คำนำ
ในปี 2555 สอ.นย.ได้จัดทา “คู่มือสมาชิก” ขึ้นนั้น เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐาน ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ตลอดจนแนะนาประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารงาน และวิธีการดาเนินงาน
ของ สอ.นย. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก นอกจากนี้ยังมีคาแนะนาดี ๆ เกี่ยวกับบริการ
ต่าง ๆ ที่ สอ.นย. ให้บริการสาหรับสมาชิก ทั้งการถือหุ้น การฝากเงิน การให้บริการ
สินเชื่อ และสวัสดิการสงเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างยิ่ง
ปัจจุบัน ปี 2559 ตามระยะเวลาที่ผ่านมา สอ.นย.ได้มีการปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้น สอ.นย.จึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงคู่มือสมาชิก
เพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิกและเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น
สามารถนาคู่มือสมาชิกเล่มนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการใช้บริการได้ถูกต้องเหมาะสม และ
สอ.นย.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสมาชิกเล่มนี้จะประโยชน์ต่อสมาชิกต่อไป
คณะผู้จัดทา
ตุลาคม 2558
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ความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์
คือสถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่
อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออม และให้กู้ยืม
เมื่อเกิดความจาเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย และได้รับการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย
คือสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่
ข้าราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคารเพื่อการสหกรณ์ (ปัจจุบนั คือ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) จดทะเบียนเมื่อ 28 ก.ย.2492 ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์จากัดสินใช้” ปัจจุบันคือ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
สาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนแห่งแรกคือ สหกรณ์จากชุมนุม
แออัดห้วยขวาง ใช้ชื่อว่า “เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา” แต่ไม่ได้ยื่นจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์ ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์จากชุมชนที่ได้รับจดทะเบียนเป็นแห่งแรกคือ “สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จากัด” จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อ 1 ม.ค.2522
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิก รู้จัก
การประหยัด รู้จักการออมทรัพย์และสามารถบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิก เพื่อนาไปใช้จ่าย
เมื่อเกิดความจาเป็น โดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็น
การร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง ดังนี้
1. การส่งเสริมการออมทรัพย์ เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์
แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
 ส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการถือหุ้น สหกรณ์กาหนดให้สมาชิกส่งชาระ
ค่าหุ้นเป็นประจาทุกเดือน โดยการหักเงินค่าหุ้น ณ ที่จ่ายเงินเดือน และจ่ายเงินปันผลค่า
หุ้นให้แก่สมาชิก จากผลกาไรสุทธิ โดยไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง เงินปันผล
ที่ได้รับนี้ไม่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ และเมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ก็สามารถถอนค่าหุ้น
คืนได้

ส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการรับฝากเงิน สหกรณ์มีบริการด้านเงินฝากทั้ง
ประเภทเงินฝากประจาและเงินฝากออมทรัพย์ และให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย
ในอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์ หรือสูงกว่าตามฐานะของแต่ละสหกรณ์
2. การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์จะนาเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิก
มาหมุนเวียนให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนกู้ยืม
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าการกู้จาก
เอกชน เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกมี 3 ประเภท คือ
 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 เงินกู้สามัญ
 เงินกู้พิเศษ
3. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
4. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
และสหกรณ์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
5. ให้ความรู้และการศึกษาอบรมกับสมาชิก ตามหลักการสหกรณ์ คือ เอื้ออาทร
ต่อสังคม
การดาเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ดาเนินงานโดยสมาชิก กล่าวคือ เมื่อได้มีการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ขึ้นแล้ว
สมาชิกจะเลือกตั้งตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่ให้เข้ามาบริหารงาน
ในสหกรณ์ ตัวแทนสมาชิกเหล่านี้เรียกว่า “คณะกรรมการดาเนินการ” มีไม่เกิน 15 คน
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ๆ
คณะกรรมการดาเนินการ จะทาหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ โดยจะมี
การประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อกาหนดนโยบายในการทางาน แล้วจึงมอบให้
“ฝ่ายจัดการ” รับไปปฏิบัติงานต่อไป ฝ่ายจัดการนั้นประกอบด้วย ผู้จัดการ รองผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งการกาหนดโครงสร้างและอัตราเจ้าหน้าที่นั้น
จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น จานวนสมาชิก ภาระหน้าที่
และสภาพแวดล้อมองค์กร โดยฝ่ายจัดการนั้น นอกจากจะมีหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิก
ที่มาติดต่อทาธุรกรรมกับสหกรณ์แล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง

ทุนดำเนินงำน
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทุนดาเนินงานมาจาก
 เงินค่าหุ้น
 เงินรับฝากจากสมาชิก
 ทุนสารองและทุนสะสมอื่น ๆ
 เงินกู้ยืม
 เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
นิยำมของสหกรณ์
สหกรณ์ คือ คณะบุคคลที่มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ ดาเนินกิจการ
ที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย เพื่อสนองความ
ต้องการ และความมุ่งมั่นร่วมกันทางเศรษฐกิจและสังคม
คุณค่ำของสหกรณ์
สหกรณ์ยึดมั่นในคุณค่าของการพึ่งพาตนเอง
ความรับผิดชอบของตนเอง
การเป็นประชาธิปไตย การมีสิทธิทัดเทียมกัน ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี โดยมี
สมาชิกที่เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมของความซื่อตรง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ตามแบบแผนที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาจากผู้ริเริ่ม
การสหกรณ์
ปรัชญำสหกรณ์
คือ การกินดี อยู่ดี และมีสันติสุขของสมาชิกสหกรณ์
อุดมกำรณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology)
คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่า “การช่วยเหลือตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันตามหลักการสหกรณ์ จะนาไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุข
ในสังคม”

หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles)
คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ เพื่อนาไปสู่การรอดพ้นจากความทุกข์ยาก
ทางเศรษฐกิจ และความทัดเทียมทางสังคม มุ่งเทิดทูนสิทธิมนุษยชน และสิทธิโดย
ธรรมชาติ ประกอบด้วยหลักการที่สาคัญ 7 ประการ คือ
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
(Voluntary and Open Membership)
 พึงตระหนักว่าการเข้าและออกจากการเป็นสมาชิกจะต้องเป็นไปโดยความ
สมัครใจ ไม่ใช่ถูกชักจูง โน้มน้าว ล่อลวง บังคับ ข่มขู่จากผู้อื่น
 อย่างไรก็ดี การกาหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้
บุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วสามารถร่วมกันดาเนินกิจกรรมในสหกรณ์ได้ และไม่สร้าง
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนสมาชิกและสหกรณ์ ไม่ถือว่าขัดกับหลักการสหกรณ์ข้อนี้
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
(Democratic Member Control)
พึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคน ที่จะต้องร่วมแรงกายแรงใจ
และสติปัญญาในการดาเนินการ และควบคุมดูแลการดาเนินงานของสหกรณ์ตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผ่าน
ช่องทางหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ที่ประชุมใหญ่
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
(Member Economic Participation)
 หลักการสหกรณ์ข้อนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่า บทบาท
ที่สาคัญของตน คือ การที่ต้องเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในคนคนเดียวกัน (Co-owners
customers) จึงต้องทาหน้าที่เป็นทั้งผู้สมทบทุน ผู้ควบคุมและผู้อุดหนุน หรือ

ผู้ใช้บริการของสหกรณ์
มิใช่เข้ามาเป็นสมาชิกเพียงเพื่อมุ่งหวังได้รับประโยชน์จาก
สหกรณ์เท่านั้น
 ในการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิก ส่วนหนึ่งต้องกันไว้
เป็นทุนสารอง ซึ่งจะนาไปแบ่งกันมิได้ แต่เป็นทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาเอง
ถือว่าเป็นทุนทางสังคม
นอกนั้นอาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราจากัด และเป็นเงิน
เฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจ
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
(Autonomy and Independence)
 สมาชิก กรรมการ และพนักงานสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์
ต้องสานึกและตระหนักอยู่เสมอว่า สหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเอง และปกครองตนเอง
เพราะฉะนั้นสหกรณ์ต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจหรือทาสัญญาใด ๆ ตามเงื่อนไขที่
สหกรณ์ยอมรับได้กับบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล
 การรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ หรือบุคคลภายนอก ไม่ขัดกับ
หลักความเป็นอิสระของสหกรณ์ หากผู้ให้ความช่วยเหลือมุ่งหมายให้สหกรณ์ช่วยเหลือ
ตนเอง และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย รวมทั้งธารงไว้ซึ่งความเป็นตัวของตัวเอง
ของสหกรณ์
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
(Education, Training and Information)
การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ มีความมุ่งหมายและเน้น
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 การศึกษา มุง่ ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป ที่จะก้าวไปสู่การเป็นสมาชิก
ในอนาคต ได้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ รวมทั้ง มีความสานึก และ
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก หรือให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ์
ความสามารถ และทักษะ รวมทั้งความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน
 สารสนเทศ มุ่งให้บุคคลทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับเยาวชน และ
ผู้นาด้านความคิดเห็น เช่น ผู้นาชุมชน นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน ผู้นาองค์กรพัฒนาชุนชน
ฯลฯ โดยเน้นการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง

 การฝึกอบรม มุ่งให้กรรมการ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ มีความรู้
 หลักสูตรและเนื้อหาของการให้การศึกษา อบรม ควรครอบคลุม ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
(Cooperation among Cooperatives)

การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ เป็นหลักการเดียวกันกับการร่วมมือ
ระหว่างบุคคลธรรมดาในการจัดตั้งสหกรณ์นั่นเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัด มีอานาจ
การต่อรองสูงขึ้น และนาไปสู่การรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ อาจทาได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
ในแนวนอน สหกรณ์ทุกสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ สามารถร่วมมือกัน
ได้ในทุกระดับ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และขบวนการสหกรณ์ ในแนวตั้ง สหกรณ์
ท้องถิ่นประเภทเดียวกัน ควรรวมตัวกันทางธุรกิจเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ และสหกรณ์ทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสหกรณ์
ควรรวมตัวกันเป็นองค์การสหกรณ์สูงสุด (Apex Organization) เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมด้านอุดมการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม การส่งเสริมแนะนา การกากับดูแล
การตรวจสอบ การวิจัย และการพัฒนา
 วัตถุประสงค์สาคัญของการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ คือ เพื่อให้สหกรณ์
สามารถอานวยประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม แก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
และทาให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง เพราะฉะนั้นสหกรณ์ท้องถิ่นแต่ละสหกรณ์ และ
สหกรณ์ขั้นสูง ต้องเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีชีวิตชีวา (Viable &
Sustainable) และร่วมมือกันในลักษณะของ “ระบบรวม” หรือเป็นเอกภาพ
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน
(Concern for Community)

สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจ และสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ ฉะนั้น การดาเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งหมายความว่า เป็นการพัฒนาที่ไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ หรือเป็นการพัฒนาที่สนองความต้องการ และความใฝ่ฝันของ
คนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทาลายโอกาส ความสามารถ และอนาคตของคนรุ่นหลัง
วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices)
คือ การนาหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี

สมาชิกสหกรณ์
1. สมาชิก คือ
 ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
 ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวน
ที่จะถือครบถ้วนแล้ว
2. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 เป็นผู้มีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม
 เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจา สังกัด นย. หรือเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ของ สอ.นย.นี้ หรือ
 เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจา ในสังกัดหน่วยงานของกองทัพเรือที่มิได้
เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน หรือ
 เป็นนักเรียนนายเรือ หรือนักเรียนจ่าทหารเรือ หรืออาสาสมัครทหารพราน
นาวิกโยธิน หรือพนักงานราชการสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
3. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครถึง สอ.นย. ตามแบบที่กาหนดไว้ โดย
ต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครชั้นยศไม่ต่ากว่านาวาตรี คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็น
ผู้ดารงชั้นยศไม่ต่ากว่านาวาตรี ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งที่สองต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่
วันที่คณะกรรมการมีมติให้ลาออกจากสมาชิก
 รายละเอียดในการสมัคร
 ใบจ่ายเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ 1 ฉบับ






สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ที่รับเงินเดือน) 2 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เป็นเงิน 50 บาท
จ่ายค่าหุ้นตามเกณฑ์การถือหุ้นของ สอ.นย. (หุ้นละ 10 บาท)
เปิดบัญชีเงินฝากกับ สอ.นย. (ประเภทออมทรัพย์) ขั้นต่า 100 บาท

4. การถือหุ้นของสมาชิก
สมาชิกทุกคนจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
เกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นตามเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังนี้
ไม่เกิน 5,000 บาท
ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 15 หุ้น เป็นเงิน 150 บาท
เกินกว่า 5,000 - 7,000 บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 20 หุ้น เป็นเงิน 200 บาท
เกินกว่า 7,000 - 9,000 บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 25 หุ้น เป็นเงิน 250 บาท
เกินกว่า 9,000 - 12,000 บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 30 หุ้น เป็นเงิน 300 บาท
เกินกว่า 12,000 - 15,000 บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 40 หุ้น เป็นเงิน 400 บาท
เกินกว่า 15,000 - 18,000 บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 50 หุ้น เป็นเงิน 500 บาท
เกินกว่า 18,000 - 20,000 บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 70 หุ้น เป็นเงิน 700 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท
ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 100 หุ้น เป็นเงิน 1,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราการถือหุ้นรายเดือนขั้นต่า และการถือครองค่าหุ้นสูงสุด
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามที่ สอ.นย. กาหนด
5. การเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น
 ส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน
 ยื่นเรื่องพร้อมสาเนาใบจ่ายเงินเดือน ขอเพิ่ม - ลดหุน้ ได้ทุกเดือน แต่ต้อง
ไม่สูง - ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
 งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรือเป็นเงิน
ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับ สอ.นย. ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน
หรือมีหนี้สินไม่เกินกว่าจานวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ใน สอ.นย. จะงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน
หรือลดจานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

 กรณีสมาชิกงดส่งค่าหุ้นรายเดือน ประสงค์จะกู้เงินจาก สอ.นย. จะต้องเสนอ
ขอส่งค่าหุ้นใหม่ และชาระแล้ว 1 งวด จึงจะขอกู้ได้
 ถ้าสมาชิกต้องการให้ตัดเงินค่าหุ้นในเดือนถัดไปต้องเขียนแบบฟอร์มเพิ่มหุ้น,
ลดหุ้น ส่ง สอ.นย. ก่อน วันที่ 12 ของเดือนนั้น ถ้าหลังจากวันที่ 12 จะไปตัดถัดจากเดือนถัดไป
เช่น
ส่งเอกสารวันที่ 12 ม.ค. จะส่งตัดสิ้นเดือน ก.พ.
ส่งเอกสารวันที่ 13 ม.ค. จะส่งตัดสิ้นเดือน มี.ค.
6. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิก กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้น ตามระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.
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 สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
 เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือลงคะแนน
 เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
 เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดาเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์
 ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจาก สอ.นย.
 ได้รับสิทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ สอ.นย.
 หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ สอ.นย.
 เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่ สอ.นย. นัดหมาย
 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ์ เพื่อให้ สอ.นย. เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการของ สอ.นย. พัฒนา สอ.นย. ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
7. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลาเนา สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
และ/หรือภูมิลาเนา ต้องแจ้งให้ สอ.นย. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
8. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทาเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้
เป็นผู้รับโอนประโยชน์เงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจาก สอ.นย. เมื่อตนถึงแก่
ความตาย โดยมอบให้ สอ.นย. ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ ให้ทาตาม
ลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้
กาหนดและมอบไว้กับ สอ.นย. แล้ว ให้ทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่ง
มอบให้ สอ.นย. ถือไว้แทนฉบับเดิม
เมื่อสมาชิกตาย สอ.นย. จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และ
ดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน สอ.นย. คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้า
มิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดาเนินการ ว่าเป็น
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
9. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
 ตาย
 ลาออก
 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 เป็นบุคคลล้มละลายโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาโดยมีความผิด
 ถูกให้ออกจาก สอ.นย.
10. การลาออกจาก สอ.นย. สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินกับ สอ.นย. ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้า
ประกันอาจลาออกจาก สอ.นย. ได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบ
ด้วยข้อบังคับแล้ว จึงอนุญาตให้ลาออกจาก สอ.นย. ได้
11. การให้ออกจาก สอ.นย. สมาชิกอาจถูกให้ออกจาก สอ.นย. เพราะเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้
 ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือ
ไม่ถือหุ้นครั้งแรก คือ สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้น และชาระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่
เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือน ตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของ สอ.นย.
 ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด
ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
 นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
 ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

 ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง
สองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
 ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่ สอ.นย. เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก
หรือเมื่อจะก่อภาระผูกพันในหนี้สินต่อ สอ.นย. ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้าประกัน หรือเมื่อมีภาระ
ผูกพันในหนี้สินต่อ สอ.นย. อยู่แล้ว
 จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของ สอ.นย. หรือมีพฤติกรรม
ใด ๆ อันเป็นเหตุที่เชื่อได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ สอ.นย. ไม่ว่า
โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนและพิจารณาแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
สมาชิกมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจริง และได้มีมติให้สมาชิกออกโดย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว
เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจาก สอ.นย.
12. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่มีความผิด
ถ้ามิได้ลาออกจาก สอ.นย. ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมี
หนี้สินไม่เกินค่าหุ้น โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ และอาจกู้เงินได้
ตามระเบียบ สอ.นย.
13. การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งย้ายโอน หรือเข้ามา
สังกัดในหน่วยงานกองทัพเรือ ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น เงินกู้
ที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิม มายังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่นความจานงเป็น
หนังสือขอโอนต่อ สอ.นย. ตามแบบที่กาหนด ให้ สอ.นย. ดาเนินการโอนสมาชิกภาพให้
เสร็จสิ้นไป
สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นนอกกองทัพเรือ และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์มีข้อบังคับ
ให้เข้าเป็นสมาชิกได้
และคณะกรรมการดาเนินการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้ว
ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์สงั กัดเดิม
ไปยัง สหกรณ์ที่ตนเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และ
เงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์

สมาชิกสมทบ
1. สมาชิกสมทบ สอ.นย. อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
2. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
 เป็นผู้ที่ศรัทธา เห็นชอบ ในวัตถุประสงค์ของ สอ.นย. มีความประพฤติและ
นิสัยดีงาม
 เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความประสงค์จะร่วม
กิจกรรมกับ สอ.นย. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสังคม หรือ
 เป็นบิดาหรือมารดา คู่สมรส บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว บิดาหรือมารดา
ของคู่สมรสของสมาชิก หรือ
 เป็นข้าราชการพรรคนาวิกโยธิน ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจาก
ราชการ หรือ
 เป็นพนักงานราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของกองทัพเรือ
3. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
3.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครถึง สอ.นย. ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิก
สอ.นย. อย่างน้อยสองคนรับรอง เว้นแต่ผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ต้องให้
สมาชิกผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวรับรองขั้นต้นก่อน เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ ทั้งเห็น
เป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบ พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจานวนห้าสิบบาทถ้วนและ
ค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของ สอ.นย. และจะ
เรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
3.2 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งที่สองต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่
วันที่คณะกรรมการมีมติให้ลาออกจากสมาชิกสมทบ
และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นจานวนเงินห้าร้อยบาทถ้วน

