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...

2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก ส�าหรับใช้เพ่ือการ

อนัจ�าเป็นหรือมีประโยชน์

การรวมพลังเพ่ือการพึ่งพากันและกัน

ตามหลักการสหกรณ์ ของคนในกรมป่าไม้

เพียง 167 ทา่น เงินคา่หุ้นเร่ิมต้น 15,570 บาท  

นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน

ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2511 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 

2521 เลขท่ีทะเบียนสหกรณ์ กพธ 45/2521 

ส�านักงานตัง้อยู่เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ดังนัน้จึงถือว่าวันท่ี 28 กันยายน ของ

ทุก ปี เ ป็นวัน ก่อตั ง้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จ�ากดั

วสัิยทศัน์ (Vision)

เป็นองค์กรท่ีมัน่คง  บริการอยา่งมี

มาตรฐาน บริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

พนัธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมการออมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตสมาชิก

2. พฒันาการบริหารจดัการตาม

หลกัธรรมาภิบาล                                 

3. พฒันาองค์ความรู้หลกัการ อดุมการณ์

สหกรณ์แก่มวลสมาชิก

4 .  พัฒนาธุ ร กิจสหกรณ์ เ พ่ือส ร้าง

เสถียรภาพและความมัน่คงของสหกรณ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการ อุดมการณ์ 
และวิธีของสหกรณ์

5. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริการ

สมาชิกให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

6  สง่เสริมกิจกรรมเพ่ือชมุชน สงัคมและ

สิง่แวดล้อม

ประวัติความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ประวัติความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ประวัติความเป็นมา...
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�กัด

ปี 2521 นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดี

กรมป่าไม้ ในสมยันัน้ได้มีบนัทกึกรมป่าไม้ ถงึ

ข้าราชการกรมป่าไม้ แจ้งให้ทราบถงึหลกัการ

และผลดีตา่ง ๆ  ของสหกรณ์ท่ีชีใ้ห้เหน็ทางออก

ในการแก้ไขปัญหาเม่ือต้องเผชิญยามขดัสน 

ซึ่งสมัยนัน้ข้าราชการและลูกจ้างเม่ือคราว

อบัจน มกักู้หนียื้มสินในอตัราดอกเบีย้ท่ีแพง

ลิ่ว เพราะกรมป่าไม้สมยันัน้เองก็ไมมี่สถาบนั

การเงินคอยชว่ยเหลือ บนัทกึกรมป่าไม้ฉบบันี ้

จงึเป็นจดุเร่ิมต้นอยา่งแท้จริงของสหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด บันทึก

ฉบับนีบ้อกกล่าววัตถุประสงค์

ใ น ก า ร ข อ จั ด ตั ง้  ส ห ก ร ณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด  

ไว้ 2 ประการ คือ

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออม

ทรัพย์ โดยการถือหุ้น หรือฝาก

เงินในสหกรณ์

นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้
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การสมัครสมาชิก
และการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น
สิทธิพิเศษเฉพาะข้าราชการ พนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใครบ้างสมัครสมาชิกสหกรณ์ ได้ ?

ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั พ.ศ.2547 ได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะ

สมคัรสมาชิก ดงันี ้   

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่ำไม้ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กรมทรัพยำกรธรณี กรมทรพัยำกรน�ำ้ กรมทรัพยำกรน�้ำบำดำล

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ

และพันธุ์พืช

ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า หรือเคยเป็นข้าราชการ ลกูจ้างประจ�าท่ีเกษียณอายรุาชการ ในสงักดั

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั1

2 ผู้ เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

ค�านิยาม

สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบคุคล ซึง่รวม

กนัด้วยความสมคัรใจ เพ่ือสนองความต้องการ

และจดุหมายร่วมกนัทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรม โดยการด�าเนินวิสาหกิจท่ีเป็นเจ้าของ

ร่วมกนัและควบคมุตามแนวทางประชาธิปไตย

คณุค่าของสหกรณ์

สหกรณ์ตัง้อยู่บนพืน้ฐานแห่งคุณค่า

ของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง 

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียง

ธรรมและเอกภาพ สมาชิกเช่ือมัน่ในคณุคา่ทาง

จริยธรรมแหง่ความสจุริต ความเปิดเผย ความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและความเอือ้อาทรตอ่ผู้ อ่ืน

โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของผู้ ริเร่ิม

การสหกรณ์

หลักการสหกรณ์

1. การเปิดรับสมาชิกทัว่ไปและด้วยความ

สมคัรใจ

2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก

ประชาธิปไตย

3. การมีสว่นร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

5. การให้การศึกษา การฝึกอบรมและ

สารสนเทศ

6.  การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์

7.  ความเอือ้อาทรตอ่ชมุชน

อดุมการณ์สหกรณ์

อดุมการณ์ คือ ความเช่ือร่วมกนัท่ีวา่การ

ช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึง่กนัและ ตาม

หลกัการสหกรณ์จะน�าไปสู่การกินดี อยู่ดี มี

ความเป็นธรรม และสนัตสิขุในสงัคม

วธีิการสหกรณ์

วิธีการสหกรณ์ คือ การน�าหลักการ

สหกรณ์มาประยกุต์ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือประโยชน์ของ

มวลสมาชิกและชมุชน โดยไมล่ะเลยหลกัการ

ธรุกิจท่ีดี

หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์

...
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การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้าย

หรือโอนมารับราชการในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

วิธีการโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์

• ย่ืนใบสมัครสมาชิกถึงสหกรณ์ตาม

แบบฟอร์มท่ีก�าหนด (ต้องมีผู้บังคับ

บญัชารับรอง)

• พร้อมบนัทกึแจ้งความประสงค์ขอโอน

สมาชิกภาพ

• เม่ือรับเป็นสมาชิกแล้วสหกรณ์จะ

ตดิตอ่กบัสหกรณ์เดมิเพ่ือ  

1.  ขอรับโอนเงินคา่หุ้น

2. ช�าระเงินกู้ ของสมาชิกท่ีค้างอยู่กับ

สหกรณ์เดมิ (ถ้ามี) และให้สมาชิกมาผอ่นช�าระ

ตอ่กบัสหกรณ์ตามท่ีก�าหนดในระเบียบ

3. สทิธิใด ๆ หากมีเง่ือนไขเก่ียวกบัอายุ

การเป็นสมาชิกให้มีสิทธินับเวลาการเป็น

สมาชิกสหกรณ์เดิมรวมด้วย ทัง้นีไ้ม่รวมถึง

สวสัดิการสมาชิกท่ีมีการก�าหนดเง่ือนไขตาม

อายกุารเป็นสมาชิก ให้นบัอายกุารเป็นสมาชิก

ตัง้แตว่นัท่ีโอนย้ายมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั...

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

สมัครได้อย่างไร

• ใบสมคัรสมาชิก (ต้องมีผู้บงัคบับญัชา

ของผู้สมคัรเป็นผู้ รับรอง)

• หนงัสือตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์

• หนงัสือยินยอมให้หกัเงินเดือน

• ใบค�าขอเอาประกนัภยักลุม่สหกรณ์

• หนังสือแจ้งความประสงค์การท�า

ประกนัชีวิตกลุม่      

• ค�าขอใช้บริการบตัร สหกรณ์เอทีเอม็  

• ค�าขอและสญัญากู้ เงินเพ่ือเหตฉุกุเฉิน

ทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ (กรณีต้องการ

กู้ฉกุเฉิน)

 เอกสารที่ใช้แนบการสมัครสมาชิก  

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 4 ฉบบั

• ส�าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบบั

• สลปิเงินเดือน เดือนสดุท้าย 2 ฉบบั

• รูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ผู้ สมัครเป็นสมาชิกจะต้องช�าระค่า

ธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท ( สหกรณ์

จะหกั ณ ท่ี จ่าย จากเงินได้รายเดือนของผู้

สมคัร) 

วิธีการส่งใบสมัครสมาชิก

• ย่ืนใบสมัครสมาชิกด้วยตนเอง ท่ี

สหกรณ์

• ย่ืนใบสมคัรสมาชิกผา่นผู้แทนสมาชิก

• ส่งใบสมัครสมาชิกทางไปรษณีย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  

ตู้  ป.ณ. 169 ปณศ.จตจุกัร เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ( ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com )  
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งดช�าระเงินคา่หุ้นรายเดือนหรือลดจ�านวนการ

ถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ�านงเป็น

หนงัสือตอ่สหกรณ์

ส�าหรับสมาชิกท่ีมีหนีส้ินกับสหกรณ์จะ

ลดจ�านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ แตท่ัง้นี ้

ต้องไมน้่อยกวา่อตัราท่ีก�าหนดไว้ใน ข้อ 1 เว้น

แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ สามารถลดจ�านวนการ

ถือหุ้นรายเดือนหรืองดช�าระคา่หุ้นรายเดือนได้

(1) มีหนีเ้งินกู้ สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้ น 

และ/หรือ

(2) มีหนีเ้งินกู้สามญัหรือเงินกู้ พิเศษเพ่ือ

การเคหะท่ีใช้อสงัหาริมทรัพย์ค�า้ประกนั และ/

หรือ

(3) มีหนีเ้งินกู้ ท่ีใช้เงินฝากท่ีมีอยู่ใน

สหกรณ์เป็นหลกัประกนั 

สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือเกษียณ หรือ

ออกจากราชการ หรืองานประจ�าโดยไมมี่ความ

ผิด และมีหนีส้ินไม่เกินมลูค่าหุ้นท่ีตนมีอยู่ใน

สหกรณ์ ให้งดการเรียกเก็บเงินคา่หุ้น เว้นแต่

สมาชิกจะได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ

ตอ่สหกรณ์

4 สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอตัราท่ีสงู

กว่าอัตราท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์หรือจะขอซือ้หุ้นเพ่ิมขึน้อีกเม่ือใดก็ได้ 

แต่ถ้ามลูค่าหุ้นท่ีมีอยู่ครบ 2,500,000 บาท 

(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้ว   จะสง่เงินคา่

หุ้นรายเดือนได้ไมเ่กินเดือนละ 200 บาท และ

ไมส่ามารถระดมหุ้นเพ่ิมได้

ส�าหรับสมาชิกท่ีมีมูลค่าหุ้ น เกินกว่า 

2,500,000 บาท ก่อนท่ีระเบียบนีใ้ช้บงัคบั ให้

คงหุ้นตามท่ีมีอยู ่และจะสง่เงินคา่หุ้นรายเดือน

ได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถ

ระดมหุ้นเพ่ิมได้    

กรณีสมาชิกท่ีโอนสมาชิกภาพมาจาก

สหกรณ์อ่ืนท่ีมีมลูค่าหุ้นเกินกว่า 2,500,000 

บาท ให้รับโอนมลูคา่หุ้นได้ไมเ่กิน 2,500,000 

บาท ส�าหรับมูลค่าหุ้ นส่วนท่ีเกินจ�านวนดัง

กล่าวให้สหกรณ์น�าฝากเข้าบญัชีออมทรัพย์

ของสมาชิกผู้นัน้ท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์   

5.สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหวา่งท่ี

ตนเป็นสมาชิกอยูไ่มไ่ด้ 

หากสมาชิกต้องการถอนหุ้นคืน สมาชิกต้อง
แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ    
ต่อสหกรณ์เพื่อขอลาออกการเป็นสมาชิก

...

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

1สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน

ตัง้แต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิก และ

ไม่น้อยกว่าจ�านวนหุ้ นรายเดือนตามเงินได้

รายเดือน (หุ้นสหกรณ์มีมลูคา่หุ้นละสบิบาท) 

ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

 ตารางการถือหุ้นตามฐานเงินได้รายเดือน

เงินได้รายเดือน (บาท)
จ�านวนหุ้น 

(หุ้น)
จ�านวนเงิน 

(บาท)

 ไม่เกิน 9,000 60 600

เกินกว่า    9,000  ถึง  11,000 70 700

เกินกว่า  11,000  ถึง  13,000 80 800

เกินกว่า  13,000  ถึง  14,000 90 900

เกินกว่า  14,000  ถึง  15,000 100 1,000

เกินกว่า  15,000  ถึง  16,000 110 1,100

เกินกว่า  16,000  ถึง  18,000 120 1,200

เกินกว่า  18,000  ถึง  20,000 130 1,300

เกินกว่า  20,000  ถึง  22,000 140 1,400

เกินกว่า  22,000  ถึง  24,000 150 1,500

เกินกว่า  24,000  ถึง  26,000 160 1,600

เกินกว่า  26,000  ถึง  28,000 170 1,700

เกินกว่า  28,000  ถึง  30,000 180 1,800

เกินกว่า  30,000  ถึง  32,000 190 1,900

เกินกว่า  32,000  ถึง  34,000 200 2,000

เกินกว่า  34,000  ถึง  36,000 210 2,100

เกินกว่า  36,000  ถึง  38,000 230 2,300

เกินกว่า  38,000  ถึง  40,000 240 2,400

เกินกว่า  40,000  ถึง  42,000 250 2,500

เกินกว่า  42,000  ถึง  44,000 260 2,600

เกินกว่า  44,000  ถึง  46,000 270 2,700

เกินกว่า  46,000  ถึง  48,000 280 2,800

เกินกว่า  48,000  ถึง  50,000 290 2,900

เกินกว่า  50,000  ขึ้นไป 300 3,000

การถือหุน้สหกรณ์
สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการหรือลา

ออกจากราชการ จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

เทา่ใดก็ได้และสามารถระดมหุ้นได้ โดยแจ้ง

ให้สหกรณ์ทราบ

2 สมาชิกท่ีเคยลาออกจากสหกรณ์แล้ว

สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม ่จะ

สง่เงินคา่หุ้นรายเดือนได้ดงันี ้

(1) กรณียงัรับราชการอยู่จะส่งเงินค่า

หุ้นรายเดือนได้ตามอัตราส่วนท่ีก�าหนดไว้

ใน ข้อ 1 เทา่นัน้ และไมส่ามารถระดมหุ้นได้

(2) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลา

ออกจากราชการแล้วจะส่งเงินค่าหุ้ นราย

เดือนเกินกวา่เดือนละ 300 หุ้นไมไ่ด้ และไม่

สามารถระดมหุ้นได้

สมาชิกตาม (1) และ (2) ได้สง่เงินคา่

หุ้นรายเดือนมาแล้วไมน้่อยกวา่ 24 งวดเดือน 

สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้มากกว่า

จ�านวนหุ้นรายเดือนท่ีก�าหนดใน ข้อ 1 และ

สามารถระดมหุ้นได้

3 สมาชิกท่ีได้ช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือ

เป็นจ�านวนเงินไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท (ห้า

หม่ืนบาทถ้วน) และไมมี่หนีส้นิกบัสหกรณ์ จะ
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3สิทธิการใช้อ�านาจหน้าที่ของที่

ประชุมใหญ่

สมาชิกใช้อ�านาจหน้าท่ีในฐานะผู้ แทน

สมาชิก ซึง่มีสิทธิใช้อ�านาจของท่ีประชมุใหญ่

สหกรณ์ เพ่ือพิจารณาการด�าเนินกิจการทัง้ปวง

ของสหกรณ์ ได้แก่

• อนมุตังิบดลุ 

• จดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปี 

• เลือกตัง้กรรมการด�าเนินการ 

1การรับเงินปันผลตามหุ้น

• สมาชิกมีสทิธิรับเงินปันผลตามหุ้นท่ี

ตนมีในสหกรณ์โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

• อัตราเ งินปันผลเป็นไปตามมติ ท่ี

ประชมุใหญ่ 

• หุ้นท่ีสมาชิกได้ช�าระตอ่สหกรณ์ภายใน

วนัท่ี 7 ของเดือนจะค�านวณเงินปันผลให้

เตม็เดือน หากช�าระหลงัวนัท่ี 7 ของเดือนจะ

ค�านวณเงินปันผลให้ในเดือนถดัไป

• สมาชิกท่ีลาออกจากสหกรณ์ และขอ

ให้จ่ายเงินคา่หุ้นคืนหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

จะมีสทิธิได้รับเงินปันผลในปีนัน้

• อนุมัติ แผนงานและงบประมาณ

สหกรณ์  

• การแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคบัสหกรณ์

• การเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้

สอบบญัชี

• เสนอแนะข้อคดิเหน็ตา่ง ๆ  ตอ่ท่ีประชมุ

ใหญ่ ...

...

การรับเงินปันผล

2การรับเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิก 

ที่กู้เงิน 

• สมาชิกผู้ กู้ จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตาม

สดัสว่นจ�านวนดอกเบีย้ท่ีสมาชิกผู้กู้จา่ย 

• อัตราเงินเฉลี่ยคืนเป็นไปตามมติท่ี

ประชมุใหญ่

เงินเฉลี่ยคืน

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

1สิทธิการสมัครรับเลือกต้ังเป ็น 

ผู้แทนสมาชิก

 สมาชิกทกุท่านมีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้

เป็นผู้ แทนสมาชิก เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้ แทน

ของสมาชิกในกลุ่มท่ีตนสังกัด และเข้าร่วม

ประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีของสหกรณ์  ผู้

แทนสมาชิกอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปีทาง

บญัชีของสหกรณ์  

หน้าที่ในฐานะเจ้าของกิจการ
2สิทธิการสมัครรับเลือกต้ังเป็น

กรรมการด�าเนินการ 

ผู้แทนสมาชิกมีสทิธิสมคัรรับเลอืกตัง้เป็น

กรรมการด�าเนินการเพ่ือบริหารกิจการให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับ

เลือกเป็นกรรมการด�าเนินการจะมีวาระอยูใ่น

ต�าแหน่งคราวละ 2 ปี เม่ือเป็นติดตอ่กนัครบ 

2 วาระต้องพกั 1 ปี
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การรับเงินคืนเม่ือพ้นจากสมาชิกภาพ

ไม่ว่าถึงแก่กรรม หรือลาออก หรือเป็นคนไร้

ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

เม่ือสหกรณ์หกักลบหนีท่ี้ค้างช�าระแล้วมีเงินคง

เหลือ สมาชิกมีสทิธิรับเงินคา่หุ้น เงินฝากและ

ดอกเบีย้ เงินสวสัดิการท่ีจะได้รับตามระเบียบ

สหกรณ์ 

การขอรับเงินคืน
การรับเงินคืนเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ  

...

การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ เป็นการ

แต่งตัง้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือให้เป็น

ผู้ รับโอนประโยชน์ซึง่สมาชิกมีอยู่กบัสหกรณ์

หลงัจากสมาชิกเสียชีวิต

หมายเหตุ : ถ้าสมาชิกรับเงินคืนค่าหุ้น
ก่อนวันปิดบัญชี (31 ธันวาคม) จะไม่ ได้รับ
เงินปันผลของปีนั้น

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกมีสิทธิตัง้

บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่

สมรส บตุร พ่ี น้อง หรือบคุคลอ่ืน เป็นผู้ รับโอน

ประโยชน์ของตนเอง ทัง้นีผู้้ รับโอนประโยชน์

สามารถระบไุด้ตัง้แต ่1 คน หรือหลายคนก็ได้

ผู้รับโอนประโยชน์จะได้รับอะไรบ้าง 

ผู้ รับโอนประโยชน์มีสิทธิได้รับ ค่าหุ้ น 

เงินฝากและดอกเบีย้ เงินปันผลและเฉลี่ยคืน  

เงินสวสัดิการท่ีจะได้รับตามระเบียบสหกรณ์ 

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

 การลาออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกท่ีไมมี่หนีส้นิตอ่สหกรณ์ทัง้ในฐานะ

ผู้กู้หรือผู้ค�า้ประกนัลาออกจากสหกรณ์ได้ โดย

แสดงความจ�านงเป็นหนงัสอืตอ่สหกรณ์

การให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์ เพราะ

เหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

• ขาดช�าระค่าหุ้ นรายเดือนสามงวดติด 

ตอ่กนั 

• ค้ า ง ส่ ง เ งิ น ง ว ด ช� า ร ะ ห นี ส้ อ ง ง ว ด 

ตดิตอ่กนั

การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุ ดังต่อไปนี้

การขาดจากสมาชิกภาพ 

• ตาย

• ลาออก  

• เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน 

ไร้ความสามารถ

• ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย

• ถกูออกจากราชการ หรืองานประจ�าโดย

มีความผิด

• ถกูให้ออกจากสหกรณ์

การถอนชือ่สมาชกิออกจาก 

ทะเบยีนสมาชกิ

ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า

เพราะเหตใุดๆ ให้สหกรณ์ถอนช่ือสมาชิกออก

จากทะเบียนสมาชิก

สมาชกิท่ีโอน หรอืย้าย หรอืออกจาก

ราชการ หรอืงานประจ�าโดยไม่มีความผดิ

 ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือวา่

คงเป็นสมาชิกอยู ่และจะงดช�าระคา่หุ้นได้ก็ตอ่

เม่ือมีหนีส้นิไมเ่กินคา่หุ้น ...
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1สิทธิให้บุคคลในครอบครัวสมัคร

เป็นสมาชิกสมทบ

เราคือ...ครอบครัวสหกรณ์

ผู้ เป็นสมาชิกสหกรณ์เทา่นัน้จงึได้รับสทิธิ

ให้บคุคลในครอบครัว ได้แก่ บตุร (ต้องอายุ

ครบ 20 ปี หรือบรรลนิุติภาวะ) คูส่มรส หรือ

บดิา มารดาของสมาชิก หรือบดิา มารดาของ

คูส่มรสสมาชิก สมคัรเป็นสมาชิกสมทบ

2สิทธิฝากเงินรายเดือนให ้

สมาชิกสมทบ 

สมาชิกมีสทิธิฝากเงินรายเดือนเข้าบญัชี

เงินฝากออมทรัพย์สนิมธัยสัถ์ ออมทรัพย์พิเศษ 

หรือเงินฝากประเภทอ่ืน ให้กบัสมาชิกสมทบ 

ซึ่งเป็น บุตร คู่สมรส หรือบิดา มารดาของ

สมาชิก หรือ บดิา มารดาของคูส่มรสสมาชิก 

โดยหกั ณ ท่ีจา่ยจากเงินเดือนของสมาชิก

3 สิทธิประกันชีวิตให้บุคคลใน

ครอบครัว

สมาชิกมีสิทธิน�าบุคคลในครอบครัว 

ได้แก่ บตุร (อาย ุ14 วนั - 25 ปี) และคูส่มรส 

เข้าร่วมโครงการประกนัชีวิตกลุม่ในอตัราเบีย้

ประกนัต�่า  ผลประโยชน์คุ้มครองเสียชีวิตด้วย

อบุตัเิหตสุงูถงึ 1,600,000 บาท  โดยสหกรณ์

สามารถหกัค่าเบีย้ประกันชีวิตจากเงินเดือน

ของสมาชิกได้

สิทธิพิเศษ
บุคคลในครอบครัวของสมาชิก

 (เป็นบุตร หรือคู่สมรส หรือบิดา มารดาของสมาชิก หรือบิดา มารดาของคู่สมรสสมาชิก)

...

