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อุดมการณ์สหกรณ์  (Cooperative Ideology) 

          อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเช่ือร่วมกันท่ีว่าการช่วยตนเองและ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ จะน าไปสู่การกินดี อยู่ดี 
มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม 

วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices) 

          วิธีการสหกรณ์ คือ การน าหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก
และชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจท่ีดี 

คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) 

         สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียง
ธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เช่ือมั่นในคุณค่าทางจริยธรรม
แห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้อ
อาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์ 

หลักการการสหกรณ์ (Cooperative Principles) 

 ห ลั ก ก า ร ก า ร ส ห ก รณ์  (Cooperative Principles) คื อ 
แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็น
รูปธรรม ซ่ึงประกอบด้วยการที่ส าคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ 
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 หลักการที่  1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
(Voluntray and Open Membership) การเข้าและออกจากการเป็น
สมาชิก จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคล  

 ห ลั ก ก า ร ที่  2 ก า ร ค ว บ คุ ม โด ย ส ม า ชิ ก ต า ม ห ลั ก
ประชาธิปไตย  (Democratic Member Control)  เป็นหน้าท่ีของ
สมาชิกทุกคนท่ีจะต้องร่วมแรงกายใจ และสติปัญญาในการด าเนินการและ
ควบคุมดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์ตามวิถีทางประชาธิปไตย เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านช่องทาง
หรือองค์กรต่างๆ เช่น คณะกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และท่ี
ประชุมใหญ ่

 หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member 
Economic Participation) สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่าบทบาทท่ีส าคัญ
ของตนคือการท่ีต้องเป็นท้ังเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกัน (Co-owners 
and Customers) จึงต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้สมทบทุน (ถือหุ้น) ผู้ควบคุม และผู้
อุดหนุนหรือผู้ใช้บริการของสหกรณ์ สหกรณ์ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อความ
เป็นธรรมแก่สมาชิกทุกคน และส่วนหน่ึงต้องกันไว้เป็นทุนส ารอง ซึ่งจะ
น าไปแบ่งกันมิได้ แต่ให้เป็นทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาเอง ถือว่า
เป็นทุนทางสังคม นอกน้ันอาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราจ ากัด และเป็น
เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจ 
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 หลักการที่  4 การปกครองตน เองและความเป็นอิสระ 
(Autonomy and Independence) สมาชิก กรรมการ และพนักงาน
สหกรณ์ รวมท้ังหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ ต้องส านึกและตระหนักอยู่เสมอ
ว่าสหกรณ์เป็นองค์การช่วยเหลือตนเอง ปกครองตนเอง และควบคุมตาม
หลักประชาธิปไตย เพราะฉะน้ันสหกรณ์ต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือ
ท าสัญญาใด ๆ ตามเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ยอมรับได้ กับบุคคลภายนอกหรือ
ภาครัฐ โดยธ ารงไว้ซึ่งความเป็นตัวของตัวเองของสหกรณ์ 

 หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, 
Training and Information) สหกรณ์ต้องให้ การศึกษา อบรม และ
สารสนเทศ ให้สมาชิกและบุคคลท่ัวไป มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สหกรณ์ รวมท้ังมีความส านึก และตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก
สหกรณ์  หรือให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ์   ให้การศึกษาอบรม ให้
กรรมการ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะ รวมท้ังความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตน   หลักสูตรและ
เน้ือหาของการศึกษา อบรม ควรครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม 

 หลักการที่  6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์  (Cooperation 
among Cooperatives) วัตถุประสงค์ส าคัญของการร่วมมือระหว่าง
สหกรณ์ คือ เพื่อให้สหกรณ์สามารถอ านวยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่
มวลสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดด้วยขนาด มีอ านาจการ
ต่อรองสูงข้ึน และน าไปสู่การให้บริการแก่บรรดาสมาชิกอย่างมีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์อาจท าได้ท้ังในแนวนอนและแนวต้ัง ใน
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แนวนอนสหกรณ์ทุกสหกรณ์ไม่ว่าประเภทเดียวกันหรือไม่ สามารถร่วมมือ
กันได้ในทุกระดับเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ใน
แนวตั้งสหกรณ์ท้องถ่ินประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจเป็นชุมนุม
สหกรณ์ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ เพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมด้านอุดมการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม การ
ส่งเสริมแนะน า การก ากับดูแล การตรวจสอบ การวิจัย และการพัฒนา  

 ห ลั ก ก ารที่  7 ก าร เอื้ อ อ าท รต่ อ ชุ ม ช น  (Concern for 
Community) สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วน
หน่ึงของชุมชนท่ีสหกรณ์ ต้ังอยู่  เพราะฉะน้ัน สหกรณ์จึงควรมีส่วน
ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนน้ันแบบยั่งยืน ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  

 

ที่มา : http://www1.cpd.go.th/ewt_news.php?nid=136&filename=index  
       http://web.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-06-56-36/2016-06-
02-02-37-35/2016-06-02-02-44-13 
       ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2561 
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จรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
1.  มุ่งมั่น และอุทิศ เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า 
ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ 
2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบน
พื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม 
3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม 
4. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
5. ก ากับดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา  แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
6. พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม 
7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่ง หน้าท่ี ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มา
ซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ และพวกพ้อง 
8. หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจส่วนตนท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และ
เปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในองค์กร หรือธุรกรรมใดท่ีขัดกับประโยชน์
ของสหกรณ์ 
9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ต าแหน่ง ผลประโยชน์ของตน 
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10. ไม่น าเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนและพวกพ้อง และไม่กระท าการใด อันเป็นปฏิปักษ์  และเป็นคู่
แข่งขันต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

จรรยาบรรณส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และค าสั่งสอนของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดภายใต้อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ 
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่น าไปแสวงหา
ประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง 
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันแลไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หน่ึ ง
เป็นการเฉพาะ  
5. พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้  ความสามารถ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่าง
ประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่น าเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และหลีกเลี่ยง
การสร้างความขัดแย้ง  ปัญหาหรือการกระท าอันเป็นการสร้างความแตกแยก 
8. พึงให้ข่าวสารการด าเนินงานสหกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุก
โอกาสท่ีเอื้ออ านวย ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิก
เพื่อพัฒนาการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 
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9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือ 
บุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ ส่วนตนหรือพวกพ้องอย่างมีศักด์ิศรี 
10 หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็น
ปฏิปักษ์กับสหกรณ์ 
 

เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
1.  แบบใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
2.  ส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งต้ัง (กจ.) 
3.  ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 ใบ 
4.  ส าเนาบัตรประชาชน 
5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
6.  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
7.  ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
8.  ส าเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ถ้ามี) 
 
ทั้งนี้  จะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกในวันที่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าหุ้นครั้งแรก 

 ผู้ท่ีไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท 

 ผู้ ท่ี เคย เป็ นสมา ชิกม าแล้ ว  แต่ล าออกและสมั ครใหม่  อั ตรา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท 

 ผู้ท่ีเคยเป็นสมาชิกมาแล้ว แต่ลาออก ต้องลาออกไปแล้วไม่น้อยกว่า  
3 ปี จึงจะสมัครใหม่ได้ 
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สิทธิประโยชน์สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ากัด 
 

