกันชีวิต  ผ่อนช าระสูงสุด  180 งวดเดือน  และไมเ่กินอายุ 60 ปี 
      (2)  ท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้)  240 งวดเดือน  และไม่เกินอายุ 60 ปี 
 3. การจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปตามค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้  เว้นแต่  การกู้เงินฯ โดยใช้อสงัหาริมทรัพย์ที่จด
ทะเบียนจ านองไว้กับสหกรณ์ฯ แล้ว  ให้ช าระเงินมัดจ า 500 บาท ในวันยื่นกู้ และได้รับคืนเมื่อรับเงินกู้ภายในเวลาที่ก าหนด 
 3. หลักประกัน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังน้ี 

(1) อสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจ านองเปน็ประกนัเต็มวงเงนิกู้ และต้องเปน็กรรมสิทธิข์องบุคคล 
ตามข้อ (1.1) กับจ านวนเงินกูก้รณีไม่ท าประกันชีวิตและท าประกันชีวิต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                      (1.1)  ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
                              (ก) กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ คู่สมรส บตุร บิดาของผู้กู้ มารดาของผู้กู้ และหรือ 
                              (ข) กรรมสิทธิ์ร่วมของบุคคลตามข้อ (ก)  
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            (1.2)  กรณีไม่ท าประกันชีวิต และกรณีท าประกันชีวิต(เข้าร่วมโครงการประกันเงนิกู้) จ านวนเงินใหกู้้ได้สูงสุด
ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของราคาประเมิน และตามที่ก าหนดดังนี้  

หลักประกัน ไม่ท าประกันชีวิต ท าประกันชีวิต(เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) 
ท่ีดินว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมิน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมิน 
ท่ีดินว่างเปล่าท่ีมีการท าประโยชน์ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมิน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน 
ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และหรือห้องชุด กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน 

                    (2) หลักทรัพย์รัฐบาล กู้ได้ไมเ่กินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพยร์ัฐบาล   
                    (3) เงินฝาก กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจ านวนเงินฝากท่ีเป็นหลักประกัน 
                    (4) มูลค่าหุ้น  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่เป็นหลักประกัน 
 4.  วิธีการผ่อนช าระดังนี ้
                     (ก) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                     (ข) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 
 
 
 
 
 
  

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
 
1.  วงเงินกู้          -  การกู้เพื่อการเกษตร  วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท 

                                 -  การกู้เพื่อการพาณิชย์  วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท 
2.  วัตถุประสงค ์ เพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม และด้านการพาณิชยกรรมของสมาชิกผู้กู้  

และหรือของบุตร ของคู่สมรส ของบิดามารดาของสมาชิก หรือของสมาชิกผู้กูล้งทุนร่วมกับบุคคลอื่น (ต้องมีเอกสาร หลักฐานการ
ด าเนินการร่วมกัน)   
             3.  หลักประกัน  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี ้
                   (1)  อสังหาริมทรัพย์  กรรมสิทธ์ิของสมาชิกผู้กู้ และหรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชกิ ได้แก่ คู่สมรส บดิา มารดา 

รายการ ไม่ท าประกันชีวิต ท าประกันชีวิต 
ท่ีดินว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ 50% 65% 
ท่ีดินว่างเปล่าท่ีมีการท าประโยชน์ 70% 85% 
ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   85 100% 
จ านวนงวดผ่อนช าระ (ไม่เกินอายุงานท่ีเหลืออยู่) 120  งวด 156  งวด 

  
  ***เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติในอัตราร้อยละ 100 ของหลักประกนั  ให้ผู้กู้ช าระเงินกู้งวดแรก ในวันรับเงินกู้ 
 
                   (2)  สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้  
                   (3)  เงินฝาก    กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝากที่เป็นหลักประกัน 
                   (4)  สิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้นและเงินฝาก  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นและเงินฝากท้ังหมดทีเ่ป็นหลักประกนั 

5.  วิธีการผ่อนช าระ ดังนี้ 
                    (ก) ส่งคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวด และช าระดอกเบี้ยตา่งหาก 
                    (ข) ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 

รำยละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศฯ 
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6.  แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการยื่นกู้และการพิจารณาให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี ้
                    (1) สมาชิกยื่นค าขอกู้ เอกสารประกอบค าขอกู้ และแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน โดยจัดส่งเป็นเอกสารจ านวน 1 ชุด 
และจัดส่งเป็น File ข้อมลู พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท  กรณีผู้กู้ขอยกเลิกเงินกู้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ภายหลังจากยื่นค าขอกู ้
สหกรณ์ฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียม 

      (2) จัดส่ง File แผนธุรกิจหรือโครงการลงทุนให้กรรมการเงินกู้เปน็รายคน เพื่อศึกษาแผนธรุกิจหรือโครงการลงทุน 
                    (3) คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา วิเคราะห์ความเปน็ไปได้ของแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน 
                    (4) คณะกรรมการเงินกู้ แจ้งผลการพิจารณาความเป็นได้ของแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุนต่อสมาชิกผู้กู้ และ
ด าเนินการด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพยห์ลักประกัน 
                    (5) คณะท างานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ พิจารณารายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคา         
พร้อมพิจารณาการรับรองราคาประเมิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการเงินกู ้
                    (6) คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินหลักประกัน ผลการวิเคราะห์แผนธุรกจิหรือโครงการ
ลงทุน และพิจารณาอนุมตัิเงินกู ้
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 ประเภท เงื่อนไข(โดยสรุป) เงินได้คงเหลือ 

1. ฉุกเฉิน -  สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท  และไม่เกิน 95% ของ 
มูลค่าหุ้น  ผ่อนสูงสุด 12 งวด  
-  สมาชิกสมทบกู้ได้สูงสดุไม่เกิน 100,000 บาท  และไม่เกิน 95% ของมูลค่าหุ้น   
ผ่อนสูงสดุ 12 งวด  
- ยื่นค าขอกู้และรับเงินภายในวันเดียวกัน 

- ไม่น้อยกว่า  1,500  บาท 
 
- ไม่ก าหนดเงินได้คงเหลือ 

2. สามัญทั่วไป - ไม่ท าประกันชีวิต   สมาชิกกู้ตั้งแต่ 20 เท่า -  60 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
(ก าหนดตามอายุสมาชิก) ผ่อนช าระสูงสุด  120  งวด  
- ท าประกันชีวิต  จากสิทธิการกู้ปกติ  เพ่ิมอีก 10 เท่า  สูงสุด 70 เท่าของเงินเดือน             
ไม่เกิน  3  ล้านบาท  (ก าหนดตามอายุสมาชิก)  ผ่อนช าระสูงสุด 156 งวด  
***กรณีขอกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และไม่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิม และหนี้อื่น ๆ เว้นแต่เงินกู้
ฉุกเฉิน  และหรือเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ให้กู้หักกลบหนี้ที่มี   ยื่นค าขอกู้และรับ
เงินกู้ภายใน 3 วันท าการ นอกเหนือจากนั้นให้ยื่นกู้ตั้งแต่ 1 -8 ของ ทุกเดือน  และ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 

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

3. สามัญ
สงเคราะห์พิเศษ 

- การศพ / รักษาพยาบาล / ประสบภัยพิบัติ /  งานพิธี  วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท  
- คลอดบุตร วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท   
- ผ่อนสูงสุด 60 งวดเดือน  
- ยื่นค าขอกู้และรับเงินกู้ภายใน 3 วันท าการ ยกเว้นประสบภัยพิบัติน าเสนอ               
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 

- ไม่น้อยกว่า  1,500  บาท 

รำยละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศฯ 
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 ประเภท เงื่อนไข(โดยสรุป) เงินได้คงเหลือ 

4. สามัญเพ่ือ
การเคหะ 
สงเคราะห์ 

- เพ่ือการต่อเติมบ้าน ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งบ้านก่อสร้างโรงจอดรถ หรือร้ัวบ้าน 
- วงเงินกู้  40,000 บาท  และไม่เกิน 600,000 บาท  
- ผ่อนสูงสุด 100  งวดเดือน 
- ยื่นค าขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1-8 ของทุกเดือน และน าเสนอที่ประชุมคณะท างานประเมินฯ            
และคณะกรรมการเงินกู้ตามล าดบั 