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

การสมัครสมาชิกและการโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น

เงินสนิไหมทดแทน หรือเงินอ่ืน ๆ ท่ี สหกรณ์

จา่ยให้กบัสมาชิก เม่ือหกัหนีท่ี้สมาชิกผู้ถงึแก่

กรรมค้างช�าระตอ่สหกรณ์แล้ว

การท�าหนังสือตัง้ผู้รบัโอนประโยชน์

สมาชิกอาจตัง้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน

เป็นผู้ รับโอนประโยชน์โดยก�าหนดสดัสว่นการ

รับประโยชน์ของแตล่ะบคุคลได้ เม่ือรวมแล้ว

ควรให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์  โดยท�าหนงัสือ

ตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ย่ืนต่อสหกรณ์ตามแบบ

ฟอร์มท่ีก�าหนด

การเปล่ียนแปลงผู้รบัโอนประโยชน์

      สมาชิกมีสทิธิเพิกถอน หรือเปลีย่นแปลง

บุคคลหรือสดัส่วนการรับประโยชน์ของผู้ รับ

โอนประโยชน์ โดยต้องท�าหนังสือตัง้ผู้ รับ

โอนประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมย่ืนต่อ

สหกรณ์

เม่ือสมาชกิถึงแก่กรรม

กรณีมีหนังสือตัง้ผู้รับโอนประโยชน์แล้ว

ผู้ รับโอนประโยชน์มีสทิธิขอรับเงินท่ีพงึได้

ของสมาชิกท่ีถงึแก่กรรมตามสดัสว่นท่ีก�าหนด

ไว้ในหนงัสือตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์

กรณีไม่มีหนังสือตัง้ผู้รับโอนประโยชน์

      ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ได้แก่ 

บดิา มารดา คูส่มรส บตุร พ่ี น้อง ฯลฯ สามารถ

ขอรับเงินท่ีพงึได้ของสมาชิกท่ีถงึแก่กรรมตาม

สดัสว่นท่ีระบไุว้ตามกฎหมาย...
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สิทธิประโยชน์

สิทธิเลือกฝากเงินได้  5 ประเภทบัญชี  ไม่ต้องเสียภาษี
ฝากได้ทันทีที่สมัครเป็นสมาชิก ฝากง่าย – ถอนง่าย

เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

“ฝากเงินดอกเบี้ยสูง”

ได้เวลาของคนช่างเก็บ

• สมาชิกใหมท่กุทา่นต้องเปิดบญัชี (เปิดได้คนละ 1 บญัชี)                       

• เปิดบญัชีขัน้ต�่า 100 บาท                                          

• ฝากโดยหกัจากเงินเดือนได้

• ถอนโดยบตัร ATM Click CO – OP Card  

ท่ีตู้  ATM สหกรณ์  ตู้  ATM ธนาคารออมสนิ  

ตู้  ATM ธนาคารกรุงไทย 

• ถอนโดยบตัร ATM ธนาคารกรุงไทย และบตัร ATM  

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

• จา่ยดอกเบีย้ทกุวนัท่ี 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค                                                             

• อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์    

1.ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

2.ออมทรัพย์พิเศษ

3.ออมทรัพย์อเนกประสงค์

• เปิดบญัชีขัน้ต�่า 2,000 บาท (เปิดได้คนละ 1 บญัชี)

• ฝากโดยหกัจากเงินเดือนได้ ถอนท่ีสหกรณ์ หรือ

ถอนผา่นระบบ CO – OP Phone โทร 025798899 

กด 7 และกด 3 ถอนได้เดือนละ 1 ครัง้ หากถอน

เกิน  1  ครัง้คดิคา่ธรรมเนียม 1% ของยอดถอน  

ขัน้ต�่าไมน้่อยกวา่ 300 บาท

• จา่ยดอกเบีย้ทกุวนัท่ี 31 มี.ค.  30 มิ.ย.  30 ก.ย.  

31 ธ.ค.  (ยอดฝากตัง้แต ่1 ล้านบาทจะจา่ย

ดอกเบีย้ทกุวนัสิน้เดือน)

• อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

ส�หรับนักออมที่
ต้องการผลตอบแทนสูง

ทางเลือกใหม่ใน 
การออมทรัพย์

• เปิดบญัชีขัน้ต�่า 100 บาท (เปิดได้หลายบญัชี)

• ก�าหนดเง่ือนไขลงลายมือช่ือการถอนร่วมกนั 

หลายคนได้ เชน่ เงินรุ่น เงินกลุม่ ฯลฯ

• ฝากโดยหกัจากเงินเดือนได้

• ถอนท่ีสหกรณ์เม่ือใดก็ได้

• จา่ยดอกเบีย้ทกุวนัท่ี 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.

• อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
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• เปิดบญัชีขัน้ต�า่ 100 บาท (เปิดได้คนละ 1 บญัชี เฉพาะ

สมาชิกหลกัท่ีเกษียณอายรุาชการ)

• เงินท่ีน�ามาฝากจะต้องเป็นเงินท่ีได้มาจากการเกษียณ

และจา่ยจากกรมบญัชีกลาง เชน่ เงินบ�าเหน็จ  บ�านาญ 

กบข กสจ บ�าเหน็จด�ารงชีพ และเงินพิเศษเพ่ิม หรือเงิน

ท่ีได้รับจากทางราชการอ่ืน ๆ

• สามารถหกัจากเงินเดือนเป็นรายเดือนได้ (ไมเ่กินเงิน

บ�านาญท่ีได้รับ)

• ถอนท่ีสหกรณ์เม่ือใดก็ได้

• จา่ยดอกเบีย้ทกุวนัท่ี 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.

• อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

• เปิดบญัชีขัน้ต�า่ 100 บาท  สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท 

(เปิดได้คนละ 1 บญัชี)

• ฝากโดยหกัจากเงินเดือนเทา่นัน้ และไมส่ามารถฝาก

เพ่ิมเป็นเงินสดได้ 

• การถอนเงิน ต้องถอนพร้อมการปิดบญัชีเม่ือใดก็ได้ 

และมีสทิธ์ิเปิดบญัชีได้อีก 1 ครัง้

• จา่ยดอกเบีย้ทกุวนัท่ี 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.

• อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์ 

• อตัราดอกเบีย้สงูกวา่ทกุประเภทบญัชี 

• ฝากครบ 6 เดือน ลุน้รับรางวลัรวม 50,000 บาท ปีละ 2 ครัง้

4. ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

ความพอเพียงแห่งชีวิต

5. ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

ลด ละ เลิก 
เพื่อชีวิตพอเพียง

การฝาก – ถอนเงิน
ที่สหกรณ์

1. รับฝาก – ถอนเงิน ทกุประเภทบญัชี

2. ฝากเงินสด ฝากระหวา่งเวลา 08.30 น. – 15.30 น.

3. ถอนเงินสด ถอนระหวา่งเวลา 08.30 น. – 15.30 น.

4. การฝากเช็ค ฝากระหวา่งเวลา 08.30 น. – 12.00 น.  

 (โดยเช็คจะต้องสัง่จา่ย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั เทา่นัน้)

5. การถอนเป็นเช็ค ถอนระหวา่งเวลา 08.30 น. – 14.30 น.

6. ถอนไมเ่กิน 1,000,000.00 บาท รับเป็นเงินสด หรือเช็คก็ได้

7. ถอนเกินกวา่ 1,000,000.00 บาท รับเป็นเช็คเทา่นัน้ 

8. โปรดน�าสมดุบญัชีเงินฝาก และบตัรประจ�าตวัประชาชนมาด้วยทกุครัง้

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
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เงินกูด้อกเบีย้ต�า่
รับบริการเงินกู้ 3 ประเภท กู้ง่ายไม่ต้องไปที่สหกรณ์
มีสิทธิ์กู้ทุกประเภทเมื่อเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

• กู้ได้ 2 เทา่ของเงินเดือน (ไมเ่กินร้อยละ 90 ของ

เงินคา่หุ้น) 

• เงินเดือนคงเหลอื 2,500 บาท

• ช�าระคืนไมเ่กิน 12 งวด 

• กู้ทางโทรศพัท์อตัโนมตัติลอด 24 ชัว่โมง 

• ถอนด้วยบตัรสหกรณ์ ATM   บตัร ATM ธนาคาร

กรุงไทย   บตัร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

• กรอกแบบฟอร์มค�าขอกู้ และสัญญาเงินกู้ เพ่ือ

เหตฉุกุเฉินทางโทรศพัท์อตัโนมตัิส�าหรับสมาชิก  

ในครัง้แรกท่ีกู้  และไม่ต้องท�าสัญญาซ�า้เม่ือกู้  

ครัง้ตอ่ไป

• เงินกู้โอนเข้าบญัชีออมทรัพย์สนิมธัยสัถ์ ไมถ่อนได้

ดอกเบีย้เป็นรายวนั

• ใช้เงินคา่หุ้นท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัค�า้ประกนั

ขั้นตอนการกู้ฉุกเฉิน 

02 579 8899

โทร 02-579-8899

กด หมายเลขสมาชิก #

กด ยืนยันเลขสมาชิก #

กด รหัสผ่าน 4 หลัก 

กด 8 กู้ฉุกเฉิน

ท�ตามค�แนะน�

รับเงินกู้โดยใช้บัตร  ATM สหกรณ์

กด 1 กู้เต็มสิทธิ์ กด 2  กู้ระบุจ�นวนเงิน

กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน
ต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลัง

กู้ตามหลักเกณฑ์

กรณีกู้ต�่ากว่า 2 เท่า 
ของเงินเดือน

และต้องมีเงินเดือนคงเหลือ
หลังกู้ตามหลักเกณฑ์

lor sit am et , 
t,

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
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2. เงินกู้สามัญ

  เงินกู้สามัญมี  8 ประเภท ดังนี้

เงินกู้สามัญหุ้น 

• กู้ได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของเงินคา่หุ้นท่ีมี

อยูใ่นสหกรณ์ 

• ไมต้่องมีผู้บงัคบับญัชาลงนามรับรอง

• ไมต้่องมีผู้ค�า้ประกนั 

• ต้องมีเงินเดือนคงเหลอืตามหลกัเกณฑ์

• ผอ่นช�าระได้ไมเ่กิน 360 งวด

เงินกู้สามัญ 

• สมาชิกท่ีเคยลาออกจากการเป็น

สมาชิกมาแล้ว หากประสงค์ขอกู้ เงิน

สามญัจะต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่

น้อยกวา่ 24 งวดเดือน

• จ�านวนเงินกู้ ไมเ่กินวงเงินกู้สามญัตาม

ฐานเงินได้รายเดือน   

• ผอ่นช�าระได้ไมเ่กิน 144 งวดและต้อง

ไมเ่กินเกษียณอายรุาชการ (อาย ุ60 ปี)

• ย่ืนค�าขอกู้และสญัญากู้ เงินสามญัได้ท่ี

สหกรณ์หรือสง่ทางไปรษณีย์

• ค�าขอกู้ เงินต้องมีผู้บงัคบับญัชาระดบั

ช�านาญการหรือช�านาญงาน หรือเทียบ

เท่าขึน้ไป หรือผ่านหวัหน้าหน่วยงาน

ซึง่เป็นผู้บงัคบับญัชาโดยตรง ลงนาม

รับรองค�าขอกู้

• จะต้องมีหุ้นอยูก่บัสหกรณ์ไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 20 ของจ�านวนเงินกู้

• อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศ

สหกรณ์

1. เงินกู้สามัญทั่วไป 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับครอบครัว
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสมาชิก

เงินเดือน วงเงินกู้ ไม่เกิน ผ่อนช�าระ/เดือน ทุนเรือนหุ้น

 ไม่เกิน 13,000 750,000 7,360 150,000

13,001 - 14,000 850,000 8,340 170,000

14,001 - 15,000 900,000 8,830 180,000

15,001 - 17,000 950,000 9,320 190,000

17,001 - 19,000 1,000,000 9,820 200,000

19,001 - 21,000 1,100,000 10,800 220,000

21,001 - 23,000 1,200,000 11,780 240,000

23,001 - 25,000 1,300,000 12,760 260,000

25,001 - 27,000 1,400,000 13,740 280,000

27,001 - 29,000 1,500,000 14,720 300,000

29,001 - 32,000 1,600,000 15,700 320,000

32,001 - 35,000 1,700,000 16,680 340,000

35,001 - 38,000 1,800,000 17,660 360,000

38,001 - 41,000 1,900,000 18,640 380,000

41,001 - 44,000 2,000,000 19,630 400,000

44,001 - 47,000 2,100,000 20,610 420,000

47,001 - 50,000 2,200,000 21,590 440,000

50,001 - 53,000 2,300,000 22,570 460,000

53,001 - 56,000 2,400,000 23,550 480,000

56,001 – 60,000 2,500,000 24,530 500,000

60,001 – 64,000 2,600,000 25,510 520,000

64,001 – 68,000 2,700,000 26,490 540,000

  68,001  ขึ้นไป 3,000,000 29,440 600,000

วงเงินกู้สามัญตามฐานเงินเดือน

หมายเหตุ    
   1. กรณีผู้สมัครเป็นสมาชิกไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ์กู้ได้กึ่งหนึ่งของจ�านวนเงินกู้ตามตาราง  

   2. วงเงินกู้สามัญตามตารางนี้รวมเงินกู้สามัญทุกประเภท (สามัญทั่วไป สามัญเพื่อการศึกษา สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  สามัญเพื่อการ

ท่องเที่ยว สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว)

   3. ยอดผ่อนช�าระ จ�านวน 144 งวด ณ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี 

   4. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์    

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 2726

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

หนี้สามัญรวมทุกประเภท อัตราเบี้ยประกัน
ต่อเดือน (บาท) วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตทั่วไป วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตอุบัติเหตุ

100,001 - 500,000 270 500,000 1,000,000

500,001 - 800,000 470 800,000 1,600,000

800,001 - 900,000 540 900,000 1,800,000

  900,001 - 1,000,000 600 1,000,000 2,000,000

  1,000,001 - 1,500,000 900 1,500,000 3,000,000

  1,500,001 - 1,600,000 960 1,600,000 3,200,000

  1,600,001 – 1,700,000 1,020 1,700,000 3,400,000

1,700,001 – 1,800,000 1,080 1,800,000 3,600,000

1,800,001 – 1,900,000 1,140 1,900,000 3,800,000

1,900,001 – 2,000,000 1,200 2,000,000 4,000,000

    การกู้สามัญจะต้องท�าประกันชีวิต ตามหนี้สามัญรวมทุกประเภท ดังนี้

หมายเหต ุ

      1.สมาชิกที่ไม่ได้ท�าประกันชีวิตกลุ่มก่อนยื่นเงินกู้สามัญหรือปรับเบี้ยประกันขึ้น เนื่องจากวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงิน

คุ้มครองชีวิตของเบี้ยประกันเดิม จะต้องแจ้งความประสงค์การท�าประกันชีวิตกลุ่มใหม่และรอบริษัทประกันตอบรับประมาณ 

45 วัน (ประกันคุ้มครองแล้ว จึงมีสิทธิ์ยื่นเงินกู้สามัญ)

     2. การท�าประกันชีวิตกลุ่มเป็นการท�าเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น

เอกสารประกอบการท�าประกันชีวิต 

1. ใบค�าขอเอาประกันภยักลุ่มสหกรณ์

และหนังสือแจ้งความประสงค์ท�าประกัน 

ชีวิตกลุม่ 

2. ส�าเนาบตัรประชาชน

         

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

• ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องสง่เงิน

คา่หุ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดือน

• จ�านวนเงินให้กู้ เม่ือรวมจ�านวนเงินกู้

สามญัทกุประเภทแล้วต้องอยูภ่ายในวงเงิน

กู้สามญัตามฐานเงินได้รายเดือนท่ีก�าหนด

• กู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ�ารุงการศึกษา ค่า

อุปกรณ์การศึกษา ซือ้คอมพิวเตอร์พร้อม

อปุกรณ์ตามท่ีสถานศึกษาก�าหนดและค่า

ใช้จา่ยอ่ืน ๆ  ตามประกาศของสถานศกึษา

เทา่ท่ีจา่ยจริง

•  กู้ เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการศกึษาอีกไมเ่กิน 10,000 บาท ตอ่ราย

ตอ่ภาคการศกึษา

• ต้องฝากเงินออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

รายเดือนไมน้่อยกวา่ 100 บาท ตลอดระยะ

เวลาท่ีมีเงินกู้สามญัเพ่ือการศกึษา

2. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 
การลงทุนเพื่ออนาคต
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งในและต่างประเทศของสมาชิก และหรือ
คู่สมรสของสมาชิก และหรือบุตร และหรือบุตรบุญธรรมของสมาชิก ใน
ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอก

• ค�ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญ

• ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำย

เพื่อกำรศึกษำ เช่น ประกำศ หนังสือ จดหมำย 

ระเบียบกำร แผ่นพับ หรือหลักฐำนอื่นใดของ

สถำบันกำรศึกษำที่แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเกี่ยว

กับ ค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำ 

• ค่ำอุปกรณ์กำรศึกษำ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่สถำบัน

กำรศึกษำจะเรียกเก็บ 

• ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องเท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกิน 

10,000 บำทต่อรำยต่อภำคกำรศึกษำ 

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวผู้เข้ำรับกำรศึกษำที่สถำบัน

ออกให้ หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำได้เข้ำรับกำรศึกษำ

ในสถำบันกำรศึกษำดังกล่ำว 

• ส�ำเนำบัตรประชำชนของผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน 

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว ส�ำเนำบัตรนักศึกษำ (กรณี

เพื่อกำรศึกษำบุตร)

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว ส�ำเนำบัตรนักศึกษำ ส�ำเนำ

ทะเบียนสมรส (กรณีเพื่อกำรศึกษำคู่สมรส)

• ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้กู้และผู้เข้ำรับกำรศึกษำ

• ส�ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ชีวิตพอ

เพียง

• สลิปเงินเดือน เดือนล่ำสุดของผู้กู้  

   เอกสารหลักฐานประกอบค�ขอกู้

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 2928

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้

• ผอ่นช�าระเงินต้น และดอกเบีย้ในอตัรา

คงท่ีเทา่กนัทกุเดือน

• ผอ่นช�าระได้ไมเ่กิน 144 งวด

  ระยะเวลาการอนุมัติ

อนุมัติเงินกู้ ภายใน 1 วันท�าการ (เม่ือ

เอกสารหลกัฐานครบถ้วน)

  อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบีย้ เ ป็นไปตามประกาศ

สหกรณ์

 การลงโทษ

• สมาชิกผู้ ได้รับเงินกู้จะต้องน�าเงินกู้ ไป

ใช้ตามวตัถปุระสงค์แหง่การขอกู้

• หากผู้ กู้ ไม่น� า เ งิน ไปใ ช้ตามวัตถ ุ

ประสงค์  จะถกูปรับอตัราดอกเบีย้เป็นร้อยละ 

15  ตอ่ปี ระงบัสทิธิเงินกู้ฉกุเฉิน 1 ปี เงินกู้

สามญัทกุประเภทและเงินกู้ พิเศษ 2 ปี 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงิน

คา่หุ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดือน

จ�านวนเงินให้กู้ เ ม่ือรวมจ�านวนเงินกู้

สามญัทกุประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงินกู้

สามญัตามฐานเงินได้รายเดือนท่ีก�าหนด

จ�านวนเงินให้กู้ ต้องไม่เกินจ�านวนเงินท่ี

ระบไุว้ ตามแผนธรุกิจท่ีเสนอตอ่สหกรณ์ 

ต้องฝากเงินออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงราย

เดือนไมน้่อยกวา่ 100 บาท ตลอดระยะเวลา

ท่ีมีเงินกู้สามญัเพ่ือการประกอบอาชีพเสริม

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้

ผ่อนช�าระเงินต้น และดอกเบีย้ในอตัรา

คงท่ีเทา่กนัทกุเดือน

ผอ่นช�าระได้ไมเ่กิน 144 งวด

3.เงินกู้สามัญเพื่อ 
ประกอบอาชีพเสริม 

งานหนักคือดอกไม้ของชีวิต
 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก ดังนี้
1.เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก
2.เพื่อขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิก

• ค�ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญ

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวของผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน

• หลักฐำนเกี่ยวกับกิจกำร (ถ้ำมี) เช่นทะเบียนกำร

ค้ำหรือทะเบียนพำณิชย์อนุญำตจัดตั้งโรงงำน  

(รง.4)

• รำยละเอียดโครงกำรและแผนธุรกิจ ประมำณกำร

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำร 

ด�ำเนินกิจกำร พร้อมภำพประกอบ

• ส�ำเนำบัญชีเงินฝำกทุกบัญชีของกิจกำร

• ส�ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ชีวิต 

พอเพียง

• สลิปเงินเดือนของผู้กู้

   เอกสารหลักฐานประกอบค�ขอกู้

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 3130

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

 ระยะเวลาการอนุมัติ

อนมุตัเิงินกู้ภายใน 30 วนั (นบัแตว่นัท่ีย่ืน

เอกสาร หลกัฐานครบถ้วน) 

การจ่ายเงินกู้

สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ ทัง้หมดหรือเป็น

งวด ๆ ตามแต่กิจการท่ีคณะกรรมการเงินกู้

เหน็สมควร

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบีย้ เ ป็นไปตามประกาศ

สหกรณ์

การรายงานผลการใช้เงินกู้และการลงโทษ

• หลงัจากสมาชิกได้รับเงินกู้แล้วสมาชิก

จะต้องรายงานผลการเร่ิมด�าเนินกิจการ

ให้สหกรณ์ทราบภายใน 30 วนัตามแบบท่ี

สหกรณ์ก�าหนด

• ห า ก ส ม า ชิ ก ไ ม่ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

เร่ิมด�าเนินกิจการ หรือน�าเงินกู้ ไปใช้ผิด

วตัถปุระสงค์ตามท่ีแจ้งไว้ จะถกูปรับอตัรา

ดอกเบีย้เพ่ิมเป็นร้อยละ 15 ตอ่ปี ระงบัสทิธิ

เงินกู้ฉกุเฉิน 1 ปี เงินกู้สามญัทกุประเภทและ

เงินกู้พิเศษ 2 ปี

• สมาชิกผู้ กู้ ยินยอมให้ผู้ แทนคณะ

กรรมการด�าเนินการเข้าตรวจเย่ียมกิจการได้

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

• ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องสง่เงิน

คา่หุ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดือน

• จ�านวนเงินให้กู้ เม่ือรวมจ�านวนเงินกู้

สามญัทกุประเภทแล้วต้องอยูภ่ายในวงเงิน

กู้สามญัตามฐานเงินได้รายเดือนท่ีก�าหนด 

• จ�านวนเงินให้กู้ ต้องไม่เกินจ�านวนเงิน

ท่ีเป็นค่าใช้จ่ายจริงในการติดตัง้ระบบการ

ใช้เชือ้เพลิง NGV หรือ LPG และไม่เกิน  

120,000 บาท

• ผู้ ย่ืนค�าขอกู้จะต้องไม่เคยเป็นผู้ ได้รับ

อนมุตัเิงินกู้สามญัเพ่ือสง่เสริมการประหยดั

พลงังานมาก่อน

• ต้องฝากเงินออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงราย

เดือนไมน้่อยกวา่ 100 บาท ตลอดระยะเวลา

ท่ีมีเงินกู้ เพ่ือสง่เสริมการประหยดัพลงังาน

4. เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริม 
การประหยัดพลังงาน 

 ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงยานพาหนะในการติดตั้งระบบการใช้
เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG 

• ค�ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญ

• ส�ำเนำทะเบียนรถยนต์ของผู้กู้ หรือคู่สมรส หรือ

บุตร หรือบิดำ มำรดำ ในฐำนะเจ้ำของกรรมสิทธิ์

หรือผู้ครอบครอง

• ใบเสนอรำคำจำกสถำนบริกำรที่จะติดตั้งระบบ

กำรใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ซึ่งระบุทะเบียน

รถยนต์ท่ีจะตดิตัง้ วันท่ีนัดติดต้ัง รำยละเอยีดช่ือทีอ่ยู่  

หมำยเลขโทรศัพท์ของสถำนบริกำร

• ภำพถ่ำยรถยนต์ซึ่งแสดงต�ำแหน่งที่จะติดตั้ง 

ถังก๊ำซและแผ่นป้ำยรถยนต์ในภำพเดียวกัน

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวของผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน

• ส�ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ชีวิต 

พอเพียง

• สลิปเงินเดือน เดือนล่ำสุดของผู้กู้

   เอกสารหลักฐานประกอบค�ขอกู้

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 3332

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้

• ผอ่นช�าระเงินต้น และดอกเบีย้ในอตัรา

คงท่ีเทา่กนัทกุเดือน

• ผอ่นช�าระได้ไมเ่กิน 144 งวด

ระยะเวลาการอนุมัติ

อนมุตัเิงินกู้ภายใน 15 วนั ( นบัแตว่นัท่ี

ย่ืนเอกสารหลกัฐานครบถ้วน )

การรายงานผลการใช้เงินกู้

ผู้กู้ จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มท่ี

สหกรณ์ก�าหนดภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้

รับเงินกู้จากสหกรณ์ ซึง่แบบรายงานผลมีราย

ละเอียด ดงันี ้

• ภาพถ่ายรถยนต์ซึ่ งแสดงให้ เห็น

ต�าแหน่งท่ีได้ติดตัง้ถังก๊าซแล้ว และแผ่น

ป้ายทะเบียนรถยนต์ (ในภาพถ่ายเดียวกนั)

• ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการท่ีตดิตัง้

ระบบการใช้เชือ้เพลงิ NGV หรือ LPG

• กรณีผู้กู้ ย่ืนค�าขอตดิตัง้ระบบการใช้เชือ้

เพลงิ NGV แตไ่ด้ด�าเนินการตดิตัง้ระบบการ

ใช้เชือ้เพลงิ LPG ถือวา่ผู้กู้ไมน่�าเงินไปใช้ตาม

วตัถปุระสงค์แหง่การกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบีย้ เ ป็นไปตามประกาศ

สหกรณ์

การลงโทษ

• หากผู้กู้ ไม่รายงานผล หรือน�าเงินกู้ ไป

ใช้ผิดวตัถปุระสงค์ จะถกูปรับอตัราดอกเบีย้

เป็นร้อยละ 15 ตอ่ปี 

• ระงบัสทิธิเงินกู้ฉกุเฉิน 1 ปี เงินกู้สามญั

ทกุประเภทและเงินกู้ พิเศษ 2 ปี 

NGV

  

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

• ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องสง่เงิน

คา่หุ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดือน

• กู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการซือ้อาวุธปืน 

จ�านวนไมเ่กิน 1 กระบอก และหรือรวมเคร่ือง

กระสนุปืน

• จ�านวนเงินให้กู้ เม่ือรวมจ�านวนเงินกู้

สามญัทกุประเภทแล้วต้องอยูภ่ายในวงเงิน

กู้สามญัตามฐานเงินได้รายเดือนท่ีก�าหนด 

ทัง้นีจ้�านวนเงินกู้ ต้องไมเ่กิน 120,000 บาท

• ผู้ ย่ืนค�าขอกู้จะต้องไม่เคยเป็นผู้ ได้รับ

อนุมัติเงินกู้ สามัญเพ่ือคุ้ มครองชีวิตและ

ทรัพย์สนิมาก่อน

• ต้องฝากเงินออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงราย

เดือนไมน้่อยกวา่ 100 บาท ตลอดระยะเวลา

ท่ีมีเงินกู้ เพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สนิ

5. เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครอง 
ชีวิตและทรัพย์สิน  

เพื่อความมั่นใจ และปลอดภัยไว้ก่อน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้ออาวุธปืนและหรือเครื่องกระสุนปืน ใน
การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกสหกรณ์ ครอบครัวสมาชิก 
หรือทางราชการ

• ค�ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญ

• ส�ำเนำเอกสำรกำรขอซื้ออำวุธปืน (ใบ ป.3) และ

หรือส�ำเนำเอกสำรขอซื้อเครื่องกระสุนปืนของผู้กู้

• ใบเสนอรำคำ หรือเอกสำรโฆษณำสินค้ำ หรือ

สัญญำซื้อขำยซึ่งระบุรำคำอำวุธปืน

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวของผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน

• ส�ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ชีวิต 

พอเพียง

• สลิปเงินเดือน เดือนล่ำสุดของผู้กู้

   เอกสารหลักฐานประกอบค�ขอกู้

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 3534

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้

• ผอ่นช�าระเงินต้น และดอกเบีย้ในอตัรา

คงท่ีเทา่กนัทกุเดือน

• ผอ่นช�าระได้ไมเ่กิน 144 งวด

ระยะเวลาการอนุมัติ

อนมุตัเิงินกู้ภายใน 15 วนั ( นบัแตว่นัท่ี

ย่ืนเอกสารหลกัฐานครบถ้วน )

การรายงานผลการใช้เงินกู้

ผู้กู้ จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มท่ี

สหกรณ์ก�าหนดภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้

รับเงินกู้จากสหกรณ์ ซึง่แบบรายงานผลมีราย

ละเอียด ดงันี ้

• ส�าเนาเอกสารการมีอาวุธปืนไว้ใน

ครอบครอง (ใบ ป.4) และหรือส�าเนาเอกสาร

การมีเคร่ืองกระสนุปืนไว้ในครอบครอง

• ภาพถ่ายอาวุธปืนและหรือเคร่ือง

กระสนุปืน 

• ส�าเนาใบเสร็จรับเงินจากผู้ จ�าหน่าย

อาวธุปืนและหรือเคร่ืองกระสนุปืน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบีย้ เ ป็นไปตามประกาศ

สหกรณ์

การลงโทษ

• หากผู้กู้ ไม่รายงานผล หรือน�าเงินกู้ ไป

ใช้ผิดวตัถปุระสงค์ จะถกูปรับอตัราดอกเบีย้

เป็นร้อยละ 15 ตอ่ปี 

• ระงบัสทิธิเงินกู้ฉกุเฉิน 1 ปี เงินกู้สามญั

ทกุประเภทและเงินกู้ พิเศษ 2 ปี 

 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

• ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องสง่เงิน

คา่หุ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดือน

• จ�านวนเงินให้กู้ เม่ือรวมจ�านวนเงินกู้

สามญัทกุประเภทแล้วต้องอยูภ่ายในวงเงิน

กู้สามญัตามฐานเงินได้รายเดือนท่ีก�าหนด 

• ต้องเป็นผู้ ได้รับความเสียหายจากการ

ประสบภยั และมลูคา่ความเสยีหายไมน้่อย

กวา่ 80,000 บาท ทัง้นี ้จ�านวนเงินให้กู้ ต้อง

ไมเ่กินมลูคา่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริง

 ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้

• ผอ่นช�าระเงินต้น และดอกเบีย้ในอตัรา

คงท่ีเทา่กนัทกุเดือน

• ผอ่นช�าระได้ไมเ่กิน 144 งวด

6. เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห ์
ผู้ประสบภัย

 เพื่อเอื้ออาทรผู้ประสบภัย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้ประสบภัย เช่น อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยอื่น ๆ

• ค�ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญ

• ภำพถ่ำยที่อยู่อำศัยที่แสดงถึงควำมเสียหำยของ

ทรัพย์สิน

• หนังสือรับรองควำมเสียหำยและประเมินมูลค่ำ

ควำมเสียหำย

• ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของบ้ำนที่ประสบภัย ซึ่ง

สมำชิกมีชื่ออยู่

• ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ หรือประธำนกลุ่ม 

หรือผู้แทนสมำชิก หรือหนังสือรับรองจำกหน่วย

รำชกำรแห่งท้องที่

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวของผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน

• สลิปเงินเดือน เดือนล่ำสุดของผู้กู้  

   เอกสารหลักฐานประกอบค�ขอกู้

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 3736

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

ระยะเวลาการอนุมัติ

อนมุตัิเงินกู้ภายใน 10 วนัท�าการ (เม่ือ

เอกสารหลกัฐานครบถ้วน)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบีย้ เ ป็นไปตามประกาศ

สหกรณ์

 

การลงโทษ

หากผู้กู้ ไมร่ายงานผล หรือน�าเงินกู้ ไปใช้

ผิดวตัถปุระสงค์ จะถกูปรับอตัราดอกเบีย้เป็น

ร้อยละ 15 ตอ่ปี 

ระงบัสทิธิเงินกู้ฉกุเฉิน 1 ปี เงินกู้สามญั

ทกุประเภทและเงินกู้ พิเศษ 2 ปี 

 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

• ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องสง่เงิน

คา่หุ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดือน

• หากผู้กู้ มีหนีเ้งินกู้สามญัท่ีใช้บคุคลค�า้

ประกนั จะต้องมีหนีไ้มเ่กิน 50 % ของวงเงิน

กู้สงูสดุ

• จ�านวนเงินให้กู้ เม่ือรวมกบัเงินกู้สามญั

ทกุประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ตาม

ฐานเงินเดือนท่ีก�าหนด

7. เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
 การท่องเที่ยวคือก�าไรแห่งชีวิต

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
สมาชิก ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยว
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ส�าหรับสมาชิกและผู้ร่วมเดิน
ทางซึ่งเป็น คู่สมรส บิดามารดา 
และบุตรของสมาชิกเท่านั้น

• จ�านวนเงินกู้ ต้องไม่เกินจ�านวนเงินท่ี

จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายอ่ืนอีกไม่เกินคนละ 

10,000 บาท  

• ต้องฝากเงินออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

รายเดือนไมน้่อยกวา่ 100 บาท ตลอดระยะ

เวลาท่ีมีเงินกู้สามญัเพ่ือการทอ่งเท่ียว

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้

• ผอ่นช�าระเงินต้น และดอกเบีย้ในอตัรา

คงท่ีเทา่กนัทกุเดือน

• ผอ่นช�าระได้ไมเ่กิน 144 งวด

วิธีการช�าระเงินกู้

• หกัได้จากเงินได้รายเดือน หรือ

• หกัจากบญัชีเงินฝากท่ีสมาชิกมีอยู่กบั

สหกรณ์ (ทัง้นี ้ สามารถหกัจากเงินฝากหรือ

ดอกเบีย้เงินฝากก็ได้)

ระยะเวลาการอนมัุติ

อนุมัติเงินกู้ ภายใน  7 วันท�าการ (เม่ือ

เอกสารหลกัฐานครบถ้วน)

เง่ือนไข

• เพ่ือประโยชน์ในการประชาสมัพนัธ์ให้

แก่เพ่ือนสมาชิก สหกรณ์จงึขอให้สมาชิกผู้ได้

รับเงินกู้เพ่ือการทอ่งเท่ียว สง่ภาพถ่ายการทอ่ง

เท่ียว จ�านวน 2-5 ภาพ พร้อมบรรยายภาพ ให้

แก่สหกรณ์ภายใน 15 วนั นบัจากกลบัจากการ

ทอ่งเท่ียว

• กรณีมีเหตจุ�าเป็นไมส่ามารถไปทอ่งเท่ียว

ตามท่ีก�าหนดได้ ผู้กู้ ต้องน�าเงินมาช�าระคืน

สหกรณ์ภายใน 7 วนั  นบัแตว่นัก�าหนดเดนิทาง

• ค�ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญ

• โปรแกรมกำรท่องเที่ยวและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

กำรท่องเที่ยวของผู้กู้หรือของบริษัทน�ำเที่ยว

• ส�ำเนำหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องของ

ผู้กู้และผู้ร่วมเดินทำงส�ำหรับกรณีท่องเที่ยวต่ำง

ประเทศ

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวและส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของ

ผู้กู้และผู้ร่วมเดินทำง

• กรณีมีคู่สมรสหรือบุตรหรือบิดำมำรดำ ร่วมเดิน

ทำงด้วย ให้มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ำยค�ำขอกู้

สำมัญเพื่อกำรท่องเที่ยวเพื่อแสดงค่ำใช้จ่ำยของผู้

ร่วมเดินทำง

• ส�ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ชีวิต 

พอเพียง

• สลิปเงินเดือน เดือนล่ำสุดของผู้กู้

   เอกสารหลักฐานประกอบค�ขอกู้

กรณีไม่น�าเงนิไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 

จะถูกลงโทษตามระเบยีบสหกรณ์

การลงโทษ

• หากผู้กู้ ไม่รายงานผล หรือน�าเงินกู้ ไป

ใช้ผิดวตัถปุระสงค์ จะถกูปรับอตัราดอกเบีย้

เป็นร้อยละ 15 ตอ่ปี 

• ระงบัสทิธิเงินกู้ฉกุเฉิน 1 ปี เงินกู้สามญั

ทกุประเภทและเงินกู้ พิเศษ 2 ปี 

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
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หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้

• ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องสง่เงิน

คา่หุ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดือน

• เพ่ือซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตหรือประกนั

วินาศภยัส�าหรับผู้กู้  และหรือคูส่มรสและหรือ

บตุร และหรือบดิามารดา

• สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ของสมาชิกให้แก่

บริษัทประกนั โดยจา่ยเป็นงวดรายปีตามท่ี

ก�าหนดไว้ในแบบกรมธรรม์ 

• จ�านวนเงินกู้สงูสดุรายปี เป็นไปตาม

เง่ือนไขดงันี ้

- ให้กู้ ได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามกรมธรรม์

ประกนัชีวิตหรือประกนัวินาศภยั

- จ�านวนเงินกู้สามญัเพ่ือความมัน่คงของ

ครอบครัวเม่ือรวมกบัสทิธ์ิเงินกู้ฉกุเฉินเตม็สทิธ์ิ

แล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 90 ของทนุเรือนหุ้น 

8. เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง
ของครอบครัว
 เพือ่ส่งเสรมิสนับสนุนให้สมาชกิได้ออมเงนิสะสมระยะยาว บรรเทาความเดอืด
ร้อนเมือ่ประสบภยั รวมท้ังเพิม่หลักประกันความมัน่คงของชวีติและครอบครวั
ในอนาคต โดยการซือ้กรมธรรม์ประกันชวีติแบบต่าง ๆ  หรอืประกันวนิาศภยั 
เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเมื่อประสบภัยธรรมชาติ หรือ
ประกันรถยนต์ เป็นต้น

• ค�ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญ

•  ส�ำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร

• ส�ำเนำค�ำขอซื้อกรมธรรม์ฯ หรือใบแจ้งกำรช�ำระ

ค่ำเบี้ยประกัน ที่ระบุชื่อผู้กู้

   เอกสารหลักฐานประกอบค�ขอกู้

- จ�านวนเงินกู้สามญัเพ่ือความมัน่คง

ของครอบครัวเม่ือรวมเงินกู้สามญัทกุประเภท

แล้วต้องไม่เกินวงเงินกู้ตามฐานเงินเดือนท่ี

ก�าหนด

การช�าระเงินกู้  ให้ผู้กู้ช�าระคืนเงินกู้พร้อม

ดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเทา่กนัทกุงวด (เว้น

แตง่วดสดุท้าย) ภายในระยะเวลา 12 งวดเดือน

การคนืเงินกูก้รณีพ้นจากสมาชกิภาพ

กรณีผู้กู้ พ้นจากสมาชิกภาพด้วยเหตใุด

ก็ตาม สหกรณ์จะน�าทนุเรือนหุ้นหกัช�าระหนี ้

เงินกู้ฉกุเฉิน หนีเ้งินกู้สามญัเพ่ือความมัน่คง

ของครอบครัว และเงินกู้ อ่ืน ๆ ตามล�าดบั

อตัราดอกเบ้ีย

อัตราดอกเบีย้ เ ป็นไปตามประกาศ

สหกรณ์

จ�านวนเงินกู้ (บาท) เงินคงเหลือ (บาท)

ไม่เกิน 550,000 2,500

เกิน 550,000 – 1,000,000 3,500

เกิน 1,000,000 – 1,250,000 4,500

เกิน 1,250,000 – 1,500,000 5,500

เกิน 1,500,000 – 1,750,000 6,500

เกิน 1,750,000 – 2,000,000 8,000

เกิน 2,000,000 – 3,000,000 10,000

เกิน 3,000,000 14,000

กู้เงินสามัญทุกประเภท
จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือดังนี้

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

การจ่ายเงินกูแ้ละการช�าระคนืเงินกู ้

การจ่ายเงินกู้  สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ของ

สมาชิกในนามบริษัทประกนัฯ แทนผู้กู้ตามท่ี

ก�าหนดไว้ในค�าขอซือ้กรมธรรม์ฯ
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หลักประกัน

การใช้ทุนเรอืนหุ้นค�า้ประกัน

จ�านวนเงินกู้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่

หุ้นท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ ไม่ต้องมีบุคคลค�า้ประกัน

การใช้บุคคลค�า้ประกัน

• จ�านวนเงินกู้ สามัญและจ�านวนผู้ ค�า้

ประกนั

ส�หรับเงินกู้สามัญ
1. เงินกู้สามัญทั่วไป
2. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
3. เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
4. เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

5. เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
6. เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
7. เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
8. เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว

หลักประกันส�หรับเงินกู้สามัญทั้ง 8 ประเภท

จ�านวนเงินกู้ (บาท) จ�านวนผู้ค�้า (คน)

ไม่เกิน 300,000 2

เกิน 300,000 – 600,000 4

เกิน 600,000 – 1,000,000 5

เกิน 1,000,000 – 1,500,000 6

เกิน 1,500,000  ขึ้นไป 8

 ให้มีหลักประกันส�หรับเงินกู้ ดังนี้

• สมาชิกคนหนึง่จะค�า้ประกนัได้ไม่เกิน 

10 คน วงเงินค�า้ประกนัเทา่กบัวงเงินกู้ ท่ีตน

มีสทิธ์ิกู้  

• ผู้ ค� า้ประกันต้องมิใช่สมาชิกท่ีเป็น 

คูส่มรสของผู้กู้   

• ผู้ค�า้ประกันต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 

 6 เดือน

• ผู้ ค� า้ประกันคนใดขาดจากสมาชิก

ภาพ ผู้กู้ ต้องหาคนค�า้ประกนัแทนคนเดมิให้

เสร็จภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีสหกรณ์มี 

หนงัสอืแจ้ง

1. เงินกู้สามัญทั่วไป
2. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
3. เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
4. เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

5. เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
6. เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
7. เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
8. เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว

การใช้อสงัหารมิทรพัย์ค�า้ประกนั

สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์มาจ�านอง

เป็นหลกัประกันเต็มจ�านวนเงินกู้  แต่ต้องไม่

เกินร้อยละ 80 แหง่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

อสงัหารมิทรพัย์ท่ีเป็นหลกัประกัน

• โฉนดท่ีดนิหรือ นส.3ก. พร้อมสิง่ปลกู

สร้าง ต้องมีทางเข้า-ออก และไม่เป็นท่ีดิน

ท่ีห้ามจ�าหนา่ยจา่ย  โอน (เอกสารสทิธ์ิหลงั

แดง) หรือ

• หนงัสอืกรรมสทิธ์ิห้องชดุ (อ.ช.2) ทัง้นี ้

อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วต้องเป็นกรรมสทิธ์ิ

ของผู้กู้  หรือคูส่มรส หรือ บตุร (ยกเว้นบตุร

บญุธรรม)

การให้เงินกู้สามัญ
โดยใช้อสังหาริมทรัพย์จ�นองเป็นหลักประกัน

1.วตัถุประสงค์การขอกู้

สมาชิกผู้ ประสงค์ขอกู้ เงินกู้ สามัญโดย 

ไม่ใช้หุ้น เงินฝาก หรือบุคคลค�า้ประกัน 

สามารถ ย่ืนค� าขอกู้ เ งิ นกู้ ส ามัญโดยใ ช้

อสังหาริมทรัพย์จ�านองเป็นหลักประกันได้ 

ส�าหรับเงินกู้สามญัประเภทตา่งๆ ดงันี ้

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
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2.วงเงินกู้

วงเงินกู้ให้อยูภ่ายในวงเงินท่ีก�าหนดตาม

เงินได้รายเดือนของผู้ กู้ ประเภทเงินกู้ สามัญ  

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากดั ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

ดงันี ้

เงินได้รายเดือน (บาท) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน (บาท)

ไม่เกิน 13,000 750,000
13,001 – 14,000 850,000
14,001 – 15,000 900,000
15,001 – 17,000                 950,000 
17,001 – 19,000 1,000,000
19,001 – 21,000 1,100,000
21,001 – 23,000 1,200,000
23,001 – 25,000 1,300,000
25,001 – 27,000 1,400,000
27,001 – 29,000 1,500,000
29,001 – 32,000 1,600,000
32,001 – 35,000 1,700,000
35,001 – 38,000 1,800,000
38,001 – 41,000 1,900,000
41,001 – 44,000 2,000,000
44,001 – 47,000 2,100,000
47,001 – 50,000 2,200,000
50,001 – 53,000 2,300,000
53,001 – 56,000 2,400,000
56,001 – 60,000 2,500,000
60,001 – 64,000 2,600,000
64,001 – 68,000 2,700,000

 68,001  ขึ้นไป 3,000,000

3. คณุสมบัติของผูกู้้   หุ้น  ระยะเวลาการ

ผ่อนช�าระเงินกู้  และรายได้รายเดอืน 

คงเหลอื

คณุสมบตัิของผู้กู้   หุ้น  ระยะเวลาการ

ผ่อนช�าระเงินกู้  และรายได้รายเดือนคงเหลือ  

ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดส�าหรับผู้ กู้ ประเภท 

เงินกู้สามญั ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จ�ากดั วา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

สหกรณ์ 

4. อสังหารมิทรพัย์ทีเ่ป็นหลกัประกนั

(1) โฉนดท่ีดิน หรือ น.ส.3ก. พร้อมสิ่ง

ปลกูสร้าง ต้องมีทางเข้า-ออก และไมเ่ป็นท่ีดนิ 

ท่ีห้ามจ�าหน่ายจ่ายโอน (  เอกสารสิทธ์ิหลงั

แดง ) หรือ

(2) หนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด (อ.ช.2)  

ทัง้ นี  ้ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็น

กรรมสทิธ์ิของผู้กู้หรือคูส่มรสหรือบตุร (ยกเว้น

บตุรบญุธรรม)  

5. เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอกู้

(1 )  ใบค� าขอกู้ เ งินกู้ สามัญโดยใ ช้

อสงัหาริมทรัพย์จ�านองเป็นหลกัประกนั 

 (2) เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ตามท่ี

ทั้งนี้ จ�านวนเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ 80 แห่งมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์ที่น�ามาเป็นหลักประกัน    

ก�าหนดไว้ในประกาศการให้เงินกู้สามญั

แตล่ะประเภท 

(3)  ส�าเนาบตัรประชาชนหรือบตัร

ข้าราชการ ผู้กู้ /คูส่มรส ทะเบียนบ้านของ

ผู้ กู้ /คู่สมรส และส�าเนาทะเบียนสมรส    

ใบหยา่ ใบเปลีย่นช่ือ หรือนามสกลุ (ถ้ามี)  

(4) กรณีกรรมสทิธ์ิเป็นของบตุรต้อง

แนบส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนา

ทะเบียนบ้าน ของบตุร

(5)  สลปิเงินเดือนเดือนสดุท้ายของผู้กู้

(6) ส�าเนาเอกสารกรรมสทิธ์ิท่ีดนิหรือห้อง

ชดุขนาดเทา่ต้นฉบบั

(7) แผนท่ีท่ีตัง้อสงัหาริมทรัพย์โดยสงัเขป

6. ขัน้ตอนการกู ้และระยะเวลาการอนุมติั

(1) ย่ืนค�าขอกู้พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

(2) ผู้กู้จะต้องช�าระคา่ใช้จา่ย ดงันี ้

• ค่าประเมินหลกัทรัพย์ตามท่ีจ่ายจริง 

พร้อมนัดหมายตรวจสอบและประเมินหลกั

ประกนั 

• คา่ใช้จา่ยในการจดจ�านอง 

- กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล     

จ�านวน  1,000  บาท

- ตา่งจงัหวดั  จ�านวน  3,000  บาท

(3) สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาค�าขอ

กู้ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัย่ืนค�าขอ

    (4) กรณีได้รับอนมุตัเิงินกู้  สหกรณ์จะ

นดัหมายวนัท�านิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่

วนัท่ีอนมุตัเิงินกู้      

7. อตัราดอกเบ้ีย

อัตราดอกเบีย้ของเงินกู้ สามัญแต่ละ

ประเภทเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

 

