คํานํา
สหกรณออมทรัพยไ ทยแอโรวพิษณุโ ลก จํากัด ได กอตั้ง ขึ้นเพื่อสงเสริมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธชี วยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ
คูมือสมาชิก เลมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร สรางความเขาใจ
ระหวางสหกรณฯ กับสมาชิกผูจัดทําหวังวาสมาชิกจะสามารถนําไปใชประโยชน หากมีขอสงสัยหรือ
ตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอหรือโทรประสานมาทางสหกรณโดยตรงไดที่ 230 หมู 7 ตําบล
หัวรอ อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000 เบอรโทรศัพท 083-9503111
สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

“วิสยั ทัศน”
“เปนสหกรณชั้นนํา เต็มใจใหบริการ
สวัสดิการล้ําเลิศ บริหารจัดการดวยความ
โปรงใส ใสใจสมาชิก
ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง”
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ความหมายของสหกรณฯ
สหกรณ คือ องคการของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่
พวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความตอง (อันจําเปน) และ
ความหวังรวมกันของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

หลักการสหกรณ
คือ “แนวทางที่สหกรณยดึ ถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาทางสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม”
ซึ่งประกอบดวย 7 หลักการที่สําคัญ ไดแก
หลักการที่ 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง (Voluntray and OpenMembership)
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic
Participation)
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ (Autonomy and Independence)
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and
Information)
หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ (Cooperation among Cooperatives)
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน (Concern for Community
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คุณสมบัติสมาชิกสามัญ
สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
ก. เปนหรือเคยเปนพนักงานประจําของบริษัทไทยแอโรว จํากัด โรงงาน พิษณุโลก
และบริษัทในเครือ หรือ
ข. เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกครั้งแรก
1. ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกสหกรณฯไดที่ www.shkthaiarrow.com หรือรับใบสมัครดวย
ตนเองไดที่สหกรณฯ
2. เอกสารแนบใบสมัครสมาชิกมีดังนี้
2.1 สําเนาบัตรประชาชนหรือ / สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
2.2 สําเนาสลิปเงินเดือน 1 ฉบับ
2.3 สําเนาหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา หาแยกโคกมะตูม 1 ฉบับ
3. สมาชิกภาพจะสมบูรณเมื่อสมาชิกชําระคาหุน อยางนอย 1 งวด
4. คาธรรมเนียมแรกเขา 50 บาท
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คุณสมบัติสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
(3) ก. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ
ข. เปนพนักงานสัญญาจางของบริษัทไทยแอโรว จํากัด สาขาพิษณุโลก หรือบริษัท Outsource
ที่มีพันธะสัญญากับบริษัทไทยแอโรว จํากัด สาขาพิษณุโลก ที่ผานการทดลองงาน ที่บรรลุ
นิติภาวะ
(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(6) เปนผูมีความประสงคจะทําธุรกิจหรือใชบริการจากสหกรณ
(7) มิไดเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณออมทรัพยอื่น

