
เบีย้ประชุมใหญ่สามัญ  
1,500 ต่อคน                     
ส าหรับสมาชกิ                    

ที่มาเลือกตัง้เท่านัน้

ข่าวสารสหกรณ์

• รับสมคัรเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการ 
และผู้ตรวจสอบกจิการ

• เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก
• เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้เงนิกู้
• โครงการเงนิฝาก

โครงการเงนิฝาก

1.เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษเป่ียมสุข
2.เงินรับฝากออมทรัพย์มั่นคง และมั่งคั่ง

เง่ือนไข

ประเภท

1.1  รับฝากเฉพาะสมาชิกสมทบข้อ 50 (2 )ข.
ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกสามัญ                          
และสมาชิกสมทบข้อ 50 (2)ก.     

1.2 สมาชิกสามารถเปิดบัญชีฝากได้ 1 เล่มต่อคน
ฝากขั้นต ่า 500 บาท   ไม่เกนิ 5 ล้านบาทต่อคน          

1.3 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.00 ต่อปี คดิดอกเบีย้ทุก 3 เดือน 
คือ ธ.ค. มี.ค. ม.ิย. และ ก.ย. สามารถเปลีย่นแปลงเพิม่หรือลด
ได้ตามมติคณะกรรมการด าเนินการ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้า

1.4 สมาชิกถอนเงนิได้เดือนละ 1 คร้ัง ถ้าเกนิ 1 คร้ัง 
มีค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อคร้ัง

1.5 การฝากหรือถอนเงนิ จ านวนมากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป
เพ่ือความสะดวกและ เกดิประโยชน์ต่อสมาชิก ขอให้แจ้ง
ล่วงหน้า 1 วนัท าการ

เง่ือนไข

1. ประเภทการรับฝากเงนิ 
1.1 ออมทรัพย์พเิศษมั่นคง   ฝากคร้ังเดยีว 20,000 บาท 

ถึง 5,000,000 บาท                             
1.2 ออมทรัพย์พเิศษมั่งคัง่    ฝากเท่ากนัต่อเน่ืองทุกเดือน                      

เดือนละ 500 บาท ถึง 25,000 บาท 
2.1 รับฝากเฉพาะสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบข้อ 50 ( 2 ) ก   
2.2 สมาชิกสามารถเปิดบัญชีฝากได้ ประเภทละ 1 เล่มต่อคน
2.3 กรณถีอนก่อนก าหนด                  
2.3.1 ฝากไม่ถึง 6 เดือน ไม่จ่ายดอกเบีย้ 
2.3.2 ฝากเกนิ 6 เดือนขึน้ไป คดิดอกเบีย้อตัราเท่าเงนิฝากออมทรัพย์ 

2.4 เม่ือฝากต่อเน่ืองครบตามก าหนด 24 เดือน คดิดอกเบีย้อตัรา
ร้อยละ 3.35 ต่อปี หลงัจากนั้น สมาชิกต้องปิดบัญชีทันที                                
ถ้าสมาชิกไม่ปิดบัญชีหรือไม่มีบัญชีฝากออมทรัพย์ สหกรณ์จะเปิด
บัญชีฝากออมทรัพย์ให้ และท าการโอนเข้าฝากให้สมาชิก                       
โดยอตัโนมัติ              

2.5 เปิดรับฝากในวงเงนิรวมทั้ง 2 ประเภท 
ไม่เกนิ 200 ล้านบาทถ้วน ครบ 200 ล้านบาทจะปิดรับฝากทันที 

2.6.ระยะเวลา เปิดรับฝากเร่ิม วนัที่19 สิงหาคม พ.ศ.2563
ถึง วนัที่ 30 พ.ย.63

ประเภท

โครงการเงนิฝาก



รับสมัครเลือกตัง้                       
กรรมการด าเนินการ

รับสมัครเลือกตัง้ ผู้ตรวจสอบกจิการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้เงนิฝาก

