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หลักการสหกรณ์
ที่ประชุมสมัชชาองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ   (องค์การไอซีเอ)   หรือ   International                     
Cooperative Alliance  (I.C.A.)  ณ  นครแมนเชสเตอร์  ประเทศอังกฤษ  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2538  ได้มีมติก�ำหนด
หลักการสหกรณ์สากลขึ้นใช้ทั่วโลก  จ�ำนวน  7  ประการ  คือ
หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกด้วยความสมัครใจ
สหกรณ์เป็นองค์กรแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์และเต็มใจ                   
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ  สังคม  เชื้อชาติ  การเมือง  หรือศาสนา
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างเข็งขันในการก�ำหนดนโยบายและ     
การตัดสินใจ  บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิ
ในการออกเสียงเท่าเทียมกัน  (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง)  ส�ำหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ด�ำเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตย
ด้วยเช่นกัน
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้และควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย
ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์   สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนส�ำหรับเงินทุนตาม
เงือ่ นไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราทีจ่ ำ� กัด  (ถ้ามี)  มวลสมาชิกเป็นผูจ้ ดั สรรผลประโยชน์สว่ นเกินเพือ่ จุดมุง่ หมายประการใดประการ
หนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้  คือ  เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของตน  โดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนนี้ต้องไม่น�ำ
มาแบ่งกันเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของประมาณธุรกิจที่ท�ำกับสหกรณ์  และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวล
สมาชิกเห็นชอบ
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หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาและปกครองตนเองโดยการควบคุมของสมาชิก  ในกรณีที่สหกรณ์จ�ำต้องมีข้อตกลง  
หรือผูกพันกับองค์กรอื่นๆ  รวมถึงองค์กรของรัฐ  หรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก  สหกรณ์ต้องกระท�ำภายใต้เงื่อนไข
อันเป็นที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอ�ำนาจในการควบคุมตามแนงทางประชาธิปไตยและยังคงด�ำรงความเป็น                 
อิสระของสหกรณ์
หลักการที่ 5 การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร
สหกรณ์พงึ ให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิกผูแ้ ทนจากการเลือกตัง้   ผูจ้ ดั การ  และพนักงานเพือ่ บุคคล
เหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล   และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน   โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแก่เยาวชนและบรรดาผู้น�ำทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด   และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการ
สหกรณ์ได้  โดยการประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับนานาชาติ
หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
สหกรณ์พึงด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน  ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

ประเภทของสหกรณ์
สหกรณ์ในประเทศไทยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 7  ประเภท  ตามลักษณะการประกอบอาชีพของบุคคล  คือ
1.  สหกรณ์การเกษตร
2.  สหกรณ์นิคม
3.  สหกรณ์ประมง
4.  สหกรณ์ร้านค้า
5.  สหกรณ์บริการ
6.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
7.  สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สหกรณ์ที่จัด
ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกในการออมทรัพย์
โดยสมาชิกแต่ละคนออมรายได้ฝากไว้กับสหกรณ์เป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมอในลักษณะของการถือหุ้น
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ข้อเปรียบเทียบสหกรณ์ออมทรัพย์กบ
ั สถาบันการเงินอื่น
ลักษณะ

สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันการเงิน

   1. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แสวงหาก�ำไรให้ได้มากที่สุด

   2. ลักษณะการรวมกัน

รวมคนมากกว่ารวมทุน                  

รวมทุนมากกว่ารวมคน

   3. หุ้นและมูลค่าหุ้น

ราคาหุ้นคงที่มีราคาต�่ำ                   
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนหุ้นเพื่อให้ทุกคน
มีโอกาสถือหุ้น

ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะ
ของกิจการ  จ�ำนวนหุ้นมีจ�ำกัด

4. การควบคุม

ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย
1 คนต่อ 1 เสียง  มอบฉันทะ
ให้ออกเสียงแทนกันไม่ได้

ควบคุมโดยอาศัยจ�ำนวนหุ้นที่ถือและ
มอบฉันทะให้กันได้

5. การจัดสรรผลประโยชน์

แบ่งตามหุ้นที่ถือในรูปเงินปันผล
และตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกท�ำ
กับสหกรณ์ในรูปเงินเฉลี่ยคืน

