
วงเงินกูตามสัญญา วงเงินกูตามสัญญา 
1. ของขวัญวันเกิดสมาชิก 
 ในวนัคลายวนัเกิดของสมาชิก สหกรณจะมอบของขวญั
เปนหุนใหแกสมาชิกทกุทาน คนละ 10 หุน มลูคา 100 บาท  
2. การรับเงินกรณีอุปสมบท 
 สมาชิกที่อปุสมบท สหกรณรวมอนโุมทนา มอบเงินจำนวน 
1,000 บาท (ในการนี้ไมรวม การบวชในพิธีศพ หรือบวชหนาไฟ) 
3. การรับเงินกรณีรวมพิธีฮัจญ 
 สมาชิกที่เขารวมพิธีฮจัญ สหกรณมอบเงินจำนวน 1,000 บาท   
4. การรับเงินกรณีสมรส 
 สมาชิกที่สมรส สหกรณมอบเงิน จำนวน 1,000.- บาท 
5. การรับเงินกรณีคลอดบุตร 
 สมาชิกหรือคูสมรสสมาชิกที่คลอดบุตร สหกรณจะบุตร สหกรณจะ
มอบเงินสวัสดิการกรณีดังกลาว รายละ 1,000 บาท  1,000 บาท 
6. การรับเงินกรณีสมาชิกเปนโสด 
 สมาชิกที่เปนโสดจนอายุครบ 60 ป สหกรณจะมอบ
เงินสวัสดิการ โดยนำจำนวนอายุการเปนสมาชิกคูณดวย 
100.- บาท   
สวสัดิการตามขอ 2-6 ตองยื่นใบคำขอภายใน 1 ป 

7. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิก 
 ในปหนึ่งๆ สหกรณจะจัดสรรกำไรสุทธิสวนหนึ่งให เปน
ทุนการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ที่กำลังศึกษา
อยูในระดบัชัน้อนบุาลจนถึงระดบัอดุมศึกษา ซึ่งหลกัเกณฑ
ในการขอรับทุน สหกรณจะประกาศใหทราบในคราวรับ
สมัครทุนการศึกษาแตละป 
8. จัดกิจกรรมเสริมใหสมาชิก และบุตรสมาชิก 
 สอ.มช. สนับสนุนสงเสริมสมาชิกและบุตรสมาชิก ใหมี
ความรูในดานตาง ๆ โดยจัดโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกและครอบครัว  เชน โครงการสงเสริม
ดานทักษะภาษา ดานภาวะผูนำ ดานศิลปะ และดานกีฬา
แกบุตรสมาชิกในชวงปดเทอม จัดโครงการสมาชิก
สัมพันธ โดยนำสมาชิกไปทัศนศึกษา ณ ตาง จังหวัด หรือ
จัดโครงการ อบรม อาชีพเสริม โครงการปฏิบัติธรรม 
โครงการสงเสริม ดานสุขภาพ แกสมาชิก เปนตน 

9. การชวยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัย 
 ในกรณีสมาชิกประสบภัย  เชน ไฟไหม น้ำทวมบาน 
เปนตน  สอ.มช.จะใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม  

