
 

การสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
ผู้สมัคร  1. ต้องเป็นข้าราชการ (นายทหารสัญญาบัตร  นายทหารประทวน) หรือ ลูกจ้างประจ า                    
     สังกัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

    กอ.ศูนยอ์ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  บก.พบ.  รร.สร.พบ.  นวป.ทบ.  วพบ. 
    สพธ.  สวพท. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และพนักงานราชการ 

            2. เป็นผู้ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
   3. ขอใบสมัครสมาชิกได้ที่ส านักงานสหกรณ์ 
หลักฐาน  1. ลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชา ลงชื่อหลังใบสมัครสมาชิก 
    2. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้สมัคร   1  ฉบับ 
    3. ใบรับเงินเดือน เดือนสุดท้าย  1  ฉบับ 
    4. ส าเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย  1  ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 50 บาท    
หมายเหตุ        ถ้าสมาชิกย้ายสังกัดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทราบด้วย 
                                       *****************************                                             

เงินฝากค่าหุ้น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
1. สมาชิกสหกรณ์ฯจะต้องช าระเงินฝากค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 84 งวด ( 7 ปี) ตามอัตราการ 

ถือหุ้นในตาราง 
2. เมื่อช าระค่าหุ้นรอบแรก 84 งวด (7ปี) หมดแล้ว จะขอให้ทางสหกรณ์ฯ หักเงินค่าหุ้นต่อไปอีก 

ก็ได้ หรือขอให้งดหักเงินค่าหุ้นที่ช าระอยู่ก็ได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ 
3. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลคืนให้สมาชิกในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี ตามก าหนดระยะ         

เวลา และเงินเฉลี่ยคืนตามกู้ ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทางสหกรณ์หักไว้ โดยจะท าการจ่ายให้สมาชิก 
หลังวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี ( ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี ) 

4. เงินฝากค่าหุ้น จะถอนได้ก็ต่อเมื่อ ตาย ลาออก เท่านั้น สมาชิกท่ีขอลาออกไปแล้ว จะขอสมัคร             
เป็นสมาชิกใหม่อีกต้องผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน จากวันที่ขอลาออกและต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นคนละ 100 บาท 

5. สมาชิกขอกู้เงินโดยไม่ต้องมีบุคคลค้ าประกัน โดยใช้ค่าหุ้นของตนเองค้ าประกัน กู้ได้ไม่เกิน 90%   
ของเงินค่าหุ้นที่ช าระแล้ว และไม่เกิน 1,200,000 บาท 

 
ติดต่อเรื่องการรับฝาก-ถอนเงิน หรือรับ-จ่ายเงินกู้ ทุกวันราชการเวลา 0830-1430 
ส านักงานสหกรณ์ ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยฯ   รพ.พระมงกุฎเกล้า  
โทร 0-2763-9300  ต่อ 93107   93927   93975    โทร/โทรสาร  0-2354-7788   
http://sahakorn.pmk.ac.th 
 

                              ************************************ 
                  ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563 
เงินปันผล  6.05%   6.35%    6.80%   6.55%   6.55%    6.70%   6.30%    5.9%      
เงินเฉลี่ยคืน    12.90% 15.00%  18.00%  19.00%  20.00%  21.50%  21.00%  21.00%      
 
 
 

http://sahakorn.pmk.ac.th/


 

6. อัตราการถือหุ้น ( หุ้นละ 10 บาท ) 
 

เงินได้รายเดือน (บาท)      จ านวนหุ้น(บาท) 
7,000-10,000 
10,001-12,000 
12,001-14,000 
14,001-16,000 
16,001-18,000 
เกินกว่า 18,000 

500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
 

หมายเหตุ   ทุกครั้งที่สมาชิกมีการปรับเงินเดือนขึ้น สหกรณ์จะปรับให้ตรงกับอัตราที่ก าหนดไว้ 
                                  ************************************* 
หลักเกณฑ์ขอกู้เงินพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบ ของทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ กู้ได้ตั้งแต่ 500,000 บาทข้ึนไปแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
หลักประกันส าหรับเงินกู ้   สมาชิกสามารถเลือกใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือ   
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ค้ าประกันได้ แต่จะต้องมีมากกว่า 500,000 บาท  หรือ มากกว่าจ านวน     
เงินที่ขอกู้  
เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้   
         เงินกู้ 500,001  –  2,000,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน  125  งวด และอายุไม่เกิน 59 ปี   
การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้พิเศษซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้ราย   
เดือนของผู้กู้  ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ 

           อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ  5.30 % ต่อปี   
           ***************************************** 

หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
1. เงินฝากออมทรัพย์ (ธรรมดา) 
1.1 ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
1.2 สมาชิกขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ทุกวันท าการ ( ฝากครั้งแรก 1,000 บาทข้ึนไป )    
สหกรณ์ฯจะออก สมุดคู่บัญชี ให้ผู้ฝากไว้ 
1.3 จ านวนเงินฝากในบัญชีนั้น ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท 
1.4 ฝากครั้งละไม่ต่ ากว่าหนึ่งร้อยบาท 
1.5 ในวันหนึ่งๆ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์ได้เพียงครั้งเดียว 
1.6 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้เป็นรายวัน (ไม่เสียภาษี) 
1.7 สหกรณ์จะน าดอกเบี้ยประจ าปีเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย.และให้ผู้ฝากรีบยื่น             
สมุดคู่บัญชีเพื่อสหกรณ์ลงรับดอกเบี้ยประจ าปีให้ 
1.8 เงินฝากออมทรัพย์ สมาชิกเจ้าของบัญชีสามารถ กู้ได้เช่นเดียวกับเงินค่าหุ้นโดยใช้สมุดเงินฝากค้ าประกัน 

( กู้ได้ 90% ของเงินฝากและไม่เกิน 1,200,000 บาท ) 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 1.25% ต่อปี (ไม่เสียภาษี)   ตั้งแต่ 2 มี.ค.52 

 
 
 



 

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
2.1 สมาชิกจะฝากเงินออมทรัพย์พิเศษไว้กับสหกรณ์ได้ โดยจ านวนเงินในการเปิดบัญชีครั้งแรก  
    จะต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และการฝากเงินในแต่ละครั้งต่อไปต้อง 
    ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
2.2 สมาชิกผู้หนึ่งจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์นี้ได้ไม่เกิน 3 บัญชี 
2.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจ านวนเงินฝากคงเหลือ และจะคิด 
    ดอกเบี้ยฝากเข้าบัญชีให้ทุกสิ้นเดือน 
2.4  การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้ ดังนี้ 
      2.4.1 ให้ถอนได้เดอืนละไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อบัญชี 
      2.4.2 หากเดือนใดมีการถอนเงินเกินกว่า 2 ครั้ง/บัญช ีการถอนครั้งต่อไปของเดือนนั้น สหกรณ์จะคิด
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 ของจ านวนเงินที่ขอถอน  
2.5  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจะต้องมีเงินต้นคงบัญชีไว้ไม่ต่ ากว่า 500,000 บาท  
    (ห้าแสนบาทถ้วน) หากต่ ากว่าผู้ฝากต้องเปลี่ยนประเภทเงินฝาก 
2.6 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สมาชิกเจ้าของบัญชีสามารถ กู้ได้เช่นเดียวกับเงินค่าหุ้นโดยใช้สมุดเงินฝาก 
   ค้ าประกัน (กู้ได้ 90% ของเงินฝากและไม่เกิน 1,200,000 บาท ) 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.10% ต่อปี (ไม่เสียภาษี)   ตั้งแต่ 1 ก.พ.64 
                             ***************************************** 
 

                       หลักเกณฑ์ขอกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
1.เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้น
เรียบร้อยแล้ว 

     2. กู้ได้ 60 เท่า ของเงินเดือนไม่เกิน 1,200,000 บาท  *****  ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 2.1 บรรจุเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปไม่เกิน 1 ปี กู้เงินได้ไม่เกิน   300,000 บาท       
 2.2 บรรจุเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปไม่เกิน      2 ปี กู้เงินได้ไม่เกิน   600,000 บาท  
 2.3 บรรจุเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปไม่เกิน      3 ปี กู้เงินได้ไม่เกิน   900,000 บาท  
 2.4 บรรจุเป็นข้าราชการ ต้ังแต ่3 ปีขึ้นไป                   กู้เงินได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท  
ทั้งนี้ให้แนบหนังสือบรรจุเป็นข้าราชการ ( เฉพาะชั้นยศ ร.ต. – ร.ท. และชั้นยศ ส.ต. – ส.ท.   