แบ่งตามจ�ำนวนหุ้นที่ถือใน
รูปเงินปันผล
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด
ประวัติความเป็นมา
ผู้ริเริ่มและด�ำเนินการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมราชทัณฑ์  จ�ำกัด  คืออดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์           
นายสนิท  รุจิณรงค์  ได้เห็นว่าบรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำ  เป็นผู้มีรายได้น้อย  บางครั้งมีความจ�ำเป็นต้องใช้จ่ายเกิน
กว่ารายได้ประจ�ำของตน  จึงจ�ำเป็นที่สร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ก็คือ “การออมทรัพย์”  เพื่อจะได้
มีเงินส�ำรองไว้ส�ำหรับรายจ่ายอันจ�ำเป็น   จึงได้เริ่มด�ำเนินการจัดตั้ง  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2528  และได้จดทะเบียนตาม พรบ.
สหกรณ์  พ.ศ.2511 เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2529 มีสมาชิกแรกเริ่ม  จ�ำนวน  128  คน  มีหุ้นที่ช�ำระแล้ว 4,460 หุ้น  หุ้นละ  
10  บาท เป็นเงิน  44,600  บาท  และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น  “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด”
เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2544
วัตถุประสงค์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์  จ�ำกัด   จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันด�ำเนินธุรกิจ              
ในข้อต่อไปนี้
1.ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์   โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับ
ประโยชน์ตามสมควร
2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
3. รับเงินฝากจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อื่น
4. จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์
5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
6. ด�ำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
7. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
8. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน
9. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
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11. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
12. ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจ�ำนองหรือรับจ�ำน�ำซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก
13. จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการ
เช่าซื้อ  จ�ำนองหรือจ�ำน�ำ  ขายหรือจ�ำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
14. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท�ำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
15. ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
16. ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�ำหนด
17. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
18. ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและ
ปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
19. กระท�ำการต่างๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ให้กระท�ำได้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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คุณสมบัติของสมาชิก
ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3. เป็นข้าราชการ  ข้าราชการบ�ำนาญ ลูกจ้างประจ�ำ  สังกัดกรมราชทัณฑ์  
   หรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด
4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์  และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
3. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  ดังต่อไปนี้
3.1 เป็นคู่สมรส  หรือบิดามารดา  หรือบุตรของสมาชิก หรือ
3.2 เป็นลูกจ้างชั่วคราว  หรือพนักงานราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์  หรือ
3.3 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจ�ำสังกัดกรมราชทัณฑ์  หรือ
3.4 เป็นบุคคลที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร
4. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค�ำสั่งของสหกรณ์
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การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยนื่ ใบสมัครตามแบบทีส่ หกรณ์กำ� หนด กรอกรายละเอียด
ให้ครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้รับโอนประโยชน์โดยรับรองส�ำเนา        
ถูกต้องด้วยส่งให้สหกรณ์น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก
ผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกคนจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  คนละ  50  บาท  ซึ่งค่าธรรมเนียม      
ดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์  สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเรียกเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนตามอัตรา
เงินเดือนของแต่ละคนโดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกเมื่อได้ชะระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นแล้วจึงจะได้สิทธิ์ใน
ฐานะสมาชิก ต่อไป  

การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
กรณีทสี่ มาชิกโอนย้ายไปรับราชการทีส่ งั กัดหน่วยงานอืน่   และหน่วยงานทีส่ มาชิกโอนไป      มีสหกรณ์ออมทรัพย์
อยู่ด้วย  สมาชิกสามารถร้องขอต่อสหกรณ์   ให้ด�ำเนินการโอนย้ายสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์แห่งใหม่ได้   หรือสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นที่โอนย้ายมารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์   หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  โดยการโอนสมาชิกภาพ
ระหว่างสหกรณ์ก็สมารถท�ำได้  ดังนี้
การรับโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น
1. สหกรณ์อื่นแจ้งข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกที่จะขอโอนสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
จ�ำกัด
2. อัตราเงินเดือนของสมาชิกที่จะขอโอนมา  ต้องเบิกจ่ายที่หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์แล้ว
3. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการมีมติอนุมัติให้รับโอนแล้ว   ถ้าสมาชิกรายนั้น หากมีหนี้สิน   จะต้อง           
ท�ำสัญญาเงินกู้สามัญกับสหกรณ์เท่ากับจ�ำนวนหนี้สินที่จะต้องช�ำระให้กับสหกรณ์เดิม
การโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์อื่น
1. สมาชิกที่จะโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์อื่นได้จะต้องไม่มีภาระค�้ำประกันกับสมาชิกอื่น
2. สมาชิกจะต้องยื่นความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์
3. เมื่อที่ประชุมมีมติให้โอนไปได้   สหกรณ์จะท�ำเป็นหนังสือไปถึงสหกรณ์ที่จะรับโอนโดยแจ้งข้อมูลรายละเอียด
ของสมาชิกเพื่อขอให้รับโอนต่อไป
4. กรณีสมาชิกมีหนี้สิน  สหกรณ์จะท�ำการโอนหุ้นช�ำระหนี้ให้กันระหว่างสหกรณ์
5. กรณีสมาชิกมีหุ้นมากกว่าหนี้หรือมีหุ้นเพียงอย่างเดียว  สหกรณ์จะโอนหุ้นส่วนที่เหลือหรือหุ้นทั้งหมดให้กับ
สหกรณ์ที่จะรับโอน
ความผูกพันของผูก้ แู้ ละค�ำ้ ประกัน ผูก้ หู้ รือผูค้ ำ�้ ประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน
หรือย้าย หรือลาออกจากราชการหรืองานประจ�ำ  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ                
ช�ำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่
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สมาชิกโอนย้ายหรืออกจากราชการหรืองานประจำ�โดยไม่มีความผิด
สมาชิกทีโ่ อน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการหรืองานประจ�ำโดยไม่มคี วามผิด  ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์กถ็ อื ว่า
เป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช�ำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น   โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�ำเนินการ  และ
อาจกู้ยืมเงินได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบแห่งค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลำ�เนา
สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงสถานภาพและหรือภูมิลำ� เนา หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

