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อุดมการณ์สหกรณ์ คือ 
“ความเชื่อรว่มกนั ท่ีว่าการช่วยตนเอง  

และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ตามหลักการสหกรณ์จะน าไปสู่ 
การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” 



หลักการสหกรณ์ 

 “หลักการสหกรณ์ เป็นแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ค่านิยมของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม” 
ซึ่งประกอบด้วยหลักการท่ีส าคัญรวม 1 ประการ กล่าวคือ 

 หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกภาพโดยเปิดกว้างตามความสมัครใจ (Voluntary and Open 

Membership)   

 หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย (Democratic Member Control) 

 หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member Economic Participation)   

 หลักการที่ 4 การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ  (Autonomy and Independence)   

 หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education Training and Information)   

 หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation Among Cooperatives)   

 หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)   



สทิธแิละหนา้ทีข่องสมาชกิสหกรณ ์

(ก) สิทธขิองสมาชิก มีดังน้ี 

(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือ

ออกเสียงลงคะแนน 

(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ 

(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการ

จากสหกรณ์ 

(5) สิทธิอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่น

ของสหกรณ์ 

(ข) หน้าที่ของสมาชิก มดีงันี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 

(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 

เพือ่ให้สหกรณ์เป็นองค์การทีเ่ข็มแข็ง 

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ

พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่เรืองและมั่นคง 



สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ 

01 

(จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี) 





ทุนการศึกษาบุตร
สมาชิก 

สวสัดิการสมาชิก
อายุครบ 60 ปี 

สวสัดิการเกื้อกูล
สมาชิกอาวุโส 

สวสัดิการ
ชว่ยเหลือสมาชิก

ประสบภัย
ร้ายแรง 

สวสัดิการ
ชว่ยเหลือสมาชิก
ประสบเหตุจาก
ความไม่สงบใน

พื้นที่ฯ 

สวสัดิการเงิน
สงเคราะห์

เกี่ยวกบัการศพ
สมาชิกและคู่

สมรส 

เงินสวัสดิการ
สมาชิกถึงแก่กรรม 

ประกนัชวีิตกลุม่ 
(อบ. 2) 

สวสัดิการเพื่อการมงคล
สมรสของสมาชิก 

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกบั
การศพสมาชิกสมทบ 

สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 



เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
- ระดับประถมศึกษา   ทุนละ 1,500 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.  ทุนละ 2,000 บาท 

- ระดับอุดมศึกษา/ปวส./อนุปริญญา ทุนละ 2,500 บาท 

- ระดับปริญญาโท   ทุนละ 5,000 บาท 

ทั้งนี้ การรับสมัคร - หลกัฐาน, จ านวนทุนแต่ละปี, หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์
จะประกาศใหท้ราบเป็นปีๆ ไป 

ทุนการศกึษาบตุรสมาชิก 



เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการในเดือนตุลาคมของปีนั้นๆ โดยนับอายุ
การเป็นสมาชิกตั้งแต่แรกเข้าจนถึงปีที่อายุครบ 60 ปี ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ดังนี้ 

1. เป็นสมาชิกต้ังแต ่    6 ปี ถึง 10 ปี ได้รับเงินจ านวน  8,000 บาท 

2. เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี  ได้รับเงินจ านวน 10,000 บาท 

3. เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี ถึง 20 ปี  ได้รับเงินจ านวน 12,000 บาท 

4. เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี ถึง 25 ปี  ได้รับเงินจ านวน 14,000 บาท 

5. เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี ถึง 30 ปี  ได้รับเงินจ านวน 16,000 บาท 