10.เงินบำเหน็จสมาชิกสหกรณ 
 เพื่อเปนขวญัและกำลงัใจแกบคุคลที่เปนสมาชิก สอ.มช.
มานานจนอายุครบ 60 ปบริบูรณ สอ.มช.จะมอบเงิน
บำเหน็จใหผูที่เปนสมาชิกจนถึงอายุ 60 ป โดยคำนวณ
จากจำนวนปของการเปนสมาชิก คูณดวยสามรอยบาท
ถวน ทั้งนี้ ตองเปนสมาชิกตอเนื่องกัน 10 ป ขึ้นไปเศษของ
ปถาเกิน 6 เดือนใหนับเปน 1 ป  
11. กองทนุรวมใจชวยเหลือสมาชิก 
 เมื่อสมัครเปนสมาชิกสหกรณจะไดรับเงินสวัสดิการ
กองทุนรวมใจฯ สูงสุด 100,000.- บาท ดังนี้ 
  1) เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือเจ็บปวย
จนไมสามารถชวยเหลือตนเองได สหกรณจะจายเงินดังนี้ 
 - สมาชิกสามัญ จายจำนวน 30,000 -100,000 บาท 
ขึ้นอยูกับอายุการเปนสมาชิก   
 - สมาชิกสมทบ จายจำนวน 5,000 - 80,000  บาท 
ขึ้นอยูกับอายุการเปนสมาชิกและจำนวนหุนที่มีอยู (การ
นบัอายกุารเปนสมาชิก หากมีเศษของป ใหนบัเปน 1 ป) 
 2) กรณีสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบอายุครบ 61 
ปบริบูรณ จะไดรับเงินดังนี้ 
 - สมาชิกสามัญ ที่มีอายุการเปนสมาชิกกองทุนฯ 
ครบ 8 ป จะไดรับเงินกองทุน ดังนี้ 
  อายุครบ  จะไดรับเงินปละ 
 61 ปบริบูรณ   1,000.- บาท 
 62 ปบริบูรณ  2,000.- บาท 
 63 ปบริบูรณ  3,000.- บาท 
 64 ปบริบูรณ  4,000.- บาท 
 65 ปถึง 82 ปบริบูรณ   5,000.- บาท 
ทั้งนี้ สมาชิกจะไดรับรวมกันแลวไมเกิน 100,000.- บาท 

สวัสดิการที่สหกรณมอบใหสมาชิกสวัสดิการที่สหกรณมอบใหสมาชิก
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 - สมาชิกสมทบ ที่มีอายุการเปนสมาชิกกองทุนครบ 
16 ป จะไดรับเงินกองทุน ดังนี้ 
   อายุครบ จะไดรับเงินปละ 
 61 ปบริบูรณ   1,000.- บาท 
 62 ปบริบูรณ  1,500.- บาท 
 63 ปบริบูรณ  2,000.- บาท 
 64 ปบริบูรณ  2,500.- บาท 
 65 ปบริบูรณ  3,000.- บาท 
 66 ปบริบูรณ  3,500.- บาท 
 67 ปบริบูรณ  4,000.- บาท 
 68 ป ถึง 80 ปบริบูรณ  4,500.- บาท 
 อายุ 81 ป 4,000.- บาท 
ทั้งนี้ สมาชิกจะไดรับรวมกันแลวไมเกิน 80,000.- บาท 

12. เงินชวยเหลือการศพสมาชิก  
 เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมต่ำกวา 6 เดือน  
หากเสียชีวิตสหกรณจะจายเงินชวยเหลือการศพ โดยนำ
อายุการเปนสมาชิกคูณดวย 1,500.- บาท  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (สส.สอ.มช.) 
 สมาคมฌาปนกิจฯ จัดตั้งขึ้นโดยสหกรณฯ เพื่อ
ใหสมาชิกชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อสมาชิกเสียชีวิต 
ปจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกประมาณ 8,000 คน เมื่อ
สมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะไดรับเงินประมาณ 200,000.- 
บาท (จะมีหักคาใชจาย 1-6% ของยอดที่จะไดรับ)  ผูที่
สมัครเปนสมาชิกสมาคมได จะตองเปนสมาชิกสหกรณ 
หรือเปนคูสมรสของสมาชิกสหกรณ ที่มีอายุไมเกิน 60 
ปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัคร  

      ไดอะไรไดอะไร 
    จากการเปนสมาชิก จากการเปนสมาชิก 
สหกรณออมทรัพย มช.สหกรณออมทรัพย มช.



จะสมัครเปนสมาชิก สอ.มช.ทำอยางไร ?
     -เตรียมเอกสารดงัตอไปนี้ติดตอยื่นใบสมคัรไดที่สหกรณ 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจางประจำ
 2. สำเนาทะเบียนบาน
 3. สำเนาคำสั่งจาง (กรณีที่เปนสมาชิกสมทบ)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมัครในฐานะ
คูสมรสของสมาชิก)
     -พรอมกรอกใบสมัครการเปนสมาชิก  

