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สถาบันการเงินสหกรณออมทรัพยลักษณะ

1.วัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือตนเอง 
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน

เพื่อธุรกิจการคาและ
หากำไรใหไดมากที่สุด

2. ลักษณะการ
   บริหารงาน

รวมคนมากกวารวมทุน รวมทุนมากกวารวมคน

3. หุนและมูลคา
   รวมหุน

ราคาหุนคงที่ มีอัตราต่ำและไมจำกัด
จำนวนหุน เพื่อใหสมาชิกทุกคน
มีโอกาสถือหุน

ราคาหุนเปลี่ยนแปลง
ตามฐานะของกิจการ 
จำนวนหุนมีจำกัด

4. การควบคุม ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย 1 คน 
1 เสียง มอบอำนาจ 
ใหออกเสียงแทนกันไมได

ควบคุมโดยอาศัยจำนวนหุน
ที่ถือ มอบอำนาจ
ใหออกเสียงแทนกันได

5. การจัดสรร
   ผลประโยชน

สมาชิกไดรับเฉลี่ยคืน
จากดอกเบี้ยเงินกู

ลูกคาไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน
จากดอกเบี้ยเงินกู

ขอเปรียบเทียบระหวางสหกรณออมทรัพยกับสถาบันการเงินอื่น

สหกรณ์ออมทรัพย์
 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง เป็นองค์กรธุรกิจของสมาชิก

และเป็นสถาบันการเงินลักษณะปิด มุ่งเน้นการให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลักมีสมาชิกเป็น

บุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ ท้ังในรูปการถือหุ้นฝากเงินและ

การให้กู้ยืมเงินไปใช้จ่ายในส่ิงท่ีจำาเป็นรีบด่วนหรือเป็นประโยชน์ในการปรับฐานะการครองชีพ

นอกจากนั้นยังมีการจัดสวัสดิการ และการให้บริการด้านต่างๆ แก่สมาชิก ให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีอันเนื่องมาจากความรักใคร่ปรองดอง ความสมานสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนวิถี

ทางสหกรณ์

 ความแตกต่างระหว่างสถาบันการเงินแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ กับสถาบันการเงิน

แบบธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนต่างๆ อยู่ตรงท่ี “การไม่แสวงกำาไรสูงสุด” ตามอุดมการณ์

และหลักการสหกรณ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด
 ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 

ให้รวม“กรมกสิกรรม”และ“กรมการข้าว” เข้าด้วยกัน แล้วสถาปนาเป็น “กรมวิชาการเกษตร”

 ต่อมา ดร.ประกอบ กาญจนศูนย์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในขณะนั้นได้ดำาริ

ให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด ขึ้นในปี 2519 โดยเชิญผู้บริหารของ

กรมวิชาการเกษตรมาประชุมปรึกษาหารือ และเลือกคณะกรรมการดำาเนินการจำานวน 15 คน 

โดยวิธีการออกเสียงยกมือสนับสนุนในที่ประชุม จึงได้มีคณะกรรมการดำาเนินการชุดแรก

ในปี 2519 และได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ นายทะเบียนสหกรณ์ได้

รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2519 

ได้รับเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ. 32/2519 ดังนั้นจึงถือว่า วันที่ 28 พฤษภาคม ของทุกปี

เป็นวันก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จำากัด เม่ือส้ินปี 2519 สหกรณ์ มีสมาชิก 

1,546 คน มีเงินทุนดำาเนินการประมาณ 2 ล้านบาท และในปัจจุบันปี 2561 สหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด มีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 12,713 คน เป็นสมาชิก 12,279 คน

และเป็นสมาชิกสมทบ 434 คน มีเงินทุนดำาเนินการสูงถึง 2,981 ล้านบาทเเละมี

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,104.30 ล้านบาท (ณ 31 สิงหาคม 2561)

วัตถุประสงค์

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด (สหกรณ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุ

ถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ รวมทั้ง

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตน

ไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร

 2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

 3. ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

 4. จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำารงชีพของสมาชิก

 5. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 

องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของ

สหกรณ์
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 6. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

อำานาจการกระทำา

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำานาจกระทำาการดังต่อไปนี้

 1. ฺรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 2. จัดหาทุนเพื่อดำาเนินการกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 3. ให้เงินกู้แก่สมาชิก

 4. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

 5. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

สหกรณ์

 6. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

 7. ซ้ือหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทำาให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ

แก่กิจการของสหกรณ์

 8. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

 9. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

 10. ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติกำาหนด

 11. ดำาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

 12. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ 

หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด

 13. ดำาเนินการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

 14. กระทำาการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม 

เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขาย

หรือจำาหน่าย จำานองหรือรับจำานอง จำานำาหรือรับจำานำา ด้วยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงทรัพย์สินแก่สมาชิก

หรือของสมาชิก
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สมาชิก
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก

 1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 2) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

 3) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำา สังกัดกรมวิชาการเกษตร หรือสังกัดหน่วย

งาน หรือส่วนราชการที่เคยสังกัดกรมวิชาการเกษตรมาก่อน หรือเป็นพนักงานราชการของ

กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม หรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้ 

 4) เป็นบุคคลผู้มีบรรลุนิติภาวะอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

 5) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

 6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน

 7) ถ้าเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์มาก่อนแล้วลาออก สหกรณ์จะรับเป็นสมาชิกใหม่

เมื่อลาออกครบ 1 ปี  และต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

2. การสมัครเป็นสมาชิก

 ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด 

3. ขั้นตอนการสมัคร

 1) กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน สำาเนา 

ทะเบียนบ้าน และเอกสารตามที่สหกรณ์กำาหนด

 2) ต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำาแหน่งไม่ต่ำ�กว่าระดับชำานาญการหรือ

ชำานาญงานหรือเทียบเท่าคนหน่ึงรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งระดับชำานาญการ

หรือชำานาญงานหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

 3) เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะเพิ่มชื่อของผู้สมัครในทะเบียนสมาชิกของ

สหกรณ์ต่อไป และผู้สมัครต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมถือเป็น

รายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้

4. สิทธิของสมาชิก

 1) สมาชิกทุกท่านท่ีมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิกเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้แทน

ของสมาชิกในกลุ่มที่ตนสังกัด
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 2) สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการดำาเนินการ 

เพื่อบริหารกิจการของสหกรณ์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ คณะกรรมการดำาเนินการ

มีวาระ 2 ปี เมื่อเป็นกรรมการดำาเนินการติดต่อกันครบ 2 วาระๆละ 2 ปี จะต้องพัก 1 ปี

 3) สิทธิการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี โดยมอบให้ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วม

ประชุมแทนสมาชิก

 4) ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์

 5) สิทธิอื่นๆ ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

5. หน้าที่ของสมาชิก

 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์

 2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

 3) ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่

เข้มแข็ง

 4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

 5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

และมั่นคง

6. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก

 1) ตาย

 2) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำาเนินการแล้ว

 3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

 4) ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย

 5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำาตามข้อบังคับ ข้อ 31(3) โดยมีความผิด

 6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

7. ผู้แทนสมาชิก

 1) ให้สมาชิกเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก

 2) การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ให้ใช้อัตราส่วนจำานวนสมาชิก 60 คน ต่อผู้แทนสมาชิก

1 คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่ง ให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 1 คน 
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 3) ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

   • ประธานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ต้องเป็นผู้ดำาเนินการเลือกตั้ง

  • ภายหลังการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ถ้ากลุ่มมีผู้แทนสมาชิกมากกว่า 1 คน 

ให้ผู้แทนสมาชิกเลือกตั้งกันเอง เป็นประธานกลุ่ม 1 คน และเลขานุการกลุ่ม 1 คน

  • ให้ประธานการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก มีหนังสือแจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิก

ที่ได้รับเลือกตั้งของกลุ่มให้ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ทราบโดยเร็ว

  • อนึ่งจำานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่า 100 คนไม่ได้

 4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำาแหน่งคราวละ 2 ปี ถ้ายังไม่มีการเลือกต้ังผู้แทสมาชิกใหม่

ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตำาแหน่งต่อไปพลางก่อน ในปีใดที่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ให้ดำาเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสหกรณ์ ไม่น้อย

กว่า 30 วัน

8. ผู้แทนสมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

 1) สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการ

 2) เป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะทำางาน

 3) มีหน้าท่ีในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสหกรณ์ และมีอำานาจหน้าท่ี

ในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

 (3.1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ และ

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

 (3.2) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิก

สมทบหรือสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ คำาวินิจฉัยให้เป็นที่สุด

 (3.3) พิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการดำาเนินการทั้งคณะ หรือบางคน

และผู้ตรวจสอบกิจการ

 (3.4) รับทราบรายงานกิจการประจำาปี แสดงผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ ของ

คณะกรรมการดำาเนินการและรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

 (3.5) พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ์ และการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีของ

สหกรณ์

  (3.6)  พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ และระเบียบว่าด้วยการ

สรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ
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  (3.7) พิจารณากำาหนดกรอบนโยบาย และข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการดำาเนิน

การนำาไปพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  (3.8) การรับทราบเรื่องการดำาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรอื่นที่สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกถือหุ้นอยู่ 

  (3.9) วินิจฉัยและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ รองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนาย

ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

  (3.10) พิจารณาการอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำาปีของสหกรณ์

  (3.11) ตรวจสอบและพิเคราะห์กำาหนดบำาเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

ของผู้ตรวจสอบกิจการ และกำาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี

  (3.12) พิเคราะห์การกำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน

  (3.13) ตรวจสอบ พิเคราะห์และให้ความเห็น การคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอ

ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

    4). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ

    5). ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และการดำาเนินกิจกรรมของกลุ่มสมาชิก

    6). รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือนำาเสนอต่อสหกรณ์และท่ีประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี

    7). ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำาปีหรือคณะกรรมการดำาเนินการ

มอบหมาย

9. ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำาแหน่ง ดังนี้

 1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่

 2) ย้ายออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนของกลุ่มได้

 3) ขาดจากสมาชิกภาพ

 4) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดหรือสหกรณ์

 5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน

 • เมื่อตำาแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ หรือผู้แทนสมาชิก

พ้นจากตำาแหน่งไม่ว่าด้วยประการใดๆ หากเวลาการดำารงตำาแหน่งท่ีเหลืออยู่เกินกว่า 30 วัน

ให้สหกรณ์กำาหนดให้มีการเลือกต้ังซ่อมแทนจำานวน ผู้แทนสมาชิกท่ีว่างลงและให้ผู้แทนสมาชิก

ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าที่กำาหนดเวลา ซึ่งตนแทนนั้นเหลืออยู่



คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด พ.ศ. ๒๕๖๑18

10.การลาออกจากสหกรณ์

 • สมาชิกต้องไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำาประกัน

 • การลาออกก่อนส้ินปีทางบัญชี (31 ธันวาคม) สมาชิกจะไม่ได้รับเงินปันผลของปีน้ัน

11. การให้ออกจากสหกรณ์

 1). ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือนถึง 3 งวดเดือนติดต่อกัน 

 2). นำาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

 3). ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำาหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการดำาเนินการกำาหนด

 4). ค้างส่งเงินงวดชำาระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลา 2 งวดเดือน

หรือผิดนัดการส่งงวดชำาระหนี้ถึง 3 คราว สำาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ

 5). ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิก

หรือเม่ือจะก่อความผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำ�ประกัน หรือเม่ือมีความ

ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

 6). จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาส่ังของสหกรณ์

หรือของท่ีประชุมกลุ่มท่ีตนสังกัด หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต

แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทำาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ 

 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่น

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำาเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบมติการให้ออกคำา

วินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

 สมาชิกที่โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการ หรืองานประจำาโดยไม่มีความผิด

 • สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ หรืองาน

ประจำา ถ้ามิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกอยู่

 • สมาชิกที่ไม่มีเงินเดือนประจำาให้หัก ณ ที่จ่าย เช่นออกจากราชการโดยรับบำาเหน็จ 

หากส่งค่าหุ้นรายเดือนครบตามที่สหกรณ์กำาหนดและต้องการคงสมาชิกภาพอยู่ โดยไม่ต้อง

ส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อไป ให้ทำาหนังสือแจ้งสหกรณ์ของดส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ ยกเว้นสมาชิก

ที่ยังมีภาระชำาระหนี้เงินกู้อยู่
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สิทธิประโยชน์
 สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ดังนี้ 

 1. เงินปันผล

 • สหกรณ์จะปิดบัญชีประจำาปีวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และจะจ่ายเงินปันผล

หลังจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำาปีอนุมัติการจัดสรรแล้ว อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี

(ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง) และได้รับการยกเว้นภาษี

 • อัตราเงินปันผลเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี นั้นๆ

 • ในการคำานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำาระต่อสหกรณ์ภายใน

วันสิ้นเดือน มีระยะเวลาสำาหรับคำานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำาระต่อ

สหกรณ์หลังวันสิ้นสุดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป

 • สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ และขอรับเงินค่าหุ้นที่ชำาระแล้วหลังวันที่ 31 

ธันวาคม มีสิทธิได้รับเงินปันผลในปีนั้น ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำาเนินการ

 2. เงินเฉลี่ยคืน

 สมาชิกท่ีกู้เงินจากสหกรณ์ เม่ือส้ินปีทางบัญชีจะได้รับเงินเฉล่ียคืนตามธุรกิจท่ีสมาชิก

ทำาไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี และอัตราเฉลี่ยคืนเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

ของสหกรณ์

 สมาชิกที่ผิดนัดส่งเงินงวดชำาระหนี้ อาจจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับปีนั้น

 3. ดอกเบี้ยเงินฝาก

 สมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สหกรณ์กำาหนด

โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

 4. การกู้เงิน

 สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และได้รับเงินเฉลี่ยคืนจาก

ดอกเบี้ยที่จ่ายตามข้อ 2

 5. สวัสดิการ

  สหกรณ์มีสวัสดิการหลายประเภทมอบให้สมาชิก และวงเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับ

อายุการเป็นสมาชิก 
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การแก้ไขประวัติส่วนตัว

 การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ย้ายสังกัด ย้ายที่อยู่ ฯลฯ สามารถกระทำาได้โดยการ

ทำาหนังสือต่อสหกรณ์เพื่อขอเปลี่ยนแปลงพร้อมแนบหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

บัตรประจำาตัว

 บัตรประจำาตัวที่ใช้ติดต่อกับสหกรณ์เพื่อแนบหลักฐานต่างๆ ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง

ได้แก่

 1. บัตรประจำาตัวประชาชน

 2. บัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

 • สมาชิกต้องทำาหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ เพ่ือให้เป็น

ผู้รับโอนประโยชน์

 • หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ขอได้ที่สหกรณ์ หรือดาวน์โหลดได้

จากเว็บไซต์สหกรณ์ ทั้งนี้มีข้อแนะนำาในการทำาหนังสือแสดงเจตนารมณ์ ดังนี้

 1. ผู้ทำาหนังสือต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน

 2. พยานท้ังสองคนน้ันต้องลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือของผู้ทำาหนังสือในขณะน้ัน

 3. กรณีผู้ทำาหนังสือไม่ใช่ผู้เขียนหรือผู้พิมพ์หรือพยานในหนังสือ รวมทั้งคู่สมรส

ของผู้เขียนหรือผู้พิมพ์หรือพยานในหนังสือจะเป็นผู้รับประโยชน์ไม่ได้

 4. กรณีผู้ทำาหนังสือเป็นผู้พิมพ์หรือผู้เขียน ให้ลงชื่อในช่องผู้พิมพ์หรือผู้เขียนด้วย

 5. กรณีผู้ทำาหนังสือเขียน/พิมพ์ไม่ได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมระบุว่าเป็นลายพิมพ์

นิ้วมือใด

 6. ให้ระบุในเงื่อนไขให้ชัดเจนว่า จะให้ผู้รับโอนประโยชน์ได้รับเท่ากันหรือต่างกัน 

หรือระบุว่าเงินเป็นประเภทใด จะให้ผู้รับประโยชน์คนใดได้รับ

 7. ผู้รับโอนประโยชน์จะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ และจะระบุว่าถ้าคนหนึ่ง

เสียชีวิตก่อนจะให้ผู้ใดรับประโยชน์หรือให้เฉลี่ยเท่ากันก็ได้

 • ถ้าสมาชิกต้องการจะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทำาไว้

ต้องทำาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ใหม่ และมอบให้สหกรณ์ถือไว้
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 • เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมสหกรณ์จะแจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ทราบ และสหกรณ์

จะจ่ายเงินสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม เงินทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล

เงินเฉล่ียคืน และดอกเบ้ีย รวมท้ังบรรดาทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีพึงได้รับตามสิทธิในการเป็นสมาชิก

แล้วแต่กรณี หลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) แล้ว ให้มอบแก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้

     ถ้าสมาชิกไม่ได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะคืนเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลที่ได้นำา

หลักฐานครบถ้วนบริบูรณ์มาแสดงต่อคณะกรรมการดำาเนินว่าเป็นทายาทโดยธรรมเป็นผู้มี

สิทธิได้รับเงินจำานวนดังกล่าวนั้น

 ท้ังน้ีสำาหรับเงินรับฝากทุกประเภท สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียจนถึงวันท่ีคณะกรรมการ

ดำาเนินการมีมติรับทราบการขาดสมาชิกภาพ ส่วนค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 

ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 44 วรรคแรกและข้อ 45

การบริการทางด้านการเงิน

สหกรณ์ให้บริการทางด้านการเงินแก่สมาชิกในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. การออมเงินในลักษณะของหุ้น 

 2. บริการทางด้านเงินฝาก

 3. บริการทางด้านเงินกู้
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การออมเงินในลักษณะของหุ้น

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกมีการออมเงินในลักษณะของหุ้น 

ข้อกำาหนด

 1. สมาชิกทุกคนต้องชำาระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก ตาม

อัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้

เงินได้รายเดือนนั้น หมายถึง

 • เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำาและเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำา

ซึ่งสมาชิกได้รับจากนายจ้างตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 31(3)

 • บำานาญหรือบำาเหน็จรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญ และเงินที่

จ่ายควบกับบำานาญหรือบำาเหน็จรายเดือน ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการ

 2. สมาชิกประสงค์จะขอซ้ือหุ้นเพ่ิมหรือลดอีกเม่ือใด ก็ย่อมทำาได้ แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน

ปีละ 1 ครั้ง และไม่น้อยกว่าหรือมากกว่าฐานของการถือหุ้นรายเดือนที่กำาหนดไว้ในข้อ 1 

โดยแสดงความจำานงเป็นหนังสือต่อผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ และต้องแจ้งให้คณะกรรมการ

อำานวยการทราบ

เงินไดรายเดือน (บาท)
การถือหุนรายเดือน (บาท)

ขั้นต่ำ – ขั้นสูง

8,000  -  10,000

10,001  -  12,000

12,001  -  15,000

15,001  -  20,000

20,001  -  25,000

25,001  -  30,000

30,001  -  35,000

35,001 ขึ้นไป

350  -  2,500

400  - 3,000

500  -  3,500

600 - 4,000

700  -  4,500

800  -  5,000

900  -  5,500

1,000  -  6,000
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 3. สมาชิกที่ได้ชำาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 200 งวดเดือน หรือเป็นเงิน

ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะของดชำาระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ 

โดยแจ้งความจำานงเป็นหนังสือต่อผู้จัดการพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ และแจ้งให้

คณะกรรมการอำานวยการทราบ 

       หากสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ์ในภายหลัง สมาชิกจะต้องนำาส่งเงินค่าหุ้นราย

เดือนและต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ�ของการถือหุ้นรายเดือน ตามที่สหกรณ์กำาหนด

 4. สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนหุ้นที่ชำาระ

แล้วทั้งหมดไม่ได้

 5. สมาชิกจะขาย หรือโอนหุ้นหรือถอนหุ้น ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

 6. ผู้ที ่ออกจากการเป็นสมาชิกสามารถคงหุ้นของตนไว้จนถึงสิ้นปีทางบัญชี

(31 ธันวาคม) เพื่อรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปีนั้นได้

 7. สมาชิกที่มีความประสงค์จะให้สหกรณ์ออกหนังสือรับรองยอดหุ้น ไม่ว่าเป็น

ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ให้กรอกเอกสารขอใบรับรองที่สหกรณ์

บริการทางด้านเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก สหกรณ์รับฝากเงิน 3 ประเภท คือ

 1. เงินฝากออมทรัพย์

 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 3. เงินฝากประจำา 3 , 6 และ 12 เดือน

* สหกรณ์เปิดรับฝาก – ถอนทุกวันทำาการ ต้ังแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. โดยไม่หยุดพักกลางวัน

การเปิดบัญชีเงินฝาก เอกสารการเปิดบัญชี ดังนี้

 1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชี ขอได้ที่สหกรณ์

 2. สำาเนาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบัตรประจำาตัวประชาชน และลงนาม

รับรองสำาเนา

 3.  จำานวนเงินที่เปิดบัญชี

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท และฝากเพ่ิมได้ไม่น้อยกว่า

ครั้งละ 100 บาท
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 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 500 บาท และฝากเพิ่มได้

ไม่น้อยกว่าครั้งละ 500 บาท 

 • บัญชีเงินฝากประจำา เปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และฝากเพิ่มได้ไม่น้อย

กว่าครั้งละ 1,000 บาท

 4. ขั้นตอนการเปิดบัญชี

 1) สมาชิกท่ีต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก ให้กรอกแบบฟอร์มการเปิดบัญชี พร้อมลายเซ็น

ผู้เปิดบัญชีและผู้ถอนร่วมกรณีบัญชีร่วม บัญชีออมทรัพย์พิเศษเปิดได้ไม่เกินคนละ 1 บัญชี

 2) ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายการเงิน

 3) สหกรณ์จะให้สมุดเงินฝากกับสมาชิก เพื่อใช้ในการฝาก – ถอน

 4) กรณีสมุดคู่ฝากที่ใช้แล้วเต็มแล้วหรือชำารุดจนใช้การไม่ได้ สหกรณ์จะยกเลิก

สมุดคู่ฝากนั้น และจะออกสมุดคู่ฝากให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

 5) กรณีสมุดเงินฝากสูญหาย

  • ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์พร้อมกับใบแจ้งความสมุดบัญชีเงินฝากหาย

  • ค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่เล่มละ 20 บาท

 6) การเปิดบัญชีร่วม ผู้เปิดบัญชีจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น 

การฝากเงิน สมาชิกสามารถฝากเงินได้ 3 วิธี คือ

 วิธีที่ 1 ฝากด้วยเงินสด 

 สมาชิกต้องมาฝากเงินที่สหกรณ์ หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการดำาเนินการ

กำาหนด  โดยกรอกรายละเอียดในใบฝากเงินในช่องเงินสด ยื่นให้เจ้าหน้าที่พร้อมเงินสดและ

สมุดคู่ฝากเพื่อลงบันทึกรายการ
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 วิธีที่ 2 ฝากโดยเช็คหรือดราฟต์

 สมาชิกกรอกรายละเอียดในใบฝากเงิน “ช่องเช็ค” ใส่หมายเลขเช็ค ธนาคารที่

เป็นผู้ออกเช็ค จำานวนเงินที่ระบุในเช็ค ยื่นให้เจ้าหน้าที่พร้อมเช็คและสมุดคู่ฝากเพื่อลง

บันทึกรายการ

 เช็คที่สหกรณ์ไม่สามารถรับฝากจากสมาชิกได้คือ

 1) เช็คต่างจังหวัด

 2) เช็คสั่งจ่ายนิติบุคคล

 3) เช็คสั่งจ่ายบุคคลและขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” 

 การฝากด้วยเช็คต้องสั่งจ่าย “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด” และ

ฝากได้ในเวลา 8.30 – 10.00 น. หากนำาฝากไม่ทันเวลาปิดรับเช็ค สหกรณ์จะบันทึก

ยอดเงินฝากให้ในวันทำาการถัดไป

 วิธีที่ 3 ฝากโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร 

 เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกมิต้องนำาเงินสดมาติดต่อสหกรณ์ สมาชิกสามารถ

ฝากเงินโดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งชำาระเงิน (Bill Payment) ของสหกรณ์ ขอได้ที่สำานักงาน

สหกรณ์ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ ผ่านธนาคาร 7 แห่ง ดังนี้ ธนาคารกรุง

ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารธนชาต โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินฝาก เมื่อโอนเงิน

ฝากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสำาเนาใบแจ้งชำาระเงิน (Bill Payment) มายังสหกรณ์ ทาง

โทรสาร 0-2561-1502 หรือทางอีเมล์ doacoop@gmail.com หรือทาง line @ doacoop

ภายในวันที่โอน ก่อนสหกรณ์ปิดบัญชีเวลา 15.00 น.