8. การประกนัชวีติ

ผู้กู้ต้องท�าประกนัชีวิต และประกนัอคัคีภยั 

ตามท่ีสหกรณ์ก�าหนด

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
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เงินกู้ษพิเศ

วัตถุประสงค์แห่งการกู้

1. กู้ เพ่ือซือ้ห้องชดุ หรือบ้านพร้อมท่ีดิน

2. กู้ เพ่ือปลกูสร้างบ้านในท่ีดนิกรรมสทิธ์ิ

ของผู้กู้  และหรือคูส่มรส และหรือบตุร 

 3. กู้ เพ่ือซือ้ท่ีดนิพร้อมปลกูสร้างบ้าน 

 4. กู้ เพ่ือซือ้ห้องชดุข้างเคียงหรือท่ีดิน

 เงินกู้พิเศษมี 5 ประเภท ดังนี้
1. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
2. เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
3. เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
4. เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ 
5. เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น   

1.เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
นกน้อย รู้ท�รัง เพื่อวันหน้า

ข้างเคียงพร้อมบ้านซึง่สมาชิกผู้กู้ เป็นเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิเพ่ือขยายบริเวณ

5. กู้ เพ่ือไถ่ถอนจ�านองบ้านพร้อมท่ีดิน

หรือห้องชุด โดยช�าระหนีเ้งินกู้ เพ่ือการเคหะ

จากสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ

6. กู้ เ พ่ือไถ่ถอนจ�านองท่ีดินซึ่งเป็น

กรรมสิทธ์ิของผู้กู้  และหรือคู่สมรส และหรือ

บุตร โดยช�าระหนีเ้งินกู้ เพ่ือการเคหะจาก 

สถาบันการเงินอ่ืน ๆ พร้อมปลูกสร้างบ้าน 

พกัอาศยั 

7. กู้ เพ่ือต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือท่ี

อยูอ่าศยั 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพือ่การเคหะ

ต้องสง่คา่หุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน และมี

มลูคา่หุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ�านวนเงินกู้

จ�านวนเงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะ

วงเงินกู้ พิเศษเพ่ือการเคหะอนมุตัิไมเ่กิน 

8,000,000 บาท การพิจารณาจ�านวนเงินกู้จะ

ค�านงึถงึลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั คณุสมบตัขิอง

ผู้กู้  การลงทนุร่วมของผู้กู้  ความสามารถในการ

ช�าระหนีข้องผู้กู้และมลูคา่ของหลกัประกนั ดงันี ้

หลกัประกนัซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิห้องชดุ

• จ�านวนเงินกู้ ไมเ่กิน 2,500,000 บาท ให้

กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลกั

ประกนั

• จ�านวนเงินกู้ เกิน 2,500,000 บาท แตไ่ม่

เกิน 5,000,000 บาท ให้กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 95 

ของราคาประเมินหลกัประกนั

• จ�านวนเงินกู้ เกิน 5,000,000 บาท ขึน้

ไป ให้กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน

หลกัประกนั

หลักประกันซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน

• จ�านวนเงินกู้ไมเ่กิน 4,000,000 บาท    ให้

กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 100   ของราคาประเมินหลกั

ประกนั

• จ�านวนเงินกู้ เกิน    4,000,000 บาท    ให้

กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 95     ของราคาประเมินหลกั

ประกนั

ระยะเวลาผ่อนช�าระ 

ให้ผ่อนช�าระได้ไม่เกิน 360 งวด (ต้อง

พิจารณาถงึเงินได้รายเดือนคงเหลอืของผู้กู้ทัง้

ก่อนและเกษียณอายรุาชการด้วย 

ส�าหรับระยะเวลาการผ่อนช�าระของผู้กู้

ให้ผอ่นช�าระได้ไมเ่กินอาย ุ 70 ปี เว้นแตก่รณี 

ดงัตอ่ไปนี ้

• เงินกู้พิเศษซึง่ไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่

หุ้นหรือเงินฝากท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์

• กรณีผู้กู้ น�าเงินฝากมาเป็นหลกัประกัน

ร่วมกับอสังหาริมทรัพย์และเงินฝากนัน้มี

จ�านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของวงเงินกู้  ให้

ผู้กู้สามารถสง่งวดช�าระหนีไ้ด้ถงึอาย ุ75 ปี

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
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• กรณีกู้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของราคาประเมิน

หลกัประกนั ให้ผู้กู้สามารถสง่งวดช�าระหนีไ้ด้ถงึ

อาย ุ75 ปี

• กรณีมีผู้กู้ ร่วม การก�าหนดงวดสงูสดุใน

การช�าระหนี ้ ให้ผู้กู้ มีสทิธ์ิเลอืกนบัอายขุองผู้กู้

หรือผู้กู้ ร่วมก็ได้ โดยหากเลือกใช้อายขุองผู้กู้

ร่วมเป็นเกณฑ์แล้ว ให้ก�าหนดงวดช�าระหนีไ้ด้

ไมเ่กิน อาย ุ60 ปี 

เงินได้รายเดอืนคงเหลือ 

ส�าหรับเงินกู้ พิเศษเพ่ือการเคหะผู้ กู้ จะ

ต้องมีเงินรายได้รายเดือนรวมคงเหลือ ดงันี ้

(1) จ�านวนเงินกู้ไมเ่กิน 750,000 บาท  จะ

ต้องมีเงินได้รายเดือนไมน้่อยกวา่ 2,500 บาท

(2) จ�านวนเงินกู้ เกิน 750,000 บาท  แต่

ไมเ่กิน 1,000,000 บาท  จะต้องมีเงินได้ราย

เดือนไมน้่อยกวา่ 3,500 บาท

(3) จ�านวนเงินกู้ เกิน 1,000,000 บาท  แต่

ไมเ่กิน 1,5000,000 บาท จะต้องมีเงินได้ราย

เดือนไมน้่อยกวา่ 4,500 บาท

(4) จ�านวนเงินกู้ เกิน 1,500,000 บาท แต่

ไม่เกิน 2,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้ราย

เดือนไมน้่อยกวา่ 6,000 บาท

(5) จ�านวนเงินกู้ เกิน 2,000,000 บาท แต่

ไม่เกิน 3,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้ราย

เดือนไมน้่อยกวา่ 8,000 บาท

(6)  จ�านวนเงินกู้ เกิน 3,000,000 บาท 

แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้ 

รายเดือนไมน้่อยกวา่ 12,000 บาท

(7)  จ�านวนเงินกู้ เกิน 4,000,000 บาท 

แตไ่มเ่กิน 5,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้ราย

เดือนไมน้่อยกวา่ 16,000 บาท

(8)  จ�านวนเงินกู้เกิน 5,000,000 บาท จะ

ต้องมีเงินได้รายเดือนไมน้่อยกวา่ 20,000 บาท

กรณีการกู้ เงินพิเศษเพ่ือการเคหะ ผู้ กู้

สามารถน�าหลกัฐานเงินได้รายเดือนคงเหลือ

ของสมาชิกสมทบซึง่เป็นบตุรและหรือคูส่มรส

และหรือบิดามารดาของผู้กู้  มารวมกบัเงินได้

รายเดือนคงเหลือของผู้กู้ ได้ แต่ผู้กู้ ต้องมีเงิน

ได้คงเหลือไมน้่อยกวา่ 2,500 บาท

หลักฐานซึ่ งแสดงเ งินไ ด้รายเ ดือน

ประกอบค�าขอกู้ เงินกู้ เพ่ือการเคหะของผู้ กู้  

ของบตุรและหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดา 

ได้แก่ หลกัฐานการรับเงินเดือนสทุธิ ส�าเนา

สมดุบญัชีเงินฝากสถาบนัการเงินย้อนหลงั 6 

เดือน หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเงิน

กู้ เหน็สมควร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 

มี 3 ประเภท ดงันี้

ประเภท 1  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก
อตัราร้อยละ 3.50 ตอ่ปี (โดยใน 12 เดือน

แรก อตัราร้อยละ 0.00 ต่อปี) ส�าหรับปีท่ี 3 

เป็นต้นไป อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.55 ตอ่ปี โดย

มีเง่ือนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนก่อนก�าหนดภายใน

ระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสมาชิกท�านิตกิรรม 

หากสมาชิกมีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนก�าหนด

จะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมร้อยละ 3 ของยอดเงิน

กู้ทัง้หมด

ประเภท 2  อตัราดอกเบ้ียคงที ่2 ปีแรก
อตัราร้อยละ 4.50 ตอ่ปี (โดยใน 6 เดือนแรก 

อตัราร้อยละ 0.00 ตอ่ปี) ส�าหรับปีท่ี 3 เป็นต้นไป 

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.55 ตอ่ปี โดยมีเง่ือนไข

ห้ามสมาชิกไถ่ถอนก่อนก�าหนดภายในระยะเวลา 

3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสมาชิกท�านิตกิรรม หากสมาชิก

มีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนก�าหนดจะต้องเสยีคา่

ธรรมเนียมร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ทัง้หมด

ประเภท 3  อตัราดอกเบ้ียลอยตัวตาม
ประกาศสหกรณ์ 

ปัจจบุนัร้อยละ 5.55 ตอ่ปี โดยไมมี่เง่ือนไข

ห้ามสมาชิกไถ่ถอน สมาชิกมีความประสงค์จะ

ไถ่ถอนเม่ือใดก็ได้ โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนียมใดๆ

สมาชิกผู้กู้  จะได้รับเงินเฉลีย่คืนตัง้แตกู่้ เงิน

ในปีแรก และอตัราดอกเบีย้จะเปลีย่นแปลงตาม

ประกาศของสหกรณ์

หมายเหตุ    
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
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ขัน้ตอนการกู้เงินกูพ้เิศษเพือ่การเคหะ

1. ย่ืนค�าขอกู้ เงินกู้ พิเศษเพ่ือการเคหะ

พร้อมเอกสาร หลกัฐานประกอบการขอกู้ ให้

ครบถ้วน

2. ช�าระค่าธรรมเนียมประเมินราคา

หลกัประกนั กรณีปลกูสร้างบ้านต้องช�าระคา่

ธรรมเนียมตรวจสอบการก่อสร้างบ้าน

3. นดัวนัเวลาตรวจสอบและประเมินหลกั

ประกนั

4. เม่ือเอกสารครบถ้วนจะได้รับอนุมตัิ

ภายใน 30 วนั

5. ท�านิติกรรมสญัญากู้ ยืมเงิน สญัญา

จ�านองเป็นประกนั

1. เอกสำรส่วนตัวผู้กู้

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวของผู้กู้และคู่สมรส

• ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้กู้และของคู่สมรส

• ส�ำเนำทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบเปลี่ยนชื่อหรือ

นำมสกุล (ถ้ำมี)

• เอกสำรแสดงรำยได้ ใบรับรองเงินเดือน รำยได้อื่น 

ใบแจ้งยอดเงินเดือน (สลิป) ฉบับล่ำสุด  

ของผู้กู้, คู่สมรส

• เอกสำรกำรเดินบัญชีธนำคำรย้อนหลัง 6 เดือน

2. เอกสำรหลักประกัน

• ส�ำเนำเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน (เอกสำรสิทธิ์ห้องชุด 

โฉนดที่ดิน  น.ส.3ก.) ขนำดเท่ำต้นฉบับ

• สัญญำจะซื้อจะขำย (พร้อมเอกสำร ส่วนตัว 

ผู้จะขำย)

• แผนผัง แผ่นพับโบชัวร์โครงกำร แผนที่ตั้งที่ดิน

โดยสังเขป

• หนังสือรับรองรำคำประเมิน จำกส�ำนักงำนที่ดิน

3. เอกสำรกรณีปลูก ต่อเติม ดัดแปลงอำคำร

• ใบขออนุญำตปลูกสร้ำง ต่อเติม ดัดแปลง อำคำร

จำกทำงรำชกำร

• ส�ำเนำแบบแปลนกำรก่อสร้ำง (พิมพ์เขียว)

• รำยละเอียดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกสร้ำง 

ต่อเติม ดัดแปลงอำคำรพร้อมสัญญำจ้ำงเหมำ

ก่อสร้ำง 

4. เอกสำรกรณีไถ่ถอนจ�ำนอง

• สัญญำกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน และสัญญำ

จ�ำนอง

• หลักฐำนกำรผ่อนช�ำระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือ

ก่อนยื่นกู้

• หลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในอำคำร เช่น 

สัญญำซื้อขำย (ท.ด.13) ค�ำขอเลขที่บ้ำน

   เอกสารหลักฐานประกอบค�ขอกู้ การจ่ายเงินกู้พเิศษเพือ่การเคหะ

1. จา่ยเม่ือท�านิตกิรรมสญัญาครบถ้วน

2. กรณีกู้ เพ่ือปลกูสร้างบ้านบนท่ีดนิ จา่ย

เงินกู้ เป็นงวด ๆ ตามผลงานก่อสร้าง

 การประกันชีวติ

1. กรณีท่ีหลกัประกนัมีสภาพคลอ่งต�า่หรือ

อายุผู้กู้
ผ่อนช�าระ 15 ปี
อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิต
คุ้มครองหนี้(บาท)

ผ่อนช�าระ 20 ปี
อัตราค่าเบี้ยประกัน
ชีวิตคุ้มครองหนี้ (บาท)

25 ปี 1,043 1,524

30 ปี 1,272 1,889

35 ปี 1,623 2,506

40 ปี 2,199 3,655

45 ปี 3,423 5,956

เพศหญิง (ต่อทุนประกัน 100,000 บาท)

อายุผู้กู้
ผ่อนช�าระ 15 ปี
อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิต
คุ้มครองหนี้(บาท)

ผ่อนช�าระ 20 ปี
อัตราค่าเบี้ยประกัน
ชีวิตคุ้มครองหนี้ (บาท)

25 ปี 2,810 3,977

30 ปี 3,160 4,646

35 ปี 3,929 5,921

40 ปี 5,215 8,062

45 ปี 7,288 11,563

เพศชาย (ต่อทุนประกัน 100,000 บาท )

หมายเหตุ    
อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ ข้อมูลณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

ผู้กู้ มีรายได้ทางเดียว สหกรณ์อาจก�าหนดให้ผู้กู้

ท�าประกนัชีวิตเพ่ือคุ้มครองหนี ้

2. ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่ก�าหนดให้ท�า

ประกนัชีวิตคุ้มครองหนีผู้้กู้อาจท�าประกนัชีวิต

เองตามความสมคัรใจก็ได้

3. ทัง้ 2 กรณีข้างต้นสหกรณ์ให้เงินกู้ เพ่ือ

ส�าหรับจา่ยคา่เบีย้ประกนัชีวิตคุ้มครองหนีด้้วย

อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้

ตารางอัตราการผ่อนช�าระต่อเดือน (โดยประมาณ) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 ต่อปี

   จ�านวนเงิน (บาท) 
ระยะเวลาผ่อนช�าระ
15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี

100,000 960 840 780 740
500,000 4,780 4,190 3,860 3,670
1,000,000 9,560 8,370 7,720 7,340
1,500,000 14,340 12,550 11,580 11,010
2,000,000 19,120 16,730 15,440 14,680
2,500,000 23,900 20,920 19,300 18,350
3,000,000 28,670 25,100 23,160 22,020

อัตราการผ่อนช�าระต่อเดือน (โดยประมาณ)

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 5150

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
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สิทธพิเิศษสนิเชือ่วนาเคหะ 

เฉพาะสมาชกิสหกรณ์เท่านัน้

1. ไมเ่สียคา่จดจ�านอง 1% ของวงเงินกู้

2. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันชีวิต

คุ้มครองหนี ้ คา่เบีย้ประกนัต�่าและมีสิทธ์ิกู้คา่

เบีย้ประกนัได้

1. ให้กู้ได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่หุ้นท่ี

สมาชิกผู้กู้มีอยูใ่นสหกรณ์ ณ วนัท่ีย่ืนค�าขอกู้

2. เงินกู้พิเศษซึง่ไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่

หุ้นท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ หากผู้กู้ ผิดนดัไม่

ช�าระหนีต้ามสญัญาเงินกู้ เม่ือผู้กู้ออกจากสหกรณ์

ตามข้อบงัคบั ผู้กู้ ต้องยินยอมให้สหกรณ์น�าเงิน

หรือสทิธิประโยชน์ท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์มา

ช�าระหนีต้ามจ�านวนท่ีค้างช�าระตอ่สหกรณ์

3. ผอ่นช�าระไมเ่กิน 360 เดือน 

4. อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศ

สหกรณ์

การลงโทษ

• สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้จะต้องน�าเงินกู้ ไปใช้

ตามวตัถปุระสงค์แหง่การขอกู้

• หากผู้กู้ ไมน่�าเงินไปใช้ตามวตัถปุระสงค์  

จะถกูปรับอตัราดอกเบีย้เป็นร้อยละ 15  ตอ่ปี 

ระงบัสทิธ์ิการกู้ เงินเพ่ือเหตฉุกุเฉิน 1 ปี เงินกู้

สามญัทกุประเภทและเงินกู้ พิเศษ 2 ปี 

2. เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90
ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

5. อนมุตัเิงินกู้ภายใน 1 วนั

6. เอกสารประกอบการย่ืนกู้

• ค�าขอกู้และสญัญากู้ เงินสามญั

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนผู้กู้   

1. เงินกู้ พิเศษซึง่ไมเ่กินร้อยละ 90 ของเงิน

ฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ ให้กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 90 

ของจ�านวนเงินฝากท่ีสมาชิกผู้กู้หรือผู้จ�าน�ามี

อยูใ่นสหกรณ์ ณ วนัท่ีย่ืนค�าขอกู้

2. เงินกู้ พิเศษท่ีใช้เงินฝากเป็นหลัก

ประกัน ผู้ กู้ หรือผู้ จ�าน�าต้องน�าเงินฝากท่ีมี

อยู่กับสหกรณ์จ�าน�ากับสหกรณ์ตามแบบท่ี

สหกรณ์ก�าหนด 

3. เงินกู้ พิเศษท่ีใช้เงินฝากเป็นหลัก

ประกนั หากผู้กู้ ผิดนดัไมช่�าระหนีต้ามสญัญา

เงินกู้  ผู้ กู้ หรือผู้ จ�าน�ายินยอมให้สหกรณ์ใช้

3. เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90
ของเงินฝากที่สมาชิก มีอยู่ในสหกรณ์

สิทธิเบิกถอนเงินฝากของผู้กู้หรือผู้จ�าน�าท่ีได้

จ�าน�าไว้กบัสหกรณ์ช�าระหนีเ้งินกู้ดงักลา่วตาม

จ�านวนท่ีค้างช�าระได้โดยมิต้องบอกกลา่ว

4.  ผอ่นช�าระไมเ่กิน 360 เดือน 

5. อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศ

สหกรณ์

6.  อนมุตัิภายใน 1 วนั

7.  เอกสารประกอบการย่ืนกู้

• ค�าขอกู้และสญัญากู้ เงินพิเศษ

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

• สมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินกู้ พิเศษเพ่ือประกอบกิจการนัน้ เป็น

เงินกู้ พิเศษท่ีสหกรณ์ก�าหนดขึน้เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมฐานะ เพ่ิมรายได้ และสร้างความ

มัน่คงให้แก่สมาชิกและครอบครัว

การก�าหนดหลักเกณฑ์ หลักประกัน

ส�าหรับเงินกู้  เงินงวดช�าระหนี ้ และเง่ือนไข

4. เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ

อ่ืน ๆ ของเงินกู้ พิเศษเพ่ือประกอบกิจการ

ตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามประกาศ

สหกรณ์ ทัง้นี ้ ประกาศดงักล่าวต้องได้รับ

คะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต�่ากว่าสามในสี่

ของจ�านวนคณะกรรมการด�าเนินการผู้ เข้า

ร่วมประชมุ

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
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 เงินกู้ พิเศษเพ่ือการอ่ืน เป็นเงินกู้ พิเศษท่ี

สหกรณ์ก�าหนดให้มีขึน้เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก

ในเร่ืองต่างๆ เป็นการเฉพาะ โดยมีก�าหนด

ระยะเวลาการด�าเนินการ

การก�าหนดหลักเกณฑ์ หลักประกัน

ส�าหรับเงินกู้  เงินงวดช�าระหนี ้และเง่ือนไขอ่ืน ๆ   

5. เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น

ของเงินกู้ พิเศษเพ่ือการอ่ืนตามวรรคก่อน ให้

เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทัง้นี ้ประกาศดงั

กลา่วต้องได้รับคะแนนเสยีงเหน็ชอบไมต่�่ากวา่

สามในสีข่องจ�านวนคณะกรรมการด�าเนินการ

ผู้ เข้าร่วมประชมุ

การประกันชีวิตกลุ่ม

1.ในกรณีท่ีสมาชิกเลือกท�าประกนัชีวิต

กลุ่มค่าเบีย้ประกันท่ี 35 บาท สหกรณ์จ่าย

สนบัสนนุคา่เบีย้ประกนัชีวิตกลุม่ให้กบัสมาชิก

เดือนละ 35 บาท ความคุ้มครองเฉพาะกรณี

เสยีชีวิตทัว่ไป 100,000 บาท เสยีชีวิตเน่ืองจาก

อบุตัเิหต ุ150,000 บาท จนถงึอาย ุ70 ปี

2.ในกรณีท่ีสมาชิกเลือกท�าประกนัชีวิต

กลุม่คา่เบีย้ประกนัเกินกวา่ 35 บาท สหกรณ์

สหกรณ์จะท�าประกันชีวติกลุม่ให้กับ
สมาชิกทุกรายตามทีบ่รษิทัประกนั
ชีวติตอบรบัการท�าประกนัชวีติ

หนี้สามัญรวมทุกประเภท อัตราเบี้ยประกัน
ต่อเดือน (บาท) วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตทั่วไป วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตอุบัติเหตุ

100,001 - 500,000 270 500,000 1,000,000
500,001 - 800,000 470 800,000 1,600,000
800,001 - 900,000 540 900,000 1,800,000
900,001 - 1,000,000 600 1,000,000 2,000,000
1,000,001 - 1,500,000 900 1,500,000 3,000,000
1,500,001 - 1,600,000 960 1,600,000 3,200,000
1,600,001 – 1,700,000 1,020 1,700,000 3,400,000
1,700,001 – 1,800,000 1,080 1,800,000 3,600,000
1,800,001 – 1,900,000 1,140 1,900,000 3,800,000
1,900,001 – 2,000,000 1,200 2,000,000 4,000,000

จ่ายสนับสนุนค่าเบีย้ประกันชีวิตกลุ่มให้กับ

สมาชิกเดือนละ 50 บาทหรือปีละ 600 บาท

ตอ่คน จนถงึอาย ุ70 ปี

การท�าประกันชีวิตเพ่ิมเติมและท�าประกัน

ชีวิตให้กับบุคคลในครอบครัว

สมาชิกมีสทิธิท�าประกนัชีวิตเพ่ิมเตมิ ตามหนี ้

รวมทกุประเภท ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ดงันี ้

การประกันชีวิตกลุ ่ม

การประกันชีวิตกลุ ่ม
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• สมาชิกท่ีอาย ุ66 ปีขึน้ไป รับท�าประกนั

