
 

คูมือสมาชิกสหกรณ 

  คุณสมบัติสมาชิก 

 1. เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

 2. เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

 3. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดหนวยบัญชาการทหารพัฒนา  หรือเปนเจาหนาที่

ของสหกรณน้ี  

 4. เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

 5. มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 50.-บาท (หาสิบบาทถวน) 

สิทธิของสมาชิก 

 1. เขาประชุมใหญ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

 2. เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

 3. เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

 4. ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

 5. สิทธิอ่ืน ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับขออ่ืนของสหกรณ 

หนาที่ของสมาชิก   

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

 2. เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 

 3. สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพ่ือใหสหกรณเปนองคการท่ีเขมแข็ง 

 4. สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

 5. รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมัน่คง 

ผลประโยชนที่จะไดรับ 

 1. เงินปนผล ตามสวนทุนเรือนหุนกับระยะเวลาในอัตราที่ไมเกินกวากฎหมายกําหนด 

 2. เงินเฉลี่ยคืน เฉพาะสมาชิกที่กูเงินและไมเคยผิดนัดการชําระหนี้ 

 3. ดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพยพิเศษ 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

 1. สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก 

หรือเงนิอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน 

 2. ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว    

ก็ตองทําเปนหนังสือตามลกัษณะดังกลาวในขอ 1 มอบใหสหกรณถือไว 

 3. เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในขอ 1 และขอ 2 ทราบ 

และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูตายมีอยูใน

สหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่

พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมสีิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น 

 

 



 

  

 

การขาดจากสมาชิกภาพ     

 (1)  ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3)  เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

 (4)  ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

 (5)  ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกตามขอบังคบั 

 (6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

สวัสดิการของสมาชิก  เปนการสงเคราะหเก่ียวกับการศพของสมาชิก  

 1. เปนสมาชิกในสหกรณนี้ ตั้งแต 6 เดือนแตไมถึง 5 ป  ใหไดรับเงินสงเคราะหเก่ียวกับศพ 

120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) 

 2. เปนสมาชิกในสหกรณนี้  ตั้งแต 5 ป ถึง 10 ป  ใหไดรับเงินสงเคราะหเกี่ยวกับศพ 140,000.- บาท 

(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

 3. เปนสมาชิกในสหกรณนี้ ตั้งแต 10 ป ถึง 15 ป ใหไดรับเงินสงเคราะหเก่ียวกับศพ 160,000.- บาท 

(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) 

 4. เปนสมาชิกในสหกรณนี้ ตั้งแต 15 ป ถึง 20 ป ใหไดรับเงินสงเคราะหเก่ียวกับศพ 180,000.- บาท 

(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน) 

 5. เปนสมาชิกในสหกรณนี้ ตั้งแต 20 ป ถึง 25 ป ใหไดรับเงินสงเคราะหเก่ียวกับศพ 200,000.- บาท 

(สองแสนบาทถวน) 

 6. เปนสมาชิกในสหกรณนี้ ตั้งแต 25 ปข้ึนไป ใหไดรับเงินสงเคราะหเก่ียวกับศพ 220,000.- บาท 

(สองแสนสองหมื่นบาทถวน) 

 ใหผูรับโอนประโยชน ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวัน   

ที่สมาชิกตาย โดยใหแนบสําเนามรณะบัตร และสําเนาทะเบียนบานของผูตาย ที่จําหนาย “ตาย” ท่ีทางราชการออกให  

หมายเหตุ  ใบมรณะบัตร ทร.4 ตอน 1 และทะเบียนบานของผูตาย ที่จําหนาย “ตาย” ตองนําฉบับจริงมาแสดง

ตอหนาเจาหนาที่ดวย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งจะคืนใหผูรับเงินสงเคราะห/ผูจัดการศพ ทันที 

ทุนสงเสริมการศกึษาบุตรสมาชิก 

 1. ทุนระดับประถมศึกษา  ใหแกบุตรของสมาชิกท่ีกําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 1      