สิทธิและหน้าที่
เมื่อสมาชิกที่ได้ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นแล้ว  จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก  ดังนี้
สิทธิของสมาชิก
1. เข้าร่วมประชุม  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์  หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
5. สิทธิอื่นที่พึงได้รับตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิก
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค�ำสั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์  พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
6. สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  ชื่อสกุล  และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
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สิทธิของสมาชิกสมทบ
1. มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท
2. มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ  90  ของมูลค่าหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบ
นั้นมีอยู่ในเวลานั้น  เว้นแต่สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์มีสิทธิได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
3. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญของสหกรณ์  แต่ไม่ให้นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุม
สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
1. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
2. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ
3. อภิปรายเสนอความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่ประชุมใหญ่
                    วิสามัญของสหกรณ์
4. ข้อห้ามอื่นตามระเบียบที่สหกรณ์ก�ำหนด
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค�ำสั่งของสหกรณ์
2. ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจการของสหกรณ์

10

การถือหุ้นของสมาชิก
สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของ
สมาชิก  ดังต่อไปนี้  
เงินได้รายเดือน (บาท)		

         ตั้งแต่  7,001     -  
         ตัง้ แต่  8,001    -  
         ตัง้ แต่ 11,001    -  
ตั้งแต่ 12,001    -  
ตั้งแต่ 13,001    -   
ตั้งแต่ 17,001    ตั้งแต่ 21,001    -   
ตั้งแต่ 25,001    ตั้งแต่ 27,001   -  
ตั้งแต่ 29,001    -  
ตั้งแต่ 32,001   -   
ตั้งแต่ 38,001    -   
ตั้งแต่ 40,001    -   
ตั้งแต่ 50,001    มากกว่า 60,0001

จำ�นวนหุ้นที่ต้องถือ (หุ้น)

8,000
11,000
12,000
13,000
17,000
21,000
25,000
27,000
29,000
32,000
38,000
40,000
50,000
60,000

70
80
88
90
100
110
120
140
150
170
200
220
230
240
250

เป็นเงิน (บาท)

700
800
880
  900
1,000
1,100
1,200
1,400
1,500
1,700
2,000
2,200
2,300
2,400
2,500

ข้าราชการบ�ำนาญ อาจส่งค่าหุ้นรายเดือนน้อยกว่าอัตราที่ก�ำหนดได้ โดยต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 4 ของเงินได้รายเดือนของตน
การเพิ่มหุ้นรายเดือน
สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนมากกว่าอัตราที่ก�ำหนดก็ได้  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด  ดังนี้
1. ในปีหนึ่งๆ  จะเพิ่มหุ้นได้ไม่เกินปีละ  1  ครั้ง
2. ให้เพิ่มได้ไม่เกินครั้งละ 100% ของทุนเรือนหุ้นที่ส่งรายเดือน
3. จ�ำนวนเงินหุ้นรายเดือนที่สมาชิกต้องช�ำระให้สหกรณ์   เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้รายเดือน (ถ้ามี)   ต้องมีเงินได้             
รายเดือนคงเหลือไม่ต�่ำกว่า 30%
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การลดจำ�นวนการถือหุ้นรายเดือนลง
สมาชิกที่ประสงค์จะลดการถือหุ้นรายเดือนลง ต้องท�ำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ โดยต้องช�ำระค่า
หุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน เมื่อลดแล้วต้องส่งค่าหุ้นไม่น้อยกว่าอัตราที่ระเบียบก�ำหนด
สมาชิกที่โอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจ�ำโดยไม่มีความผิด   ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ให้
ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช�ำระค่าหุ้นได้กต็ อ่ เมือ่ มีหนี้สนิ ไม่เกินค่าหุ้น  โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�ำเนินการ  
และอาจกู้เงินได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบแห่งค่าหุ้น ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์  (กรณีงดหรือลดส่งเงินค่าหุ้นน้อยกว่าเกณฑ์จะไม่
ได้รับสิทธิบางประการ)

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกอาจท�ำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์   ซึ่ง
แบบฟอร์มนีจ้ ะอยูใ่ นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  หากสมาชิกต้องการเปลีย่ นแปลงผูร้ บั โอนประโยชน์  ต้องท�ำเป็นหนังสือแต่ง
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ใหม่แล้วส่งให้สหกรณ์  
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  ดอกเบี้ย  และเงินอื่นๆ  
ตามระเบียบที่สมาชิกมีสิทธิจะได้รับ  คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้าไม่ได้ตั้งไว้ก็จะคืนให้แก่คู่สมรส  หรือบุตรที่
ชอบด้วยกฎหมาย   หรือบิดามารดาเป็นผู้รับตามล�ำดับในการจ่ายคืนจ�ำนวนเงินดังกล่าว ให้สหกรณ์หักจ�ำนวนเงินซึ่งสมาชิก
ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน   