1. ออมทรัพย์ด้วยการถือหุ้น 
 -    ถือหุ้นรายเดือน    
 -    ซื้อหุ้นพิเศษ 
 

2. ออมทรัพย์กับสหกรณ์ด้วยการฝากเงิน 
 -    เงินฝากออมทรัพย์ (10)     
 -    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน (21) 
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน (91)  
 -    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบก าหนดวงเงิน (94) 
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษา  (36 เดือน 60 เดือน 120 เดือน) 
 - กองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ (11, 19)  
 - กองทุนเกษียณสุข 
 - กองทุนเกษียณเปี่ยมสุข (13)  
 - กองทุนสุขใจวัยเกษียณ 
 

3. ได้รับสวัสดิการ 
 ส่วนที่สหกรณ์จัดให้  
 -  สวัสดิการสมรสของสมาชิกสามัญ  
 -  สวัสดิการเพื่อการอุปสมบทของสมาชิกสามัญ 
 
  



- 10 - 
 

C:\Users\user\Desktop\คูมื่อ ศิริมา62.doc  3/3/2020 

 - สวัสดิการเพื่อการอุปสมบทของบุตรสมาชิกสามัญ  
 - สวัสดิการเพื่อการไปประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิกสามัญ 
 - สวัสดิการเพื่อการไปประกอบพิธีฮัจย์ของบุตรสมาชิกสามัญ 
 - สวัสดิการเพื่อการไปปฏิบัติธรรมของสมาชิกสามัญ 
 -  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสามัญผู้ประสบภัย (อัคคีภัย อุทกภัย 
วาตภัย ธรณีพิบัติ) 
 -  สวัสดิการเกษียณอายุของสมาชิกสามัญ 
 -  สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกสามัญอาวุโส 
 -  สวัสดิการร่วมบ าเพ็ญกุศลศพสมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส บุตร 
ของสมาชิกสามัญ  
 -  สวัสดิการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 -  เงินค่าอาหารในวันประชุมใหญ่ 
 - สวัสดิการช่วยค่าครองชีพ (วันประชุมใหญ่) 
 -  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
 ส่วนที่สมาชิกสามัญร่วมจัดท า 
 -  กองทุนประกันเพิ่มทรัพย์  
 -  กองทุนสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 

4. ได้รับสวัสดิการโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
       สุโขทัยธรรมาธิราช  (มหาวิทยาลัยช่วยเหลือดอกเบ้ีย 5%) 
 - สวัสดิการเคหะสงเคราะห์ 
 - สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส าหรับ
สมาชิกสังกัดศูนย์วิทยพัฒนา 
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5.  การกู้เงิน 
 -    เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน - เงินกู้สามัญ 
 - เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ - เงินกู้พิเศษ 
 - เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีหรือการประนอมหน้ี 

 
 
สิทธิประโยชน์สมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ากัด 
1.  การถือหุ้น 
 1.1 ถือหุ้นรายเดือน 
       สมาชิกสหกรณ์ต้องถือหุ้นและช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่
เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของเงินรายได้รายเดือนของ
ตนเอง   ดังน้ี 

เงินได้รายเดือน (บาท) จ านวนถือหุ้นรายเดือน (บาท) 
6,500 – 20,000 300 
20,001 – 30,000 500 
30,001 – 40,000 700 
40,001 – 50,000 900 
50,001 – 60,000 1,100 
60,001 – 70,000 1,300 
70,001 ข้ึนไป 1,500 
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 ท้ังน้ี  สมาชิกสามารถขอถือหุ้นรายเดือนสูงกว่าอัตราท่ีก าหนด
ข้างต้นได้  ดังน้ี 
 1. สมาชิกอาจจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีก าหนด
ไว้ในระเบียบสหกรณ์อออมทรัพย์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล 
ตามหุ้น พ.ศ. 2562 ได้ แต่จะขอถือหุ้นรายเดือนเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงิน
ได้รายเดือนของตนไม่ได้ 
 2. สมาชิกท่ีถือหุ้นรายเดือนเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้ราย
เดือนของตน สหกรณ์จะปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนลงให้เหลือในอัตรา 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือนของตน  
 สมาชิกท่ีส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  120  เดือน  หรือเป็น
จ านวนเงินไม่น้อยกว่า 300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) และไม่มี
หนี้สินกับสหกรณ์ จะงดการถือหุ้นรายเดือนหรือลดจ านวนการถือหุ้ น 
รายเดือนลงก็ได้ 
 
 1.2 ถือหุ้นเพิ่ม 
       สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีหุ้นกับสหกรณ์ยังไม่ถึง 1,000,000  บาท  
สามารถขอถือหุ้นเพิ่มได้ แต่รวมหุ้นท่ีมีอยู่เดิมและหุ้นท่ีซื้อเพิ่มแล้ว ต้องไม่
เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาท) และสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกินเดือนละ
1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)    
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 1.3 ผลประโยชน์จากการถือหุ้น 
     1.3.1  สิทธิในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกัน  
สมาชิกสามัญมีสิทธิ์มีเสียงในการเข้าร่วมประชุมใหญ่เท่าเทียมกัน 1 คน 1 
เสียง ไม่ถือจ านวนหุ้นเป็นเกณฑ์ การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
จะได้รับค่าอาหาร คนละ 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
     1.3.2  สิทธิจะได้ผลตอบแทนจากการจัดสรรก าไรสุทธิ (เงินปัน
ผลตามหุ้น) ซึ่งสหกรณ์คิดให้ตามระยะเวลาของการถือหุ้น (ช าระค่าหุ้น
ภายในวันท่ี 7 ของเดือน จะคิดระยะเวลาการถือหุ้นเพื่อการจ่ายเงินปันผล
ต้ังแต่เดือนน้ันเป็นต้นไป ช าระค่าหุ้นหลังวันท่ี 7 ของเดือน จะคิด
ระยะเวลาการถือหุ้นเพื่อการจ่ายเงินปันผลต้ังแต่เดือนถัดไป) อัตราเงินปัน
ผลน้ี จะจ่ายได้สูงสุดไม่เกินอัตราท่ีกฎหมายก าหนด (ปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 
10 ของทุนเรือนหุ้น) 
     ท้ังน้ี สหกรณ์จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราเท่าใดข้ึนอยู่กับ
ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ ซึ่งอาจจะสูงหรือต่ าก็ได้ 
     1.3.3 สิทธิในการกู้เงินจากสหกรณ์ สมาชิกสามัญสามารถกู้เงิน
จากสหกรณ์ได้เต็มจ านวนของมูลค่าหุ้นท่ีตนมีอยู่ โดยไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน
หรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน และสามารถรับเงินกู้ได้ภายใน 3 วันท าการ
เท่าน้ัน 
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2.  การฝากเงินกับสหกรณ์ 
       สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ได้ดังน้ี 
       2.1 เงินฝากออมทรัพย์ เป็นเงินฝากที่สามารถเบิกถอนได้ตลอด
เช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารแต่อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์
ของสหกรณ์ สูงกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย 
เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ร้อยละ 1.25 ต่อปี)  สหกรณ์คิดดอกเบ้ีย
ให้รายวันและโอนดอกเบี้ยเป็นเงินต้นให้ทุกวันท่ี 30 เมษายน และ 31 
ตุลาคม ของทุกปี 
       2.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  เป็นเงินฝากท่ีฝากเป็นยอด ๆ 
คล้ายเงินฝากประจ า 1 ปี ของธนาคาร โดยสหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้
เป็นรายวันตามยอดคงเหลือต่ าสุดในแต่ละวัน  กรณีท่ีจ านวนเงินฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษ คงเหลือต่ ากว่า 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) หรือต่ า
กว่าจ านวนท่ีคณะกรรมการก าหนดตามประกาศ สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้  
วิธีการและก าหนดเวลาจ่ายดอกเบี้ย เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป 
       2.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ต้องฝากเป็นจ านวนเงิน
ยอดละ 100,000 บาทข้ึนไป โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายเดือน 
และดอกเบ้ียจะโอนฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 
จะถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าถอนเดือนละเกินกว่า 1 ครั้ง จะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.01 ของจ านวนเงินสดท่ีถอน แต่ไม่ ต่ า
กว่าครั้งละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
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       2.4 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษา เป็นเงินฝากท่ี
จะต้องฝากเป็นจ านวนเท่ากันทุกเดือนตามระยะเวลาท่ีก าหนด ต้ังแต่
จ านวน 100 บาท ถึง 10,000 บาท โดยมีระยะเวลาฝาก 3 ระยะ ดังน้ี 
          1.  ระยะเวลา 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษร้อยละ 0.50 บาท  
 2.  ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษร้อยละ 1.00 บาท  
 3.  ระยะเวลา 120 เดือน อัตราดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษร้อยละ 1.50 บาท  
         การส่งเงินฝาก ให้ส่งเงินฝากโดยโอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
 หากถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษาก่อนครบระยะเวลา 36 
เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 
 กรณีถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษาระยะเวลา 60 เดือน 
แต่ได้ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ในอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษาระยะเวลา 36 เดือน 
 กรณีถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษาระยะเวลา 120 เดือน 
แต่ได้ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ในอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษาระยะเวลา 60 เดือน 