- ไม่น้อยกว่า  2,000  บาท 

5. เงินกู้สามัญ 1. กรณีขยายรับเงินกู้ ยกเลิกเงินกู้และขอกู้ใหม่ 
    ผู้กู้ต้องรับเงินกู้ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีอนุมัติ เว้นแต่เงินกู้ที่ผู้กู้ท าประกันชีวิต    
(เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ท่ีบริษัทประกันชีวิตตอบรับเกินเวลา 30 วัน นับจาก
วันท่ีอนุมัติดังกล่าว โดยให้รับเงินกู้ภายใน 15 วัน  นับจากวันท่ีบริษัทประกันชีวิต  
ตอบรับการท าประกัน 
    1.1 การขยายเวลารับเงินกู้ กรณีมีความจ าเป็นไม่สามารถรับเงินกู้ได้ภายในเวลาท่ี
ก าหนด  ให้ขอขยายเวลาการรับเงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 

 
 
 
 
 

100 บาท 
 

     1.2 กรณีผู้กู้แจ้งยกเลิกเงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน  30 วัน นับแต่วันท่ีอนุมัติ 
และขอยื่นกู้ใหม่ส าหรับเงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันท่ีแจ้ง
ยกเลิกเงินกู้ 

200 บาท 
 

     1.3 กรณีผู้กู้ไม่รับเงินกู้และไม่แจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีอนุมัติ และขอยื่นกู้
ใหมส่ าหรับเงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันท่ีเงินกู้ได้รับอนุมัติ
ครั้งก่อน 

300 บาท 
 

     1.4 การขอกู้ใหม่โดยไม่ท าประกันชีวิต ภายหลังจากยกเลิกเงินกู้ท่ีกู้พร้อม                           
ท าประกันชีวิต (โครงการประกันเงินกู้) เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตเรียกค่าเบี้ย
ประกันเพิ่ม หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติมและผู้กู้ไม่สะดวกในการ
ด าเนินการ 

- 
 

 

2. กรณีมีหนี้เดิมและขอยื่นกู้ใหม่ 
    2.1 กรณีกู้เงินสามัญประเภทเดียวกัน หากมีหน้ีเดิมและผ่อนช าระหน้ีเดิมไม่ถึง              
6 เดือน หรือไม่ถึง 25% ของจ านวนเงินกู้  
         ยกเว้นเงินกู้สามัญ-สงเคราะห์พิเศษทุกวัตถุประสงค์ ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม 

 
200 บาท 

 

    2.2 กรณีมีเงินกู้สามัญ - พัฒนาคุณภาพชีวิตเดิม (ก่อนระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ 
พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้) หากผ่อนช าระหน้ีเดิมไม่ถึง 6 เดือน หรือไม่ถึง 25% ของ
จ านวนเงินกู้ และขอยื่นกู้สามัญ - พัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการใหม่ 

200 บาท 
 

3. กรณีเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน จ านวนงวด และวิธีการผ่อนช าระ  
    3.1 ระยะเวลาเท่าเดิมหรือน้อยกว่าท่ีระบุในสัญญา  

 
200 บาท 

    3.2 ระยะเวลามากกว่าท่ีระบุในสัญญา  400 บาท 
    3.3 ระยะเวลามากกว่าท่ีระบุในสัญญา อันเกิดจากการปรับแก้ไขระเบียบฯ/
ประกาศของสหกรณ์ โดยขยายระยะเวลาการผ่อนช าระหน้ี 

200 บาท 

     3.4 เปล่ียนแปลงวิธีการผ่อนช าระ จากวิธีหน่ึง เป็นอีกวิธีหน่ึง  โดยเป็นไปตามท่ี
สหกรณ์ก าหนด 

200 บาท 

4. กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน (เว้นแต่กรณีสหกรณ์ฯ แจ้งให้เปลี่ยนแปลง) 
    การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันจากรายเดิมเป็นรายใหม่ หรือการเพิ่ม หรือลดจ านวน
ผู้ค้ าประกัน 