6. เป็นสมาชิกเกินกวา่ 30 ปี ถึง 35 ปี  ได้รับเงินจ านวน 18,000 บาท  

7. เป็นสมาชิกเกินกว่า 35 ปี ขึ้นไป     ได้รับเงินจ านวน 20,000 บาท 

สวัสดกิารสมาชิกอายคุรบ 60 ป ี



สหกรณ์จะจ่ายเงินสมาชิกทีม่ีอายุครบ 65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี 100 ปี และเป็นสมาชิก
สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี ไม่เคยผิดนัดช าระหน้ีในรอบ 2 ปีบัญชี โดยจะจ่ายให้ตามระเบียบ ดังนี้ 

3.1 อายคุรบ   65 ปี      ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 1,000 บาท 

3.2 อายุครบ  70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี    ใหไ้ด้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน   500 บาท 

3.3 อายุครบ 100 ปี                ใหไ้ด้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 1,000 บาท 

ท้ังน้ี ให้สมาชิกท่ีมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ (นับปี พ.ศ.เกิด) ยื่นค าขอรับสวัสดิการตั้งแต่วันเปิดท าการวันแรก
ของปีถึงวันท าการสุดท้ายของปีบัญชีที่ได้รับสิทธิ์ พร้อมน าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียน
บา้น อยา่งละ 1 ฉบบั สมุดบญัชีเงินฝากท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ 
 

สวัสดกิารเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส 



เมื่อสมาชิกประสบภัยร้ายแรง ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ หรือภัยการก่อการร้าย หรืออุบัติเหตุร้ายแรง 
โดยสมาชิกยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันเกิดเหตุ
ดังน้ี 

- ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก  
- ภาพถ่ายความเสยีหาย และใบแสดงมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สิน 

- ส าเนาบันทึกประจ าวันจาก สภ. ในท้องที่เกิดเหต ุ

- หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินที่เสียหาย ทั้งนี้ จะต้องเป็นทรัพย์สินของ
สมาชิกเท่าน้ัน 

- กรณีได้รับบาดเจ็บให้แนบใบรายงานแพทย์ และรายการแถลงค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
จากโรงพยาบาล 

 

สวัสดกิารชว่ยเหลอืสมาชกิประสบภยัรา้ยแรง 



สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกที่ประสบเหตุความไม่สงบในพื้นที่ฯ แล้วแต่
กรณีที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ โดยให้สมาชิกยื่นค าร้องพร้อมดว้ยหลกัฐาน ดังนี้ 

- ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพย์สิน และรายการแสดงมูลค่าความเสียหาย
ของทรัพย์สิน 

- กรณีได้รับบาดเจ็บ ต้องแนบใบรายงานแพทย์แถลงอาการ และรายการแสดง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล  
- ส าเนาบันทึกประจ าวันจาก สภ. ในท้องที่เกิดเหตุ และหนังสือรับรองจาก
คณะกรรมการ 3 ฝ่าย 

 

สวัสดกิารชว่ยเหลอืสมาชกิประสบเหตจุากความไมส่งบในพืน้ทีฯ่ 



เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
ศพใหผู้้มสีิทธิ์รับเงินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

1. เป็นสมาชิกตั้งแต่แรกเข้าถึง 5 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ จ านวน 6,000 บาท 

2. เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเพิ่มปีละ 1,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 
22,000 บาท 

กรณีที่สมาชิกและคู่สมรสต่างก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรม 
พึงให้ได้รับเงินสงเคราะห์จากสิทธิของทั้งสองฝ่ายรวมกัน 

 

สวัสดกิารเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพสมาชิกและคูส่มรส 



 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้เท่ากับอายุ
การเป็นสมาชิกคูณด้วย 18,000 บาท และอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 
ปีข้ึนไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการจ านวน 200,000 บาท เว้นแต่สมาชิกซึ่งได้
สิทธิ์การเป็นสมาชิกก่อน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ได้รับเงินสวัสดิการ
จ านวน 200,000 บาท 

 