2.5 ฝากเงินกองทุนเกษียณเปี่ยมสุข เป็นกองทุนท่ีให้สมาชิก 
ออมทรัพย์ไวใ้ช้เมื่อยามเกษียณอายุ  กองทุนละ 1,000 บาท ไม่เกินคนละ 300  
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กองทุน หรือ 300,000 บาท จะถอนคืนได้เมื่อเกษียณอายุ โดยสหกรณ์ให้
ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเงินปันผลของปีท่ีผ่านมาและทบต้นให้ทุกปี  กรณีออก
จากกองทุนก่อนเกษียณอายุ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้เฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ย
ทบต้นในหลักเกณฑ์และอัตราเช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน 
 

3.  ได้รับสวัสดิการ 
 3.1 สวัสดิการสมาชิกสามัญ 

ที่ สวัสดิการ อัตรา/คน (บาท) 

1 
สวัสดิการเพ่ือการสมรสของสมาชิก (รายละ 1 ครั้ง) : ขอรับภายใน 
60 วัน นับแต่วันจดทะเบียนสมรส 3,000 

2 
สวัสดิการเพ่ือการอุปสมบทของสมาชิก : ขอรับภายใน 60 วัน นับ
แต่วันได้รับอนุญาตฯ 3,000 

3 
สวัสดิการเพ่ือการอุปสมบทของบุตรสมาชิก : ขอรับภายใน 60 วัน 
นับแต่วันได้รับอนุญาตฯ 1,500 

4 
สวัสดิการเพ่ือการไปปฏิบัติธรรมของสมาชิก : ขอรับภายใน 60 วัน 
นับแต่วันได้รับอนุญาตฯ 1,000 

5 
สวัสดิการเพ่ือการไปประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิก : ขอรับภายใน 60 
วัน นับแต่วันได้รับอนุญาตฯ 3,000 

6 สวัสดิการเพ่ือการไปประกอบพิธีฮัจย์ของบุตรสมาชิก : ขอรับภายใน 
60 วัน นับแต่วันได้รับอนุญาตฯ 1,500 

7 สวัสดิการเกษียณอายุของสมาชิก 4,000 
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ท่ี สวัสดิการ อัตรา/คน (บาท) 

8 สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ซึ่งเกษียณอายุแล้ว และเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
20 ปี ขึ้นไป และต้องมีอายุต้ังแต่ 61 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 14 ธันวาคม ของ
ปี ที่ขอรับสวัสดิการ   

  8.1 อายุ 61 ปี ถึง 70 ปี 1,000 
  8.2 อายุ 71 ปี ถึง 80 ปี 1,500 
  8.3 อายุ 81 ปี ขึ้นไป 2,000 
9 สวัสดิการประสบอุทกภัย วาตภัย หรือธรณีพิบัติ ซึ่งท าให้บ้านที่สมาชิก

อาศัยอยู่ ได้รับความเสียหาย  : ขอรับภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประสบภัย 
ไม่เกิน 
5,000 

10 สวัสดิการประสบอัคคีภัยซึ่งท าให้บ้านที่สมาชิกอาศัยอยู่ได้รับความเสียหาย 
: ขอรับภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประสบภัย ไม่เกิน10,000 

11 สวัสดิการมรณกรรม   

  11.1 จัดหรีดเคารพศพ 1,000 

  11.2 เงินบ าเพ็ญกุศลศพคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก 3,000 

  11.3 เงินบ าเพ็ญกุศลศพสมาชิก 
   1. เป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี จ านวน 10,000 บาท     

  2 เป็นสมาชิกเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 20,000 บาท   

  3. เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 25,000 บาท   

  4. เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จ านวน 30,000 บาท   

  5. เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ านวน 35,000 บาท   

  6. เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ านวน 40,000 บาท    

  7. เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี ขึ้นไป จ านวน 50,000 บาท     
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 3.2 สวัสดิการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนประกันเพิ่ม
ทรัพย์ และกองทุนสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
        สมาชิกสามัญจะได้รับความคุ้มครองชีวิตและร่างกายจากกองทุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยสหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนสมาชิก  
ความคุ้มครองมีดังน้ี 
  1. เสียชีวิตธรรมดา                 ได้รับความคุ้มครอง     10,000  บาท 
  2. เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ            ได้รับความคุ้มครอง   100,000  บาท 
  3. สูญเสียแขน ขา ตา โดยอุบัติเหตุ รวมกันท้ังสองอย่างข้ึนไป 
     ได้รับความคุ้มครอง     90,000  บาท 
  4. สูญเสียแขน ขา ตา โดยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  
     ได้รับความคุ้มครอง     45,000  บาท 
  5. สูญเสียน้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ีของมือข้างเดียวกันโดยอุบัติเหตุ  
     ได้รับความคุ้มครอง         22,500  บาท 
 
       ความคุ้มครองน้ี สมาชิกสามัญจะขอซื้อเพิ่มก็ได้  โดยน าเงินเข้า
กองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ กองทุนละ 2,500 บาท  หรือน าเงินเข้ากองทุน
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต กองทุนละ 700 บาท  โดยจะซื้อเพิ่มข้ึนได้รวม
ท้ังสิ้นไม่เกินคนละ 18 กองทุน  (สมาชิกซื้อได้ 18 กองทุน สหกรณ์จัดให้
สมาชิกทุกคน ๆ ละ 2 กองทุน รวมเป็น 20 กองทุน) รวมท้ังสามารถซื้อ
ความคุ้มครองกองทุนสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคคลในครอบครัวได้
ด้วย ดังน้ี 
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ความคุ้มครองกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ 
และกองทุนสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

กองทุน/ความคุ้มครอง/บุคคลที่เข้า
กองทุน 

สมาชิก สามี/ 
ภรรยา 

บุตร (อาย ุ
1-21 ปี) 