ความรับผิดของสมาชิก
สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ จ�ำกัดเพียงไม่เกินจ�ำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
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ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รบ
ั
เมื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์  สมาชิกจะได้รับประโยชน์ตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกท�ำกับสหกรณ์ตามสมควร  ดังนี้
1. เงินปันผล
เมื่อสิ้นปีทางบัญชี  สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้  ทั้งนี้  ในอัตรา
ไม่เกินกว่าที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ก�ำหนด   โดยคิดให้เป็นรายเดือน   ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามมูลค่าหุ้นเต็มจ�ำนวน  
และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
2. เงินเฉลี่ยคืน
สมาชิกทีก่ เู้ งินจากสหกรณ์  เมือ่ สิน้ ปีทางบัญชีสหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลีย่ คืนให้ตามส่วนจ�ำนวนรวมของดอกเบีย้ เงิน
กู้ที่ส่งให้สหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก
สมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราตามประกาศของสหกรณ์  และยังได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษด้วย
4. ดอกเบี้ยเงินกู้
สมาชิกสามารถกู้เงินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ซึ่งต�่ำกว่าหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก
สถาบันการเงินอื่น
5. สหกรณ์ได้จด
ั สรรเงินจากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของแต่ละปีไว้เพือ่ เป็นสวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่สมาชิก ดังนี้
5.1. ทุนสาธารณประโยชน์
  5.1.1 ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยหรือทุพพลภาพสหกรณ์จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้
-  สมาชิกประสบภัยทรัพย์สินเสียหาย  จะได้รับการสงเคราะห์ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
   แต่ไม่เกิน 3,000 - บาท
-  กรณีทุพพลภาพ ได้รับการสงเคราะห์ เป็นเงิน  10,000.- บาท
			

เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ
- พิจารณาจากเกณฑ์อายุการเป็นสมาชิกและประมาณการทรัพย์สินเสียหาย
- ยื่นเอกสารขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประสบภัย
- กรณีทุพพลภาพ ไม่จ�ำกัดระยะเวลาในการขอรับการสงเคราะห์
- มีผู้บังคับบัญชารับรองว่าได้ประสบภัยหรือทุพพลภาพจริง
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เอกสารประกอบ
- บันทึกขอรับการสงเคราะห์ (ผ่านผู้บัญชาการเรือนจ�ำ)
- ส�ำเนาบัตรข้าราชการ  หรือบัตรลูกจ้างประจ�ำ
- ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันต�ำรวจ(ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และภาพประกอบ
-  แบบประมาณการทรัพย์สินเสียหายที่มีผู้บังคับบัญชารับรอง  
  (กรณีประสบภัยทรัพย์สินเสียหาย)

5.1.2 สมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรมได้รับการช่วยเหลือ  ดังนี้
- เพื่อเป็นค่าจัดการศพ ได้รับการช่วยเหลือ  10,000  บาท  หรือ 15,000  บาท
- เพื่อสงเคราะห์แก่ครอบครัว  ได้รับการช่วยเหลือ  ตั้งแต่  5,000 – 50,000  บาท
- กรณีถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ  ได้รับการสงเคราะห์เพิ่มอีก  10,000  บาท
			 เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ
- ให้ทายาทยื่นค�ำร้องภายใน  180  วัน  นับตั้งแต่วันที่สมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม
- การจ่ายเงินค่าจัดการศพขึ้นอยู่กับจ�ำนวนเงินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่  กรณีคู่สมรส
  ถึงแก่กรรมจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินจ�ำนวนกึ่งหนึ่งของอัตราที่ก�ำหนด
- การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก  กรณีคู่สมรส
  ถึงแก่กรรมจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินจ�ำนวนกึ่งหนึ่งของอัตราที่ก�ำหนด
			 เอกสารประกอบ
- ส�ำเนาใบมรณบัตร
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ถึงแก่กรรมและผู้ขอรับการสงเคราะห์
- ส�ำเนาบัตรของผู้ที่ถึงแก่กรรมและผู้ขอรับการสงเคราะห์
- ส�ำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรสแล้ว)
- ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันต�ำรวจ  (กรณีถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ)
- หนังสือรับรองการจัดการศพตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด
5.1.3 เป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ดังนี้
-  ประเภททุนสงเคราะห์การศึกษา
-  ประเภททุนเรียนดี
			 เงื่อนไขการให้ทุน
- เป็นบุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
- สมาชิกที่จะขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษาจะต้องมีเงินได้รายเดือนไม่เกินกว่า
  30,000.- บาท
- บุตรสมาชิกที่จะขอรับทุนเรียนดีต้องมีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ดังนี้
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				 • ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
				
• ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
-  จ�ำนวนทุน จ�ำนวนเงินต่อทุนและคุณสมบัติอื่นๆ จะได้ก�ำหนดไว้ในประกาศสหกรณ์ในแต่ละปี
			 เอกสารประกอบ
- แบบขอรับทุนตามที่สหกรณ์ก�ำหนด
- ส�ำเนาบัตรข้าราชการของสมาชิกและส�ำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
- ส�ำเนาผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
- หนังสือรับรองของสถานศึกษา
- ส�ำเนาใบแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนส�ำหรับบุคคล
ระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการจากทุนสาธารณประโยชน์  
กรณีสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม ให้ยื่นเอกสารภายใน 180 วัน
กรณีสมาชิกประสบภัย ให้ยื่นเอกสารภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประสบภัย
กรณีทุพพลภาพ ไม่ก�ำหนดระยะเวลา
กรณีขอรับทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละปี
5.2.ทุนสวัสดิการ
5.2.1 เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้แก่สมาชิกในโอกาสส�ำคัญ
   - สมรส, อุปสมบท และคลอดบุตร ได้รับเงินโอกาส ละ 2,000 บาท
   - บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ได้รับเงิน จ�ำนวน 1,000 บาท
กรณีขอรับสวัสดิการโอกาสต่างๆ ให้ยื่นเอกสารภายใน 120 วัน
			 เอกสารประกอบ
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการ
- ส�ำเนาทะเบียนสมรส  หรือส�ำเนาใบลาอุปสมบท  หรือส�ำเนาใบลาคลอดบุตรหรือ
  ส�ำเนาใบมรณบัตร แล้วแต่กรณี
      (กรณีคลอดบุตรจะต้องแนบส�ำเนาสูติบัตรด้วย และกรณีอุปสมบทให้แนบหนังสือรับรองการอุปสมบทจากทางวัดด้วย)
- ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือส�ำเนาบัตรข้าราชการ  หรือส�ำเนาบัตรลูกจ้างประจ�ำของสมาชิก
- ส�ำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสมาชิก
5.2.2 เงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ  สหกรณ์จ่ายเงินให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ  ดังนี้
เงื่อนไขการให้สวัสดิการ
			 สมาชิกมีอายุครบ  60  ปี บริบูรณ์
- เป็นสมาชิกครบ 10  ปี  แต่ยังไม่ครบ  15  ปี  จ่าย  3,000 – 10,000  บาท  
- เป็นสมาชิกครบ 15  ปี  แต่ยังไม่ครบ  20  ปี  จ่าย  7,000 - 20,000  บาท
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- เป็นสมาชิกครบ 20 ปี  แต่ยังไม่ครบ  30  ปี  จ่าย  15,000 - 30,000  บาท
- เป็นสมาชิกครบ 30 ปี ขึ้นไป  จ่าย  30,000 - 50,000  บาท
(จ�ำนวนเงินขึ้นอยู่กับทุนเรือนหุ้นที่ถือ ณ วันสิ้นเดือนก่อนเดือนเกิด)
		สมาชิกมีอายุครบ  65  และ  70  ปี บริบูรณ์มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
จ่าย  7,000  บาท  และ  10,000  บาท ตามล�ำดับ
			 สมาชิกมีอายุครบ  75, 80, 85, 90 และ  95 ปี บริบูรณ์มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง ตั้งแต่            
15 ปีขึ้นไป จ่าย  15,000,  20,000,  25,000,  30,000 และ 60,000  บาท  ตามล�ำดับ
สหกรณ์ฯ จะส�ำรวจรายชือ่ และแจ้งให้สมาชิกทราบเพือ่ แจ้งความประสงค์ขอรับเงินภายในเดือนเกิด
			 เอกสารประกอบ
-  แบบขอรับเงินทุนสวัสดิการฯ  ตามที่สหกรณ์ก�ำหนด
-  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือเอกสารของทางราชการที่ระบุวัน เดือนและปีเกิดที่ชัดเจน
   พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้องด้วย
-  ส�ำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชีสมาชิกเท่านั้น
(ต้องไม่เป็นผู้ที่ลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ระเบียบก�ำหนด หรืองด หรือเคยงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ยกเว้นกรณี
ที่กลับมาส่งค่าหุ้นรายเดือนใหม่จนครบตามที่ระเบียบฯ ก�ำหนด)

ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบจะได้รบ
ั
1. เงินปันผล
   เมื่อสิ้นปีทางปีบัญชีสหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามมูลค่าหุ้นเต็มจ�ำนวนให้ไม่เกินร้อยละสิบชองก�ำไรสุทธิ               
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543)  และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
2. เงินเฉลี่ยคืน
     สมาชิกทีก่ เู้ งินจากสหกรณ์  เมือ่ สิน้ ปีทางบัญชีสหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลีย่ คืนให้ตามส่วนจ�ำนวนรวมของดอกเบีย้
เงินกู้ที่ส่งให้สหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก
   สมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราตามประกาศของสหกรณ์   และยังได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ด้วย
4.ดอกเบี้ยเงินกู้
   สมาชิกสามารถกู้เงินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ซึ่งต�่ำกว่าหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จากสถาบันการเงินอื่น
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การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออกจากสหกรณ์
3. เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ถูกออกจากราชการ  หรืองานประจ�ำตามข้อ 33 (3)  โดยมีความผิด
6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
7. ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ  33
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
4. ต้องค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย
5. เลิกกิจการ
6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
7. ถูกให้ออกจากงานประจ�ำ
8. ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
9. มีฐานะเป็นสมาชิก
การให้ออกจากสหกรณ์
              สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก
2. ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนหรือขาดส่งรวมถึงหกงวด  ทั้งนี้  โดยมิได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
3. น�ำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
4. ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันส�ำหรับเงินกูท้ บี่ กพร่องให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
5. ค้างส่งเงินงวดช�ำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด  หรือผิดนัดส่งเงินงวดช�ำระหนี้
ถึงสามคราวส�ำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
6. ไม่ให้ความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะก่อภาระผูกพันในหนี้สิน
ต่อสหกรณ์ใสนฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้ำประกัน
7. จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ มติของสหกรณ์   หรือมีพฤติการณ์ใดๆ  อันเป็นเหตุที่เชื่อได้ว่าเป็น
ไม่ซื่อสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ
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การรับฝากเงิน
             ปัจจุบันสหกรณ์เปิดให้บริการรับเงินฝากจากสมาชิก  2  ประเภท  ได้แก่
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการรับฝากเงิน
1. เงินฝากออมทรัพย์
- สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด  พร้อมกับ
ลงลายมือชือ่ ของผูม้ อี ำ� นาจในการเบิกถอนเงินในบัตรตัวอย่างลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน  และแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  หรือส�ำเนาบัตรลูกจ้างประจ�ำ  หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน  พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้องด้วย
- ฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต�่ำกว่า 50 บาท  ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งที่ฝากเงิน
- สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ปีละครั้ง  ในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
- ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี
- ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งในการถอนเงิน
- เงินในบัญชีต้องเหลือไม่น้อยกว่า 50 บาท จึงจะได้รับดอกเบี้ย
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- สมาชิกทีจ่ ะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ  ต้องยืน่ หนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบทีส่ หกรณ์กำ� หนด  พร้อม
กับลงลายมือชื่อของผู้มีอ�ำนาจในการเบิกถอนเงินในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   และแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว         
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือส�ำเนาบัตรลูกจ้างประจ�ำ  หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน  พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้องด้วย
- ฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต�่ำกว่า  1,000 บาท  ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งที่ฝากเงิน
- สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ปีละ  2  ครั้ง  ในวันที่  31 มีนาคม  และ  30 กันยายน ของทุกปี
- ดอกเบี้ยที่ได้รับจะทบต้นให้  
- ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี
- ส�ำหรับเงินฝากตั้งแต่  100,000  บาท ขึ้นไป  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ทุกเดือน
- ถอนเงินได้เดือนละครั้ง  (ไม่รวมกับการถอนดอกเบี้ย)  หากเกินกว่าที่ก�ำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
ถอนในอัตราร้อยละ  1  ของจ�ำนวนเงินที่ถอน  แต่ต้องไม่ต�่ำกว่า  300  บาท
- เงินในบัญชีต้องเหลือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท จึงจะได้รับดอกเบี้ย
- ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 10 ล้านบาท และสมาชิกฝากได้ไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท
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เมื่อสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กบ
ั สหกรณ์แล้ว
1. สามารถน�ำฝากเงินที่ท�ำการสหกรณ์หรือโอนผ่านธนาคารที่สหกรณ์แจ้งโดยประสานข้อมูลกับสหกรณ์                 
ตามช่องทางที่ก�ำหนดและประกาศให้สมาชิกทราบ     
                                        หรือ
2. สามารถแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์หกั จากเงินได้รายเดือนเพือ่ น�ำฝากในบัญชีทแี่ จ้งไว้ เป็นเงินฝากออมทรัพย์
(เรียกเก็บรายเดือน) หรือเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ (เรียกเก็บรายเดือน) ข้อก�ำหนดอืน่ ๆ  ว่าด้วยเงินฝาก  ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในระเบียบสหกรณ์
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การให้บริการเงินกู้
สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกโดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้
ประเภทเงินกู้
เงื่อนไข

1.วงเงินกู้ และ
		เกณฑ์การกู้

ฉุกเฉิน

สามัญ
(ใช้บุคคลค�้ำประกัน)

สามารถกู้ได้ 3 เท่าของ   - เป็นสมาชิกของสหกรณ์ครบ  1  ปี
เงินเดือนแต่ไม่เกิน
- ขอกู้เงินครั้งแรก ให้กู้ได้ไม่เกิน
100,000.- บาท
700,000.- บาท
- วงเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคนขึ้นอยู่กับ
เงินเดือนและความสามารถในการ
ผ่อนช�ำระรายเดือนตามอัตราการ
ผ่อนช�ำระที่สหกรณ์ก�ำหนดไว้โดย
เงินได้รายเดือนคงเหลือตาม
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและ
เงินอื่นต้องไม่ต�่ำกว่า 3,000.-  บาท
ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

สามัญ
(ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนมี
/ใช้เงินฝากค�้ำประกัน)

เป็นสมาชิกส่งค่าหุ้นครบ 6 งวด
กู้ได้ไม่เกิน 90 % ของหุ้นสะสม
ที่ช�ำระแล้วหรือไม่เกิน 90% ของ
เงินฝากที่ตนมีอยู่

2. การผ่อน
12 งวด
ช�ำระ			

      150 งวด
(ช�ำระให้เสร็จสิ้นก่อนเกษียณอายุราชการ)

3. หลักประกัน

1.ใช้บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกค�้ำประกัน
- กรณีกู้เงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท
           หุ้นค�้ำประกัน/
ต้องมีผู้ค�้ำประกัน  1  คน
         เงินฝากค�้ำประกัน
- กรณีกู้เงิน 1,600,000.- 2,000,000.-บาท
ต้องมีผู้ค�้ำประกัน  2  คน
- กรณีกู้เงิน ตั้งแต่ 2,100,000.- บาทขึ้นไป
ต้องมีผู้ค�้ำประกัน  3  คน
   หรือหากผู้กู้มีหุ้นสะสมเกินกว่า 15%
ของวงเงินกู้  อาจให้มีผู้ค�้ำประกัน 2 คน
ก็ได้  ผู้ค�้ำประกันต้องไม่เป็นข้าราชการ
บ�ำนาญและสมาชิกสมทบต้องมีเงินเดือน
ไม่ต�่ำกว่าผู้กู้ หากมีเงินเดือนต�่ำกว่า
ผู้กู้ต้องต�่ำกว่าไม่เกิน 20%

ไม่มี
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             150 งวด

ประเภทเงินกู้
เงื่อนไข

สามัญ
(ใช้บุคคลค�้ำประกัน)

ฉุกเฉิน

สามัญ
(ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนมี
/ใช้เงินฝากค�้ำประกัน)

			
		

2.ท�ำประกันชีวิต และประกันภัยผู้ค�้ำประกัน
ตามรูปแบบทที่สหกรณ์ก�ำหนด
โดยหักค่าเบี้ยประกันไว้ครั้งเดียวจาก
ยอดเงินที่กู้เพื่อคุ้มครองตลอดสัญญาเงินกู้

4. คุณสมบัติ
เป็นสมาชิกส่งค่าหุ้น
ผู้กู้
ครบ  6  งวด
				
				

ส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  12  งวด
มีหุ้นตนเอง
แนบสลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ)เดือนสุดท้าย (ไม่ถกู อายัดเงินค่าหุน้ ตามหมายศาล)
ต้องมีเงินได้รายเดือนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
คงเหลือสุทธิ  ไม่น้อยกว่า  3,000.-   บาท

5. การกู้ยืม
		 ครั้งใหม่

ต้องส่งช�ำระสัญญาเดิมครบ  12  งวด
หักกลบหนี้เดิมได้หรือไม่มีหนี้ค้างช�ำระ

- ส่งช�ำระสัญญา
เดิมแล้ว  2 งวด
สามารถกู้เงินใหม่ได้
หักกลบหนี้เดิมได้

ส่งช�ำระสัญญาเดิมแล้ว 1 งวด/
สามารถหักช�ำระหนี้เงิน
กู้สามัญเดิมได้

6.อัตรา
ดอกเบี้ย

                        (อัตราดอกเบี้ยอาจปรับขึ้นหรือลดลงตามประกาศสหกรณ์
                      ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดการเงินภายนอกและสภาวะเศรษฐกิจ)

7.ระยะเวลา
ยื่นเรื่องกู้

ทุกวัน
ได้รับเงินทันที

       สหกรณ์จ่ายเงินกู้ 2 ครั้ง/เดือน
ยื่นได้ทุกวัน
ครั้งที่ 1  จ่ายวันที่  11  ของเดือน
ครั้งที่ 2  จ่ายวันที่  27  ของเดือน

ทุกวัน
ได้รับเงินทันที

              (เอกสารที่ส่งให้สหกรณ์ตามรอบที่ก�ำหนดเมื่อตรวจพบว่าไม่สมบูรณ์ต้องส่งกลับเพื่อแก้ไขนั้น
                                  จะถูกน�ำเสนอในรอบถัดไปถ้าเอกสารนั้นกลับไปยังสหกรณ์ฯ ไม่ทันตามรอบที่ก�ำหนด)
8. ระยะเวลา		
การพิจารณา ทุกวัน

1.ได้รับค�ำขอกู้ภายในวันที่ 20 ของเดือน
ที่ผ่านมา จ่ายวันที่    11  ของเดือน
ทุกวัน
2.ได้รับค�ำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 21 ของเดือน
ที่ผ่านมาถึงวันที่ 10 ของเดือนปัจจุบัน    
จ่ายวันที่ 27 ของเดือน

           (หมายเหตุ :วันที่ก�ำหนดการประชุมและก�ำหนดจ่ายเงินกู้  หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนถัดไปอีก  1  วันท�ำการ)
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ประเภทเงินกู้
เงื่อนไข

ฉุกเฉิน

สามัญ
(ใช้บุคคลค�้ำประกัน)

					
9.เอกสาร
- ค�ำขอ
- ค�ำขอกู้, ส�ำเนาบัตรข้าราชการ/
ประกอบ
- ส�ำเนาบัตรประชาชน/
ลูกจ้างประจ�ำ   หรือบัตรประชาชน
การพิจารณา
บัตรข้าราชการผู้กู้
ของผู้กู้, คู่สมรส และผู้ค�้ำประกัน
- สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
พร้อมคู่สมรส
- ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชี
- กรณีหม้ายหย่าร้าง เปลี่ยน
ธนาคารกรุงไทยผู้กู้
ชื่อ –สกุล  ให้แนบหลักฐานประกอบ
			