 เมื่อยื่นใบสมัครสมาชิกแลว สหกรณจะเรียกเก็บ
คาหุนไปยังตนสังกัดของสมาชิกเปนประจำทุกเดือน 
 คาหุน หมายถึง เงินที่สมาชิกสะสม(ฝาก)ไวที่
สหกรณเปนประจำทุกเดือน มากนอยขึ้นอยูกับเงินเดือน 
เชน เงินเดือน 5,500.- บาท จะตองสงคาหุนเดือนละไม
ต่ำกวา 250.- บาท (อัตราการถือหุนดังกลาวเปนอัตรา
ขั้นต่ำ  สมาชิกสามารถจะสงคาหุนรายเดือนมากกวาที่
กำหนดนี้ก็ได แตไมเกินเดือนละ 25,000.-) 

สมาชิกจะไดรับเงินปนผลตามสัดสวนจากหุนที่
สมาชิกมีอยูในสหกรณ ซึ่งเงินปนผลที่ไดรบัไมเสียภาษี (ปที่
ผานมาเงินปนผลรอยละ 5.75)  เงินปนผลนี้จะไดรบั
ประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธของทกุป 

การสมัครเปนสมาชิกการสมัครเปนสมาชิก

การสงคาหุนการสงคาหุน

การเปนสมาชิกสหกรณจะตองเปดบัญชีเงิน
ฝากไว 1 บญัชี (เปดบญัชีขัน้ตำ่ 100 บาท) เพื่อสหกรณ
จะนำเงินที่สมาชิกจะไดรบัโอนเขาบญัชีดังกลาว เชน 
เงินปนผล หรือเงินสวสัดิการที่สมาชิกจะ ไดรบั เปนตน 
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  การฝากเงินประจำแบบสะสมทรัพย สหกรณ
จะหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกเพื่อสะสมไวเปน
เวลา 2 ป โดยหักเดือนละเทา ๆ กัน เดือนละ 100 
บาทขึ้นไป แตไมเกินเดือนละ 25,000 บาท โดยคิด
ดอกเบี้ยเปนรายวนัตามอตัราที่ประกาศเปนคราว ๆ ไป  
เมื่อฝากครบกำหนดเปนระยะเวลาฝาก 2 ป จะไดรับ
การยกเวนภาษีดอกเบี้ย   

ในกรณีถอนเงินฝากกอนครบกำหนดระยะ
เวลาฝาก  สหกรณจะจายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย ณ วันที่เปดบัญชี และหักภาษี  
ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ไดรับ 

การเปนสมาชิกสหกรณจะตองเปดบัญชีเงิน
ฝฝากไว 1 บญัชี (เปดบญัชีขัน้ตำ่ 100 บาท) เพื่อสหกรณ

การบริการรับฝากเงินจากสมาชิกการบริการรับฝากเงินจากสมาชิก

1. เ1. เงินกูเพื่อเหตฉุกุเฉิน :งินกูเพื่อเหตฉุกุเฉิน : เปนสมาชิก 1 เดือน กูได 2 เทา
ของเงินเดือน ผอนชำระ 12 เดือน 
2. เงินกูสามัญ :2. เงินกูสามัญ : เปนสมาชิก 6 เดือน กูได 50 เทาของ
เงินเดือน ไมเกิน 2,000,000.- บาท และจะตองมีหุนไม
นอยกวา 10% ของยอดที่กู เชน ยื่นกู 100,000.- บาท จะ
ตองมีหุนไมนอยกวา 10,000.- บาท เปนตน ผอนชำระ 
360 งวด และไมเกินอายุ 60 ป การกูประเภทนี้จะตองมี
สมาชิกดวยกันเปนผูค้ำประกนั หรือใชหุนหรือเงินฝาก
ค้ำประกนักไ็ด นอกจากนี้ ยังมีเงินกูสามัญเพื่อเปน
สวัสดิการแกสมาชิก ดังนี้ 
    เงินกูสามัญเพื่อ             วงเงินกู        ผอนชำระ
                (บาท)         ไมเกิน(งวด)
  ซื้อเครื่องใชในครัวเรือน     100,000  36
  ซื้อคอมพิวเตอร     100,000    36 
  การทัศนศึกษา     150,000  36
  การศึกษาบุตร     300,000   48
  การศึกษาสมาชิก 1,000,000 48