การฝากประจำา เมื่อฝากประจำาครบกำาหนด สามารถทำาได้ดังนี้

 1. เม่ือเงินฝากประจำาครบกำาหนดและผู้ฝากไม่มาติดต่อถือว่าผู้ฝากตกลงฝาก เงินต้น

พร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิมนับแต่วันครบกำาหนด

 2. ฝากเงินต้นต่อเท่าจำานวนเดิมและขอรับดอกเบ้ีย ผู้ฝากต้องนำาสมุดคู่บัญชีเงินฝาก

ประจำามาคำานวณเพื่อขอรับดอกเบี้ยและฝากต่อเฉพาะเงินต้น นับแต่เงินฝากครบกำาหนด

การคิดดอกเบี้ย

 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายวันตาม

อัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ประกาศ และได้รับการยกเว้นภาษี
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 เงินฝากประจำา จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือนตามอัตราที่สหกรณ์ประกาศ 

และคิดอัตราดอกเบี้ยให้ดังนี้

 1. เงินฝากประจำา 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้

 2. เงินฝากประจำา 6 เดือน ถ้าถอนก่อนครบ 6 เดือน แต่ครบ 3 เดือนแล้ว 

สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลา 3 เดือน

 3. เงินฝากประจำา 12 เดือน ถ้าถอนก่อนครบ 12 เดือน แต่ครบ 6 เดือน หรือ 3 

เดือน สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยที่กำาหนดไว้ให้ตามระยะเวลานั้นๆ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำา

จะเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำาหนด

การถอนเงิน

 1. ผู้เป็นเจ้าของบัญชีสามารถถอนเงินในบัญชีของตนเองจำานวนเท่าใดก็ได้ ตามเง่ือนไข

ของบัญชีแต่ละประเภท ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ถอนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องเหลือในบัญชีไม่ต่ำ�กว่า 100 บาท เว้นแต่

ปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 • ถอนอย่างต่ำ�ครั้งละ 500 บาท แต่ต้องเหลือในบัญชีไม่ต่ำ�กว่า 500 บาท

 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 1 % ของจำานวนเงิน

ที่ถอน แต่ค่าธรรมเนียมต้องไม่ต่ำ�กว่าครั้งละ 300 บาท

บัญชีเงินฝากประจำา ผู้ฝากย่อมมีสิทธิถอนก่อนกำาหนดได้

 2. วิธีการถอนเงิน สมาชิกสามารถถอนเงินได้ 3 วิธี

 1) มาถอนที่สหกรณ์ด้วยตนเอง

      (1) การรับเงินถอนที่สำานักงานสหกรณ์ฯ

  1) สมาชิกถอนด้วยตนเองไม่เกิน 100,000 บาท รับเป็นเงินสด

  2) สมาชิกถอนเกิน 100,000 บาทรับเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารตามที่ผู้ฝากระบุ

  3) สมาชิกท่ีถอนเงินเกินหน่ึงล้านบาท รับเป็นเช็คและต้องแจ้งให้สหกรณ์

ทราบล่วงหน้า ดังนี้

 • ถอนตั้งแต่ 1,000,000 – 3,000,000 บาท ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำาการ

 • ถอนตั้งแต่ 3,000,001 – 5,000,000 บาท ต้องแจ้งล่วงหน้า 5 วันทำาการ

 • ถอนตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันทำาการ
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      (2) กรณีมอบฉันทะ ต้องนำาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบัตรประจำาตัว

ประชาชน ของผู้มีอำานาจถอนเงินและผู้รับมอบฉันทะมาแสดงด้วย

      (3) การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึกเท่าน้ัน ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลง

โดยการขูด ขีด ฆ่า ตก เติม ให้เป็นอย่างอื่น เจ้าของบัญชีต้องลงลายมือชื่อกำากับทุกรายการ

      (4) กรณีเจ้าของบัญชีมีการเปล่ียนแปลงลายมือช่ือ ต้องจัดทำาตัวอย่างลายมือช่ือ

ให้กับสหกรณ์ทดแทนลายมือชื่อเดิม ให้เป็นปัจจุบัน

 2) การถอนเงินทางโทรสาร ใช้แบบใบถอนเงินทางโทรสารของสหกรณ์ แล้วจัดส่ง

ให้สหกรณ์ทางโทรสาร (0-2561-1502) หรือทางอีเมล์ (E-mail : doacoop@gmail.com)

หรือ line @ doacoop

 3) การถอนเงินโดยใช้บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย เป็นการโอนเงินจากบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยก่อนแล้วจึงค่อย

ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยต่อไป ดังนี้
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การปิดบัญชี

 1. สมาชิกผู้ฝากเงินประสงค์จะปิดบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทท่ีมีอยู่ในสหกรณ์

สมาชิกเจ้าของบัญชีจะต้องมาดำาเนินการเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำาเนินการแทน

 2. เขียนใบถอนเงินฝากให้ครบถ้วน 

 3. ยื่นใบถอนเงินฝากพร้อมสมุดคู่ฝากที่ถอนปิดบัญชี โดยเขียนระบุไว้ใต้ยอดเงินที่

ถอนด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”

 4. นำาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดย

รัฐมาแสดงด้วย

 5. เมื่อสหกรณ์จ่ายเงินคืนแล้วจะเก็บสมุดคู่ฝากไว้

การเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีและการเปลี่ยนชื่อผู้ถอนเงิน

 หากเจ้าของบัญชีต้องการเปลี่ยนชื่อบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถอนเงิน หรือ

เพิ่มเติมชื่อผู้ถอนเงินจากที่ได้แจ้งไว้เดิม ให้เขียนคำาร้องตามแบบขอเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชี 

หรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถอนเงิน หรือเพิ่มเติมชื่อผู้ถอนเงินยื่นพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัว

เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบัตรประจำาตัวประชาชน

การขอหนังสือรับรองเงินฝาก

 สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะให้สหกรณ์ออกหนังสือรับรองยอดเงินฝาก (STATEMENT) 

เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้กรอกแบบฟอร์มคำาขอหนังสือรับรองได้ที่สหกรณ์

บริการทางด้านเงินกู้

 สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก โดยคิดอัตราดอกเบ้ียในอัตราท่ีต่ำ�กว่าหรือเท่ากับ

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้จากสถาบันการเงินอ่ืนๆ ท้ังน้ีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 2. เงินกู้สามัญ

 3. เงินกู้พิเศษ
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1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

    วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้เงินเมื่อมีความจำาเป็นเร่งด่วน เป็นเงินกู้ระยะสั้น

 หลักเกณฑ์

 1) ต้องเป็นสมาชิกครบ 3 เดือน จึงสามารถกู้ได้

 2) กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน ชำาระหนี้ภายใน 10 งวดเดือน

 3) สมาชิกจะมีสิทธิ์กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ใหม่ เมื่อผ่อนชำาระหนี้มาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 งวดเดือน

 4) สำาหรับสมาชิกท่ีเป็นพนักงานราชการ กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน โดยเม่ือ

รวมกับเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุน

เรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์

 5) ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของเงินได้รายเดือน

หากเงินได้รายเดือนคงเหลือร้อยละ 12 แต่น้อยกว่า 1,500 บาท ให้ใช้เกณฑ์เงินเดือน

คงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท บังคับแทน และเพิ่ม/ลดตามประกาศของสหกรณ์เป็น

คราวๆ ไป 

 1.1 การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มคำาขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้ครบถ้วน

 • แนบใบแจ้งยอดเงินได้รายเดือนของเดือนปัจจุบันหรือย้อนหลังหนึ่งเดือน

ของกองคลัง หรือหน่วยงานต้นสังกัด ในส่วนภูมิภาค

 • สมาชิกท่ีมากู้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีสหกรณ์ด้วยตนเองจะได้รับเงินกู้ภายใน 10 

นาที ส่วนสมาชิกที่ส่งใบขอกู้มาทางไปรษณีย์จะได้รับเงินกู้ภายใน 2 วัน
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การรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 1) ส่วนกลาง : รับเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีสหกรณ์หรือบัญชีธนาคาร

 2) ส่วนภูมิภาค : รับเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีสหกรณ์หรือบัญชีธนาคาร

 • รับเงินสด : รับด้วยตนเองที่สหกรณ์หลังยื่นคำาขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแล้วรอรับเงิน

ได้ทันที ถ้ามีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินชำาระ ณ วันสิ้นเดือน ให้ยื่นคำาขอกู้ก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน

และรับเงินวันสิ้นเดือน

 • โอนเข้าบัญชี : สหกรณ์จะโอนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเข้าบัญชีของสมาชิกได้ดังน้ี

 1) บัญชีเงินฝากของสหกรณ์

 2) บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย แต่สมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน

เข้าบัญชี โดยสหกรณ์จะหักจากเงินกู้ที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยให้คำานวณเป็นรายวัน ตามจำานวนเงินคงเหลือ

 1.2 การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM

 • สหกรณ์ให้บริการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแบบใช้บัตรกดเงินสด (ATM) ถอนจากตู้ 

ATM ธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้สมาชิกจะต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย และมีบัตร 

ATM ของธนาคารกรุงไทย

 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มคำาขอกู้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ATM  ให้ครบถ้วน

 • แนบใบแจ้งยอดเงินได้รายเดือนของเดือนปัจจุบันหรือย้อนหลังหนึ่งเดือน

ของกองคลังหรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค

 • แนบสำาเนาหน้าสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย

 • แนบสำาเนาหน้าสมุดเงินฝากบัญชีสหกรณ์
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2. เงินกู้สามัญ

 • เงินกู้สามัญแบ่งเป็น 5 ชนิด ดังนี้

 1) เงินกู้สามัญทั่วไป

 2) เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น

 3) เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

 4) เงินกู้สามัญโครงการรางวัลชีวิต

 5) เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย

 • วัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกได้กู้เงินเพ่ือใช้จ่ายในส่ิงจำาเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ

