
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
ว่าด้วยการท าธุรกรรม และสวัสดิการ ของสมาชิกสมทบ  

พ.ศ.2565 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ฯ พ.ศ.2564 ข้อ 108 (6) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 10 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการท าธุรกรรม และ
สวัสดิการของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการท าธุรกรรม และสวัสดิการของสมาชิกสมทบ  
พ.ศ.2565” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 
          ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการท าธุรกรรม และสวัสดิการ ของสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) 

พ.ศ.2563  รวมทั้งค าสั่ง หรือประกาศท่ีก าหนดไว้แล้ว ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”์ หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
 “คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึง  คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด  
 “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
 “สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ได้แก่ พนักงานราชการ, 
ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีอายุงานติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 48 และ ข้อ 49 
 “เงินได้รายเดือน” หมายถึง  เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า ซ่ึงสมาชิกสมทบได้รับจากหน่วยต้นสังกัด 
 “การท าธุรกรรม” หมายถึง การถือหุ้น การกู้เงิน การฝากเงิน ของสมาชิกสมทบ   
 “สวัสดิการ” หมายถึง ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก ให้จ่ายเมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม  ประสบภัย
พิบัติ  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ  ทุนช่วยเหลือบุตรสมาชิกสมทบที่มีความต้องการพิเศษ และ
เงินขวัญถุงสมาชิกสมทบที่มีอายุครบ 60 ปี 
 

หมวด 1 
การถือหุน้ของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 5. ให้สมาชิกสมทบ ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ว่าด้วยการถือหุ้น  
ฉบับที่ถือใช้ปัจจุบัน 
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หมวด 2 
การกู้เงินของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 6. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ 2 ประเภท คือ เงินกู้สามัญ และ เงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉิน  

เงินกู้สามัญ 
  ข้อ 7. สมาชิกสมทบผู้ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญ ต้องเป็นสมาชิกสมทบในสหกรณ์ ติดต่อกันมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

ข้อ 8. สมาชิกสมทบที่ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 9. ค าขอกู้เงินสามัญนั้น สมาชิกสมทบต้องเสนอโดยผ่าน การพิจารณาให้ความเห็นชอบ จาก

ผู้บังคับบัญชา ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยแต่ไม่ต่ ากว่าชั้น
ยศ พันตร ี 

ข้อ 10. คณะกรรมการเงินกู้ อาจพิจารณาอนุมัติให้ สมาชิกสมทบกู้เงินสามัญ ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น 
หรือ ไม่เกินเงินฝากออมทรัพย์ ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
        (1) สหกรณ์จะหักเงินค่าหุ้น  ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากเงินเดือนครั้งหลังสุดของผู้กู้ โดยเมื่อหักช าระ
หนี้ทุกอย่างรวมทั้งเงินที่ขอกู้ของสหกรณ์แล้ว ผู้กู้ต้องเหลือเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของอัตราเงินเดือนที่ผู้
กู้ได้รับ และเหลือเงินไม่ต่ ากว่า 2,500 บาท 
   (2) ให้ผ่อนช าระไม่เกิน 40 งวด หรือตามระยะเวลาปฏิบัติงานคงเหลือ   

ข้อ 11. หากสมาชิกสมทบที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญใหม่และยังมีหนี้ค้างช าระอยู่ และยังส่งช าระ
หนี้ไม่ครบ 12 งวด ให้ผ่อนผันได้  โดยสหกรณ์ฯ จะหักช าระหนี้เก่าให้ แต่สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการ
ขอกู้ใหม่ ครั้งละ 100 บาท  โดยค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์   

ข้อ 12. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ให้ถือตามล าดับดังต่อไปนี้ 
(1) เงินกู้ซึ่งมีค่าหุ้น หรือเงินฝากออมทรัพย์ เป็นหลักประกัน 
(2) ล าดับการรับค าขอกู ้
(3) สมาชิกสมทบที่เปลี่ยนสถานะ เป็นสังกัดนอกหน่วย มีความประสงค์จะกู้เงิน ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 

ทุนเรือนหุ้น หรือ เงินฝากออมทรัพย์ โดยผ่อนช าระไม่เกิน 40 งวด  
ข้อ 13. หลักฐานประกอบในการกู้เงินสามัญ มีดังนี้ 
  (1) ส าเนาค าสั่งกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง จ้างพนักงานราชการ , ส าเนาค าสั่งจากหน่วยงานต้นสังกัด 

เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราว พร้อมรับรองส าเนาจากหัวหน้าหน่วย 1 ฉบับ 
  (2) ใบแจ้งเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู้รวม 3 ฉบับ ใบแจ้งเงินเดือนทุกเดือนต้องเหลือเงินไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน 
  (3) ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ของผู้กู้ เดือนหลังสุด 1 ฉบับ 
  (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้ จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (5) ส าเนาเลขที่บัญชีสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด ของผู้กู้ 1 ฉบับ 
  (6) ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาทะเบียนหย่า หรือส าเนาใบมรณะบัตร ของคู่สมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
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ข้อ 14. ผู้กู้จะต้องไปท าหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญด้วยตนเอง โดยให้ไปลงช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ จะฝากหรือให้ผู้อ่ืนกระท าแทนไม่ได้  
 หากสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าสมาชิกปลอมแปลงใบรับเงินเดือน หรือเอกสารราชการอ่ืนๆ หรือไม่
ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ โดยไปกู้เงินหรือก่อหนี้อ่ืนๆอีก จนเหลือเงินไม่ถึงร้อยละ 20 ของเงินได้ราย
เดือน และไม่ต่ ากว่า 2,500 บาท ( ไม่รวมเงินอ่ืนๆที่ได้รับ ) สหกรณ์ฯ จะงดให้กู้เงินจนกว่าเอกสารทางการเงิน
จะถูกต้องตามระเบียบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ ตามท่ีคณะกรรมการเงินกู้เห็นชอบ  

ข้อ 15. การจ่ายเงินกู้ เมื่อคณะกรรมการเงินกู้ได้ตรวจสัญญาเงินกู้และได้อนุมัติให้เงินกู้แล้ว เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ จะแจ้ งให้ ผู้ กู้ ท ราบ  และจะโอน เงิน กู้ ผ่ าน ธน าคารทหารไทย ธนชาต  จ ากั ด  (มห าชน )  
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ข้อ 16. สมาชิกสมทบผู้ประสงค์จะขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกสมทบในสหกรณ์ ติดต่อกัน
มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และเมื่อสมาชิกสมทบมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์ขอกู้
เงิน  ให้ยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ 17. คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการเงินกู้หรือกรรมการด าเนินการอื่นๆหรือผู้จัดการ  ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือ
เหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่
ให้กู้และส่งคืน ต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน 
 ข้อ 18. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้สมาชิกสมทบกู้รายหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ครั้งละ สูงสุดไม่เกิน 12,000 
บาท และ ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกสมทบผู้นั้นมีอยู่ ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด พร้อมดอกเบี้ย 
 ข้อ 19. หลักฐานประกอบในการกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินคือ ใบแจ้งเงินเดือนครั้งหลังสุด 1 ฉบับ ใบแจ้ง
เงินเดือนหลังสุด 1 ฉบับ ต้องมีการลงนามรับรองส าเนาโดยหัวหน้าฝ่ายการเงินของหน่วย ใบเสร็จรับเงิน
สหกรณค์รั้งหลังสุด 1 ฉบับ  และส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู ้ 1 ฉบับ  
   ข้อ 20. ผู้กู้จะต้องมาท าหนังสือสัญญาเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินด้วยตนเอง พร้อมบัตรประชาชน/บัตร
ประจ าตัวพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะฝากหรือให้ผู้อื่นกระท าแทนไม่ได้ 
 ข้อ 21. การจ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการเงินกู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ
เงินกู้ ได้ตรวจสัญญาเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและพิจารณาอนุมัติให้กู้แล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะโอนเงินให้ผู้กู้ผ่าน
บัญชีธนาคาร  
 ข้อ 22. (1) ถ้าผู้กูม้ีความประสงค์ขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินใหม่ แต่ยังมีหนี้ค้างช าระอยู่ อนุโลมให้ผ่อนผัน
ได้ โดยสหกรณ์ฯ จะหักช าระหนี้เก่าให้ หรือตามท่ีคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร 
  (2) ถ้าผู้กู้มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ แต่ยังมีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินค้างช าระอยู่ อนุโลมให้กู้สามัญ
ได้ โดยสหกรณ์ฯ จะหักช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินให้  
  ข้อ 23. สหกรณ์จะหักเงินผู้กู้จากเงินเดือน โดยเมื่อหักช าระหนี้ทุกอย่างรวมทั้งเงินที่ขอกู้สามัญพร้อม
ดอกเบี้ยของสหกรณ์ หรือเงินกู้ฉุกเฉินพร้อมดอกเบี้ยของสหกรณ์แล้ว  ผู้กู้ต้องเหลือเงินไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ 20 
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ของอัตราเงินเดือนที่ผู้กู้ได้รับ และไม่ต่ ากว่า 2,500 บาท ตามหลักฐานในใบแจ้งเงินเดือนต้องมีการลงนาม
รบัรองส าเนาโดยหัวหน้าฝ่ายการเงินของหน่วย ( ไม่รวมเงินอ่ืนๆ ) 

หลักประกันส าหรับเงินกู้ 
ข้อ 24. สมาชิกสมทบ  ไม่มีสิทธิในการค้ าประกันเงินกู้แก่สมาชิกอ่ืน  

เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ 
 ข้อ 25. เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้นั้น ให้ก าหนดไว้ต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือน
เท่ากัน พร้อมดอกเบี้ยเป็นจ านวนไม่เกิน 40 งวด 
 (2) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมดอกเบี้ยเป็น
จ านวนไม่เกิน 12 งวดและให้ส่งต้นเงินกู้ไม่ต่ ากว่า 100 บาท  
 ข้อ 26. การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย  ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ 
 ข้อ 27. การหักเงินเพ่ือช าระหนี้จากเงินเดือนผู้กู้ ในแต่ละเดือน หากสหกรณ์หักเงินไม่ได้หรือหักได้ไม่
ครบตามจ านวนที่ส่งหัก และสหกรณ์ได้ทวงถามจากผู้กู้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่
ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามครั้ง
ส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ สหกรณ์จะด าเนินการเสนอชื่อผู้กู้ให้คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาอนุมัติให้โอนหุ้น
เพ่ือช าระหนี้ และให้พ้นสภาพสมาชิกต่อไป  
 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ข้อ 28. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิก ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กฎหมายก าหนด โดยสหกรณ์
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป 
 ข้อ 29. ดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ 30 ให้คิดเป็นรายเดือนตามจ านวนเงินต้นคงเหลือ 
 เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือนและเงินกู้ที่
สหกรณ์จ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน เว้นแต่เงินกู้ที่จ่ายให้ในหรือ
หลังจากวันจ่ายเงินเดือน ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันสิ้นเดือนไม่เกิน 4 วัน ให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้น 
 เงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน และเงินกู้ที่
สมาชิกส่งคืนตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือน 
 ความในวรรคสองมิให้น ามาบังคับส าหรับการส่งคืนเงินกู้สามัญจ านวนเดิมเพ่ือรับเงินกู้สามัญจ านวน
ใหม่ไปภายในสามวันท าการแรกของเดือน โดยให้งดการคิดดอกเบี้ยในเงินกู้สามัญจ านวนเดิ มที่ได้ส่งคืนใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวนั้น 

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
 ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเงินกู้ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกัน  ตามที่ก าหนดไว้ ใน
ระเบียบการนี ้
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 ข้อ 31. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการเงินกู้จัดการเรียกคืน โดยมิ
ชักช้า 

(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการ 

แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 
(3) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกันหรือ 

ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
 ข้อ 32. ในกรณีที่ผู้กู้ย้ายออกจากสังกัดตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 48 จะเรียกให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้โดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  
 ข้อ 33. ผู้กู้ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ าตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ข้อ 48 จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจัดการช าระหนี้สิน  ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ านั้นได้ 

หมวด 3 
การฝากเงินของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 34. การฝากเงินของสมาชิกสมทบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ว่า
ด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฉบับที่ถือใช้ปัจจุบัน โดยฝากได้เฉพาะ หมวด 2 
เงินฝากออมทรัพย์ 

หมวด 4 
สวัสดิการของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ 35. ให้มีการใช้ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก โดยได้เงินจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
     (1)  เงินจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 27(7) 
     (2)  เงินอุดหนุนหรือเงินที่มีผู้บริจาคเพื่อสะสมในเงินทุนนี้  
          ข้อ 36. ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิกให้จ่ายเมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม   สมาชิกสมทบประสบภัย
พิบัติ  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ ทุนช่วยเหลือบุตรของสมาชิกสมทบที่มีความต้องการพิเศษ 
เงินขวัญถุงสมาชิกสมทบที่มีอายุครบ 60 ปี และทุนช่วยเหลือตามโครงการต่างๆ 
 ข้อ 37. ในการพิจารณาให้เงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจ่าย
ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ และจ านวนเงินทุนที่มีอยู่ด้วยเป็นส าคัญ 

สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม 
 ข้อ 38. เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดังนี้ 
     (1)  เป็นสมาชิกสมทบตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี  ได้รับเงินช่วย  10,000 บาท  
     (2)  เป็นสมาชิกสมทบตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี      ได้รับเงินช่วย   20,000 บาท 
     (3)  เป็นสมาชิกสมทบตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี    ได้รับเงินช่วย   30,000 บาท 
     (4)  เป็นสมาชิกสมทบตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป                      ได้รับเงินช่วย   50,000 บาท 
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     (5)  สมาชิกสมทบที่ลาออกและสมัครเข้ามาใหม่ การนับอายุให้นับในครั้งหลังสุดที่เข้าเป็นสมาชิก
สมทบ 
 ข้อ 39. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับบุคคลซึ่งสมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรม ได้จัดท าหนังสือแสดง
เจตนาระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ยื่นไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ในกรณีที่สมาชิกสมทบที่ถึง
แก่กรรม ไม่ได้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับโอนประโยชน์ไว้ ให้จ่ายให้กับบุคคลตามล าดับดังนี้ 
     (1)  คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
     (2)  บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
     (3)  บิดา มารดา 
     (4)  บุคคลที่จัดงานศพสมาชิก 
 เมื่อปรากฏว่าบุคคลตามล าดับต้นมีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบนี้ ในกรณีที่ล าดับใดมีบุคคลหลายคนให้จ่ายให้กับผู้ซึ่งบุคคลในล าดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ 
 ข้อ 40. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ ให้ท าเป็นหนังสือตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนด และมอบให้สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน 

การยื่นขอรับเงินสวัสดิการ สมาชิกถึงแก่กรรม ให้ยื่นต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ภายใน  90  
วัน  นับแต่วันที่สมาชิกนั้นถึงแก่กรรม หากพ้นก าหนดแล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการยื่นค าขอรับเงินสวัสดิการ ใน
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยให้ผู้รับโอนประโยชน์เขียนค าร้องตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด เพ่ือให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา ผู้รับโอนประโยชน์ต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบ อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้ 
 40.1 บุคคลที่รับโอนประโยชน์ตามหนังสือแสดงเจตนาให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ให้ยื่นหลักฐาน 
ดังนี้ 
 40.1.1 หนังสือแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์ 
 40.1.2 ส าเนาใบมรณะบัตรสมาชิกผู้เสียชีวิต 
 40.1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับโอนประโยชน์ 
 40.1.4 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์ 
 40.2 ในกรณีไม่มีหนังสือแสดงเจตนาผู้รับประโยชน์ ผู้รับโอนประโยชน์ ตามข้อ 39(1) - 39(4) ให้
ยื่นหลักฐานดังนี้   
                   40.2.1 หลักฐานการเป็นคู่สมรส การเป็นบุตร และการเป็นบิดา มารดา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย     
                   40.2.2 หลักฐานการเป็นผู้รับเงินตามหลักฐานการมอบหมาย จากบุคคลในล าดับเดียวกัน 
             40.2.3 หลักฐานการสอบสวนทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต จากเขตหรืออ าเภอ 
 40.2.4 หลักฐานการเป็นผู้จัดการศพ ในกรณีเป็นผู้จัดการศพ 
 40.2.5 ส าเนาใบมรณะบัตรสมาชิกผู้เสียชีวิต 
 40.2.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับโอนประโยชน์ 
 40.2.7 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์ 
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สมาชิกสมทบประสบภัยพิบัติ 
 ข้อ 41. เมื่อที่อยู่อาศัยของสมาชิกสมทบได้รับความเสียหายร้ายแรงจากภัยพิบัติ ถึงขนาดที่ไม่อาจใช้
เป็นที่อยู่อาศัยต่อไปได้อีก และจะต้องเป็นความเสียหายเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นของสมาชิกสมทบผู้นั้นเอง 
หรือความเสียหายที่เกิดข้ึนกับที่อยู่อาศัยซึ่งสมาชิกสมทบผู้นั้นอาศัยอยู่กับบิดามารดา หรือคู่สมรส สหกรณ์จะ
จ่ายเงินให้แก่สมาชิกสมทบผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินช่วยเหลือ 
 ข้อ 42. การยื่นขอรับเงินสวัสดิการ ทั้งสมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรมและประสบภัยพิบัติ ให้บุคคลตาม  
ข้อ 39 หรือตนเองยื่นเอกสารต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 120 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสมทบนั้นเกิด
ภัยพิบัติแก่ที่อยู่อาศัย หรือภายใน 60 วัน หลังจากได้รับเอกสารทางราชการ หากพ้นก าหนดแล้วเป็นอันหมด
สิทธิ ในการยื่นค าขอรับเงินสวัสดิการ  

ผู้ยื่นต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ว่าด้วยทุน
สะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก เอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้  
 42.1. ส าเนาบัตรประจ าประชาชนหรือบัตรประจ าตัวพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว 
 42.2 ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิก 
 42.3 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาของสมาชิก 
 42.4 ค ารับรองจากฝ่ายปกครองของพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัตินั้นๆ หรือหลักฐานอ่ืนๆ อาทิเช่น 
เอกสาร หลักฐานทางราชการในการประเมินค่าเสียหายของที่  อยู่อาศัยที่ประสบภัยพิบัติ ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นควรให้น ามาประกอบการพิจารณา 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจะต้องเป็น สมาชิก 2 ปีขึ้นไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามข้อ 41 ให้

ได้รับความช่วยเหลือ ตามที่เสียหายจริง หรือ ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายตามสภาพทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(1) ความเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท ได้รับ ความช่วยเหลือไม่เกิน 2,000 บาท ต่อที่พักอาศัย 1 หลัง 

ต่อปีบัญชี 
(2) ความเสียหายเกินกว่า 50,000 บาท ได้รับ ความช่วยเหลือไม่เกิน 5,000 บาทต่อที่พักอาศัย 1 หลัง 

ต่อปีบัญชี การก าหนดจ านวนเงินช่วยเหลือในแต่ละปี ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
 

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ และ 
ทุนช่วยเหลือบุตรสมาชิกสมทบที่มีความต้องการพิเศษ 

 ข้อ 43. เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา และเป็นทุนช่วยเหลือบุตร
สมาชิกสมทบที่มีความต้องการพิเศษ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด   ว่าด้วยทุน
สะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก ฉบับที่ถือใช้ปัจจุบัน หมวดที่ 3 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก และ หมวดที่ 
4 ทุนช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่มีความต้องการพิเศษ 
 
 



8 
 

เงินขวัญถุงสมาชิกสมทบที่มีอายุครบ 60 ปี 
ข้อ 44. เป็นเงินขวัญถุงสมาชิกสมทบที่มีอายุครบ 60 ปี ภายในเดือน กันยายน ของแต่ละปี (นับถึง

สมาชิกท่ีเกิดในวันที่ 1 ต.ค.)  และยังด ารงสถานะความเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯอยู่ ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 
    44.1 สมาชิกสมทบที่จะได้รับเงินขวัญถุง จะต้องมีระยะเวลาเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
ติดต่อกันโดยนับเวลาตั้งแต่ วันที่สมัครเป็นสมาชิกถึงวันที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่
ละป ี
    44.2 สมาชิกสมทบที่มีอายุครบ 60 ปี   ให้ได้รับเงินขวัญถุง ดังนี้ 
    ระยะเวลาการเป็นสมาชิก                   ได้รับเงินขวัญถุง   
        เป็นสมาชิกตั้งแต่  3 ปี  ไม่เกิน  5 ปี    3,000 บาท 
        เป็นสมาชิกตั้งแต่  5 ปี  ไม่เกิน 10 ปี    4,000 บาท  
         เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ไม่เกิน 15 ปี    5,000 บาท 
        เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี ไม่เกิน 20 ปี    6,000 บาท  
        เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี ไม่เกิน 25 ปี    7,000 บาท  
                 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี ไมเ่กิน 30 ปี    8,000 บาท  
                 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป           10,000 บาท  