ที่มีระยะเวลารับราชการ ตั้งแต่วันที่บรรจุ ถึง 3 ปี ) กับสัญญาเงินกู้สามัญต่อไป 
 

3.ข้อก าหนดปลีกย่อย 
- กู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท                   ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 10% ของเงินที่ขอกู้ 
- กู้เงินตั้งแต่ 300,001 – 600,000 บาท     ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 15% ของเงินที่ขอกู้ 
- กู้เงินตั้งแต่ 600,001 – 1,000,000 บาท   ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 20% ของเงินที่ขอกู้   
- กู้เงินตั้งแต่ 1,000,001 – 1,200,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 25% ของเงินที่ขอกู้   
- จ านวนเงินที่ขอกู้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด้วย 
- สหกรณ์จะหักเงินกู้จากเงินเดือนโดยเหลือเงินในบิลเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 20% ของเงินเดือนที่ได้รับ 
 
 
 
 
 



 

     4.ผ่อนช าระเงินกู ้ดังนี้ 
เงินกู้ ผ่อนช าระไม่เกิน(งวด) 

10,000  - 20,000 20 
20,001 - 30,000 30 

30,001 – ต่ ากว่า 50,000 40 
50,000 – 1,200,000 125 

 

ผ่อนช าระเงินกู้ได้ไม่เกินเกษียณอายุ หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร 
 
    5. กู้ใหม่ได้เมื่อหนี้เก่าหมด หรือผ่อนช าระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด  หากผ่อนช าระมา 
ไม่ถึง 12 งวด ต้องการกู้ใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวงเงินที่ขอกู้  
 

เงินกู้ (บาท) ค่าธรรมเนียม เงินกู้ (บาท) ค่าธรรมเนียม เงินกู้ (บาท) ค่าธรรมเนียม 

ไม่เกิน 100,000 100 400,001 – 500,000   500 800,001 – 900,000          900 
100,001 – 200,000          200 500,001 – 600,000          600 900,001 – 1,000,000          1,000 
200,001 – 300,000          300 600,001 – 700,000          700 1,000,001 – 1,100,000 1,100 
300,001 – 400,000          400 700,001 – 800,000          800 1,100,001 – 1,200,000 1,200 
 
6. ผู้ที่ช่วยราชการ หรือสมาชิกท่ีสหกรณ์ฯส่งหักเงินเดือนไม่ได้ สามารถขอกู้เงินได้โดยใช้หุ้น 
ค้ าประกัน ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญฯ   
7. ต้องไปท าหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรือ 
ให้ผู้อื่น  กระท าแทนไม่ได้ 
8. เอกสารการกู้เงิน ชุดละ 10 บาท 

- ให้ผู้กู้เขียนรายละเอียดในใบค าขอกู้สามัญ และหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญพร้อม 
ค ายินยอม  ของคู่สมรสมาให้เรียบร้อย ( เฉพาะตรงค าเสนอค้ าประกันในใบค าขอกู้เงินสามัญ         
ยังไม่ต้องเขียน ) ให้มาเขียนที่สหกรณ์ฯ 
- หนังสือค้ าประกันให้เขียนรายละเอียด เฉพาะค ายินยอมของสามี/ภรรยา ของผู้ค้ าประกัน 
ให้ลงชื่อพร้อมพยานให้เรียบร้อย 
- ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจ ากัด 1 ฉบับ 

     - หนังสือยินยอมช าระหนี้แทนผู้กู้เงินสามัญ ( กรณีผู้กู้ไม่ท าประกันเงินกู้กับบริษัทประกันชีวิต ) 
  ( ถ้าเขียนข้อความผิดกรุณาอย่าใช้หมึกขาวลบ ให้ขีดด้วยปากกาหมึกแดงแล้วลงชื่อก ากับ ) 
9. การจ่ายเงินกู้ เมื่อคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติให้กู้เงินแล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และจะ
จ่ายเงินกู้โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สมาชิกสามารถถอนเงินได้จากบัญชีเงินฝากของสมาชิก 
10. เงินกู้ท่ีสหกรณ์จ่ายให้ภายในวันที่ 15 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือนและเงินกู้ 
 ที่จ่ายให้ในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน เว้นแต่เงินกู้ที่จ่ายให้ใน
หรือหลังจากวันจ่ายเงินเดือนจนถึงวันสิ้นเดือน ให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้น 
11. เงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนภายในวันที่ 15 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน และเงินกู้ที่
สมาชิกส่งคืนในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือน 
 
 
 



 

แนบหลักฐาน  
1. ใบรับเงินเดือน(ฉบับจริง) 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู้ , 1 เดือนของผู้ค้ าประกัน 
2. ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ของผู้กู้ ครั้งหลังสุด 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้และผู้ค้ าประกัน คนละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาจากนายทหาร 
      ชั้นสัญญาบัตรที่สมาชิกสังกัดอยู่ 
4. ส าเนาเลขที่สมุดบัญชีธนาคารทหารไทยของผู้กู้ 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนสมรสหรือส าเนาทะเบียนหย่า, ใบมรณบัตร ของคู่สมรส 1 ฉบับ (กรณีท่ีชื่อหรือ

นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) 
6. ให้ผู้ค้ าประกันที่ยังโสด ลงชื่อรับรองโสดด้วยในสัญญาค้ าประกัน 
 

ผู้ค้ าประกัน 
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ (ผู้ที่ช่วยราชการนอก รพ.รร.6, วพม.,กอ.ศพม.,พบ.  และท่ีทางสหกรณ์ฯ  

ส่งหักเงินเดือนไม่ได้ไม่มีสิทธิค้ าประกัน) 
2. ค้ าประกันได้ไม่เกินวันเกษียณอายุ 
3. ค้ าประกันได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน ตามสิทธิในการกู้เงิน และไม่เกินวงเงินค้ าประกันที่มีอยู่ 
4. ผู้ค้ าประกันต้องไปท าหนังสือค้ าประกันด้วยตนเอง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ 
5.   ผู้ค้ าประกันเป็นผู้ช าระเงินกู้แทนผู้กู้ หากผู้กู้ไม่ช าระเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ 
การค้ าประกันผู้กู้เงินสามัญ 
1. สมาชิกกู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมผีู้ค้ าประกัน 1-2  คน 
2. สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 300,001 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ าประกัน 3 คน  
          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 5.30 % ต่อปี  ( ตั้งแต ่1 ก.พ.64 ) 
หมายเหตุ   - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก จะปรับขึ้น-ลง ตามสภาวะการเงินของธนาคารและเศรษฐกิจ 
ที่เป็นจริงในปัจจุบัน แต่ทางสหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากกว่า 

    ******************* 
                 หลักเกณฑ์การขอกู้เงินฉุกเฉิน สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไมน่้อยกว่า 1 เดือน และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
2. กู้ได้ไม่เกิน ค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ และไม่เกิน 200,000 บาท 
3. กู้ใหม่ได้ เมื่อผ่อนช าระหนี้เก่าหมดแล้ว 
4. ถ้าผู้กู้ติดกู้เงินสามัญอยู่จะกู้เงินฉุกเฉินได้ เฉพาะกรณี จัดงานศพ ,  เพ่ือการศึกษา 

หรือค่ารักษาพยาบาล 
5. เงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทให้ผ่อนช าระไม่เกิน 24 งวดๆละเท่าๆกัน โดยช าระเงินต้นไม่ต่ ากว่า 100 

บาทต่องวด , เงินกู้ 50,001 – 200,000 บาท  ผ่อนช าระไม่เกิน 36 งวดๆละเท่าๆกัน 
6. การหักเงินกู้ฉุกเฉิน จะส่งหักเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือน 
7. ผู้กู้เงินฉุกเฉินให้แนบใบรับเงินเดือนฉบับจริงหรือส าเนา 1 ฉบับ และใบเสร็จรับเงินของ 

สหกรณ์ 1 ฉบับ  และส าเนาบัตรประจ าตัว 1 ฉบับ 
8. ต้องไปท าหนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรือให้ผู้อื่นกระท า