 • เมื่อหักเงินค่าหุ้น เงินค่างวดชำาระหนี้รายเดือนรวมเงินกู้ทุกประเภท เงินรับฝาก

และรายจ่ายอื่นๆ แล้ว จะต้องมีเงินคงเหลือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราวๆ ไป

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ สหกรณ์จะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

 • ผู้กู้สามารถเลือกการชำาระหนี้แบบสหกรณ์หรือแบบธนาคาร ดังนี้

  แบบสหกรณ์  :   ส่งคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วย  

             ดอกเบี้ย

  แบบธนาคาร  :   ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่า 

             กันทุกเดือน

 • การทำานิติกรรมใดๆ เช่น การกู้ การค้ำ�ประกัน การผ่อนชำาระเงินกู้ การปรับ

โครงสร้างหนี้ ฯลฯ ของสมาชิกกับสหกรณ์ จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้

 1) สมาชิกที่รับบำานาญหรือบำาเหน็จรายเดือน การทำานิติกรรมเกี่ยวกับการกู้เงิน

และค้ำ�ประกันถึงอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

 2) สมาชิกที่รับบำาเหน็จครั้งเดียว เมื่อครบเกษียณอายุราชการ / เกษียณอายุงาน 

อายุ 60 ปีบริบูรณ์



คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด พ.ศ. ๒๕๖๑ 35

1) เงินกู้สามัญทั่วไป

 1.1 การให้เงินกู้สามัญทั่วไปแก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำา 

หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์

      หลักเกณฑ์

      1) มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน

      2) มีสิทธิ์กู้เงินได้ 72 เท่า ของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

      3) มีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สามัญทั่วไป

      4) ผ่อนชำาระภายใน 180 งวดเดือน

      5) มีผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้ตามสิทธิของวงเงินกู้ ดังนี้

      วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำ�ประกันอย่างน้อย 1 คน

      วงเงินกู้ต้ังแต่ 500,001–800,000 บาท ให้มีผู้ค้ำ�ประกันอย่างน้อย 2 คน

      วงเงินกู้ต้ังแต่ 800,001–1,200,000 บาท ให้มีผู้ค้ำ�ประกันอย่างน้อย 3 คน

      วงเงินกู้ต้ังแต่ 1,200,001 – 1,600,000 บาท ให้มีผู้ค้ำ�ประกันอย่างน้อย 4 คน

      วงเงินกู้ต้ังแต่ 1,600,001 – 2,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำ�ประกันอย่างน้อย 5 คน

      วงเงินกู้ต้ังแต่ 2,000,001 – 3,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำ�ประกันอย่างน้อย 6 คน

 ผู้ค้ำ�ประกันคนหน่ึงๆ มีสิทธิค้ำ�ประกันวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต่อหน่ึงสัญญา

ในกรณีที่หาผู้ค้ำ�ประกันได้ไม่ครบก็อาจจะใช้หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันแทนตามวงเงินนั้นๆ โดย

ให้สิทธ์ิค้ำ�ประกันเท่ากับสิทธ์ิการกู้ แต่ท้ังน้ี สิทธิค้ำ�ประกันต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท โดย

มีเงื่อนไข ดังนี้

 - สมาชิกท่ีขอรับเงินบำานาญ หรือเงินบำาเหน็จรายเดือน มีสิทธิค้ำ�ประกันจนถึง

อายุ 70 ปีบริบูรณ์

 - สมาชิกที่ขอรับเงินบำาเหน็จ  มีสิทธิค้ำ�ประกันจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์

 6) สมาชิกที่ขอกู้เงินกู้สามัญทั่วไป ต้องทำาประกันชีวิตเต็มจำานวนวงเงินที่ขอกู้ ตาม

ที่สหกรณ์กำาหนด

 7) การผ่อนชำาระเงินกู้สามัญทั่วไป เป็นรายงวดเดือนพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 180

งวดเดือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  -  สมาชิกท่ีมีอายุราชการไม่ครบ 25 ปี ให้ผ่อนชำาระหน้ีเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 60 ปี

  -  สมาชิกท่ีมีอายุราชการครบ 25 ปี ข้ึนไป ขอรับเงินบำาเหน็จ ให้ผ่อนชำาระหน้ี

เงินกู้ไม่เกินอายุ 60 ปี
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 -  สมาชิกท่ีมีอายุราชการครบ 25 ปี ข้ึนไป และขอรับเงินบำานาญหรือบำาเหน็จ

รายเดือน ให้ผ่อนชำาระหนี้เงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 70 ปี

 8) สมาชิกจะมีสิทธิกู้เงินกู้สามัญทั่วไปได้ใหม่ เมื่อผ่อนชำาระหนี้เงินกู้แล้ว ไม่น้อย

กว่า 4 งวดเดือน

 1.2 การให้เงินกู้สามัญท่ัวไปแก่สมาชิกท่ีเป็นพนักงานราชการ ผู้จัดการจะพิจารณา

ให้เงินกู้สามัญท่ัวไปแก่สมาชิกท่ีเป็นพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์กำาหนด ดังน้ี

 1)  มีอายุการเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 2) มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ถึง 3 ปี มีสิทธิ์กู้เงินได้ 5 เท่าของเงินได้

รายเดือน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

 3) มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ถึง 5 ปี มีสิทธิ์กู้ได้ 10 เท่าของเงินได้รายเดือน 

สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 4) มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์กู้ได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือน 

สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

 5) มีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญท่ัวไปท่ีสมาชิกย่ืนกู้

 6) ส่งชำาระหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 48 งวดเดือน แต่ให้

ผ่อนชำาระหนี้เงินกู้ไม่เกินอายุ 60 ปี 

 7) สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญทั่วไป ต้องทำาประกันชีวิตเต็มจำานวนวงเงินท่ีขอกู้ตามท่ี

สหกรณ์กำาหนด

 8) มีสิทธิ์กู้เงินกู้สามัญได้ใหม่ เมื่อผ่อนชำาระหนี้เงินกู้แล้วไม่น้อยกว่า 4 งวดเดือน

 9) มีผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้เป็นสมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้สิทธ์ิ

การค้ำ�ประกันเท่ากับสิทธ์ิการกู้ และต้องทำาประกันภัยผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้เต็มจำานวน ณ วันท่ี

ทำาสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถทำาประกันภัยผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้เต็มจำานวน ณ วันที่

ทำาสัญญาเงินกู้ได้ต้องมีสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำา หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เป็นผู้

ค้ำ�ประกันอย่างน้อย 1 คน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำาหนด

 • ในกรณีผู้กู้ไม่สามารถส่งงวดชำาระหนี้ได้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ผู้ค้ำ�ประกัน

ต้องรับผิดชอบชำาระหนี้แทนผู้กู้  ตามสัดส่วนที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้  และสัญญา

ค้ำ�ประกัน
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 • สมาชิกสามารถขอซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อสิทธิในการกู้ได้ ไม่จำากัดจำานวนเงินปีละ 1 ครั้ง

แต่เมื่อรวมกับหุ้นเดิมแล้วต้องมียอดทุนเรือนหุ้นสะสมไม่เกิน 300,000 บาท 

 • หลักประกันสำาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้กำาหนด หากผู้กู้ไม่สามารถจัดการแก้ไขให้คืนดี ผู้กู้

จะหมดสิทธิ์ในการกู้เงินทุกประเภทของสหกรณ์จนกว่าจะจัดการแก้ไขให้คืนดี เว้นแต่การกู้

เงินกู้พิเศษเพื่อหักกลบลบหนี้เงินกู้สามัญ

 • การย่ืนเอกสารคำาขอกู้วันท่ี 25 ถึงวันท่ี 9 ของเดือนถัดไป จะจ่ายเงินกู้สามัญท่ัวไป

วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาทข้ึนไป  วันท่ี 22 ของเดือน หากย่ืนเอกสารคำาขอกู้วันท่ี 10 – 24

ของเดือน จะจ่ายเงินกู้ให้วันที่ 7 ของเดือนถัดไป กรณีตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนการ

จ่ายเงินในวันทำาการถัดไป

 เอกสารประกอบการขอกู้เงินกู้สามัญทั่วไป

 1) แบบฟอร์มคำาขอกู้เงินกู้สามัญ สัญญากู้เงินกู้สามัญ และสัญญาค้ำ�ประกันเงินกู้

สามัญ

 2) สำาเนาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้กู้และ

คู่สมรสและสำาเนาทะเบียนสมรส กรณีหย่าร้างให้แนบสำาเนาใบหย่าร้างด้วย

 3) สำาเนาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ค้ำ�ประกัน และคู่สมรส และสำาเนา

ทะเบียนสมรส กรณีหย่าร้างให้แนบใบหย่าร้างด้วย

 4) ใบแจ้งยอดเงินเดือนของเดือนปัจจุบันหรือย้อนหลังหนึ่งเดือนของกองคลัง 

หรือของหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค

 5) สำาเนาหน้าสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารหรือบัญชีสหกรณ์ของผู้กู้ที่ต้องการให้โอน

เงินเข้า

 6) สำาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  ผู้ค้ำ�ประกัน และคู่สมรส

2) เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น

หลักเกณฑ์

 1) อายุการเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 2) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์

 3) สมาชิกที่ใช้สิทธิ์ในการกู้สามัญทั่วไปเกินวงเงินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มี

อยู่ในสหกรณ์แล้ว ไม่มีสิทธิ์กู้เงินกู้สามัญร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์

 4) ผ่อนชำาระเงินกู้ให้เสร็จสิ้น ภายใน 180 งวดเดือน
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 5) ผู้กู้จะมีสิทธิกู้ครั้งใหม่ได้เมื่อผ่อนชำาระหนี้เงินกู้แล้วไม่น้อยกว่า 1 งวดเดือน

 6) สมาชิกสามารถกู้ได้ตลอด โดยไม่จำากัดอายุ

 7) สำาหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการแล้วขอรับบำาเหน็จ

และได้ขึ้นทะเบียนสมาชิกอาวุโสรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมล่วงหน้าปีละไม่เกิน

ร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน 5,000 บาท  ของเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงได้รับเป็นระยะ

เวลา 10 ปี จะต้องนำาเงินสงเคราะห์ดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดมาหักออกจากทุนเรือน

หุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้นที่เหลือจะนำาไปคำานวณสิทธิ์ในการขอกู้เงินกู้สามัญ ไม่เกิน

ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์

 • เอกสารประกอบการขอกู้

 1) แบบฟอร์มคำาขอกู้และสัญญากู้เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น

 2) ใบแจ้งยอดเงินเดือนของเดือนปัจจุบันหรือย้อนหลังหนึ่งเดือนของกองคลัง 

หรือของหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค

 3) ใบคุณสมบัติสมาชิกของผู้กู้ (ข้อมูลสมาชิก)

 4) สำาเนาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้กู้

3) เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้กู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของสมาชิก

และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือ

เอกชนที่ทางราชการรับรอง

 • หลักเกณฑ์

 1) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 2) สำาหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษา กู้ได้สูงสุด 30,000 บาท

 3) สำาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมปลาย กู้ได้สูงสุด 30,000 บาท

 4) สำาหรับการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. กู้ได้สูงสุด 40,000 บาท

 5) สำาหรับการศึกษาระดับ อุดมศึกษา กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท

 6) ผ่อนชำาระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 12 งวดเดือน

 7) สมาชิกมีสิทธิกู้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาได้ใหม่ เมื่อผ่อนชำาระหนี้เงินกู้ครบ 4 

งวดเดือน แต่ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
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 • เอกสารประกอบการขอกู้