1.  จ านวนเงินกองทุน/กองทุน    
    1.1  กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต   สหกรณ์จัดให้สมาชิกได้รับความคุ้มครองทุกคน 
คนละ 1 กองทุน 
    1.2   กองทุนประกันเพิ่ มทรัพย์ 
(เฉพาะสมาชิก) 
           1.2.1 ช าระครั้ ง เดียวได้ คืน
พร้อมด้วยดอกเบ้ียทบต้น 
     
1.3  กองทุนสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
           1.3.1 ช าระครั้งเดียวได้คืนแต่
ไม่มีดอกเบ้ีย 
           1.3.2 ช า ร ะ ปี ล ะ ค รั้ ง ทุ ก ปี 
ไม่ได้คืน 
 
2. ความคุ้มครองต่อกองทุน 
     (ท้ั ง  3 กองทุน   จะได้ รับ ความ
คุ้มครองเช่นเดียวกัน) 
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กองทุน/ความคุ้มครอง/บุคคลที่เข้า
กองทุน 

สมาชิก สามี/ 
ภรรยา 

บุตร (อาย ุ
1-21 ปี) 

2.1  เสียชีวิตธรรมดา 
    2.2  เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 
    2.3  สู ญ เสี ย แ ข น  ข า  ต า  โด ย
อุบัติเหตุรวมท้ังสองอย่างข้ึนไป 
    2.4  สู ญ เสี ย แ ข น  ข า  ต า  โด ย
อุบัติเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง 
    2.5  สูญเสียน้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ี
ของมือข้างเดียวกันโดยอุบัติเหตุ 

   

 

 3.3 สวัสดิการโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  
         3.3.1 สวัสดิการการเคหะสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยรับ
สห กรณ์ ออมท รัพ ย์ เป็ นส ถ าบั น การเงิน ใน โครงก ารสวั ส ดิก า ร
เคหะสงเคราะห์ โดยมหาวิทยาลัยช่วยเหลือดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ  5 ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.3.2 สวัสดิการเงินกู้เพือ่จัดซ้ือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
ส าหรับสมาชิกสามัญท่ีสังกัดศูนย์วิทยพัฒนา สามารถขอรับสวัสดิการเงินกู้
เพื่อซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้ โดยมหาวิทยาลัยให้ความสนับสนุน
ช่วยเหลือดอกเบ้ียร้อยละ 5 ในวงเงิน 500,000 บาท  และ 40,000  บาท  
โดยก าหนดช าระภายใน 120 งวด และ 60 งวด ตามล าดับ 
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4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  
 4.1 สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมการสัมมนาสมาชิก ตามโครงการ
ท่ีสหกรณ์จัดข้ึนในแต่ละปี 
 4.2 สิทธิประโยชน์ในการได้รับส่วนลดพิเศษการจัดท าประกันชีวิต 
ประกันอัคคีภัย และการประกันภัยรถยนต์ โดยสหกรณ์ได้ร่วมมือกับ
บริษัทประกันภัย ในการให้บริการจัดท าประกันชีวิต ประกันอัคคีภัย และ
การประกันภัยรถยนต์ ให้แก่สมาชิก  โดยสมาชิกได้รับส่วนลดพิเศษ  และ
สามารถกู้เงินโครงการพิเศษเพื่อช าระค่าเบ้ียประกันภัยได้ 
   
5.  การเงินกู้จากสหกรณ์ (เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้
พิเศษ) 

การกู้เงินทุกประเภท  ผู้กู้ทุกคนต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า  600 บาท หรือตามจ านวนที่สหกรณ์ก าหนด และต้อง
แนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ประกอบการขอกู้ทุกครั้ง 
 
 5.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
  5.1.1 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  5.1.2 กู้ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกแต่ละ
คน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกินมูลค่าหุ้นของผู้กู้ ในขณะท่ีขอกู้ 
ก าหนดช าระงวดละเท่า ๆ กัน ไม่เกิน 12 งวด 
 
  5.1.3 ไม่ต้องมีหลักประกัน 
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  5.1.4 กรณีมีหน้ีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ สามารถจะ
กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่โดยให้สหกรณ์หักช าระหน้ีเดิมได้ 
  5.1.5 ยื่นค าขอกู้แล้ว รอรับเงินกู้ได้เลย (เวลา 8.45-15.00 น.  
: เวลาด าเนินการ 15-20 นาที) ยกเว้นวันจ่ายเงินเดือน หรือวันจ่ายเงินกู้
สามัญ ซึ่งมีสมาชิกใช้บริการจ านวนมาก จะได้รับเงินกู้ในวันท าการถัดไป  
  5.1.6 รับเงินกู้ต้ังแต่วันท่ี 2 ของเดือน หักช าระในเดือนถัดไป  
 

 5.2 เงินกู้สามัญ 
ผู้กู้ทุกคนต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า  600 บาท 

หรือตามจ านวนที่สหกรณ์ก าหนด และต้องแนบสลิปเงินเดือนเดือน
ล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ าประกันทุกคน ประกอบการขอกู้ทุกครั้ง 
  5.2.1  ต้องเป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  และ
ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว 
 5.2.2  วงเงินกู ้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเง่ือนไข ดังน้ี 
  เป็นสมาชิก 6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 1 ปี กู้ ได้ไม่เกิน    
50  เท่าของเงินเดือน 
  เป็ นสม า ชิก  1 ปี ข้ึน ไปแ ต่ ไม่ ถึ ง  5 ปี  กู้ ได้ ไม่ เกิ น    
55  เท่าของเงินเดือน 
  เป็นสมาชิก    5 ปี ข้ึนไปแต่ไม่ถึง  10 ปี   กู้ ได้ไม่เกิน    
65  เท่าของเงินเดือน 
  เป็นสมาชิก 10 ปีข้ึนไป แต่ไม่ ถึง 15 ปี  กู้ได้ไม่เกิน    
70  เท่าของเงินเดือน 
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  เป็นสมาชิก 15 ปี ข้ึนไป  แต่ไม่ ถึง 20 ปี  กู้ ได้ไม่ เกิน    
85  เท่าของเงินเดือน 
  เป็นสมาชิก 20 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 25 ปี  กู้ ได้ไม่เกิน    
90  เท่าของเงินเดือน 
  เป็นสมาชิก  25 ปี ข้ึนไป  กู้ ได้ไม่ เกิน  100  เท่าของ
เงินเดือน 
 5.2.3  ก าหนดช าระงวดละเท่า ๆ กัน ไม่เกิน 180 งวด แต่ต้องไม่
เกินเกษียณอายุ ยกเว้น 
  (1) กรณีกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น หรือเงินฝากในสหกรณ์ ให้ส่ง
ช าระได้ 180 งวด โดยไม่จ ากัดอายุ 
  (2) กรณีผู้กู้ เป็นผู้มีสิทธิได้รับบ านาญหรือบ าเหน็จราย
เดือน (เป็นข้าราชการ หรือ 
ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้ส่งช าระได้ถึงอายุ 65 ปี 
 5.2.4  กรณีมีหน้ีเงินกู้สามัญครั้งก่อนเหลืออยู่ สามารถจะกู้ เงิน
สามัญใหม่โดยให้สหกรณ์หักช าระหน้ีเดิมได้ 
แต่กรณีกู้เงินสามัญครั้งก่อนเต็มจ านวนแล้ว จะกู้เงินสามัญครั้งใหม่ได้ ต้อง
ใหส้หกรณ์หักช าระหน้ีแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 งวด 
 5.2.5 สมาชิกผู้ขอกู้จะต้องมีหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
ของจ านวนเงินกู้สามัญท้ังหมด เว้นแต่สมาชิกท่ีโอนสถานภาพหรือบรรจุ
แต่งต้ังในปี 2561 เป็นต้นไป หรือสมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
สหกรณ์ร้านค้าฯ สมาคมฯ สโมสรฯ  จะต้องมีหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนเงินกู้สามัญรวมกันท้ังหมด 
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 5.2.6 สมาชิกผู้กู้เงิน จะต้องจัดท ากองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ไม่
น้อยกว่าจ านวนท่ีสหกรณ์ก าหนด ดังน้ี 
 

