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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด
ว่าด้วยการทาธุรกรรม และสวัสดิการ ของสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ)
พ.ศ.2558
----------------------------------

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ หมวด 5/1 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ วัง พญาไท จ ากั ด ชุ ด ที่ 32 ครั้ง ที่ 3 เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558
ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการทาธุรกรรม และสวัสดิการของสมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ) พ.ศ.2558 ดังนี้
ข้ อ 1. ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการท าธุ ร กรรม และสวั ส ดิ ก ารของสมาชิ ก สมทบ
(พนักงานราชการ) พ.ศ.2558”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 )
พ.ศ.2557
“คณะกรรมการดาเนิน การ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท
จากัด
“คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
วังพญาไท จากัด พ.ศ.2545 ข้อ 63
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด ตามคุณ สมบัติของสมาชิกใน
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2545 ข้อ 31
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิก สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด (พนักงานราชการ)
ตามคุณสมบัติของสมาชิกในข้อบังคับสหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ข้อ 46/2 (3) พนักงาน
ราชการ
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจาซึ่งสมาชิกสมทบได้รับจากหน่วยต้นสังกัด
“การทาธุรกรรม” หมายถึง การถือหุ้น การกู้เงิน การฝากเงิน ของสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ)
“สวัส ดิ ก าร” หมายถึ ง ทุ น สะสมเพื่ อ สวัส ดิ ก ารสมาชิ ก ให้ จ่ ายเมื่ อ สมาชิ ก สมทบถึ งแก่ ก รรม
ประสบภัยพิบัติ และเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ
หมวด 1
การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ
ข้อ 4. ให้สมาชิกสมทบ ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด ว่าด้วยการถือหุ้น
ฉบับที่ถือใช้ปัจจุบัน
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หมวด 2
การกู้เงินของสมาชิกสมทบ
ข้อ 5. ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก สมทบ 2 ประเภท คือ เงินกู้สามัญ และ เงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉิน สมาชิกสมทบ สามารถเลือกกู้เงินได้ ประเภทใดประเภทหนึ่ง จะกู้ทั้ง 2 ประเภทพร้อมกันไม่ได้
เงินกู้สามัญ
ข้อ 6. การให้ เงินกู้แก่ส มาชิก สมทบนั้น จะให้ ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็น หรือมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
ข้อ 7. ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิกสมทบ
ได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ขึ้นทาการแทนใน
การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบก็ได้
ข้อ 8. สมาชิกสมทบผู้ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญ ต้องเป็นสมาชิกสมทบในสหกรณ์ ติดต่อกันมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข้อ 9. สมาชิกสมทบที่ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 10. คาขอกู้เงินสามัญนั้น สมาชิก สมทบต้องเสนอโดยผ่าน การพิจารณาให้ความเห็นชอบ จาก
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยแต่ ไม่ต่า
กว่าชั้นยศ พันตรี
ข้อ 11. คณะกรรมการเงินกู้ อาจพิจารณาอนุมัติให้สมาชิ กสมทบกู้เงินสามัญ ได้ไม่เกิน 50,000
บาท หรือ 100,000 บาท โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่ง โดยต้องมีทุนเรือนหุ้นอยู่อย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
เงินที่ขอกู้ ตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) สหกรณ์ จะหั กเงิน ค่าหุ้น ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากเงินเดือนครั้งล่ าสุดของผู้กู้ โดยเมื่ อหั ก
ชาระหนี้ทุกอย่างรวมทั้งเงินที่ขอกู้ของสหกรณ์แล้ว ผู้กู้ต้องเหลือเงินเดือนไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของอัตรา
เงินเดือนที่ผู้กู้ได้รับ และไม่ต่ากว่า 2,000 บาท
(2) สมาชิกสมทบที่ขอกู้เงินสามัญ ให้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด
(3) ในกรณีที่สมาชิกสมทบใช้สมาชิกค้าประกันเงินกู้นั้น คณะกรรมการเงินกู้ อาจให้เงินกู้สามัญ
แก่สมาชิกสมทบนั้นได้ ไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้ผ่อนชาระไม่เกิน 40 งวด หรือตามระยะเวลาปฏิบัติงาน
คงเหลือ
(4) ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สมทบใช้ ค่ า หุ้ น หรื อ เงิ น ฝากของสมาชิ ก สมทบค้ าประกั น เงิ น กู้ นั้ น
คณะกรรมการเงินกู้ อาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก สมทบนั้นได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น หรือเงินฝากที่
สมาชิ ก สมทบนั้ น มี อ ยู่ ในสหกรณ์ และไม่ เกิ น 100,000 บาท โดยผ่ อ นช าระไม่ เกิ น 40 งวด หรื อ ตาม
ระยะเวลาปฏิบัติงานคงเหลือ
ข้อ 12. (1) คณะกรรมการเงินกู้ อาจพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก สมทบที่ยังค้างส่งเงินกู้
สามัญก็ได้ แต่สมาชิกสมทบต้องผ่อนชาระหนี้เก่ารายเดือนไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 งวด โดยสหกรณ์ฯจะหัก
ชาระหนี้เก่าให้ทั้งหมด ก่อนจ่ายเงินกู้งวดใหม่
(2) หากสมาชิกสมทบที่มคี วามประสงค์ขอกู้เงินสามัญใหม่และยังมีหนี้ค้างชาระอยู่ และยัง
ส่งช าระหนี้ ไม่ครบ 12 งวด แต่ไม่ต่ากว่า 6 งวด ให้ ผ่อนผันได้ โดยสหกรณ์ฯ จะหั กช าระหนี้เก่าให้ แต่
สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอกู้ใหม่ ครั้งละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์
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ข้อ 13. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ให้ถือตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้ซึ่งมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน
(2) เงินกู้ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้าประกันหรือเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่นที่คณะกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควร
(3) ลาดับการรับคาขอกู้
(4) สมาชิกสมทบที่เปลี่ยนสถานะ เป็นสังกัดนอกหน่วย มีความประสงค์จะกู้เงิน ให้กู้เงินได้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น หรือ เงินฝาก และไม่เกิน 100,000 บาท โดยผ่อนชาระไม่เกิน 40 งวด
ข้อ 14. หลักฐานประกอบในการกู้เงินสามัญ มีดังนี้
(1) สาเนาคาสั่งกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง จ้างพนักงานราชการ พร้อมรับรองสาเนาจากหัวหน้า
หน่วย 1 ฉบับ
(2) ใบแจ้งเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู้และใบแจ้งเงินเดือน เดือนล่าสุดของ
ผู้ค้าประกัน อย่างละ 1 ฉบับ ใบแจ้งเงินเดือนทุกเดือนต้องเหลือเงินไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน
(3) ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ของผู้กู้ ครั้งล่าสุด 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวผู้กู้และผู้ค้าประกัน คนละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาเลขที่บัญชีสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด ของผู้กู้ 1 ฉบับ
(6) สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาทะเบียนหย่า หรือสาเนาใบมรณบัตร ของคู่สมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(7) ให้ผู้ค้าประกันที่ยังโสด ลงชื่อรับรองโสดในสัญญาค้าประกัน
ข้อ 15. ผู้กู้จะต้องไปทาหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญด้วยตนเอง พร้อมนาผู้ค้าประกันไปลงชื่อต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรือให้ผู้อื่นกระทาแทนไม่ได้
หากสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าสมาชิกปลอมแปลงเอกสารราชการ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
สหกรณ์ โดยไปกู้เงินหรือก่อหนี้อื่นๆอีก จนเหลือเงินไม่ถึงร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน และไม่ต่ากว่า
2,000 บาท ( ไม่รวมเงิน อื่น ๆที่ได้รับ ) เมื่อมายื่นหนังสือสัญญากู้เงินครั้งต่อไป สหกรณ์ ฯ จะงดให้ กู้เงิน
จนกว่าเอกสารทางการเงินจะถูกต้องตามระเบียบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ ตามที่คณะกรรมการ