 1) แบบฟอร์มคำาขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อการศึกษา

 2) สำาเนาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้กู้

 3) ใบแจ้งยอดเงินเดือนฉบับปัจจุบันหรือย้อนหลังหนึ่งเดือนของกองคลัง หรือของ

หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค

 4) หลักฐานการเป็นนักเรียน/ นักศึกษา หรือใบประกาศผลการคัดเลือกเป็น

นักเรียน/ นักศึกษา

 5) ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำารุง เป็นต้น

 6) กรณีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ระบุชนิดหรือแนบรูปภาพคอมพิวเตอร์ที่จะซื้อ

4) เงินกู้สามัญโครงการรางวัลชีวิต

 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ

ของสมาชิก เป็นรางวัลชีวิตและให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • หลักเกณฑ์

 1) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 2) เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท มอบให้ผู้จัดการ

มีอำานาจในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก

 3) เดินทางท่องเที่ยวในทวีปเอเชีย วงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท

 4) เดินทางท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกา ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ

เกาหลี วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท

 5) เดินทางท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ วงเงินกู้ไม่

เกิน 300,000 บาท

 6) อัตราดอกเบี้ยต่ำ�กว่าอัตราที่สหกรณ์ประกาศ ร้อยละ 1 ไม่ได้รับีเงินเฉลี่ยคืน

 7) ต้องชำาระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายใน 24 งวดเดือน

 8) ชำาระหนี้เงินกู้หมด จึงจะมีสิทธิ์กู้ใหม่ได้

 • เอกสารประกอบการขอกู้

 1) แบบฟอร์มคำาขอกู้และสัญญากู้เงินกู้สามัญโครงการรางวัลชีวิต

 2) รายการท่องเที่ยวที่จัดโดยบริษัทท่องเที่ยว หรือหน่วยงานหรือกลุ่มพร้อมแสดง

จำานวนเงิน หรือหลักฐานอื่นที่สหกรณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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 3) สำาเนาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้กู้

 4) ใบแจ้งยอดเงินเดือนฉบับปัจจุบันหรือย้อนหลังหนึ่งเดือนของกองคลัง หรือของ

หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค

 หมายเหตุ  :  การกูเ้งนิกู้สามญัไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของทนุเรอืนหุน้ เงนิกูส้ามญัเพือ่

การศึกษา และเงินกู้สามัญโครงการรางวัลชีวิต เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของ

ทุนเรือนหุ้น

5) เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย

 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย หรือจัดหา

เครื่องเรือนเครื่องใช้หลังจากประสบภัย

 • หลักเกณฑ์

 1) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 2) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 

 3) ใช้สมาชิกเป็นผู้ค้ำ�ประกัน

 4) ผ่อนชำาระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ภายใน 36 งวดเดือน

 5) อัตราดอกเบี้ยต่ำ�กว่าอัตราที่สหกรณ์ประกาศ ร้อยละ 1.5 ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 6) เป็นผู้ประสบภัย และ ต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานท้องถิ่น

 7) แนบรูปถ่ายความเสียหายประกอบ และมีผู้บังคับบัญชารับรอง

• การพิจารณา

 • กรณีน้ำ�ท่วม ต้องเป็นการท่วมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ระดับน้ำ�ไม่ต่ำ�กว่า

50 เซนติเมตร เป็นการท่วมในตัวบ้าน ถ่ายรูปประกอบและมีผู้บังคับบัญชารับรอง

 • กรณีวาตภัย อัคคีภัย และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ถ่ายรูปประกอบและมีผู้บังคับบัญชา

รับรอง 
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 • เอกสารประกอบการขอกู้

 (1) แบบฟอร์มคำาขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญเพ่ือผู้ประสบภัย และสัญญาค้ำ�ประกัน

เงินกู้เพื่อผู้ประสบภัย

 (2) หนังสือรับรองจากหน่วยราชการปกครองในท้องที่ที่ประสบภัย

 (3) รูปถ่ายความเสียหายและมีผู้บังคับบัญชารับรอง

 (4) สำาเนาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้กู้

 (5) สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ที่ประสบภัย

 • การรับเงินกู้สามัญ

 (1) ส่วนกลาง : รับเช็คหรือโอนเข้าบัญชีสหกรณ์หรือบัญชีธนาคาร

 (2) ส่วนภูมิภาค : โอนเข้าบัญชีสหกรณ์หรือบัญชีธนาคาร หรือรับเป็นดราฟต์

 • รับเช็ค : จ่ายในนามผู้กู้ ผู้กู้ต้องมารับด้วยตนเองที่สหกรณ์ ตามวันที่กำาหนดจ่าย

เช็ค ให้สมาชิกรับเช็คตามวันดังกล่าว เนื่องจากดอกเบี้ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่กำาหนดจ่ายเช็ค

 • โอนเข้าบัญชี : สหกรณ์ จะโอนเงินกู้สามัญเข้าบัญชีของสมาชิกดังนี้

 (1) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีที่สหกรณ์

 (2) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคาร

ออมสิน หรือ ธนาคารธนชาต

 (3) สมาชิกเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมเช็ค ค่าธรรมเนียมส่งดราฟต์ หรือค่าธรรมเนียม

การโอนเข้าบัญชี โดยสหกรณ์จะหักจากเงินกู้ที่ได้รับ ส่วนการโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่

สหกรณ์ สมาชิกจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ และจะได้รับเงินเร็วกว่าการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร

 (4) สหกรณ์ได้ทำาข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย สามารถใช้บัตร ATM ของธนาคาร

กรุงไทย โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ ไปยังบัญชีออมทรัพย์ของ

ธนาคารกรุงไทยได้
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3. เงินกู้พิเศษ

 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย การซื้อสิ่งอำานวยความสะดวกการ

ประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในสิ่งจำาเป็นอันเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและครอบครัว

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ : เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคาร

สำาหรับเป็นที่อยู่อาศัย หรือซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะก่อสร้าง

อาคาร

 2) เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

 3) เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ

 4) เงินกู้พิเศษเพื่อชำาระหนี้สินอื่น

 5) เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา : เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักสูตรระยะยาว

ของสมาชิก และสมาชิกในครอบครัว ในสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

•  หลักเกณฑ์

 (1) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

 (2) สิทธิการกู้ และระยะเวลาการชำาระหนี้

 • สมาชิกมีสิทธิ์กู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาท 

ระยะเวลาผ่อนชำาระหนี้ ไม่เกิน 250 งวดเดือน และอายุไม่เกิน 75 ปี

 • สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการก่อนกำาหนด ขอรับเงินบำานาญ

หรือบำาเหน็จรายเดือน ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี สามารถกู้ได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน 

สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และต้องมีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ 

ระยะเวลาชำาระหนี้ไม่เกิน 180 งวดเดือน และอายุไม่เกิน 75 ปี

 • สมาชิกท่ีรับเงินบำาเหน็จต้องชำาระหน้ีให้เสร็จส้ินเม่ือเกษียณอายุราชการหรือลาออก

จากราชการ

 • สมาชิกท่ีเป็นพนักงานราชการมีสิทธ์ิกู้เงินกู้พิเศษได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ชำาระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 200 งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี

 (3) สมาชิกท่ีกู้เงินกู้พิเศษแล้ว จะขอกู้เงินกู้พิเศษใหม่ได้อีก จะต้องชำาระหน้ีเงินกู้

พิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน และมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากเดิม

 สำาหรับสมาชิกที่เป็นพนักงาราชการจะกู้เงินกู้พิเศษใหม่ได้ ต้องชำาระหนี้เงินกู้

ครั้งก่อนให้หมดก่อน โดยวัตถุประสงค์ของการกู้ต้องแตกต่างจากการกู้เดิม
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 (4) การส่งเงินงวดชำาระหนี้เงินกู้พิเศษของสมาชิก เมื่อรวมการหักชำาระหนี้ทุก

ประเภท ทุนเรือนหุ้นรายเดือน เงินรับฝากและรายจ่ายอื่นๆ แล้ว จะต้องมีเงินได้รายเดือน

คงเหลือเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำาหนดเป็นคราวๆ ไป

หลักประกันเงินกู้พิเศษ

 (1)  เงินค้ำ�ประกันไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากทุกประเภทท่ีผู้กู้ฝากไว้กับสหกรณ์

 (2) อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำานอง ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ของผู้กู้ หรือคู่สมรส

หรือบุตร หรือบิดามารดา ที่ให้คำายินยอมจดนิติกรรมจำานองเป็นหลักทรัพย์หลักประกัน

สหกรณ์ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การรับและประเมินอสังหาริมทรัพย์ไว้ดังนี้

 (1) เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนดที่ดิน หรือ นส.3 ก ซึ่งปลอดจากภาระ

จำานอง หรือปลอดจากภาระนิติกรรมผูกพันอื่น

 (2) เป็นที่ดินที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่สหกรณ์กำาหนด และ เป็นที่ดินที่มีทาง

สัญจรสะดวก สามารถผ่านเข้า-ออกได้ ไม่เป็นที่ดินตาบอด จะเป็นที่ดินเปล่าหรือที่ดินที่มี

สิ่งปลูกสร้างด้วยก็ได้

ลักษณะของที่ดินที่ไม่รับเป็นหลักประกัน

 (1) มีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินประเภทท่ีให้ความม่ันคงไม่เพียงพอ (เอกสารสิทธ์ิประเภท

อื่นๆ ที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 ก)

 (2) เป็นท่ีดินตาบอด หมายถึง ท่ีดินท่ีถูกล้อมรอบโดยท่ีดินอ่ืนทุกด้าน ทำาให้ไม่มีทางออก

 (3) เป็นที่ดินที่มีการคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

 ก. ที่ดินที่รถยนต์ หรือเรือยนต์เข้าไม่ถึง หรือเข้าได้เฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้น

 ข. ที่ดินที่อาศัยทางส่วนบุคคลผ่านเข้า-ออก

 (4) ที่ดินที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าที่ดินส่วนที่เหลือยังคง

ใช้ประโยชน์ได้

 (5) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ที่ดิน สปก.)

 (6) ที่ดินที่เป็นโฉนด หรือ นส.3 ก ที่อยู่ในข่ายบังคับห้ามโอนภายในระยะเวลาที่

กำาหนด (หรือที่เรียกว่า “นส.3 ก หลังแดง”)
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 (7) ที่ดินในเขตผันน้ำ� ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อใช้เก็บกักน้ำ�บรรเทาภาวะน้ำ�ท่วม

กรุงเทพฯ ซ่ึงปัจจุบันได้มีการผ่อนผันให้ปลูกบ้านพักอาศัย ทำาการจัดสรร รวมท้ังให้ปลูกสร้าง

อาคารพาณิชย์ที่มีพื้นที่ชั้นล่างรวมกันไม่เกิน 100 ตารางเมตรได้ ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวต้อง

ไม่เป็นลักษณะของห้องแถว เรือนแถว หรือตึกแถว และต้องมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร จึง

จะอนุโลมให้รับที่ดินประเภทนี้เป็นหลักประกันได้

 (8) ที่ดินที่มิได้เป็นการจำานองอันดับแรก ทั้งนี้เพราะผู้รับจำานองอันดับแรกจะได้

รับชำาระหนี้จนครบถ้วนก่อน ส่วนที่เหลือผู้รับจำานองลำาดับถัดไปจึงจะได้รับ ซึ่งอาจจะไม่

เหลือเลยก็เป็นได้

 (9) ท่ีดินท่ีเสนอจำานองเฉพาะส่วน ท่ีดินท่ีมีการถือกรรมสิทธ์ิร่วมกันต้ังแต่ 2 เจ้าของ

ข้ึนไป ตราบใดท่ียังมิได้ทำาการรังวัดแบ่งแยกให้เรียบร้อย จะไม่สามารถกำาหนดได้ว่าของใคร