แทนไม่ได้ 
          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน  5.30 % ต่อปี  ( ตั้งแต ่1 ก.พ.64 ) 
 
 



 

ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 1 สมาชิกถึงแก่กรรม 
ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ได้รับเงินช่วย(บาท) ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ได้รับเงินช่วย(บาท) 

ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แตไ่ม่เกิน 2 ปี 30,000 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 15 ปี 80,000 
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 5 ปี 40,000 ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 20 ปี 90,000 
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 10 ปี 60,000 ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  100,000 

   สมาชิกท่ีลาออกและสมัครเข้ามาใหม่ การนับอายุให้นับในครั้งหลังสุดที่เข้าเป็นสมาชิก 
 

ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 2 สมาชิกประสบภัยพิบัติ 
ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ได้รับเงินช่วยไม่เกินรายละ(บาท) 

ไม่เกิน 2 ปี 3,000 / 5,000 
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  8,000 / 10,000 

ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 3 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 
        เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ถึง ชั้นอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  และมีอายุไม่เกิน 24 ปี บริบูรณ์ในปีที่ขอรับทุน  และจะต้องสอบได้    
คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 หรือเกรดเฉลี่ย 2 ขึ้นไป สมาชิกผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องยื่นค าขอเป็น
หนังสือภายในก าหนดเวลาตามประกาศ ของสหกรณ์ฯ ประมาณเดือน พ.ค. ของทุกปี 
 

ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 4 ทุนช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่มีความต้องการพิเศษ 
        เป็นทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีบุตรพิการในแต่ละปีงบประมาณของสหกรณ์ การก าหนดจ านวนทุน
ช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีบุตรพิการและจ านวนเงินของทุน (ทุนละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท)  ในแต่ละป ีให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  
 

ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 5  เงินขวัญถุงสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี  
( ให้สมาชิกท่ีมีอายุครบ 60 ปี ยื่นแบบรายการขอรับเงินขวัญถุงพร้อมหลักฐาน ภายใน ก.ย.ของทุกปี )   

ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ได้รับเงินขวัญถุง ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ได้รับเงินขวัญถุง 
ตั้งแต่ 3 - 5 ปี 5,000 ตั้งแต่ 20 - 25 ปี 11,000 
ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 7,000 ตั้งแต่ 25 - 30 ปี 12,000 

 ตั้งแต่ 10 - 15 ปี 9,000 ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป 13,000 
 ตั้งแต่ 15 - 20 ปี 10,000   

 ทั้งนี้  หากมีหนี้สินกับสหกรณ์ จะต้องน ามาช าระหนี้สินก่อน 
 

ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 6 ทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน  
       เมื่อสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญ ถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินจากทุนเพ่ือช่วยช าระหนี้แทนสมาชิก  
ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญที่คงค้างช าระหนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้คือ หลังจากสหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินฝาก 
และเงินอ่ืนใดที่สมาชิกผู้กู้มีสิทธิได้รับมาชดใช้คืนหนี้เงินกู้ของสหกรณ์แล้ว หากปรากฏว่ายังมีหนี้เงินกู้
เหลืออยู่ คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ท่ียังเหลืออยู่ดังกล่าว ดังนี้ 
   

กู้เงิน(บาท) ได้รับไมเ่กิน กู้เงิน(บาท) ได้รับไมเ่กิน 
ไม่เกิน 100,000 60,000 400,001 – 500,000 100,000 
100,001 – 200,000 70,000 500,001 – 800,000     130,000 
200,001 – 300,000 80,000 800,001 – 1,000,000     140,000 
300,001 – 400,000 90,000 1,000,001 – 1,200,000     150,000 



 

                    *** หลักเกณฑ์ขอกู้เงินสามัญ สมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ)  *** 
 
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นเรียบร้อย

แล้ว 
2. กู้ได้ ไม่เกินทุนเรือนหุ้น หรือ ไม่เกินเงินฝากออมทรัพย์ 
3. ข้อก าหนดปลีกย่อย ดังนี้  
- สหกรณ์จะหักเงินกู้จากเงินเดือนโดยเหลือเงินในบิลเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 20% และ ไม่ต่ ากว่า 2,500 