เงินกู้เห็นชอบ
ข้ อ 16. การจ่ ายเงิน กู้ เมื่ อ คณะกรรมการเงิน กู้ ได้ ต รวจสั ญ ญาเงิน กู้ แ ละได้ อ นุ มั ติ ให้ เงิน กู้ แ ล้ ว
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และจะโอนเงินกู้ผ่านธนาคารทหารไทยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 17. สมาชิ ก สมทบผู้ ป ระสงค์ จ ะขอกู้เงิน เพื่ อ เหตุฉุ ก เฉิ น ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก สมทบในสหกรณ์
ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และเมื่อสมาชิกสมทบมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และ
ประสงค์ขอกู้เงิน ให้ยื่นคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 18. คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการเงินกู้หรือกรรมการดาเนินการอื่นๆหรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉินที่ให้กู้และส่งคืน ต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาทุกเดือน
ข้อ 19. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้สมาชิกสมทบกู้รายหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ครั้งละ สูงสุดไม่เกิน 12,000
บาท และ ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกสมทบผู้นั้นมีอยู่ ผ่อนชาระไม่เกิน 12 งวด พร้อมดอกเบี้ย
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ข้อ 20. หลั ก ฐานประกอบในการกู้ เงิน เพื่ อเหตุ ฉุก เฉิ น คื อ ใบแจ้ งเงิน เดื อ นเดื อนล่ าสุ ด 1 ฉบั บ
ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนล่าสุด 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัวผู้กู้ 1 ฉบับ
ข้อ 21. ผู้กู้จะต้องมาทาหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิ นด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะ
ฝากหรือให้ผู้อื่นกระทาแทนไม่ได้
ข้ อ 22. การจ่ า ยเงิ น กู้ เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น คณ ะกรรมการเงิ น กู้ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการเงินกู้ ได้ตรวจสัญ ญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและพิจารณาอนุมัติให้กู้แล้ ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์
จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ เพื่อมารับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อไป
ข้อ 23. (1) ถ้าผู้กู้มีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่ แต่ยังมีหนี้ค้างชาระอยู่ โดยส่งชาระ
มาแล้วไม่ต่ากว่า 6 งวด อนุโลมให้ผ่อนผันได้ โดยสหกรณ์ฯ จะหักชาระหนี้เก่าให้ หรือตามที่คณะกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควร
(2) ถ้าผู้กู้มีความประสงค์ขอกู้เงิน สามัญ แต่ยังมีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินค้างชาระอยู่ อนุโลมให้กู้
สามัญได้ โดยสหกรณ์ฯ จะหักชาระหนี้เก่าให้ (เฉพาะงวดต้นเดือน) หากเป็นงวดกลางเดือนผู้กู้ต้องนาเงินมา
ชาระหนี้เก่าเอง เพื่อให้เป็นไปตามการทางานของระบบคอมพิวเตอร์สหกรณ์ฯ หรือตามที่คณะกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควร
ข้อ 24. สหกรณ์จะหั กเงินผู้ กู้จากเงินเดือน โดยเมื่อหักชาระหนี้ทุกอย่างรวมทั้งเงินที่ขอกู้ส ามัญ
พร้อมดอกเบี้ยของสหกรณ์ หรือเงิน กู้ฉุกเฉินพร้อมดอกเบี้ยของสหกรณ์แล้ว ผู้กู้ต้องเหลือเงินไม่ต่ากว่า
ร้ อ ยละ 20 ของอั ต ราเงิน เดื อ นที่ ผู้ กู้ ได้ รั บ และไม่ ต่ ากว่า 2,000 บาท ตามหลั ก ฐานในใบแจ้ง เงิน เดื อ น
( ไม่รวมเงินอื่นๆ )
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 25. ผู้ค้าประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ยกเว้น ผู้ที่ขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามข้อบังคับ
สหกรณ์ ข้อ 31(3) หรือสหกรณ์ไม่สามารถหักเงินจากเงินได้รายเดือน
การค้าประกันโดยสมาชิก ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
25.1 ให้ผู้ค้าประกันเงินกู้เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร 1 คน หรือ
25.2 ให้ ผู้ ค้ าประกัน เงิน กู้เป็ น นายทหารชั้ น ประทวน หรือ ลู ก จ้างประจ า 1 คน และ
พนักงานราชการ อีก 1 คน รวม 2 คน
