


การบริหารงาน

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั

ขอ้บงัคบั ระเบียบต่างๆ









- ในปีหนึง่ๆ สามารถขอเปลีย่นแปลงการส่งค่าหุน้    

รายเดือน (เพิม่ /ลด) ไดไ้ม่เกิน 2 ครั้ง

- กรณีเพิม่ ไม่ก าหนดเพดานสูงสุด แต่ทั้งนี้  ตอ้งมีเงินเดือนเพียงพอ

ใหส้หกรณส่์งหกัตน้สงักดัในแต่ละเดือน

- กรณีลด ใหพ้ิจารณาตามฐานเงินเดือนเป็นเกณฑ ์ลดไดไ้ม่ต า่กว่า

อตัราที่ก าหนดไวใ้นระเบียบฯ

การเพิม่ ลด ค่าหุน้รายเดือน  (สมาชิกสามญั)



หลงัเกษียณไม่มีตน้สงักดัในการหกัเงินเดือน

➢ยงัสามารถเป็นสมาชิก สอ.สป. ต่อไปได ้โดยการน าส่งเงิน     

รายเดือนโดยตรงที่ สนง.สหกรณ ์หรือโอนเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ ์

➢กรณีส่งเงินค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 180 เดือน หรือมเีงินค่าหุน้

มากกว่าหนี้ เงินกูส้ามญั และไม่มีหนี้ สินอยู่กบัสหกรณใ์นฐานะผูกู้ ้หรือ

ผูค้ ้ าประกนั  ก็สามารถขอ งด หรือ ลด การถอืหุน้รายเดือนลงได ้  





➢หกัฝากรายเดือนเขา้บญัชีสชีมพ ู ดอกเบี้ย 3.00%

➢กรอกแบบฟอรม์แจง้ความประสงคใ์หห้กัเงนิฝากจากบญัชีเงนิเดือน

➢ทกุสิ้นเดือน สหกรณ์สง่ยอดหกักบัตน้สงักดั

➢ เม่ือตอ้งการถอนเงนิ สามารถใชบ้ตัร ATM KTB กดถอนเงนิได ้

วิธีการฝากเงินเขา้บญัชี ATM (เล่มสีชมพู)



EX. ฝากรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท ดว้ยอตัราผลตอบแทนเฉลี่ย

3% ตอ่ปี เป็นระยะเวลา 30 ปี จะไดเ้งินสุดทา้ยเป็นเท่าไหร่

ตน้เงิน 720,000.-

ดอกเบ้ีย 421,809.98

สรุป 30 ปี จะมีเงิน 1,141,809.98









ช่องทางเพิม่เติม การถอนเงินฝากของ

สมาชิก กบัสหกรณ์

โทรแจง้ถอนเงิน 

วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

สหกรณฯ์ จะโอนเงินเขา้

บญัชีธ.กรุงไทยฯ สมาชิกโดยตรง











เงินกูฉุ้กเฉิน
➢กูห้นา้เคานเ์ตอร์

กลุม่ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ  า กลุม่ครูอตัราจา้ง/กลุม่ครูเอกชน/อ่ืนๆ

กูไ้ดไ้ม่เกิน 10 เทา่ของมูลค่าหุน้และ

หรอืเงินฝากที่มีในสหกรณ ์

สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท

กูไ้ดไ้ม่เกิน 80,000 บาท 

(ครูเอกชน กูไ้ดไ้ม่เกิน 40,000 บาท)

ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินมูลค่าหุน้ และหรอืเงิน

ฝากที่มีในสหกรณ์

หลงักูแ้ลว้ ตอ้งมีเงินคงเหลือไวด้  ารงชีพไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของเงินได ้      

รายเดือน กรณีมีเหตผุลความจ าเป็นใหค้ณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป

กรณีกูแ้ลว้มีเงินเหลือใชจ้า่ยต า่กว่า 30% ผูกู้จ้ะตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัย์

เพื่อเป็นหลกัทรพัยค์  ้าประกนัเงินกู ้และใหมี้ผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน ซ่ึงตอ้ง