 
300 บาท 

6. พิเศษเพื่อการ
เอนกประสงค์ 

1. การขอยื่นกู้เงินใหม่ ในขณะท่ีมีหน้ีเดิมและผ่อนช าระหน้ีเดิมไม่ถึง 6  เดือน หรือ           
ไม่ถึง 25% ของจ านวนเงินกู้ 

200 บาท 
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 2. การขยายเวลารับเงินกู้ กรณีมีความจ าเป็น ไม่สามารถรับเงินกู้ได้ภายในเวลาท่ี
ก าหนด ให้ขอขยายเวลาการรับเงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน          
ไม่เกิน 3 ครั้ง  

200 บาท 
ต่อครั้ง 

 3. กรณีผู้กู้แจ้งยกเลิกเงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน  30 วัน นับแต่วันท่ีอนุมัติ และ
ขอยื่นกู้ใหม่ส าหรับเงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันท่ีแจ้งยกเลิก
เงินกู้ 

200 บาท 

 4. กรณีผู้กู้ไม่รับเงินกู้และไม่แจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีอนุมัติ และขอยื่นกู้ใหม่
ส าหรับเงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันท่ีเงินกู้ได้รับอนุมัติ        
ครั้งก่อน 

300 บาท 

 5. การขอกู้ใหม่โดยไม่ท าประกันชีวิต ภายหลังจากยกเลิกเงินกู้ที่กู้เงินพร้อมท าประกัน
ชีวิต (โครงการประกันเงินกู้) เน่ืองจากบริษัทประกันชีวิตเรียกค่าเบี้ยประกันเพิ่ม                    
หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม และผู้กู้ ไม่สะดวกในการด าเนินการ 

- 

7. เงินกู้พิเศษ 
เพื่อการเคหะ 
สงเคราะห์ – 
วลัยลักษณ ์
เคหะ 1  
 

- ไม่ท าประกันชีวิต  กู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกินคนละ           
5  ล้านบาท (สมาชิกกู้ร่วมกับสมาชิก(คู่สมรส) หรือพ่ีน้องได้)  ผ่อนสูงสุด 300 งวด                          
ไม่เกินอายุ 65 ปี 
- ท าประกันชีวิต  กู้ได้ไม่เกิน 105% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกินคนละ                 
7  ล้านบาท (สมาชิกกู้ร่วมกับสมาชิก(คู่สมรส) หรือพ่ีน้องได้) ผ่อนสูงสุด 360  งวด                          
ไม่เกินอายุ 65 ปี 
* วลัยลักษณ์เคหะ 1 และวลัยลักษณ์เคหะ 2 รวมกันไม่เกิน 10  ล้านบาท 
**กู้เงินท าประกันชีวิตให้สิทธิกู้เงินไม่เกินจ านวนเงินตามวัตถุประสงค์ + ค่าเบี้ยประกัน
ชีวิต 
- ยื่นค าขอกู้ได้ทุกวันท าการ  เสนอบริษัทฯ ประเมิน  และเสนอคณะท างานประเมินฯ  
คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการด าเนินการตามล าดับ 

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

8. เงินกู้พิเศษ 
เพ่ือการ
เคหะสงเคราะห์ 
-วลัยลักษณ์
เคหะ 2  
 

- ไม่ท าประกันชีวิต  กู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกินคนละ           
5  ล้านบาท (สมาชิกกู้ร่วมกับสมาชิก(คู่สมรส) หรือพ่ีน้องได้)  ผ่อนสูงสุด 300 งวด                          
ไม่เกินอายุ 60 ปี 
- ท าประกันชีวิต  กู้ได้ไม่เกิน 105% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกินคนละ                 
7  ล้านบาท (สมาชิกกู้ร่วมกับสมาชิก(คู่สมรส) หรือพ่ีน้องได้) ผ่อนสูงสุด 360  งวด                          
ไม่เกินอายุ 60 ปี 
* วลัยลักษณ์เคหะ 1 และวลัยลักษณ์เคหะ 2 รวมกันไม่เกิน 10  ล้านบาท 
**กู้เงินท าประกันชีวิตให้สิทธิกู้เงินไม่เกินจ านวนเงินตามวัตถุประสงค์ + ค่าเบี้ยประกัน
ชีวิต 
- ยื่นค าขอกู้ได้ทุกวันท าการ  เสนอบริษัทฯ ประเมิน  และเสนอคณะท างานประเมินฯ  
คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการด าเนินการตามล าดับ 