เงินสวสัดกิารสมาชิกถงึแกก่รรม 



 สหกรณ์จัดโครงการประกันชีวิตกลุ่ม (อบ.2) เพื่อการประกันเงินกู้ และ
เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวสมาชิก  โดยบังคับให้สมาชิกที่เป็นหนี้มากกว่า
ทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ต้องเข้าร่วมโครงการ หรือสมาชิกที่ไม่มีหนี้แต่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการได้ โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเบี้ยประกันรายปีเอง (อัตราเบี้ย
ประกันรายปีข้ึนอยู่กับการสอบราคา) 
 ทั้งนี้ การท าประกันชีวิตกลุ่มจะถือกรมธรรม์ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ เว้นแต่
สมาชิกที่ไม่มีหนี้รายใดประสงค์ที่จะลาออกจากโครงการนี้ให้แจ้งการลาออกเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรต่อสหกรณ์ภายในก าหนดทีส่หกรณ์ส ารวจข้อมูล 
 

ประกนัชีวติกลุม่ 



สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรสให้แก่สมาชิกที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย คู่ละ 
1,000 บาท ในกรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งคู่จะจ่าย 2,000 บาท ทั้งนี้ ต้องเป็นสมาชิก
สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกวา่ 3 ปี นบัถึงวันที่มีสิทธิ์ 

การขอรับเงินมงคลสมรส 

1) สมาชิกแสดงความประสงค์ขอรับเงินมงคลสมรสตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ภายใน 60 วัน 
นบัตั้งแต่วันที่จดทะเบียนมงคลสมรส เม่ือพ้นก าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ 
2) สมาชิกต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ, ส าเนา
หนังสือทะเบียนสมรส พร้อมแสดงเอกสารหนังสือทะเบียนสมรสฉบับจริงให้สหกรณ์
ตรวจสอบ 

3) สมาชิกมีสิทธิขอรับเงินมงคลสมรสได้เพยีงครั้งเดยีว 

สวัสดกิารเพือ่การมงคลสมรสของสมาชิก 



เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพ
รายละไม่เกิน 1,000 บาท โดยให้แนบเอกสารดังนี้ 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัว (สมาชิกสมทบ) 
2) ส าเนาใบมรณะบัตร  (สมาชิกสมทบ) 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านของทายาท 

4) กรณีเป็นคู่สมรสให้แนบส าเนาทะเบียนสมรส 

เงินสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพสมาชิกสมทบ 



 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่สมาชิก สหกรณ์ได้จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัดขึ้น โดยข้อบังคับ พ.ศ. 
2553 ก าหนดให้สมาชิกที่เข้าใหม่ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ นอกจากนี้ สมาชิกที่กู้
เงินสหกรณ์จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ด้วย เพื่อเป็นการประกันเงินกู้  
 โดยแรกเข้าสมาชิกต้องจ่ายเงินค่าสมัคร 50 บาท เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า (7 ศพ) 210 บาท และค่าบ ารุงรายปีๆ ละ 50 บาท และระหว่างปีเมื่อ
สมาชิก ถึงแก่กรรม สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพๆ ละ 30 บาท  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์



การให้บริการเงนิฝาก 
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เงินฝากออมทรพัย ์

อัตราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.25 ต่อปี โดยค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและ
น าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันส้ินปีทางบัญชี (31 ธันวาคมของ
ทุกป)ี โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 - เปิดบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท  

 - สมาชิกจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็ได้โดยแต่ละคราวน้ัน
ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท 



เงินฝากออมทรพัยพ์เิศษ 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี  โดยสหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินฝาก
คงเหลือ และทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม 
ในกรณีท่ีจ านวนเงินฝากน้ีคงเหลือต่ ากว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี ้
 - สมาชิกคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากนี้ได้ไม่เกิน 3 บัญชี โดยจ านวนเงินฝากครั้งแรกต้อง
ไม่นอ้ยกว่า 1,000 บาท และไม่เกิน 10,000,000บาท 

       - สมาชิกจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็ได้โดยแต่ละคราวนั้นต้องไม่น้อยกว่า 
1,000 บาท 