เป็นขา้ราชการ หรอืลกูจา้งประจ  า



เงินกูฉุ้กเฉิน ➢กู ้ ATM

- ใหกู้ไ้ม่เกิน 10 เท่าของเงินไดร้ายเดือน สูงสุดไม่เกิน

150,000 บาท ทั้งนี้ ตอ้งไม่เกินมูลค่าหุน้ และหรือเงินฝาก

ทีม่ีในสหกรณ์

- หลงักูแ้ลว้ ตอ้งมีเงินคงเหลือไวด้ ารงชีพไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 

ของเงินไดร้ายเดือน กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นใหค้ณะกรรมการ

พิจารณาเป็นรายๆ ไป



เงินกูส้ามญั





















➢วงเงนิกูไ้ม่เกนิ 100 เท่าของเงนิไดร้ายเดือน สูงสุดไม่เกนิ 5,000,000 บาท  

➢ผ่อนช าระคนืไม่เกนิ 180 งวด (ใชบ้คุคลค ้า)

➢ผ่อนช าระคนืไม่เกนิ 360 งวด (ใชบ้คุคล + หลกัทรพัยค์ ้า)

➢ตอ้งสง่คนืภายในอายไุม่เกนิ 75 ปี

➢ผูกู้ต้อ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีตดิต่อกนัมาแลว้ 10 ปีข้ึนไป

➢เงือ่นไข : ตอ้งเป็นการกูเ้พือ่น าไปช าระหน้ีสถาบนัการเงนิต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็น

หน้ีกบัสหกรณ์เพยีงแหง่เดียว (สหกรณ์จะเป็นผูปิ้ดหน้ีให)้ ยกเวน้ สนิเช่ือ

บตัรกดเงนิสด  สนิเช่ือนอกระบบ  สนิเช่ือธนวฎัที่ผูกู้มี้อายุต า่กว่า 58 ปีบรบิูรณ์

➢หากประสงคจ์ะรวมหน้ีคร ัง้ต่อไป  จะตอ้งเป็นหน้ีที่เกดิก่อนการกูเ้งนิรวมหน้ี    

คร ัง้แรกเท่านั้น

เงินกูส้ามญัเพือ่การรวมหนี้



1) ผูกู้ต้อ้งมีเงนิค่าหุน้ไม่นอ้ยกว่า 20% ของวงเงนิกู ้

กรณีมีหุน้ไม่ครบเกณฑ ์สหกรณ์จะหกัจากเงนิกูท้ี่ไดร้บั เขา้บญัชีเงนิ

ฝากออมทรพัยเ์ลม่สนี ้ าเงนิ (ไดด้อกเบี้ย 3.00%) ซึ่งสมาชิกจะถอนเงนิ

ฝากน้ีได ้เม่ือ

1.1) ครบ 1 ปี นับจากวนัเริ่มสญัญา

1.2) มีเงนิค่าหุน้ครบ 20% หรอืหุน้ + เงนิฝากเลม่สนี ้ าเงนิ     

ครบ 20% ของหน้ีคงเหลอื

1.3) ช าระหน้ีคนืสหกรณ์ครบถว้นแลว้

เงือ่นไขการกูเ้งนิเพิม่เตมิ



2) ผูกู้ ้ที่กูเ้งนิโดยใชบ้คุคลค ้าประกนั จะตอ้งท าประกนัชีวติ (ประกนัตาย) กบับรษิทั

ประกนัที่สหกรณ์เป็นผูจ้ดัหา โดยใหส้หกรณ์เป็นผูร้บัผลประโยชน์รายแรก

ทัง้น้ีสหกรณ์จะหกัเบี้ยประกนัจากยอดกู ้(ในคร ัง้แรก)  และจะหกัค่าเบี้ยประกนั

ในปีต่อๆ ไป จากเงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนืประจ าปี 

กรณีกูร้วมหน้ีแลว้ จะไม่สามารถขอกูเ้งนิสามญัทัว่ไปไดอ้กี  

(ยกเวน้โครงการพเิศษต่างๆ ข้ึนอยู่กบัคณะกรรมการพจิารณา)