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

8. พิเศษแบบ
หมุนเวียน 

-  เปิดวงเงิน 1.5 เท่าของหุ้น รับเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น  สูงสุดไม่เกิน 4  
ล้านบาท 
-  เปิดวงเงินไม่เกิน 90% ของเงินฝาก  สูงสุดไม่เกิน  3 ล้านบาท 
-  ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวดเดือน(ขั้นต่ า 500 บาท) 
-  ยื่นค าขอกู้และรับเงินกู้ภายใน 3 วันท าการ  
-  กรณีท าสัญญาเงินกู้ไว้แล้ว รับเงินกู้ได้ทุกวันท าการ 
 

- ไม่น้อยกว่า  2,000  บาท 
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9. พิเศษเพ่ือ
การเอนก- 
ประสงค์ 

- ไม่ท าประกัน ผ่อนสูงสุด 180 งวดเดอืน ไม่เกินอายุ 60 ปี 
- ท าประกัน  ผ่อนสูงสุด 240 งวดเดือน  ไม่เกินอายุ 60 ปี 
- วงเงินกู้สูงสุด 4.5 ล้านบาท  ขึ้นอยู่กับราคาประเมินหลักทรัพย์ 
- ยื่นค าขอกู้ได้ทุกวันท าการ  เสนอบริษัทฯ ประเมิน  และเสนอคณะท างานประเมินฯ  
คณะกรรมการเงินกู้ตามล าดับ 

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

10. พิเศษเพ่ือ
การลงทุน
ประกอบอาชีพ 

- เพ่ือการเกษตรกรรม  / พาณิชยกรรม  วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท  และไม่เกิน  
50%-100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
- ไม่ท าประกัน ผ่อนสูงสุด 120 งวดเดอืน 
- ท าประกัน ผ่อนสูงสุด 156 งวด 
- ยื่นค าขอกู้ได้ทุกวันท าการ  ท าโครงการฯ เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาความ
เป็นไปได้ของโครงการก่อนเสนอบริษัทฯ ประเมิน  และเสนอคณะท างานฯ  และ
คณะกรรมการ-เงินกู้ตามล าดับ 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวสัดกิารต่าง ๆ 

 เกิด   สวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด แก่  บ าเหน็จเกษียณอายุ /ออมทรัพย์วันเกิด  
(ถอนได้เมื่ออายุเกิน 60 ปี หรือลาออก) /  

สมาชิกที่ไม่มีบุตร 

  เจ็บ  กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ(ทุพพลภาพ)   
ประกันอุบัติเหตุ (สูญเสียอวัยวะ) 
และขวัญก าลังใจในวันเจ็บป่วย 

 
 

ตาย  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก (ตาย) 
และเงินสงเคราะห์การศพ 
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 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก (จ่ายกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ) 
  สมาชิกเสียชีวิต   สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์  ดังนี้ 

รายการ การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 
ข้อ 1  เงินกองทุนท่ีได้รับ อายุการเป็นสมาชิก (งวดการส่งค่าหุ้นรายเดือน) x 1,500  บาท  ต่ าสุด  18,000  บาท  สูงสุดไม่เกิน  