3.3 รายละเอียดในการสมัคร
 สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ฉบับ
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เป็นเงิน 50 บาท
 ค่าหุ้น ขั้นตา 20 หุ้น สูงสุดไม่เกิน 5,000 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)
 เปิดบัญชีเงินฝากกับ สอ.นย. (ประเภทออมทรัพย์) ขั้นตา 100,000 บาท
4. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
4.1 สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
 เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ของ สอ.นย.
 ถือหุ้นใน สอ.นย. ได้ไม่เกินห้าหมืนบาทถ้วน สมาชิกมีความรับผิด
เพียงจานวนเงินค่าหุ้นทียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นทีตนถือ
 มีสิทธิฝากเงิน ตามระเบียบ สอ.นย.
 มีสิทธิได้รับเงินกู้จาก สอ.นย. รวมกันทุกประเภท ไม่เกินร้อยละ 90
ของมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากทีสมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานั้น แต่ ไม่เกินวงเงินให้กู้แต่ละ
ประเภทของ สอ.นย. ในขณะนั้น โดย สอ.นย. จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามระเบียบของ
สอ.นย.
 ได้รับการบริการทางวิชาการจาก สอ.นย.
 ได้รับเงินปันผลและเฉลียคืนตามมติทีประชุมใหญ่
 ในกรณีสมาชิกสมทบได้รับสิทธิเป็นสมาชิก ให้นับอายุการเป็นสมาชิก
ต่อเนืองจากการเป็นสมาชิกสมทบได้
4.2 หน้าทีของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสังของ สอ.นย.
 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของ สอ.นย. เพือให้ สอ.นย. เป็นองค์กร
ทีเข้มแข็ง
 ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการ สอ.นย. พัฒนา สอ.นย. ให้เจริญ
รุ่งเรืองและมันคง
 สอดส่องดูแลกิจการของ สอ.นย.
 ห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ

4.3 ข้อห้ามของสมาชิกสมทบ
 ห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
 ห้ามออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
 ห้ามนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
5. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลาเนาของสมาชิกสมทบ ต้องแจ้งให้ สอ.นย.
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
6. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เช่นเดียวกันสมาชิก
7. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
 ตาย
 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
 ลาออกจาก สอ.นย. และได้รับอนุมัติแล้ว
 ถูกให้ออกจาก สอ.นย.
 ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
8. การลาออกจาก สอ.นย. เช่นเดียวกับสมาชิก
9. การให้ออกจาก สอ.นย. เช่นเดียวกับสมาชิก

การบริการเงินกู้แก่สมาชิก แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1.1 สมาชิกสามัญ
เป็นสมาชิก
เท่าของเงินได้รายเดือน*
วงเงิน(ไม่เกิน) งวดผ่อน
6 เดือน – 2 ปี
1 เท่า
50,000
12
2 ปีขึ้นไป
2 เท่า
100,000
12
* เงินได้รายเดือน = เงินเดือน + พสร. + เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
1.2 สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการนอกประจาการ สามารถเลือกกู้ฉุกเฉินได้ดังนี้
 มีหลักฐานเงินได้รายเดือนมาแสดงสามารถกู้ได้ตาม 1.1
 ไม่มีหลักฐานเงินได้รายเดือนมาแสดง สามารถกู้ฉุกเฉินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น
และ/หรือเงินฝาก ที่มีอยู่ในขณะนั้น และสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
1.3 สมาชิกสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการสังกัด นย.
เป็นสมาชิก
6 เดือน – 2 ปี
2 ปีขึ้นไป

เท่าของเงินได้รายเดือน
1 /2 เท่า
1 เท่า

วงเงิน
ไม่เกินค่าหุ้น
และ/หรือเงินฝาก

งวดผ่อน
12
12

1.4 สมาชิกสมทบ เป็นสมาชิก 6 เดือน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น และ/หรือเงิน
ฝาก และสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชาระสูงสุด 12 งวด
หลักเกณฑ์การกู้
 กู้ฉุกเฉินไม่ต้องมีผู้ค้าประกัน
 เงินคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายและเงินกู้ฉุกเฉินงวดแรกแล้วต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน
 ผ่อนชาระหนี้มาแล้ว 4 งวด กู้ครั้งใหม่ได้
 ถ้าผ่อนยังไม่ครบ 4 งวด ต้องชาระหนี้ทั้งหมดภายในวันที่ 5 ของเดือน และขอกู้
ใหม่ในเดือนเดียวกันได้
 รับเงินกู้สามัญแล้วจะกู้ฉุกเฉินอีกในเดือนเดียวกันไม่ได้
 จ่ายเงินกู้ทุกวันทาการ

เอกสารประกอบการกู้ฉุกเฉิน (กรณีผู้กู้ขอรับเงินเอง)
 คาขอกู้เงินฉุกเฉิน ให้นายทหารการเงินหน่วยรับรองการหักหนี้สิน
 หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบันซึ่งรับรองโดยหัวหน้านายทหารการเงิน
 บัตรสมาชิก สอ.นย.
เอกสารประกอบการกู้ฉุกเฉิน (กรณีผู้กู้มอบอานาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน)
 คาขอกู้เงินฉุกเฉิน ให้นายทหารการเงินหน่วยรับรองการหักหนี้สิน
 หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบันซึ่งรับรองโดยหัวหน้านายทหารการเงิน
 บัตรสมาชิก สอ.นย. ของผู้กู้ และบัตรสมาชิกหรือบัตรประจาตัวผู้รับแทน
 ผู้กู้ลงลายมือชื่อให้ครบทุกที่ และต้องตรงกับลายมือชื่อในบัตรสมาชิก
เอกสารประกอบการกู้ฉุกเฉิน (กรณีผู้กู้ให้โอนเงินผ่านธนาคาร)
 คาขอกู้เงินฉุกเฉิน ให้นายทหารการเงินหน่วยรับรองการหักหนี้สิน
 หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบันซึ่งรับรองโดยหัวหน้านายทหารการเงิน
 สาเนาบัตรสมาชิก สอ.นย. ของผู้กู้
 สาเนาบัญชีธนาคารที่ให้โอนเงิน (เฉพาะ ธ.ทหารไทย หรือ ธ.กรุงไทย เท่านั้น)
 ผู้กู้ลงลายมือชื่อให้ครบทุกที่ และต้องตรงกับลายมือชื่อในบัตรสมาชิก
ตัวอย่าง การรับรองใบจ่ายเงินเดือนของ หน.นกง.หน่วย
รับรองครั้งที่ ..................... ประจาเดือน ..............................พ.ศ.......................
นาไปใช้เพื่อ ..........................................กู้ฉกุ เฉิน สอ.นย. ...................................
(ลงชื่อ) .................................................
ตาแหน่ง ..............................................
.........../........../............
กรณีเขียนข้อความผิดให้ใช้วิธีขีดฆ่า แล้วลงนามกากับ และเขียนใหม่
บริเวณที่ใกล้เคียงที่สุด ห้ามใช้น้ายาลบค้าผิดโดยเด็ดขาด

2. เงินกู้สามัญ
2.1 สาหรับสมาชิกสามัญ
ระยะเวลาการเป็น
จานวนเท่าของเงินได้
สมาชิก
รายเดือน
6 เดือน – 2 ปี
2 ปีขึ้นไป

55 เท่าของ
เงินได้รายเดือน + หุ้น
65 เท่าของ
เงินได้รายเดือน + หุ้น

วงเงิน(ไม่เกิน)
1,500,000 บาท

ระยะเวลา
ผ่อนชาระ
(ไม่เกิน)
150 งวด

2,500,000 บาท

180 งวด

 ผู้กู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของจานวนเงินที่ขอกู้และมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มได้
ตามจานวนที่ขาด
 เมื่อกู้แล้วต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชาระหนี้สามัญงวดแรก
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
หลักประกันการกู้เงินสามัญ
 ใช้ทุนเรือนหุ้นผู้กู้ค้าประกัน (กู้ได้ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น)
 ใช้บัญชีเงินฝาก สอ.นย. ค้าประกัน (กู้ได้ร้อยละ 90 ของจานวนเงินฝาก)
 ทุนเรือนหุ้นและบัญชีเงินฝากสามารถใช้ค้าประกันร่วมกันได้
 ใช้สมาชิกค้าประกันจะคิดสิทธิการค้าประกันเช่นเดียวกับสิทธิการกู้
(ไม่รวมทุนเรือนหุ้น) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 ผู้ค้าประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้
 สมาชิกค้าประกันต้องเป็นข้าราชการประจาการ ลูกจ้างประจาสังกัด
ทร. หรือเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.นย. หรือเป็นข้าราชการนอกประจาการผู้รับเบี้ยหวัด บานาญ
หรือตามที่คณะกรรมการเงินกู้ สอ.นย. เห็นสมควร
 สมาชิกค้าประกันได้ไม่เกินอายุ 65 ปี
 สมาชิกที่กู้ตั้งแต่ 800,000 บาท ต้องใช้ผู้ค้าประกันอย่างน้อย 2 คน
 สมาชิกที่กู้ตั้งแต่ 1,500,000 บาท ต้องใช้ผู้ค้าประกันอย่างน้อย 3 คน
 สมาชิกที่ค้างชาระเงินค่าหุ้นหรือเงินงวดชาระหนี้
ไม่มีสิทธิค้าประกันเงินกู้
ทุกประเภท

 การจัดท้าหลักประกันเสริมส้าหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้สมาชิกค้าประกัน
 ท้าประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ หรือสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
หรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) วงเงินตาม
ประกาศ สอ.นย.
วงเงินที่ต้องทาประกัน (ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท) = วงเงินกู้ – (ลบ) หุ้นที่มีอยู่
ในขณะนัน และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ – (ลบ) เงินสวัสดิการสงเคราะห์
เมื่อสมาชิกเสียชีวิต – (ลบ) เงินสวัสดิการสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้น และไม่เกิน 50,000 บาท – (ลบ) เงินสงเคราะห์
ค่าจัดการศพเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตจาก สสอท. และ/หรือ สส.ชสอ.
ตัวอย่าง พ.จ.อ.โต อายุ 46 ปี เป็นสมาชิก สอ.นย. มา 20 ปี มีหุ้น ณ ปัจจุบัน 300,000
บาท และสมัครเป็นสมาชิก สสอท. หาก พ.จ.อ.โต ต้องการกู้สามัญ 1,800,000 บาท
ผ่อนช้าระ 180 งวด ต้องช้าระค่าเบียประกันชีวิตเท่าไร
วิธีคิด 1. ต้องจ้าแนกสิทธิของ พ.จ.อ.โต ออกมาเป็นจ้านวนเงินให้ได้ก่อน ดังนี
 มีหุ้น 300,000 บาท
 หากเสียชีวิตจะได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 100,000 บาท
 เงิน สวัสดิการสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน 50,000 บาท
 เป็นสมาชิก สสอท. เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์จัดการศพ
600,000 บาท
2. น้ามาค้านวณแทนค่าตามหลักเกณฑ์ของ สอ.นย. คือ
วงเงินท้าประกัน = 1,800,000 – 300,000 – 100,000 – 50,000 – 600,000
= 750,000
3. พ.จ.อ.โต จะต้องท้าประกันโดยเปรียบเทียบในตารางค่าเบียประกันกับบริษัท
ประกันภัย คุ้มครองในทุนประกันภัย 750,000 ระยะเวลาคุ้มครอง 12 ปี
4. เปรียบเทียบจากตารางอัตราค่าเบียประกันภัยของบริษัทประกันฯ ได้จ้านวน
42,300 บาท นั่นคือ พ.จ.อ.โต ต้องช้าระค่าเบียประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ จ้านวน
42,300 บาท โดยหักจากเงินกู้ที่ได้รับ

5. ในระหว่างผ่อนชาระหนี้ หาก พ.จ.อ.โต มีความประสงค์จะชาระหนี้ปิดบัญชี
หรือกู้รีไฟแนนซ์ครั้งใหม่
ก็ต้องคานวณวงเงินที่จะทาประกันชีวิตจากวงเงินกู้ครั้งใหม่
ส่วนกรมธรรม์เดิมนั้น พ.จ.อ.โต จะประสงค์ให้คุ้มครองต่อไปหรือขอรับเงินเวนคืนก็ได้
2.2 สาหรับสมาชิกสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการสังกัด นย.
ระยะเวลาการเป็น
สมาชิก

จานวนเท่าของเงินได้
รายเดือน*

วงเงิน(ไม่เกิน)

6 เดือน–2 ปี
2 ปี – 5 ปี
5 ปีขึ้นไป

5 เท่า
10 เท่า
15 เท่า

50,000 บาท
100,000 บาท
150,000 บาท

ระยะเวลา
ผ่อนชาระ
(ไม่เกิน)
36 งวด
60 งวด
84 งวด

* เงินได้รายเดือน = เงินเดือน + ค่าครองชีพ + เงินเพิ่มพิเศษ
 ผู้กู้ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี เว้นแต่ใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือ
เงินฝากค้าประกัน
 ถือหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ขอกู้ และมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มได้ตาม
จานวนที่ขาด
 ผ่อนชาระเงินกู้ได้ไม่เกินอายุการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่ เว้นแต่ ใช้ทุนเรือนหุ้น
ค้าประกัน ไม่จากัดอายุ
 มีเงินได้คงเหลือสุทธิหลังจากหักหนี้สินทุกประเภทแล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
 ใช้สมาชิกค้าประกันจะคิดสิทธิการค้าประกันเช่นเดียวกับสิทธิการกู้ (ไม่รวม
ทุนเรือนหุ้น) มีเงื่อนไขดังนี้
 เป็นข้าราชการประจาการ ลูกจ้างประจาสังกัดทร.
หรือเป็นเจ้าหน้าที่
สอ.นย.หรือข้าราชการนอกประจาการผู้รับเบี้ยหวัดและบานาญ หรือ เป็น อส.ทพ.นย.
หรือเป็นพนักงานราชการสังกัด นย.
 หากเป็น อส.ทพ.นย. หรือ พนักงานราชการสังกัด นย. ต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี

 ค้้าประกันเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ อส.ทพ.นย.
หรือพนักงานราชการสังกัด นย. ค้้าประกันได้ไม่เกินอายุการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่
 จ้านวนเงินที่ขอกู้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต้องมีผู้ค้าประกันอย่างน้อย 2 คน
 จ้านวนเงินที่ขอกู้ตั้งแต่ 75,000 บาทขึ้นไปต้องมีผู้ค้าประกันอย่างน้อย 3 คน
 จ้านวนเงินที่ขอกู้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ต้องมีผู้ค้าประกันอย่างน้อย
3 คน และต้องเป็นผู้ค้าประกันที่เป็นข้าราชการประจ้าการ หรือลูกจ้างสังกัด ทร. หรือ
จนท.สอ.นย.
หรือเป็นข้าราชการนอกประจ้าการผู้รับเบี้ยหวัดและบ้านาญอย่างน้อย
1 คน
 การจัดท้าหลักประกันเสริมส้าหรับสมาชิก อส.ทพ.นย. และพนักงาน
ราชการ สังกัด นย. ที่กู้เงินสามัญโดยใช้สมาชิกค้้าประกัน
 ท้าประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ หรือสมัครเป็นสมาชิก สสอท. หรือสมัครเป็น
สมาชิก สสอท.และ สส.ชสอ. วงเงินตามประกาศ สอ.นย.
 วิธีคิดวงเงินท้าประกัน กู้เงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต้องท้าประกันชีวิต
ในวงเงินเท่ากับจ้านวนเงินกู้ ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
2.3 ส้าหรับสมาชิกสมทบ เป็นสมาชิก 6 เดือน สามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
หุ้น และ/หรือเงินฝาก แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ผ่อนช้าระสูงสุด 180 งวด
เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ
 ค้าขอกู้เงินสามัญ
 หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบันซึ่งรับรองโดย หน.นกง. หน่วยสังกัดของ
ผู้กู้, ผู้ค้าประกัน เว้นผู้กู้ที่เป็นสมาชิกผู้รับเบี้ยหวัดและบ้านาญ และสมาชิกสมทบไม่ต้อง
ใช้หลักฐานใบจ่ายเงินเดือน
 ส้าเนาบัตรสมาชิก สอ.นย. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวข้าราชการ และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้า
 ส้าเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ (เฉพาะ ธ.ทหารไทย หรือ ธ.กรุงไทย เท่านั้น) หรือ
ส้าเนาบัญชีเงินฝาก สอ.นย.
การรับเงินกู้สามัญ
 รับเป็นเช็คเงินสดได้ที่ สอ.นย. เวลา 0830 – 1200 และ 1300 – 1630 หรือ
 โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ตามที่แนบ โดยผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน หรือ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.นย. ของผู้กู้

สมาชิกที่มิได้มาทาสัญญาด้วยตนเองที่ สอ.นย. ให้เสนอผ่านผู้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
สัตหีบ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา จังหวัดจันทบุรีจังหวัด
ระยอง และกรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบและลงลายมือชื่อเป็นพยานร่วมกับ ผบ.หน่วยที่ดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่า ผบ.พัน. หรือเทียบเท่าในหนังสือเงินกู้สามัญ และหนังสือค้าประกัน
เงินกู้สามัญ
 กาหนดระยะเวลาให้สมาชิกที่กู้เงินประเภทสามัญไปแล้ว จะยื่นกู้สามัญ
ใหม่ได้จะต้องชาระหนี้ไปแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
ตัวอย่าง การรับรองของ หน.นกง.หน่วย
รับรองครั้งที่ ............................. ประจาเดือน ...........................พ.ศ....................
นาไปใช้เพื่อ ....................................กู้สามัญ สอ.นย. ............................................
(ลงชื่อ) ................................................
ตาแหน่ง ..............................................
.........../........../............

เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ
เงื่อนไขที่สมาชิกต้องขอกู้เงินสามัญกรณีพิเศษ
 สมาชิกส่งชาระเงินกู้สัญญาเก่ายังไม่ครบ 18 งวด แล้วต้องการกู้ครั้งใหม่
 สมาชิกต้องการกู้เกินสิทธิของตนเอง
 สมาชิกที่เงินคงเหลือสุทธิไม่ถึงร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้สามัญกรณีพิเศษ
 สมาชิกประสพวาตภัย อุทกภัย วินาศภัย และ/หรืออุบัติภัย
 ผู้กู้และครอบครัวเสียชีวิต หรือป่วยหนักจะต้องรักษาตัวในสถานพยาบาลเป็น
เวลานาน และต้องใช้จ่ายเงินเป็นจานวนมาก
 กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเงินกู้ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าไม่ให้กู้จะเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ และ/หรือผู้กู้เอง (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สอ.นย. ครั้งที่ 3/2553 เมื่อ 29 มี.ค.53)

ขั้นตอนการยื่นกู้สามัญกรณีพิเศษ
 สมาชิกยื่นคาขอกู้พร้อมเอกสารประกอบการกู้เช่นเดียวกับเงินกู้สามัญ
 สมาชิกเขียนรายงานชี้แจงเหตุผลความจาเป็น รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ
และแนบหลักฐานทางเอกสารที่น่าเชื่อถือเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
เงินกู้ โดยต้องเสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อพิจารณาในขั้นต้นก่อน
 สอ.นย. จะปิดรับการกู้สามัญกรณีพิเศษทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อเตรียมเข้า
ประชุมในเดือนถัดไป (คณะกรรมการเงินกู้ฯ จะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง)
เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนประจากาย (ปืนพก)
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้
 เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 วงเงินให้กู้ตามราคาปืน แต่ไม่เกิน 70,000 บาท
 ผ่อนชาระไม่เกิน 60 งวด แบบคงต้น
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
 เมื่อกู้แล้วต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชาระหนี้งวดแรก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
 ใช้สมาชิกค้าประกัน 1 คน หรือทุนเรือนหุ้น และ/หรือบัญชีเงินฝาก
(รวมหนี้สินทุกประเภทแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น และ/หรือเงินฝาก)
เอกสารประกอบการกู้
 คาขอกู้เงินสามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนฯ
 หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบันซึ่งรับรองโดยหัวหน้านายทหารการเงิน
ของผู้กู้และผู้ค้า
 สาเนาบัตรสมาชิก สอ.นย. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้า
 สัญญาซื้อขายอาวุธปืนหรือใบสั่งจองอาวุธปืน

เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (ติดตั้งแก๊สรถยนต์)
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้
 เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 วงเงินให้กู้ตามราคาที่ติดตั้งจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 ผ่อนชาระไม่เกิน 60 งวด
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญร้อยละ 1
 เมื่อกู้แล้วต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชาระหนี้งวดแรก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
 ใช้สมาชิกค้าประกัน 1 คน หรือทุนเรือนหุ้น และ/หรือบัญชีเงินฝาก
(รวมหนี้สินทุกประเภทแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น และ/หรือเงินฝาก)
ข้อควรจา
:
ผู้กู้ต้องรายงานผลการติดตั้งแก๊สรถยนต์พร้อมแนบ
ใบเสร็จรับเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเงิน หากไม่รายงานผลตาม
กาหนด สอ.นย. จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับเงินกู้สามัญ และระงับสิทธิ
การกู้เงินทุกประเภทจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
เอกสารประกอบการกู้
 คาขอกู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานฯ
 หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบันซึ่งรับรองโดยหัวหน้านายทหารการเงิน
ของผู้กู้และผู้ค้า
 สาเนาบัตรสมาชิก สอ.นย. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้า
 ใบเสนอราคาจากสถานบริการ
 สาเนาทะเบียนรถยนต์ของผู้กู้ หรือคู่สมรส หรือบุตร
 สาเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ (เฉพาะ ธ.ทหารไทย หรือ ธ.กรุงไทย เท่านั้น)
 สาเนาบัญชีเงินฝาก สอ.นย.
การรับเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานฯ
 รับเป็นเช็คเงินสดได้ที่ สอ.นย. เวลา 0830 – 1200 และ 1300 – 1630 หรือ
 โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ตามที่แนบ โดยผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน หรือ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.นย. ของผู้กู้

เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้
 เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 วงเงินให้กู้ตามราคาที่ซื้อจริง แต่ไม่เกิน 80,000 บาท
 ผ่อนชาระไม่เกิน 60 งวด
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญร้อยละ 1
 เมื่อกู้แล้วต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชาระหนี้งวดแรก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
 ใช้สมาชิกค้าประกัน 1 คน หรือทุนเรือนหุ้น และ/หรือบัญชีเงินฝาก (รวม
หนี้สินทุกประเภทแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น และ/หรือเงินฝาก)
ข้อควรจา : ผู้กู้ต้องรายงานผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมแนบ
ใบเสร็จรับเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเงิน หากไม่รายงานผลตาม
กาหนด สอ.นย. จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับเงินกู้สามัญ และระงับสิทธิ
การกู้เงินทุกประเภทจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
เอกสารประกอบการกู้
 คาขอกู้เงินสามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
 หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบันซึ่งรับรองโดยหัวหน้านายทหารการเงิน
ของผู้กู้และผู้ค้า
 สาเนาบัตรสมาชิก สอ.นย. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้า
 สาเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ (เฉพาะ ธ.ทหารไทย หรือ ธ.กรุงไทย เท่านั้น)
 ใบเสนอราคาคอมพิวเตอร์จากร้านค้า หรือบริษัท
การรับเงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ฯ
 รับเป็นเช็คเงินสดได้ที่ สอ.นย. เวลา 0830 – 1200 และ 1300 – 1630 หรือ
 โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ตามที่แนบ โดยผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน หรือ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.นย. ของผู้กู้

เงินกู้สามัญเพื่อซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพื่อการขับขี่
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้
 เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 วงเงินให้กู้ตามราคาที่ซื้อจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
 ผ่อนชาระไม่เกิน 60 งวด
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญร้อยละ 1
 เมื่อกู้แล้วต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชาระหนี้งวดแรก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
 ใช้สมาชิกค้าประกัน 1 คน หรือทุนเรือนหุ้น และ/หรือบัญชีเงินฝาก (รวม
หนี้สินทุกประเภทแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น และ/หรือเงินฝาก)
ข้อควรจา : ผู้กู้ต้องรายงานผลการจัดซื้อจักรยานฯ พร้อมแนบ
ใบเสร็จรับเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเงิน หากไม่รายงานผลตาม
กาหนด สอ.นย. จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับเงินกู้สามัญ และระงับสิทธิ
การกู้เงินทุกประเภทจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
เอกสารประกอบการกู้
 คาขอกู้เงินสามัญเพื่อซื้อจักรยานฯ
 หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบันซึ่งรับรองโดยหัวหน้านายทหารการเงิน
ของผู้กู้และผู้ค้า
 สาเนาบัตรสมาชิก สอ.นย. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้า
 สาเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ (เฉพาะ ธ.ทหารไทย หรือ ธ.กรุงไทย เท่านั้น)
 ใบเสนอราคาจักรยานฯ จากร้านค้า
การรับเงินกู้สามัญเพื่อซื้อจักรยานฯ
 รับเป็นเช็คเงินสดได้ที่ สอ.นย. เวลา 0830 – 1200 และ 1300 – 1630 หรือ
 โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ตามที่แนบ โดยผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน หรือ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.นย. ของผู้กู้

เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้
 เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 ผ่อนชาระได้ 120 งวด และ 150 งวด
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญร้อยละ 0.5
 เมือกู้แล้วต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชาระหนี้งวดแรก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
 ใช้สมาชิกค้าประกัน 1 คน หรือทุนเรือนหุ้น และ/หรือบัญชีเงินฝาก (รวมหนี้สิน
ทุกประเภทแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น และ/หรือเงินฝาก)
 ชาระคืนก่อน 12 งวด เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของจานวนเงินต้นทีชาระ
เอกสารประกอบการกู้
 คาขอกู้เงินสามัญเพือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบันซึงรับรองโดยหัวหน้านายทหารการเงิน
ของผู้กู้และผู้ค้า
 สาเนาบัตรสมาชิก สอ.นย. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้า
 สาเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ (เฉพาะ ธ.ทหารไทย หรือ ธ.กรุงไทย เท่านั้น)
การรับเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 รับเป็นเช็คเงินสดได้ที สอ.นย. เวลา 0830 – 1200 และ 1300 – 1630 หรือ
 โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ตามทีแนบ โดยผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน หรือ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.นย. ของผู้กู้

เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้
 เป็นสมาชิกผู้ค้าประกันที่ต้องรับช้าระหนี้แทนผู้กู้
 วงเงินให้กู้เท่ากับหนี้ที่ต้องช้าระแทนผู้กู้ (ต้องเป็นหนี้สุทธิแล้ว)
 ผ่อนช้าระสูงสุดได้ 240 งวด และผ่อนช้าระได้ไม่เกินอายุ 70 ปี
 ช้าระหนี้โดยวิธีคงยอด
(ส่งคืนเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกงวด)
 กรณีกู้เงินตามจ้านวนที่ต้องรับภาระหนี้ค้าประกันยอดเดียว คิดดอกเบี้ยเงินกู้
ต่้ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญร้อยละ 2
 กรณีกู้เงินตามจ้านวนที่ต้องรับภาระหนี้ค้าประกัน รวมหนี้เงินกู้สามัญของผู้ค้า
ประกันด้วย คิดดอกเบี้ยต่้ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญร้อยละ 1
 เมื่อกู้แล้วให้มีเงินคงเหลือพอให้หักช้าระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ค้าประกันได้
หลักประกันการกู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
 ใช้ทุนเรือนหุ้นค้้าประกัน กู้ได้ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 ใช้บัญชีเงินฝาก สอ.นย. ค้้าประกัน กู้ได้ร้อยละ 90 ของจ้านวนเงินฝาก
 ใช้สมาชิกค้้าประกัน จะคิดสิทธิการค้้าประกันเช่นเดียวกับสิทธิการกู้ (ไม่รวม
ทุนเรือนหุ้น) และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
 ผู้ค้าประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้
 ผู้ค้าประกันต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า สังกัด ทร. หรือ จนท.
สอ.นย. หรือข้าราชการนอกประจ้าการผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ
 สมาชิกที่กู้เกิน 800,000 บาท ต้องใช้ผู้ค้าประกันอย่างน้อย 2 คน
 สมาชิกที่กู้ตั้งแต่ 1,500,000 บาท ต้องใช้ผู้ค้าประกันอย่างน้อย 3 คน
เอกสารประกอบการกู้
 ค้าขอกู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
 หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบันซึ่งรับรองโดยหัวหน้านายทหารการเงิน
ของผู้กู้และผู้ค้า
 ส้าเนาบัตรสมาชิก สอ.นย. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวข้าราชการ และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้า

เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้
 เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 ให้กู้ได้เฉพาะเพื่อการศึกษาของสมาชิก คู่สมรส และบุตรสมาชิก
เท่านั้น
 วงเงินให้กู้ตามค่าใช้จ่ายจริงตลอดหลักสูตรที่กาหนดโดยสถานศึกษา
ไม่จากัดวงเงินกู้ แต่กาหนดจานวนงวดผ่อนชาระ ดังนี้
 วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชาระไม่เกิน 60 งวด
 วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชาระไม่เกิน 84 งวด
 วงเงินกู้เกิน 100,000 บาท ผ่อนชาระไม่เกิน 120 งวด
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญร้อยละ 1
 เมื่อกู้แล้วต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชาระหนี้งวดแรก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
 ใช้สมาชิกค้าประกัน 1 คน หรือทุนเรือนหุ้น และ/หรือบัญชีเงินฝาก (รวม
หนี้สินทุกประเภทแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น และ/หรือเงินฝาก)
การฝึกอบรมหลักสูตรใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นหลักสูตรการศึกษา
เอกสารประกอบการกู้
 คาขอกู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา
 หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบันซึ่งรับรองโดยหัวหน้านายทหารการเงิน
ของผู้กู้และผู้ค้า
 สาเนาบัตรสมาชิก สอ.นย. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้า
 สาเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ (เฉพาะ ธ.ทหารไทย หรือ ธ.กรุงไทย เท่านั้น)
 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาทะเบียนสมรส หรือสาเนาสูติบัตร หรือเอกสาร
แสดงความเกี่ยวพันของผู้ที่ศึกษา
 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือหลักฐานการลงทะเบียน รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งออกให้โดยสถานศึกษา หรือประกาศ หรือระเบียบการ
หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร หรือหลักฐานอื่นในทานองเดียวกัน
การรับเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา
 รับเป็นเช็คเงินสดได้ที่ สอ.นย. เวลา 0830 – 1200 และ 1300 – 1630 หรือ

 โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ ตามที่แนบ โดยผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน หรือ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.นย. ของผู้กู้
เงินกู้สามัญเพื่อการแปลงหนี้ใหม่
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้
 เป็นสมาชิกที่ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และมีหนี้สินเงินกู้สามัญ
รายเดิมอยู่แล้วเท่านั้น
 เมื่อคานวณเงินคงเหลือรับสุทธิหลังจากหักเงินงวดชาระหนี้แล้ว ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์
 วงเงินให้กู้เท่ากับยอดหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือ + ค่าเบี้ยประกันชีวิต
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญร้อยละ 0.5
 ผ่อนชาระเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกเดือน และจานวนงวดผ่อนชาระ
เท่ากับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และผ่อนชาระได้ไม่เกินอายุ 65 ปี
 เมื่อกู้แล้วต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชาระหนี้งวดแรก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
หลักประกันเงินกู้
 สมาชิกค้าประกันได้เท่ากับสิทธิการค้าประกันเงินกู้สามัญ และค้าประกันได้
ไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์
 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยอันปลอดภาระจานองรายอื่น
ค้าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน
 หุ้นของผู้กู้ ค้าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
 เงินฝากที่มีอยู่ใน สอ.นย. ค้าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
 คาขอกู้เงินสามัญเพื่อการแปลงหนี้ใหม่
 สมาชิกค้าประกันใช้เอกสารเช่นเดียวกับเงินกู้สามัญ
 หลักทรัพย์ค้าประกัน ใช้เอกสารเช่นเดียวกับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
หมายเหตุ : สมาชิกที่สามารถกู้สามัญเพื่อการแปลงหนี้ใหม่ได้นั้น ต้องเป็นสมาชิก
ที่มีความประสงค์กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
แต่ยังมีหนี้เงินกู้สามัญกับ
สอ.นย.
เมื่อนามาคานวณสิทธิแล้ว เงินคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

3. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้
 เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้และไม่น้อย
กว่า 50,000 บาท
 กรณีถือหุ้นไม่ถึงเกณฑ์สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ตามจานวนที่
ขาด
 สมาชิกอาจเป็นลูกหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
และเงินให้กู้ประเภทอื่นได้
 วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
 ผ่อนชาระไม่เกิน 360 งวด (ผ่อนชาระเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากัน
ทุกเดือน) และผ่อนได้ไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์
 เงินคงเหลือสุทธิเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของเงินได้รายเดือน หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6)
 สมาชิกผู้กู้ชาระคืนเงินกู้ก่อนกาหนด 36 งวด ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2
ของจานวนเงินที่นามาชาระคืน เว้นแต่ชาระเพิ่มไม่เกินเงินค่างวดในแต่ละเดือน
วัตถุประสงค์แห่งการกู้
 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากสถาบันการเงิน
 เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจาเป็นในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ
ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากสถาบันการเงิน
หลักประกันเงินกู้
 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ค้าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน
 หุ้นของผู้กู้ ค้าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
 เงินฝากที่มีอยู่ใน สอ.นย. ค้าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
สิทธิประโยชน์
 ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษฯ นาไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ประจาปี
 สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้ (กรณีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ)
 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดจานอง ณ สานักงานที่ดิน ร้อยละ 1
 มีเงินเฉลี่ยคืน (เหมือนกับเงินกู้ทุกประเภท)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารส่วนตัวผู้กู้
 สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 สาเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 เอกสารแสดงเงินได้รายเดือน 3 เดือน ของผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 เอกสารข้อมูลเครดิตบูโรของผู้กู้
2. เอกสารหลักประกันกรณีซื้อที่ดินพร้อมบ้าน
 สาเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ก) ขนาดเท่าต้นฉบับ (ฉบับ
สานักงานที่ดินและรับรองสาเนาถูกต้องจาก จนท. สานักงานที่ดิน)
 หนังสือรับรองราคาประเมินจากสานักงานที่ดิน
 สัญญาซื้อขายที่ดิน (ฉบับสานักงานที่ดิน)
 หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัยจากทางราชการ และแบบแปลนอาคาร
 สัญญาจะซื้อจะขายพร้อมเอกสารผู้จะขายทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 ผู้ขายเป็นนิติบุคคล มีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือจดทะเบียนจัดตั้ง
นิติบุคคล สาเนาหนังสืออนุญาตให้จัดสรรที่ดิน วิธีจัดสรรที่ดิน แผนผังโครงการ
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
 แผนที่ที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์พร้อมภาพถ่ายของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้ง 4 ด้าน
3. เอกสารกรณีไถ่ถอนจานอง (เพิ่มเติมจาก 2. )
 สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจานองพร้อมบันทึกข้อตกลง
ต่อท้าย
 หนังสือรับรองหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงิน
 หลักฐานการผ่อนชาระย้อนหลัง 6 เดือน
ขั้นตอนการกู้
 ยื่นคาขอกู้พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบการขอกู้ให้ครบถ้วน
 ชาระค่าธรรมเนียมการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จานวน 500 บาท
 ตรวจสอบและประเมินหลักทรัพย์ ชาระค่าตรวจและประเมิน ตามอัตราที่
กาหนด

 เสนอคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
 คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาและอนุมัติ
 เมื่อสมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้ ต้องทาสัญญาเงินกู้ และจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมภายใน 30 วัน
การจ่ายเงินกู้
 จ่ายในวันที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ข้อควรจา :

สมาชิกที่ลาออกแล้วมาสมัครใหม่
ต้องเป็นสมาชิกครบ 1 ปี
จึงมีสิทธิกู้เงินทุกประเภทได้

หลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง
เมื่อมีเหตุหลักประกันเงินกู้สามัญของสมาชิกเกิดบกพร่อง
อันเนื่องมาจาก
ผู้ค้าประกันนั้นเสียชีวิต หนีราชการ ลาออกจากราชการ ย้ายขาดสังกัด ทร. เป็นบุคคล
ล้มละลาย ถูกให้ออกจากสหกรณ์ สอ.นย. ต้องด้าเนินการตามข้อบังคับ ดังนี้
 ข้อบังคับ สอ.นย. หมวด 4 ข้อ 18 (3)
ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการ
ด้าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกราย มีหลักประกันตามที่ก้าหนดในระเบียบของ
สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด้าเนินการก้าหนด ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ
เป็นอัน ถึงกาหนดชาระคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องค้านึงถึง
ก้าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด้าเนินการ จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
 ข้อบังคับ สอ.นย. หมวด 5 ข้อ 45 (4)
ว่าด้วยการให้ออกจากสหกรณ์ ก้าหนดไว้ว่า สมาชิกอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
ถ้าไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส้าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด้าเนินการก้าหนด

ที่ผ่านมา สอ.นย. ยังมิเคยด้าเนินการตามข้อบังคับแก่สมาชิก แต่คณะกรรมการ
ด้าเนินการได้มีมติครั้งที่ 5/2556 เมื่อ 28 พ.ค.56 ก้าหนดแนวทางหรือ
มาตรการควบคุมสมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง โดยมิให้สมาชิกผู้กู้เดือดร้อน
และให้มีผลกระทบกับ สอ.นย. น้อยทีส่ ุด

การดาเนินการสาหรับสมาชิกที่หลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง
1. ส่งหนังสือขอให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญถึงสมาชิกโดยตรง และก้าหนด
ระยะเวลาให้สมาชิกด้าเนินการภายในหนึ่งเดือน โดยประธานคณะกรรมการเงินกู้ฯ เป็น
ผู้ลงนาม
ถ้าสมาชิกรับทราบเรื่องแล้วแต่ยังหาผู้ค้าเปลี่ยนแทนไม่ได้ และมาติดต่อที่
สอ.นย. จะให้สมาชิกท้าหนังสือยินยอมรับสภาพหลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่องไว้ (ตาม
แบบที่ สอ.นย. ก้าหนด)
2. เมื่อครบก้าหนดหนึ่งเดือนแล้ว แต่สมาชิกยังไม่มาด้าเนินการแก้ไขฯ ก็จะ
ส่งหนังสือถึง ผบ.หน่วย ของสมาชิก เพื่อขอความกรุณาช่วยแจ้งให้สมาชิกมาด้าเนินการ
โดยประธานกรรมการด้าเนินการฯ ลงนาม (ก้าหนดระยะเวลาให้สมาชิกด้าเนินการ
ภายในหนึ่งเดือน)
ถ้าสมาชิกรับทราบเรื่องแล้วแต่ยังหาผู้ค้าเปลี่ยนแทนไม่ได้ และมาติดต่อที่
สอ.นย. จะให้สมาชิกท้าหนังสือยินยอมรับสภาพหลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่องไว้ (ตาม
แบบที่ สอ.นย. ก้าหนด)
3. เมื่อครบก้าหนดแล้วสมาชิกยังไม่มาด้าเนินการ ก็จะส่งหนังสือถึง ผบ.หน่วย
ของสมาชิกต่อไปอีก จนกว่าสมาชิกจะด้าเนินการ หรือมาติดต่อที่ สอ.นย. เพื่อท้าหนังสือ
ยินยอมรับสภาพหลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง
4. ส้าหรับสมาชิกที่ท้าหนังสือยินยอมรับสภาพหลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง
ไว้นั้น ในระหว่างนี้จะต้องด้าเนินการหาผู้ค้าคนใหม่มาเปลี่ยนแทนให้ถูกต้อง ถ้าภายใน
4 เดือนยังไม่ด้าเนินการ สอ.นย.ก็จะต้องส่งหนังสือถึง ผบ.หน่วยของสมาชิกต่อไปอีก
จนกว่าสมาชิกจะแก้ไขหลักประกันที่บกพร่องให้คืนดี (ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ด้าเนินการครั้งที่ 9/2551 เมื่อ 23 ก.ย.51)

มาตรการสาหรับสมาชิก
ที่หลักประกันเงินกู้
สามัญบกพร่อง
1. งดให้สินเชื่อประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน
2. งดใช้สิทธิค้าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภท เว้นแต่จะขอกู้สามัญใหม่
3. ชะลอการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนออกไป จนกว่าจะแก้ไขหลักประกัน
หรือช้าระหนี้สินหมดลง โดยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ชะลอการจ่ายนั้น สอ.นย. จะ
คิดดอกเบี้ยให้ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
4. ต้องถือหุน้ รายเดือนตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในระเบียบ สอ.นย.
5. หากผู้กู้หาผู้ค้าประกันใหม่ได้ แต่สิทธิค้าประกันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้มีสิทธิ
ค้้าประกันเงินกู้สามัญเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะหาผู้ค้าประกันรายใหม่ได้
(ตามประกาศ สอ.นย. ลง 28 พ.ค.56)
 ตามที่มี พ.ร.บ.แก้ไขและเพิ่มเติม ปพพ.(ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 มีสาระส้าคัญ
ในการลดภาระของผู้ค้าประกันไม่ต้องรับผิดแทนผู้กู้เกินสมควร
และเพื่อให้ความเป็น
ธรรมกับผู้ค้าประกันมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อค้้าประกันไปแล้วสมาชิกก็ยังคงต้อง
รับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกันอยู่เหมือนเดิม
พ.ร.บ.ที่แก้ไขและเพิ่มเติมนั้นมิได้ให้
ผู้ค้าประกันหลุดพ้นความรับผิดชอบแต่อย่างใด
 ก่อนค้้าประกันใครควรอ่านสัญญาค้้าประกันให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจถูกต้องแล้ว
จึงลงนาม
เพราะเมื่ออนุมัติเงินกู้ไปแล้ว จะไม่สามารถถอนหรือเปลี่ยนแปลงการ
ค้้าประกันได้ นอกจากผู้กู้เขียนรายงานเปลี่ยนแปลงเองเท่านั้น

หลักประกันเงินกู้สามัญกับความมั่นคงของ สอ.นย.
การดาเนินธุรกิจหลักของ สอ.นย. คือการให้บริการกู้เงินแก่สมาชิก ซึ่งมี 3
ประเภท ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
หลักประกันที่ผู้กู้ใช้ในการค้าประกันการกู้มีทั้งใช้ทุนเรือนหุ้น
และ/หรือเงินฝากใน
สอ.นย. ใช้สมาชิกด้วยกันค้าประกัน หรือแม้แต่เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ที่ใช้
หลักทรัพย์เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค้าประกันก็ตาม หากหลักประกันเหล่านั้นบกพร่อง
หรือเสื่อมค่าลง และสมาชิกผู้กู้มิได้ดาเนินการแก้ไขให้คนื ดีแต่อย่างใด ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของ สอ.นย.อย่างแน่นอน เช่น
1. สอ.นย.อาจเกิดหนี้สูญได้
2. สอ.นย.อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 จากการฟ้องร้องดาเนินคดี
 จากการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
3. ผลกาไรลดลงไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
4. ผลตอบแทนที่สมาชิกพึงได้รับอาจลดลง
 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
 เงินสวัสดิการต่าง ๆ
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกและผู้ค้าประกัน ในการป้องกันความเสี่ยงจากการ
ให้กู้แก่สมาชิก ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งมีสาระสาคัญในการลดภาระของผู้ค้าประกันไม่ต้องรับผิด
แทนผู้กู้เกินสมควร และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286 ความว่า
บาเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น
ไม่อยู่ในความ
รับผิดแห่งการบังคับคดี ดังนั้นเมื่อสมาชิกเสียชีวิตลง เงินบาเหน็จตกทอดที่ทางราชการ
จ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต สอ.นย. ไม่สามารถนามาหักชาระหนี้ได้ นอกจาก
จะได้รับความยินยอมจากทายาทก่อน จึงอาจทาให้ สอ.นย. และผู้ค้าประกันได้รับ
ความเดือดร้อน
ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชาระหนี้ครบถ้วน และ
เพิ่มภาระให้กับผู้ค้าประกัน สอ.นย. จึงกาหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างหลักประกันให้แก่
ครอบครัวสมาชิกและผู้ค้าประกันเงินกู้ดังนี้
1. ทาประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ หรือสมัครเป็นสมาชิก สสอท. หรือ สสอท. และ
สส.ชสอ.

2. วงเงินที่จะต้องทาประกันชีวิต ให้คานวโโยยการนาคาาห้น และเงินฝาก (ถ้ามี)
เงินสวัสยิการสงเคราะห์กรโีสมาชิกเสียชีวิตทีท่ ายาทไย้รับจาก สอ.นย. เงินสงเคราะห์
เพื่อชาวยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้
นามาหักออกจากวงเงินกู้โยยมีระยะเวลาค้มครอง
ไมาน้อยกวาาสามในสี่ของระยะเวลาผาอนชาระ
3. หากสมาชิกเลือกสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แตาจานวนเงิน
สงเคราะห์ที่ไย้รับเมื่อรวมกับคาาห้น และเงินฝาก (ถ้ามี) เงินสวัสยิการสงเคราะห์กรโี
สมาชิกเสียชีวิตที่ทายาทไย้รับจาก สอ.นย. และเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อชาวยเหลือ
ผู้ค้าประกันเงินกู้ มีจานวนน้อยกวาาจานวนเงินที่ขอกู้ สมาชิกต้องทาประกันชีวิตค้มครอง
เงินกู้เพิ่มเติมตามจานวนที่ขาย
4. หากสมาชิกไมายินยอมทาหลักประกันเสริมตามที่ สอ.นย. กาหนย หรือบริษัท
ประกันชีวิตปฏิเสธคาขอเอาประกัน หรือข้อกาหนยของสมาคมฌาปนกิจทาให้สมาชิก
ไมาสามารถสมัครเป็นสมาชิกไย้ สอ.นย. จะพิจารโาให้กู้ไมาเกินกวาาเงินคาาห้น และ/หรือ
เงินฝากที่มีรวมกับเงินสวัสยิการสงเคราะห์กรโีสมาชิกเสียชีวิตทีท่ ายาทไย้รับจาก สอ.นย.
และเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อชาวยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้ หรือตามแตาคโะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควร
5. เมื่อสมาชิกไย้รับเงินกู้ไปแล้ว แตาตาอมาบริษัทประกันชีวิตปฏิเสธคาขอเอา
ประกัน หรือรับคาขอแล้วแตาไย้บอกล้างในภายหลัง หรือสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สิ้นสยลงย้วยสาเหตใย ๆ ที่มิใชาการเสียชีวิต สมาชิกผู้กู้ต้องทาหลักประกันเสริม
อื่น ๆ ตามที่ สอ.นย. กาหนย
(ตามประกาศ สอ.นย. ลง 27 ก.พ.58 เรื่อง การสร้างหลักประกันให้แกาครอบครัว
สมาชิก และผู้ค้าประกันเงินกู้)
มาตรการสาหรับสมาชิกไมาจัยทาหลักประกันเสริม
 งยให้สินเชื่อทกประเภท
 งยใช้สิทธิการค้าประกันเงินกู้สามัญ
 นาปันผลและเฉลี่ยคืนมาทาประกันชีวิตหรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
(ตามประกาศ สอ.นย. ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง กาหนยมาตรการสมาชิกที่ไมาจัยทา
หลักประกันเสริม)

* เมื่อเกิดปัญหาหลักประกันบกพร่อง
สมาชิกควรติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สอ.นย. โดยตรง
เพื่อรับฟังคาชี้แจงและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา *

 เจ้าหน้าที่ สอ.นย. ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทุกประเภทใน สอ.นย. ให้แก่บุคคล
อื่นที่มิใช่สมาชิกได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับ
อนุญาตจากผู้จัดการฯ ก่อน (ตามข้อบังคับ สอ.นย. ข้อ 27 )
 การให้สินเชื่อกรณีสมาชิกผิดนัดชาระหนี้และเมื่อถูกจัดชั้นลูกหนี้

การให้เงินกู้กรณีสมาชิกผิดนัดชาระหนี้ และถูกจัดชั้นลูกหนี้
1. ลูกหนี้ชั้นปกติ (ชั้น A) ได้แก่ สมาชิกที่ผิดนัดชาระหนี้ไม่เกิน 2 งวดทั้งติดต่อ
และไม่ติดต่อกัน และสัญญาเงินกู้ค้าประกันที่ผิดนัดชาระหนี้
2. ลูกหนี้ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน (ชั้น B) ได้แก่ สมาชิกที่ผิดนัดชาระหนี้เกินกว่า 2
งวด แต่ไม่เกิน 4 งวด ทั้งติดต่อและไม่ติดต่อกัน
3. ลูกหนี้ชั้นสงสัย (ชั้น C) ได้แก่ สมาชิกที่ผิดนัดชาระหนี้เกินกว่า 4 งวด ทั้ง
ติดต่อและไม่ติดต่อกัน
4. ลูกหนี้ตามข้อ 1 – 3 เมื่อชาระหนี้เงินกู้ที่ผิดนัดทั้งหมดแล้ว ให้มีสิทธิกู้ได้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
 ลูกหนี้ชั้นปกติ (ชั้น A) ให้มีสิทธิกู้เงินตามระเบียบสหกรณ์
 ลูกหนี้ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน (ชั้น B)
 ประเภทเงินกู้สามัญ ให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจาก
หักเงินต้นและดอกเบี้ยงวดแรกแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
 งดกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับถัดจากเดือนที่มีการ
ชาระหนี้ที่ผิดนัดทั้งหมด
 ลูกหนี้ชั้นสงสัย (ชั้น C)
 ประเภทเงินกู้สามัญ จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหัก
เงินต้นและดอกเบี้ยงวดแรกแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 38
 งดกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลา 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่มี
การชาระหนี้ที่ผิดนัดทั้งหมด
5. ลูกหนี้ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน (ชั้น B) และลูกหนี้ชั้นสงสัย (ชั้น C) จะมีสิทธิกู้
ประเภทเงินกู้สามัญได้ตามหลักเกณฑ์ปกติเมื่อชาระหนี้เงินกู้ที่ผิดนัดทั้งหมดครบ 1 ปี
หมายเหตุ สมาชิกที่ถูกจัดชั้นลูกหนี้ทุกระดับ จะต้องชาระหนี้เงินกู้ที่ผิดนัดทุกประเภท
ก่อน จึงจะมีสิทธิ์กู้เงินทุกประเภทของ สอ.นย. ได้

สรุปหลักเกณฑ์การให้กู้แต่ละประเภท
ประเภทเงินกู้
ฉุกเฉิน

ระยะเวลา
เป็นสมาชิก
6 เดือน – 2 ปี
2 ปีขึ้นไป

ฉุกเฉิน อส.ทพ.นย.
พนักงานราชการฯ

สามัญ

50,000

2 เท่า

100,000
ไม่เกินค่าหุ้น
และ/หรือ
เงินฝาก

1/2 เท่า

6 เดือนขึ้นไป
6 เดือน – 2 ปี
2 ปีขึ้นไป

สามัญ อส.ทพ.นย.
6 เดือน – 2 ปี
พนักงานราชการฯ
สามัญ อส.ทพ.นย.
2 ปี – 5 ปี
พนักงานราชการฯ
เพื่อซื้ออาวุธปืน
5 ปี ขึ้นไป
ประจากาย (ปืนพก)
(จ่ายตามโครงการ
6 เดือน
ยก.นย. เท่านั้น)
เพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน
6 เดือน
(ติดตั้งแก๊สรถยนต์
LPG หรือ NGV)
รายงานผลฯภายใน 30วัน

1 เท่า

6 เดือน – 2 ปี
2 ปีขึ้นไป

ฉุกเฉิน อส.ทพ.นย.
พนักงานราชการฯ
ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ

เท่า/เงินได้
รายเดือน

วงเงินกู้
สูงสุด
(บาท)

1 เท่า
90 %
ไม่เกินค่าหุ้น
ของหุ้น
และ/หรือ
และ/หรือ
เงินฝาก
เงินฝาก
100,000
30 เท่า +
หุ้น
1,500,000
40 เท่า +
หุ้น
2,500,000

เงินเหลือทธิ
ผ่อน
ดอกเบี้ย หลังหักหนี้
ชาระ
ร้อยละ งวดแรก
(งวด)
ร้อยละ

12

10

7.5

30

6.5

30

150
180

5 เท่า

50,000

36

10 เท่า

100,000

60

15 เท่า
ตาม
ราคาจริง

150,000

84

70,000

60

100,000

60

ตาม
ราคาจริง

7.5

ประเภทเงินกู้

ระยะเวลา
เป็นสมาชิก

เท่า/เงินได้
รายเดือน

วงเงินกู้
สูงสุด
(บาท)

ผ่อน
เงินเหลือสุทธิ
ดอกเบี้ย
ชาระ
หลังหัก
ร้อยละ
(งวด)
หนี้งวดแรก
ร้อยละ

เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ฯ
รายงานผลฯภายใน
30 วัน
เพื่อซื้อจักรยานฯ
รายงานผลฯภายใน
30 วัน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
เพื่อช่วยเหลือผู้ค้า
ประกัน

6 เดือน

ตาม
ราคาจริง

80,000

60

6.5

30

6 เดือน

ตาม
ราคาจริง

60,000

60

6.5

30

6 เดือน

-

200,000

120 และ
150

7

30

เฉพาะผู้ชาระ
หนี้แทนผู้กู้

-

ตามจานวน
ที่ชาระแทน
ผู้กู้

240
คงยอด

5.5

เหลือพอหัก
ชาระหนี้

เฉพาะผู้ชาระ
หนี้แทนผู้กู้

-

หนี้ตัวเอง +
ชาระแทน
ผู้กู้

240
คงยอด

6.5

เหลือพอหัก
ชาระหนี้

ไม่จากัด

240
คงยอด

6.5

30

7

30

6

30

เพื่อส่งเสริมการศึกษา

6 เดือน

ตาม
ค่าใช้จ่าย
ตลอด
หลักสูตร

เพื่อการแปลงหนีใ้ หม่

ไม่น้อยกว่า 1
ปี

-

หนี้สามัญ
เดิม + ค่า
เบี้ยประกัน

พิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห์

ไม่น้อยกว่า
1 ปี

-

3 ล้านบาท

360
คงยอด
(65 ปี)
360
คงยอด
(70 ปี)

หมายเหตุ : 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามตารางนี้เป็นอัตราดอกเบี้ย ณ 31 ต.ค.58
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท และอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามมติ
คณะกรรมการดาเนินการ สอ.นย.

การส่งเงินงวดชาระหนี้
เงินกู้ทุกประเภท ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และให้ถือว่า
เงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
การขอผ่อนผันเงินงวดชาระหนี้
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผัน
เป็นพิเศษ คณะกรรมการฯ จะผ่อนผันการส่งเงินงวดชาระหนี้ สาหรับเงินกู้สามัญที่กาหนด
ไว้ ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนชาระเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับ
เงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน หรือตามแต่ คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
ขั้นตอนการขอผ่อนผันเงินงวดชาระหนี้
1. กรณีผู้กู้ขอผ่อนผันฯ ให้ผู้กู้แจ้งเหตุแห่งการขอผ่อนผันฯ พร้อมทั้งกรอก
แบบฟอร์มขอผ่อนผันฯ แนบสาเนาบัตรสมาชิก และสาเนาใบจ่ายเงินเดือน จากนั้นเมื่อ
คณะกรรมการเงินกู้ฯ พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้ค้าประกันมากรอกแบบฟอร์มยินยอมและ
รับทราบการขอผ่อนผันฯ ของผู้กู้ พร้อมแนบสาเนาบัตรสมาชิก
2. กรณีผู้ค้าประกันขอผ่อนผันหนี้ที่ส่งชาระแทนผู้กู้ฯ ให้ผู้ค้าฯ แจ้งเหตุแห่ง
การขอผ่อนผันฯ พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มขอผ่อนผันฯ แนบสาเนาบัตรสมาชิก และ
สาเนาใบจ่ายเงินเดือน
การขอผ่อนผันฯ ทุกกรณี จะปิดรับเรื่องภายใน
วันที่ 25 ของทุกเดือน
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ฯ
ในต้นเดือนถัดไป

ดอกเบี้ยเงินกู้
ให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินกู้ที่รับไปหรือต้นเงินกู้คงเหลือ การคิดดอกเบี้ย
เงินกู้ ให้คิดตั้งแต่วันที่ สอ.นย. จ่ายเงินกู้จนถึงวันก่อนวันที่รับชาระคืน เว้นแต่เงินงวด
ชาระหนี้ให้คิดถึงวันสิ้นเดือน
หลักเกณฑ์การส่งหักหนี้สินเงินกู้สามัญ
1. สมาชิกที่ได้รับเงินกู้สามัญ ภายในวันที่ 5 ของเดือน และข้าราชการผู้รับเบี้ยหวัด
บานาญ ภายในวันที่ 3 ของเดือน กรณีนี้ สอ.นย. จะดาเนินการส่งหักหนี้สินเงินกู้สามัญ
สัญญาใหม่ภายในสิ้นเดือนนั้น
2. สมาชิกที่ได้รับเงินกู้สามัญ หลังวันที่ 5 ของเดือน และข้าราชการผู้รับเบี้ยหวัด
บานาญ หลังวันที่ 3 ของเดือน กรณีนี้ สอ.นย. ได้มีการส่งหักหนี้สินสัญญาเก่าไปก่อนแล้ว
ดังนั้น สอ.นย. จะนาเงินที่หักชาระได้ ไปหักชาระเป็นดอกเบี้ยและเงินต้นของเงินกู้สามัญ
สัญญาใหม่ ก่อนที่จะส่งหักเงินกู้สามัญสัญญาใหม่ในเดือนต่อไป (เพื่อลดภาระดอกเบี้ย
งวดแรกของสมาชิก)
หลักเกณฑ์การส่งหักหนี้สินเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1. สมาชิกที่กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในเดือนใด สอ.นย. จะดาเนินการส่งหักหนี้สิน
ในเดือนถัดไป
2. กรณีกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินหักกลบลบหนี้สัญญาใหม่
 สมาชิกที่กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินหักกลบฯ ภายในวันที่ 5 ของเดือน และ
ข้าราชการผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ ภายในวันที่ 3 ของเดือน สอ.นย. จะดาเนินการส่งหัก
หนี้สินเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหม่ในเดือนถัดไป
 สมาชิกที่กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินหักกลบฯ หลังวันที่ 5 ของเดือน และ
ข้าราชการผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ หลังวันที่ 3 ของเดือน กรณีนี้ สอ.นย. ได้มีการส่งหัก
หนี้สินสัญญาเก่าไปก่อนแล้ว ดังนั้น สอ.นย. จะนาเงินที่หักชาระได้ ไปหักชาระเป็น
ดอกเบี้ยและเงินต้นของเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหม่ ก่อนที่จะส่งหักหนี้สินเงินกู้ฯ ใน
เดือนถัดไป

การชาระหนี้สิน
1. การชาระหนี้สินรายเดือน เมื่อ สอ.นย. ส่งหักไปแล้ว แต่ไม่สามารถหักชาระได้
สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินส่งหักรายเดือนได้จาก
 เว็บไซด์ สอ.นย. http://www.thaimarinecoop.com
 ใบจ่ายเงินเดือนของสมาชิก
 ติดต่อหรือโทร.สอบถามได้ที่สานักงาน สอ.นย. เจ้าหน้าที่ฯ จะ
ดาเนินการแจ้งสมาชิกเพื่อให้มาชาระเงินภายในกาหนด ซึ่งสมาชิกจะต้องมาชาระเงินไม่เกิน
วันสิ้นเดือนของเดือนนั้น ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอง
2. ชาระหนี้สินบางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากสมาชิกประสงค์จะชาระหนี้เงินกู้คืน
สหกรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 ชาระหนี้เงินกู้ ภายในวันที่ 5 ของเดือน หลังจากที่ได้รับการชาระหนี้
เงินกู้ดังกล่าวแล้วหากมียอดเงินกู้คงเหลือ สอ.นย. จะส่งหักหนี้สินต่อไป แต่จะคิดดอกเบี้ย
จากเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ชาระ กรณีสมาชิกชาระหนี้เงินกู้หมด สอ.นย. จะไม่ส่งหัก
ในเดือนนั้น
 ชาระหนี้เงินกู้ หลังวันที่ 5 ของเดือน เนื่องจาก สอ.นย. ได้ดาเนินการ
ส่งหักหนี้สินของเดือนนั้นไปก่อนแล้ว เมื่อสมาชิกมาชาระเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด หาก
สอ.นย. สามารถหักเงินหนี้สินประจาเดือนได้ สมาชิกจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ สอ.นย. ได้
ส่งหักหนี้สินไปก่อนแล้ว
3. การชาระหนี้สินที่มีค่าธรรมเนียม
 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต หากผู้กู้ประสงค์ที่จะชาระเงินคืน
บางส่วนหรือทั้งหมด ก่อนกาหนดระยะเวลา 12 งวด ผู้กู้ต้องชาระค่าธรรมเนียมการชาระ
ก่อนกาหนดให้ สอ.นย. ร้อยละ 2 ของจานวนเงินต้นคงเหลือที่นามาชาระคืนโดยไม่รวม
ดอกเบี้ย
 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ หากผู้กู้ประสงค์ที่จะชาระเงินคืน
บางส่วนหรือทั้งหมด ก่อนกาหนดระยะเวลา 36 งวด ผู้กู้ต้องชาระค่าธรรมเนียมการชาระ
ก่อนกาหนดให้ สอ.นย. ร้อยละ 2 ของจานวนเงินต้นคงเหลือที่นามาชาระคืนโดยไม่รวม
ดอกเบี้ย
4. กรณีสมาชิกได้ทาประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ไว้
เมื่อสมาชิกได้ชาระหนี้สิน
ทั้งหมดแล้ว หากประสงค์จะเวนคืนกรมธรรม์ฯ สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
 สาหรับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สมาชิกกรอก

แบบฟอร์มการขอเวนคืนกรมธรรม์ฯ
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตร
ข้าราชการ, สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาหมายเลขบัญชีธนาคาร และสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ที่แสดงการชาระหนี้หมด
 สาหรับบริษัทไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สมาชิกแนบหลักฐาน
สาเนากรมธรรม์ประกันชีวิต, สาเนาบัตรสมาชิก สอ.นย., สาเนาบัตรประชาชน หรือ
สาเนาบัตรข้าราชการ, สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาหมายเลขบัญชีธนาคาร และสาเนา
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงการชาระหนี้หมด
วิธีการชาระหนี้
1. ชาระเป็นเงินสดได้ที่ สานักงาน สอ.นย. ทุกวันทาการ ตั้งแต่เวลา 0830 -1200
และ 1300 -1430
2. โอนเข้าบัญชี สอ.นย. ผ่านธนาคารได้ 7 ธนาคาร ในชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จากัด ดังนี้
 ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี 302 - 2 – 41892 – 9
 ธนาคารกรุงไทย
สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี 230 – 1 – 28063 – 2
 ธนาคารออมสิน
สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี 020003658687
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี 162 - 2 – 43997 – 9
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี 656 – 2 – 28265 – 7
 ธนาคารกรุงศรี
สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี 231 - 1 – 39237 – 4
 ธนาคารธนชาต
สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี 672 – 6 – 00480 – 9
 การชาระเงินที่ สอ.นย. ทุกครั้งสมาชิกต้องได้รับ
ใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้องก่อนออกจาก สอ.นย.
 กรณีสมาชิกโอนเงินมาชาระหนี้ สมาชิกต้องสอบถาม
ยอดเงินที่จะชาระหนี้ก่อน และเมื่อสมาชิกได้โอนเงินมาชาระแล้ว ให้
สมาชิกแจ้งให้ สอ.นย. ทราบอีกครั้ง
 หากสมาชิกโอนเงินชาระหนี้เกินจากยอดเงินที่
ชาระจริง สมาชิกสามารถขอรับเงินคืนได้หลังจากที่ สอ.นย. ได้ทาการ
ออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

-

การรับเงินคืน (กรณีสมาชิกชาระหนี้หลังวันที่ 5 ของเดือน)
สมาชิกขอรับเงินคืนได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ของเดือนถัดไป โดย
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก โดยให้บริการ 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
2. โอนเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.นย. ของสมาชิก
3. รับเป็นเงินสดได้ที่สานักงาน สอ.นย. ได้ทุกวันทาการ ตั้งแต่เวลา 0900 -1200
และ 1300 -1430
ผลกระทบ เมื่อสมาชิกผิดนัดและค้างส่งเงินค่าหุ้นและเงินงวดชาระหนี้
1. สมาชิกขาดส่งเงินค่าหุ้น
 ไม่มสี ิทธิ์ได้รับเงินปันผลในเดือนที่ขาดส่ง
 ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้
 เมื่อสมาชิกต้องการกู้เงินครั้งใหม่จะต้องชาระค่าหุ้นที่ขาดส่งให้ครบก่อน
2. สมาชิกค้างส่งเงินงวดชาระหนี้
 ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น
 ไม่มีสิทธิ์รับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรในปีนั้น
 ไม่มีสิทธิ์ค้าประกันเงินกู้
 เมื่อสมาชิกต้องการกู้เงินครั้งใหม่ จะต้องชาระหนี้ที่ค้างส่งให้เสร็จสิ้น
ก่อน และจะถูกลดสิทธิ์ในการกู้เงิน ตามประกาศการให้สินเชื่อสาหรับสมาชิกที่ผิดนัดชาระ
หนี้
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินปันผล
1. สมาชิกมีสิทธิรับเงินปันผลตามหุ้น โดยหุ้นที่สมาชิกชาระต่อ สอ.นย.ภายในวันที่
7 ของเดือน สอ.นย. จะคานวณเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชาระต่อ
สอ.นย. หลังวันที่ 7 ของเดือน สอ.นย. จะคานวณเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป
2. อัตราเงินปันผลเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
3. สมาชิกที่ลาออกจาก สอ.นย. หลังวันที่ 30 กันยายน จะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล
ในปีนั้น

เงินเฉลี่ยคืน
1. สมาชิกที่กู้เงินกับ สอ.นย. จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจานวนรวมของ
ดอกเบี้ยเงินกู้ในปีนั้น ยกเว้นสมาชิกที่ผิดนัดการชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด
จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น
2. อัตราเงินเฉลี่ยคืนเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
วิธีการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
1. โอนเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกรับเงินเดือน
2. โอนเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกขอเปลี่ยนแปลง ซึ่งสมาชิกต้องแจ้งภายใน 31
ตุลาคม ของทุกปี (ให้บริการผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารออมสิน และ
บัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อของสมาชิกเท่านั้น)
3. โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย.ของสมาชิก สามารถแจ้งความประสงค์
ได้ภายใน 31 ต.ค.ของทุกปี
4. โอนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น สมาชิกสามารถสมทบทุนเรือนหุ้นได้เฉพาะปี หรือ
ตลอดอายุการเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์การสมทบทุนเรือนหุ้น
ได้ภายใน 15 ก.ย.ของทุกปี
5.กรณีสมาชิกเป็นสมาชิก สสอท.และ สส.ชสอ. สมาชิกสามารถนาเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนหักชาระเงินค่าฌาปนกิจฯ ได้ โดยแจ้งความประสงค์ภายใน 30 ก.ย.ของทุกปี

ข้อควรจา
กรณีสมาชิกใช้บัญชีธนาคารที่รับเงินเดือนโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหาก
สมาชิกมีการเปลีวิ่ยธนแปลงบั
ญชีการรั
นเดือนดันงเฉลี
กล่า่ยวต้
ีการคานวณเงิ
นปับนเงิผลและเงิ
คืนองแจ้งรีบให้ สอ.นย.
ทราบภายใน 31 ต.ค.ของทุกปี ทันที เพื่อประโยชน์ในการรับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก

วิธีการคานวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
เงินปันผล = มูลค่าหุ้นในเดือน x จานวนเดือนที่มีหุ้นตามปีบัญชี x อัตราเงินปันผล
ตัวอย่าง การคานวณเงินปันผล ประจาปี 2558 อัตราจ่ายเงินปันผล 7.1%
สมาชิกมีทุนเรือนหุ้น ณ 30 ก.ย.57 จานวน 169,400 บาท ส่งค่าหุ้นเดือนละ
2,000 บาท แทนค่าตามสูตรฯ ดังนี้
เดือน

มูลค่าหุ้น

หุ้นยกมา ก.ย.57 169,400

การคานวณ

เงินปันผล

169,400 x 12 x 7.1%
12,027.40
12
ต.ค.57
2,000
2,000 x 11 x 7.1%
130.17
12
พ.ย.57
2,000
2,000 x 10 x 7.1%
118.33
12
ธ.ค.57
2,000
2,000 x 9 x 7.1%
106.50
12
ม.ค.58
2,000
2,000 x 8 x 7.1%
94.67
12
ก.พ.58
2,000
2,000 x 7 x 7.1%
82.83
12
มี.ค.58
2,000
2,000 x 6 x 7.1%
71.00
12
เม.ย.58
2,000
2,000 x 5 x 7.1%
59.17
12
พ.ค.58
2,000
2,000 x 4 x 7.1%
47.33
12
มิ.ย.58
2,000
2,000 x 3 x 7.1%
35.50
12
ก.ค.58
2,000
2,000 x 2 x 7.1%
23.67
12
ส.ค.58
2,000
2,000 x 1 x 7.1%
11.83
12
สมาชิกรายนี้ได้รบั เงินปันผล ประจาปี 2558 จานวน 12,808.40 บาท

เงินเฉลี่ยคืน = ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกสัญญาที่ชาระตามปีบัญชี x อัตราเงินเฉลี่ยคืน
ตัวอย่าง การคานวณเงินเฉลี่ยคืน ประจาปี 2558

อัตราจ่ายเงินเฉลี่ยคืน 12.5%

ในปี 2558 (ต.ค.57 - ก.ย.58)
สมาชิกได้ส่งชาระดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
จานวน 85,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน 20,000
บาท และดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จานวน 2,000 บาท แทนค่าตามสูตร ดังนี้

เงินเฉลี่ยคืน = ( 85,000 + 20,000 + 2,000 ) x 12.5%
= 107,000 x 12.5%
= 13,375 บาท

ฝากเงินกับสหกรณ์ได้รับดอกเบี้ยสูงสุดโดยไม่เสียภาษี
ประเภทเงินฝากของ สอ.นย.
1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 ฝากได้สูงสุด 5 ล้านบาท/บัญชี
 ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง หากมีการถอนมากกว่า 1 ครั้งภายในเดือน สอ.นย.
คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของยอดเงินที่ถอน ขั้นต่่า 100 บาท
 ค่านวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน จ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน (ต้องมียอดเงินคงเหลือใน
บัญชีเงินฝาก ขั้นต่่า 1,000 บาท จึงจะค่านวณดอกเบี้ยให้)
 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ สอ.นย. (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75)
2. เงินฝากออมทรัพย์
 เปิดบัญชีขั้นต่่า 100 บาท (ใช้บัตรสมาชิก สอ.นย. ในการขอเปิดบัญชี)
 ฝากได้สูงสุด 5 ล้านบาท/บัญชี
 สามารถฝากเงินโดยตัดผ่านจากเงินเดือนได้ (ขั้นต่่า 200 บาท)
 สามารถถอนเงินกี่ครั้งก็ได้ภายในเดือน (คงเหลือยอดเงินในบัญชีขั้นต่่า 100
บาท)
 คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (สามารถน่าสมุดมาปรับดอกเบี้ย
ได้ทุกต้นเดือนเมษายน และ ต้นเดือนตุลาคม)
 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ สอ.นย. (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75)
3. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์
 เปิดบัญชีขั้นต่่า 100 บาท (ใช้บัตรสมาชิก สอ.นย. ในการขอเปิดบัญชี)
 ฝากสูงสุด 40,000 บาท/บัญชี
 สามารถถอนเงินกี่ครั้งก็ได้ภายในเดือน (คงเหลือยอดเงินในบัญชีขั้นต่่า 100
บาท)
 คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (สามารถน่าสมุดมาปรับ
ดอกเบี้ยได้ทุกต้นเดือนเมษายน และ ต้นเดือนตุลาคม)
 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ สอ.นย. (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75)

4. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน
การเปิดบัญชีเงินฝาก และการฝากเงินเข้าบัญชี สามารถฝากได้ตามระยะเวลา
การรับเงินฝากที่ สอ.นย. กาหนด และต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อรองรับดอกเบี้ย
เงินฝากของทุกสิ้นเดือน

ประเภทเงินฝาก

ระยะเวลา

เปิดบัญชี

ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน 1

1 ปี

250,000

ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน 2

2 ปี

500,000

ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน 3

3 ปี

1,000,000

จากัดบัญชี
10,000,000

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการรับฝากเงิน เป็นไปตามประกาศของ สอ.นย.
การถอนเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทเงินฝาก

ระยะเวลา
1 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละ
4.00

อัตราดอกเบี้ย
(ถอนก่อนกาหนด)
ร้อยละ
1.50

ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน 1
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน 2

2 ปี

4.25

1.75

ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน 3

3 ปี

4.50

2.00

 ต้องถอนเงินฝากทั้งจานวนที่นามาฝากในแต่ละครั้ง โดย สอ.นย. จะเรียกคืน
ดอกเบี้ย ที่จ่ายไปแล้ว (เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์) ทั้งจานวน และคานวณดอกเบี้ยให้ใน
อัตราที่กาหนด (อัตราดอกเบี้ยถอนก่อนกาหนด)
 คานวณดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน โดยโอนเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ระยะเวลาติดต่อทาธุรกรรมที่ฝ่ายการเงิน
 เช้า 0900 – 1200 และ บ่าย
1300 – 1430
โทรศัพท์ : ทร. 61047 – 8 ต่อ 25 ทศท. 0 - 3830 - 8309 ต่อ 25
มือถือ 08 - 5970 - 1274 หรือ 08 - 4143 - 0974

บัญชีธนาคารรองรับการโอนเงินฝากของสมาชิก
ธนาคารทหารไทย (สาขาสัตหีบ) ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จากัด เลขที่ 302-2-41892-9
ธนาคารกรุงไทย (สาขาสัตหีบ) ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จากัด เลขที่ 230-1-28063-2
ธนาคารออมสิน (สาขาสัตหีบ) บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ชื่อบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด เลขที่ 020003658687
ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสัตหีบ) ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จากัด เลขที่ 162-2-43997-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาสัตหีบ) ชื่อบัญชี สหกรณ์ออม
ทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด เลขที่ 656-228265-7
ธนาคารกรุงศรี (สาขาสัตหีบ) ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จากัด เลขที่ 231-1-39237-4
ธนาคารธนชาต (สาขาสัตหีบ) ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จากัด เลขที่ 672-6-00480-9

วิธีการคิดคานวณดอกเบี้ยเงินฝาก
= เงินต้นคงเหลือ X อัตราดอกเบี้ย X จานวนวันในการคิดดอกเบี้ย
365 วัน
ตัวอย่าง
นายออมทรัพย์ มีเงินฝากคงเหลือหลังจากทบดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่
30 ก.ย.57 จานวน 1,250,000 บาท มีรายการฝาก – ถอนเงิน ดังนี้
วันที่ 6 ม.ค.58
ฝากเงินจานวน 100,000 บาท
วันที่ 10 ก.พ.58 ฝากเงินจานวน 150,000 บาท
วันที่ 18 มี.ค.58 ถอนเงินจานวน 200,000 บาท
สหกรณ์จะคิดคานวณดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 31 มี.ค.58 มีวิธีการคานวณ
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้
ช่วงที่ 1 คานวณวันที่คิดดอกเบี้ย ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 – 5 ม.ค.58 ได้ 97 วัน
คานวณดอกเบี้ยเงินฝาก ได้ 1,250,000 x 3.75% x 97 วัน = 12,457.19

365 วัน

ช่วงที่ 2 คานวณวันที่คิดดอกเบี้ย ตั้งแต่ 6 ม.ค.58 – 9 ก.พ.58 ได้ 35 วัน
คานวณดอกเบี้ยเงินฝาก ได้ 1,350,000 x 3.75% x 35 วัน = 4,854.45

365 วัน

ช่วงที่ 3 คานวณวันที่คิดดอกเบี้ย ตั้งแต่ 10 ก.พ.58 – 17 มี.ค.58 ได้ 36 วัน
คานวณดอกเบี้ยเงินฝาก ได้ 1,500,000 x 3.75% x 36 วัน = 5,547.95

365 วัน

ช่วงที่ 4 คานวณวันที่คิดดอกเบี้ย ตั้งแต่ 18 มี.ค.58 – 31 มี.ค.58 ได้ 14 วัน
คานวณดอกเบี้ยเงินฝาก ได้ 1,300,000 x 3.75% x 14 วัน = 1,869.86

365 วัน

ฉะนั้น ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มี.ค.58 คือ
12,457.19 + 4,854.45 + 5,547.95 + 1,869.86 = 24,729.45 บาท
และ ยอดเงินฝากคงเหลือหลังทบดอกเบี้ย คือ
1,300,000 + 24,729.45 = 1,324,729.45 บาท

ข้อปฏิบัติในการฝาก – ถอนเงิน
1. ปัจจุบันสามารถฝากเงินได้ ไม่จากัดจานวนเงินฝากต่อครั้งต่อเดือนแต่ 1 บัญชี
ฝากได้สูงสุด 5,000,000 บาท หรือตามประกาศของ สอ.นย.
2. กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของ สอ.นย. เพื่อนาฝากเข้าบัญชีสมาชิก
ต้องโทร. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ สอ.นย. ทราบทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก
3. ถอนเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 วันทาการ
4. ถอนเงินต้องนาบัตรสมาชิก สอ.นย. มาด้วยทุกครั้ง และลงลายมือชื่อให้ตรงกับ
บัตร สอ.นย.
5. กรณีถอนเงินโดยการมอบฉันทะ สมาชิกเจ้าของบัญชีต้องมอบสมุดคู่ฝาก และ
บัตรสมาชิก สอ.นย. ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อในใบถอนเงินที่ช่อง “ลายมือชื่อ
เจ้าของบัญชี” และ “ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ” สาหรับผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้บัตร
สมาชิก สอ.นย. หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน ก็ได้
6. กรณีสมุดบัญชีคู่ฝากของสมาชิกสูญหาย
 สมาชิกนาใบแจ้งความมาติดต่อขอทาสมุดคู่ฝากเล่มใหม่
 ชาระค่าธรรมเนียมทาสมุดใหม่ 50 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3.75 ตั้งแต่ 1 ม.ค.53
ระยะเวลา
จานวนเงิน
1 ปี
6 เดือน
1 เดือน
5,000,000
187,500
93,750
15,625
4,000,000