  เว้นแต่ สมาชิกท่ีกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้น และหรือไม่เกินเงิน
ฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องจัดท ากองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ก็ได้ 
 
 
 

จ านวนเงินกู้ จ านวนกองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ 
ท่ีต้องจัดท า 

ไม่เกิน 50,000 บาท  ไม่น้อยกว่า 1 กองทุน 
มากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่น้อยกว่า 2 กองทุน 
มากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่น้อยกว่า 3 กองทุน 
มากกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ไม่น้อยกว่า 4 กองทุน 
มากกว่า 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 กองทุน 
มากกว่า 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 กองทุน 
มากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ไม่น้อยกว่า 8 กองทุน 
มากกว่า 700,000 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 กองทุน 
มากกว่า 800,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 กองทุน 
มากกว่า 900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 14 กองทุน 
มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,100,000 บาท ไม่น้อยกว่า 16 กองทุน 
มากกว่า 1,100,000 บาท ไมน้่อยกว่า 18 กองทุน 



- 25 - 
 

C:\Users\user\Desktop\คูมื่อ ศิริมา62.doc  3/3/2020 

 5.2.7 การค้ าประกันเงินกู้สามัญ 
  (1) กรณีกู้ไม่เกินมูลค่าทุนเรือนหุ้นของตนเอง หรือเงินฝาก
ในสหกรณ์ ไม่ต้องมีหลักประกันอ่ืน 
  (2) กรณีใช้สมาชิกสามัญค้ าประกัน 
   1) ต้องเป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
และต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว 
   2) ต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้  
   3) เงินกู้ต้ังแต่จ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) 
ข้ึนไป ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 2 คน 
   4) สมาชิกท่ีเป็นคู่สมรสกัน จะค้ าประกันสมาชิกผู้กู้ราย
เดียวกันร่วมกันไม่ได้ 
   5) สมาชิกผู้ค้ าประกันสามารถค้ าประกันได้ไม่เกินวงเงิน
กู้ของตน  
   6) สมาชิกผู้ค้ าประกัน สามารถค้ าประกันได้ไม่เกินวันท่ี
ตนเกษียณอายุ เว้นแต่ สมาชิกผู้ค้ าประกันซึ่งมีสิทธิได้รับบ านาญหรือ
บ าเหน็จรายเดือน ให้สามารถค้ าประกันได้ไม่เกินอายุ 70 ปี โดยสมาชิกผู้กู้
ต้องมีหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินกู้ท่ีใช้สมาชิกค้ าประกัน
รวมกันท้ังหมด 
   7) สมาชิกคนหน่ึงจะค้ าประกันสมาชิกผู้กู้คนอื่นในเวลา
เดียวกันได้ไม่เกิน 4 คน 
   8) สมาชิกผู้ค้ าประกันกับสมาชิกผู้กู้ จะค้ าประกันไขว้
กันไม่ได้ เว้นแต่ 
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    ก. มีสมาชิกอื่นเป็นผู้ค้ าประกันเพิ่มอีก 1 คน หรือ 
    ข. ผู้กู้และผู้ค้ าประกันต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
   9) หากสมาชิกผู้ค้ าประกัน พ้นจากสมาชิกภาพ หรือ
เป็นคู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ สมาชิกผู้กู้ต้องจัดหาสมาชิกอื่นเป็นผู้ค้ าประกัน
แทน หรือจัดหาหลักประกันอื่นแทน 
   10) การพ้นจากสมาชิก ไม่เป็นเหตุให้สมาชิกผู้ค้ าประกัน
หลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าสมาชิกผู้กู้จะจัดหาผู้ค้ าประกัน หรือ
หลักทรัพย์อื่นแทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว 
   11)  การกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  ผู้กู้ต้องจัดท า
ประกันชีวิต และให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามภาระท่ีผูกพัน จนกว่า
สมาชิกผู้กู้จะส่งช าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วนท้ังหมดแล้ว   
    ก. การกู้ยืมเงินโดยใช้สมาชิกค้ าประกันทุกสัญญา
รวมกัน มีจ านวนเงินกู้เกินหน่ึงล้านบาทข้ึนไป 
    ข. การกู้ยืมเงินโดยใช้สมาชิกค้ าประกันและส่งช าระ
เงินกู้เกินเกษียณอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน(แต่ไม่เกิน 70 ปี) 
    ค. กรณีผู้กู้ขอส่งช าระคืนเงินกู้ภายในเกษียณอายุ ให้
ผู้กู้จัดท าประกันชีวิตส าหรับจ านวนเงินกู้ท่ีเกินกว่าหน่ึงล้านบาท โดยส่วนท่ี
เกินหน่ึงล้านบาทให้จัดท าประกันชีวิตโดยปรับเศษเป็นจ านวนเต็มทุกหน่ึง
แสนบาท 
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    ง. กรณีผู้กูข้อส่งช าระคนืเงนิกูเ้กนิเกษียณอายุของผู้
กู้ ให้ผู้กู้จัดท าประกันชีวิตเต็มจ านวนเงินกู้โดยปรับเศษเป็นจ านวนเต็มทุก
หน่ึงแสนบาท 
    จ. กรณีผู้กู้ช าระหน้ีท าให้จ านวนหน้ีลดลง ให้สามารถ
ปรับลดจ านวนวงเงินในการจัดท าประกันชีวิตได้ตามจ านวนหน้ีท่ีเหลือโดย
ปรับเศษเป็นจ านวนเต็มทุกหน่ึงแสนบาท 
   ง. กรณีผู้กู้ได้จัดท าประกันชีวิตไว้ก่อนแล้ว  ผู้กู้อาจขอ
ยกเว้นการจัดท าประกันชีวิตได้  โดยผู้กู้จะต้องประสานงานกับบริษัทประกัน
เพื่อมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามภาระหน้ีท่ีผูกพัน 
   12) การกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  ผู้กู้จะท าประกัน
ชีวิตหรือไม่ก็ได้ 
    ก. การกู้ยืมเงินไม่เกินมูลค่าหุ้น หรือการกู้ยืมเงินโดย
ใช้เงินฝากหรือเงินกองทุนในสหกรณ์ค้ าประกันเต็มจ านวน 
    ข. การกู้ยืมเงินโดยใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันเต็มจ านวน 
    ค. การกู้ยืมเงินโดยใช้สมาชิกค้ าประกัน จ านวนเงินกู้
ไม่เกินหน่ึงล้านบาทและส่งช าระภายในเกษียณอายขุองผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
  (3) กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน  (ท่ีดิน หรือ
ท่ีดินพร้อมบ้าน) หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการค้ าประกันเงินกู้พิเศษ 
 5.2.8 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ สหกรณ์อาจจัดให้มีเงินกู้สามัญ
โครงการพิเศษได้ โดยจัดท าเป็นประกาศ โดยสมาชิกผู้กู้เงินสามัญและกู้
เงินสามัญโครงการพิเศษรวมกันท้ังหมดต้องไม่เกินวงเงิน 2,500,000 บาท 
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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 5.2.9  เงินกู้สามัญเพื่อกองทุนประกันเพิ่มทรัพย์  กู้ได้ไม่เกิน 
45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ช าระคืนไม่เกิน 120 งวด โดยใช้
กองทุนฯ  ค้ าประกัน  (ค้ าประกันตัวเอง) 
 5.2.10  เงินกู้ สามัญ เพื่ อ การซ้ือหุ้ น ให้ครบจ านวนตาม
หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด กู้ได้ไม่เกินวงเงินท่ีต้องซื้อหุ้นเพิ่ม ช าระคืน
ไม่เกิน 120 งวด ไม่ต้องใช้หลักประกัน (ค้ าประกันตัวเอง) 
 5.2.11 การยื่นกู้เงินสามัญ 
 (1) ส่งค าขอกู้ภายในวันท่ี 5 จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้กู้งวด
รับเงินวันท่ี 16 ของเดือนน้ัน 
 (2) ส่งค าขอกู้ภายในวันท่ี 18 จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้กู้
งวดรับเงินวันสิ้นเดือนของเดือนน้ัน   
 (3) ก าหนดการยื่นกูน้ี ้หากมีเหตุความจ าเป็น อาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม  ซ่ึงสหกรณ์จะประกาศเป็นคราว ๆ ไป  (จะแจ้ง
ให้สมาชิกทราบเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ แนบสลิปเงินเดือน) 
 5.3  เงินกู้พิ เศษ  (เพื่อการเคหะ เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อรถยนต์  
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และเพื่อการ 
    ปรับโครงสร้างหน้ีหรือการประนอมหน้ี) ผู้กู้ทุกคนต้องมีเงินได้
รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 600 บาท  
       หรือตามจ านวนที่สหกรณก์ าหนด และต้องแนบสลิปเงนิเดือน
เดือนล่าสุดประกอบการขอกู้ทุกครั้ง 
  5.3.1 ต้องเป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ
ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว 
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  5.3.2 ต้องมีหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 
ของจ านวนเงินกู้พิเศษ 
 