200,000  บาท   
ข้อ 2 กรณีท่ีสหกรณ์ท าประกันกับ 
        บริษัทประกันให้สมาชิก 

- เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้รับ  มากกว่า  เงินกองทุนท่ีค านวณตามข้อ 1                         
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากบริษัทประกัน 
   (ตัวอย่ำง  : สหกรณ์ท ำประกันอุบัติเหตุให้ นำย ก (อำยุสมำชิก 24 เดือน) ทุนประกัน 100,000  บำท  
เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือท้ังหมด  100,000  บำท ( ผลกำรค ำนวณจะได้รับเงินกองทุน  
 24 x 1,500 = 36,000 บำท) โดยเบิกค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทฯ  100,000  บำท และไม่ต้องเบิก
จำกกองทุน) 
- เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันท่ีได้รับ  น้อยกว่า  เงินกองทุนท่ีค านวณตามข้อ 1                  
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่าเงินกองทุนท่ีพึงได้รับ  โดยส่วนหน่ึงเบิกจากค่าสินไหมทดแทนท่ี
ได้รับจากบริษัทประกัน  ส่วนต่างให้เบิกจากกองทุน 
     (ตัวอย่ำง  : สหกรณ์ท ำประกันอุบัติเหตุให้ นำย ข (อำยุสมำชิก 240  เดือน)ทุนประกัน 100,000  
บำท เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือท้ังหมด 200,000 บำท( ผลกำรค ำนวณจะได้รับเงินกองทุน 
200,000 บำท(ค ำนวณ 240 x 1,500 = 360,000 แต่ได้รับสูงสุดเพียง 200,000 บำท) โดยเบิก                   
ค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทฯ 100,000  บำท  และเบิกจำกกองทุนอีก 100,000 บำท)    

การนับอายุการเป็นสมาชิก  ให้นับจากงวดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  เว้นแต่ สมาชิกท่ีคณะกรรมการด าเนินการอนุญาตให้งดส่งค่าหุ้น 
รายเดือน  ให้นับอายุต่อเนื่องจนถึงวันท่ีเสียชีวิต โดยให้นับเป็นเดือน เศษเป็นวันให้ตัดท้ิง 

   
 

  สมาชิกทพุพลภาพ    จนเป็นเหตุใหห้น่วยงานต้นสังกัดมีค าสั่งให้ออกจากงาน  สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนให้กับ
สมาชิก หรือผูร้ับผลประโยชน์  หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ดังนี ้

รายการ การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 
ข้อ 1  เงินกองทุนท่ีได้รับ อายุการเป็นสมาชิก (งวดการส่งค่าหุ้นรายเดือน)  x 1,500  บาท   ต่ าสุดให้จ่ายไม่น้อยกว่า   

18,000  บาท   และสูงสุดไม่เกิน  200,000  บาท   
ข้อ 2 กรณีท่ีสหกรณ์ท าประกันกับ 
        บริษัทประกันให้สมาชิก 

-  เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้รับ  มากกว่า  เงินกองทุนท่ีค านวณตามข้อ 1  
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากบริษัทประกัน 
-  เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันท่ีได้รับ  น้อยกว่า  เงินกองทุนท่ีค านวณตามข้อ 1                      
ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่าเงินกองทุนท่ีพึงได้รับ  โดยส่วนหน่ึงเบิกจากค่าสินไหมทดแทน               
ท่ีได้รับจากบริษัทประกัน  ส่วนต่างให้เบิกจากกองทุน 

-  กรณีทุพพลภาพให้เบิกได้เพียงครั้งเดียว  และจะไม่มสีิทธิได้รับเงนิช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 
การนับอายุการเป็นสมาชิก  ให้นับจากงวดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  เว้นแต่ สมาชิกท่ีคณะกรรมการด าเนินการอนุญาตให้งดส่งค่าหุ้น          

รายเดือน  ให้นับอายุต่อเนื่องจนถึงวันท่ีมีค าสั่งให้ออกจากงาน โดยให้นับเป็นเดือน เศษเป็นวันให้ตัดท้ิง 
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 กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
 1.  เงินบ าเหน็จสมาชิก   จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  120  เดือนขึ้นไป ดังนี ้

อายุการเป็นสมาชิก(เดือน) 
อัตราร้อยละ 

(ของมูลค่าหุ้น) 
ไม่เกิน 
(บาท) 

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

360 เดือนขึ้นไป 1.25 7,000 
 

  
 2.  เงินบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ   ให้สมาชิกที่มีอายุการเปน็สมาชิกตั้งแต่  60  เดือนขึ้นไป ดงันี ้

อายุการเป็นสมาชิก 
(เดือน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

60-119 2,000 
120-179 3,000 
180-239 4,000 

240  เดือนขึ้นไป 5,000 
 

  
 3.  เงินบ าเหน็จสมาชิกอาวุโส   มีรายละเอียดดังนี้ 

อายุของสมาชิก 
(ปีบริบูรณ์) 