ชีวิตกลุม่ท่ีอตัราเบีย้ประกนั 270 บาท เทา่นัน้

• สมาชิกท่ีสมคัรประกนัใหม ่จะต้องมีอายุ

ไมเ่กิน 65 ปี

• สมาชิกท่ีอายุครบ 65 ปี ก่อนวันท่ี 1 

พฤษภาคม 2559 และประกันสิน้สุดความ

คุ้มครองไปแล้ว ไม่สามารถสมคัรท�าประกนั

ใหมไ่ด้

สมาชิกมีสิทธิท�าประกันชีวิตเพิ่มให้กับ

บุคคลในครอบครัว ดังนี้

• บตุรสมาชิกอาย ุ14 วนั - 25 ปี กรณีสมคัร

ก่อน 1 พฤษภาคม 2559 รับท�าประกนัชีวิตท่ี

อตัราเบีย้ประกนั 470 บาท เทา่นัน้ ประกนัสิน้

สดุความคุ้มครองเม่ือสมาชิกอาย ุ70 ปี 

• คูส่มรสสมาชิกอาย ุ66 ปี รับท�าประกนั

ชีวิตกลุม่ท่ีอตัราเบีย้ประกนั 270 บาท เทา่นัน้ 

ประกนัสิน้สดุความคุ้มครองเม่ือสมาชิกอาย ุ

70 ปี 

• กรณีสมคัรประกนัใหม ่คูส่มรสสมาชิกจะ

ต้องมีอายไุมเ่กิน 65 ปี

• คูส่มรสสมาชิกไมส่ามารถท�าประกนัชีวิต

กลุม่ อตัราเบีย้ประกนัชีวิตท่ีสงูกวา่สมาชิกได้

• ความคุ้มครองของคูส่มรสสมาชิกจะสิน้

สดุเม่ือมีอายคุรบ 70 ปี แตห่ากสมาชิกอายคุรบ 

70 ปี ก่อนคูส่มรส  การท�าประกนัชีวิตกลุม่จะ

สิน้สดุความคุ้มครองพร้อมสมาชิก

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ดงันี ้

 อัตราเบี้ยประกัน
ต่อเดือน (บาท)                                           

วงเงินคุ้มครอง 
เสียชีวิตทั่วไป

วงเงินคุ้มครอง 
เสียชีวิตอุบัติเหตุ

270 500,000 1,000,000
470 800,000 1,600,000

ประกันชีวิตจะมีผลคุ้มครอง 

เม่ือสหกรณ์น�าสง่คา่เบีย้ประกนัให้บริษัท

ประกนัชีวิต หรือมีการเรียกเก็บคา่เบีย้ประกนั

ตามใบเสร็จรับเงิน   และบริษัทตอบรับการ

ประกนัชีวิตของท่านแล้ว สามารถตรวจสอบ

ผ่าน Application Forestco-op 4.0 หรือ  

Forest co-op online 

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต 

เอกสารประกอบการขอรบัสินไหม

กรณีเสียชีวติ เน่ืองจากเจบ็ป่วย

• ส�าเนาใบมรณะบตัร

• ส�าเนาบตัรประจ�าประชาชนผู้ เสยีชีวิต 

• ส�าเนาทะเบียนบ้านท่ี ประทบัตรา “ตาย”

• หนงัสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล 

(กรณีเสยีชีวิตท่ีโรงพยาบาล) 

• ใบรับแจ้งการตาย (กรณีเสยีชีวิตท่ีบ้าน) 

พร้อมแนบส�าเนาบตัรข้าราชการของผู้ ใหญ่

บ้านหรือก�านันและส�าเนาทะเบียนบ้านของ

ผู้ใหญ่บ้านหรือก�านนั 

กรณีเสียชีวติ เน่ืองจากอุบตัเิหตุ

• ส�าเนาใบมรณะบตัร

• ส�าเนาบตัรประจ�าประชาชนผู้ เสยีชีวิต         

• ส�าเนาทะเบียนบ้านท่ี ประทบัตรา “ตาย”

 ส�ำหรับสมำชิก

• แบบฟอร์มใบค�ำขอเอำประกันชีวิตกลุ่ม 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้จำก  

www.025798899.com

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน  

• หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ส�ำหรับคู่สมรสสมำชิก

• แบบฟอร์มใบค�ำขอเอำประกันชีวิตกลุ่ม 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้จำก  

www.025798899.com 

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนผู้สมัครท�ำประกัน 

• ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้สมัครท�ำประกัน

• ส�ำเนำทะเบียนสมรส

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของสมำชิก

• หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ส�ำหรับบุตรสมำชิก

• แบบฟอร์มใบค�ำขอเอำประกันชีวิตกลุ่ม  

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้จำก 

• www.025798899.com

• ส�ำเนำสูติบัตร  (กรณีบุตรอำยุไม่ครบ 15 ปี)

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนผู้สมัครท�ำประกัน 

• ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้สมัครท�ำประกัน

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของสมำชิก

• หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

   เอกสารประกอบการสมัครประกันชีวิต

• รายงานประจ�าวนัเก่ียวกบัคดี

• ใบรายงานชนัสตูรพลกิศพ 

หมายเหตุ  เอกสารประกอบการขอรับเงินสินไหม 
ขอจ�านวน 2 ชุด พร้อมเซ็นรับรองส�าเนาทุกฉบับ

การประกันชีวิตกลุ ่ม

การประกันชีวิตกลุ ่ม
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บริษัทประกันปฏิเสธจ่ายสินไหม 

กรณีใดบ้าง

• กรณีร่วมโครงการประกนัชีวิตกบัสหกรณ์

ครัง้แรก เม่ือผู้ท�าประกนัเป็นโรคร้ายแรง และ

เสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรก ท่ีเข้าร่วม

โครงการประกนัชีวิตกบัสหกรณ์ ซึง่การตรวจ

สอบประวตัิทางการรักษาของแพทย์แล้ว พบ

วา่ เป็นโรคร้ายแรง โดยปกปิด หรือแถลงโรค

อนัเป็นเทจ็

• กรณีเพ่ิมวงเงินคุ้มครองชีวิต เม่ือผู้ท�า

ประกนัเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน และเสียชีวิต

ภายในระยะเวลา 1 ปีแรก ท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิม

ผลประโยชน์คุ้มครอง ซึง่การตรวจสอบประวตัิ

ทางการรักษาของแพทย์ แล้วพบวา่ เป็นโรคร้าย

แรงมาก่อนการเพ่ิมผลประโยชน์คุ้มครอง บริษัท

จะจ่ายเงินสินไหมในวงเงินทุนประกันเดิม 

 

การประกันชีวิตจะมีผลยกเลิกและส้ินสุด

การคุ้มครองชีวิต 

เม่ือสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบีย้

ประกนัชีวิตเดือนใดเดือนหนึง่ได้ หรือสมาชิก

อายุครบอายุ 70 ปี (กรณีบัตรประจ�าตัว

ประชาชนไม่ระบวุนัท่ีและเดือนเกิด ให้ถือว่า

เกิดวนัท่ี 1 มกราคม ของปีนัน้)  

บุตรที่มีอายุ 25 ปี จะสิ้นสุดความ

คุ้มครองทันที   

ยกเว้นกรณีบตุรสมาชิกสมคัรท�าประกนั

ตัง้แต ่1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  ประกนั

สิน้สดุความคุ้มครองเม่ือสมาชิกอายคุรบ 70 ปี

สิทธิการรับสินไหมกรณีสมาชิกสูญหาย

ขัน้ตอนการด�าเนินการ 

1. เม่ือสมาชิกท่ีท�าประกนัชีวิตสญูหายให้

ทายาทแจ้งความตอ่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

2. ทายาทต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ

ภายใน 30 วนั นับจากวนัแจ้งความต่อเจ้า

หน้าท่ีต�ารวจ   โดยแนบเอกสาร ดงันี ้

2.1 ส�าเนาใบแจ้งความจากสถานีต�ารวจ

2.2 ส�าเนาเอกสารประจ�าตวัของสมาชิก

ผู้สญูหาย

3. ทายาทยงัคงต้องช�าระคา่เบีย้ประกนั

ให้บริษัทประกันเสมือนสมาชิกยังมีชีวิตอยู่

จนกวา่จะมีค�าสัง่ศาลวา่เป็นบคุคลสาบสญู

4. คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณารับ

ทราบการสญูหายของสมาชิกผู้นัน้เพ่ือด�าเนิน

การตอ่ไป

5. สหกรณ์ต้องน�าสง่ส�าเนาบนัทกึรายงาน

การประชมุคณะกรรมการด�าเนินการครัง้ท่ีรับ

ทราบการสญูหายของสมาชิก พร้อมส�าเนาใบ

แจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ และเอกสารท่ี

เก่ียวข้องให้บริษัทประกนัชีวิต  ภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการด�าเนินการมีมตรัิบ

ทราบ

6. เม่ือครบ 5 ปี หรือตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด ทายาทต้องย่ืนค�าร้องขอต่อศาล  

เพ่ือให้ศาลมีค�าสัง่ให้สมาชิกผู้นัน้เป็นบุคคล

สาบสญู

7. เม่ือศาลมีค�าสัง่ให้สมาชิกผู้นัน้เป็น

บคุคลสาบสญู ให้ทายาทน�าส�าเนาค�าสัง่ศาล

ดงักลา่วย่ืนตอ่สหกรณ์ ซึง่สหกรณ์จะได้ด�าเนิน

การเพ่ือขอรับสนิไหมตอ่ไป

ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองทุพพลภาพสิ้น

เชิงถาวร และการสูญเสียอวัยวะ

การทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร หมายถึง 

ทพุพลภาพถงึขนาดไมส่ามารถประกอบหน้าท่ี

การประกันชีวิตกลุ ่ม

การประกันชีวิตกลุ ่ม
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การงานใด ๆ  ในอาชีพประจ�าหรืออาชีพอ่ืน ๆ  ได้

โดยสิน้เชิงตลอดไป และการทพุพลภาพสิน้เชิง

ถาวรนัน้ต้องเกิดขึน้ต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อย

กวา่ 180 วนั  และกรณีตอ่ไปนีถื้อวา่เป็นการ

ทพุพลภาพสิน้เชิงถาวรด้วย คือ

1.สญูเสียมือ สองข้าง หรือเท้าสองข้าง 

หรือสายตาสองข้างโดย

2.สญูเสยีมือหนึง่ข้าง หรือเท้าหนึง่ข้าง 

3. สญูเสยีมือหนึง่ข้างและสายตาหนึง่ข้าง

4. สญูเสยีเท้าหนึง่ข้างและสายตาหนึง่ข้าง

การสูญเสียตา หมายถงึ ตาบอดสนิท 

และไมมี่ทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถงึ การ

ถกูตดัออกจากร่างกายตัง้แตข้่อมือ หรือข้อเท้า

และให้หมายรวมถงึหรือสญูเสยีสมรรถภาพใน

การใช้งานของอวยัวะนัน้โดยสิน้เชิงถาวร

เมื่อสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
หรือสูญเสียอวัยวะ ให้ทายาทแจ้ง
ต่อสหกรณ์และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ

ให้สหกรณ์ภายใน 180 วัน นับจากวันที่
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร   

สหกรณ์มอบสวสัดกิารเพ่ือวนัเกิดสมาชิก

ให้กบัสมาชิกทกุคน ในวนัคล้ายวนัเกิดสมาชิก

และวนัคล้ายวนัก่อตัง้สหกรณ์  ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 28 

กนัยายนของทกุปี โดยสมาชิกไมต้่องย่ืนเอกสาร

เพ่ือขอรับสวสัดกิารนี ้ สมาชิกท่ีรับโอนมาจาก

สหกรณ์อ่ืนให้นบัอายกุารเป็นสมาชิก ตัง้แตว่นัท่ี

สหกรณ์ได้รับโอนผู้นัน้เป็นสมาชิกสหกรณ์

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ 

• จา่ยให้แก่สมาชิกทกุคนในวนัคล้ายวนั

เกิดสมาชิก จ�านวน   100  บาท

สวัสดิการสมาชิก
ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต

18

• จา่ยให้แก่สมาชิกทกุคนในวนัคล้ายวนั

ก่อตัง้สหกรณ์ตามอายกุารเป็นสมาชิก

- อายกุารเป็นสมาชิก  1 – 15 ปี                      

 จ�านวน   100   บาท

- อายกุารเป็นสมาชิก  15 ปีขึน้ไป                  

 จ�านวน   200    บาท 

- อายกุารเป็นสมาชิก  30 ปีขึน้ไป                  

 จ�านวน   300    บาท

กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก

1. สวัสดกิารเพือ่วนัเกดิสมาชกิ
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• การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับ

ตัง้แตว่นัเข้าเป็นสมาชิกถึงวนัคล้ายวนัก่อตัง้

สหกรณ์ (28 กนัยายน) เศษของปีให้ตดัทิง้

• สหกรณ์จะน�าฝากเงินสวัสดิการดัง

กล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของ

สมาชิกท่ีเปิดไว้กบัสหกรณ์

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ 

• ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี

• จา่ยให้แก่ผู้ส�าเร็จการศกึษา ตัง้แตร่ะดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ต้นขึน้ไป จ�านวน 

1,000 บาท ตอ่หนึง่ประกาศนียบตัรหรือหนึง่

ปริญญาบตัร  

• ย่ื น ข อ รั บ ส วัส ดิ ก า ร พ ร้ อ ม ส� า เ น า

ประกาศนียบตัรหรือปริญญาบตัรหรือหนงัสอื

รับรองการส�าเร็จการศึกษา ภายในก�าหนด

เวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีส�าเร็จการศกึษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ต้นหรือชัน้สงูหรือ

ได้รับอนมุตัปิริญญาบตัร 

• สหกรณ์จะน�าฝากเงินสวสัดกิารดงักลา่ว

เข้าบญัชีออมทรัพย์สินมธัยสัถ์ของสมาชิกท่ี

เปิดไว้กบัสหกรณ์

2. สวัสดิการเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก

เอกสารประกอบ

1.ใบค�าขอรับสวสัดิการเพ่ือสง่เสริมการ

ศกึษาของสมาชิก  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้

จาก  www.025798899.com   

2.ส�าเนาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ต้น 

หรือชัน้สงู ส�าเนาปริญญาบตัร หรือหนงัสือ

รับรองการส�าเร็จการศึกษา ภายในก�าหนด

เวลา  1 ปี นบัแตว่นัท่ีส�าเร็จการศกึษาหรือได้

รับอนมุตัปิริญญาบตัร

3.ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

4.ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

3. สวัสดิการเพื่อ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี

• จา่ยให้ตามท่ีจา่ยจริงแตไ่มเ่กิน 500 บาท 

สมาชิกคนหนึง่ ๆ  มีสทิธ์ิได้รับสวสัดกิารไมเ่กิน 

3 ครัง้ตลอดอายกุารเป็นสมาชิก

• ย่ืนขอรับสวสัดกิารพร้อมแนบใบเสร็จรับ

เงินฉบบัจริง ภายในก�าหนดเวลา 90 วนั นบั

แตว่นัช�าระเงิน

• สหกรณ์จะน�าฝากเงินสวสัดกิารดงักลา่ว

เข้าบญัชีออมทรัพย์สินมธัยสัถ์ของสมาชิกท่ี

เปิดไว้กบัสหกรณ์

เอกสารประกอบ

1. ใบค�าขอรับสวสัดกิารเพ่ือสง่เสริมการ

เรียนรู้ของสมาชิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 

www.025798899.com   

2. ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริงจากหนว่ยงาน

ของรัฐ หรือองค์กรในก�ากบัของรัฐ หรือสหกรณ์

เป็นผู้จดัขึน้

3. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

การเรียนรู้ หมายความวา่ การเรียน การศกึษา การสมัมนา การอมรม เก่ียวกบัความรู้ทกุสาขา

วิชาการท่ีหนว่ยงานของรัฐ  องค์กรในก�ากบัของรัฐ หรือสหกรณ์เป็นผู้จดัขึน้ 

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 6362

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี

• จา่ยให้แก่สมาชิกท่ีอปุสมบทหรือประกอบ 

พิธีฮจัญ์  รายละ 2,000 บาท เพียงครัง้เดียว

• ย่ืนขอรับสวสัดิการภายในก�าหนดเวลา 

120 วนั นบัจากวนัท่ีลาสกิขาบท หรือวนัท่ีเดนิ

ทางกลบัจากการประกอบพิธีฮจัญ์ 

• สหกรณ์จะน�าฝากเงินสวสัดกิารดงักลา่ว

เข้าบญัชีออมทรัพย์สินมธัยสัถ์ของสมาชิกท่ี

เปิดไว้กบัสหกรณ์

4. สวัสดิการเพื่ออุปสมบ 
หรือประกอบพิธีฮัจญ์

เอกสารประกอบ

• ใบค� าขอ รับสวัสดิการสมา ชิก เ พ่ือ

อปุสมบทหรือประกอบพิธีฮจัญ์ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com   

• ส�า เนาหลักฐานการอนุญาตให้ลา

อปุสมบท ตามระเบียบของทางราชการ หรือ

ส�าเนาใบสุทธิท่ีแสดงว่าได้อุปสมบทหรือ

ส�าเนาการอนญุาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจัญ์ 

ตามระเบียบของทางราชการ หรือหลกัฐาน

อ่ืนท่ีแสดงวา่ได้เดนิทางไปประกอบพิธีฮจัญ์ 

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

• ส�าเนาทะเบียนบ้าน

คู่มือสมาชิก62 คู่มือสมาชิก62

5. สวัสดิการเพื่อการสมรส

6. สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี

• จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย 

จา่ยเงินสวสัดกิารให้รายละ 1,000 บาท เพียง

ครัง้เดียว

• ย่ืนขอรับสวสัดิการภายในก�าหนดเวลา 

120 วนั นบัแตว่นัท่ีจดทะเบียนสมรส

• สหกรณ์จะน�าฝากเงินสวสัดกิารดงักลา่ว

เข้าบญัชีออมทรัพย์สินมธัยสัถ์ของสมาชิกท่ี

เปิดไว้กบัสหกรณ์

เอกสารประกอบ

• ใบค�าขอรับสวสัดกิารเพ่ือการสมรส 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 

www.025798899.com     

• ส�าเนาทะเบียนสมรส

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

• ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี

• จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้ เป็น

เจ้าของกรรมสทิธ์ิบ้านหรือห้องชดุและมีช่ือใน

ทะเบียนบ้าน โดยจา่ยให้ ครอบครัวละ 1,000 

บาท เพียงครัง้เดียว   

• กรณีซือ้บ้านหรือห้องชุดหรือเพ่ือปลูก

สร้างบ้านโดยกู้ เงินกู้ พิเศษเพ่ือการเคหะจาก

สหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการให้แก่

สมาชิกผู้ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ โดยจ่ายให้

ครอบครัวละ 2,000 บาท ตอ่บ้านหนึง่หลงั

• ย่ืนขอรับสวสัดิการภายในก�าหนดเวลา 

120 วนั นบัจากวนัท่ีมีกรรมสทิธ์ิในบ้านหลงั

กลา่ว โดยพิจารณาจากหลกัฐานดงันี ้

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 6564

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

• กรณีซือ้ขายหรือยกให้ พิจารณาจากวนั

จดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิ

• กรณีปลกูสร้างบ้านเอง พิจารณาจาก

วันท่ีได้รับเลขท่ีบ้านแต่ทัง้นีว้ันท่ีได้รับเลขท่ี

บ้านต้องไมเ่กิน 2 ปี นบัแตว่นัได้รับอนญุาตให้

ก่อสร้าง 

• สหกรณ์จะน�าฝากเงินสวัสดิการดัง

กล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของ

สมาชิกท่ีเปิดไว้กบัสหกรณ์

เอกสารประกอบ

1 . ใ บ ค� า ข อ รั บ ส วัส ดิ ก า ร เ พ่ื อ บ้ า น

หลังใหม่  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 

www.025798899.com   

2.หลักฐานของสมาชิกท่ีแสดงว่าเป็น

บ้านหลงัใหม่

• ส�าเนาสญัญาซือ้ขายท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกู

สร้างของกรมท่ีดนิ (ทด.13 หรือ อช.16) หรือ

• ส�าเนาสญัญาเงินกู้ เพ่ือการเคหะของ

สถาบนัการเงิน หรือ

• ส�าเนาใบอนญุาตปลกูสร้างอาคารจาก

ทางราชการ หรือ

• ส�าเนาใบอนญุาตให้เลขหมายประจ�าบ้าน

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

 3. หลกัฐานแสดงสทิธ์ิและการอยูอ่าศยั

• ส�าเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่ท่ีมีช่ือ

สมาชิกผู้ขอรับสวสัดกิารไมว่า่ในฐานะเจ้าบ้าน

หรือผู้อยูอ่าศยั 

• ส�าเนาเอกสารแสดงสทิธ์ิในท่ีดนิท่ีมีช่ือ

ของสมาชิก หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงว่าเป็น

เจ้าของกรรมสทิธ์ิในบ้านดงักลา่ว หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี

• จ่ายเงินสวสัดิการเพ่ือรับขวญัทายาท

ใหม่ของสมาชิกท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

(ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส)  

ครอบครัวละ  1,000 บาท 

• ย่ืนขอรับสวัสดิการพร้อมทัง้แนบ

ส�าเนาสูติบัตรและส�าเนาทะเบียนสมรส 

ภายในก�าหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันท่ี 

คลอดบตุร

• สหกรณ์จะน� าฝากเ งินสวัสดิการ 

ดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของ

สมาชิกท่ีเปิดไว้กบัสหกรณ์

เอกสารประกอบ

• ใบค�าขอรับสวัสดิการเ พ่ือรับขวัญ

ทายาทใหม่  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 

www.025798899.com   

• ส�าเนาสตูิบตัร

• ส�าเนาทะเบียนสมรส

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

• ส�าเนาทะเบียนบ้าน

7. สวัสดิการเพื่อ
รับขวัญทายาทใหม่



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 6766

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา 

• ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี

• สมาชิก 1 คน ย่ืนขอรับทนุการศกึษาบตุร

ได้ 1 คน กรณีท่ีสมาชิกและคูส่มรสเป็นสมาชิก

สหกรณ์และมีบตุรมากกวา่ 1 คน สามารถย่ืน

ขอรับทนุการศกึษาบตุรได้ทัง้สองคน โดยสมาชิก 

1 คน ตอ่บตุร 1 คน

• สมาชิกท่ีได้รับสวสัดกิารสมาชิกท่ีไมมี่

บตุรหรือเป็นโสดแล้ว ไมมี่สทิธ์ิขอรับทนุการศกึษา

ของบตุรสมาชิก

• สหกรณ์มอบทนุการศึกษาให้แก่บุตร

สมาชิก(รวมถงึบตุรบญุธรรมตามกฎหมาย) ท่ี

มีอายตุัง้แต ่3 ปีและไมเ่กิน 25 ปีบริบรูณ์ 

ประเภทของทนุ   

ทนุการศกึษามี 3 ประเภท บตุรสมาชิก 1 คน 

มีสทิธ์ิสมคัรขอรับทนุได้ประเภทใดประเภทหนึง่ 

ดงันี ้   

(1) ทนุส่งเสริมการศกึษา 

• มอบให้บตุรสมาชิกทกุคนท่ีสง่ใบสมคัร

ขอรับทนุทกุระดบัชัน้การศึกษา ตัง้แต่ระดบั

อนบุาล – ปริญญาตรี  ทนุละ 600 บาท 

(2) ทนุเรียนด ี

• มอบให้บตุรสมาชิกท่ีมีผลการเรียนดี  ตัง้แต่

ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 – ปริญญาตรี ในแตล่ะ

ระดบัชัน้การศกึษา ให้ได้รับไมเ่กิน 3,500 บาท 

(โดยให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์)  

• บตุรสมาชิกท่ีได้รับทนุสง่เสริมการศกึษา

หรือทนุเรียนดีแล้ว เม่ือส�าเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาตรี (เกียรตนิิยม) มีสทิธิขอรับทนุเพ่ิม ดงันี ้

