
โครงการเงินออม
เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ข้อมูลโครงการ Scan qr-code สอบถาม: ฝ�ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ โทร. 02-496-1199 ต่อ 313, 315
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แหง่ประเทศไทย จํากัด

วัตถุประสงค์

• เพ่ือชวยเหลือดานการเงินเมื่อประสบปญหาขาด  

สภาพคลองอันเกิดจากสมาชิกถอนเงินฝาก

• เพ่ือสรางมาตรการรองรับทางการเงินใหมีความมัน่คง 

• เพ่ือเสริมสรางความเชื่อถือ ศรัทธาของสาธารณชนตอ

ระบบสหกรณออมรัพย

คุณสมบัติของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

• เปนสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ  

• สะสมเงินโดยการซื้อตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝาก

ประจํากับชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ระยะเวลา

มากกวา 12 เดือน

วิธีเข้าร่วมโครงการ

• สงใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด พรอมเอกสาร คือ 

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือนลาสุดและสําเนา

ใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ

• เมื่อแรกเขาโครงการสหกรณตองซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน

และหรือเงินฝากประจํากับชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ 

ท่ีมีระยะเวลามากกวา 12 เดือน จํานวนไมนอยกวา     

รอยละ 2 ของยอดเงินฝากของสหกรณ ณ วันสิ้นเดือน 

กอนเขารวมโครงการ 

หน้าที่ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

• สงงบทดลองหรืองบแสดงฐานะทางการเงินใหแก 

ชสอ. เปนประจําทุกเดือน เริ่มตั้งแตเดือนสุดทายกอน

เขารวมโครงการ

• สหกรณตองดํารงยอดตั๋วสัญญาใชเงินและหรือเงิน

ฝากประจําใน ชสอ. ไมนอยกวารอยละ 2 ของยอด 

เงินฝากจากสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนนั้น 

สิทธิประโยชน์สําหรบัสหกรณส์มาชิก

• ไดรับบริการเงินกูจากโครงการจํานวนไมเกิน 3 เทา 

ภายใน 3 วันทําการ และการกูดังกลาวมีสิทธิไดรับ

เงินเฉลี่ยคืนตามปกติ (อัตราดอกเบ้ียใหเปนไปตาม

ประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกู อัตราต่ําสุด ลบรอยละ 

0.125 ตอป)

• ไดรับความชวยเหลือในการกําหนดแผนฟนฟูแกปญหา

การขาดสภาพคลอง

• ไดรับบริการทางวิชาการท่ีโครงการจัดขึ้น

• รับทราบรายงานสถานะของเงินออมตามโครงการ

การพ้นจากโครงการ

• ไถถอนตั๋วสัญญาใช เงินหรือเงินฝากประจําทําให

ยอดเงินฝากคงเหลือต่ํากวารอยละ 2 ของยอดเงิน

ฝากจากสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนนั้น

• ไมนําสงเงินเขาโครงการเพ่ือรักษาระดับยอดเงิน

คงเหลือ ไมนอยกวารอยละ 2 ของยอดเงินฝากจาก

สมาชิก ณ วันสิ้นเดือนนั้นๆ ภายใน 30 วัน ของเดือน

ถัดไป

• ลาออกจากโครงการ สหกรณสมาชิกซึ่งไมมีหนี้สินกับ

โครงการอาจขอลาออกจากโครงการไดโดยแจงเปน

หนังสือ



 

โครงการเงินออมเพ่ือรกัษาเสถียรภาพทางการเงิน 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

******************************* 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองจากปัจจบุนัยงัไมม่กีฎหมายหรอืแนวทางในการสรา้งมาตรการคุม้ครองเงนิฝากและ   

เงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ชัดเจน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด                

จงึได้ดําเนินการศึกษาแนวทางการสร้างความมัน่คงและมีเสถียรภาพทางการเงนิในขบวนการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีข้อเสนอว่าควรมีการจัดตัง้กองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน               

(Liquidity Poll Fund)  ให้กับขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์  เพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทาง

การเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย ์

 เพื่อประโยชน์ในการพฒันาระบบสหกรณ์ออมทรพัยใ์ห้มคีวามมัน่คงและเสถยีรภาพ โดยไม่

ต้องรอการออกกฎหมายของภาครฐั  ซึ่งเป็นวธิีการที่ใช้เวลานานหรอือาจเป็นไปได้ยากที่จะเกิด

กองทุน  หากสหกรณ์เกดิวกิฤตกิารณ์ทางการเงนิขึน้  เช่น กรณีทีม่สีมาชกิของสหกรณ์ถอนเงนิฝาก

จํานวนมาก  สหกรณ์อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องได้  ดงันัน้  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํกดั ในฐานะองคก์ารกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรพัยไ์ดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ

รกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิของสหกรณ์สมาชกิเป็นเรื่องสําคญั  จงึได้จดัทําโครงการเงนิออมรกัษา

เสถยีรภาพทางการเงนิขึน้   

 

2.  วตัถปุระสงค ์

 2.1  เพื่อช่วยเหลอืด้านการเงนิแก่สหกรณ์สมาชกิเมื่อประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอนัเกดิ

จากสมาชกิถอนเงนิฝาก 

 2.2  เพื่อสรา้งมาตรการรองรบัทางการเงนิของสหกรณ์สมาชกิใหด้าํรงความมัน่คง 

 2.3  เพื่อเสรมิสรา้งความเชื่อถอื ศรทัธาของสาธารณชนต่อระบบสหกรณ์ออมทรพัย ์

 

3.  เป้าหมาย 

 สหกรณ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการจะตอ้งเป็นสมาชกิของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์ เท่านัน้ 

 

4. คณุสมบติัของสหกรณ์สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 4.1  เป็นสหกรณ์สมาชกิชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์ 

 4.2  สะสมเงนิโดยการซื้อตัว๋สญัญาใช้เงนิและเงนิฝากประจาํกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์ 

ตามรายละเอยีดของโครงการและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 
*************************************************************************************************************************** 

*คาํอธบิาย ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  ระยะเวลามากกว่า 12 เดอืน 

  เงนิฝากประจาํ หมายถงึ เงนิฝากประจาํ  ระยะเวลามากกว่า 12 เดอืน 



5. วิธีการเข้าร่วมโครงการ 

 5.1  สหกรณ์ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการ  ให้ส่งหนังสอืแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ

ตามแบบทีชุ่มนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์ กําหนด 

 5.2  สหกรณ์สมาชกิที่เขา้ร่วมโครงการ  ต้องซื้อตัว๋สญัญาใช้เงนิและหรอืเงนิฝากประจํากบั

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์  ที่มรีะยะเวลามากกว่า 12 เดอืน  เพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิของ

สหกรณ์  จาํนวน ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 2 ของยอดเงนิฝากของสหกรณ์ ณ วนัสิ้นเดอืน ก่อนเข้าร่วม

โครงการ  โดยสะสมตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดอืน  และสหกรณ์สามารถซือ้ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและหรอื

เงนิฝากประจํากับชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์ฯเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางการเงนิ โดยได้รบัอัตรา

ดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและหรอืเงนิฝากประจาํ  ตามประกาศของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์  

  นอกจากการซื้อตัว๋สญัญาใช้เงนิหรอืเงนิฝากประจํากบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ 

ด้วยเงนิใหม่แล้ว  สหกรณ์ที่มคีวามประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการ  ยงัสามารถใช้ตัว๋สญัญาใช้เงนิและ

หรอืเงนิฝากประจําที่มีระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ฉบบัเดิมที่มีอยู่ก่อน นําเข้ามาร่วมโครงการ       

ไดด้ว้ย 

  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการต้องส่งงบแสดงฐานะทางการเงินแก่ชุมนุมสหกรณ์      

ออมทรพัยฯ์ เป็นประจาํทุกเดือน  เริม่ตัง้แต่เดอืนสุดทา้ยก่อนเขา้รว่มโครงการ 

  กรณีท่ียอดเงินฝากของสหกรณ์มีจาํนวนเพ่ิมขึ้น  สหกรณ์ต้องซ้ือตัว๋สญัญาใช้

เงินและหรือเงินฝากประจาํกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์  เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ

จาํนวนเงินฝากท่ีเพ่ิมขึ้นทุกเดือนตลอดเวลาท่ีอยู่กบัโครงการ 

  กรณีที่ยอดเงนิฝากของสหกรณ์ลดลง  สหกรณ์อาจไถ่ถอนตัว๋สญัญาใช้เงนิและหรอื

เงนิฝากประจาํจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์ ได ้ แต่สหกรณ์ต้องดํารงยอดตัว๋สญัญาใชเ้งนิและหรอื

เงนิฝากประจําในชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 2 ของยอดเงนิฝากจากสมาชิก       

ณ วนัสิน้เดอืนนัน้   

 5.3  สหกรณ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการทีป่ระสงคจ์ะกูเ้งนิ  ใหส้่งเอกสารประกอบการขอกู ้ ดงัน้ี 

  1)  คาํขอกูเ้งนิตามแบบทีชุ่มนุมสหกรณ์ฯ กําหนด 

  2)  สาํเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการครัง้ทีม่มีตใิหกู้เ้งนิ 

  3)  สาํเนาหนงัสอืนายทะเบยีนสหกรณ์ใหค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืประจาํปี 

  4)  งบแสดงฐานะทางการเงนิ เดอืนล่าสุด  ก่อนยืน่คาํขอกู ้

  5)  สาํเนาขอ้บงัคบัสหกรณ์เกีย่วกบัการลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์ 

  6)  บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ ์   

ของ ชสอ.) 

 

 

 

 

 



6. สิทธิประโยชน์สาํหรบัสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รบั 

 6.1  ไดร้บับรกิารเงนิกู้จากโครงการจาํนวนไม่เกนิสามเท่าภายในสามวนัทาํการ  และการกู้

ดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัเงินเฉล่ียคืนตามปกต ิ

 6.2  ไดร้บัความช่วยเหลอืในการกําหนดแผนฟ้ืนฟูแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของสหกรณ์

สมาชกิ 

 6.3  ไดร้บับรกิารทางวชิาการทีโ่ครงการจดัขึน้ 

 6.4  รบัทราบรายงานสถานะของเงนิออมตามโครงการ 
 

7.  การพ้นโครงการ 

 7.1  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมกีารไถ่ถอนตัว๋สญัญาใช้เงนิและหรอืเงนิฝากประจําทําให้

ยอดเงนิฝากคงเหลอืตํ่ากว่ารอ้ยละสอง ของยอดเงนิฝากจากสมาชกิ ณ วนัสิน้เดอืนนัน้ 

 7.2  สหกรณ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการไม่นําส่งเงนิเขา้โครงการ  เพื่อรกัษาระดบัยอดเงนิคงเหลอื ไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 2 ของยอดเงนิจากสมาชกิ ณ วนัสิน้เดอืนนัน้  ภายใน 30 วนั ของเดอืนถดัไป 

 7.3  ลาออกจากโครงการ  หรอืพน้จากสมาชกิภาพ ชสอ. 
 

8.  การดาํเนินโครงการ 

 เริม่ตัง้แต่ระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการรกัษาเสถียรภาพทางการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย ์

พ.ศ. 2563  ประกาศใชแ้ลว้ 
 

9.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 สหกรณ์ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์  

หมายเลขโทรศพัท ์0 2496 1199 ต่อ 313,315  หรอื www.fsct.com 
 

10.  การประเมินผลโครงการ 

 10.1  สหกรณ์สมาชกิชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่

กําหนด 

 10.2  สหกรณ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจในสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั 

 10.3  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจรกัษาเสถียรภาพทางการเงนิกบัชุมนุม

สหกรณ์ออมทรพัยฯ์ 
 

11.  การติดตามโครงการ 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์ จะติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานของโครงการ รวมทัง้

ปัญหาและอุปสรรคอยา่งต่อเน่ือง 

 

************************************ 

 
         จดัทาํขอ้มลู กรกฎาคม 2564 
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