150,000

75,000

12,500

3,000,000
2,000,000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

112,500
75,000
37,500
33,750
30,000
26,250
22,500
18,750
15,000
11,250
7,500
3,750
1,875
1,500
1,125
750
375

56,250
37,500
18,750
16,875
15,000
13,125
11,250
9,375
7,500
5,625
3,750
1,875
937.50
750
562.50
375
187.50

9,375
6,250
3,125
2,812.50
2,500
2,187.50
1,875
1,562.50
1,250
937.50
625
312.50
156.25
125
93.75
62.50
31.25

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยที่คานวณดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราดอกเบี้ยที่คิดตาม
ระยะเวลาในการฝากเงิน ซึ่งยังไม่ได้นาดอกเบี้ยไปทบรวมเป็นเงินต้น

ตัวอย่างใบฝาก – ถอนเงิน
ใบฝากเงิน

4154

/

5 ม.ค.xx
น.ส.ทัชชญา โฆษิตธนภัค

/
100,000 -

หนึ่งแสนบาทถ้วน

100,000 -

ทัชชญา

081- 1234567

ใบถอนเงิน

4154

5 ม.ค.xx
น.ส.ทัชชญา โฆษิตธนภัค

/
ห้าหมื่นบาทถ้วน

50,000.ลายมือชื่อตามบัตรสมาชิก

ลายมือชื่อตามบัตรสมาชิก

ใบถอนเงิน (กรณีมอบฉันทะ)

4154

5 ม.ค.xx
น.ส.ทัชชญา โฆษิตธนภัค

/
ห้าหมื่นบาทถ้วน

50,000.-

นาง สุณานี อินทปิ่น
สอ.นย.
1579/57
สอ.นย.
10 ธ.ค.52
ลายมือชื่อเจ้าของบัญชีตามบัตรสมาชิก
ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะตามบัตรสมาชิก

10 ธ.ค.58

ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี
ตามบัตรสมาชิก

ลายมือชื่อผู้รับเงินตามบัตรสมาชิก

ตัวอย่างสมุดคู่ฝากสอ.นย.
สมุดคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

สมุดคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์

สมุดคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน

สมุดคู่ฝาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน 1

การให้บริการแก่สมาชิกผ่านช่องทางเว็บไซต์
ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกาศ และข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสมาชิก
2. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
การใช้บริการเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว สมาชิกจะต้องลงทะเบียนผ่านทางว็บไซต์
สอ.นย. เพื่อใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ดังนี้
1. เว็บไซต์สอ.นย. “http://www.thaimarinecoop.com”
2. Login ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวด้วย หมายเลขสมาชิก 5 หลัก (Username)
และรหัสผ่าน (Password)
3. คลิ๊กเข้าสู่ระบบ (Enter) สาหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บแล้ว

4
3

5

4. สมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ให้ทาการลงทะเบียนก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าถึง
ข้อมูลของสมาชิก โดยคลิ๊ก ที่ “ลงทะเบียน” แล้ว ระบุข้อ มูลส่ว นตัว ให้ค รบทุก รายการ
ดังนี้
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 ระบุหมายเลขทะเบียนให้ครบ 5 หลัก ตัวอย่าง (00123)
 ระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก ไม่ต้องใส่ขีด (-)
 ไม่ต้องระบุคานาหน้าชื่อ
 ระบุ วัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง ตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี (1/1/2558)
 กาหนดรหัสผ่านสูงสุดไม่เกิน 13 ตัวอักษร จะกาหนดตัวเลขอย่างเดียว หรือ
กาหนดตัวอักษรผสมกับตัวเลขก็ได้ (เพือ่ ใช้ในการ Login ครั้งต่อ ๆ ไป)
 เมื่อลงทะเบียนขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทาการอนุมัติให้โดย
อัตโนมัติ
5. สาหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนแล้วแต่ลืมรหัสผ่าน ให้คลิ๊กที่ “ลืมรหัสผ่าน”
แล้ว ท าการระบุข้ อ มูลส่ ว นตัว เหมือ นกับลงทะเบียนครั้งแรก หลั งจากระบบตอบรั บ
สามารถ Login ได้เลย

การทาบัตรประจาตัวสมาชิก
สมาชิกที่ต้องการทาบัตรประจาตัวไม่ว่าจะเป็นกรณีบัตรหมดอายุ
บัตรหาย
บัตรชารุด เปลี่ยนลายมือชื่อ หรือกรณีอื่น ๆ ก็ตาม ซึ่ งสมาชิกบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ
ถึงขั้นตอนในการทาบัตร หรือเมือ่ เข้ามาในสานักงาน สอ.นย. แล้ว ไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อ
กับฝ่ายไหนก่อน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารทนเทศ จึงได้จัดทาแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติพร้อมคาอธิบาย
ในการทาบัตรประจาตัวสมาชิก เพือ่ เป็นการอานวยความสะดวกให้กับสมาชิก ดังนี้
1. กดบัตรคิวหมายเลข 1 “หนึ่ง” นั่งรอหน้าช่องหมายเลข 6 “หก”
(ฝ่ายธุรการ) เพื่อขอรับแบบฟอร์มคาขอมีบัตร หลังจากที่สมาชิกกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้นาไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการอีกครั้ง เพื่อตรวจความถูกต้อง
และลงรับเอกสารตามขั้นตอน
2. ในกรณีที่บัตรหาย บัตรชารุด เปลี่ยนลายมือชื่อ หรือกรณีอื่น ๆ สมาชิก
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมในการขอมีบัตรใหม่ จานวนเงิน 30 บาท หลังจากเสร็จขั้นตอน
ที่ 1 ให้สมาชิกนาแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นที่ฝ่ายการเงิน เพือ่ ชาระค่าธรรมเนียม
3. หลังจากชาระค่าธรรมเนียมแล้ว นาแบบฟอร์มไปยื่นเรื่องเพื่อขอทาบัตรใหม่
ที่ “ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อถ่ายรูป ทาบัตร และรอรับบัตรได้เลย
4. ในกรณีที่บัตรหมดอายุ สมาชิกไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียม หลังจากยื่นให้
เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจและลงรับเอกสารแล้ว ให้นาแบบฟอร์มไปยื่นที่ “ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ” และรอรับบัตรได้เลย
1
4

3
ขั้นตอนการทาบัตรสมาชิก

2

สาหรับสมาชิกที่อยู่นอกพื้นที่สัตหีบ
และมีความจาเป็นต้องทาบัตรเพื่อ
ใช้ค้าประกันหรือยื่นเรื่องกู้ต่าง ๆ สมาชิกสามารถทาบัตรได้โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่เว็บไซต์ “http://www.thaimarinecoop.com” หัวข้อ “ดาวน์โหลด” กรอก
แบบฟอร์มแล้วส่งทางไปรษณีย์ถึง สนง.สอ.นย. เพื่อทาบัตรใหม่ โดยประกอบไปด้วย
เอกสารดังนี้
 แบบฟอร์มคาขอมีบัตรใหม่
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
 บัตรประจาตัวสมาชิกฉบับเก่า (ตัวจริง) ยกเว้นกรณีบัตรหาย
 กรณียื่นเรื่องกู้ หรือใช้ค้าประกัน ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “คายินยอม
ให้ลงลายมือชื่อ” พร้อมกรอกรายละเอียดแนบด้วย
 กรณีบัตรหายต้องแนบหลักฐานใบแจ้งความ หรือหนังสือขอทาบัตร
สมาชิก สอ.นย.ใหม่ เนือ่ งจากบัตรสูญหาย
6. การชาระค่าธรรมเนียมบัตร ในกรณีทสี่ มาชิกยื่นเรื่องขอทาบัตรสมาชิก
ทางไปรษณีย์ และยื่นเรื่องทาบัตรสมาชิกผ่านทาง Email สอ.นย.
 สมาชิก สามัญทั่วไปส่งหักค่าธรรมเนียมบัตรพร้อมกับหนี้สิน
ประจาเดือนของสมาชิก
 สมาชิกสมทบ โอนเงินชาระค่าทาบัตรสมาชิกผ่านทางธนาคารที่
สอ.นย. มีบัญชีอยู่ โดยชาระค่าธรรมเนียมบัตร 30 บาท แล้วแจ้งการโอนเงินมายัง
สอ.นย. ให้ทราบ เพื่อจะได้ดาเนินการทาบัตรต่อไป
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการห้องบัตร
หากสมาชิกไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง แต่ใช้บริการผ่านทางไปรษณีย์
หรือผ่านทาง Email สอ.นย. หากสมาชิกต้องการใช้สาเนาบัตร ประกอบ
เรื่องใด ให้สมาชิกแจ้งความต้องการใช้บัตรมาในแบบฟอร์มด้วย เพื่อ
เจ้าหน้าที่ห้องบัตร จะได้ดาเนินการให้ตามที่ต้องการ ก่อนดาเนินการ
ส่งบัตรให้สมาชิกผ่านหน่วยต้นสังกัดต่อไป

สวัสดิการต่าง ๆ สาหรับสมาชิก
1. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก
 จ่ายเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก เพือ่ เป็นการบารุงขวัญและ
กาลังใจแก่สมาชิก จานวน 1,500 บาท ต่อทายาท 1 คน
 กาหนดยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่
บุตรเกิด โดยเสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาของตนเอง ถึงระดับ ผบ.พัน.หรือเทียบเท่า
 หลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
 สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
 สาเนาทะเบียนบ้านบุตร
 สาเนาใบสูติบัตรบุตร
2. สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 จานวนเงินทุนส่งเสริมการศึกษา แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
 อนุบาล ทุนละ 2,000 บาท
 ประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท
 มัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ 3,500 บาท
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อุดมศึกษาทุนละ4,000 บาท
 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้ปีละ 1 ทุน เท่านั้น และไม่เกิน
2 ปีติดต่อกัน
 สมาชิกที่สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้เสนอรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาของตนเอง
สาหรับสมาชิกที่ไม่ได้สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้เสนอรายงานต่อประธานกรรมการดาเนินการ สอ.นย. (ประมาณเดือน มี.ค. ของทุกปี)
 หลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
 สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
 ใบจ่ายเงินเดือน
 สาเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ขอรับทุน
 หนังสือรับรองของสถานศึกษา

3. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก
 จ่ายให้แก่สมาชิกที่เข้ารับการรักษา และเป็น
คนไข้ในของ สถานพยาบาลของทางราชการ และ สถานพยาบาล
ของเอกชน ในอัตราคืนละ 300 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั้ง ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง
 กาหนดยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
ออกจากสถานพยาบาล โดยเสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาของตนเอง ถึงระดับ ผบ.พัน.
หรือเทียบเท่า
 หลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
- หนังสือรับรองของแพทย์ หรือของสถานพยาบาล หรือใบเสร็จรับเงิน
ที่ระบุระยะเวลาเข้ารับการรักษา ฉบับจริง
4. สวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก ในวันปีใหม่แต่ละปี
สอ.นย. จ่ายเงินสวัสดิการเป็นมูลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกตาม
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ สอ.นย.

5. สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการดารงชีพแก่สมาชิก
ที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ
5.1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ (ในเวลาปกติ)
5.1.1สมาชิกที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 เป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี
 เป็นสมาชิก 3 ปีไม่ถึง 7 ปี
 เป็นสมาชิก 7 ปีขึ้นไป

ได้รับ 10,000 บาท
ได้รับ 20,000 บาท
ได้รับ 30,000 บาท

5.1.2 สมาชิกที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนสูญเสียอวัยวะ

สูญเสียอวัยวะ
แขนขาดข้างหนึ่ง
ขาขาดข้างหนึ่ง
ตาบอดข้างหนึ่ง
สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
หูหนวกข้างหนึ่ง

อายุการเป็นสมาชิก / เงินสงเคราะห์
ไม่ถึง 3 ปี
3 ปีแต่ไม่ถึง 7 ปี
7 ปีขึ้นไป
รวมแล้วไม่เกิน รวมแล้วไม่เกิน รวมแล้วไม่เกิน
10,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
6,000
12,000
18,000
5,000
10,000
15,000
5,000
10,000
15,000
8,000
16,000
24,000
5,000
10,000
15,000

5.2 การสูญเสียอวัยวะหลายส่วน ให้คานวณเงินสงเคราะห์ทุกส่วน แต่เมื่อ
รวมแล้วต้องไม่เกินทีก่ าหนดไว้
5.3 สมาชิกที่ได้รับเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 5.1.1 ไปแล้ว เป็นอันหมดสิทธิ
รับเงิน ตามข้อ 5.1.2
5.4 สมาชิกที่ได้รับเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 5.1.2 แล้ว หากต่อมาเป็นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 5.1.1 ได้อกี
5.5 หลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
 สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก
 สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
 สาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ/ผู้อนุบาล
 สาเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอานาจ/ผู้อนุบาล
 หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล
 หนังสือรับรองแพทย์

6. สวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสีย
อวัยวะ (เพิ่มเติมข้อ 5.)
สมาชิกที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสีย
อวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉกุ เฉิน ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมอีก เป็นเงิน
20,000 บาท
สมาชิกที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสีย
อวัยวะสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมอีก
เป็นเงิน 10,000 บาท
หลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
 สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก
 สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
 สาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ/ผู้อนุบาล
 สาเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอานาจ/ผู้อนุบาล
 หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล
 หนังสือรับรองแพทย์
หมายเหตุ : สวัสดิการตามข้อ 5. สมาชิก หรือผู้ได้รับมอบอานาจหรือผู้อนุบาล
ต้องแจ้งความจานงในการขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ฯ ภายใน 60 วัน นับ
ตั้งแต่วันที่แพทย์ของสถานพยาบาลที่ทาการรักษา ให้การวินิจฉัย การขอรับ
สวัสดิการเงินสงเคราะห์ฯ ตามข้อ 6 ให้ยื่นแบบขอรับสวัสดิการฯ ภายใน 120 วัน

7. สวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน จ่ายเงินบารุงขวัญให้แก่สมาชิก
ที่เข้ารับรักษาเป็นคนไข้ในของสถานพยาบาลติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 7 วัน รายละ 2,000 บาท

8. สวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก
 สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงิน ต้องเป็นผู้เกษียณอายุราชการ หรือ
อายุการทางาน หรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจากการ
ทางาน โดยมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
 การคิดคานวณเงินฯ ให้คานวณจากจานวนปีที่เป็นสมาชิกคูณด้วย
หนึ่งร้อย ทั้งนี้จานวนเงินบาเหน็จต้องไม่เกิน 3,000 บาท
 สมาชิกต้องยื่นเอกสารขอรับเงิน ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่เกษียณ
อายุราชการ หรืออายุการทางาน หรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจากการทางาน
 หลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
 สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก
 สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการทางานครั้งแรก
 สาเนาคาสั่งให้ออกจากราชการการทางาน

9. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
 เงินสงเคราะห์จัดการศพ 10,000 บาท
 เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
 เป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี สงเคราะห์ครอบครัว 20,000 บาท
 เป็นสมาชิก 3 ปีไม่ถึง 7 สงเคราะห์ครอบครัว 40,000 บาท
 เป็นสมาชิก 7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปี สงเคราะห์ครอบครัว 60,000 บาท
 เป็นสมาชิก 13 ปีขึ้นไป สงเคราะห์ครอบครัวตามจานวนปีที่เป็น
สมาชิกปีละ 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 หลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
 สาเนาใบมรณบัตรสมาชิก
 สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
 สาเนาทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิรับเงิน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มีสิทธิรับเงิน

10. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต (เพิ่มเติมจากข้อ 9)
 สมาชิกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน
จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มเติมจากข้อ 9. เป็นเงิน 30,000 บาท
 สมาชิกที่เสียชีวิตสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน
จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มเติมจากข้อ 9. เป็นเงิน 15,000 บาท
 การพิจารณาให้การสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่
หรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ จะพิจารณาจากหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จาก
หน่วยต้นสังกัดระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป พร้อมเอกสารอื่นที่จาเป็นเพือ่ ประกอบ
ในการพิจารณา
 หลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
 สาเนาใบมรณบัตรสมาชิก
 สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
 สาเนาทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิรับเงิน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มีสิทธิรับเงิน
หมายเหตุ : สวัสดิการตามข้อ 9. กาหนดยื่นแบบขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 60 วัน
การขอรับสวัสดิการกรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน ยื่นแบบขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

11. สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
 “ครอบครัว” หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา
และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก เว้นบุตรบุญธรรม
 ให้การสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต รายละ
1,500 บาท
 กรณีสมาชิกจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. จ่ายเพิ่มไม่เกิน 1,000 บาท

 กาหนดยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
บุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
โดยสมาชิกเสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชา
ของตนเอง ถึงระดับ ผบ.พัน.หรือเทียบเท่า
 หลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
 สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
 สาเนาใบมรณบัตรสมาชิก
 สาเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
 สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 ใบเสร็จรับเงินค่าพวงหรีด
 ภาพถ่ายพวงหรีดในนาม สอ.นย. จานวน 1 ภาพ

12. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
กรณีทรัพย์สินของสมาชิกได้รับความเสียหาย
เนื่องจากประสพภัยพิบัติต่างๆ มูลค่าความเสียหาย 30,000 บาท ขึ้นไป ได้รับเงิน
สงเคราะห์ 4,000 บาท
 หลักฐานประกอบคาขอยื่นรับเงินสงเคราะห์
 บันทึกของเจ้าพนักงานสอบสวน หรือรายการประเมิน
ค่าเสียหายของทรัพย์สินทุกรายการ ที่ได้คารับรองจากเจ้าพนักงานปกครองท้องที่
 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
 คารับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดระดับ ผบ.พัน. หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป
 ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย
 ให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติเท่านั้น ยื่นคาร้อง
ขอรับเงินสงเคราะห์ด้วยตนเอง ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วั นประสบเหตุ

13. สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ค้าประกันเงินกู้
สอ.นย.จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษ ร้อยละ 50 ของจานวนหุ้น
ที่ผู้กู้มีอยู่ใน สอ.นย. ณ วันที่โอนหนี้ให้แก่ผู้ค้าประกัน
แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และไม่เกินหนี้สินคงเหลือ หลังจาก สอ.นย.นาค่าหุ้น เงินฝาก
และสิทธิเรียกร้องที่ผู้กู้ หรือบุคคลในครอบครัว หรือทายาท ที่มอี ยู่ในสหกรณ์ รวมถึงเงิน
ประกันชีวิต หรือเงินประกันหนี้สิน หรือเงินสงเคราะห์จาก สสอท.และ สส.ชสอ. มาหัก
ชาระหนี้แล้ว
ก้าหนดยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการ
เมื่อสหกรณ์ได้โอนหนี้สินเงินกู้ให้แก่ผู้ค้าประกัน โดยความยินยอมของ
ผู้ค้าประกันเงินกู้แล้ว
ให้ผู้ค้าประกันเงินกู้เขียนคาร้องขอรับเงินสงเคราะห์พิเศษตาม
แบบฟอร์มที่สหกรณ์กาหนด
หลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
- สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก
- สาเนาสัญญาเงินกู้
- สาเนาสัญญาค้าประกันทุกรายสาหรับหนี้สินรายนั้น
- หลักฐานที่ผู้กไู้ ม่สามารถชาระหนี้ได้ (เสียชีวิต หนีราชการ เป็นต้น)
- หลักฐานแสดงการโอนหนี้ให้แก่ผู้ค้าประกันเงินกู้
- อืน่ ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
การน้าเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน เงินกู้
มาหักชาระหนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการมีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินสวัสดิการฯ สอ.นย. จะ
ดาเนินการนาเงินสวัสดิการฯ มาหักชาระหนี้ให้ผู้ค้าประกันในวันทาการวันแรกของเดือน
ถัดจากเดือนที่อนุมตั ิ
2. การจ่ายเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้มิได้
ทาให้ผู้กู้ หรือทายาทผู้กู้ หรือผู้ค้าประกันฯ หลุดพ้นภาระหนี้สินและความรับผิดทาง
กฎหมายตามสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้าประกันทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแต่อย่างใด ดังนั้น
สอ.นย. จะดาเนินการติดตามทวงถาม และดาเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด และในกรณีที่