กรณีมีผู้มารับแทน   - กรณีโสด ให้ระบุสถานภาพโสด
				เอกสารเพิ่ม คือ
พร้อมลงลายมือชื่อก�ำกับ
- ส�ำเนาบัตรฯของผู้กู้
- สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
และผู้รับแทน
- ส�ำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
- ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชี
ของธนาคารกรุงไทยผู้กู้
ธนาคารกรุงไทยตนเอง - ลงลายมือชื่อให้เหมือนบัตร
- กรณีรับเงินสดต้อง
หนังสือน�ำส่ง
ใช้บัตรฯจริงของผู้กู้
- เอกสารยืนยันความจ�ำเป็น (ถ้ามี)
และผู้รับแทน
  10. อื่น ๆ

สามัญ
(ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนมี
/ใช้เงินฝากค�้ำประกัน)

- ค�ำขอกู้
- ส�ำเนาบัตรประชาชน
  บัตรข้าราชการผู้กู้
กรณีมีผู้มารับแทน เอกสารเพิ่ม คือ
- หนังสือมอบอ�ำนาจ
- ส�ำเนาบัตรผู้รับแทน
- บัตรจริงของผู้กู้ และผู้รับแทน

* กรณีสมาชิกคืนใบเสร็จเนื่องจากเงินไม่พอหัก หรือ ขาดส่งเงินงวดช�ำระหนี้ สหกรณ์ฯ จะชะลอการ
  ให้เงินกู้แก่สมาชิกรายนั้นระยะเวลาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
* กรณียอดเงินที่ขอกู้มีการแก้ไข ต้องให้ผู้ค�้ำประกันทุกราย ลงลายมือชื่อก�ำกับ เพื่อรับรู้การแก้ไข
  ยอดเงินกู้ใหม่
* ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ก่อนส่งค�ำขอกู้เงินให้สหกรณ์ฯ
* กรณีผู้กู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างกับต้นสังกัด จะต้องท�ำหนังสือส่งให้ต้นสังกัดเพื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือ
  และ ต้นสังกัดจะส่งหลักฐานของผู้กู้ไปยังสหกรณ์ฯ ต่อไป
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เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
กู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่สมาชิกและเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

ให้กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ไม่เกินปีละ  2  ครั้งและไม่เกินวงเงิน  ดังต่อไปนี้    
ไม่เกิน   20,000.00  บาทต่อภาคการศึกษาส�ำหรับการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
ไม่เกิน   30,000.00  บาทต่อภาคการศึกษาส�ำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่เกิน   50,000.00  บาทต่อภาคการศึกษาส�ำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท
ไม่เกิน   60,000.00  บาทต่อภาคการศึกษาส�ำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณสมบัติของสมาชิกผู้กู้
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ครบ  1  ปี   เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ  และเงินกู้เพื่อการศึกษา
แล้ว  ไม่น้อยกว่า  2,000.- บาท  
กรณีสมาชิกเป็นคู่สมรสกันและมีบุตรเกิน 1  คน  สมาชิกมีสิทธิ์กู้เพื่อการศึกษาบุตร    ได้ฝ่ายละ  1  คน
อัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการผ่อนช�ำระ  และหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทอื่นๆ  2 %  หรือตามประกาศของสหกรณ์ฯ
ก�ำหนดระยะเวลาส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย   ไม่เกิน   24  งวด ไม่ต้องมีหลักประกัน
ยื่นประกอบการกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษาและค�ำขอกู้ตามที่สหกรณ์ก�ำหนด
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เงินกู้สเงิามั
ประกั
นกูสญามัญแบบใช้
แบบใชสสมาชิ
มาชิกกค้ค�ํา้ำประกั
นน

วงเงินกูข้ องสมาชิกแต่ละคนขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการผ่อนช�ำระรายเดือน  โดยผูก้ ตู้ อ้ งส่งช�ำระเงินต้นและดอกเบีย้
นกูของสมาชิ
ไม่ต�่ำกว่าทีวงเงิ
่ก�ำหนดไว้
ดังนี้ กแตละคนขึ้นอยูกับความสามารถในการผอนชําระรายเดือน โดยผูกูตองสงชําระเงิน
ตนและดอกเบี้ยไมต่ํากวาที่กําหนดไวดังนี้
เงินเดือน

สิทธิ์
การกู้

อัตราการผ่อนชำ�ระต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ แตไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมายเหตุ สําหรับสมาชิกที่ขอกูเงินครั้งแรก ใหกูไดไมเกิน 700,000.- บาท แตหากวงเงินที่ขอกูเกิน 700,000.-บาท
หมายเหตุ   ใหส�เำปหรั
บสมาชิกลทียพิ่ขอกู
งินครั้งแรก ให้กู้ได้ไม่นเกิกูน ซึ700,000.บาท  แต่นหเรืากวงเงิ
ที่ขอกู
้เกินน700,000.-บาท  
นไปตามดุ
นิจ้เของคณะกรรมการเงิ
่งจะพิจารณาจากทุ
อนหุนนอายุ
การเป
สมาชิก เงินเดือน
ความสามารถในการชํ
าระหนี้ และความเหมาะสมอื
่นๆ เปนเรืสําอคันหุ
ญ ้น อายุการเป็นสมาชิก เงินเดือน
ให้เป็นไปตามดุ
ลยพินิจของคณะกรรมการเงิ
นกู้  ซึ่งจะพิจารณาจากทุ
ความสามารถในการช�ำระหนี้ และความเหมาะสมอื่นๆ  เป็นส�ำคัญ
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