8. สวัสดิการเพื่อ 
การศึกษาของบุตรสมาชิก

• เกียรตนิิยมอันดบั 1   

ได้รับทนุเพ่ิม  2,500  บาท  

• เกียรตนิิยมอันดบั 2   

ได้รับทนุเพ่ิม  1,000  บาท

 (3)  ทนุส่งเสริมการศกึษากรณีพเิศษ 

มอบให้บุตรสมาชิกท่ีศึกษาในโรงเรียน

สอนคนพิการ หรือเป็นเดก็ท่ีต้องได้รับการดแูล

เป็นพิเศษ ทัง้นีส้ถานศึกษาจะต้องได้รับการ

รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวนเงิน

และจ�านวนทนุให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

ซึง่จ�านวนเงินของทนุต้องไมเ่กิน 3,500 บาท

เอกสารประกอบ 

• ใบค�าขอรับสวัสดิการเพ่ือการศึกษา

ของบตุรสมาชิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก  

www.025798899.com   

• ส�าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบตุรสมาชิก

• หนงัสือรับรองการศกึษา หรือเอกสาร

ท่ีแสดงว่าก�าลงัศึกษาอยู่ในปีท่ีขอรับทุนการ

ศกึษาบตุร

• ใบระเบียนการศกึษาหรือผลการเรียน

เฉลี่ยของปีการศกึษาท่ีผา่นมา (เฉพาะขอทนุ

เรียนดี)

• หนังสือรับรองการส�าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และส�าเนาใบประกาศ

เกียรติคุณเกียรตินิยมระดับ ปริญญาตรี 

(เฉพาะขอทนุเกียรตินิยม)

• หนงัสอืรับรองจากสถานศกึษาสอนคน

พิการ หรือเด็กท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(เฉพาะทนุสง่เสริมการศกึษากรณีพิเศษ)

• ย่ืนค�าขอรับทุนการศึกษาระหว่าง

เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม ของทกุปี  

(ตามประกาศสหกรณ์)

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 6968

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

สหกรณ์ขอมอบสวสัดิการเพ่ือสมาชิกท่ี

ไมมี่บตุรหรือเป็นโสด ได้แก่สมาชิกท่ีไมมี่ บตุร

โดยชอบด้วยกฎหมายและหมายความรวม

ถึงบุตรบุญธรรมด้วย หรือสมาชิกท่ีไม่มีการ

สมรสตามกฎหมายและหมายความรวมถึง

ผู้ ท่ีหย่าร้างแล้วและเม่ือสมาชิกได้ใช้สิทธ์ิรับ

เงินสวสัดิการตามระเบียบนีไ้ปแล้วไม่มีสิทธ์ิ

รับสวสัดกิารเพ่ือการศกึษาของบตุรสมาชิกอีก

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• สมาชิกต้องมีอายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป 

และมีอายกุารเป็นสมาชิกไมน้่อยกวา่ 15 ปี

• สมาชิกท่ีรับโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน ให้

นบัอายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต่วนัท่ีสหกรณ์ได้

รับโอนผู้นัน้เป็นสมาชิกสหกรณ์

• สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการจ�านวน 

3,000 บาท เพียงครัง้เดียว 

• กรณีสมาชิกและคูส่มรสเป็นผู้มีสทิธ์ิได้

รับเงินสวสัดกิาร สหกรณ์จะจา่ยเงินสวสัดกิาร

ให้ทัง้ 2 คน

• สหกรณ์จะน�าฝากเงินสวัสดิการดัง

กล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของ

สมาชิกท่ีเปิดไว้กบัสหกรณ์

เอกสารประกอบ

• ใบค�าขอรับสวัสดิการเ พ่ือ 

ส ม า ชิ ก ท่ี ไ ม่ มี บุ ต ร ห รื อ เ ป็ น โ ส ด 

ด า ว น์ โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้ จ า ก 

www.025798899.com

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

9. สวัสดิการเพื่อสมาชิก 
ที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• สหกรณ์จะท�าประกันชีวิตกลุ่มให้กับ

สมาชิกทุกรายตามท่ีบริษัทประกันชีวิตตอบ

รับการท�าประกนัชีวิต

• ในกรณีท่ีสมาชิกเลือกท�าประกนัชีวิต

กลุ่มค่าเบีย้ประกันท่ี 35 บาท สหกรณ์จ่าย

สนบัสนนุคา่เบีย้ประกนัชีวิตกลุม่ให้กบัสมาชิก 

35 บาท ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิต

จ�านวน 100,000 บาท เสยีชีวิตอบุตัเิหตจุ�านวน 

150,000 บาท

• ในกรณีท่ีสมาชิกเลือกท�าประกนัชีวิต

กลุม่คา่เบีย้ประกนัเกินกวา่ 35 บาท สหกรณ์

จ่ายสนับสนุนค่าเบีย้ประกันชีวิตกลุ่มให้กับ

สมาชิกรายละ 50 บาท / เดือน รวม 600 บาท/ปี

• เม่ือสมาชิกเสยีชีวิต ให้ทายาทแจ้งเป็น

หนงัสือพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานเพ่ือขอรับ

เงินสนิไหมทดแทนภายใน ก�าหนด 180 วนันบั

ตัง้แตว่นัเสียชีวิต 

• กรณีสมาชิกมีหนีค้้างช�าระอยู่กับ

สหกรณ์ สหกรณ์จะน�าเงินสินไหมทดแทนท่ี

ได้รับมาช�าระหนีท่ี้ค้างช�าระอยู่กับสหกรณ์ 

สว่นเงินท่ีเหลือสหกรณ์จะจ่ายให้กบัผู้ รับโอน

ประโยชน์ตามหนังสือตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์

ตอ่ไป

เอกสารประกอบเมื่อสมาชิกเสียชีวิต

• ส�าเนาใบมรณะบตัร

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัผู้ เสียชีวิต

• ส�าเนาทะเบียนบ้านประทบัตรา “ตาย” 

• ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร ต า ย จ า ก โ ร ง

พยาบาล (กรณีเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล)

• ใบรับแจ้งการตาย (กรณีเสียชีวิต 

ท่ีบ้าน) พร้อมแนบส�าเนาบตัรข้าราชการของ

ผู้ใหญ่บ้านหรือก�านนั และส�าเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้ใหญ่บ้านหรือก�านนั

• ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า วั น เ ก่ี ย ว กั บ ค ดี  

(กรณีเสียชีวิตด้วยอบุตัเิหต)ุ

• ใ บ ร า ย ง า น ชั น สู ต ร พ ลิ ก ศ พ 

(กรณีเสียชีวิตด้วยอบุตัเิหต)ุ

10. สวัสดิการเพื่อการ 
ประกันชีวิตสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 7170

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• ผู้ มีสิท ธ์ิได้ รับสวัสดิการ ต้องเป็น

สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน การนบั

อายกุารเป็นสมาชิกให้นบัตัง้แตว่นัแรกเข้าเป็น

สมาชิกจนถงึวนัประสบภยั

• สมาชิกคนหนึง่มีสทิธ์ิรับเงินสงเคราะห์

ผู้ประสบภยัตามระเบียบนีไ้ด้เพียงปีละ 1 ครัง้ 

• ย่ืนขอรับสวสัดกิารภายในก�าหนดเวลา 

60 วนั นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุการประสบภยั หาก

พ้นก�าหนดนีแ้ล้วเป็นอนัหมดสทิธ์ิในการขอรับ

เงินสงเคราะห์

ประสบภยั หมายถงึ ความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่ท่ีอยูอ่าศยัของสมาชิก อนัเน่ืองมาจากภยั

ธรรมชาต ิเชน่ อทุกภยั  วาตภยั อคัคีภยั ธรณีพิบตัภิยั เป็นต้น และให้หมายรวมถงึอบุตัภิยัอ่ืน ๆ 

ท่ีเกิดแก่ท่ีอยูอ่าศยัด้วย

ความเสียหายที่จะได้รับเงนิสงเคราะห์ตามระเบยีบนี ้หมายถงึ ความเสียหายตอ่บ้าน

ท่ีอยูอ่าศยัและทรัพย์สนิท่ีอยูภ่ายในบ้านหลงัดงักลา่ว แตไ่มร่วมถงึยานพาหนะและทรัพย์สนิท่ีอยู่

ภายนอกบ้าน

จ�านวนเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์

สมาชิกประสบภัย ให้จ่ายดังนี้

(1) ท่ีอยู่อาศยัเสียหายทัง้หมดไม่อาจ

ซ่อมแซมได้ ให้จ่ายตามท่ีเสียหายจริงแต่ไม่

เกินรายละ

• กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน 

จา่ย 40,000  บาท

• กรณีเป็นผู้อาศยัและมีช่ือในทะเบียนบ้าน 

จา่ย 30,000  บาท

• กรณีเป็นผู้อาศยัแตไ่มมี่ช่ือในทะเบียนบ้าน 

จา่ย 10,000  บาท

11. สวัสดิการเพื่อ 
สงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

(2) ท่ีอยู่อาศยัเสียหายบางสว่น ให้จ่าย

ตามท่ีเสียหายจริงแตไ่มเ่กินรายละ

• กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน 

จา่ย  4,000  บาท

• กรณีเป็นผู้อาศยัและมีช่ือในทะเบียนบ้าน 

จา่ย  3,000  บาท

• กรณีเป็นผู้อาศยัแตไ่มมี่ช่ือในทะเบียนบ้าน 

จา่ย  1,000  บาท

(3)  กรณีท่ีอยูอ่าศยัเป็นบ้านพกัของทาง

ราชการ ไม่ว่าจะมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านหรือ

ไม่ก็ตาม ให้จ่ายเฉพาะทรัพย์สินท่ีเสียหาย

ซึ่งอยู่ในท่ีอยู่อาศัยและเป็นกรรมสิทธ์ิของ

สมาชิกผู้นัน้ ตามมลูคา่ท่ีเสยีหายจริงแตไ่มเ่กิน 

รายละ 3,000 บาท ให้มีหนงัสือรับรองของผู้

บงัคบับญัชาว่าสมาชิกผู้นัน้ได้อยู่อาศยัและ

ทรัพย์สนิได้รับความเสียหายจริง

เอกสารประกอบ

• ใบค�าขอรับสวสัดิการเพ่ือสงเคราะห์

สมาชิกประสบภยั ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้

จาก www.025798899.com

• ส�าเนาทะเบียนบ้านท่ีประสบภัยซึ่ง

สมาชิกมีช่ืออยู ่ส�าหรับผู้อยูอ่าศยัแตไ่มมี่ช่ือใน

ทะเบียนบ้านจะต้องมีพยานหลกัฐานอนัควร 

เช่ือได้วา่เป็นผู้อยูอ่าศยัในบ้านหลงัดงักลา่วจริง

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของสมาชิก

• รายการประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ี 

เสียหาย

• รูปถ่ายท่ีอยู่อาศัย ท่ี เสียหายและ

ปรากฏเลขท่ีบ้าน

• รูป ถ่ายรายการท รัพย์สิน ท่ี ไ ด้ รับ

ความเสียหายตามรายการประเมินมลูค่า

ทรัพย์สนิท่ีเสียหาย

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 7372

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ

สมาชิกเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ ดังนี้ 

1.  กรณีสมาชิกถงึแก่กรรม  

จา่ยให้รายละ    20,000  บาท

2.  กรณีสมาชิกทพุพลภาพ  

จา่ยให้รายละ    20,000  บาท

3.กรณีสมาชิกบาดเจ็บสาหสั               

จา่ยให้รายละไมเ่กิน 10,000  บาท

12. สวัสดิการเพื่อ 
ช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เอกสารประกอบ ดังนี้

1  ใบค� าขอ รั บสวัสดิ การ เ พ่ื อช่ วย

เหลือสมาชิกเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก  

www.025798899.com   

2. ผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยงานท่ีสมาชิก

สงักัดอยู่แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสาร

หลกัฐาน ดงันี ้

• เอกสารท่ีแสดงว่าถึงแก่กรรม (ส�าเนา

 เน่ืองมาจากปฏบิตัหิน้าที่ราชการ หมายความว่า การปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตามอ�านาจ

หน้าท่ีรับผิดชอบหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชาหรือหนว่ยราชการ 

 ทพุพลภาพ หมายความว่า ได้รับอนัตรายจนไมส่ามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้ หรือสญู

เสียอวยัวะ ดงัตอ่ไปนี ้  สญูเสียตาหนึง่ข้าง  สญูเสียมือหนึง่ข้างหรือเท้าหนึง่ข้าง สญูเสียการได้ยิน

โดยสิน้เชิงและไมมี่ทางรักษาให้หายได้ 

บาดเจบ็สาหสั หมายความว่า ได้รับอนัตรายอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้ ลิน้ขาด เสีย

อวยัวะอ่ืนใดหรือเสยีความสามารถในการดมกลิน่ หน้าเสยีโฉมอยา่งตดิตวั แท้งลกู จิตพิการอยา่ง

ตดิตวั ป่วยเจ็บเรือ้รังซึง่อาจถงึตลอดชีวิต ป่วยเจ็บซึง่ต้องใช้เวลารักษาหรือจนประกอบกรณียกิจ

ตามปกตไิมไ่ด้ไมน้่อยกวา่ 20 วนั 

ใบมรณะบตัร) หรือหนงัสอืของสถานพยาบาล

หรือแพทย์ท่ีรับรองวา่ ทพุพลภาพหรือบาดเจ็บ

สาหสัแล้วแตก่รณี

• หนงัสือรับรองของผู้บงัคบับญัชาหรือ

หน่วยงานท่ีสมาชิกนัน้สงักัดอยู่ หรือพยาน

หลกัฐานอ่ืนใดอนัเช่ือได้วา่การถงึแก่กรรมหรือ

ทพุพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหสันัน้เน่ืองมาจาก

ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการแล้วแตก่รณี 

3. ย่ืนขอรับสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือ

สมาชิกเน่ืองมาจากการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ 

ภายในก�าหนด 180 วนั นบัแตว่นัถงึแก่กรรม 

หรือได้รับอนัตรายจนถงึทพุพลภาพ หรือบาด

เจ็บสาหสั 

การจ่ายเงิน ให้จ่ายแก่บุคคลดังนี้

• กรณีถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่คู่สมรส  

หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนงัสือตัง้ผู้ รับ

โอนประโยชน์ 

• กรณีทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส 

ให้จ่ายแก่สมาชิกผู้นัน้ หรือผู้ รับมอบอ�านาจ 

หรือคู่สมรส หรือทายาทโดยธรรม โดยแนบ

เอกสารดงันี ้

• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของ

สมาชิก คูส่มรส หรือทายาท

• ส�าเนาใบมรณะบตัร (กรณีถงึแก่กรรม)

• ส�าเนาทะเบียนบ้านท่ีประทับตราว่า 

“ตาย” (กรณีถงึแก่กรรม)

• ส� า เ น า ท ะ เ บี ย น บ้ า น ข อ ง คู่ ส ม ร ส  

หรือทายาท

• ส�าเนาทะเบียนสมรส 

• ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของคู่

สมรส หรือทายาท (ธนาคารกรุงไทย หรือ 

ธนาคารไทยพาณิชย์)

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 7574

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• สมาชิกต้องมีอายคุรบ 60 ปี และมีอายุ

การเป็นสมาชิกตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี

• การนบัอายขุองสมาชิก และอายกุาร

เป็นสมาชิก ให้นบัถงึวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุ

ปีเศษของปีให้ตดัทิง้ 

• สมาชิกท่ีรับโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน ให้

นบัอายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต่วนัท่ีสหกรณ์ได้

รับโอนผู้นัน้เป็นสมาชิกสหกรณ์

• การคิดค�านวณเงินสวัสดิการเพ่ือ

บ�าเหน็จสมาชิก ให้ค�าณวณจากจ�านวนปีท่ีเป็น

สมาชิกคูณด้วยจ�านวนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์

หารด้วยหนึ่งร้อย หากต�่ากว่า 2,000 บาท 

 ให้จา่ย 2,000 บาท แตท่ัง้นีจ้�านวนเงินบ�าเหน็จ

ต้องไม่เกิน 10,000 บาท จ่ายเพียงครัง้เดียว

เม่ือสมาชิกอายคุรบ 60 ปี

• กรณีสมาชิกยังมีหนีค้้างช�าระอยู่กับ

สหกรณ์เกินกว่าร้อยละ 90 ของทนุเรือนหุ้น 

ให้สหกรณ์น�าเงินท่ีค�านวณได้มาช�าระหนีข้อง

สมาชิกท่ีค้างช�าระอยูท่ัง้หมดก่อน

• จ่ายเงินสวสัดิการให้สมาชิกในเดือน

ตุลาคมของทุกปี หรือตามท่ีคณะกรรมการ

เหน็สมควร 

• สหกรณ์จะน�าฝากเงินสวัสดิการดัง

กล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของ

สมาชิกท่ีเปิดไว้กบัสหกรณ์

13. สวัสดิการเพื่อ 
บ�เหน็จสมาชิก

14. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูล 
สมาชิกอาวุโส

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• สมาชิกต้องมีอายุตัง้แต่ 61 ปีขึน้ไป 

และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อย 

กวา่ 10 ปี

• การนบัอายขุองสมาชิก และอายกุาร

เป็นสมาชิก ให้นบัถงึวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุ

ปี เศษของปีให้ตดัทิง้ 

• สมาชิกท่ีรับโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน ให้

นบัอายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต่วนัท่ีสหกรณ์ได้

รับโอนผู้นัน้เป็นสมาชิกสหกรณ์

• จ่ายเงินสวสัดิการให้สมาชิกในเดือน

ตลุาคม ของทกุปี หรือตามท่ีคณะกรรมการ

ด�าเนินการเหน็สมควร 

• จ่ายเงินสวสัดิการให้แก่สมาชิกอาวโุส 

ตามรายละอียด ดงันี ้

- สมาชิกอาวุโสท่ีมีอายุการเป็น

สมาชิกไมน้่อยกวา่ 10 ปี      จา่ย 1,000 บาท  

- สมาชิกอาวุโสท่ีมีอายุการเป็น

สมาชิกตัง้แต ่20 ปี             จา่ย 1,500 บาท 

- สมาชิกอาวุโสท่ีมีอายุการเป็น

สมาชิกตัง้แต ่30 ปี              จา่ย 2,000 บาท

สหกรณ์จะน�าฝากเงินสวสัดกิารดงักลา่ว

เข้าบญัชีออมทรัพย์สินมธัยสัถ์ของสมาชิกท่ี

เปิดไว้กบัสหกรณ์ 

สวัสดิการสมาชิก

คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 7574



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 7776

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

 หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• จ่ ายใ ห้แ ก่สมา ชิก ท่ีทุพพลภาพ  

ค�านวณตามอายกุารเป็นสมาชิก ปีละ 8,000 

บาท หากเศษของปีเกินกวา่ 6 เดือนให้นบัเป็น 

1 ปี ทัง้นีไ้มเ่กิน 80,000 บาท โดยให้จา่ยเป็น

รายเดือน ๆ ละ 4,000 บาท จนกวา่จะครบ

• กรณีสมาชิกผู้ ท่ีได้รับเงินสงเคราะห์

ตามระเบียบนีเ้สียชีวิตก่อนได้รับเงินครบ

ตามจ�านวน ให้จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือแก่ผู้ รับ

ประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย

• ให้สมาชิกหรือทายาทหรือผู้ รับโอน

ประโยชน์ท�าหนงัสอืแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดย

เร็ว พร้อมทัง้แสดงใบรับรองแพทย์หรือหลกั

ฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

 ผู้ที่ทุพพลภาพก่อนเป็นสมาชิก

ไ ม่ มีสิ ท ธ์ิ ไ ด้ รับ เ งินส วัสดิ ก าร เพื่ อ

สงเคราะห์สมาชกิตามระเบยีบนี ้

15. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห ์
สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ

ทุพพลภาพ หมายความว่า สูญเสียอวัยวะ ดังต่อไปนี้  สูญเสียตาหนึ่งข้าง สูญเสียมือหนึ่งข้างหรือเท้าหนึ่ง
ข้าง สูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางรักษาให้หายได้ หรือเจ็บป่วยถึงขึ้นหย่อนความสามารถจนต้อง
ออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแล้วเจ็บป่วยจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี ้
สภาพหย่อนความสามารถต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 180 วัน

เอกสารประกอบ

• ใบค�าขอรับสวสัดิการเพ่ือสงเคราะห์

สมาชิกเม่ือทพุพลภาพ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ได้จาก   www.025798899.com

• ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง จ า ก แ พ ท ย์ ผู้ ท� า 

การรักษา

• รูปถ่ายของสมาชิกขณะท่ีทพุพลภาพ

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน      

• ส�าเนาทะเบียนบ้าน

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการเพ่ือช่วย

เหลอืงานศพบดิา มารดา คูส่มรส หรือบตุรของ

สมาชิก ให้ศพละ 2,000 บาท 

• ย่ืนขอรับสวสัดกิารภายในก�าหนดเวลา  

60 วนั นบัแตว่นัท่ีถงึแก่กรรม 

• สหกรณ์จะน�าฝากเงินสวัสดิการดัง

กล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของ

สมาชิกท่ีเปิดไว้กบัสหกรณ์

      

เอกสารประกอบ

• ใ บ ค� า ข อ รั บ ส วัส ดิ ก า ร เ พ่ื อ ช่ ว ย

เหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และ

บุตรสมาชิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 

www.025798899.com

• ส�าเนาใบมรณะบตัรผู้ถงึแก่กรรม

• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและ

16. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ
งานศพบิดา มารดา คู่สมรส 
และบุตรของสมาชิก

ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้ถงึแก่กรรม

• ส�าเนาทะเบียนสมรส (ผู้ ถึงแก่กรรม

เป็นคูส่มรสสมาชิก)

• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและ

ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับสวสัดกิาร

สหกรณ์ขอมอบสวสัดกิารเพ่ือชว่ยเหลอืงานศพบดิา มารดา คูส่มรส และบตุรของสมาชิก เพ่ือ

มอบเป็นสิง่ของแสดงการไว้อาลยัและหรือเงินร่วมท�าบญุ ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั   

สวัสดิการสมาชิก

สวัส
ดิกา

รเพ
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ยเห
ลือง

านศ
พ
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คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 7978

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• สหกรณ์จะจ่ายเงินเพ่ือสงเคราะห์การ

ศพส�าหรับสมาชิกท่ีมิได้ท�าประกนัชีวิต ตาม

อายกุารเป็นสมาชิกปีละ 10,000 บาท หาก

เศษของปีเกินกวา่ 6 เดือน ให้นบัเป็น 1 ปี ทัง้นี ้

ต้องไมเ่กิน 100,000 บาท

• สหกรณ์จะจ่ายเงินเพ่ือสงเคราะห์การ

ศพให้สมาชิกท่ีเสียชีวิตและมีอายเุกิน 70 ปี 

• เม่ือสมาชิกเสยีชีวิตให้ผู้มีสทิธ์ิได้รับเงิน

หรือทายาทแจ้งเป็นหนงัสอืพร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานในการขอรับเงินสวัสดิการภายใน

ก�าหนด 180 วนั นบัแตว่นัเสยีชีวิต เม่ือพ้นก�าหนด

นีแ้ล้วเป็นอนัหมดสทิธ์ิในการขอรับเงิน

• กรณีสมาชิกมีหนีค้้างช�าระอยู่กับ

สหกรณ์ สหกรณ์จะน�าเงินท่ีได้รับมาช�าระหนีท่ี้

ค้างช�าระ สว่นเงินท่ีเหลอืสหกรณ์จะจา่ยให้กบั

ผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายตอ่ไป

17. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห ์
การศพส�หรับสมาชิก 
ที่มิได้ท�ประกันชีวิต 