       - ในกรณีท่ีผู้ฝากออมทรัพย์พิเศษมีเงินเหลือในบัญชีต่ ากว่า 1,000 บาท และขาดการติดต่อ
ตั้งแต่ 3 ปี ทางบัญชีขึ้นไป สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีที่ขาดการติดต่อเป็นรายปี ปีละ 200 บาท 
จนกระทั่งไม่มีจ านวนเงินในบัญชีเงินฝากคงเหลือที่จะเก็บรักษาอีกต่อไป 



เงินฝากประจ า 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี โดยสหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึง
ก าหนดระยะเวลา กรณีที่ถอนเงินฝากนี้ในระยะ เวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่
จ่ายดอกเบี้ยให้ แต่ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบ ก าหนดพร้อมดอกเบี้ยก็
เป็นอันถือว่า ผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
โดยให้สมาชิกด าเนินการตามขั้นตอนดงันี้ 
       - เปิดบัญชีเงินฝากประจ าในสหกรณ์ครั้งแรกไมน่้อยกว่า 100 บาท  

       - สมาชิกจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็ได้โดยแต่ละคราว นั้นต้อง
ไมน่้อยกว่า 100 บาท 



การให้บริการเงนิกู้ 
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1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

2.เงินกูส้ามัญ 

3.เงินกูพ้ิเศษ 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละ 

6.00 ต่อปี 



เงินกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉนิ 

 “เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน” ให้กู้ได้ตามความสามารถในการช าระหนี้ แต่
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่ในวันยื่นกู้ สุดแต่จ านวนไหนจะ
น้อยกว่า การส่งงวดช าระให้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
เท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายใน 12 งวด 



เงินกูส้ามญัทัว่ไป 

 ให้กู้ได้ตามความสามารถในการช าระหนี้ และต้องอยู่ภายในจ ากัด
ไม่เกิน 2,700,000 บาท และผู้กูจ้ะต้องมีเงินค่าหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินกู้ การส่งงวดช าระให้สง่คืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวด
รายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายใน 180 งวด 



วงเงินกู้ จ านวนผูค้้ าประกัน 

1. วงเงินกู้ไม่เกิน    300,000 บาท 1 คน 

2. วงเงินกู้เกินกว่า  300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท 2 คน 

3. วงเงินกู้เกินกว่า   600,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท 3 คน 

4. วงเงินกู้เกินกว่า   900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท 4 คน 

5. วงเงินกู้เกินกว่า 1,200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 5 คน 

6. วงเงินกู้เกินกว่า 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท 6 คน 

7. วงเงินกู้เกินกว่า 1,800,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,100,000 บาท 7 คน 

8. วงเงินกู้เกินกว่า 2,100,000 บาท ขึ้นไป 8 คน 

เงินกูส้ามญัทัว่ไป 

    สมาชิกที่กู้เกินกว่าค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มี
อยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีสมาชิกที่มิได้
เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ประกันอย่างไม่มี
จ ากัด ดังตารางตอ่ไปนี้ 
 

** สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ ค้ าประกัน
ส าหรับผู้กู้ มากกว่ า เก้ ารายในเวลา
เดียวกันไม่ได้ และต้องเป็นการค้ าประกัน
เ งิ นกู้ ส ามัญ ท่ั ว ไปส าหรั บพ นักงาน
ราชการอยา่งนอ้ย 1 ราย ** 
 



เงินกูส้ามญัเพือ่การศกึษา 

 สมาชิกมีสิทธิ์กู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา ส าหรับตนเอง หรือคู่สมรส หรือ
บุตร ไดไ้มเ่กิน 100,000 บาท 

 โดยจะต้องให้บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ค้ าประกัน จ านวน 1 คน ซึ่งบุคคล
นั้นต้องมิใชคู่ส่มรสของผู้กู้ หรือพนักงานราชการหรือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไปของ
ผู้กู้  
 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อความก้าวหน้า ให้ผู้กู้ช าระคืนต้น
เงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนไม่
เกิน 60 งวด 