  5.3.3 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (ซื้อท่ีดิน ซื้อท่ีดินพร้อมบ้าน  
ซื้อท่ีดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ปลูกสร้างบ้านบนท่ีดินของตนเอง ไถ่ถอน
ท่ีดิน หรือไถ่ถอนท่ีดินพร้อมบ้าน ต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านของตนเอง) 
วงเงินไม่เกิน8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ก าหนดช าระไม่เกิน 
300 งวด ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   (1) ท่ีดิน ค้ าประกันได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
ราชการ 
   (2) สิ่งปลูกสร้าง  ค้ าประกันได้ไม่เกิน 90% ของราคา
ประเมินสหกรณ์ (อิงเกณฑ์จากสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศ
ไทย โดยสหกรณ์จะประกาศเกณฑ์ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร และ
อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อการค้ าประกัน เป็นคราว ๆ ไป)  
   (3) อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ค้ าประกันได้ไม่เกิน 80% 
ของราคาประเมินราชการ 
   (4) บ้านจัดสรร (ใหม่) ซื้อจากบริษัทเจ้าของโครงการ ค้ า
ประกันได้ 90% ของราคาบ้านจัดสรร 
   (5) อาคารชุด (คอนโดมิเนียมใหม่) ซื้อจากบริษัทเจ้าของ
โครงการ ค้ าประกันได้ 85% ของราคาอาคารชุด 
   (6) ผู้กู้ ต้องจัดท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยท่ี
สหกรณ์ก าหนด โดยให้มีวงเงินประกันไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ที่ใช้สิ่งปลูก
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สร้างนั้นเป็นหลักประกัน และให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามภาระท่ี
ผูกพัน   
 

  5.3.3 เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท 
ก าหนดช าระไม่ เกิน  240 งวด ใช้หลักทรัพย์ ค้ าประกันหลักเกณ ฑ์
เช่นเดียวกับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 
 

  5.3.4 เงินกู้พิเศษเพื่อซ้ือรถยนต์ วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท 
ก าหนดช าระไม่ เกิน  240 งวด ใช้หลักทรัพย์ ค้ าประกันหลักเกณ ฑ์
เช่นเดียวกับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 
 

  5.3.5 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมรายได้ 
วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ก าหนดช าระไม่เกิน 240 งวด ใช้หลักทรัพย์
ค้ าประกันหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 
 

  5.3.6 เงินกู้พิเศษเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ หรือการประนอม
หนี้  วงเงิน ไม่ เกิน  3,000,000 บาท  ก าหนดช าระ ไม่ เกิน  300 งวด 
หลักเกณฑ์ตามประกาศก าหนด โดยสมาชิกต้องเข้าข่ายตามเง่ือนไข ดังน้ี 
   (1) สมาชิกท่ีมีเงินได้คงเหลือไม่เพียงพอช าระหน้ีให้แก่
สหกรณ์ 
   (2) สมาชิกท่ีมี เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
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   (3) สมาชิกต้องแสดงหลักฐานภาระหน้ีสิน และหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์ 
  5.3.7  สมาชิกผู้กู้จะต้องจัดท ากองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ตาม
จ านวนเช่นเดียวกับเงินกู้สามัญ 
 5.3.8 เอกสารประกอบการขอกู้เงินพิเศษ 
  (1) แบบค าขอกู้เงินพิเศษ 
  (2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้ และของคู่สมรส (ถ้ามี) 
จ านวน 2 ชุด 
  (3) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอกู้ และของคู่สมรส (ถ้ามี) 
จ านวน 2 ชุด 
  (4) ส าเนาหลักประกัน (โฉนดท่ีดิน) จ านวน 2 ชุด 
  (5) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ และของคู่สมรสของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ 
(ถ้ามี) (กรณีไม่ใช่หลักทรัพย์ของผู้ขอกู้) จ านวน 2 ชุด 
  (6) หนังสือหรือเอกสารแจ้งราคาประเมินราชการของ
หลักทรัพย์ 
  (7) แผนท่ีท่ีต้ังหลักทรัพย์ 
  (8) ภาพถ่ายหลักทรัพย์ค้ าประกันและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง 
จ านวน 4-6 ภาพ  
  (9) เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 



- 32 - 
 

C:\Users\user\Desktop\คูมื่อ ศิริมา62.doc  3/3/2020 

 5.3.9 การยื่นกู้เงินพิเศษ 
  (1)  ส่งค าขอกู้ภายในวันที่ 20 จะได้รับการพิจารณาใน
เดือนถัดไป ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 40  วัน (เช่น ส่งค าขอกู้ภายใน
วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ จะเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาในงวดประชุม
ครั้ง ท่ี  1 ของเดือนมีนาคม เพื่ อมอบหมายกรรมการไปตรวจสอบ
หลักทรัพย์ และน าผลการตรวจสอบหลักทรัพย์มาเสนอคณะกรรมการ
เงินกู้ในการประชุมครั้งท่ี 2 ของเดือนมีนาคม หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
สหกรณ์ก าหนด จะได้รับเงินกู้สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน เป็นต้น)  
  (2)  ส่งค าขอกู้หลังจากวันที่ 20 จะได้รับการพิจารณาใน
เดือนต่อจากเดือนถัดไป ระยะเวลาด าเนินการประมาณ  60 วัน (เช่น ส่ง
ค าขอกู้ภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ จะเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาใน
งวดประชุมครั้งท่ี  1 ของเดือนเมษายน เพื่อมอบหมายกรรมการไป
ตรวจสอบหลักทรัพย์ และน าผลการตรวจสอบหลักทรัพย์มาเสนอ
คณะกรรมการเงินกู้ในการประชุมครั้งท่ี 2 ของเดือนเมษายน หากเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด จะได้รับเงินกู้สัปดาห์แรกของเดือน
พฤษภาคม เป็นต้น)  
 
