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หมวด การถอืหุน้ 
สหกรณก์ าหนดเรยีกเก็บค่าหุ้นรายเดือนอัตราใหม่ 
ส าหรบัสมาชิก 

 เดิมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ต่อเดือน เป็นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3 ต่อเดือน และไม่เกินรอ้ยละ 5 ต่อเดือน 

ส าหรบัสมาชิกสมทบ 

 เดิมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 10 ต่อเดือน เป็นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 ต่อเดือน และไม่เกินกว่ารอ้ยละ 5 ต่อเดือน 

โดยสหกรณฯ์ ไดป้รบัการถือหุน้ของสมาชิกตัง้แต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นตน้ไป 

หมวดสวัสดกิาร 
เพิม่สวัสดิการ “รับขวัญทายาทใหม่” ถือใชต้ัง้แต่วนัที่ 28 กนัยายน 2563 
 - ครอบครวัละ 1,000 บาท (ขอรบัไดเ้พียงครัง้เดียว) 

 - เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

 - ยกเวน้ บุตรบญุธรรมและบุตรนอกสมรสของสมาชิก 

 - ขอรบัสวสัดิการภายใน 120 วนั นบัแต่วนัที่คลอดบุตร 

ปรับปรุง “การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย” 
 สหกรณจ์ะใหค้วามช่วยเหลือสมาชิก ที่ประสบภยัธรรมชาติ และหมายรวมถึงอบุติัภยัอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้แก่ที่อยู่อาศยัและ

ทรพัยส์ินที่อยู่ภายในบา้นหลงัที่ไดร้บัความเสียหาย แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและทรพัยส์ินที่อยู่ภายนอกบา้น โดยแบ่งเป็นกรณีต่าง  ๆดงันี ้

 กรณีที่ 1. ที่อยู่อาศยัเสียหายทัง้หมดไม่อาจซ่อมแซมได ้ใหจ้่ายตามที่เสียหายจรงิ ดงันี ้

  - กรณีเป็นเจา้บา้นตามทะเบียนบา้น ไม่เกินรายละ 25,000 บาท 

    - กรณีเป็นผูอ้าศยัและมีชื่อในทะเบียนบา้น ไม่เกินรายละ 20,000 บาท 

 กรณีที่ 2. ที่อยู่อาศยัเสียหายบางสว่น ใหจ้่ายตามที่เสียหายจรงิ ดงันี ้

   - กรณีเป็นเจา้บา้นตามทะเบียนบา้น ไม่เกินรายละ 4,000 บาท 

   - กรณีเป็นผูอ้าศยัและมีชื่อในทะเบียนบา้น ไม่เกินรายละ 3,000 บาท 

 กรณีที่ 3. กรณีที่อยู่อาศยัเป็นบา้นพกัของทางราชการหรือบา้นเช่าที่มีสญัญาเช่า โดยไม่ว่าจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้น 

หรือไม่ก็ตาม ใหจ้่ายเฉพาะทรพัยส์ินที่เสียหายซึ่งอยู่ภายในที่อยู่อาศยัและเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกผูน้ัน้ตามมลูค่าท่ีเสียหายจรงิ

แต่ ไม่เกิน รายละ 3,000 บาท และตอ้งมีหนงัสือรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาว่าสมาชิกผูน้ัน้ไดอ้าศยัและทรพัยส์ินไดร้บัความ

เสียหายจรงิ 

 “เงนิรางวัลเพือ่เสริมคุณค่าชีวิตส าหรับผู้สูงวัย” 
 สมาชิกที่อายคุรบ 60 ปี และอายกุารเป็นสมาชิก 25 ปีขึน้ไป รบั 1,500 บาท และเมื่อสมาชิกอายคุรบ 

  70, 80, 90, 100 ปี รบัช่วงละ 2,000 บาท (รบัรางวลัไดเ้พียงครัง้เดียวในแต่ละช่วงอาย)ุ  
 

ฉบับที ่9/2563 ประจ าเดอืนตุลาคม 2563 



 