อยู่ส่วนไหนของที่ดินแปลงนั้น (ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะมีกรรมสิทธิ์ในกรวดทรายทุกเม็ดที่

กระจายอยู่เต็มพื้นที่ของที่ดินแปลงนั้นตามส่วนของตน) ลักษณะเช่นนี้จะขาดสภาพคล่อง

ในการจำาหน่าย

 (10) ท่ีดินหรือส่วนควบท่ีมีภาระผูกพันนานเกิน 3 ปี เว้นแต่จะเป็นท่ีดินท่ีมีมูลค่าสูง

เมื่อหักมูลค่าภาระผูกพันแล้วยังเหลือราคาที่คุ้มหนี้

 (11) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่คนหมู่มากใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น โรงพยาบาล 

โรงเรียน หอพัก นักเรียน เป็นต้น (ปัจจุบันอนุโลมให้พิจารณารับได้เป็นรายๆ ไป ตามความ

เหมาะสม)

 (12) ที่ดินที่ถูกรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์ เช่น เป็นที่ดินแปลงเล็กอยู่ในรัศมีห้าม

ปลูกสร้างอาคาร หรืออยู่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น

 (13) ท่ีดินท่ีถูกทำาลายจนเสียสภาพไม่เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ เช่น ถูกขุดหน้าดิน

ลึกจนไม่เหลือมูลค่า หรือถูกน้ำ�เซาะพังจนเปล่ียนสภาพเป็นคูคลอง หนอง บึงไปแล้ว เป็นต้น

 (14) ที่ดินที่มีขนาดและรูปร่างไม่เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ เช่น เป็นที่หน้าแคบ 

มีความยาวมากจนคล้ายถนน หรือมีรูปร่างเว้าแหว่งมาก การใช้ประโยชน์จะต้องใช้ร่วมกับ

ที่ดินแปลงข้างเคียง เป็นต้น 

 (15) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เคยมีคดีฆาตกรรม หรือการฆ่าตัวตาย ถ้าทราบก็ควร

หลีกเลี่ยงเพราะขาดสภาพคล่องในการจำาหน่าย

 (16) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เคยประสบภัยพิบัติ มีผู้เสียชีวิตเป็นจำานวนมาก เช่น 

ตึกถล่ม ไฟไหม้ เป็นต้น 
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 (17)  ท่ีดินท่ีขัดกับความเช่ือถือของคนในท้องถ่ิน เช่น ท่ีดินท่ีอยู่บริเวณทางสามแพร่ง

 (18) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคาร ซึ่งได้จดทะเบียนอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน 

เพราะไม่สามารถรื้อถอน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ใน

ปัจจุบันได้ ทำาให้ขาดสภาพคล่องในการจำาหน่าย

การประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

 1. การประเมินราคาที่ดิน

 (1.1) ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง คิดให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินโดยกรมที่ดิน

 (1.2) ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง คิดให้ร้อยละ 80 ของราคาประเมินโดยกรมที่ดิน

 2. การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง คิดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

เอกสารประกอบการขอกู้

 • คำาขอกู้เงินกู้พิเศษ

 • สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กู้และ

บัตรประจำาตัวประชาชนของคู่สมรส

 • สำาเนาทะเบียนบ้าน

 • ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ ฉบับเดือนที่ผ่านมา 1 เดือน

 • ใบแจ้งยอดเงินเดือนฉบับปัจจุบันหรือย้อนหลังหนึ่งเดือน โดยกองคลังหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค

บาน – ทาวนเฮาส

ราคาประเมิน (บาท/ตารางเมตร)

อาคารพาณิชย

ราคาประเมิน (%)

ไมเกินรอยละของราคาที่ระบุ

ในสัญญาจะซื้อ-จะขาย

ไมเกินรอยละของราคา

ประเมินโดยกรมที่ดิน

ราคาประเมิน (%)

หองชุดเพื่ออยูอาศัย

ตึกคอนกรีต ครึ่งตึกครึ่งไม ไม

ประเภทสิ่งปลูกสราง

อายุสิ่งปลูกสราง

ไมเกิน 3 ป

มากกวา 3-6 ป

มากกวา 6-10 ป

มากกวา 10 ปข้ึนไป

สิ่งปลูกสราง

9,000 7,500 6,000

7,500 6,000 4,500

6,000 4,500   3,000

 4,500 3,000 2,250

70 80

60 80

45 80

30 80
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 • สมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ – กรณีกู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำ�ประกัน

 • กรณีใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน

   (1) สำาเนาโฉนดที่ดินหรือ นส.3ก. ของผู้กู้หรือของผู้อื่นตามที่สหกรณ์กำาหนดที่

ใช้เป็นหลักประกัน 

   (2) ราคาประเมินหลักทรัพย์ที่จะจำานองจากสำานักงานที่ดิน 

   (3) แผนที่ทางเข้าหลักทรัพย์

   (4) ภาพถ่ายส่ิงปลูกสร้างท้ังภายในและภายนอก - กรณีนำาส่ิงปลูกสร้างเป็นหลักประกัน

   (5) แบบหรือรายการก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง - กรณีต้องใช้ส่ิงก่อสร้างเป็นหลักประกัน

 • สัญญาซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขาย - กรณีการกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์

 • คำาขอจดทะเบียนอาคารชุด, หนังสือสำาคัญการจดทะเบียน - กรณีการกู้เพื่อซื้อ

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย อาคารชุด และราคาซื้อขายอาคารชุด

 • แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ พร้อมระบุจำานวนเงินลงทุน และรายได้ที่

คาดว่าจะได้รับ - กรณีการกู้เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ

 • แคตตาล็อคหรือรูปแบบรายการยานพาหนะ : กรณีการกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ

 • รายการที่เป็นหนี้หรือเอกสารอื่นๆ ที่สหกรณ์อาจเรียกเพิ่มเติม : กรณีการกู้เพื่อ

ชำาระหนี้สินอื่น

 • เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา หลักสูตรการ

ศึกษา และประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา - กรณีการกู้เพื่อการศึกษา

 • การตรวจสอบและประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยคณะกรรมการเงินกู้ 

หรือบุคคลที่สหกรณ์มอบหมาย 

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Green Home)

วัตถุประสงค์

 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

 2) เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง และไถ่ถอนหนี้เดิมจากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ที่อยู่อาศัย เพื่อความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว
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หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Green Home)

 1. อายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี

 2. อายุไม่เกิน 60 ปี หรือ ยังไม่เกษียณอายุราชการ

 3. สิทธิการกู้ 100 เท่าของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน

ราคาประเมินของหลักประกันเงินกู้ 

 สำาหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการสิทธิ์การกู้ 100 เท่าของเงินได้รายเดือน 

สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกินราคาประเมินของหลักประกันเงินกู้

 4. การประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 กรณีห้องชุด : คิดให้ร้อยละ 90 ของราคาประเมินของหลักประกันเงินกู้

 กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : คิดให้ร้อยละ 95 ของราคาประเมินของหลักประกัน

เงินกู้

 5. การผ่อนชำาระ

 ชำาระเป็นรายงวดเดือน เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 360 งวดเดือน แต่ไม่เกิน

อายุ 70 ปี สำาหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ ผ่อนชำาระไม่เกิน 360 งวดเดือนแต่ไม่

เกินอายุ 60 ปี

 6. อัตราดอกเบี้ย

 ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี

 ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี

 7. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 - ประเมินราคาโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานัก

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่สหกรณ์เป็นผู้คัดเลือก

 - ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดย

สหกรณ์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินรายละ 4,000 บาท

 8. การทำาประกัน ผู้กู้ต้องทำาประกันชีวิตตลอดอายุสัญญากู้เงิน และกรณีใช้สิ่ง

ปลูกสร้างเป็นหลักประกันต้องทำาประกันอัคคีภัยตลอดอายุสัญญากู้เงิน

 9. การชำาระหนี้บางส่วนและการไถ่ถอนก่อนกำาหนด

 - การไถ่ถอนก่อนครบกำาหนด ระหว่างปีที่ 1 – 3 คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ

ตามประกาศของสหกรณ์จากยอดขอกู้ที่ได้รับอนุมัติ
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 - การชำาระหนี้บางส่วน ระหว่างปีที่ 1 – 3 คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ตาม

ประกาศของสหกรณ์จากยอดที่ชำาระบางส่วน

 - การชำาระหนี้บางส่วนและไถ่ถอนก่อนครบกำาหนดภายหลังปีที่ 3 คิดอัตรา

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี ตามยอดเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

 10. ระยะเวลาการทำานิติกรรม

 - ต้องดำาเนินการจัดทำานิติกรรมภายใน 60 วัน หลังการได้รับอนุมัติ มิฉะนั้นจะ

ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าโครงการ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 11. เงินเฉลี่ยคืน มีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืนตลอดอายุสัญญากู้เงิน

 12. อายุโครงการ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 หรือตามมติของคณะกรรมการ

ดำาเนินการ

การทำานิติกรรมจำานอง

 • หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้แล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดทำานิติกรรม

จดจำานอง ณ สำานักงานท่ีดิน ซ่ึงสหกรณ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำานอง

และอากรแสตมป์ สำาหรับค่าใช้จ่ายในการทำานิติกรรม ผู้กู้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 • เอกสารประกอบการทำานิติกรรม

 1) โฉนดที่ดิน หรือ นส. 3ก. ฉบับจริงทุกหน้า หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

ชุดที่นำามาเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน

 2) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของเจ้าของโฉนดหรือ นส. 3ก. และรับรองสำาเนา

 3) สำาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนด หรือ นส. 3ก. และรับรองสำาเนา

 4) หนังสือแสดงความยินยอมคู่สมรสเจ้าของโฉนดหรือ นส. 3ก. ให้ทำานิติกรรม

 5) กรณีขาดจากการสมรสโดยการหย่า ให้นำาหลักฐานการหย่ามาแสดงด้วย

สมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 2. เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะและเป็นบุตรหรือคู่สมรสหรือบิดาหรือ

มารดาของสมาชิก และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร 

 3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

 4. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำาสั่งของสหกรณ์

 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน
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การสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

 1. ยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำาหนดไว้

 2. มีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คน รับรอง หากผู้รับรองหลักเสียชีวิตสมาชิก

สมทบจะสิ้นสุดสมาชิกภาพทันที

 3. ในกรณีมีคู่สมรสต้องได้รับคำายินยอมจากคู่สมรส

 4. เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท ในวันยื่นสมัคร ค่าธรรมเนียมนี้ถือ

เป็นรายได้ของสหกรณ์จะ เรียกคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

สิทธิเเละหน้าที่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ หน้าที่ เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับ

กฎหมายสหกรณ์ ดังนี้

สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

 1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความเห็นได้ แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนน

 2) ได้รับบริการทางธุรกิจ สวัสดิการ และทางวิชาการจากสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์

 2) ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง 

มั่นคง ทั้งนี้ ไม่ให้มีสิทธิในเรื่อง ดังต่อไปนี้

 (2.1) นับช่ือของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

 (2.2) ออกเสียงในเรื่องใดๆ ของสหกรณ์

 (2.3) เข้าเป็นกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์

การขาดจากสมาชิกภาพ

 1. ตาย

 2. เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

 3. ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย

 4. ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว

 5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

 6. ในกรณีสมาชิกหลักของสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตาม

ข้อกำาหนดในข้อบังคับ ให้ถือเป็นเหตุให้สมาชิกสมทบนั้น ต้องขาดจากสมาชิกภาพด้วย
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การรับบริการ

 สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกสมทบ ดังนี้

 1. การให้บริการทางด้านการเงิน

 (1.1)  การออมเงินในลักษณะของหุ้น ดังนี้

 • สมาชิกสมทบจะต้องชำาระค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกอย่าง