ประเภทเงนิฝาก
อตัราดอกเบีย้

เดมิ ใหม่
เงนิฝากออมทรัพย์ 2.50 บาทต่อปี    2.25 บาทต่อปี    

เงนิฝากออมทรัพย์รับวนัสหกรณ์ 2.50 บาทต่อปี    2.25 บาทต่อปี    

เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ 3.50 บาทต่อปี    3.25 บาทต่อปี    

เงนิฝากประจ า 12 เดือน 4.00 บาทต่อปี    
3.75 บาทต่อปี

และ
งดเปิดบัญชีใหม่

เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษเพ่ือบุตร 
โครงการ 1    

7.00 บาทต่อปี    งดเปิดบัญชีใหม่

เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษเพ่ือบุตร 
โครงการ 2    

4.50 บาทต่อปี    งดเปิดบัญชีใหม่

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้เงนิกู้

ประเภทเงนิกู้
อัตราดอกเบีย้

เดิม ใหม่

เงนิกู้สามัญ ช าระไม่เกิน 360 งวด     6.50 บาทต่อปี 6.25 บาทต่อปี

เงนิกู้สามัญ ช าระไม่เกิน 240 งวด     6.25 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี

เงนิกู้ฉุกเฉิน ช าระไม่เกิน  24 งวด     6.50 บาทต่อปี 6.25 บาทต่อปี

เงนิกู้ฉุกเฉิน ช าระไม่เกิน  12 งวด     6.25 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี

เงนิกู้ทุนเรือนหุ้น 6.00 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี

เงนิกู้ เพ่ือเสริมสภาพคล่อง(กู้ปันผล)    6.00 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี

เงนิกู้สามัญพฒันาคุณภาพชีวติ          6.25 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี

เงนิกู้สามัญเพ่ือช าระหนี้ กยศ, กรอ.     6.50 บาทต่อปี 6.25 บาทต่อปี

เงนิกู้ เคหะ 5.50 บาทต่อปี คงเดิม

ยกเว้น
วันหยุดราชการ

กรรมการ เลือกได้ 5 คน

คุณสมบติั

1.เป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์ ฯ เท่านั้น
2. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อบังคบัสหกรณ์ว่าด้วย 
การเป็นกรรมการด าเนินการ   
3.เป็นผู้ไม่ผดินัดการส่งเงนิ งวดช าระหนีส้หกรณ์ 
ไม่ว่าต้นเงนิหรือดอกเบีย้ในระยะเวลาสองปีทางบญัชี
นับถึงวนัเลือกตั้งกรรมการ ไม่ว่าในฐานะผู้กู้                      
หรือผู้ค า้ประกนักต็าม
4.ไม่เป็นผู้จดัการหรือเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์นี้

ขอรับและยื่นใบสมัคร

ตดิต่อขอรับใบสมคัรและย่ืนสมคัรด้วยตนเอง                          
ทีฝ่่ายธุรการ สหกรณ์ฯ ช้ัน 5
ตั้งแต่ วนัที ่ 17 ก.ย.63  ถึง  18 ก.ย.63

ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น.

ยกเว้น
วันหยุดราชการ

ผู้ตรวจสอบกจิการ เลือกได้ 3 คน

คุณสมบติั

1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรือบุคคลภายนอก                                                    
ทีไ่ด้รับเลือกตั้งจากทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์
เพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบกจิการ
2. ผ่านการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืน ทีไ่ด้รับการรับรอง
หลกัสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือ  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
หรือ บุคคลทีอ่ยู่ในสังกดันิตบุิคคล 
ทีรั่บบัญชีของสหกรณ์แห่งนี ้                                              

4. ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์แห่งนี ้เว้นแต่ได้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบญัชีของ
สหกรณ์  และไม่เป็นผู้จดัการ หรือ เจ้าหน้าทีข่อง
สหกรณ์แห่งนีห้รือสหกรณ์อ่ืน                                
5. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อบังคบัสหกรณ์ว่าด้วย
การเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ


