
สหกรณออมทรัพยกรมโยธาธิการ  2529  จํากัด

วันจันทร  -  วันศุกร  

เวลาทําการ  08.30  น.  -  16.30  น.

ที่อยู กรมโยธาธกิารและผังเมือง

ถนนพระรามที่  6  แขวงพญาไท  เขตพญาไท กทม. 

10400

โทร. 064-035-1451 , 02-2994166 , 

02-2994343 , โทรสาร 02-6196943

http://office.dpt.go.th/pwdcoop/

https://www.facebook.com/profile.php?id

id line   :   sahakon2529

พรบ. ป3 รวม
เกง๋ 645 2,299 2,944

กระบะ 967 3,200 4,167

ตู ้ 1,182 3,800 4,982

การสมัครสมาชิก

ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัต ิดังนี้

1. เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ

2. เปนบคุคลธรรมดาและบรรลุนติิภาวะ

    ซ่ึงมีสัญชาติไทย

3. เคยเปนขาราชการ หรอืลูกจางประจําสังกัด          

กรมโยธาธิการ หรือเปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา          

หรือพนักงานราชการ สังกดักรมโยธาธิการและผังเมอืง  

กรมทางหลวงชนบท กรมธุรกิจพลังงาน               

สํานักปลัดกระทรวงพลังงาน กรมทรัพยากรนํ้า        

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือเปนเจาหนาที่สหกรณน้ี

4. เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม

5. มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มี

วัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.  สําเนาบัตรประชาชนผูสมัคร

2.  สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร

3.  สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร

4.  สําเนาสลิปเงินเดือนเดือนลาสุด

5.  สําเนาหนังสือสัญญาจาง (กรณีเปนพนักงาน

ราชการ)

คาใชจายในการสมัคร

คาธรรมเนียมแรกเขา  20  บาท

สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก

1.  ทุนการศึกษาบตุร

     บุตรสมาชิกสหกรณที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ประถมศึกษาปที่  2  ถึงระดับปริญญาตรี  โดยสมาชิก

หนึ่งครอบครัวสามารถยื่นขอรับทุนได 1 ทุน          

และใหไดรับปเวนป

2.  เงินสวัสดิการผูเกษยีณอายุราชการ

    เปนสมาชิกครบ 5 ป  ไดรับ  1,000 บาท     

ครบรอบปตอไปไดรับเพิ่มปละ 200 บาท                

แตไมเกิน 5,000 บาท

3.  สวัสดิการเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิก

     1.  เปนสมาชกิครบ 1 ป ทายาทไดรับ 2,000 บาท

     2.  เปนสมาชกิเกินกวา 1 ป ถึง 15 ป               

ใหไดรับเพ่ิมข้ึนจาก (1) อกีปละ 2,000 บาท             

แตไมเกิน  50,000 บาท

     3.  เปนสมาชกิเกินกวา 15 ปขึ้นไป ใหไดรับเพ่ิมข้ึน

จาก (2) อีกปละ 1,000 บาท แตไมเกิน  50,000 บาท

    4.  เศษของปนับเปน 1 ป

3.  เงินทุนสาธารณประโยชน

    เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ประสบความเดือดรอน     

จากภัยพิบัติตาง ๆ

4.  บริการทํา พรบ. และ ประกนัภัยรถยนต



การถือหุน

    -  อัตราคาหุนสหกรณหุนละ  10  บาท

    -  การถอืหุนของสมาชิกเปนไปตามอัตราสวนของเงิน

รายไดตามที่สหกรณกําหนด

ประเภทเงินฝาก

  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75

ประเภทเงินกู  

เงินกูฉุกเฉิน

1. วงเงินกูไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือนสูงสุดไมเกิน  

150,000  บาท

2.  ผอนชําระ  15  งวด

3.  สมาชิก (พนักงานราชาการ) กูได  90% ของหุน        

หากหุนเกินกวา  3  เทาของเงินไดรายเดือน  ใหกูได  3  เทา

ของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน  150,000  บาท 

เงินกูสามัญรอยละ  90  ของหุนสะสม

1.  สมาชิกสามารถกูเงินสามัญวงเงินกู 90% ของหุนสะสม   

ที่มีอยู

2.  ผอนชําระไมเกิน  144  งวด

เงินกูปนผลรายป

1.  วงเงินกูไมเกินรอยละ 80 ของยอดเงินปนผลรายป         

ที่สมาชิกไดรับในปที่ผานมา

2.  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยคร้ังเดียว โดยวิธีหักจากเงิน   