เงือ่นไขการกูเ้งนิเพิม่เตมิ



3) หากผูกู้มี้การผิดนดัช าระหน้ี ใหง้ดการใหกู้ส้ าหรบัเงนิกูป้ระเภทนั้นๆ

เม่ือมีการจา่ยช าระหน้ีที่ผิดนดัเสรจ็สิ้น 

- หากตอ้งการกูส้ามญั /รวมหน้ี ตอ้งเวน้ระยะเวลา 3 เดือน

- หากตอ้งการกูเ้งนิฉุกเฉิน  ตอ้งเวน้ระยะเวลา 1 เดือน 

เงือ่นไขการกูเ้งนิเพิม่เตมิ

4) สมาชิกถกูหมายอายดัจากกรมบงัคบัคดี สหกรณ์จะงดการใหกู้ท้กุประเภท ยกเวน้ 

กูเ้พือ่น าไปปิดหน้ีบงัคบัคดีนั้นๆ

5) ผูกู้ผิ้ดนดัช าระหน้ี >> สง่ผลถงึผูค้ ้าประกนั ไม่สามารถใชส้ทิธิกูเ้งนิ ประเภทที่

ตนค ้าประกนัได ้ ยกเวน้มีการช าระหน้ีจากผูกู้ ้ หรอืผูค้ ้าช าระตามสดัสว่นที่ตนเอง

ค ้าประกนั







กูพ้เิศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์

ตอ้งเป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  12  เดือน

วงเงินกู ้ :  ไม่เกิน 3,000,000 บาท

ผ่อนช าระ :  ไม่เกิน 30 ปี (360 งวด) ภายในอายุไม่เกิน 65 ปี

เงินเหลือใชจ่้าย :  ไม่ต า่กว่า 30% ของเงินไดร้ายเดือน

หลกัประกนัทีร่บัจดจ านอง เฉพาะจงัหวดั :

1)สมุทรปราการ  2)กรุงเทพมหานคร  3)นนทบุรี  4)ปทุมธานี

5)นครปฐม  6)ฉะเชิงเทรา  7)สมุทรสาคร



1. ผูกู้ ้มีเงนิเหลอืใชจ้า่ยเกนิ 30% (หลงัหกัค่าหุน้และเงนิงวดทกุประเภทแลว้)  

มอบอ านาจใหฝ่้ายจดัการอนุมตัแิละรายงานที่ประชุมคณะกรรมการทราบ  

2. ผูกู้ ้มีเงนิเหลอืใชจ้า่ย 10% -30% (หลงัหกัค่าหุน้และเงนิงวดทกุประเภท

แลว้) มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการฝ่ายการเงนิและสนิเช่ือเป็นผูพ้จิารณา

อนุมตั ิและรายงานที่ประชุมคณะกรรมการทราบ  

3. ผูกู้ ้มีเงนิเหลอืใชจ้า่ยต า่กว่า 10% (หลงัหกัค่าหุน้และเงนิงวดทกุประเภท

แลว้)  คณะกรรมการด าเนินการจะเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ

อ านาจการอนุมตัิเงนิกู ้



การรบัเงนิกู ้

1. จา่ยเขา้บญัชีเงนิฝาก ธนาคารกรุงไทย  ช่ือบญัชีผูกู้โ้ดยตรง

2. จา่ยเขา้บญัชีเงนิฝากออมทรพัย ์ATM (เลม่สชีมพู) ที่สมาชิกผูกู้ม้ีอยู่

กบัสหกรณ์

*** ไม่จา่ยเงนิสด และไม่อนุญาตใหม้อบอ านาจการรบัเงนิกูแ้ทน***



หลกัประกนัคุม้ครองหน้ี กรณีผูกู้เ้สยีชีวติ

1) สวสัดิการถงึแกก่รรมที่สหกรณ์จา่ยใหแ้กส่มาชิกตามอายกุาร

เป็นสมาชิก  สูงสดุประมาณ 470,000 บาท

2) ฌาปนกจิสงเคราะห ์

2.1 สสอค. (ครูไทย) 2.4 สสอ.รท. (ราชการไทย)