 5.3.10 การตรวจสอบและประเมินราคาหลักทรัพย์ 
  (1) กรรมการสหกรณ์ จ านวน 2 คน 
  (2) สมาชิกผู้ขอกู้ต้องตรวจสอบหลักเขต (หลักหมุด) ไว้
ให้เรียบร้อย พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
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  (3) สมาชิกผู้ขอกู้ต้องจัดหาพาหนะในการน ากรรมการไป
ตรวจสอบหลักทรัพย์ 
 5.3.11 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานการปลูกสร้างบ้าน   
  1.  กู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านชั้นเดียว จะแบ่งจ่ายเงินกู้เป็น  
4 งวด ดังน้ี 
   งวดที่ 1  ประกอบด้วย 
   (1) จ านวนเงินตามราคาประเมินท่ีดิน ท่ีสามารถค้ า
ประกันหน้ีได้ 
   (2) จ านวนเงินท่ีต้องจัดท ากองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ 
   (3) จ านวนเงินท่ีต้องซื้อหุ้นเพิ่มตามท่ีระเบียบก าหนด (ถ้ามี) 
   งวดที่ 2 ให้เบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 30 ของจ านวนเงินกู้ท่ี
เหลือจากการหักช าระตามงวดท่ี 1 โดยต้องด าเนินการถมท่ีดิน หรือปรับ
หน้าดินบริเวณก่อสร้าง ตอกเสาเข็ม เทฐานราก เทตอม่อ เทคานล่าง และ
ต้ังเสาหรือเทเสา (งานโครงสร้าง) แล้ว 
     งวดที่ 3 ให้เบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 30 ของจ านวนเงินกู้ท่ี
เหลือจากการหักช าระตามงวดท่ี 1 โดยต้องด าเนินการข้ึนโครงหลังคา  
มุงหลังคา เทพื้น ก่อผนัง ฉาบผนัง และติดต้ังวงกบประตูหน้าต่างแล้ว 
     งวดที่ 4 ให้เบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 40 ของจ านวนเงินกู้ท่ี
เหลือจากการหักช าระตามงวดท่ี 1 โดยต้องด าเนินการติดต้ังประตู หน้าต่าง 
ของห้องต่าง ๆ ปูพื้น ทาสีภายในและภายนอกให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 



- 34 - 
 

C:\Users\user\Desktop\คูมื่อ ศิริมา62.doc  3/3/2020 

   2.  กู้เงินเพื่อปลูกสรา้งบ้านสองชั้นขึ้นไป จะแบ่งจ่ายเงินเป็น 
5 งวด ดังน้ี 
 
   งวดที่ 1 ประกอบด้วย  
   (1) จ านวนเงินตามราคาประเมินท่ีสามารถค้ าประกันหน้ีได้ 
   (2) จ านวนเงินท่ีต้องจัดท ากองทุนประกันเพิ่มทรัพย์  
   (3) จ านวนเงินท่ีต้องซื้อหุ้นเพิ่มตามท่ีระเบียบก าหนด (ถ้ามี) 
   งวดที่ 2 ให้เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30 ของจ านวนเงินกู้ท่ีเหลือ
จากการหักช าระตามงวดท่ี 1 โดยต้องด าเนินการถมท่ีดิน หรือปรับหน้าดิน
บริเวณก่อสร้าง ตอกเสาเข็ม เทฐานราก เทตอม่อ เทคานล่าง และต้ังเสา 
หรือเทเสา (งานโครงสร้าง) แล้ว 
   งวดที่ 3 ให้เบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินกู้ ท่ี
เหลือจากการหักช าระตามงวดท่ี 1 โดยต้องด าเนินการเทคานหรือวางคานช้ัน 
2 ข้ึนโครงหลังคา มุงหลังคา ต้ังพื้นหรือเทพื้นช้ัน 2 และเทพื้นช้ันล่าง แล้ว 
   งวดที่ 4 ให้เบิกจ่ายได้ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินกู้ท่ีเหลือ
จากการหักช าระตามงวดท่ี 1 โดยต้องด าเนินการก่อผนังช้ันล่าง และช้ัน 2 
ติดต้ังวงกบประตู หน้าต่าง แล้ว 
   งวดที่ 5 ให้เบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 30 ของจ านวนเงินกู้ ท่ี
เหลือจากการหักช าระตามงวดท่ี 1 โดยต้องด าเนินการติดต้ังประตูหน้าต่าง
ของห้องต่าง ๆ ปูพื้นช้ัน 2 และช้ันล่าง ทาสีภายในและภายนอกให้ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
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 5.3.12 หลักเกณฑ์การประเมินราคาค่าก่อสร้างอาคารและ
อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อการค้ าประกันเงินกู้ ของสมาชิก (ตามประกาศฯ 14 
ธันวาคม 2561) 

ที่ รายการป ระเภทท รัพ ย์สิ นที่ ก าหนดราค า
มาตรฐาน(ตัวเลขเป็นราคา บาท/ตารางเมตร) 