การบริการดานสินเชื่อการบริการดานสินเชื่อ
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 เปนเงินฝากลักษณะเผื่อเรียก ฝากถอนได 
ทุกวัน ดอกเบี้ยที่ไดรับไมเสียภาษี    
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 เปนเง ินฝากที่อัตราดอกเบี ้ยสูงกวาออม
ทรพัย คิดดอกเบี้ยเปนรายวนันำเขาบญัชีใหปละ 4 ครั้ง  
คือ 31 มีนาคม 30 มิถนุายน 30 กนัยายน และ 31 
ธนัวาคม เงินฝากประเภทนี้ไดรบัยกเวนภาษีเชนเดียวกนั 
การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
 สมาชิกจะถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษได
ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม หาก
ไตรมาสใดมีการถอนมากกวา 1 ครั้ง สหกรณจะคิด
คาธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งตอ ๆ ไปใน
อัตรารอยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่ถอนแตละครั้ง 
สำหรับดอกเบี้ยที่สหกรณนำเขาบัญชีตามกำหนด ให
สมาชิกถอนไดภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันนำดอกเบี้ย
เขาบัญชี โดยสหกรณจะไมสะสมเปนจำนวนครั้งใน
การถอน สวนอัตราดอกเบี้ยสหกรณจะประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป  
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 เปนการฝากเงินแบบมีระยะเวลา 3 เดือน, 
6 เดือน,และ 12 เดือน หากฝากครบกำหนดจะไดรบั
อตัราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว แตหากถอนกอนกำหนด
จะไดรบัอตัราดอกเบี้ยในอตัราเงินฝากออมทรพัย 
ดอกเบี้ยที่ไดรบัตองเสียภาษีหกั ณ ที่จาย 15% 

 3. เงินกูพิเศษ : 3. เงินกูพิเศษ : เปนสมาชิกติดตอกันมาเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 6 เดือน มีการใหกู 3 ประเภท ดังนี้ 

3.1 เพื่อการเคหะสงเคราะห : เปนการกูเพื่อซื้อ ไถถอน 
ซอมแซม ตอเติมที่อยูอาศัย โดยใชที่ดินพรอมอาคาร
ค้ำประกัน กูไดไมเกิน 9,000,000.- บาท   

3.2 เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิก : กูเงิน
โดยใชหลักทรัพยค้ำประกัน ไดไมเกิน 4,000,000.- บาท 

3.3 โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห : กูเงิน
โดยใชหลกัทรพัยค้ำประกนั   วงเงินกูไมเกิน 9,000,000.- บาท  
การชำระหนี้เมื่อรวมกับหุนและหนี้อื่นแลวตองไมเกินรอย
ละ 80 ของเงินไดรายเดือน   
วัตถุประสงคของการกู 
 - เพื่อซื้อที่ดินพรอมอาคาร 
 - เพื่อปลูกสรางอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพรอมปลูกสราง 
อาคาร  
 - เพื่อตอเติม หรือ ขยาย หรือซอมแซมอาคาร   
 - เพื่อไถถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น   
 - เพื่อไถถอนจำนองที่ดินพรอมอาคาร และปลูกสราง 
หรือตอเติม หรือขยาย หรือซอมแซมอาคาร 
 - เพื่อไถถอนจำนองที่ดินเปลาจากสถาบันการเงินอื่น 
พรอมปลูกสรางอาคาร 
การผอนชำระ 
  360 งวด และไมเกินอายุ 60 ปบริบรูณ ยกเวนสมาชิก
เดิมที่ไดรับเงินบำเหน็จรายเดือน หรือเงินบำนาญ ให
ผอนชำระไดไมเกินอายุ 75 ป 
หลักประกันเงินกู 
  โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. พรอมสิ่งปลูกสราง  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู 
  3 ปแรกอัตราคงที่ รอยละ 5.25 ตอป     3 ปแรกอัตราคงที่ รอยละ 5.25 ตอป   
การชำระหนี้เงินกู  การชำระหนี้เงินกู  
  กรณีชำระหนี้ปดบัญชีกอน 3 ป    กรณีชำระหนี้ปดบัญชีกอน 3 ป  
คาเบี้ยปรับรอยละ 2 ของ คาเบี้ยปรับรอยละ 2 ของ 