ปนผลรายปของผูกูที่จะไดรับในวันประชุมใหญประจําป

เงินกูสามัญ

1.  วงเงินกูไมเกิน  2,000,000  บาท

2.  ชําระสูงสุดไมเกิน  144  งวด

3.  ชําระมาแลว  6  งวด  ย่ืนกูใหมได

4.  วงเงินกู

-  เปนสมาชิก 6 เดือน ถึง 5 ป กูได  40  เทาของเงินได   

รายเดือนรวมหุน

สหกรณออมทรัพยกรมโยธาธกิาร 2529 จํากัด

สหกรณออมทรัพยกรมโยธาธิการ 2529 จาํกัด  กอต้ังขึ้น

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2530  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ    

3  ประการ  คือ

     1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย  โดยการถอืหุน    

และฝากเงินในสหกรณ

     2. ใหเงินกูแกสมาชิก สําหรับใชเพ่ีอการอันจําเปน

     3. ใหสวัสดกิารและการสงเคราะหแกสมาชิก       

และครอบครัว                                                   

โดยสมาชกิจะไดรับผลตอบแทนจากการเปนสมาชิก

หลากหลายรูปแบบ  ดังน้ี

     1. เงินคาหุน สมาชิกมีสิทธ์ิถือหุนไดตามอัตราสวน 

ของรายไดต้ังแต  300 – 650  บาท/เดือน

     2.  สหกรณสงเสริมการออมใหกับสมาชิกทุกคน    

โดยใหสมาชิกสามารถเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ   

เปนเงินออมในอนาคตใชเมื่อยามจําเปน

     3.  สิทธิกูเงินดอกเบี้ยต่ํายามขัดสน

     4.  สิทธิไดรับเงินปนผลตามทุนเรือนหุนที่สมาชิก    

ถือหุนในอัตราที่สหกรณกําหนด

     5.  สิทธิรับเงินเฉล่ียคืนตามจํานวนดอกเบ้ียสะสม   

ในอัตราที่สหกรณกําหนด

     6.  สิทธิรับทุนสวัสดิการตาง ๆ ของสมาชิก            

ที่สหกรณกําหนด

     

-  เปนสมาชิก 5 ป  ไมถึง 10 ป กูได 50 เทาของเงินไดรายเดือน

รวมหุน

-  เปนสมาชิก 10 ปขึ้นไปกูได 60 เทาของเงินไดรายเดือนรวมหุน

5.  สมาชิก (พนักงานราชการ) กูได 10 เทาของเงินไดรายเดือน

สูงสุดไมเกิน  300,000  บาท  ผอนชําระภายในอายุสัญญาจาง 

ไมเกิน  48  งวด

เงื่อนไขการกูเงิน  

1. เปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา  6  เดือน

2.  มีเงินเหลือเพื่อดํารงชีพตอเดือนไมนอยกวา  3,000  บาท

ประเภท อตัรารอ้ยละ
เงินฝาก
     ออมทรพัยพิ์เศษ
เงินกู ้
     กูส้ามญั
     กูฉุ้กเฉิน
     กูส้ามญัรอ้ยละ  
     90 ของหุน้สะสม
     กูปั้นผลรายปี

1.75

6.25

6.25

6.25

5.25

อตัราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก

การจายเงินปนผล

     สหกรณจะจายเงนิปนผลใหแกสมาชิกตามผล  

การจัดสรรกําไรสุทธปิระจําป  ซึ่งสมาชิกจะรับ      

เต็มจํานวนโดยไมตองหักภาษีเงินได (คํานวณจากหุน)

การจายเงินเฉลี่ยคืน
     สมาชิกที่กูเงินจากสหกรณ  เมื่อส้ินปทางบญัชี  

สหกรณจะจายเงนิเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวน

จํานวนรวมของดอกเบี้ยเงนิกู  ซึ่งสมาชิกไดสงใหแก

สหกรณทั้งป