โดยมีอายุไมเกิน 8 ปบริบูรณ ในปการศึกษาท่ีขอรับทุน จํานวนเงินทุนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถวน) 

 2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหแกบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 

โดยมีอายุไมเกิน 15 ปบริบูรณ ในปการศึกษาที่ขอรับทุน จํานวนเงินทุนละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถวน) 

 3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหแกบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 4 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.) โดยมีอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ ในปการศึกษาที่ขอรับทุน จํานวนเงิน   

ทุนละ  4,000.- บาท (สี่พันบาทถวน) 

 

 

 



 

  

 4. ทุนระดับอุดมศึกษา ใหแกบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยปที่ 1 โดยมีอายุ 

ไมเกิน 21 ปบริบูรณ ในปการศึกษาที่ขอรับทุน จํานวนเงินทุนละ 5,000.- บาท (หาพันบาทถวน) 

 5. ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตํารวจ   

  5.1 ใหแกบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษาในชั้นปที่ 1 ของโรงเรียนนายสิบทหารบก หรือ

โรงเรียนจาทหารเรือ หรือโรงเรียนจาอากาศ หรือโรงเรียนนายสิบแผนที่ หรือโรงเรียนชางฝมือทหาร หรือ

โรงเรยีนพลตํารวจ จํานวนเงินทนุละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถวน) 

  5.2   ใหแกบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษาในชั้นปที่ 1 ของโรงเรียนเตรียมทหาร จํานวนเงิน  

ทุนละ 5,000.- บาท (หาพันบาทถวน) 

บริการท่ีใหแกสมาชิก 

  1. การรับฝากเงิน  มี 2 ประเภท 

   1.1 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ดอกเบี้ยรายเดือน) 

   1.2 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ดอกเบ้ียรายป) 

 สมาชิกสามารถนําฝากเงินกับสหกรณฯ โดยทํารายการผานระบบธนาคาร และสงใบโอนเงิน

ใหเจาหนาที่สหกรณ เพื่อดําเนินการตอไป 

  2. การถอนเงิน 

  -หากสมาชิกมีความประสงคถอนเงนิเกินกวา 500,000.-บาท โปรดแจงลวงหนา 2 วัน 

  -สหกรณจะไมจายเปนเงินสด แตจะโอนเงินเขาบัญชีของผูถอนเงิน ตามหมายเลขบัญชี

ธนาคารทหารไทย  

  3. การใหกูเงิน 

   3.1 กูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

   3.2 กูสามัญ 

   3.2.1 กูโดยใชบุคคลคํ้าประกัน 

   3.2.2 กูคาหุน และ กูเงินฝาก 

   3.2.3 กูเงนิสงเคราะห (มสีมาชิกคํ้าประกันอยางนอย 1 คน) 

   3.2.4 กูเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ 

 ขอปฏิบัติของสมาชิก 

 1. แจงท่ีอยูปจจุบัน  หมายเลขโทรศพัท  ที่สามารถติดตอไดทกุครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 2. แจงหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ที่เปดในนามของสมาชิก เพ่ือสหกรณจะโอนเงิน

เขาบัญชีท่ีทานแจงไวกับสหกรณเทาน้ัน 

 3. โปรดทําหนังสือมอบผลประโยชนแกบุคคลที่ทานประสงค มอบไวแกสหกรณ เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการจายเงินแกบุคคลเหลานั้น เมื่อทานเสียชีวิต 

 หมายเหตุ ผูรับโอนประโยชนตองติดตอขอรับเงินอันพึงไดจากสหกรณ ภายใน 1 ป นับแต

สมาชิกเสียชีวิต 

 

 

        



 

 4. การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับเงินฝาก เงินกู หรือการคํ้าประกันจะสอบถามจากสหกรณ        

ไดเฉพาะของตัวเองเทานั้น และจะตองสอบถามดวยตัวเอง จะใชการฝากหรือโทรศัพทถามไมได (ไมควรทํา   

เปนอยางยิ่ง) หรือเขาไปตรวจสอบขอมูลที่ เว็บไซตของสหกรณ Mail: sahagorn89@gmail.com หรือพิมพ    

คําวา “สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด” 

 5. การลาออกจากราชการ หรือยายสังกัด โปรดแจงสหกรณโดยทันที 

 6.  การโอนเงินผานธนาคารเพื่อฝาก,ชําระหนี้ หรือซื้อหุนกับสหกรณฯ นั้น สมาชิกจะตองนําสลิป  

รับฝากของธนาคาร (Pay In) มาติดตอดวยทุกครั้ง หรือ FAX หรือ ไลน แจงภายในวันนั้นกอนเวลา 15.00 น. 

โดยระบุชื่อสมาชิก, เลขที่สมาชิก, ชื่อบัญชี, เลขที่บัญชี, เบอรติดตอ และโปรดโทรแจงเจาหนาท่ีเพ่ือยืนยันยอดฝาก

ทุกครั้ง  กรณีสงทาง e-mail รายการจะสําเร็จเมื่อทานไดรับ e-mail ตอบกลับ หรือ โทร. 0 - 2152 - 0926    Fax : 

0 - 2152 - 0926  ตอ 307   

*  กรณีแจงการโอนหลังเวลา 15.00 น. สหกรณจะเขาบัญชีใหในวันทําการถัดไป หรือวันที่สหกรณไดรับแจง       การ

โอนเงนิ โดยไมทํารายการยอนวันที่ให 

การโอนเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย 

ชื่อบัญ ชี “สหกรณ ออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด”ธนาคารทหารไทย จํา กัด             

สาขาถนนสรงประภา (บัญชีออมทรัพย)    เลขที่ 135 – 2 – 14044 – 4 

 7. ทานสามารถติดตามขาวสารประชาสัมพันธของสหกรณไดจาก  Website : coopafdc.com 

หรือพิมพคําวา สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด 

 ขอพึงปฏิบัติของสมาชิกในฐานะผูกู 

 -การกูเงินสหกรณ สมาชิกตองคิดใหรอบคอบ กูตามความจําเปน และนําเงินไปใชตามวัตถุประสงค

ของการกูเงิน เพราะทานจะตองถูกตัดเงินเดือนเพ่ือชําระหนี้ทั้งตน และดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู 

ดังนั้นจึงตองวางแผนการใชจายเงินอยางเหมาะสม 

 -อยาขาดสงเงนิชําระหนี้ ไมวาเงินตน หรอืดอกเบี้ย เพราะจะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน สําหรับปนั้น ๆ 

 -อยาขาดสงชําระหนี้ หรือคาหุนเกิน 2 งวด (60 วัน) เพราะทานอาจถูกใหออกจากการเปนสมาชิก

สหกรณ และจะไมไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนสมาชิก และตองชําระหนี้สินที่เหลือทั้งหมดทันที 

 กรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนใหทําหนังสือขอผอนผันเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 

 - การกรอกขอความในหนังสือสัญญาคําขอกู หนังสือคํ้าประกัน หรือเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของในการ

ทํานิติกรรม หากมีการขีดฆาแกไข จะตองเซ็นชื่อกํากับทุกครั้ง และหามใชยาลบคาํผิด หรือปายโดยเด็ดขาด 

 - เมื่อทานกูเงินจากสหกรณ ตองทําประกันชีวิตเพื่อคุมครองสินเชื่อ 

 - การลาออกจากสมาชิกสหกรณ จะทําไดตอเมื่อทานชําระหนี้สนิหมดเรียบรอยแลว 

 

เงื่อนไขสําคญัของสัญญาประกันชีวิต พอสรุปสังเขปไดดงันี้ 

       1. เบี้ยประกันชีวิตเปนการจายครั้งเดียวเมื่อทําสัญญาเงนิกู และคุมครองตามวงเงินหนี้ (ที่เหลืออยู) 