บาท ของเงินเดือนที่ได้รับ 
-   ผ่อนช าระเงินกู้ *** ไม่เกิน 40 งวด หรือขึ้นกับระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจ้าง ***  ผ่อนช าระเงินกู้

ไดต้ามระยะเวลาปฏิบัติงานคงเหลือหรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร 
-   กู้ใหม่ได้เมื่อหนี้เก่าหมด หรือผ่อนช าระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด  หากผ่อนช าระมาไม่ถึง 12 

งวดต้องการกู้ใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท 
-   ผู้ที่ช่วยราชการ หรือสมาชิกท่ีสหกรณ์ฯส่งหักเงินเดือนไม่ได้ สามารถขอกู้เงินได้โดยใช้หุ้นค้ าประกัน  
    ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญฯ 
-   ต้องไปท าหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรือให้ผู้อ่ืนกระท า

แทนไม่ได้ 
4. เอกสารการกู้เงิน ชุดละ 10 บาท 
-   ให้ผู้กู้เขียนรายละเอียดในใบค าขอกู้สามัญ และหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้ สามัญพร้อมค ายินยอม ของคู่

สมรสมาให้เรียบร้อย  
( ถ้าเขียนข้อความผิดกรุณาอย่าใช้หมึกขาวลบ ให้ขีดด้วยปากกาหมึกแดงแล้วลงชื่อก ากับ ) 
5. การจ่ายเงินกู้เมื่อคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติให้กู้เงินแล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และจะ

จ่ายเงินกู้โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สมาชิกสามารถถอนเงินได้จากบัญชีเงินฝากของ
สมาชิกเอง 

6. เงินกู้ท่ีสหกรณ์จ่ายให้ภายในวันที่ 15 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือนและเงินกู้ที่จ่าย
ให้ในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน เว้นแต่เงินกู้ที่จ่ายให้ในหรือ
หลังจากวันจ่ายเงินเดือนจนถึงวันสิ้นเดือน ให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้น 

7. เงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนภายในวันที่ 15 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน และเงินกู้ที่
สมาชิกส่งคืนในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือน 

แนบหลักฐาน  
1. ใบรับเงินเดือน(ฉบับจริง) 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู ้ 
2. ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ของผู้กู้ ครั้งหลังสุด 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง หรือ จากนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่
สมาชิกสังกัดอยู่ 
4. เนาเลขท่ีสมุดบัญชีธนาคารทหารไทยของผู้กู้ 1 ฉบับ 
5. ค าสั่งจ้าง ( พนักงานราชการ )  1  ฉบับ 
6. ส าเนาทะเบียนสมรสหรือส าเนาทะเบียนหย่า , ใบมรณบัตร ของคู่สมรส 1 ฉบับ ( กรณีที่ชื่อหรือ
นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน ) 
 
 



 

*** หลักเกณฑ์การขอกู้เงินฉุกเฉิน สมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ)   
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นเรียบร้อย 
   แล้ว 
2. กู้ได้ไม่เกิน ค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ และไม่เกิน 12,000 บาท 
3. กู้ใหม่ได้ เมื่อผ่อนช าระหนี้เก่าหมดแล้ว 
4. เงินกู้ไม่เกิน 12,000 บาทให้ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวดๆละเท่าๆกัน โดยช าระเงินต้น 
    ไม่ต่ ากว่า 100 บาทต่องวด 
5. การหักเงินกู้ฉุกเฉิน จะส่งหักเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือน 
6. ผู้กู้เงินฉุกเฉินให้แนบใบรับเงินเดือนฉบับจริงหรือส าเนา 1 ฉบับ และใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ 1 

ฉบับและส าเนาบัตรประจ าตัวฯ1 ฉบับ หรือ ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ และค าสั่งจ้าง ( พนักงาน
ราชการ ) 1 ฉบับ 

7. ต้องไปท าหนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรือให้ผู้อื่นกระท า
แทนไม่ได้ 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ และ ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน  5.30 % ต่อปี  ( ตั้งแต่ 1 ก.พ.64 ) 
 
*** สมาชิกสมทบ ( พนักงานราชการ ) สามารถเลือกกู้ได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง จะกู้เงินทั้ง  
2 ประเภท พร้อมกันไม่ได้ *** 
 
 
 
************************************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) 
* ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์          
   ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 
 