เงินกูส้ามญัเพือ่ความกา้วหนา้ของสมาชกิ 

สมาชิกมีสิทธิ์กู้เงินสามัญเพื่อความก้าวหน้าของสมาชิกได้ดงัต่อไปนี้ 
 1. เพื่อขอมีวิทยฐานะช านาญการ     กูไ้ด้ไม่เกิน   40,000 บาท 

 2. เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   กูไ้ด้ไมเ่กิน   60,000 บาท 

 3. เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญข้ึนไป     กูไ้ด้ไม่เกิน  100,000 บาท 

หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญเพื่อความก้าวหนา้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดงัต่อไปนี้ 
 (1) ให้บุคคลทีเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์ ค้ าประกนัเงินกู้ 1 คน  

 (2) สมาชิกซ่ึงไม่ใช่คู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ พนักงานราชการ หรือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ
ทัว่ไปของสมาชิกผู้กู ้
 การส่งงวดช าระให้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวด
สุดทา้ย) ภายใน 60 งวด 



เงินกูพ้เิศษ 

 (1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 (2) เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท 

 (3) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการซ้ือยานพาหนะ  สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท 

 (4) เงินกู้พิเศษเพื่อเหตุจ าเป็นอันร้ายแรง  สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท 

 ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันยื่นค าขอกู้ และมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนเงินกู้ 
 (5) เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ ให้กู้ได้ภายในจ ากัดไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่า
หุ้น หรือเงินฝากทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน ส่งช าระภายใน 360 งวด 



เงินกูพ้เิศษเสรมิสภาพคลอ่ง 

โดยจัดบริการให้สมาชิกได้เลือกใช้บริการประเภทใดประเภทหนึ่ง 
 (1) เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่องทั่วไป(หน้าเคาน์เตอร์) 
 (2) เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่องกระแสรายวัน (ATM) 

 ให้สิทธิกู้ได้ตามความสามารถในการช าระหนี้ แต่ไม่เกิน 600,000 บาท 
หรือ ไม่เกิน 90% ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในวันยื่นกู้ สุดแต่จ านวนไหนจะน้อยกว่า การ
ส่งงวดช าระให้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวด
สุดท้าย) ภายใน 240 งวด 



ระยะเวลาใน
การยื่นค าขอ

กู ้

- เงินกู้สามัญ: ยื่นค าขอกู้ได้ไม่เกินวันท่ี 9 ของเดือน จะได้รับเงินกู้สามัญ

ตั้งแต่วันจ่ายเงินเดือนถึงวันที่ 1 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 1 ตรงกับ

วนัหยุดราชการให้การรับเงินกู้เสร็จส้ินก่อนวันที่ 1 

- เงินกู้ฉุกเฉิน: สมาชิกที่ไม่มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสามารถยื่นค าขอกู้ได้

ตลอดท้ังเดือน แต่ถ้ามีหน้ีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินค้างช าระ ให้ยื่นค ากู้และรับ

เงินกู้ได้ตั้งแต่วันจา่ยเงินเดือนถึงวันที่ 1 ของเดือนถัดไป  

- เงินกู้พิเศษ: 

1) เพื่อการเคหะสงเคราะห์, เพื่อซื้อยานหนะ, เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ, เพื่อ

เหตุจ าเป็นอันร้ายแรง ยื่นค าขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 ของเดือน 

2) เพื่อการเอนกประสงค์ สมาชิกที่ไม่มีหนี้สามารถยื่นค าขอกู้ได้ตลอด แต่ถ้ามีหนี้

สามารถกูไ้ด้โดยไมต่้องรอใหค้รบ 4 งวด และยื่นค าขอกู้ไมเ่กินวนัที่ 1 ของเดือน  



เงินใหกู้ส้ าหรบัพนกังานราชการ 

สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

1.เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉนิ 

2.เงินกูส้ามญั 

3.เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ 



เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกทีม่อีายุการ
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน (ส่งเงิน