สอ.นย. ได้รับชาระหนี้ สอ.นย. จะนาเงินเหล่านั้นมาหักชาระหนี้สินคงเหลือก่อน เงินที่เหลือ
(ถ้ามี) จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ค้าประกันฯ ตามจานวนที่รับผิดชอบแทนผู้กู้ตอ่ ไป
- เริ่ม 1 กรกฎาคม 2558
- สิทธิ ครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบชาระหนี้แทนผู้กู้ก่อนวันที่ระเบียบนีบ้ ังคับใช้
ด้วย (แต่ต้องมีหนี้ของผู้ค้าประกันคงเหลืออยู่เท่านั้น)

14. สวัสดิการสมาชิกสมทบเสียชีวิต
 ให้การสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสมทบเสียชีวิต รายละ 1,500 บาท
 กรณีญาติจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. จ่ายเพิ่มไม่เกิน 1,000 บาท
(ตามใบเสร็จ)
 ญาติของสมาชิกสมทบ หรือผู้รับมอบอานาจจากญาติของสมาชิก
สมทบ ต้องแจ้งความจานงขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วนั ที่สมาชิกสมทบ
เสียชีวิต
 หลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
 สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสมทบ
 สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบ
 สาเนาใบมรณบัตร
 สาเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับสวัสดิการ
 สาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับสวัสดิการ
 ใบเสร็จรับเงินค่าพวงหรีด
 ภาพถ่ายพวงหรีดในนามสหกรณ์ จานวน 1 ภาพ

หลักเกณฑ์เกี่ยวข้องตามประกาศ

1. สมาชิก สอ.นย.ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 2 สหกรณ์ ต้องพิจารณา
เลือกเป็นสมาชิกสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงสหกรณ์เดียว
2. สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก หรือ สมาชิที่ถูก ให้อ อกจากการเป็น
สมาชิก ประสงค์จะสมัครใหม่ ต้องมีระยะเวลา 1 ปี นับจากวัน ลาออก หรือ ถูก ให้อ อก
(สมาชิกที่ถูกให้ออก ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนิน การฯ ส่ว นสิ ทธิ
การขอกู้เงินนั้น ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. การขอลาออกจากการเป็นสมาชิก นั้น ในกรณีที่มีภ าระค้าประกัน เงิน กู้
สามัญ ต้องให้ผู้กู้จัดหาผู้ค้าประกันรายใหม่มาเปลี่ยนแทน
4. สมาชิกผู้กู้ที่ขอลาออกจากราชการ หรือขอโอนย้าย หากไม่ประสงค์จะเป็น
สมาชิก ให้ดาเนินการชาระหนี้สิน ที่มีอ ยู่กับ สอ.นย.ให้หมดสิ้น หากประสงค์จ ะเป็น
สมาชิกต่อไป ให้แจ้งผู้ค้าประกัน มาจัด ทาหนังสือ ยิน ยอมรับสภาพหนี้ที่ สอ.นย. ส่ว น
สมาชิก ผู้ ค้าประกั น ที่ ข อลาออกจากราชการ หรือ ขอโอนย้ า ย ให้ ประสานผู้กู้ เ พื่ อ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกันเป็นบุคคลอื่น
5. ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส แม้มิใช่ชื่อของสมาชิก เป็น ผู้ค รอบครอง หรือ ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ หากเกิดความเสียหายเนื่อ งจากภัยพิบัติ มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 30,000
บาทขึ้นไป สามารถขอรับการสงเคราะห์ไ ด้ โดยสมาชิก ต้อ งแนบหลัก ฐานการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินนั้น ว่าได้มาระหว่างการสมรส

6. การเพิ่มหุ้นของสมาชิก สูงสุดให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กาหนด
6.1 ข้าราชการประจาการ ชั้นยศ น.อ. ให้นาเงิน ประจ าต าแหน่ง และ/หรือ
เงินค่าตอบแทนรายเดือนมารวมคานวณได้ไม่เกิน 3,500 บาท
6.2 ข้าราชการประจาการ ชั้นยศ น.อ. อัตราเงินเดือน น.อ. (พิเศษ) ให้นาเงิน
ประจาตาแหน่ง และ/หรือเงินค่าตอบแทนรายเดือนมารวมคานวณได้ไม่เกิน 19,800 บาท
6.3 ข้าราชการประจาการ ชั้นยศนายพลเรือ ขึ้นไป
6.3.1 ชั้น ยศ พล.ร.ต. ให้น าเงิน ประจ าต าแหน่ ง และ/หรื อ เงิ น
ค่าตอบแทน รายเดือนมารวมคานวณได้ไม่เกิน 26,000 บาท
6.3.2 ชั้น ยศ พล.ร.ท. ให้น าเงิน ประจ าต าแหน่ ง และ/หรือ เงิ น
ค่าตอบแทน รายเดือนมารวมคานวณได้ไม่เกิน 31,200 บาท
6.4 เงินเพิ่มพิเศษรายเดือ นประเภทเงิน เพิ่มค่าวิชา เงิน เพิ่มค่าฝ่าอัน ตราย
และเงินเพิ่มพิเศษอื่นตามระเบียบราชการ ให้นายอดเงินทุกประเภทมารวมค านวณได้ไ ม่
เกินกึ่งหนึ่งของยอดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนทั้งหมดที่ได้รับ
6.5 กรณีเงินประจาตาแหน่ง เงิน ค่าตอบแทนรายเดือ น เงิน เพิ่มพิ เศษอื่น
รวมกันแล้วไม่ถึง 10,000 บาท เมื่อนาไปรวมกับเงินได้รายเดือน ให้เพิ่มหุ้น รายเดือ นได้
ไม่เกิน 1 ใน 4 ของยอดเงินรวม
6.6 กรณีเงินประจาตาแหน่ง เงิน ค่าตอบแทนรายเดือ น เงิน เพิ่มพิ เศษอื่น
รวมกันแล้วเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป เมื่อนาไปรวมกับเงินได้รายเดือน ให้เพิ่มหุ้นรายเดือน
ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของยอดเงินรวม
6.7 การซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ สมาชิกสามารถนาเงินปัน ผล และเงิน เฉลี่ยคืน
ที่ได้รับในปีนั้น ๆ สมทบเป็นทุนเรือนหุ้นได้

การใช้ทุนสาธารณประโยชน์
1. ทุนสาธารณประโยชน์จะจ่ายในกรณีต่อไปนี้
1.1 เพือ่ สนับสนุนทุนสวัสดิการต่าง ๆ และกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของ สอ.นย. อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม
1.2 เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ
หน่วยต่าง ๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
1.3 เพื่อการสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนจ่า ทหารกอง
ประจาการ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่มิใช่สมาชิก กรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บ
สาหัส อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในการป้องกันเอกราชอธิปไตย และความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ หรือความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ หรือเนือ่ งจากการฝึก
ภาคสนามของหน่วย และการแสดงขีดความสามารถ หรือภาพลักษณ์ที่ดี ในโอกาสต่าง
ๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อสาธารณชน หรือหน่วยงานอื่นโดยทัว่ ไป
1.4 เพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การก่อสร้าง หรือซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารสถานที่ หรือจัดซื้อสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เพื่อการอันเป็นสาธารณประโยชน์
1.5 เพื่อการกุศล ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน บารุง ศาสนา หรือ
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
1.6 เพื่อการสังคมสงเคราะห์
2. การขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงาน หรือบุคคลที่จะขอใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ ยื่นเรื่องขอใช้ทุน พร้อมหลักฐานและเหตุผล ประกอบแผนงาน/
โครงการ ผ่านหน่วยเหนือของตน เสนอต่อประธานกรรมการดาเนินการ สอ.นย. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
โดย
สอ.นย. จะรวบรวมและร่วมกันพิจารณาจัดสรรทุน
โดยอาจเชิญผู้แทนหน่วยงานที่
ขอใช้ทุนมาชี้แจงเพิ่มเติม หรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
มิถุนายน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ในปีต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
เป็นศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
1. เพือ่ สงเคราะห์ในการจัดการศพและช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
2. เพือ่ สร้างหลักประกัน และแบ่งเบาภาระผู้ค้าประกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
หน้าที่ของศูนย์ประสานงาน สอ.นย.
 ด้าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ตามประกาศหรือ
หลักเกณฑ์ที่สมาคมก้าหนด
 อ้านวยความสะดวกในการรับสมัครสมาชิกสมาคม ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสมาคม
 ด้าเนินการรวบรวมเงินค่าสมัคร ค่าบ้ารุงรายปี และเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อน้าส่งสมาคม
 อื่น ๆ ตามที่สมาคมจะประสานหรือร้องขอ และมอบหมาย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
ประวัติความเป็ นมา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ได้ ’-’’’
จดทะเบียน เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
เพื่อสร้างสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิก
และครอบครัวของสมาชิก
ในกรณีที่เสียชีวิต

ที่ต้ งั สานักงานและเวลาเปิ ดทาการ
ที่ตั้งสานักงานของสมาคมฯ
ตั้งอยู่ที่ 199 ม.2 ถนนนครอินทร์
ตาบลบางสีทอง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์. 0 2496 1056
โทรสาร. 0 2496 1057
เปิดทาการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 0830 - 1630

คุณสมบัติและประเภทของสมาชิก
คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
1. เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ และบรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
4. มีอายุตามประกาศของสมาคมฯ

การใช้ทุนสาธารณประโยชน์
1. ทุนสาธารณประโยชน์จะจ่ายในกรณีต่อไปนี้
1.1 เพือ่ สนับสนุนทุนสวัสดิการต่าง ๆ และกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของ สอ.นย. อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม
1.2 เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ
หน่วยต่าง ๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
1.3 เพื่อการสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนจ่า ทหารกอง
ประจาการ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่มิใช่สมาชิก กรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บ
สาหัส อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในการป้องกันเอกราชอธิปไตย และความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ หรือความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ หรือเนือ่ งจากการฝึก
ภาคสนามของหน่วย และการแสดงขีดความสามารถ หรือภาพลักษณ์ที่ดี ในโอกาสต่าง
ๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อสาธารณชน หรือหน่วยงานอื่นโดยทัว่ ไป
1.4 เพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การก่อสร้าง หรือซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารสถานที่ หรือจัดซื้อสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เพื่อการอันเป็นสาธารณประโยชน์
1.5 เพื่อการกุศล ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน บารุง ศาสนา หรือ
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
1.6 เพื่อการสังคมสงเคราะห์
2. การขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงาน หรือบุคคลที่จะขอใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ ยื่นเรื่องขอใช้ทุน พร้อมหลักฐานและเหตุผล ประกอบแผนงาน/
โครงการ ผ่านหน่วยเหนือของตน เสนอต่อประธานกรรมการดาเนินการ สอ.นย. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
โดย
สอ.นย. จะรวบรวมและร่วมกันพิจารณาจัดสรรทุน
โดยอาจเชิญผู้แทนหน่วยงานที่
ขอใช้ทุนมาชี้แจงเพิ่มเติม หรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
มิถุนายน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ในปีต่อไป

วิธีการชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ าประจาปี
1. ชาระด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงาน สอ.นย.
2. ชาระด้วยวิธีหักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
3. ชาระด้วยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
4. ชาระด้วยวิธีหักจากเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ)

เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่ ความตาย
สมาชิก

 เงินสงเคราะห์ครอบครัวขั้นต่า ประมาณ 600,000 บาท โดยผู้รับเงิน
สงเคราะห์มีสิทธิขอรับเงินส่วนแรกเพื่อจัดการศพสมาชิก (10%) เป็นเงิน 60,000 บาท
ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิก 1,000 บาท สาหรับเงินสงเคราะห์ส่วน
ที่เหลือจะได้รับภายใน 90 วัน

การจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาชิก
สมาชิก

 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ประมาณ
600,000 บาท (จานวนสมาชิก x อัตรารายศพ) โดยหักค่าบริหารสมาคมตามกฎหมาย
ร้อยละ 4 ส่วนเงินสงเคราะห์ที่เหลือจ่ายให้แก่บุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนาให้เป็นผู้รับเงิน
สงเคราะห์

หลักฐานประกอบการรับเงินสงเคราะห์สมาชิก
สมาชิก
1. สาเนาใบมรณบัตรของสมาชิกที่เสียชีวิต
2. บัตรประจาตัวสมาชิก และใบต้อนรับสมาชิก
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของสมาชิกที่เสียชีวิต
4. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิต (ประทับ “ตาย”)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์
(ทุกคน)
6. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
สงเคราะห์ (ทุกคน)
7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ของผู้รับเงิน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ประวัติความเป็ นมา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตาม
ความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เพื่อสร้างสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิก
และครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ทุกสาขาอาชีพในกรณีที่
เสียชีวิต

ที่ต้ งั สานักงานและเวลาเปิ ดทาการ
สานักงานของสมาคมฯ
ตั้งอยู่ที่ 199 ม.2 ถนนนครอินทร์
ตาบลบางสีทอง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์. 0 2496 1251 โทรสาร. 0 2496 1253
เปิดทาการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 0830 – 1630

คุณสมบัติและประเภทของสมาชิก
คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
1. เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ ชสอ.
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
5. มีอายุตามประกาศของสมาคมฯ
6. ต้องเป็นสมาชิกสามัญของ สสอท.
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
1. เป็นคู่สมรสของสมาชิกสามัญ (สส.ชสอ.)
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
4. มีอายุตามประกาศของสมาคมฯ

ผู้สมัคร
1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐานประกอบการสมัครเป็ นสมาชิก
สมาชิก

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล
6. หลักฐานอื่นตามที่สมาคมกาหนด
ผู้รับผลประโยชน์
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาสูติบัตร
2. สาเนาทะเบียนบ้าน

เงินค่าสมัคร เงินค่ าบารุง และเงินสงเคราะห์
า
1. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิล่วกงหน้
ของสมาคมฯ
ต้องชาระเงินค่าสมัคร ค่าบารุง และ
ก
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ณ วันที่สมัสมาชิ
คร ตามประกาศของสมาคมฯ
2. สมาชิกสมาคมฯ ต้องชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจาปี ในช่วงเดือน พ.ย.
และ ธ.ค. ของทุกปี หรือตามประกาศของสมาคมฯ

วิธีการชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ าประจาปี
ประจาปี
1. ชาระด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์
ก
2. ชาระด้วยวิธีหักจากเงิสมาชิ
นปันผลและเฉลี
่ยคืน
3. ชาระด้วยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
4. ชาระด้วยวิธีหักจากเงินฝากในบัญชีเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์

เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่ ความตาย
สมาชิก

 เงินสงเคราะห์ครอบครัวขั้นต่า ประมาณ 600,000 บาท โดยผู้รับเงิน
สงเคราะห์มีสิทธิขอรับเงินส่วนแรกเพื่อจัดการศพสมาชิก (10%) เป็นเงิน 60,000 บาท
สาหรับเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือจะได้รับภายใน 90 วัน

การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก
สมาชิก

 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ประมาณ
600,000 บาท (จานวนสมาชิก x อัตรารายศพ) โดยหักค่าบริหารสมาคมตามกฎหมาย
ร้อยละ 4 เงินสงเคราะห์ที่เหลือจ่ายให้แก่บุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนาให้เป็นผู้รับเงิ น
สงเคราะห์

หลักฐานประกอบการรับเงินสงเคราะห์สมาชิก
สมาชิก
1. สาเนาใบมรณบัตรของสมาชิกที่เสียชีวิต
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของสมาชิกที่เสียชีวิต
3. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิต (ประทับ “ตาย”)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงิน
สงเคราะห์ (ทุกคน)

5. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ของผู้รับเงิน
สงเคราะห์ (ทุกคน)
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ประโยชน์ ของการเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
การดาเนินชีวิตในปัจจุบนั ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ อันเนือ่ งมาจากสภาพ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อน ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่ อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย
อาชญากรรม อันจะนามาซึ่งความสูญเสีย และส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัว ดังนั้น
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัว และไม่เป็นภาระ
กับคนที่คุณรักและสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
จึงควรสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอท , สส.ชสอ.) เนื่องจากหากวาระสุดท้ายของสมาชิกมาถึง
ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับเงินจานวนหนึ่ง เพื่อนาไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นระโยชน์
กับครอบครัว หรือในกรณีที่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ก็จะสามารถชาระหนี้ดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องนาเงินส่วนอื่น ๆ มาหักชาระหนี้

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ได้จดั ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกให้มีความกินดี อยู่ดี
มีความสุข
ผู้บังคับบัญชาในอดีตที่ผ่านมา มีความรู้สึกห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชามาตลอด ไม่อยากเห็น
ความยากจนของลูกน้องบางคนที่ตอ้ งไปกู้เงินนอกระบบมาใช้
ต้องเสียดอกเบี้ยแพง
ต้องพบวิธกี ารทวงหนี้รูปแบบต่าง ๆ ทาให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา
ทุกท่านที่ผ่านมา ต่างพยายามหาทางช่วยเหลือทุกรูปแบบ สรุปสุดท้ายวิธีการช่วยเหลือ
ที่ดีที่สุด และช่วยเหลือได้ตลอดชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชา นั่นก็คือ “การจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน” ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้งสหกรณ์
ขึ้นมา โดยความคิดริเริ่มของ พล.ร.ท.ตรีรัตน์ ชมะนันทน์ อดีต ผบ.นย. ในปี 2537
โดยมอบหมายให้ พล.ร.ต.พิทยา ศุภมงคล อดีต เสธ.นย. ในสมัยนั้น เป็นประธานคณะ
ผู้เริ่มจัดตั้งสหกรณ์ โดยมีกรรมการอีก 9 คน คือ
1. น.อ.สิริ
2. น.อ.วิชิต
3. น.อ.สุธา
4. น.อ.ทรงพล
5. น.อ.อภิวัฒน์
6. น.อ.บัญชา
7. น.อ.นิทัศน์
8. น.อ.อาณัติ
9. น.อ.ทศพร

พุกพันธ์
วารุณประภา
วิรัชพันธุ์
วงศ์นิวัติขจร
สมัคงาน
วิยาภรณ์
เพชรน้อย
ปานเพียร
ปัทมานนท์

คณะกรรมการดังกล่าวได้ดาเนินการจัดตั้ง สอ.นย. ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น โดย
จัดให้มีการประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจา สังกัด นย. เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2537
ณ หอประชุม นย. เพือ่ แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบ และเข้าใจในความจาเป็นต้องจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นใน นย. มีการเลือกตั้ง คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จานวน 10 คน จาก