น้อยเดือนละ 350 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท

 • การส่งค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ “จะต้องระบุวิธีการส่ง”

    - ชำาระที่สหกรณ์

    - ชำาระผ่านธนาคาร ให้ส่งสำาเนาการชำาระเงินให้สหกรณ์ และสหกรณ์จะนับวัน

ที่ได้รับเอกสารเป็นวันชำาระค่าหุ้น

 • การส่งชำาระค่าหุ้นต้องส่งก่อนวันสุดท้ายของเดือน สหกรณ์จึงจะคิดเงินปันผล

เดือนนั้นให้

 • สมาชิกสมทบอาจเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นได้ปีละครั้ง

 • สมาชิกสมทบที่ไม่ได้ส่งชำาระค่าหุ้นติดต่อกัน 3 งวดเดือน และไม่ได้รับการผ่อน

ผันจากคณะกรรมการดำาเนินการ จะถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ

 •  สมาชิกสมทบที่ส่งชำาระค่าหุ้นครบ 200 งวด หรือ จำานวนเงินไม่น้อยกว่า 

100,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะของดส่งชำาระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยต้อง

แจ้งความจำานงเป็นหนังสือต่อผู้จัดการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแจ้งให้คณะกรรมการ

ดำาเนินการทราบ หากมีหนี้สินกับสหกรณ์ภายหลัง สมาชิกสมทบจะต้องนำาส่งเงินค่าหุ้นราย

เดือนและต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ�ของการถือหุ้นรายเดือนตามที่สหกรณ์กำาหนด 

 (1.2) บริการทางด้านเงินฝาก

 • สมาชิกสมทบ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากทั้ง 3 ประเภท ดังนี้

     1) เงินฝากออมทรัพย์

     2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

     3) เงินฝากประจำา 3, 6 และ 12 เดือน

 ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการฝากเงิน เช่นเดียวกับการฝากเงินของสมาชิกและ

ตามประกาศของสหกรณ์
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 (1.3) บริการเงินกู้

  สหกรณ์ให้สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น 

ได้เพียงชนิดเดียว

หลักเกณฑ์

 1) อายุการเป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 2) สิทธิกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นของผู้กู้รวมกับเงินฝากทุกบัญชี

ของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์

 3) ผ่อนชำาระหนี้เงินกู้ เป็นรายงวดเดือนพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 180 งวดเดือน

 4) สมาชิกสมทบจะมีสิทธิกู้เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่

ในสหกรณ์ได้ใหม่ เมื่อผ่อนชำาระหนี้เงินกู้แล้วไม่น้อยกว่า 1 งวดเดือน

การบริการด้านสวัสดิการ

 สหกรณ์ได้มีสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบ จำานวน 3 ประเภท 

ได้แก่

 1. ทุนสวัสดิการ

 2. ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 3. ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์

1. ทุนสวัสดิการ

ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบ ดังนี้

 1) สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก

 2) สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

 3) สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

 4) สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

 5) สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

 6) สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม

1) สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก

     สมาชิก หมายความว่า สมาชิกมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

     วัตถุประสงค์ เป็นสวัสดิการสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก
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 ประเภททุน

 • ทุนการศึกษาบุตร มี 2 ประเภท คือ

     (1) ทุนประเภทรายปี

     (2) ทุนประเภทต่อเนื่อง

 •  ทุนประเภทรายปี แบ่งออกเป็น 2 ทุน ดังนี้

     1) ทุนเรียนดี

     2) ทุนรายได้น้อย

 • ทุนเรียนดีและทุนรายได้น้อยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

     1) ทุนระดับประถมศึกษา 

     2) ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     3) ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

     4) ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

     5) ทุนระดับอุดมศึกษา 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • คุณสมบัติของสมาชิกที่จะขอรับทุน

     1) เป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และชำาระค่าหุ้นครบ 12 งวดเดือน

     2) สมาชิกที่ขอรับทุนรายได้น้อย จะต้องมีเงินได้รายเดือนไม่เกินอัตราที่คณะ

กรรมการดำาเนินการกำาหนด

     3) ถ้าบิดามารดาต่างเป็นสมาชิก แต่ละคนมีสิทธิส่งชื่อบุตรเพื่อขอรับทุนได้

     4) สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิส่งชื่อบุตรได้มากกว่าหนึ่งคน แต่มีสิทธิได้รับทุนเพียง

หนึ่งทุน

 • คุณสมบัติของบุตรของสมาชิกที่จะขอรับทุน

      1) ต้องเป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย

      2) ต้องมีอายุไม่ต่ำ�กว่า 6 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

      3) ต้องมีการศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันการ

ศึกษาของเอกชนที่รัฐบาลรับรองและศึกษาในภาคเรียนปกติ

      4) ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย

      5)  ถ้าขอรับทุนประเภทเรียนดี ต้องมีผลการเรียนในปีที่ผ่านมา ดังนี้
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เอกสารประกอบการขอทุน

 1. แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

 2. สำาเนาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐและสำาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุนและบุตร

 3. สำาเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาของปีที่ผ่านมา

 4. หนังสือรับรองของสถานศึกษาว่าบุตรกำาลังศึกษาอยู่ หรือเอกสารการลงทะเบียน

 5. สำาหรับผู้ขอรับทุนรายได้น้อยจะต้องแสดงสำาเนาใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

ทุนประเภทต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้นเรียน ได้แก่

 1). ระดับอาชีวศึกษา

       2). ระดับอุดมศึกษา

การสมัครขอรับทุนมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 (1) ผลการเรียน

 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) ในทุกสาขา จำานวนปีละ 1 ทุน ผู้สมัครขอรับทุน

ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า เฉลี่ยทั้งปีไม่ต่ำ�กว่า 3.50 โดยจะ

ได้รับทุนการศึกษา (ค่าลงทะเบียน) ปีละ 2 ครั้ง รวม 2 ภาคเรียน ตามวงเงินที่จ่ายจริง แต่

ไม่เกิน 20,000 บาท

 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุกสาขา จำานวนปีละ 1 ทุน ผู้สมัครขอรับทุน

ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ไม่ต่ำ�กว่า 3.25 โดยจะได้รับทุน

การศึกษา (ค่าลงทะเบียน) ปีละ 2 ครั้ง รวม 2 ภาคเรียน ตามวงเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปี

ละ 40,000 บาท

ประถมศึกษา      3.6 

มัธยมศึกษาตอนตน      3.5

มัธยมศึกษาตอนปลาย      3.4 

หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      3.2

อุดมศึกษา      3.0

ระดับการศึกษา คะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา



คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด พ.ศ. ๒๕๖๑54

 (2) ใบประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับความประพฤติและคุณความดี

 (3) การมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ของบิดา – มารดา

 (4) การลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดหลักสูตรของสถาบันการศึกษา

 (5) หลักฐานการสมัคร

 - ยื่นคำาร้องพร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสหกรณ์

 - สำาเนาบัตรประจำาตัวนักเรียน/ นิสิต /นักศึกษา สำาเนาทะเบียนบ้าน สำาเนาบัตร

ประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของบิดา หรือมารดา

 - สำาเนาใบแสดงผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยสถานการศึกษารับรอง

สำาเนาถูกต้อง

 - ใบประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับความประพฤติและคุณความดี

การขอรับทุนต่อเนื่องในปีถัดไป

 1) ผลการเรียน

 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) ผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียนของปีการศึกษาที่

ผ่านมาเฉลี่ยทั้งปี ไม่ต่ำ�กว่า 3.50 โดยจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าลงทะเบียน) ปีละ 2 ครั้ง

รวม 2 ภาคเรียน ตามวงเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 20,000 บาท

 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียนของปีการศึกษาที่

ผ่านมา เฉลี่ยทั้งปีไม่ต่ำ�กว่า 3.00 โดย  จะได้รับทุนการศึกษา (ค่าลงทะเบียน) ปีละ 2 ครั้ง 

รวม 2 ภาคเรียน ตามวงเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

  2) หลักฐานการลงทะเบียนเรียน และรายงานผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา

รวม 2 ภาคเรียน

 3) การลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตลอดหลักสูตรของสถาบันการศึกษา

การงดให้ทุน สหกรณ์ฯจะงดทุนต่อเนื่องแก่ผู้รับทุนในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 (1) ผลการเรียนต่ำ�กว่าเกณฑ์ และตามมติของคณะกรรมการดำาเนินการ

 (2) ประพฤติตนไม่เหมาะสม

 (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา หรือ ขาดการติดต่อกับสหกรณ์

 (4) ผู้ได้รับทุนของดทุนเป็นลายลักษณ์อักษร

 (5) เมื่อเรียนจบหลักสูตรแต่ละระดับชั้น

 (6) ให้ข้อมูลเท็จต่อคณะกรรมการดำาเนินการ
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ระยะเวลาการดำาเนินการขอทุนการศึกษา

 1.เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ประกาศรับสมัคร ยื่นหลักฐานขอรับทุน

 2. เดือนกันยายน พิจารณาเเละจับสลากผู้ได้รับทุน

 3. เดือนตุลาคม ประกาศรายชื่อผู้รับทุน และมอบทุนการศึกษา

2) สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

• สมาชิก หมายความว่า สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

• สหกรณ์ให้การสงเคราะห์สมาชิกท่ีประสบภัยท่ีเกิดข้ึนแต่ไม่เกินปีละ 1 คร้ัง ดังน้ี

 (1) อุทกภัย รายละไม่เกิน 3,500 บาท

 (2) อัคคีภัย จ่ายตามความเสียหาย แต่ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

 (3) วาตภัย  จ่ายตามความเสียหาย แต่ไม่เกินรายละ 3,500 บาท

 (4) ดินถล่ม หรือ แผ่นดินไหว หรือ ภัยธรรมชาติอื่น รายละไม่เกิน 3,500 บาท

หมายเหตุ  กรณีที่อยู่อาศัยของสมาชิกเสียหายทั้งหมด ไม่อาจซ่อมแซมได้ จ่ายรายละไม่

เกิน 25,000 บาท ทุกกรณี

• สหกรณ์จะให้การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยเพียงปีละ 1 ครั้งโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 (1) สมาชิกต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัยนั้น กรณีอาศัยอยู่ในบ้านเช่า 

เช่าซื้อ หรือบ้านพักของทางราชการที่ประสบภัย สมาชิกต้องมีหลักฐานการเป็นเจ้าของ

หรือการเช่า หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชามายืนยัน

 (2) กรณีประสบอุทกภัยต้องมีระยะเวลาที่น้ำ�ท่วมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ

หากเป็นน้ำ�ที่ท่วมหลากและลดลงอย่างรวดเร็ว ต้องมีความเสียหายปรากฏให้เห็น โดย

ความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น ไม่รวมกับพื้นที่สวน ไร่ นา

 (3) ระดับน้ำ�ท่วมสูงไม่ต่ำ�กว่า 10 เซนติเมตร วัดจากระดับพ้ืนบ้าน และสร้างความ

เสียหายให้แก่บ้านพักอาศัย สำาหรับบ้านท่ีใต้ถุนสูง หรือบ้านท่ียกระดับเกินความลึกของระดับ

น้ำ�ท่วม ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการสงเคราะห์

• สหกรณ์จะให้การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยอันเกิดจากอัคคีภัย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 (1) สมาชิกต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในบ้านที่ประสบอัคคีภัยนั้น

 (2) อัคคีภัยนั้นต้องไม่เกิดจากความตั้งใจ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ

การกระทำาความผิดทางอาญา อันได้แก่การใช้ การจ้างวาน หรือมีส่วนร่วมทำาให้เกิดอัคคีภัย