ค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 งวด) 



เงินกูส้ามัญและ 

เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเอนกประสงค์  

สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกที่มีอายุการ
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ส่งเงิน

ค่าหุน้รายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 งวด) 



1.เงนิกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิ 

 สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ตามความสามารถในการช าระหนี้ และต้องอยู่
ภายในจ ากัดไม่เกิน 50,000 บาท หรือไม่เกินเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในวันยื่นค าขอกู้ 
สุดแตจ่ านวนไหนนอ้ยกว่า  
         ผูข้อกู้ต้องแนบส าเนาใบส าคัญการจ่ายเงินเดือน (e-Money) หรือสลิปเงินเดือน
รับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองมาพร้อมกับค าขอกู้เพื่อประกอบการวินิจฉัยให้เงินกู้ และ
ส าเนาสัญญาจ้างผู้บังคับบัญชารับรองส าเนาพรอ้มประทับตราโรงเรียนทั้งฉบับ  
         การส่งช าระต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวด
สุดท้าย) ภายใน 12 งวด 



2.เงนิกูส้ามญัทัว่ไป 

สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ตามความสามารถในการช าระหนี้ และต้องอยู่ภายในจ ากัดไม่เกิน 
500,000 บาท โดยให้มีสมาชิกทีม่ิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ หรือพนักงานราชการ ค้ าประกันเงินกู้อย่างไม่
มีจ ากดั ดังต่อไปนี ้
 ก. วงเงินกู้ไมเ่กิน   150,000 บาท           ใหม้ีบุคคลค้ าประกัน จ านวน 1 คน 

    ข. วงเงินกู้เกินกว่า 150,000 – 350,000  บาท  ใหม้ีบุคคลค้ าประกัน จ านวน 2 คน 

    ค. วงเงินกู้เกินกว่า 250,000 – 500,000  บาท ใหม้ีบุคคลค้ าประกัน จ านวน 3 คน 

การกู้เงินตามวรรคกอ่น ผู้กู้จะต้องมเีงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนเงินกู้ การส่งงวดช าระ
ให้สง่คืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายใน 180 งวด 



3.เงนิกูส้ามญัเพือ่การศกึษา 

 สมาชิกมีสิทธิ์กู้ เ งินสามัญเพื่อการศึกษา ส าหรับตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตรได้ตาม
ความสามารถในการช าระหนี้และต้องอยูภ่ายในจ ากัดไม่เกิน 100,000 บาท สมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น มีสิทธิ์กู้ได้
เพียง 1 สัญญาเท่าน้ัน 

 หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 (1) ใหบุ้คคลท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์  ค้ าประกันเงินกู้ 1 คน  
 (2) สมาชิกต่อไปน้ีห้ามมิให้ค้ าประกันเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 
     - คู่สมรสของสมาชิก       
     - สมาชิก  
     - ผูค้้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไปของสมาชิกผูกู้้ 
 การสง่งวดช าระให้ส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) 
ภายใน 60 งวด 

  



4.เงินกูพ้ิเศษเพือ่การเอนกประสงค ์

 สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ได้ภายในจ ากัด
ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น หรือเงินฝากทั้งหมดที่มีอยู่ ตามหลักประกันได้ดงันี้ 
       (1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ใช้เงินค่าหุ้นของผู้กู้ในสหกรณ์เป็นประกัน 

       (2) เงินกูพิ้เศษเพื่อการเอนกประสงค์ใช้เงินฝากของผู้กู้ในสหกรณ์เป็นประกัน 

       การส่งเงินงวดช าระหนี้ให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวด
สุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจ านวนไม่เกิน 240 งวด 