ผู้มาร่วมประชุม
เพือ่ ทาหน้าที่ร่วมกันลงลายมือชือ่ ยื่นคาขอจดทะเบียนขอตั้งสหกรณ์
พร้อมกับบัญชีรายชือ่ ของข้าราชการและลูกจ้างประจา สังกัด นย. จานวน 240 คน
ผลจากการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติให้บคุ คลต่อไปนี้ เป็นคณะผู้จดั ตั้งสหกรณ์ 10 คน คือ
1. พล.ร.ต.พิทยา
2. น.อ.วิชิต
3. น.อ.สุธา
4. น.อ.พิศิษฐ์
5. น.อ.บัญชา
6. น.อ.ทรงพล
7. น.อ.อรรณพ
8. น.อ.อาณัติ
9. น.อ.ทศพร
10. น.ท.นิคม

ศุภมงคล
วารุณประภา
วิรัชพันธุ์
พันธ์ไชยศรี
วิยาภรณ์
วงศ์นิวัติขจร
คุรุกุล
ปานเพียร
ปัทมานนท์
สติคราม

ประธานคณะผู้จัดตั้ง
รองประธานคณะผูจ้ ัดตั้ง (1)
รองประธานคณะผู้จัดตั้ง (2)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ต่อมานายทะเบียนสหกรณ์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้รับ
จดทะเบียนให้ สอ.นย. เป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537
และเปิดดาเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม 2538 เป็นต้นมา โดยตั้งสานักงานอยู่
ร่วมกับอาคาร กง.นย. มีสมาชิกร่วมก่อตั้งเพียง 240 คน ทุนดาเนินงาน 20 ล้านบาทเศษ
วันที่ 11 มกราคม 2538 ยังเป็นวันสาคัญอีกวันหนึ่ง นั่นคือคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้จัด ให้มี
การประชุมใหญ่สามัญประจาปีครั้งแรกขึ้น ณ หอประชุม นย. เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการชุดแรก จานวน 15 คน
พ.ศ.2540 สอ.นย. ได้ย้ายสานักงานไปอยู่ที่อาคารนาวิกบริการ 1 เนื่องจาก
สถานที่เดิมคับแคบมาก
พ.ศ.2547 อาคารสานักงานใหม่ของ สอ.นย. ได้กอ่ สร้างแล้วเสร็จ ตั้งอยู่เลขที่
2509 ม.1 ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บริเวณด้านหลังอาคาร
นาวิกบริการ 2 (ตลาดลานมะรีน) ได้ประกอบพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่
11 มกราคม 2548 ซึ่งต่อมาที่ประชุมใหญ่ฯ มีมติกาหนดให้ วันที่ 11 มกราคม ของทุกปี
เป็น “วันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด”

สมาชิก
ที่ประชุมใหญ่
ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการดาเนินการ

ที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารทั่วไป
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการวางแผน
และงบประมาณ

ฝ่ายจัดการ

ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ 1

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

ฝ่ายสินเชื่อ

-หน.ฝ่าย
-จนท.3 คน
-จนท.
บริการ 6 คน

-หน.ฝ่าย
-จนท.3 คน

-หน.ฝ่าย
-จนท.6 คน

ผู้ช่วยผู้จัดการ 2

สาขาย่
อย
สาขาย่
สาขาย่อยอย
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
ผูผู้ป้ปฏิฏิบบตั ัติงงิ านนอก
านนอก
านนอก
านนอก
พืผูพื้น้ปผู้นทีผูฏิ้ปที้ป่ ฏิบ่ ฏิ8ัตบ6บงิ ัตคน
ัตงิ คน
งิ านนอก
พืพื้นที้น่ที6่ คน
6
พื้นที่ 6คนคน

ฝ่ายการเงิน

-หน.ฝ่าย
-จนท.4 คน

ฝ่ายบัญชี

-หน.ฝ่าย
-จนท.3 คน

ฝ่ายทะเบียนหุน้ ฯ

ฝ่ายลงทุน

-หน.ฝ่าย
-จนท.6 คน

-หน.ฝ่าย
-จนท.2 คน

กำรบริหำรงำนในปัจจุบนั

ทุนดำเนินงำน

สอ.นย.

ทุนดาเนินงาน ของ สอ.นย.
ประกอบด้วย
1. ทุนเรือนหุ้น เป็นเงินทุนระยะยาวของ สอ.นย. เนือ่ งจากสมาชิกจะได้รับเงิน
ทุนเรือนหุ้นคืน เฉพาะในกรณีที่ ลาออก หรือ ขาดจากการเป็นสมาชิก กับ สอ.นย.
เท่านั้น สอ.นย. สามารถออกทุนเรือนหุน้ ได้ไม่จากัดจานวน โดยมีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ซึ่ง สอ.นย. สามารถออกทุนเรือนหุน้ ให้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบได้ตามข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของ สอ.นย. โดยหลังจากปิดบัญชีประจาปีงบประมาณ และ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สอ.นย. จะทาการแบ่งผลกาไร หรือขาดทุนในรูปของเงิน
ปันผล ให้กับสมาชิกในอัตราที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2. เงินรับฝาก เป็นเงินทุนระยะสั้นของ สอ.นย.
เนื่องจากสมาชิกสามารถ
ถอนเงินคืนได้ตลอดเวลา และ สอ.นย. จะรับฝากเงินตามระเบียบของ สอ.นย. ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เท่านั้น สอ.นย. สามารถรับฝากเงินจากสมาชิก
สมาชิกสมทบ สหกรณ์อื่น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีจานวนสมาชิกของสมาคม
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิก สอ.นย. โดย สอ.นย. จะจ่ายผลตอบแทนคืน ให้แก่
ผู้ฝากเงินในรูปของดอกเบี้ยเงินรับฝากตามประกาศของ สอ.นย.
3. เงินกู้ยืม เป็นเงินทุนระยะสั้น หรือระยะยาวของ สอ.นย. ขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ในการทาสัญญาเงินกู้ ซึ่ง สอ.นย. สามารถกู้ยืมเงิน ออกตั๋ว สัญญาใช้เงิน หรือ ตราสาร
ทางการเงิน ได้ แต่ ต้อ งไม่เกิ น วงเงิ น กู้ ยืมหรือ ค้าประกัน ที่ไ ด้รั บความเห็ น ชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ สอ.นย. สามารถกู้ยืมเงินจากบุคคล หรือหน่วยงาน ออกตั๋ว สัญญา
ใช้เงิน หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ให้แก่บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อนามาเป็นทุนในการ
บริหารงานได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงิน กู้ยืมหรือ ค้าประกัน ที่น ายทะเบียนสหกรณ์ให้ค วาม
เห็นชอบไว้
4. ทุนสารองหรือทุนอื่น ๆ
4.1 ทุนสารอง เป็นเงินทุนระยะยาวของ สอ.นย. เนื่องจากตามกฎหมาย
(พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542) กาหนดให้นาทุนสารองมาใช้ได้ในเฉพาะกรณี
ที่ สอ.นย. ขาดทุน หรือมีการแบ่งแยกสหกรณ์แห่งใหม่จาก สอ.นย. เท่านั้น ซึ่งทุนสารอง
ได้มาจาก

การจัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปี ในจ านวนไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 10
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542)
เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ว่าให้ใช้เพื่อ
อะไร
จานวนเงินที่ สอ.นย. จะต้องจ่ายให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ที่ไม่มี
ผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง จนพ้นกาหนดอายุความ
4.2 ทุนสะสม เป็นเงินทุนระยะสั้น ของ สอ.นย. ที่กาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง สอ.นย. จะทาการจัดสรรกาไรสุทธิเข้าเป็นทุนสะสมในรูปของ
ทุนสวัสดิการ หรือกองทุนต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการใช้อย่างชัดเจน เช่น
ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ ทุนสาธารณประโยชน์
กองทุนสวัสดิการ
เงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน ทุนขยายกิจการ เป็นต้น
4.3 กาไรสุทธิ เป็นเงินทุนระยะสั้นของ สอ.นย. เพราะหลังจากปิดบัญชี
ประจาปีงบประมาณ
กาไรสุทธิที่สะสมในระหว่างปีจะถูกนาไปจัดสรรตามกฎหมาย
(พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542) ทั้งหมด
5. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
เป็นเงินทุนระยะสั้น หรือระยะยาวของ
สอ.นย. ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคกาหนด ซึ่ง สอ.นย. สามารถรับเงินอุ ดหนุนได้
จากบุคคล หรือหน่วยงาน ซึ่งจะกาหนดวัตถุประสงค์ หรือไม่กาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้เป็นการเฉพาะก็ได้

ทุนดาเนินงาน
นย.

การใช้ไปของทุนดาเนินงาน สอ.นย. ประกอบด้วย
1. ให้กู้เงิน ทุนดาเนินงานโดยส่วนใหญ่ สอ.นย. จะนาไปให้สมาชิก และ
สมาชิกสมทบกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ สอ.นย. กาหนด ซึ่งถ้า สอ.นย. มีทุนดาเนินงาน
เกินจากความต้องการของสมาชิก สอ.นย. จะนาทุนดาเนินงานส่วนที่เกินไปช่วยเหลือ
สหกรณ์อื่นตามหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสหกรณ์
โดยจะทาการพิจารณา
ถึงความสามารถในการชาระหนี้ และความมั่นคงของสหกรณ์นั้น ๆ
2. ฝากเงิน สอ.นย. สามารถนาเงินไปฝากธนาคาร หรือสหกรณ์อนื่ ได้
ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542) เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการบริหารงาน
3. ซื้อหลักทรัพย์ สอ.นย. สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
หนี้ หรือตราสารทุนได้ โดยมีกฎหมาย (พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2552) ควบคุมการลงทุนของ สอ.นย.
เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงสูงเกินไป

4. สินทรัพย์ถาวร สอ.นย. สามารถลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพื่อใช้
ในการดาเนินกิจการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สอ.นย. ได้ตามความจาเป็น เช่น
อาคารสานักงาน โรงจอดรถ รั้วอาคาร เป็นต้น
5. สินทรัพย์อื่น ๆ สอ.นย. สามารถลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ได้ตาม
ความจาเป็น เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือประกอบการดาเนินงาน เพือ่ ให้ สอ.นย. บรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น อุปกรณ์สานักงาน เครื่องใช้สานักงาน เป็นต้น

แหล่ง ที่มาเงินทุน

การใช้เงินทุน

ระยะสั้น

ระยะสั้น

ระยะยาว

ระยะยาว

หลักการบริหารเงินทุน (ทุนดาเนินงาน) ของ สอ.นย.
1. เงินทุนทั้งหมดของ สอ.นย. จะถูกแยกออกเป็นเงินทุนระยะสั้น และเงินทุน
ระยะยาว โดยพิจารณาจากความเคลือ่ นไหวของเงินทุนแต่ละประเภท เช่น เงินรับฝาก
สามารถถอนได้ตลอดเวลา จะถูกแยกเป็นเงินทุนระยะสั้น เป็นต้น
2. เงินทุนจากแหล่งที่มาระยะสั้น จะถูกนาไปลงทุนระยะสั้น ส่วนเงินทุนจาก
แหล่งที่มาระยะยาวจะถูกนาไปลงทุนระยะยาว
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในด้าน
ความเคลื่อนไหวของเงินทุน ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาด้านสภาพคล่อง หรือเงินทุน
หมุนเวียนของ สอ.นย. และเพื่อบริหารผลตอบแทนของการลงทุนให้สอดคล้องกับต้นทุน
ทางการเงิน เนื่องจากผลตอบแทนทางการเงินจะขึ้นอยูก่ ับระยะเวลา และความเสี่ยง
จากการลงทุน

การบริหารสภาพคล่องของ สอ.นย.
นอกจาก สอ.นย. จะบริหารสภาพคล่องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดารง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 ซึ่งกาหนดให้ตอ้ งดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 และไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินฝากทั้งหมด สอ.นย.
ยังบริหารสภาพคล่องตามระยะเวลาในการดาเนินงาน ดังนี้
1. การบริหารสภาพคล่องระยะสั้น (ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)
1.1 จัดทาประมาณการเงินสดรับ – เงิน สดจ่ายล่ว งหน้า ในทุก ๆ เดือ น
เพื่อให้รู้ว่าต้องจัดหาเงินทุนเพิ่ม หรือต้องนาเงินทุนส่วนเกินไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้
1.2 สารองเงินไว้ในอัตราร้อยละ 1 – 2 ของจานวนเงินรับฝากทั้งหมด
เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่สมาชิกที่ต้องการถอนเงินจาก สอ.นย. ในทุก ๆ วัน โดยนาฝากไว้กับ
ธนาคารหรือสหกรณ์อื่นที่สะดวกต่อการถอนเงินประจาวัน
1.3 นาเงินไปฝากหรือลงทุนไว้กับธนาคารหรือ สหกรณ์อื่น เพื่อ สารองใช้
ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นการบริหารสภาพคล่อง และสร้างรายได้ระยะสั้น
1.4 เปิด วงเงิ น กู้ ยืม ที่ไ ด้ รับ การอนุมั ติจ ากธนาคารให้สามารถกู้ยื มได้
ในทันที เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินกู้ยืมโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น

2. การบริหารสภาพคล่องระยะยาว (ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี)
2.1 จัดทาประมาณการเงินสดรับ – เงินสดจ่ายล่วงหน้า ในทุก ๆ
ปีงบประมาณ เพื่อตรวจสอบปริมาณเงินในระยะยาว และทบทวนแผนการบริหารงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา สอ.นย. จะนาเงินไปฝากหรือ
ลงทุนไว้กับธนาคารหรือสหกรณ์อื่น เพื่อสร้างรายได้และสารองสภาพคล่องในระยะยาว
2.2 นาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกาหนด
เพือ่ สารอง
สภาพคล่องในระยะยาว สร้างรายได้ และลดต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร โดย
การนาหลักทรัพย์ที่ลงทุนไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของ สอ.นย. อย่างยิ่ง (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ากว่าการกู้ยืมโดย
คณะกรรมการทั้งคณะเป็นผู้ค้าประกัน)
2.3 กู้ ยื ม เงิ น จากธนาคารหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น มาเป็ น ส่ ว นช่ ว ยเสริ ม
สภาพคล่องได้ หากต้องการเงินทุนมาเพื่อใช้บริหารงานในระยะยาว แต่ต้อ งไม่เกิน วงเงิน
กู้ยืมหรือค้าประกันตามที่ได้รับการอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์

No.

รายการ

ปี 2553

1

จานวนสมาชิก

10,950

2

ทุนเรือนหุน้

3

ทุนสารอง

81,708,799.63

4

ทุนสะสมตามข้อบังคับ

14,935,071.12

5

เงินรับฝาก

6

เงินกู้ยืมจากภายนอก

7

ทุนดาเนินงาน

8

รายได้

9

ค่าใช้จ่าย

58,214,409.97

10

กาไรสุทธิ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

10,784

11,175

11,550

11,847

740,076,290.00 812,810,870.00

911,098,730.00

1,041,414,990.00

1,195,492,620.00

99,964,655.95

120,441,213.72

145,957,363.51

183,406,976.43

16,291,187.56

19,839,182.40

24,119,137.19

30,205,488.89

1,330,928,788.40 1,377,017,586.57

1,619,731,924.88

1,990,573,774.37

2,539,211,698.20

0.00

693,600,000.00

705,520,000.00

418,209,150.00

2,262,747,379.20 2,411,402,481.14

3,489,559,878.83

4,069,583,186.41

4,555,908,626.06

149,051,586.76 162,436,870.65

193,965,662.53

272,001,233.12

315,488,113.01

61,014,139.44

74,636,360.53

116,250,763.92

134,044,385.32

90,837,176.79 101,422,731.21

119,329,302.00

155,750,469.20

181,443,727.69

0.00

รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. ประกาศเกียรติบัตร เป็น สหกรณ์ตน้ แบบ ประจาปี พ.ศ.2548 จากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549
2. ประกาศเกียรติบัตร เป็น สหกรณ์ตน้ แบบ ประจาปี พ.ศ.2549 จากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
3. ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็น สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี
พ.ศ.2549 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
4. ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (รางวัลชมเชย) ประจาปี
2551 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด เมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน
พ.ศ.2552
5. โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)
ประจาปี 2552 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด เมื่อวันที่ 12
มิถุนายน พ.ศ.2553
6. โล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2553 เมือ่
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554
7. ประกาศนียบัตร เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลการจัดมาตรฐานระดับดีเลิศ ตาม
ประกาศของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2556 เมือ่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
8. ประกาศนียบัตร เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้ผ่านเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานระดับ
ดีเด่นสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
9. โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าประจาปี 2558 จากสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน
พ.ศ.2558

รายชือ่ ประธานกรรมการดาเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
1. พล.ร.ต.พิทยา
2. พล.ร.ต.วิชิต
3. พล.ร.ต.มานิตย์
4. พล.ร.ต.ประพนธ์
5. พล.ร.ต.วิชัย
6. พล.ร.ท.เอกชัย
7. พล.ร.ต.พงศ์ศักดิ์
8. พล.ร.ต.จารัส
9. พล.ร.ท.ศักดิ์ชาย
10. พล.ร.ต.บรรจบ
11. พล.ร.ต.สิริบุญ
12. พล.ร.อ.จาลอง
13. พล.ร.ต.บุญชิต

ศุภมงคล
วารุณประภา
ดีมาก
จันทรวงศ์
สุขโข
ชมสุวรรณ
ภูรีโรจน์
เผือกประพันธ์
อุบลเดชประชารักษ์
ปรีชา
สุคนธมาน
วังส์ด่าน
พูลพิทกั ษ์

ประจาปี 2538
ประจาปี 2539 – 2540
ประจาปี 2541
ประจาปี 2542 - 2543
ประจาปี 2544 - 2547
ประจาปี 2548
ประจาปี 2549 - 2550
ประจาปี 2551 - 2552
ประจาปี 2553
ประจาปี 2554 - 2555
ประจาปี 2556
ประจาปี 2557
ประจาปี 2558 (ปัจจุบนั )

รายชื่อผูจ้ ัดการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
1. น.อ.ธารงศักดิ์
2. น.อ.สุรินทร์
3. น.อ.สรไกร
4. น.อ.เผดิมชัย
5. น.อ.นิสิต
6. น.อ.วิชชา

ดวงศศิโรจน์
เกิดมนตรี
สิรกรรณะ
สุคนธมัต
ร่วมพุ่ม
พรหมคีรี

ประจาปี 2538 - 2541
ประจาปี 2541 - 2551
ประจาปี 2552 - 2553
ประจาปี 2554 - 2555
ประจาปี 2556 - 2557
ประจาปี 2558 (ปัจจุบัน)

คณะกรรมการดาเนินการชุดปัจจุบัน (ปี 2558)
1. พล.ร.ต.บุญชิต
2. น.อ.อดิเรก
3. น.อ.ประทีป
4. น.อ.พิชิต
5. น.อ.โกเมศ
6. น.อ.ทศพล
7. น.อ.ประมุข
8. น.อ.สาโรช
9. น.อ.อุทัย
10. น.อ.ธีรนันท์
11. น.อ.โยธิน
12. น.อ.วิจาร
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์
14. พ.จ.อ.สุดเขต
15. พ.จ.อ.ประสงค์

พูลพิทักษ์
พัฒนมงคล
เมืองนิล
วาดวารี
สะอาดเอี่ยม
ผลดี
อินทรประเสริฐ
พึ่งพานิชย์
ยังวิลัย
มาแดง
ธนะมูล
กอประเสริฐ
ฉายชูวงษ์
ศรีสว่าง
รวงน้อย

ประธานกรรมการดาเนินการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

