
ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านทบัคาง จ ากดั 

ว่าด้วยการจัดช้ันคุณภาพสมาชิก พ.ศ.2555 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 75(7) ,ขอ้ 104(11) โดยทีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุด

ท่ี 21 คร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั วา่ดว้ย การ

จดัชั้นคุณภาพสมาชิก พ.ศ.2555 ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั ว่าดว้ย การจดัชั้นคุณภาพสมาชิก พ.ศ.

2555” 

 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัท่ี 1กรกฎาคม 2555 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั ว่าดว้ยการจดัชั้นคุณภาพสมาชิก พ.ศ.2552 

และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี และให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

 ขอ้ 5 สหกรณ์จดัชั้นคุณภาพสมาชิก ดงัน้ี 

1. สมาชิกชั้นดีมาก (เกรด A+) 

2. สมาชิกชั้นดี (เกรด  A) 

3. สมาชิกชั้นปานกลาง (เกรด  B) 

4. สมาชิกชั้นตอ้งปรับปรุง (เกรด  C) 

5. สมาชิกชั้นตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน (เกรด  D) 

6. สมาชิกชั้นตอ้งปรับปรุงเร่งด่วนท่ีสุด (เกรด  E) 

ขอ้ 6 สมาชิกมีสมบติัดงัต่อไปน้ี จดัชั้นคุณภาพเป็นชั้นดีมาก (เกรด A+) จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงัน้ี 

        6.1 คุณสมบติัสมาชิก 

  1. สะสมค่าหุ้นทุกเดือนตามขอ้บงัคบั 

  2. ช าระตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย เป็นไปตามสัญญาของเงินกูทุ้กประเภท ระยะเวลา 2 ปี 

       6.2 สิทธิประโยชน์ 

  1. ไดรั้บการบริการเก่ียวกบัเงินกูทุ้กประเภทตามระเบียบของสหกรณ์ 

  2. ไดร้บสวสัดิการทุกประเภทท่ีสหกรณ์จดัให้สมาชิก 

ขอ้ 7 สมาชิกมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี จดัชั้นคุณภาพเป็นชั้นดี (เกรด A) และไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงัน้ี 

        7.1 คุณสมบติัสมาชิก 

  1. สะสมค่าหุ้นทุกเดือนตามขอ้บงัคบั 

  2. ช าระดอกเบ้ียพร้อมตน้ไม่เป็นไปตามสัญญาของเงินกูทุ้กประเภท 



        7.2 สิทธิประโยชน ์

  1. ไดรั้บการบริการเก่ียวกบัเงินกู ้ทุกประเภทตามระเบียบของสหกรณ์ 

 เงินกูฉุ้กเฉิน 100% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

 เงินกูส้ามญั 90% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

 เงินกูพิ้เศษ 100% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

2. ไดรั้บสวสัดิการทุกประเภทท่ีสหกรณ์จดัให้ 

 ขอ้ 8 สมาชิกท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี จดัชั้นเป็นสมาชิกปานกลาง (เกรด B) และไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงัน้ี 

        8.1 คุณสมบติัสมาชิก 

  1. ช าระหุ้นตามขอ้บงัคบัไม่สม ่าเสมอทุกเดือน 

  2. ช าระตน้เงินกูทุ้กประเภทไม่สม ่าเสมอทุกเดือน 

  3. ช าระดอกเบ้ียเงินกูอ้ยา่งเดียวทุกเดือน 

  4. เขา้ร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ไม่สม ่าเสมอ 

        8.2 สิทธิประโยชน ์

  1. ไดรั้บบริการเงินกูทุ้กประเภทตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 720,000 บาท 

 เงินกูฉุ้กเฉิน 100% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

 เงินกูส้ามญั 80% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

 เงินกูพิ้เศษ 90% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

2. อตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทของสหกรณ์ตามประกาศของสหกรณ์ 