2.2  สสชสอ. 2.5 สส.สท. (สมาชิกสหกรณ์

2.3  สฌ.สอ.สป.  ออมทรพัยไ์ทย)

3) ประกนัสนิเช่ือ  (ประกนัสว่นเหลื่อมหน้ี)

การบรหิารความเสีย่งดา้นสนิเช่ือ



ประกนัสนิเช่ือ (ประกนัตาย)

- สมาชิกที่กูเ้งนิสหกรณ์ฯ ทกุประเภทสมาชิกเป็นฝ่ายเสยีเอง ในสว่นเหลือ่มของหน้ี 

(ภาคบงัคบัตอ้งท าทกุคน)

(ผูเ้อาประกนั = สมาชิก / ผูร้บัประโยชนป์ระโยชน ์= สหกรณ์) 

- ระยะเวลาเอาเบี้ยประกนัภยั 1 ปี อตัราเบี้ยประกนัภยั 340 บาท ต่อทนุประกนัภยั 

100,000 บาท

- รอบปี 2564  เลอืกบรษิทั ฟิลลปิประกนัชีวติ PhillipLife





หลกัเกณฑก์ารช่วยเหลอื

1) ผูกู้ต้าย

2) ผูกู้อ้อกจากราชการหรอืงานประจ าโดยไม่มีบ าเหน็จหรอืบ านาญ    

หรอืผูกู้พ้น้สภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์

3) เม่ือผูกู้เ้ป็นบคุคลทพุพลภาพ หรอืเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

หรอืเป็นเสมือนบคุคลไรค้วามสามารถตามค าส ัง่ศาล

กองทนุช่วยเหลอืผูค้ ้าประกนั

สหกรณ์จะหกักลบลบหน้ี จากเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก เงนิสวสัดิการของผูกู้ท้ ัง้หมด 

หากเหลอืหน้ีอยู่ จะมีการติดตามทวงถามใหผู้กู้ ้/ คู่สมรส / ทายาท ช าระหน้ี 

หากยงัมิไดร้บัช าระหน้ี จงึจะแจง้ใหผู้ค้ ้าประกนัช าระหน้ีแทนผูกู้ต้่อไป



กองทนุช่วยเหลอืผูค้ ้าประกนั

หน้ีคงคา้งไม่เกนิ กองทนุช่วยเหลอื หน้ีสว่นที่เหลอื

1.หน้ีคา้งไม่เกนิ 100,000 บาท 50% ของหน้ีคา้ง ผูค้ ้าประกนัตอ้งช าระแทน

2.หน้ีคา้งต ัง้แต่ 100,000

แต่ไม่เกนิ 200,000

40% ของหน้ีคา้ง 

แต่ไม่เกนิ 60,000

ผูค้ ้าประกนัตอ้งช าระแทน

3.หน้ีคา้งต ัง้แต่ 200,000

แต่ไม่เกนิ 400,000

30% ของหน้ีคา้ง 

แต่ไม่เกนิ 80,000

ผูค้ ้าประกนัตอ้งช าระแทน

4.หน้ีคา้งต ัง้แต่ 400,000 ข้ึนไป 20% ของหน้ีคา้ง 

แต่ไม่เกนิ 100,000

ผูค้ ้าประกนัตอ้งช าระแทน



สวสัดิการสมาชิก 

10 ประเภท (ตามระเบียบ)

เพ่ิมเตมิ 2 สวสัดิการ 

ตามมาตรการ Covid เฟส 3

(ขอ้มูลตามสื่อน าเสนอ)







บริการเสริม แจง้ยอดหุน้หนี้  คงเหลือ 

และยอดเรียกเก็บประจ าเดือนผ่านระบบ sms







ช่องทางการติดต่อสหกรณ์