หมวดเงนิรับฝาก  
การบันทกึดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ 

ตามระเบียบสหกรณฯ์ วา่ดว้ยเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 ถือใชเ้มื่อวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 

สหกรณฯ์ จะบนัทึกรายการดอกเบีย้ไวใ้นบญัชเีงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษทกุวนัท่ี 30 มิถนุายน และวนัท่ี 31 ธันวาคม โดยรายการดอกเบีย้ 

ถือเป็นเงินฝากใหม่ในวนัท่ีท าการบนัทึกนัน้  

โครงการส่งเสริมการออมทรัพยย่ั์งยืน 
สหกรณเ์ปิดโครงการส่งเสรมิการออมทรพัยย์ั่งยืนเพื่อส่งเสรมิการออม และใหอ้ตัราดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ 

เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ+0.50% โดยมีหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ดงันี ้

1) การขอเปิดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยย่ั์งยืน  

- สมาชกิที่มีบญัชเีงินฝากกบัสหกรณอ์ยู่แลว้ ตอ้งโอนเงินจากบญัชีเงินฝากเดิมมาฝากไวใ้นบญัชีเงนิฝาก 

ออมทรพัยย์ั่งยืน ตามเกณฑท์ี่สหกรณก์ าหนด ดงันี ้

   สมาชิกอายไุม่เกิน 30 ปี              ไม่เกิน    500,000  บาท 

อายเุกิน 30 ปี - 40 ปี  ไม่เกิน  1,200,000 บาท 

อายเุกิน 40 ปี - 50 ปี  ไม่เกิน  2,100,000 บาท 

เกษียณอายรุาชการแลว้  ไม่เกิน  5,000,000 บาท 

 - สมาชกิที่ไม่มีบญัชเีงินฝากกบัสหกรณ ์สามารถเปิดบญัชีไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของเงินไดร้ายเดือน  

(เงินเดือน คา่จา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน) 

2) การฝาก - ถอนบัญชีเงนิฝากออมทรัพยย่ั์งยืน 

  - ในแต่ละเดือนฝากไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 ของเงินเดือนหรือเงินบ านาญ 

  - เงินสมทบที่ไดร้บัจากกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 

- ถอนเงินจากบญัชเีงินฝากตามโครงการฯ สามารถถอนเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็ได ้

** จ ากดัจ านวนเงินฝากสงูสดุในบญัชีไม่เกิน 8,000,000 บาท ไมร่วมดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ ** 

 
 

หมวดสินเชื่อ 
การปรับโครงสร้างหนีโ้ดยการรวมหนีทุ้กสัญญา 
 เพื่อใหส้มาชิกที่มีหนีก้บัสหกรณห์ลายสญัญาและมเีงินไดร้ายเดอืนไม่เพียงพอ สหกรณจ์งึใหม้ีการก าหนด 

การปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละด าเนินการจดัตารางช าระหนีใ้หใ้หม่ 
เงือ่นไข 
 - เป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 - มีหนีต้ามสญัญาเงินกูอ้ยู่กบัสหกรณฯ์ และส่งช าระหนีส้ญัญาใดสญัญาหนึ่งมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 12 งวด 

 - ระยะเวลาในการส่งช าระหนีไ้มเ่กิน 240 งวด  

 - อตัราดอกเบีย้ สองปีแรกคดิอตัรารอ้ยละ 3.50 ต่อปี และปีต่อไปคิดอตัราดอกเบีย้เทา่อตัราดอกเบีย้เงินกูส้ามญั 

 - สมาชกิ จะขอกูใ้หม่ไดต้่อเมื่อส่งช าระหนีม้าแลว้ครบ 24 งวด 

 - ปีที่ 1 และปีที่ 2 สมาชิกตอ้งยินยอมใหน้ าเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนมาหกัช าระหนี ้

 - ยื่นค าขอไดจ้นถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

“ เปิดบญัชีไดค้นละไม่เกิน 1 บญัชี ” 
 