อายุการเป็นสมาชิก 
(เดือน) 

อัตราร้อยละ 
(ของมูลค่าหุ้น) 

ไม่เกิน 
(บาท) 

 
65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  

120 - 179 0.75 3,000 
180 - 239 1.00 6,000 

240 เดือนขึ้นไป 1.25 9,000 
    
 
 
 
 
  ทุนการศึกษาบุตร    สหกรณ์ฯ จดัมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก/สมาชิกสมทบ ทุกป ี 

*** สหกรณ์ฯ จะประกาศเงื่อนไขการจ่ายทุนการศึกษาบุตรให้ทราบเป็นรายป ี
 

 
  ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์การศพของสมาชิก  สมาชิกสมทบ  และคู่สมรส/ บิดามารดา/บุตรของ
สมาชิก     
                สงเคราะห์การศพ    
 1. กรณีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์การศพ      จ านวนเงิน 6,500 บาท 
 2. กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์การศพ      จ านวนเงิน 3,000 บาท 
 3. กรณีที่คู่สมรส/บิดามารดา/บุตรของสมาชิกเสยีชีวิตจะได้รบัเงินสงเคราะห์การศพ           จ านวนเงิน 3,000 บาท 
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 สงเคราะห์สมาชิกท่ีประสบภัยพิบตัิต่างๆ 
1. ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 1 ปีบริบูรณ์ โดยนบัตั้งแต่วันที่ได้สิทธิเป็นสมาชิกจนถึงวันท่ีเกิดเหตุภยัพิบัติ 
2. สมาชิก และหรือคูส่มรสต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท่ีประสบภัยพบิัติ  เว้นแต่  บ้านเช่า  หรือบ้านพักของทาง

ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  
3. การไดร้ับเงินสงเคราะห์อันเนื่องจากประสบภัยพิบตัิ  จะต้องเป็นภยัที่เกิดจากธรรมชาติ  และเกิดจากมนุษย์  

ซึ่งส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยเสียหาย  ไม่รวมทรัพย์สินภายในอื่น ๆ 
   กรณีเกดิอุทกภัยอันสืบเนื่องจากวาตภัย  หรือธรณีพิบัติ  และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารทีอ่ยู่อาศัย                
ให้เป็นดุลยพินจิของคณะกรรมการด าเนินการในการจ่ายเงินสงเคราะห์ประสบภยัพิบัต ิ

4. หลักเกณฑ์การจ่าย   

  
 
  ประกันภัยอุบัติเหตุสมาชิก 

           สหกรณ์ฯ ได้จัดท าประกันอุบัตเิหตุให้กับสมาชิกทุกคน  ทุนประกัน  150,000  บาท  ไปอยู่กับกองทุนช่วยเหลือ
สมาชิก  

 
 

  สวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด 
  เป็นสวัสดิการมอบให้สมาชิกเปน็เงินขวัญถุงในยามเกษียณ และเพื่อส่งเสริมสร้างจิตส านึก                     
ให้สมาชิกรักการออม และออมเงินต่อเนื่องเพื่อชีวิตที่อยู่ดีกินดี 
  1.  ให้สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เปดิบัญชีออมทรัพย์วันเกิดเท่ากับ 
จ านวนเงินทีส่หกรณ์ฯ ฝากเงินสวัสดิการสมทบให้ในบัญชีเงินฝาก วันที่สมาชิกเปิดบัญชี 
  2.  สหกรณ์ฯ จะไม่ให้ถอนเงินฝากหรือปิดบัญชี ในขณะที่ยังเปน็สมาชิก เว้นแต่ กรณีเกษียณอายุ 
หรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
  เงินกองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก  
  เป็นสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ คู่สมรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา มารดา                             
ของสมาชิกเสียชีวติ  ในวงเงนิไม่เกิน 30,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อปี 
 
 
 

รายละเอียด ประเมินความเสียหาย การจ่ายเงินสงเคราะห์ 

4.1 กรณีท่ีสมาชิกหรือคู่สมรสเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน 
 -  อาคารท่ีอยู่อาศัยเสียหาย  200,001 บาทขึ้นไป รายละ 5,000  บาท 