เอกสารประกอบ

• ส�าเนาใบมรณะบตัร

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัผู้ เสียชีวิต

• ส�าเนาทะเบียนบ้านประทบัตรา “ตาย” 

• ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร ต า ย จ า ก โ ร ง

พยาบาล (กรณีเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล)

• ใบรับแจ้งการตาย (กรณีเสียชีวิต 

ท่ีบ้าน) พร้อมแนบส�าเนาบตัรข้าราชการของ

ผู้ใหญ่บ้านหรือก�านนั และส�าเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้ใหญ่บ้านหรือก�านนั

• รายงานประจ�าวนัเก่ียวกบัคดี  

(กรณีเสียชีวิตด้วยอบุตัเิหต)ุ

• ใบรายงานชนัสตูรพลกิศพ 

(กรณีเสียชีวิตด้วยอบุตัเิหต)ุ

สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิได้รับต้องเป็นผู้ ท่ีมิได้รับเงินสวสัดิการเพ่ือการประกนัชีวิตสมาชิก หรือท�า

ประกนัชีวิตกลุม่แล้วแตไ่ด้รับการปฏิเสธการจา่ยเงินสนิไหมจากบริษัทผู้ รับประกนั

18. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ
งานศพสมาชิก

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• จ่ายเงินสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลืองาน

ศพสมาชิกจ�านวน 3,000 บาท

• ย่ืนขอรับสวสัดกิารภายในก�าหนดเวลา 

60 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีถงึแก่กรรม 

เม่ือสมาชิกเสียชีวิตสหกรณ์ขอมอบสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลืองานศพสมาชิก โดยมอบเป็น

สิง่ของแสดงการไว้อาลยัและหรือเงินร่วมท�าบญุงานศพสมาชิก ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่า

ไม้ จ�ากดั ซึง่ผู้ มีสทิธ์ิย่ืนขอรับสวสัดกิารได้แก่ผู้แทนสมาชิก หรือบดิา มารดา  คูส่มรส บตุร หรือ

ทายาทโดยชอบธรรมของสมาชิกผู้ ท่ีถงึแก่กรรม   

เอกสารประกอบ

• ใบค�าขอรับสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือ

ศพสมาชิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 

www.025798899.com

• ส�าเนาใบมรณะบตัรของสมาชิกผู้ถึง 

แก่กรรม

• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและ

ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ถงึแก่กรรม

• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและ

ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับสวสัดกิาร

• ส�าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ ขอรับ

สวสัดกิารเป็นคูส่มรสของสมาชิกผู้ถงึแก่กรรม)

• ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้

ขอรับเงินสวัสดิการ (ธนาคารกรุงไทย หรือ 

ธนาคารไทยพาณิชย์)

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก

 สวัสดิการเพื่อ
ช่วยเหลืองานศพสมาชิก



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 8180

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

1เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง

สหกรณ์ให้จ่ายได้ในกรณีดังนี้

• เพ่ือการฝึกอบรม สมัมนา การศกึษา

ดงูาน และการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์

• เพ่ือสง่เสริมการศกึษาวิชาการสหกรณ์

ในสถาบนัการศกึษา

• เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ

สหกรณ์

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

2การยื่นขอรับทุนเพื่อการศึกษาอบรม 

ให้ยื่นเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 

 

3สหกรณ์จะพิจารณาจ่ายเงินทุนเพื่อ

การศึกษาอบรมให้ตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การขอรับทุนเพื่อการศึกษาอบรม



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 8382

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

1.สมาชิกสามารถเบิกถอนเงินจากบญัชี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ได้ด้วยบัตรสหกรณ์ 

ATM  CLICK CO-OP CARD ผ่านตู้  ATM  

สหกรณ์  ตู้  ATM  ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

ออมสนิ ทัว่ประเทศ ไมเ่สียคา่ธรรมเนียมใดๆ 

หรือจะโอน- ถอน-ฝาก ผ่านธนาคารกรุงไทย 

ก็สามารถท�าได้อยา่งสะดวกเชน่กนั          

ในการรับเงินทุกประเภทจากสหกรณ์
บริการที่สะดวก รวดเร็ว

ฝากเข้าออมทรัพย์ ถอนด้วยบัตรสหกรณ์ ATM

บริการรับเงิน

2. ประเภทเงินท่ีสหกรณ์จะโอนเข้าบญัชี

ออมทรัพย์สนิมธัยสัถ์ของสมาชิกมี ดงันี ้

• เงินกู้ฉกุเฉิน

• เงินกู้สามญัทกุประเภท

• เงินสวสัดกิารทกุประเภท

• เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

• เงินงวดช�าระหนีร้ายเดือนกรณีสมาชิก

ย่ืนกู้หลงัจากท�ารายการเรียกเก็บประจ�าเดือน 

หรือช�าระหนีเ้ดมิครบถ้วนแล้ว

• เงินประเภทอ่ืน ๆ 

ทุกประเภทจากสหกรณ์
การน�าเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และถอนด้วยบัตรสหกรณ์ ATM

บริการฝากเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

สทิธิฝากเงิน ระดมหุ้นเพ่ิม ช�าระหนีเ้งิน

กู้ทกุประเภท หรือ ช�าระรายการอ่ืน ๆ โดยไม่

ต้องไปท่ีสหกรณ์ฯ เพียงย่ืนแบบฟอร์มใบแจ้ง

การรับช�าระเงิน (Payment) ผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

ธนชาต ธนาคารทหารไทย ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

โดยไมเ่สียคา่ธรรมเนียมใดๆ  ดงันี ้

1. เขียน ช่ือ-นามสกลุ หมายเลขสมาชิก 

ลงในแบบฟอร์มใบแจ้งการรับช�าระเ งิน 

(Payment)ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 

www.025798899.com   

2. ระบวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการท�ารายการ

พร้อมจ�านวนเงินย่ืนท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร

3. รับหลกัฐานจากธนาคารเก็บไว้

4. สหกรณ์จะท�ารายการให้ในวนัท�าการ

ถดัไป

5. สหกรณ์จะแจ้งรายการช�าระเงินผ่าน 

ระบบ SMS 

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 8584

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 8786

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 8988

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 9190

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

ATM

ATM

ATM



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 9392

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 9594

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 9796

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เช่ือมต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร

กรุงไทย เพ่ิมความสะดวกทางการเงิน โดยท่ีคุณไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์ เป็นการ

ให้บริการธุรกรรมการเงิน

ต่างๆ จากธนาคารพาณิชย์ 

ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อย่าง โทรศัพท์มือถือ หรือ 

คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล เชน่ 

การท�ารายการฝากเงิน ระดม

หุ้น หรือรายการช�าระหนีผ้า่น

โปรมแกรมบนโทรศพัท์มือถือ

ของท่าน มายงัสหกรณ์ ไม่

เสียค่าธรรมเนียมในการท�า

ธรุกรรม

บริการช�ระ 
ผ่านสมาร์ทโฟน
Payment 

4. อา่นรายละเอียดเง่ือนไขเบือ้งต้น กด 

ยอมรับ 

5. เลือกหมายเลขท่ีรับ OTP จากนัน้

ธนาคารจะท�าการส่งรหัส OTP มายังเบอร์ 

มือถือ

6. ใสห่มายเลข OTP กดเสร็จสิน้

7. การสมคัรส�าเร็จ กด ถดัไป เพ่ือเร่ิมต้น

การใช้งานครัง้แรก

8.กดเลือกรายการ ธรุกรรมของฉนั

9. เลือก จา่ยบลิ

ขั้นตอนวิธีการใช้

1. ดาวน์โหลด SCB EAZY ในมือถือ ได้ท่ี 

App Store และ Play Store

2. กดเปิด App และท�าการกรอกข้อมลู 

ส่วนบุคคล ระบุหมายเลขบัตร ATM  และ 

 ใสร่หสั ATM กด ถดัไป

3. กรอกหมายเลขบตัรประชาชน และ ใส่

วนั เดือน ปีเกิด  กด ถดัไป

ส�หรับธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EASY

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 9998

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

10. ค้นหาผู้ให้บริการ เลอืก สหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั (053-3-00793-7)

11. รหสัลกูค้า/Ref.1(คือเลขท่ีสมาชิกต้อง 

ใสเ่ลขสมาชิกให้ถกูต้อง) 

หมายเลขอ้างอิง/Ref.2 (คือวตัถปุระสงค์

ท่ีสมาชิกต้องการช�าระเงินให้สหกรณ์)  

12. กรอกจ�านวนเงิน  กด เสร็จ  กด ตรวจ

สอบข้อมลู กด ยืนยนั  ...

ขั้นตอนวิธีการใช้

1. ดาวน์โหลด Krungthai NEXT ในมือ

ถือ ได้ท่ี App Store และ Play Store

2. กดเปิด App และเลือก “จ่ายเงนิ”

ส�หรับธนาคารกรุงไทย NEXT

คุณประหยัด   อดออม

3. กดเลือก “หมวดหมู”่

4. กดเลือก “สหกรณ์”

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 101100

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

5. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้”

6. ใส ่“หมายเลขสมาชิก” “วตัถปุระสงค์

การช�าระ” และ “จ�านวนเงิน”  และกดจา่ยเงิน

7. ตรวจสอบความถกูต้อง และกด “ยืนยนั”

8. ท�ารายการ เสร็จเรียบร้อย

คุณประหยัด   อดออม

คุณประหยัด   อดออม

บริการสอบถามข้อมูล
ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone

“เพียงปลายนิ้วสัมผัส จากวนาสู่นาคร”

การรับบริการ CO-OP PHONE

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 103102

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

บริการแจ้งข่าวสาร
ผ่านระบบ SMS สหกรณ์ออนไลน์

อีกหนึ่งบริการแสนสะดวกกบับริการ SMS สหกรณ์ออนไลน์  ในการแจ้งผลเก่ียวกบัการ

บริการทางการเงิน และสทิธิประโยชน์ให้สมาชิกทราบ ด้วยการสง่ SMS ท�าให้สมาชิกได้รับความ

สะดวกกบับริการตา่งๆ ท่ีสหกรณ์มีให้ สมาชิกจะได้รับ SMS รวดเร็วทนัใจ  ประหยดัคา่ใช้จา่ยอีก

หนึง่บริการจากสหกรณ์ แจ้งทกุความเคลื่อนไหว ไปยงัมือถือของสมาชิกทนัที....

• เม่ือ...คณุได้รับการอนมุตัเิงินกู้สามญั...เงินกู้ พิเศษ

• เม่ือ...คณุได้รับสวสัดิการประเภทตา่งๆ

• เม่ือ...คณุได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจ�าปี

• เม่ือ...คณุถอนเงินจากบญัชีเกินกวา่ 3,000 บาท

• เม่ือ...คณุถอนเงินท่ีไมเ่คยถอนนานกวา่ 6 เดือน

• เม่ือ...คณุฝากเงิน  ช�าระหนี ้ฯลฯ ผา่นธนาคาร

• เม่ือ...สหกรณ์แจ้งขา่วสารใหม่ๆ  ให้สมาชิกรับทราบ ฯลฯ

     จากการให้บริการ SMS สหกรณ์ online สมาชิกจงึมัน่ใจได้วา่ ทา่นจะไมต่กขา่ว และรับ

ทราบสทิธิประโยชน์อยา่งแนน่อน           

 หากท่านยังไม่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบค�าขอ

เปลี่ยนแปลงข้อมลูสว่นบคุคล (ข้อ 6.1)  ได้ท่ี www.025798899.com เพ่ือทา่นจะได้รับประโยชน์ 

จาก SMS สหกรณ์ออนไลน์ ทนัทีทกุท่ี ทกุเวลา

บริการรับข่าวสารสหกรณ์

บริการเว็บไซต์สหกรณ์  www.025798899.com
สหกรณ์บริการข้อมลูขา่วสารผา่นทางเวบ็ไซต์ สมาชิกสามารถค้นคว้าข้อมลูขา่วสารได้ ดงันี ้

• หลักกำรและอุดมกำรณ์ของสหกรณ์

• ประวัติควำมเป็นมำของสหกรณ์

• พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

• ข้อบังคับสหกรณ์ และระเบียบสหกรณ์

• ผลกำรด�ำเนินงำน

• รำยงำนกิจกำร

• วำรสำรสหกรณ์ 

• คณะกรรมกำรสหกรณ์

• เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์

• สวัสดิกำรส�ำหรับสมำชิก

• สวัสดิกำรส�ำหรับสมำชิกสมทบ

• ดำวน์โหลดเอกสำร

• สมัครสมำชิก

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 105104

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

ขั้นตอนการสมัครสหกรณ์ออนไลน์    

1. กรณีท่ีสมาชิกลงทะเบียนเข้าระบบ 

App Forest CO-OP 4.0 ในโทรศพัท์มือถือ

เรียบร้อยแล้ว  สมาชิกสามารถน�าหมายเลข

สมาชิก และรหัสผ่านตัวเลข 6 หลัก ท่ีได้

ลงทะเบียนไว้ในโทรศัพท์มือถือ มาเข้า

ระบบ Forest CO-OP Online ทางเว็บไซต์ 

www.025798899.com ได้เพราะเป็นรหัส

เดียวกนั            

2. กรณีท่ีสมาชิกไม่เคยลงทะเบียนใน 

App Forest CO-OP 4.0 สมาชิกสามารถลง

สมาชิกสามารถเข้าไปดแูละตรวจสอบข้อมลูส�าคญัของตนเอง เชน่ หุ้น เงินฝาก เงินกู้  สทิธิกู้

คงเหลอื ภาระการค�า้ประกนั สทิธิค�า้คงเหลอื เงินปันผล  สวสัดกิารท่ีได้รับ การท�าประกนัชีวิต และ

สมาชิกยงัสามารถพิมพ์ใบรายการเรียกเก็บ และใบเสร็จรับเงิน ได้ด้วยตนเอง

บริการ Forest CO-OP Online  ผ่านทางเว็บไซต์

ทะเบียนผา่นระบบ Forest CO-OP Online ใน

เวบ็ไซต์สหกรณ์ได้ มีขัน้ตอนดงันี ้

• คลกิเมน ูเข้าสู ่Forest CO-OP Online

• เข้าสูร่ะบบ และกรอกหมายเลขสมาชิก 

ตามด้วยรหสัผา่น กรณีเข้าระบบครัง้แรก รหสั

ผ่านให้ระบหุมายเลขบตัรประชาชน 13 หลกั 

และกดเข้าสูร่ะบบ

• ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ท่ีท่านลง

ทะเบียนไว้กบัสหกรณ์

• ระบบจะจดัสง่รหสัผา่นชัว่คราว (OTP) 

ให้ท่านทางโทรศพัท์มือถือ และให้ท่านกรอก

หมายเลข OTP ท่ีได้รับจาก SMS จากนัน้  

สมาชิกสามารถท�าการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม ่

ตามท่ีทา่นต้องการ (ระบตุวัเลข 6 หลกั) รหสั

ท่ีก�าหนดขึน้ใหม่นีจ้ะเป็นรหสัท่ีใช้ในการเข้าสู่

ระบบครัง้ตอ่ไป

  สมาชิกสามารถแจ้งรับวารสารสหกรณ์

ป่าไม้รายเดือน เพ่ือติดตามข่าวสารความ

เคลื่อนไหวของสหกรณ์

1. สหกรณ์จดัสง่วารสารทางไปรษณีย์ถงึ

บ้านฟรีทกุเดือน โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยใดๆ 

2 .  ส มั ค ร รั บ ว า ร ส า ร ท า ง อี เ ม ล์  

(E – Journal) หากสมาชิกยงัไมไ่ด้แจ้งอีเมล์  

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การ

เปลี่ยนแปลงข้อมลูสว่นบคุคล (ข้อ 6.1) ได้ท่ี 

www.025798899.com เพ่ือรับทราบขา่วสาร

ตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว  

บริการรับวารสารสหกรณ์

1โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิวชิาชพี 

แก่สมาชิก

สิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพ เพ่ือ

ให้สมาชิกสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับจาก

การฝึกอบรมไปประกอบเป็นอาชีพเสริม 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กบัตนเองและครอบครัว 

โดยสหกรณ์เป็นผู้สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยให้แก่

สมาชิกผู้ เข้าร่วมอบรม

การเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของสหกรณ์
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2 โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

สิทธิในการเสนอโครงการหรือเข้าร่วม

โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก โดยขอรับงบ

ประมาณสนบัสนุนจากสหกรณ์รายละเอียด

ตามประกาศของสหกรณ์

3 โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชกิ

สิทธิเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจร

พบสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกได้รับบริการในด้าน

ตา่งๆ อยา่งครบวงจร สมาชิกได้รับทราบข้อมลู

ขา่วสารตา่งๆ จากสหกรณ์

4โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาชิก

สิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจหลักการ 

อดุมการณ์และวิธีการสหกรณ์ รวมถงึบทบาท

หน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกสามารถ

น�าความรู้ท่ีได้รับมาประยกุต์ใช้ในการปรับปรุง

คณุภาพชีวิตของตนเองให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี

ขึน้ โดยสหกรณ์เป็นผู้สนบัสนนุค่าใช้จ่ายให้

แก่สมาชิกผู้ เข้าร่วมอบรมสมัมนา

5โครงการสัมมนาสายใยสหกรณ ์

ไม่เกษียณ 

สิทธิพิเศษส�าหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุ

ราชการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสายใยท่ีไม่

เกษียณ ท่ีสหกรณ์เป็นผู้จดัขึน้ส�าหรับสมาชิก

ท่ีเกษียณอายใุนปีนัน้ เพ่ือให้สมาชิกได้ทราบ

ว่ายงัคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ และได้

ท�าความเข้าใจในสทิธิประโยชน์ท่ีพงึได้รับหลงั

การเกษียณอายุราชการ รวมทัง้ได้มีโอกาส

พบปะสงัสรรค์เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ

กันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ชีวิต 

6ร่วมลุ้นรับรางวัลและรับของ

ช�าร่วยในโอกาสต่าง ๆ

สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชคลุ้นรับ

รางวลั หรือรับของช�าร่วยในโอกาสตา่ง 

ๆ ท่ีสหกรณ์จดักิจกรรมหรือโครงการท่ี

เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของสมาชิก 

สิทธิประโยชน์
สมาชิกเกษียณอายุราชการ

“เกษียณอายุราชการแล้วยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้  
และสิทธิประโยชน์ยังเพิ่มขึ้นกว่าเดิม”

สหกรณ์จะจ่ายเงินเพ่ือบ�าเหน็จสมาชิก

เม่ืออายคุรบ 60 ปีและมีอายกุารเป็นสมาชิก

ติดตอ่กนัไม่น้อยกวา่ 10 ปี  การนบัอายกุาร

เป็นสมาชิก ให้นบัถงึวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุ

ปี เศษของปีให้ตดัทิง้ 

เดือนตลุาคมของทกุปี เป็นเดือนท่ีมีความหมาย ส�าหรับคนเกษียณอายรุาชการ หรือบาง

ท่านก�าลงัเตรียมตวัใกล้วยัเกษียณ เพ่ือจะได้ใช้เวลาหลงัเกษียณได้อย่างมีคณุคา่ ชีวิตหลงัการ

ท�างานประจ�า เป็นชีวิตแหง่การพกัผอ่น เป็นชว่งชีวิตแหง่อิสระท่ีอยากท�าอะไรตามใจคดิได้ อยาก

ไปเท่ียวก็ไปได้ อยากจะอยูบ้่านเฉยๆ ก็ท�าได้ และสามารถน�าเอาผลพวงแหง่ความสขุนัน้ไปชว่ย

เหลือสงัคม  เหมือนค�ากลา่วท่ีวา่ “เกษียณแตต่วั แตส่ายใยยงัคงอยูนิ่จนิรันดร” สหกรณ์มี สทิธิ

ประโยชน์มากมาย มอบให้แก่สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและยงัคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ตอ่ไป

1. สวัสดิการเพื่อ 
บ�เหน็จสมาชิก
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ค�านวณเงินบ�าเหน็จจากจ�านวนปีท่ีเป็น

สมาชิกคูณด้วยจ�านวนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 

หารด้วยหนึง่ร้อย หากต�่ากวา่ 2,000 บาท ให้

จ่าย 2,000 บาท แตท่ัง้นีจ้�านวนเงินบ�าเหน็จ 

ต้องไมเ่กิน 10,000 บาท จา่ยเพียงครัง้เดียว 

กรณีสมาชิกมีหนีค้้างช�าระอยูก่บัสหกรณ์

เกินกวา่ร้อยละ 90 ของทนุเรือนหุ้น สหกรณ์จะ

น�ามาหกัช�าระหนีท่ี้ค้างอยูท่ัง้หมดก่อน

สหกรณ์จะจ่ายเงินเพ่ือเกือ้กูลสมาชิก

อาวโุสเม่ือสมาชิกมีอายคุรบ 61 ปี ขึน้ไป และ

เป็นสมาชิกตดิตอ่กนั

ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยจ่ายให้ตามอายุ

การเป็นสมาชิกในเดือนตลุาคมของทกุปี ดงันี ้

• สมาชิกอาวโุสท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิก

ไมน้่อยกวา่ 10 ปี     จา่ย 1,000 บาท

• สมาชิกอาวโุสท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิก

ตัง้แต ่20 ปี  จา่ย 1,500 บาท

• สมาชิกอาวโุสท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิก

ตัง้แต ่30 ปี  จา่ย 2,000 บาท

 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

บตุรสมาชิกท่ีขอรับสวสัดกิารต้องมีอายไุมน้่อย

กวา่ 3 ปี และไมเ่กิน 25 ปีบริบรูณ์

 

ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่ น้อยกว่า 

15 ปี มีอายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป สหกรณ์

จ่ายใ ห้   3 ,000 บาท เ พียงค รั ง้ เ ดียว 

สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกปีละ 2 

ครัง้จา่ยให้ในวนัคล้ายวนัเกิดสมาชิก จา่ย 100 

บาท และวนัคล้ายวนัก่อตัง้สหกรณ์ตามอายุ

การเป็นสมาชิก  

2. สวัสดิการ
เพื่อเกื้อกูล
สมาชิกอาวุโส  

4. สวัสดิการเพื่อ
สมาชิกที่ไม่มีบุตร
หรือเป็นโสด

5. สวัสดิการเพื่อ
วันเกิดสมาชิก

3. สวัสดิการ
เพื่อการศึกษา
ของบุตรสมาชิก

• อายกุารเป็นสมาชิก 1- 15 ปี  

จา่ย 100 บาท

• อายกุารเป็นสมาชิก 15 ปีขึน้ไป  

จา่ย 200 บาท

• อายกุารเป็นสมาชิก 30 ปีขึน้ไป  

จา่ย 300 บาท

 สหกรณ์จา่ยให้ศพละ 2,000 บาท

สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกท่ีเสียชีวิตและ

มีอายเุกิน 70 ปี ตามอายกุารเป็นสมาชิกปีละ 

10,000 บาท เศษของปีเกินกวา่ 6 เดือน ให้นบั

เป็น 1 ปี ทัง้นีต้้องไมเ่กิน 100,000 บาท

สหกรณ์จา่ยเพ่ือชว่ยเหลอืงานศพสมาชิก

จ�านวน 3,000 บาท 

กรณีท่ีสมาชิกท�าประกนัชีวิตกลุม่คา่เบีย้

ประกนั  35 บาท สหกรณ์จ่ายเงินสนบัสนนุ 

35 บาท คุ้มครองเสียชีวิต  100,000 บาท 

อบุตัิเหต ุ  150,000  บาท กรณีท่ีสมาชิกท�า

ประกนัชีวิตกลุม่  ค่าเบีย้ประกนัเกินกว่า 35 

บาท สหกรณ์จา่ยเงินสนบัสนนุ 50 บาท/เดือน 

รวม 600 บาท/ปี

6. สวัสดิการเพื่อ
ช่วยเหลืองานศพ
บิดา มารดา  
คู่สมรส และบุตร
ของสมาชิก

8. สวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือ
งานศพสมาชิก

9. สวัสดิการ
เพื่อการประกัน
ชีวิตสมาชิก

7. สวัสดิการเพื่อ
สงเคราะห์การศพ
ส�หรับสมาชิกที่
มิได้ประกันชีวิต 

คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 109108



คู่มือสมาชิกคู่มือสมาชิก 111110

กลับหน้าสารบัญ กลับหน้าสารบัญ
คลิ๊ก คลิ๊ก

สหกรณ์จา่ยให้สมาชิกท่ีทพุพลภาพ ตาม

อายุการเป็นสมาชิก ปีละ 8,000 บาท เศษ

ของปีเกินกวา่ 6 เดือน ให้นบัเป็น 1 ปี ทัง้นีไ้ม่

เกิน 80,000 บาท โดยจา่ยเป็นรายเดือน ๆ ละ 

4,000 บาท จนกวา่จะครบ 

 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

และสมาชิกคนหนึง่ ๆ  มีสทิธ์ิได้รับสวสัดกิารไม่

เกิน 3 ครัง้ ตลอดอายกุารเป็นสมาชิก สหกรณ์

จะจา่ยให้ตามจริง แตไ่มเ่กิน 500 บาท

ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 

ที่อยู่อาศัยเสียหายทัง้หมด ไม่อาจ

ซ่อมแซมได้ให้จ่ายตามที่เสียหายจริง

• กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน          

40,000 บาท

• กรณีเป็นผู้อาศยัและมีช่ือในทะเบียนบ้าน  

30,000 บาท

• กรณีเป็นผู้อาศยัแตไ่มมี่ช่ือในทะเบียนบ้าน 

10,000   บาท

  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผู้ส�าเร็จตามการศึกษา

ตัง้แต่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ต้นขึน้

ไป จ�านวน 1,000 บาท ตอ่หนึง่ประกาศนียบตัร 

หรือหนึง่ปริญญาบตัร

 