ระยะเวลาใน
การยื่นค าขอ

กู ้

- เงินกู้สามัญ: ยื่นค าขอกู้ได้ไม่เกินวันที่ 9 ของเดือน จะ

ได้รับเงินกู้สามัญตั้งแต่วันจ่ายเงินเดือนถึงวันที่ 1 ของเดือน

ถัดไป หากวันที่ 1 ตรงกับวันหยุดราชการให้การรับเงินกู้

เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 

- เงินกู้ฉุกเฉิน: สมาชิกที่ไม่มีหนี้เงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สามารถยื่นค าขอกู้ได้ตลอดทั้งเดือน แต่ถ้ามีหนี้เงินกู้เพื่อ

เหตุฉุกเฉินค้างช าระ ให้ยื่นค ากู้และรับเงินกู้ได้ตั้งแต่วันจ่าย

เงินเดือนถึงวนัที่ 1 ของเดือนถัดไป  



ระยะเวลาใน
การยื่นค าขอ

กู ้

- เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ สมาชิกที่ไม่มีหนี้สามารถ

ยื่นค าขอกู้ได้ตลอด แต่ถ้ามีหนี้สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องรอให้

ครบ 4 งวด และยื่นค าขอกู้ไม่เกินวันที่ 1 ของเดือน 



เมื่อมีหนี้อยู่
แล้วจะสามารถ
ยื่นกู้อีกครั้งได้

เมื่อไหร่? 

- เงินกู้สามัญ: จะต้องช าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 งวด จึงจะมีสิทธิ์

กูใ้หมไ่ด้ 

- เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง: จะต้องช าระหนี้มาแล้วไม่

น้อยกว่า 1 งวด จึงจะมีสิทธ์ิกู้ใหม่ได้ 

*ต้องยื่นค าขอกู้และรับเงินกู้ได้ตั้งแต่วันจ่ายเงินเดือนถึงวันที่ 1 ของ

เดือนถัดไป* 



ภาคผนวก 



ข้อควรทราบเมื่อต้องการ
มาท าธุรกรรมกับสหกรณ์ 
- ให้น าบัตรประชาชนตัวจริงมาดว้ยทุกครั้ง 
- การเงินจะท าการปิดบัญชีประจ าวันเวลา 14.30 น. 
ทั้งน้ี ให้สมาชิกเลี่ยงการมาท าธุรกรรมในช่วง 14.30-

15.30 น. 
- สมาชิกสามารถขอรับรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ได้ด้วย
ตนเองที่สหกรณ์ โดยแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน 

- การยื่นหนังสือเพื่อเปลี่ยนแปลงเงินงวดรายเดือน ค่า
หุ้นรายเดือนนั้น ให้ยื่นภายในวันที่ 1 ของเดือน หาก
ยื่นหลังวันที ่1 จะน าเสนอคณะกรรมการในเดือนถัดไป 

 



เอกสารประกอบการยื่นค าขอกู้สามัญทั่วไป 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง จ านวน 3 ฉบับ (กรณีใช้บัตรข้าราชการให้แนบส าเนา
ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ) 
2.สลิปเงินเดือน (e-Money) หรือหน่วยงานที่ไม่ใช้ e-Money ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมแนบ
รายละเอียดแสดงรายรับ-จ่ายเงินได้รายเดือน เดือนล่าสุด รับรองส าเนาถูกต้องโดยผูบั้งคับบัญชาชั้นต้น พร้อมประทับตราโรงเรียน
หรือหน่วยงาน 

ข้าราชการบ านาญ ให้ใช้ทะเบียนจ่ายตรงพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องด้วยตนเอง จ านวน 1 ฉบับ หรือ หน่วยงานที่ไม่ใช้ทะเบียนจ่าย
ตรงให้ใช้หนังสือรับรองเงินบ านาญตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

พนักงานราชการ ให้เพิม่ส าเนาสัญญาจ้าง รับรองส าเนาโดยผู้บังคับบัญชาและประทับตราโรงเรียน/หน่วยงาน (ทุกหน้า) จ านวน 1 
ฉบับ 