50,000 – 200,000 บาท รายละ 3,000  บาท 
4.2 กรณีท่ีสมาชิกและหรือคู่สมรสเป็นผู้อาศัย 
 -  อาคารท่ีอยู่อาศัยเสียหาย  200,001 บาทขึ้นไป รายละ 3,000  บาท 

50,000 – 200,000 บาท รายละ 1,500  บาท 
4.3 การจ่ายให้จ่ายเป็นต่อหลัง กรณีท่ีอยู่อาศัยมีผู้ประสบภัยฯ มีสมาชิกอยู่หลายคน เช่น สมาชิก  หรือคู่สมรส  หรือพี่น้อง  

อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน) 
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  สวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบตุร 
  เป็นสวัสดิการให้สมาชิกทีไ่ม่มีบตุร อายุ 50 ปีขึ้นไป  (พ.ศ. ลบ พ.ศ.) และต้องมีอายสุมาชิกไม่นอ้ยกว่า 120 
เดือนขึ้นไป  รายละ 2,000 บาท  ให้เพียงครั้งเดียว  โดยยื่นค าขอรับเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้  กรณีคู่สมรสเปน็
สมาชิกด้วย มีสิทธิได้รับเงนิสวัสดิการนี้ในฐานะสมาชิก  
 
  สวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญก าลังใจในวันเจ็บป่วย 

สหกรณ์จ่ายเงนิสวัสดิการให้กบัสมาชิกที่พักรักษาตัวเป็นผู้ปว่ยในของโรงพยาบาลทุกกรณี  ครัง้ละ  300  บาท 
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีบัญชีสหกรณ์  ยกเว้น การคลอดบุตร  และการท าศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม   
   เม่ือสมาชิกเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  และประสงค์จะขอใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการ  ต้องย่ืนเอกสาร
ภายใน  30  วันนับแต่วนัที่ออกจากโรงพยาบาล  หากเลยก าหนดถือว่าสละสิทธิ์   

 
 

 
 
 
 
 
 

“สหกรณ์มั่นคง  ด ารงความโปร่งใส  ใส่ใจคณุภาพชีวิตสมาชิก” 
..................................... 

 
ธนาคารกรุงไทย  สาขาท่าศาลา  ประเภทออมทรัพย์ 

        เลขที่บัญชี 828-1-46520-4 
 

ธนาคารออมสิน  สาขาย่อยวลัยลักษณ ์ ประเภทออมทรัพย ์
เลขที่บัญชี 053280810697 
 

       :  wusaving@hotmail.com  
 
 facebook : wusaving 
 
 Line Official :  @537sgddw 
 
 

mailto:wusaving@hotmail.com
mailto:wusaving@hotmail.com
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ช่องทางร้องเรียน  :   สมาชิกยื่นข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  ผ่าน email ดังนี ้
 1.  wusaving222@gmail.com  หรือ   
 2.  ckanchur@wu.ac.th 
 
 

ติดต่อสอบถาม  :   โทรศัพท์มือถือ  082-4223331 
 นายสมเกียรติ    เพชรวรพันธ์           ผู้จัดการ               73115 
 นางดวงพร        ศรีแก้วณวรรณ์        ผู้ช่วยผู้จดัการ          73180 
 นางกอบสุข       ยิ่งยงค์                เจ้าหน้าที่การเงิน    73173 
 นายอัสรี   ดาหาเล็ก             เจ้าหน้าที่การเงิน    73172 
 นางสาวธัญพร    จิตวิรัตน์นุกูล        เจ้าหน้าที่ธุรการ       73172 
 

เวลาเปิด-ปิดท าการ 08.30-16.30 น. 
เวลารับ-จ่ายเงิน  09.00-15.00 น. 
งดใหบ้ริการรับ-จ่ายเงิน วันหยุดครึ่งปีธนาคารและวันหยุดชดเชยครึ่งปีธนาคารของทกุปี 

 
 
 
 
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
  222  อาคารไทยบุรี ช้ัน 1  ต.ไทยบุร ี อ.ท่าศาลา   
  จ.นครศรีธรรมราช  80160  

ข้อมูล ณ  เดือนกรกฎาคม  2565 
 

mailto:wusaving222@gmail.com%20%20หรือ