ข้อ 26. ผู้ค้าประกันค้าประกันได้ไม่เกินวงเงินค้าประกันที่มีอยู่ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร
ประทวน ค้าประกันได้ในระยะเวลาก่อนวันเกษียณอายุ 1 ปี ลูกจ้างประจาค้าประกันได้ในระยะเวลาไม่เกิน
วันเกษียณอายุ และ พนักงานราชการ ค้าประกันได้ในระยะเวลาไม่เกินวันปฏิบัติงานคงเหลือ และอยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 27. ผู้ค้าประกันเป็นผู้ชาระเงินแทนผู้กู้ หากผู้กู้ไม่ชาระเงินกู้ให้สหกรณ์ ตามสัญญาเงินกู้ที่ได้ทา
ไว้ สมาชิกผู้ค้าประกันต้องทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่อผู้ค้าประกันคนใดถึงแก่กรรม หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุผลอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
เงินกู้เห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้กาหนดและไม่เกิน
3 เดือน
การที่สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้า
ประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
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ข้อ 28. สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ไม่มีสิทธิในการค้าประกันเงินกู้แก่สมาชิกอื่น ยกเว้นมี
สิ ท ธิในการค้าประกัน เงิน กู้ แก่พ นั กงานราชการด้ วยกัน ได้ ไม่เกิ น 1 คน ในเวลาเดีย วกั นและจะมี ความ
รับผิดชอบต่อสหกรณ์ตามสัญญาค้าประกันได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนหนี้คงเหลือของผู้กู้
เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้
ข้อ 29. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้นั้น ให้กาหนดไว้ต่อไปนี้
(1) เงินกู้สามัญให้คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณากาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือน
เท่ากัน พร้อมดอกเบี้ยเป็นจานวนไม่เกิน 40 งวด
(2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้ กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมดอกเบี้ย
เป็นจานวนไม่เกิน 12 งวดและให้ส่งต้นเงินกู้ไม่ต่ากว่า 100 บาท
ข้อ 30. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงิน
ได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ทีจ่ ่าย ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ
ข้อ 31. การหักเงินเพื่อชาระหนี้จากเงินเดือนผู้กู้ ในแต่ละเดือน หากสหกรณ์หักเงินไม่ได้หรือหักได้
ไม่ครบตามจานวนที่ส่งหัก และสหกรณ์ได้ทวงถามจากผู้กู้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ถ้าผู้กู้ไม่ม าชาระเงิน
ภายใน 45 วัน สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจะส่งหักเงินที่ค้างชาระจากผู้ค้า
ประกันในเดือนต่อไปทันที
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 32. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสหกรณ์
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
ข้อ 33. ดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ 32 ให้คิดเป็นรายเดือนตามจานวนเงินต้นคงเหลือ
เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้นเต็มเดือนและเงินกู้ที่
สหกรณ์จ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน เว้นแต่เงินกู้ที่จ่ายให้ในหรือ
หลังจากวันจ่ายเงินเดือน ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันสิ้นเดือนไม่เกิน 4 วัน ให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้น
เงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน และเงินกู้ที่
สมาชิกส่งคืนตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสาหรับเดือนนั้นเต็มเดือน
ความในวรรคสองมิให้นามาบังคับสาหรับการส่งคืนเงินกู้สามัญจานวนเดิมเพื่อรับเงินกู้สามัญจานวน
ใหม่ไปภายในสามวันทาการแรกของเดือน โดยให้งดการคิดดอกเบี้ยในเงินกู้สามัญจานวนเดิมที่ได้ส่งคืนใน
กาหนดเวลาดังกล่าวนั้น
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 34. ให้คณะกรรมการเงิน กู้ตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทุกรายมีห ลักประกัน ตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบการนี้ และเมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้กาหนด
ข้อ 35. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการเงินกู้จัดการเรียกคืน