ราคาที่ใช้ส าหรับการประเมิน อ า ยุ
อาคาร 

ค่าเสื่อม หมาย 

ต่ า ปานกลาง สูง (ปี) ราคา/ปี เหตุ 

1 บ้านเด่ียวไม้ชั้นเดียว 10,200 11,800 13,300 20 5.00% ก 
2 บ้านเด่ียวไม้  2 ชั้น 8,800 11,200 12,900 20 5.00% ก 
3 บ้านเด่ียวไม้ใต้ถุนสูง (ประเมินเฉพาะชั้นบน) 12,900 13,400 15,000 20 5.00% ก 
4 บ้านคร่ึงตึกคร่ึงไม้ 8,600 10,300 11,700 25 4.00% ก 
5 บ้านเด่ียวตึกชั้นเดียว 11,400 13,000 14,900 50 2.00% ข 
6 บ้านเด่ียวตึก 2-3 ชั้น 10,400 12,200 14,900 50 2.00% ข 
7 บ้านแฝดชั้นเดียว 9,600 11,400 13,000 50 2.00% ข 
8 บ้านแฝด 2-3  ชั้น 8,700 10,100 11,400 50 2.00% ข 
9 ทาว์นเฮาส์ชั้นเดียว 7,900 9,300 10,200 50 2.00% ข 
10 ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น กว้าง 4 เมตร 7,900 9,100 10,900 50 2.00% ข 
11 ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น กว้าง 5-6 ม.  ไม่มีเสากลาง 9,200 10,900 12,500 50 2.00% ข 
12 ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น กว้าง5-6 ม. มีเสากลาง 8,200 9,400 11,400 50 2.00% ข 
13 ห้องแถวไม้ 1-2 ชั้น 5,800 7,400   20 5.00% ก 
14 อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว 5,900 6,700 7,900 50 2.00% ข 
15 อาคารพาณิชย์ 2-3 ชั้น 6,800 8,100 9,200 50 2.00% ข 
16 อาคารพาณิชย์ 4-5 ชั้น 6,600 7,900 8,700 50 2.00% ข 
17 อาคารพักอาศัยไม่เกิน 5 ชั้น 10,700 13,300 15,200 50 2.00% ข 
18 อาคารพักอาศัย 6 - 15 ชั้น (ค) 12,900 17,400 21,100 50 2.00% ข 
19 อาคารพักอาศัย 16 - 25 ชั้น 17,300 21,800 27,700 50 2.00% ข 
20 อาคารพักอาศัย 26-35 ชั้น 19,200 24,500 31,100 50 2.00% ข 
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21 อาคารธุรกิจสูง <23เมตร   17,500 21,400 50 2.00% ข 
22 อาคารธุรกิจไม่เกิน > 23 เมตร แต่ไม่เกิน20ชั้น   20,100 25,500 50 2.00% ข 
23 อาคารธุรกิจ 21-35 ชั้น   26,000 34,800 50 2.00% ข 
24 อาคารสรรพสินค้าที่สูงไม่เกิน 3 ชั้น    16,800 19,600 50 2.00% ข 
25 ศูนย์การค้าสูง  4  ชั้นขึ้นไป   23,200 28,400 50 2.00% ข 
26 อาคารจอดรถ  ส่วนบนดิน 10,000 10,800   50 2.00% ข 
27 อาคารจอดรถ  ส่วนใต้ดิน (1-2 ชั้น)   17,900   50 2.00% ข 
28 อาคารจอดรถ ส่วนใต้ดิน (3-4 ชั้น)   28,800   50 2.00% ข 
29 โกดัง -โรงงาน ทั่วไป 6,200 7,900   30 3.00% ข 
30 โรงจอดรถมีหลังคา 3,000 4,000 5,000 50 2.00% ข 
31 ลานจอดรถ/ลานซักล้าง 2,000 3,000 4,000 50 2.00% ข 
32 ร้ัวอิฐบล๊อค (แบบไม่มีก าแพงกั้นดิน) 1,220 30 3.00% ข   
33 โรงเลี้ยงสัตว์ (ไก่ สุกร ระบบปิด) 2,540 30 3.00% ข   
34 สนามเทนนิส : 1 สนาม  สนามละ 1,767,400 บาท   ไม่ก าหนดไว้  
35 สนามเทนนิส : 3 สนามติดกัน  สนามละ 1,464,600 บาท   ไม่ก าหนดไว้  
36 ถนนคอนกรีต (หมู่บ้านโครงการจัดสรร) 810  ไม่ก าหนดไว้  
37 ถนนลาดยาง 410  ไม่ก าหนดไว้  

 

หมายเหตุ   ก.  หักค่าเสื่อมจนถึง 0 เว้นแต่อาคารที่สามารถมีอายุเกินกว่าที่ก าหนดน้ี 
ให้ประมาณการอายุที่ยังเหลืออยู่จริง ณ วันที่ประเมิน 
   ข.  หักค่าเสื่อมตามเปอร์เซ็นต์ต่อปีที่ก าหนดจนเหลือประมาณ 40% และ
เมื่อน้ันหยุดหักค่าเสื่อม ให้ถือว่าอาคารน้ันมีค่าเสื่อมคงที่ 40 % แม้จะมีอายุเพ่ิมขึ้นก็
ตาม  ตัวอย่างเช่น บ้านเด่ียวตึกชั้นเดียว ก าหนดอายุอาคารไว้ 50 ปี แสดงว่าให้หักค่า
เสื่อมได้ปีละ 2% (100% หาร 50 ปี) หากบ้านเด่ียวหลังน้ันมีอายุ 30 ปี ก็ย่อมหักค่า
เสื่อมไป 60% เหลือราคาเท่ากับ 40% แต่ถ้าบ้านข้างเคียงอีกหลังหน่ึงที่มีลักษณะ
คล้ายกัน มีอายุ 40 ปี ก็คงหักค่าเสื่อมถึง60% แล้วหยุดหักเช่นกัน โดยถือว่าอาคาร
อายุ 30 หรือ 40 ปีน้ัน มีราคาหลังหักค่าเสื่อมเท่ากัน คือ 40% ของราคาค่าก่อสร้าง
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ใหม่ ทั้งน้ีเพราะโครงสร้างอาคารมาตรฐานย่อมไม่เสื่อมโทรมลง อาคารที่สร้างตาม
มาตรฐานวิศวกรรมอาจสามารถอยู่ได้นับร้อยปี แต่สิ่งที่ เสื่อมโทรมลงคือระบบ
ประกอบอาคาร ผนังหรืออื่น ๆ โครงสร้างของอาคารมีมูลค่าประมาณ 60% ของ
ทั้งหมด ดังน้ัน  จึงประมาณการว่า ในกรณีที่อาคารมีอายุ 30 ปี ขึ้นไป อย่างน้อยที่สุด
โครงสร้างที่เหลือและส่วนอื่น (ถ้ามี) น่าจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 40% ของราคาก่อสร้าง
ใหม่ ทั้งน้ีหากกรณีอาคารที่มีอายุมากเป็นพิเศษ เช่น ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป 
 

 5.3.13 การด าเนินการอื่น ๆ  
  (1) แจ้งการขอรับเงินกู้พิเศษ ต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วันท าการ ก่อนการขอรับเงิน (เพื่อเตรียมเอกสารและนัดหมายการ
ท านิติกรรม) 
  (2) แจ้งการขอไถ่ถอนจ านองท่ีดิน ต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วันท าการ ก่อนการไถ่ถอน  (เพื่อเตรียมเอกสารและนัดหมาย
การท านิติกรรม) 
  (3) การรับเงินกู้พิเศษเป็นงวด  ต้องน ากรรมการไปตรวจสอบ
หลักประกัน และส่งเอกสารผลการตรวจสอบหลักประกัน พร้อมท้ัง
ภาพถ่ายให้สหกรณ์ล่วงหน้า 3 วันท าการ ก่อนการรับเงินกู้ 
  (4) การขอส าเนาเอกสารส าคัญ ต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วันท าการ  เพื่อสหกรณ์จะได้ด าเนินการให้ตามประสงค์ 
  (5) สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
สมาชิกผู้กู้ 
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 5.3.14 กรณีผิดนัดช าระหนี้ สมาชิกจะเสียสิทธิ์ดังน้ี 
  (1) กรณีผิดนัดช าระหน้ี 1 งวด 
   1) งดให้เงินกู้ทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันผิดนัดช าระหน้ี 
   2) งดให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์จัดให้ 
เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันผิดนัดช าระหน้ี 
  (2)  กรณีผิดนัดช าระหน้ีติดต่อกัน 2 งวด 
   1) งดให้เงินกู้ทุกประเภท เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันผิดนัดช าระ
หน้ีงวดท่ี 2 
   2) งดให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์จัดให้ 
เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันผิดนัดช าระหน้ี 
   3) งดให้เงินเฉลี่ยตามส่วนของดอกเบ้ียเงินกู้ของปีน้ันท้ังหมด 
  (3)  กรณีผิดนัดช าระหน้ีติดต่อกันต้ังแต่ 3 งวด 
     1) งดให้เงินกู้ทุกประเภท เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันผิดนัดช าระ
หน้ีงวดท่ี 3 
   2) งดให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์จัดให้ 
เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันผิดนัดช าระหน้ี 
   3) งดให้เงินเฉลี่ยตามส่วนของดอกเบ้ียเงินกู้ของปีน้ันท้ังหมด 
  (4) สหกรณ์อาจพิจารณาให้ผู้กู้พ้นจากการเป็นสมาชิกและให้น า
หุ้นในสหกรณ์ หลักทรัพย์ และหรือให้ 
ผู้ค้ าประกันของผู้กู้น้ัน ๆ ช าระหน้ีท้ังหมด 
 

********* 