10. สวัสดิการ
เพื่อสงเคราะห์
สมาชิกเมื่อ
ทุพพลภาพ

12. สวัสดิการ
เพื่อส่งเสริม 
การศึกษาสมาชิก

13. สวัสดิการ
เพื่อสงเคราะห์
สมาชิกประสบภัย  
(อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
ธรณีพิบัติ)

11. สวัสดิการ
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้สมาชิก

ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน  จ่ายตาม

ที่เสียหายจริง 

• กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน           

4,000 บาท

• กรณีเป็นผู้อาศยัและมีช่ือในทะเบียนบ้าน    

3,000 บาท

• กรณีเป็นผู้อาศยัแตไ่มมี่ช่ือในทะเบียนบ้าน  

1,000 บาท

 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

สหกรณ์จะจา่ยเงินสวสัดิการเพ่ือการสมรสให้

แก่สมาชิกรายละ  1,000 บาท เพียงครัง้เดียว

ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพ่ืออุปสมบท

หรือประกอบพิธีฮัจญ์ให้แก่สมาชิกรายละ  

2,000 บาท เพียงครัง้เดียว

ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 

ปี สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการเพ่ือรับขวญั

ทายาทใหม่ครอบครัวละ  1,000 บาท ต่อ

ทายาท 1 คน

สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ มีสิทธิ

พิเศษเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณ

เป่ียมสขุ รับฝากเฉพาะเงินบ�าเหน็จ บ�านาญ 

กบข. กสจ. บ�าเหน็จด�ารงชีพ หรือเงินท่ีได้รับ

จากทางราชการอ่ืนๆ  อตัราดอกเบีย้เป็นไป

ตาม ประกาศสหกรณ์

14. สวัสดิการ
เพื่อการสมรส

16. สวัสดิการเพื่อ
อุปสมบทหรือ 
ประกอบพิธีฮัจญ์

15. สวัสดิการ
เพื่อรับขวัญ
ทายาทใหม่   

17. สิทธิการฝาก
เงินออมทรัพย์
เกษียณเปี่ยมสุข
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18. สิทธิการกู้หุ้น 
หรือ เงินฝาก

สมาชิกเกษียณอายรุาชการ มีสิทธิกู้หุ้น

หรือเงินฝากได้ไมเ่กินกวา่ 90 % ของเงินคา่หุ้น

หรือเงินฝาก ท่ีสมาชิก   มีอยูใ่นสหกรณ์

19. สิทธิการงดส่งค่าหุ้น
สมาชิกเกษียณอายุราชการ ท่ีไม่มีหนี ้

หรือมีหนีไ้มเ่กินกวา่คา่หุ้นท่ีตนมีอยูใ่นสหกรณ์

หรือเงินฝากท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ สามารถ

งดสง่คา่หุ้นรายเดือนได้

20. สิทธิรับเงินปันผล 
และเงินเฉลี่ยคืน

สมาชิกเกษียณอายุราชการ มีสิทธิ

รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เช่นเดียว

กับสมาชิก ท่ียัง ไม่ เก ษียณอายุราชการ 

 

21. การจัดท�หนังสือยินยอมให้
สหกรณ์หกัเงนิบ�นาญเงนิบ�เหนจ็
หรอืเงนิบ�เหนจ็รายเดอืน เพือ่ช�ระ
รายการต่างๆ                      

สหกรณ์จัดส่งหนังสือยินยอมหักเงิน

บ�านาญ เงินบ�าเหน็จหรือเงินบ�าเหน็จรายเดือน 

(กรณีเป็นลูกจ้างประจ�า) ให้ท่านสมาชิกท่ี

เกษียณอายรุาชการ เพียงทา่นลงนามให้ความ

ยินยอมในหนังสือ และแจ้งความประสงค์

ในการหกัเงิน เพ่ือช�าระเป็นทนุเรือนหุ้น  เงิน

ฝาก คา่เบีย้ประกนัชีวิต หรือหนีส้นิ สหกรณ์จะ

ด�าเนินการหกัเงินได้รายเดือนของทา่นเพ่ือช�าระ

รายการตา่งๆ ตอ่ไป และส�าหรับสมาชิกท่ีรับเงิน

บ�าเหน็จ สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ตอ่

สหกรณ์ ขอช�าระหนีท่ี้ค้างทัง้หมดได้

22. สิทธิรับใบแจ้งยอดคง
เหลือราย 6 เดือน

สมาชิก เกษียณอายุราชการจะไ ด้

รับบริการพิเศษ โดย สหกรณ์จะส่ง “ใบ

แจ้งยอดคงเหลือราย 6 เดือน”  เพ่ือ

แจ้งจ�านวนเงินทุนเรือนหุ้ น เงินฝาก หรือ 

เงินกู้  (ถ้ามี) ทุก ๆ 6 เดือน เพ่ือเป็นหลัก

ฐาน โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้านสมาชิก 

 

23. สิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
และรับบริการทางวิชาการ

สมาชิกเกษียณอายรุาชการยงัคงมีสิทธิ

เข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับรางวลั หรือรับของ

ช�าร่วยในโอกาสตา่ง  ๆเชน่เดียวกบัสมาชิก และยงั

ได้รับสทิธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมส�าหรับผู้เกษียณ

อายรุาชการท่ีสหกรณ์จดัขึน้เป็นการเฉพาะ

• มีหุ้น 100,000 บาท จะได้รับเงินปันผล

ประมาณ  ปีละ 5,500 บาท (5.50%)

• กู้หุ้น 60,000 บาท จะต้องผอ่นช�าระ 30 

ปี ประมาณ  ปีละ 4,320 บาท เดือนละ 360 บาท 

(ดอกเบีย้ 5.90%)

• แจ้งน�าเงินปันผลเข้าบญัชีออมทรัพย์

อเนกประสงค์เพ่ือช�าระหนี ้(ได้ดอกเบีย้ด้วย)

• มีหุ้น 100,000 บาท รับเงินปันผล 5.50% 

ปีละ 5,500  บาท 30 ปี เทา่กบั 165,000 บาท

• กู้  60,000 บาท จ่ายดอกเบีย้ 

5.90% จ�านวน 30 ปี    ดอกเบีย้รวม  

เทา่กบั 68,118 บาท

• ก�าไร เทา่กบั 96,882 บาท

 การช�าระหนีนั้น้จะหักจาก

เงนิปันผลที่น�าฝากในบญัชีออม

ทรัพย์อเนกประสงค์เพื่อช�าระ

หนีโ้ดยอัตโนมัตไิม่ต้องหกั

เงนิเดอืน ณ ที่จ่าย

24. ไม่ต้องหักเงินเดือน ณ  
ที่จ่าย กรณีกู้หุ้นไม่เกิน 60% ให้
น�เงินปันผลช�ระหนี้ได้  
(โดยจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์
อเนกประสงค์ เพื่อช�ระหนี้)

ในกรณีท่ีสมาชิกมีหนีเ้กินกว่า 90% 

ของหุ้น ให้ช�าระหนีบ้างส่วนเพ่ือให้มีหนีค้ง

เหลือ 60% ของหุ้น หรือสมาชิกท่ีมีหนีไ้มเ่กิน 

60% ของหุ้น สามารถกู้หุ้นไมเ่กิน 60% โดย

สามารถน�าเงินปันผลมาช�าระหนีไ้ด้  

ตวัอยา่งเชน่
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คลิ๊ก คลิ๊ก

1. เป็นบคุคลในครอบครัวของสมาชิก 

คือ บุตรอายุ 20 ปี หรือบรรลุนิติภาวะ   

คูส่มรส หรือบดิา มารดา ของสมาชิก หรือ

ของคูส่มรสสมาชิก 

2. เป็นสมาชิกสมทบซึ่งเป็นบุตร  

คูส่มรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิกหรือ

ของคู่สมรสสมาชิก ซึ่งต่อมาสมาชิกขาด

จากสมาชิกภาพเน่ืองจากเสียชีวิต หรือ

เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความ

สามารถ 

สมัครได้อย่างไร

1. กรอกใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์

ก�าหนด (ดาวน์โหลดได้ท่ี www.025798899.

com)  และมีผู้ รับรองท่ีเป็นสมาชิกหลกัของ

ครอบครัว 

2. เอกสารการสมคัรสมาชิกสมทบ  

สิทธิของบุคคล

สิทธิการสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

ในครอบครัวสมาชิก

กรณีคู่สมรสสมาชิก 

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

• ส�าเนาทะเบียนบ้าน

• ส�าเนาทะเบียนสมรส

• รูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป

     กรณีบุตรสมาชกิ  

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

• ส�าเนาทะเบียนบ้าน

• รูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป

กรณีบิดา มารดาของสมาชิก และบิดา 

มารดาของคู่สมรสสมาชิก

• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

• ส�าเนาทะเบียนบ้าน

• รูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป

3. ช�าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท 

ช�าระครัง้แรกท่ีสมคัรสมาชิกสมทบ

4.  ย่ืนใบสมัครสมาชิกสมทบได้ ท่ี

ส�านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 

หรือสง่ทางไปรษณีย์   

5. วิธีการช�าระคา่หุ้นและคา่ธรรมเนียม

ธนชาต และธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทัว่

ประเทศ โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการช�าระเงิน 

(Payment) 

6. การระดมหุ้นรายเดือน  

สมาชิกสมทบท่ีเป็นบุคคลในครอบครัว

สมาชิกอาจให้สหกรณ์หกัเงินค่าหุ้น เงินฝาก  

ณ ท่ีจา่ย จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกหลกัได้

ห รือใ ห้หักจากบัญชีออมทรัพย์สิน

มธัยสัถ์ โดยน�าเงินฝากเข้าบญัชีไว้เพ่ือหกัคา่

หุ้นรายเดือน

ค่ำธรรมเนยีมแรกเข้ำ               100 บำท  

ค่ำหุน้แรกเข้ำ     100 บำท 

เปิดบัญชอีอมทรพัย์มธัยสัถ์ 100 บำท

ค่ำธรรมเนยีมบตัร ATM สหกรณ์ 100 บำท

รวมทัง้สิน้                          400 บำท

     

จ�ำนวนเงินที่ต้องช�ำระพร้อมยื่นใบสมัครสมำชิกสมทบ

* กรณีสมคัรครัง้ที ่2 ช�ำระค่ำธรรมเนยีม  1,000 บำท

 * กรณไีม่ท�ำบัตร ATM รวม  300 บำท

วธีิการช�าระเงนิค่าสมัครสมาชกิสมทบ

• ช�าระเป็นเงินสดท่ีส�านกังานสหกรณ์   

• ช� าระผ่านเคาน์ เตอ ร์ธนาคารไทย

พาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคาร 

แบบฟอร์มใบแจ้งการช�าระเงิน (Payment) 

...

สิทธิของบุคคลในครอบครัวสมาชิก

สิทธิของบุคคลในครอบครัวสมาชิก
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คุณสมบัติของผู้กู้

1. ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก 

ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บตุรของสมาชิก

ท่ีบรรลนิุติภาวะ และบิดามารดาของคู่สมรส

สมาชิก ทัง้นีใ้ห้รวมถงึบตุรบญุธรรมด้วย 

2. ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไมน้่อย

กวา่ 6 เดือน

วงเงินกู้

1. กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของทนุเรือนหุ้น

ท่ีผู้กู้ มีอยูก่บัสหกรณ์ ทัง้นีไ้มเ่กิน 40,000 บาท

2. เม่ือช�าระหนีเ้งินกู้มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 

งวดเดือน สามารถย่ืนกู้ ใหมไ่ด้ 

สิทธิการกู้เงินส�หรับสมาชิกสมทบ
ที่เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก

การให้เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท ์(CO-OP Phone)

ระยะเวลาการผ่อนช�าระเงินกู้

1. ช�าระคืนไมเ่กิน 12 งวดเดือน 

2. ผอ่นช�าระเงินต้นและดอกเบีย้ในอตัรา

คงท่ีเทา่กนัทกุเดือน (เว้นแตง่วดสดุท้าย)

วธีิการช�าระเงนิกู้ : ช�าระโดยการหกัเงิน

จากบญัชีออมทรัพย์สินมธัยสัถ์ท่ีผู้กู้ มีอยู่กับ

สหกรณ์      

การให้เงินกู้สามัญ

เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอกู้

1. ค�าขอกู้ และสัญญาเงินกู้ เ พ่ือเหตุ

ฉุกเฉินทางโทรศพัท์อตัโนมตัิส�าหรับสมาชิก

สมทบ

2. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

ขั้นตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ

1. ย่ืนค�าขอกู้ และสญัญาเงินกู้ เพ่ือเหตุ

ฉุกเฉินทางโทรศพัท์อตัโนมตัิส�าหรับสมาชิก

สมทบ พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

2. เม่ือคณะกรรมการเงินกู้อนมุตัแิล้ว จะ

ได้รับรหสัผา่นในการท�ารายการ  ผู้กู้สามารถ

กู้ฉกุเฉินทางโทรศพัท์  ( CO-OP Phone ) ได้

ตลอดอายกุารเป็นสมาชิก

3. ผู้ กู้ สามารถรับเงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

โดยผ่านบญัชีออมทรัพย์สินมธัยสัถ์ท่ีผู้กู้ มีอยู่

กบัสหกรณ์ 

อัตราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้เป็นไป

ตามประกาศของสหกรณ์

คุณสมบัติของผู้กู้

1. ต้องเป็นสมาชิกสมทบท่ีเป็นบุคคล

ในครอบครัวสมาชิก ได้แก่ บิดา มารดา   

คูส่มรส บตุรของสมาชิกท่ีบรรลนิุตภิาวะ และ

บดิา มารดาของคูส่มรสสมาชิก ทัง้นีใ้ห้รวมถงึ

บตุรบญุธรรมด้วย

2. ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไมน้่อย

กวา่  6 เดือน

วงเงินกู้

1. กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของทนุเรือนหุ้น

ท่ีผู้กู้ มีอยูก่บัสหกรณ์

...

2. เม่ือช�าระหนีเ้งินกู้มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 

งวดเดือน สามารถกู้ ใหมไ่ด้ 

การผ่อนช�าระเงินกู้

1. ช�าระคืน ไมเ่กิน 360 งวดเดือน 

2. ผอ่นช�าระเงินต้นและดอกเบีย้ในอตัรา

คงท่ีเทา่กนัทกุเดือน (เว้นแตง่วดสดุท้าย)

สิทธิของบุคคลในครอบครัวสมาชิก

สิทธิของบุคคลในครอบครัวสมาชิก

และการให้เงินกู้ฉุกเฉินผ่าน Application Forest Co-op 4.0
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วิธีการช�าระเงินกู้ : ช�าระโดยการหกั

เงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สินมธัยสัถ์ท่ี

สมาชิกสมทบมีอยูก่บัสหกรณ์     

เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอกู้

1. ค�าขอกู้ และสญัญาเงินกู้สามญัตาม

แบบท่ีสหกรณ์ก�าหนด

2. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

ขั้นตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ

1. ย่ืนค�าขอกู้ และสัญญาเงินกู้ สามัญ

พร้อมเอกสารได้ท่ีสหกรณ์

2. เม่ือคณะกรรมการเงินกู้อนมุตัิแล้ว ผู้

กู้ สามารถรับเงินกู้ สามญัโดยผ่านบญัชีออม

ทรัพย์สนิมธัยสัถ์ท่ีผู้กู้ มีอยูก่บัสหกรณ์ 

อัตราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้เป็นไป

ตามประกาศของสหกรณ์ ...

เงินกู้พิเศษแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 (1)  เงินกู้ พิเศษเพ่ือการเคหะกรณี

รับโอนหนีจ้ากสมาชิก

 (2)  เงินกู้ พิเศษจากบญัชีเงินฝากท่ี

สมาชิกสมทบมีอยูก่บัสหกรณ์ 

• สมาชิกสมทบซึ่งมีหนีเ้งินกู้ เพ่ือ

เหตฉุกุเฉินและหรือหนีเ้งินกู้สามญั คณะ

กรรมการเงินกู้อาจพิจารณาให้เงินกู้ พิเศษ

แก่สมาชิกผู้นัน้อีกก็ได้ ทัง้นี ้ให้อยูใ่นดลุยพินิจ

ของคณะกรรมการเงินกู้  

• สมาชิกสมทบท่ียังส่งเงินช�าระหนี ้

เงินกู้ พิเศษไม่ครบ สมาชิกสมทบผู้นัน้จะต้อง

ยินยอมและอ�านวยความสะดวกให้คณะ

การให้เงินกู้พิเศษ

กรรมการเงินกู้  หรือบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับมอบ

หมายจากสหกรณ์เข้าตรวจทรัพย์สินหรือ

กิจการท่ีใช้เงินกู้นัน้ ในเวลาอนัสมควรได้เสมอ 

และต้องชีแ้จงข้อความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจให้

ทราบตามความประสงค์ 

• สมาชิกสมทบท่ียงัสง่คืนเงินกู้ พิเศษ

เพ่ือการเคหะกรณีรับโอนหนีจ้ากสมาชิก

ไม่ครบ สมาชิกสมทบผู้ นัน้จะขายหรือโอน

ทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกันเงินกู้  ไม่ว่าบาง

สว่นหรือทัง้หมดแก่ผู้ อ่ืนไมไ่ด้ เว้นแตใ่นกรณีท่ี

จ�าเป็นและได้รับอนญุาตเป็นหนงัสอืจากคณะ

กรรมการด�าเนินการ 

• เ งินกู้ พิ เศษจากบัญชีเ งินฝากท่ี

สมาชิกสมทบมีอยู่กบัสหกรณ์ ให้กู้ ได้ไม่เกิน

ร้อยละ 90 ของจ�านวนเงินฝากท่ีสมาชิก

สมทบผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ ณ วนัท่ีย่ืนค�าขอกู้

• เงินกู้ พิเศษจากบัญชีเงินฝากท่ี

สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์ หากผู้ กู้

ผิดนัดไม่ช�าระหนีต้ามสัญญาเงินกู้  ผู้ กู้

ยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิเบิกถอนเงินฝาก

ของผู้กู้ ท่ีได้จ�าน�าไว้กบัสหกรณ์เพ่ือช�าระหนี ้

เงินกู้ดงักลา่วตามจ�านวนท่ีค้างช�าระได้โดย

มิต้องบอกกลา่ว ...

1สิทธิฝากเงินได้ดอกเบี้ยสูง

มีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณ์ได้ทกุประเภท 

(ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข) 

และอตัราดอกเบีย้สงูเทา่กบั

สมาชิก ทัง้นีจ้�านวนเงินฝาก

ไมเ่กิน  30,000,000  บาท

2สิทธิชื้อหุ้น - รับเงินปันผล 

 ผลตอบแทนสูง

      สมาชิกสมทบช�าระค่าหุ้นแรกเข้า

เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 บาท สามารถ

ที่เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก
สิทธิประโยชน์สมาชิกสมทบ

ระดมหุ้ นเพ่ิมได้เม่ือต้องการและตามท่ี

สหกรณ์ก�าหนด โดยสมาชิกสมทบจะมี

หุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

และจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นท่ีตนมีอยูใ่น

สหกรณ์ และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เช่น

เดียวกบัสมาชิก

3 สิทธิการกู้และค�้าประกัน

มีสิทธิกู้ เงินและค�า้ประกนัเงินกู้ รวม

กนัได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของทนุเรือนหุ้นและ

เงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์

สิทธิของบุคคลในครอบครัวสมาชิก

สิทธิของบุคคลในครอบครัวสมาชิก
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4 สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืน

สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน

เชน่เดียวกบัสมาชิกหลกั เงินเฉลี่ยคืนค�านวณ

จากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีสมาชิกสมทบกู้ เงิน

โดยใช้หุ้ นหรือเงินฝากค�า้ประกัน อัตราเงิน

เฉลี่ยคืนก�าหนดโดยท่ีประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี

5สมาชิกสมทบมีสิทธิ ได้รับประกัน

คุ้มครองอุบัติเหตุ 1,600,000 บาท

 สมาชิกสมทบซึง่ช�าระเบีย้ประกนัโดยหกั

จากเงินได้รายเดือนจากสมาชิกหลกัหรือหกั

จากเงินฝากบญัชีออมทรัพย์สนิมธัยสัถ์โดยน�า

เงินฝากเข้าบญัชีเพ่ือหกัคา่เบีย้ประกนั มีสทิธิ

เข้าร่วมประกนัชีวิตผลประโยชน์คุ้มครองชีวิต 

800,000 บาท อบุตัิเหตคุุ้มครอง 1,600,000 

บาท โดยจ่ายเบีย้ประกันต�่าเพียงเดือนละ 

 470 บาท  

6    สิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ ์

ประชุมใหญ่ 

สทิธิเข้าร่วมสงัเกตการณ์การประชมุใหญ่

สามญัประจ�าปี แตไ่มมี่สทิธิอภิปรายหรือร่วม

ลงมต ิหรือสมคัรรับการเลือกตัง้ใด ๆ

7สมาชกิสมทบมี

สิทธิรบับรกิาร

ทางวชิาการและเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก�าหนด ดังนี้

• กิจกรรมกลุม่สมาชิก

• การฝึกอบรม และสมัมนา

• กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามประกาศสหกรณ์

8ร่วมชิงรางวัลและรับของช�าร่วยใน

โอกาสต่าง ๆ

สิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

ชิงโชค ลุ้นรับรางวลั หรือรับ

ของช�าร่วยในโอกาส ตา่ง ๆ 

ท่ีสหกรณ์จัดกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

และสมาชิกสมทบ เชน่  การสง่เสริมการออม

ทรัพย์ การประกนัชีวิต ...
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กรณีกู้เต็มสิทธิ์สามารถกดยืนยันได้ทันที
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