การโอนยายสมาชิกระหวางสหกรณ
สมาชิกที่ไดรับคําสั่งยายหรือโอนไปปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือยาซากิ หรือหนวยงานอื่น หรือ
นอกเขตทองที่ที่ดําเนินงานของสหกรณนี้ประสงคจะขอโอนสภาพการเปนสมาชิกไปยังสหกรณออม
ทรัพยซึ่งตั้งอยูในทองที่หรือสังกัดที่ตนยายไปปฏิบัติงานใหมนั้น ตองเสนอเรื่องราวถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับคําสั่งยายหรือโอนและสหกรณดําเนินการตาม
ระเบียบสหกรณวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
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การตั้งผูรับโอนประโยชน
สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก
หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับ
โอนประโยชนดังวานี้ใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว
ก็ตองทําเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะ
จายคาหุน เงินรับฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว
หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวา
เปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 42 และขอ 43
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแ นบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให แ สดงว า สมาชิ ก นั้ น ๆ ได ถึ ง แก ค วามตายไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย เมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาว
ภายในสี่สบิ หาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่
มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความ
ฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
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การใหออกจากสหกรณ
สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) นําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น
(3) ไม จั ดการแก ไ ขหลั กประกั นสํ า หรั บเงิ นกู ที่ เกิ ดบกพร องให คื นดี ภ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือนหรือผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(5) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อจะ
ก อ ความผูก พันในหนี้สิน ตอ สหกรณใ นฐานะผูกูห รือ ผู ค้ําประกัน หรือ เมื่ อมีความผูก พัน ในหนี้สิ น
ตอสหกรณอยูแลว
(6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือ
ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสีย
ตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว
ขางตนนี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ดําเนินการ ที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุท ธรณตอที่ป ระชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ
ผูตรวจสอบกิจการหรือคณะผู ตรวจสอบกิ จการภายในหกสิบ วันนับ แตวันที่ไ ดรับแจงใหออกจาก
สหกรณ คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด
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การบริการของสหกรณและสิทธิประโยชน
การรับฝาก
 เงินฝากออมทรัพย ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงิน
คงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31
ธันวาคม ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป ใหผูฝากรีบยื่นสมุดฝาก ณ สํานักงานสหกรณเพื่อ
สหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
จํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 100 บาท และผูฝาก
จะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนเทาใดก็ได
หากบัญชีเงินฝากของสมาชิกไมมีการเคลื่อนไหวเปนระยะเวลา 1 ป ขึ้นไป สหกรณ
สามารถเรียกเก็บเงินคาบริการรักษาบัญชีเงินรับฝากได โดยหักเงินออกจากบัญชีเงินรับฝากที่ไมมีการ
เคลื่อนไหว เปนจํานวนเงิน 10 บาท (สิบบาท) ตอเดือน จนกระทั่งไมมีจํานวนเงินในบัญชีคงเหลือที่
เก็บรักษาอีกตอไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดหนึ่ง
หรือหลายบัญชีโดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในครั้งแรกตองไมนอยกวา 1,000 บาท
คํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝากคงเหลือ สหกรณจะคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตน
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษใหทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ปจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝากเพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
ในกรณีที่จํานวนเงินฝากออมทรัพยพิเศษคงเหลือต่ํากวา 1,000 บาท สหกรณจะ
ไมคิดดอกเบี้ยให
ในกรณีที่จํานวนเงินฝากออมทรัพยพิเศษคงเหลือต่ํากวา 100 บาทและผูฝากไมมา
ติดตอเกินกวา 1ปทางบัญชี สหกรณจะถือวาผูฝากสละสิทธิ์เงินฝากนั้นตกเปนรายไดของสหกรณ
ตอไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คูมือสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด

7

 เงินฝากออมทรัพยพิเศษเกษียณสุขใจ สมาชิกผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากได
หนึ่งบัญชี โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นดังนี้
(1) เปดบัญชีตองไมต่ํากวา 100 บาท
(2) เงินฝากขั้นต่ํางวดละ 100 บาท โดยตองฝากติดตอกันทุกเดือนๆละเทากันตาม
จํานวนเงินที่แจงไวเปนลายลักษณอักษรตอสหกรณ
(3) ผูฝากสามารถเพิ่มหรือลดเงินฝากรายเดือนไดปละไมเกิน 2ครั้งโดยจะตองแจง
ตอสหกรณเปนลายลักษณอักษร
(4) ในการสงฝากเขาบัญชี ใหใชวิธีหักเงินเดือน ณ ที่จาย ยกเวนกรณีที่ไมสามารถ
หักเงินเดือน ณ ที่จายได ใหผูฝากแจงความประสงคหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของตนเองที่มีอยู
ในสหกรณ
ผูฝากอาจสงเงินฝากโดยวิธีใดวิธหี นึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้
(1) หักเงินรับฝากจากบัญชีเงินเดือนของผูฝาก
(2) หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย
สหกรณคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝากคงเหลือและสหกรณจะ
นําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปบัญชี ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป
ใหผูฝากรีบยื่นสมุดฝาก ณ ที่ทําการสํานักงานสหกรณเพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
สําหรับยอดเงินฝากคงเหลือที่ต่ํากวา 500 บาท(หารอยบาทถวน)สหกรณจะไมคดิ ดอกเบี้ยให
การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษเกษียณสุขใจ ใหถอนไดปละหนึ่งครั้ง โดยเสียคิด
คาธรรมเนียมครั้งละ 300 บาท(สามรอยบาทถวน) หากถอนเกินกวาหนึ่งครั้งตอป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจมีการ
เพิ่ม – ลด ตามประกาศของสหกรณฯ
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การใหกูเงิน
หลักเกณฑการขอกูเงินฉุกเฉิน
1. สมาชิกที่จะขอกูเงินฉุกเฉิน จะตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ขอกูเงินได
ไมเกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) กรณีสมาชิกที่มีหุนนอยกวา 30,000 บาท ใหกูได 98%
ของหุนที่มีและตองชําระหนี้เงินกูฉุกเฉินใหหมดภายในระยะเวลา 12 เดือน
2. สมาชิกชําระหนี้สามัญมาแลวไมนอยกวา 2 งวด สามารถยื่นกูฉุกเฉินได
3. สมาชิกสงชําระหนี้ 1 งวด สามารถยื่นกูใหมได ยอดเงินกูใหม รวมยอดคงคางชําระ
ตองไมเกินวงเงินกูฉุกเฉิน
4. สหกรณฯ จะไมรับชําระคืนเปนเงินสดระหวางเดือนเพื่อขอกูฉุกเฉินใหม
5. สมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินชําระทุกประเภท สหกรณ จะระงับไมใหกูฉุกเฉินในเดือน
ถัดไป
6. สมาชิกที่สหกรณสงเรียกเก็บเงินทุกประเภทประจําเดือนผานฝายจัดการของบริษัท
ไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด สาขาพิษณุโลกไดไมครบจํานวนที่สงหัก เมื่อมาชําระเงินครบตามจํานวน
สามารถขอกูฉุกเฉินไดในเดือนถัดไป
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หลักเกณฑการขอกูเงินสามัญ
1. สมาชิกขอกูเงินสามัญโดยไมใชผูค้ําประกัน สามารถขอกูเงินไดไมเกิน 98% ของคาหุนทั้งหมดที่มี
อยูของสมาชิกกําหนดชําระหนี้ใหหมดภายใน 120 งวด
2. สมาชิกขอกูเงินสามัญโดยใชผูค้ําประกัน สามารถขอกูไดไมเกิน 1,060,000 บาท โดยมีเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
อายุสมาชิก
ไมเกิน
4 -12เดือน
13-23 เดือน
24-29 เดือน
30-41 เดือน
42-50 เดือน
51-59 เดือน
60-65 เดือน
66-71 เดือน
72-77 เดือน
84-89 เดือน
90-95 เดือน
96-99 เดือน

วงเงินกูสามัญ
เทาของ
เทาของ
กําหนดชําระหนี้ เงินเดือน
เงินเดือน
50,000
120 งวด
8 เทา

80,000
100,000
150,000
200,000
225,000
250,000
300,000
350,000
500,000
600,000
750,000
100-109 เดือน 800,000
110-119 เดือน 900,000
120 เดือนขึ้นไป 1,000,000

120 งวด
120 งวด
120 งวด
120 งวด
120 งวด
120 งวด
120 งวด
120 งวด
120 งวด
120 งวด
120 งวด
120 งวด
120 งวด
120 งวด

14 เทา
16 เทา
18 เทา
22 เทา
24 เทา
26 เทา
28 เทา
30 เทา
34 เทา
36 เทา
40 เทา
45 เทา
45 เทา
50 เทา

หมายเหตุ
1.สมาชิกที่กูจะตองมีหุน 40%
2.วงเงินกูทําประกัน จายตามจริง
แตไมเกิน 60,000 บาท รวมกับ
เงินกูสูงสุดไมเกิน 1,060,000 บาท

3. กําหนดใหมีการชําระภายใน 120 งวด
4. สมาชิกที่ผิดนัดเงินงวดชําระหนี้ ในรอบการชําระเงินนับยอนหลังทั้งสิ้น 12 งวด จะไดรับเงินกู
90% ของยอดเงินกูเต็มที่ไดรับ
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5. สมาชิกผูขอกูเงินสามัญเกินจํานวนเงินหุนสะสมผูกูตองใชสมาชิกค้ําประกันเงินกู 2 ทาน สมาชิกแต
ละคนจะค้ําประกันไดไมเกิน 2 ทาน ในเวลาเดียวกันถาผูค้ําประกัน ค้ําเกินผูขอกูจะถูกตัดสิทธิใ์ น
การกูทันทีตองเขียนคําขอกูยื่นมาใหม
6. ผูค้ํากับผูกูตองไมเปนสามี หรือภรรยากันทั้งทางนิตินัยหรือพฤตินัย
7. ผูค้ําประกันไดตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 4 เดือนและมีอายุงานไมต่ํากวา 2 ป
8. สมาชิกที่กูโดยไมใชผคู ํา้ ประกัน ชําระหนี้สามัญมาแลวไมนอยกวา 1 งวด สามารถกูสามัญใหมได
9. สมาชิกที่กูโดยใชผูค้ําประกัน ชําระหนี้สามัญมาแลวไมนอยกวา 6 งวด สามารถกูสามัญใหมได