ตลอดอายุสัญญา 

 2. สมาชิกผูกู จะสามารถทําประกันชีวิตได ตองมีระยะเวลาการผอนชําระเงินไมตํ่ากวา 1 ป 

 

 

  



 

 3. สมาชิกผูทําประกันชีวิต ตองแถลงขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับสุขภาพ  

 4. สมาชิกผูทําประกันชีวิต ตองมีระยะเวลารอคอย 365 วัน (คือ ตองมีชีวิตอยู 365 วัน)      

หากเสียชีวิตกอนระยะเวลาที่รอคอย และสมาชิกมิไดแถลงโรคตามความเปนจริง และบริษัทตรวจสอบพบวามีโรค

ที่ทําใหเสียชีวิตกอนการทําสัญญาประกันชีวิต  สัญญาน้ันถือเปนโมฆียะ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันเต็มจํานวน 

- หากตรวจสอบไมพบวาเคยเปนโรคกอนการทําสัญญา บริษัทจายเต็มจํานวนมูลหนี้คงเหลือโดยมิตองรอ

ระยะเวลารอคอย 365 วัน 

 5. ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมิไดสืบเนื่องจากโรคท่ีเปนอยู บรษิัทจายเงินเต็มจํานวนมูลหนี้คงเหลือ 

โดยมิตองรอระยะเวลารอคอย 365 วัน 

  6.  หากสมาชกิขอกูเงินใหมโดยการ Refinance กรมธรรมที่ทําสัญญาไวเดิมยังคงอยู แตสมาชิก

ตองทําสัญญาประกันชีวิตใหมเฉพาะสวนตางระหวางเงินที่กูใหมกับทุนประกันที่คงเหลือ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้น   

สัญญาประกันชีวิตเดิมสามารถจายเงินตามมูลคาหน้ีคงเดิมไดทันที แตสําหรับสัญญาประกันชีวิตใหมเปนไป  

ตามเงื่อนไขในขอ 4 

 ขอพึงระวังของผูคํ้าประกัน  

 - การคํ้าประกันใหแกผูใด พึงตองพิจารณาใหรอบคอบ ถึงความสามารถในการผอนชําระหนี้ขอองผูกู 

และถายิ่งค้ําประกันหลายรายดวยกัน ทานยอมมีความเสี่ยงในพันธะสัญญานี้มากขึ้น เพราะหากผูกูไมสามารถ

ชําระหนี้ได หรือถูกพักราชการ หรือหนีราชการ หรือถูกศาลสั่งอายัดทรัพยสิน ทานในฐานะผูคํ้าประกันจะถูก

หักเงินเดือนชําระหนี้ทันทีอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง และหากทานอยูในฐานะผูกูดวยแลว ทานจะถูกหักเงนิเดือน

ในฐานะผูกู และผูคํ้าประกันอาจทําใหเงินรายไดไมพอใชจาย และเดือดรอนตอครอบครัว 

 ดังนั้นทานคํ้าประกันผูใด โปรดทบทวนความคิดนี้หลาย ๆ ครั้ง 

 - การลาออกจากสหกรณ ตองเปลี่ยนผูคํ้าประกันจากตัวทานเปนผูอื่นใหเรียบรอยกอน จึงจะลาออกได 

(ติดภาระคํ้าประกัน) 

ทานสามารถติดตอกับสหกรณไดดังนี้ 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยฯ   โทร. 0 2152 0926 ตอ  

201 - 301 - 

202 ผูจัดการ 302 ผูชวยผูจัดการ ฝายปฏิบัติการ (ชั้น 3) 

203 ผูชวยผูจัดการ ฝายบรหิาร (ช้ัน2) 303 กรรมวิธีขอมูล  

204 บัญชี 304 เงินกูสามัญ 

205 รับฝาก 305 เงินกูสามัญ 

206 เงินกูฉุกเฉิน 307 ธุรการ(แฟกซ) 

207 การเงนิ 308 ธุรการ 

 Facebook  : สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด 

Website : coopafdc.com 
email: sahagorn89@gmail.com 