โดยมิชักช้า
(1) เมือ่ ผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกู้ ว่าผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
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(3) เมื่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้กาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกันหรือผิด
นัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 36. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืน โดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 35 ถ้าผู้ค้าประกันต้อง
รับผิดชอบชาระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอคณะกรรมการ
เงินกู้ อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จ ตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 37. ในกรณีที่ผู้กู้ย้ายจากสังกัดตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 46.6 จะเรียกให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้โดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที หรือให้เรียกเก็บจากผู้ค้าประกันเป็นเงินรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทา
หนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 38. ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรือ
งานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 31 และข้อ 46.2 จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และ
จัดการชาระหนี้สิน ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองาน
ประจานั้นได้
หมวด 3
การฝากเงินของสมาชิกสมทบ
ข้อ 39. การฝากเงินของสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ให้ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
วังพญาไท จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฉบับที่ถือใช้ปัจจุบัน
หมวด 4
สวัสดิการของสมาชิกสมทบ
ข้อ 40. ให้มีการใช้ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก โดยได้เงินจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
(1) เงินจัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 27(7)
(2) เงินอุดหนุนหรือเงินที่มีผู้บริจาคเพื่อสะสมในเงินทุนนี้
ข้อ 41. ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิกให้จ่ายเมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม สมาชิกสมทบประสบภัย
พิบัติ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ และทุนช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่มีบุตรที่มีความต้องการ
พิเศษ
ข้อ 42. ในการพิจารณาให้เงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
จ่ายตามระเบียบที่กาหนดไว้ และจานวนเงินทุนที่มีอยู่ด้วยเป็นสาคัญ
สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม
ข้อ 43. 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
(5) สมาชิกสมทบที่ลาออกและสมัครเข้ามาใหม่ การนับอายุให้นับในครั้งหลังสุดที่เข้าเป็นสมาชิก
สมทบ
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(6) กรณีสมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรม มีหนี้สินกับสหกรณ์ต้องให้สหกรณ์นาเงินที่สมาชิก สมทบได้รับ
การช่วยเหลือหักชาระหนี้สินก่อน
ข้อ 44. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กั บบุคคลซึ่งสมาชิก สมทบที่ถึงแก่กรรม ได้จัดทาหนังสือ
แสดงเจตนาระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์ ยื่นไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด ในกรณีที่สมาชิกสมทบที่
ถึงแก่กรรม ไม่ได้จัดทาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้ ให้จ่ายให้กับบุคคลตามลาดับดังนี้
(1) คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(2) บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(3) บิดา มารดา
(4) บุคคลที่จัดงานศพสมาชิก
เมื่อปรากฏว่าบุคคลตามลาดับต้นมีชีวิตอยู่ บุคคลในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบนี้ ในกรณีที่ลาดับใดมีบุคคลหลายคนให้จ่ายให้กับผู้ซึ่งบุคคลในลาดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ
ข้อ 45. การตั้งผู้ รับ ประโยชน์ หรือการเปลี่ ยนแปลงผู้รับประโยชน์ ให้ ทาเป็นหนังสือตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด และมอบให้สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน
สมาชิกสมทบประสบภัยพิบัติ
ข้อ 46. เมื่อที่อยู่อาศัยของสมาชิก สมทบได้รับความเสียหายร้ายแรงจากภัยพิบัติ ถึงขนาดที่ไม่อาจ
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยต่อไปได้อีก และจะต้องเป็นความเสียหายเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นของสมาชิก สมทบผู้
นั้นเอง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัยซึ่งสมาชิก สมทบผู้นั้นอาศัยอยู่กับบิดามารดา หรือคู่สมรส
สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกสมทบผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ข้อ 47. การยื่นขอรับเงินสวัสดิการ ทั้งสมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรมและประสบภัยพิบัติ ให้บุคคลตาม
ข้อ 44. หรือตนเองยื่นเอกสารต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสมทบ
นั้ น ถึ งแก่ก รรมหรื อเกิ ดภั ย พิ บั ติ แก่ ที่ อยู่อ าศัย พ้ น ก าหนดแล้ ว เป็ น อั นหมดสิ ท ธิ ในการยื่ น คาขอรับ เงิน
สวัสดิการ ผู้ยื่นต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด ว่าด้วยทุน
สะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2557 หมวดที่ 1 สมาชิกถึงแก่กรรม และหมวดที่ 2 สมาชิกประสบภัยพิบัติ
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ และ
ทุนช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ข้อ 48. เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา และเป็นทุนช่วยเหลือ
สมาชิกสมทบที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด
ว่าด้วยทุน สะสมเพื่อสวัส ดิการสมาชิก พ.ศ.2557 หมวดที่ 3 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก และ
หมวดที่ 4 ทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ (บุตรพิการ)
ข้อ 49. ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558
(ลงชื่อ) พลตรี สาโรช เขียวขจี
( สาโรช เขียวขจี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด
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เปรียบเทียบ สิทธิ หน้าที่ของ สมาชิก กับ สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ)
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด
การทาธุรกรรม และ สวัสดิการ
สมาชิก
1.สิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ มีสิทธิ
การออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเป็นกรรมการดาเนินการ
2.การถือหุ้น ตามระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2550
มีสิทธิ
3.การกู้เงินสามัญและฉุกเฉิน
มีสทิ ธิกู้ได้ 2
ประเภทพร้อมกัน
4.จานวนเงินกู้สามัญ
4.1 กู้ได้ 60 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 1,200,000 บาท
มีสิทธิ
ผ่อนไม่เกิน 125 งวด หรือตามเวลาปฏิบัติงานคงเหลือ
4.2 กู้ได้ ไม่เกิน 50,000 บาท ใช้ผู้ค้าประกัน 2 คน หรือ ไม่เกิน 100,000 บาท ใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากค้า
ประกัน ผ่อนชาระไม่เกิน 40 งวด หรือตามเวลา
ปฏิบัติงานคงเหลือ
5.จานวนเงินกู้ฉุกเฉิน
5.1 กู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น และไม่เกิน 150,000 บาท
มีสิทธิ
ผ่อนไม่เกิน 36 งวด
5.2 กู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น และไม่เกิน 12,000 บาท
ผ่อนไม่เกิน 12 งวด
6.การค้าประกันเงินกู้
6.1 สมาชิก 1 คน มีสิทธิค้าประกัน
มีสิทธิค้าได้ 3 คน
7. การฝากเงิน
8.ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก
หมวด 1 สมาชิกถึงแก่กรรม

มีสิทธิ

9.หมวด 2 สมาชิกประสบภัยพิบัติ

มีสิทธิได้รับ 30,000
ถึง 100,000 บาท
มีสิทธิ

10. หมวดที่ 3 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
11. หมวดที่ 4 ทุนช่วยเหลือสมาชิกที่มีบุตรพิการ

มีสิทธิ
มีสิทธิ

สมาชิกสมทบ
ไม่มีสิทธิ
มีสิทธิเหมือนสมาชิก
มีสิทธิกู้ได้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ไม่มีสิทธิ
มีสิทธิ

ไม่มีสิทธิ
มีสิทธิ
มีสิทธิค้าพนักงาน
ราชการได้ 1 คน
มีสิทธิเหมือนสมาชิก
มีสิทธิได้รับ 10,000 ถึง
50,000 บาท
มีสิทธิได้รับตามที่
คณะกรรมการกาหนด
มีสิทธิเหมือนสมาชิก
มีสิทธิเหมือนสมาชิก