เงินกูพ ิเศษ
สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก ไดตามวัตถุประสงคที่สหกรณจัดตั้งขึ้น 4 ประเภท คือ
(1) เงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้ที่ตกเปนผูค้ําประกันเงินกู
(2) เงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณจัดตั้งขึ้น
(3) เงินกูพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี
(4) เงินกูพิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห

1. หลักเกณฑการขอกูเงินพิเศษเพื่อชําระหนี้ที่ตกเปนผูค ํา้ ประกันเงินกู
1. สมาชิกสามารถขอกูไมเกินหนี้ที่ตกเปนผูค้ําประกันเงินกูที่จายจริง แตไมเกินวงเงิน 300,000
บาท
2. กําหนดชําระภายใน 60 งวด
3. สมาชิกผูกูตองใชสมาชิกค้ําประกันเงินกู 2 ทาน และอาจจะเปนผูค้ําประกันคนเดียวกับเงินกู
สามัญก็ได
4. ผูค้ําประกันกับผูกูตองไมเปนสามีหรือภรรยากันทั้งทางนิตินัยหรือพฤตินัย
5. ผูค้ําประกันไดตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน
6. เอกสารประกอบการกูเปนไปตามที่สหกรณกําหนด
7. การจายเงินกูใหแกสมาชิกสหกรณฯ จะนําเงินชําระหนี้ใหกับสหกรณที่ตกเปนหนี้ผูค้ําประกัน
ทั้งหมด
8. เงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้ที่ตกเปนผูค้ําประกันเงินกูจะไมมีการจายเงินเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิก
เนื่องจากเปนโครงการชวยเหลือสมาชิก
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9. การอนุมัติเงินกูคณะกรรมการเงินกู เปนผูพิจารณาเงินกูถือเปนที่สิ้นสุด

2. หลักเกณฑการขอกูเงินพิเศษเพื่อชําระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่
สหกรณจัดตั้งขึ้น
1. วงเงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณจัดตั้งขึ้น กูไดตามที่จายจริง แตไม
เกิน 40,000 บาท
2. กําหนดชําระภายใน 12 งวด
3. การจายเงินกูใหสมาชิกสหกรณฯ จะนําเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวัสดิการของผูกูเงินและ
ทําการตัดจายชําระเบี้ยประกันสวัสดิการทุกเดือนตามเบี้ยประกันที่สมาชิกตองจายกับประกัน
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณจัดตั้งขึ้น เปนไปตาม
ประกาศของสหกรณฯ
5. เอกสารประกอบการกูเปนไปตามที่สหกรณกําหนด
6. เงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณจัดตั้งขึ้น จะไมมีการจายเงินเฉลี่ยคืน
ใหกับสมาชิกเนื่องจากเปนโครงการชวยเหลือสมาชิก
7. การอนุมัติเงินกูคณะกรรมการเงินกู เปนผูพิจารณาเงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้สินเกี่ยวกับ
สวัสดิการที่สหกรณจัดตั้งขึ้น ถือเปนที่สิ้นสุด

3. เงินกูพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี ไดแก
1. เงินกูเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินนอกระบบ
2. เงินกูเพื่อปลดบัตรเครดิต
3. เงินกูเพื่อพัฒนารายได

หลักเกณฑการขอกูเงินพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี
1. สมาชิกสามารถขอกูเงินไดสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท
2. กูเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินนอกระบบและเพื่อปลดบัตรเครดิต กําหนดใหมีการชําระภายใน 60
งวด ทั้งนี้ตองไมเกินกวาจํานวนงวดหรืออายุการทํางาน
3. กูเพื่อพัฒนารายได กําหนดใหมีการชําระภายใน 36 งวด ทั้งนี้ตองไมเกินกวาจํานวนงวดหรือ
อายุการทํางาน
4. สมาชิกผูกูตองใชสมาชิกค้ําประกันเงินกู 2 ทาน และอาจจะเปนผูค้ําประกันคนเดียวกับเงินกู
สามัญก็ได
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5.
6.
7.
8.