ข้อ 45. การยื่นขอรับเงินขวัญถุงสมาชิกสมทบที่มีอายุครบ 60 ปี ให้ยื่นเอกสารต่อสหกรณ์ ตาม
ข้อก าหนด ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ว่าด้วยทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก ฉบับที่ถือใช้
ปัจจุบัน หมวดที ่5 เงินขวัญถุงสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี 

ข้อ 46. ถ้าสมาชิกสมทบขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิก สิทธิและสวัสดิการถือว่าสิ้นสุดลง  
ข้อ 47. ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 สมาชิกสมทบ ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ก่อนหน้าที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ อนุโลมให้คงฝากไว้
ได้ แต่ไม่ให้ฝากเพ่ิม และไม่ให้เปิดบัญชีใหม่  
 
 

ประกาศ ณ วันที่  22 กันยายน พ.ศ.2565 
 

    พลตรี  
                           ( สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ) 

                      ประธานกรรมการ 
                         สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
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เปรียบเทยีบ สิทธิ หน้าท่ีของ สมาชิก กับ สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ , ลูกจ้างช่ัวคราว) 
การท าธุรกรรม และ สวสัดิการ สมาชิก สมาชิกสมทบ 

1.สิทธิในการนับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การ
ออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเป็นกรรมการด าเนินการ 

มีสิทธิ ไม่มสีิทธิ 

2.การถือหุ้น ตามระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2565 มีสิทธิ มีสิทธิเหมือนสมาชิก 

3.การกู้เงินสามญัและฉุกเฉิน มีสิทธิกู้ได้ 2 ประเภท มีสิทธิกู้ได้ 2 ประเภท 
 

4.จ านวนเงินกู้สามญั 
4.1 กู้ได้ 60 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 1,200,000 บาท ผ่อนไม่
เกิน 125 งวด หรือตามเวลาปฏิบตัิงานคงเหลือ 
4.2 กู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝาก ผ่อนช าระไมเ่กิน 40 
งวด หรือตามเวลาปฏบิัติงานคงเหลือ 

 
มีสิทธิ 
 
- 

 
- 

 
มีสิทธิ 

5.จ านวนเงินกู้ฉุกเฉิน 
5.1 กู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น และไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนไม่
เกิน 36 งวด 
5.2 กู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น และไม่เกิน 12,000 บาท ผ่อนไม่
เกิน 12 งวด 

 
มีสิทธิ 
 
- 

 
ไม่มสีิทธิ 
 
มีสิทธิ 

6.การค้ าประกันเงินกู ้
6.1 สมาชิก 1 คน  สิทธิการค้ าประกัน 

 
มีสิทธิค้ าได้ 3 คน 

 
ไม่มสีิทธิค้ าประกัน 

7. การฝากเงิน มีสิทธิ ฝากบญัชีออม
ทรัพย์ 2 ประเภท 

มีสิทธิ ฝากบญัชีออม
ทรัพย์ 1 ประเภท บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์  

8.ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก 
8.1 หมวด 1 สมาชิกถึงแก่กรรม 

 
มีสิทธิ 
(30,000 - 100,000 บาท) 

 
มีสิทธิ  
(10,000 - 50,000 บาท) 

8.2 หมวด 2 สมาชิกประสบภัยพบิัติ มีสิทธิ มีสิทธิ 

8.3 หมวดที ่3 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร มีสิทธิ มีสิทธิ 

8.4 หมวดที ่4 ทุนช่วยเหลือบุตรสมาชิกพิเศษ มีสิทธิ มีสิทธิ 

8.5 หมวดที ่5 เงินขวัญถุง อายุครบ 60 ปี มีสิทธิ  
(5,000 - 13,000 บาท) 

มีสิทธิ 
(3,000 - 10,000 บาท) 

8.6 หมวดที ่6 การช่วยเหลือสมาชิกตามโครงการต่างๆ มสีิทธิ มีสิทธิ 

 