3.เอกสารของผูค้้ าประกันแนบมาพร้อมค าขอกู้ ดังนี ้
   1) บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ตัวจริง 
   2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและหมายเลขโทรศัพท์ จ านวน 3 ฉบับ (กรณีใช้บัตร
ข้าราชการให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านมาดว้ย 1 ฉบับ) 



เอกสารประกอบการยื่นค าขอกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
2.สลิปเงินเดือน (e-Money) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตามแบบของสหกรณ์ฯ (กรณี
หน่วยงานที่ไม่ใช้ e-Money) เดือนล่าสุด และต้องแนบรายละเอียดการหักเงินเดือนของ
หน่วยงาน รับรองโดย (1) เจ้าหน้าที่การเงิน (2) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพร้อมประทับตรา
หน่วยงาน หากผิดหรือมีรอยลบ ขีดฆ่าให้ผู้รับรองเซ็นซื่อก ากับทั้งสองคน 

พนกังานราชการ ต้องเพ่ิมเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

1.ส าเนาสัญญาจ้าง จ านวน 1 ฉบับ โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองส าเนาถูกต้องพร้อม
ประทับตราหน่วยงาน (ทุกหน้า) 



เอกสารประกอบการยื่นค าขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ใช้หุ้นค้ าประกัน) 

1.สลิปเงินเดือน (e-Money) หรือหนังสือแสดงรายรับ-จ่ายเงินได้รายเดือน 
เดือนล่าสุดพร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง จ านวน 1 ฉบับ 

2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 
จ านวน 1 ฉบับ 

พนักงานราชการ ให้เพิ่มส าเนาสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง
ส าเนาถูกต้องพร้อมประทับตราหน่วยงาน (ทุกหน้า) จ านวน 1 ฉบับ 

ข้าราชการบ านาญ ให้ใช้ทะเบียนจ่ายตรงหรือหนังสือรับรองเงินบ านาญตาม
แบบที่สหกรณ์ก าหนดพร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง จ านวน 1 ฉบับ 



1. เข้าหน้าเว็บไซต์ www.krunaracoop.com 

วิธีการเข้าระบบสอบถามของสหกรณ์ 

2. เลื่อนจนเจอระบบสอบถามขอ้มูล 

   - กรอกเลขทะเบียนสมาชิก 

   - กรอกรหสัผ่านทีไ่ด้รับจากสหกรณ์ 

   * ในกรณีที่ยังไม่ได้รับรหัสผ่านหรือลืมรหัสผ่าน ให้มารับ
รหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง ณ ส านักงานสหกรณ์ พร้อมน าบัตร
ประจ าตวัประชาชนตัวจริงมาแสดง 



เว็บไซต์สหกรณ์ 



เมือ่เข้าสู่ระบบได้แล้ว จะสามารถตรวจสอบข้อมลู ได้ดังน้ี 

วิธีการเข้าระบบสอบถามของสหกรณ์ 

มีหนี้อะไรบ้าง? ช าระมาแล้วกีง่วด? ใครค้ าประกันให้อยู่บ้าง? 

ค้ าประกนัใครอยู่บ้าง? ยังค้ าคนอื่นได้อีกไหม? 

 

ท าไมเดือนน้ีถึงมยีอดหักมากกว่าเดือนก่อน? หักช าระค่าอะไรบ้าง? 

ถ้าต้องการกู้เงิน จะต้องส่งช าระหนี้งวดละประมาณกี่บาท? ส่วนนี้
สามารถเลือกประเภทเงินกู้, จ านวนงวด 



ช่องทางในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น 

Line ID: krunaracoop 

Website: www.krunaracoop.com 

Facebook:   www.facebook.com/nrcoop.nara 

โทร : 073-511-535 หรือ 086-491-5329 

 

http://www.krunaracoop.com/
http://www.facebook.com/nrcoop.nara