ผูค้ําประกันกับผูกูตองไมเปนสามีหรือภรรยากันทั้งทางนิตินัยหรือพฤตินัย
ผูค้ําประกันไดตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน
สมาชิกสามารถยื่นกูไดเพียง 1 วัตถุประสงค
เงินกูพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี จะไมมีการจายเงินเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกเนื่องจาก
เปนโครงการชวยเหลือสมาชิก
9. การอนุมัติเงินกูคณะกรรมการเงินกู เปนผูพิจารณาเงินกูพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี ให
ถือเปนที่สิ้นสุด
10. ผูไดรับอนุมัติเงินกูพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี จะตองไมมีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินและ
งดกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินภายใน 6 งวด

4. เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ไดแก
ก. เงินกูเพื่อกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเอง
และครัวเรือนตามควรแกฐานะ
ข. เงินกูเพื่อซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะไดกอสรางอาคารใน
ระยะอันสมควร ทั้งนี้ใชสาํ หรับเปนที่อยูอาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก
ฐานะ
ค. เงินกูเพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวของหรือจําเปนแก (ก) หรือ (ข)
ง. เงินกูเพื่อการไถถอนชําระหนี้จํานองจากสถาบันการเงินอื่น
 จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ยอมสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยคํานึงถึงลักษณะของที่อยูอาศัย ตามควรแกฐานะ
และความสามารถชําระหนี้ของสมาชิกนั้น แตไมเกิน 3,000,000 บาท
 การสงคืนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดใหผูกู
เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดอกเบี้ยจํานวนกี่งวดก็
สุดแตจะเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวนเงินและความมุงหมายแหงเงินกู
แตไมเกิน 360 งวด ตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ทั้งนี้โดยไมมีการผอนเวลา
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู จํานวนการชําระและเงินคงเหลือ

สวัสดิการ

อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด ตามประกาศของสหกรณฯ สมาชิก
ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกอนการกูเงินทุกครั้ง

คูมือสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
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ทุนสวัสดิการสมาชิก มีวตั ถุประสงคเพื่อเปนการใหสวัสดิการแกสมาชิก ในกรณีดังตอไปนี้

ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการบําเหน็จสมาชิก
1. บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
2. ตองเปนสมาชิกสหกรณฯ ไมนอยกวา 10 ป
– อายุการเปนสมาชิก 10 – 15 ป ไดรับเงินบําเหน็จ 1,000 บาท
– อายุการเปนสมาชิก 16 – 20 ป ไดรับเงินบําเหน็จ 2,000 บาท
– อายุการเปนสมาชิก 21 ปขึ้นไป ไดรับเงินบําเหน็จ 3,000 บาท
3. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พนจากหนาที่หรืองานประจําโดยเกษียณอายุ
หรือลาออกจากงานประจํา
4. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พนจากหนาที่หรืองานประจําโดยเกษียณอายุ
หรือลาออกจากงานประจํา ไมมีความผิดตามขอบังคับขอ 38 (6) และมีอายุการเปนสมาชิกไม
นอยกวา 10 ป กรณีที่ไมเปนสมาชิกหนวยกรองแกวตอ ใหไดรับสวัสดิการนี้เมื่อพนจากหนาที่
หรืองานประจํา แตกรณีที่เปนสมาชิกหนวยกรองแกวตอใหมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการนี้เมื่อสิ้นสุด
หรือลาออกจากหนวยกรองแกว
5. ยื่นภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับจากวันพนจากงานประจํา
6. กรณีที่สมาชิกผูมีสทิ ธิ์ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกยังมีหนี้สินคางชําระอยูกับ สหกรณให
สหกรณนําเงินที่จายตามที่ไดกําหนดไวในขอ 6 มาหักชําระหนี้ของสมาชิกที่คางชําระอยู
ทั้งหมดกอน เวนแตกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันได
ตามควรแกกรณี


คูมือสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
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ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการสงเคราะหศพบิดามารดา
1. บังคับใชตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2560
2. สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดิการสงเคราะหศพบิดามารดา ของสมาชิก ใหแกสมาชิกคนหนึ่ง
หรือหลายคนที่เปนบุตร จํานวน 3,000 บาท ตอศพพรอมพวงหรีด 1 พวง ราคาไมเกิน 500
บาทซึ่งบิดาหรือมารดาที่ถึงแกกรรมตองมิไดเปนสมาชิกหรือคูสมรสของสมาชิกสหกรณ และ
ไดถึงแกกรรม
3. ยื่นภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแตวนั ที่ถึงแกกรรม


ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท
1. บังคับใชตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2554
2. ตองเปนสมาชิกสหกรณฯ ไมนอยกวา 1 ป
3. ไดรับเงินเพื่อการอุปสมบท จํานวนเงิน 1,000 บาท
4. ยื่นภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับจากวันอุปสมบท เพียงครั้งเดียว


ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส
1. บังคับใชตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
2. อายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ ไมนอยกวา 1 ป
3. ไดรับเงินเพื่อการสมรสและจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมายจํานวนเงิน 1,000 บาท
เพียงครั้งเดียว
4. ยื่นภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันจดทะเบียน


คูมือสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
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ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาท
1. บังคับใชตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2564
2. อายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ ไมนอยกวา 1 ป
3. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาท เปนจํานวนเงิน 500 บาท ใหแกสมาชิก
หรือคูสมรสของสมาชิก
4. การคลอดบุตรฝาแฝดหรือมากกวานั้น สหกรณจะจายเงินรับขวัญตามจํานวนบุตรที่คลอด
5. การจายเงินรับขวัญทายาท ใหกระทําโดยยึดถือจํานวนบุตร เทานั้น โดยไมคํานึงถึงวาคู
สมรสจะเปนสมาชิกดวยกันหรือไม กรณี เปนสมาชิกทั้ง 2 คน ใหใชสิทธิเพียงคนเดียว
6. ยื่นภายในกําหนดเวลา 90 วันนับจากวันคลอดบุตร


ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับศพ
1. บังคับใชตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2560
2. ยื่นภายในกําหนดเวลา 30 วันนับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรม
3. หลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิก มีดังนี้
1) สมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 1 เดือน ถึง 12 เดือน
ใหไดรับเงิน 5,000 บาท พรอมพวงหรีด 1 พวง ราคาไมเกิน 500 บาท
2) สมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 13 เดือน ถึง 36 เดือน
ใหไดรับเงิน 10,000 บาท พรอมพวงหรีด 1 พวง ราคาไมเกิน 500 บาท
3) สมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 37 เดือน ถึง 60 เดือน
ใหไดรับเงิน 20,000บาท พรอมพวงหรีด 1 พวงราคาไมเกิน 500 บาท
4) สมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 61 เดือน ถึง 84 เดือน

คูมือสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
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5) สมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 85 เดือน ถึง 120 เดือน
ใหไดรับเงิน 40,000 บาท พรอมพวงหรีด 1 พวง ราคาไมเกิน 500 บาท
6) สมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 121 เดือน ถึง 180 เดือน
ใหไดรับเงิน 50,000 บาท พรอมพวงหรีด 1 พวง ราคาไมเกิน 500 บาท
7) สมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 181 เดือนขึ้นไป
ใหไดรับเงิน 100,000 บาทพรอมพวงหรีด 1 พวง ราคาไมเกิน 500 บาท
4. กรณีคูสมรสที่มิไดเปนสมาชิกไดถึงแกกรรมใหสมาชิกมีสิทธิ์ไดรับเงิน 5,000 บาทพรอมพวง
หรีด 1 พวง ราคาไมเกิน 500 บาท กรณีคูสมรสที่เปนสมาชิกไดถึงแกกรรมใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน
ตามสิทธิ์ของสมาชิกผูถึงแกกรรมเทานั้น
5. กรณีบุตรไดถึงแกกรรมใหสมาชิกมีสิทธิ์ไดรับเงิน 5,000 บาท พรอมพวงหรีด 1 พวง ราคาไม
เกิน 500 บาท กรณีที่บิดาและมารดาเปนสมาชิกทั้งสองคนใหบิดาหรือมารดามีสิทธิ์ไดรับ
เงินสวัสดิการเพียงคนเดียว


คูมือสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด
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การขาดจากสมาชิกภาพ
การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใตขอบังคับขอ 38 สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ


ชองทางการติดตอสื่อสารกับทางสหกรณ
1. โทรศัพท 055-24522034-111
2. โทรศัพทมือถือ 083-9503111
3. ไลน “ shkthai3111 หรือ 083-9503111 ”
4. เว็บไซต www.shkthaiarrow.com
5. ที่อยูสหกรณฯ 230 หมู 7 ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000