ของสมาชิก
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• สหกรณ์จะให้การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยอันเกิดจาก ดินถล่ม แผ่นดินไหว หรือ 

ภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น สึนามิ  โดยมีหลักเกณฑ์ว่าสมาชิกต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและ

อาศัยอยู่ในบ้านท่ีประสบภัยน้ัน

• สมาชิกท่ีขอรับการสงเคราะห์ต้องย่ืนหนังสือขอรับการสงเคราะห์ต่อสหกรณ์ โดยมีหลักฐาน

ภาพถ่ายบ้านที่ประสบภัย แสดงความเสียหายที่ได้รับ และมีเลขที่บ้านตรงตามทะเบียนบ้าน

ของสมาชิก โดยมีผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานท้องถิ่นรับรองความเสียหาย

• สมาชิกที่ประสบภัยจะต้องขอรับการสงเคราะห์ ภายใน 90 วัน

• สมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ประสบภัยมีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น

3) สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

สมาชิก หมายความว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 • สมาชิกมีสิทธิจะได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตามจำานวนวันที่เข้าพัก

รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลของทางราชการ และ สถานพยาบาลของเอกชน 

วันละ 300 บาท แต่ไม่เกิน 10 วัน ภายใน 1 ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ทางสหกรณ์จะเพิ่ม

เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นวันละ 400 บาท แต่ไม่เกิน 10 วัน ภายใน 1 ปี ตั้งแต่ปี 

2562 เป็นต้นไป หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561 ให้ความเห็นชอบ

 • สมาชิกต้องนำาหลักฐานการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล มาขอรับ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่อสหกรณ์ ภายในรอบปีบัญชีนั้น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปี

ถัดไปหากเกินกำาหนดดังกล่าวให้ถือว่าใช้สิทธิ์ของปีถัดไป

4) สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

 • สหกรณ์ให้เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ ซึ่งได้รับอันตรายจากการเจ็บไข้ได้

ป่วยหรืออุบัติเหตุ จนไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้ หรือสูญเสียอวัยวะ ดังต่อไปนี้

 (1) สูญเสียตาข้างหนึ่งหรือสองข้าง และไม่มีทางรักษาให้หายได้ หรือ

 (2) สูญเสียมือ หรือ เท้าข้างหนึ่งหรือสองข้าง หรือ

 (3) สูญเสียการได้ยิน และไม่มีทางรักษาให้หายได้

การยื่นคำาร้อง

 ให้ผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ ย่ืนคำาร้องต่อสหกรณ์ ภายใน 90 วัน หลังจากวันท่ีแพทย์

ลงความเห็นตามแบบที่กำาหนดไว้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
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 (1) สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมคำารับรองสำาเนาของสมาชิก

 (2) ในกรณีมอบอำานาจ ต้องแนบเอกสารตามข้อ (1) ของผู้มอบอำานาจ และผู้รับ

มอบอำานาจด้วย พร้อมทั้งบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำาตัวประชาชน

ที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย พร้อมภาพถ่ายสำาเนาและคำารับรองสำาเนา

 (3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาล

โดยตรงของสมาชิกผู้ทุพพลภาพพร้อมความเห็นของแพทย์

 (4) เอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการดำาเนินการเห็นว่าจำาเป็น

• การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกผู้ทุพพลภาพจ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้

 (1) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ 5 ปี  จ่ายให้คนละ 50,000 บาท

 (2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 10 ปี     จ่ายให้คนละ 80,000 บาท

 (3) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป                        จ่ายให้คนละ100,000 บาท

• เงินสงเคราะห์น้ีไม่ถือเป็นมรดก  สหกรณ์จะจ่ายเงินให้สมาชิกผู้ทุพพลภาพ โดยจ่ายคร้ังแรก

ร้อยละ 20 ของสิทธิที่พึงจะได้รับ เดือนต่อๆ ไป จ่ายเงินให้เดือนละ 2,000 บาท จนครบ

ตามสิทธิ หรือจนเสียชีวิตหรือพ้นสมาชิกภาพ หากสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้และมี

เงินเหลือให้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ต่อไป

5) สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

• สมาชิก หมายความว่า สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ

• สมาชิกอาวุโส หมายความว่า สมาชิกที่มีอายุครบ 61 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

• เงินสงเคราะห์ หมายความว่า เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์

• ผู้รับเงินสงเคราะห์ หมายความว่า สมาชิกอาวุโส หรือ บุคคลที่สมาชิกได้ระบุชื่อให้เป็น

ผู้รับเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ถ้าไม่ได้ระบุไว้ให้หมายถึง ทายาทโดยธรรม

• กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ผู้รับเงินสงเคราะห์ต้องยื่นคำาร้องขอรับเงินสงเคราะห์ต่อสหกรณ์ 

ตามแบบที่สหกรณ์กำาหนดพร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิก

ถึงแก่กรรม
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• เอกสารที่ผู้รับเงินสงเคราะห์ต้องนำาไปแสดงต่อสหกรณ์ ประกอบด้วย

 1) สำาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม และผู้รับเงินสงเคราะห์ พร้อมคำา

รับรองสำาเนา

 2) ใบมรณะบัตรของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม และสำาเนามรณะบัตรพร้อมคำารับรอง

สำาเนา

 3) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งของ

สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม และผู้รับเงินสงเคราะห์ พร้อมคำารับรองสำาเนา

 4) เอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการดำาเนินการเห็นว่าจำาเป็น

• การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้

อายุการเปนสมาชิกตั้งแต   6 เดือน ถึง 1 ป จายใหคนละ   10,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  1 ป ถึง 2 ป จายใหคนละ   20,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  2 ป ถึง 3 ป จายใหคนละ   30,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  3 ป ถึง 4 ป จายใหคนละ   40,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  4 ป ถึง 5 ป จายใหคนละ   50,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  5 ป ถึง 6 ป จายใหคนละ   60,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  6 ป ถึง 7 ป จายใหคนละ   70,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  7 ป ถึง 8 ป จายใหคนละ   80,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  8 ป ถึง 9 ป จายใหคนละ   90,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  9 ป ถึง 10 ป จายใหคนละ  100,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  10 ป ถึง 20 ป จายใหคนละ  120,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  20 ป ถึง 30 ป จายใหคนละ  140,000  บาท

อายุการเปนสมาชิกมากกวา  30 ปขึ้นไป จายใหคนละ  150,000  บาท

การจายเงินสงเคราะห
สมาชิกถึงแกกรรมอายุการเปนสมาชิก
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 • ในกรณีที่มีเหตุผลจำาเป็นเพื่อช่วยเหลือการจัดการศพของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 

สหกรณ์จะพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ก่อน ในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ 10 ของเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 • เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ไม่ถือเป็นมรดก ให้สหกรณ์หักชำาระหน้ี ซ่ึงสมาชิก

ผู้ถึงแก่กรรมมีพันธะต่อสหกรณ์ก่อน จึงจะจ่ายเงินส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์

 • ให้สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมล่วงหน้าแก่สมาชิกอาวุโส ร้อยละ 5 

ของเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมต่อปี แต่ไม่เกิน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี 

หลังจากที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนา

 • เมื่อสมาชิกอาวุโสถึงแก่กรรม สหกรณ์จะหักเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมที่

จ่ายให้ล่วงหน้า แก่สมาชิกอาวุโส หากมีเงินเหลือ สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์

ต่อไป

 • สมาชิกอาวุโสที่รับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมล่วงหน้า และขาดจาก

สมาชิกภาพ ยกเว้นเสียชีวิต ต้องชำาระเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมส่วนที่ได้รับไปแล้ว 

คืนให้แก่สหกรณ์

6) สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม

• สมาชิก หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ ที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

• สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม โดยมอบเป็นเงิน

หรือวัตถุสิ่งของแสดงการไว้อาลัยในงานศพคู่สมรสของสมาชิก เป็นวงเงินไม่เกินรายละ 

5,000 บาท สำาหรับบิดา มารดา บุตรและบุตรบุญธรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย รายละไม่เกิน 

1,500 บาท

• สหกรณ์มอบอำานาจให้ผู้จัดการเบิกเงินจากสหกรณ์ เพื่อมอบให้แก่สมาชิก  

• เอกสารที่ผู้รับเงินสงเคราะห์ต้องนำาไปแสดงต่อสหกรณ์ ประกอบด้วย

 1. สำาเนาใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรมพร้อมคำารับรองสำาเนา

 2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก พร้อมคำารับรองสำาเนา

 3. สำาเนาทะเบียนสมรส กรณีคู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรมพร้อมคำารับรองสำาเนา
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2. ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ทุนสาธารณประโยชน์ หมายความว่า เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้จัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำา

ปีของสหกรณ์ และหรือเงินที่มีผู้บริจาคให้แก่สหกรณ์เพื่อการนี้โดยเฉพาะ

• การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้จ่ายในกรณี ดังต่อไปนี้

 1) บำารุงการศาสนา และการศึกษา

 2) สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

 3) เป็นทุนในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม หรือต่อเติมสถานที่อันเป็น

สาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อน้ำ� และสาธารณสถานต่างๆ

 4) เป็นเงินสมทบร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ส่วน

รวมของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นที่มีสมาชิกสหกรณ์สังกัดอยู่

 5) เป็นเงินสมทบร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของสหกรณ์

• การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ให้ถือหลักสำาคัญก่อนหลังตามลำาดับ ดังนี้

 1) อันดับหนึ่ง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยส่วนรวมทั่วไป

 2) อันดับสอง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเป็นบางส่วน

 3) นอกจากที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำาเนินการ

• วงเงินสำาหรับการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1) ผู้จัดการสหกรณ์ มีอำานาจอนุมัติครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท

 2) คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอำานาจอนุมัติคร้ังละไม่เกิน 5,000 บาท 

 3) คณะกรรมการดำาเนินการ มีอำานาจอนุมัติครั้งละมากกว่า 5,000 บาท 

3. ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์

• ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์ หมายความว่า เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้จัดสรรกำาไรสุทธิ

ประจำาปีของสหกรณ์ และ /หรือเงินที่มีผู้บริจาคให้แก่สหกรณ์เพื่อการนี้โดยเฉพาะ

• เงินทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์ ให้จ่ายได้ในกรณี ดังนี้ 

 1) เพื่อจัดการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ สำาหรับสมาชิก สมาชิกสมทบ ผู้แทนสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ 

โดยให้จ่ายตามอัตราท่ีระบุในระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือมติคณะกรรมการดำาเนินการ



คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด พ.ศ. ๒๕๖๑ 61

 2) เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ

สหกรณ์ ในสถาบันการศึกษา ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการดำาเนินการกำาหนด โดยมี

หลักเกณฑ์ และอัตราที่จะได้รับตามที่ระบุในระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือมติคณะ

กรรมการดำาเนินการ

• ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์ ต้องยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนต่อสหกรณ์
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รายชื่อคณะทำาหนังสือคู่มือสมาชิก ประจำาปี 2561

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 1. นายดิเรก ตนพยอม   ประธานกรรมการ

 2. นายสุจิตร ใจจิตร   กรรมการ

 3. นายบัวแก้ว บุญวิลัย   กรรมการ

 4. นายอุดม รัตนารักษ์   กรรมการ

 5. นายสมหวัง ประเสริฐโส   กรรมการ

 6. นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ   กรรมการ

 7. นายกอบเกียรติ์  บันสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ

 8. นางสาวกัญญาณัฐ หันพันตูู  เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ 
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คูมือสมาชิกคูมือสมาชิก

ซื่อสัตย โปรงใส ใสใจบริการ 

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง มุงเนนการออม
บริการประทับใจ สวัสดิการทั่วถึง เอื้ออาทรตอสมาชิกและสังคม   
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