3. ไดรั้บสวสัดิการทุกประเภทท่ีสหกรณ์จดัให้ 

 ขอ้ 9 สมาชิกท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี จดัชั้นเป็นสมาชิกตอ้งปรับปรุง (เกรด C) และไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงัน้ี 

        9.1 คุณสมบติัสมาชิก  

  1.  ขาดช าระค่าหุ้นตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

  2. ไม่ช าระตน้เงินกูต้ามสัญญาของเงินกูทุ้กประเภท 

  3. ไม่ช าระดอกเบ้ียเงินกูต้ั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

  4. ขาดการเขา้ร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ 4 คร้ัง ข้ึนไป 

        9.2 สิทธิประโยชน ์

  1. ไดรั้บบริการเงินกูทุ้กประเภทตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 720,000 บาท 

 เงินกูฉุ้กเฉิน 100% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

 เงินกูส้ามญั 70% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

 เงินกูพิ้เศษ 80% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

2. อตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทของสหกรณ์ตามประกาศของสหกรณ์ 



3. ไดรั้บสวสัดิการทุกประเภทท่ีสหกรณ์จดัให้ 

 ขอ้ 10 สมาชิกท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี จดัชั้นเป็นสมาชิกตอ้งปรับปรุงอยา่งเร่งด่วน (เกรด D) และไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ดงัน้ี 

        10.1 คุณสมบติัสมาชิก 

  1. ขาดช าระค่าหุ้นตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป 

  2. ช าระตน้เงินกูเ้กินสญัญาท่ีไดก้  าหนดไว ้

  3. ช าระดอกเบ้ียเงินกูไ้ดบ้างส่วนและมีดอกเบ้ียเงินกูค้า้งติดต่อกนั 3 เดือนข้ึนไป 

  4. ขาดการเขา้ร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ 6 คร้ัง ข้ึนไป 

        10.2 สิทธิประโยชน ์

  1. ไดรั้บบริการเงินกูทุ้กประเภทตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 560,000 บาท 

 เงินกูฉุ้กเฉิน 100% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

 เงินกูส้ามญั 80% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

 เงินกูพิ้เศษ 70% ของเงินกูท่ี้มีสิทธิขอกู ้

2. อตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทของสหกรณ์ตามประกาศของสหกรณ์ 

3. ไดรั้บสวสัดิการ ดงัน้ี 

 สวสัดิการเงินกู ้– เงินสะสม (สก 1-2) 

 สวสัดิการเพ่ือการเล้ียงชีพสมาชิกผูสู้งอาย ุ

4. ไม่ไดรั้บสวสัดิการ ดงัน้ี 

 สวสัดิการเงินขวญัถุง 

 สวสัดิการสีเหลือง 

 สวสัดิการสีชมพ ู

 สวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

ขอ้ 11 สมาชิกท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี จดัชั้นเป็นสมาชิกตอ้งปรับปรุงอยา่งเร่งด่วนท่ีสุด (เกรด E) และไดรั้บสิทธิประโยชน์

ดงัน้ี 

        11.1 คุณสมบติัสมาชิก 

  1. เป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา 

        11.2 สิทธิประโยชน ์

  1. ไดรั้บบริการเงินกู ้80% ของมลูค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 60,000.00 บาท หลงัจากช าระหน้ีตามค าพิพากษา

เสร็จส้ินและสะสมค่าหุ้นติดต่อกนั 12 เดือนข้ึนไป 

2. อตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทของสหกรณ์ตามประกาศของสหกรณ์ 

3. ไดรั้บสวสัดิการ ดงัน้ี 



 สวสัดิการเงินกู ้– เงินสะสม (สก 1-2) 

4. ไม่ไดรั้บสวสัดิการ ดงัน้ี 

 สวสัดิการเพ่ือการเล้ียงชีพสมาชิกผูสู้งอาย ุ

 สวสัดิการเงินขวญัถุง 

 สวสัดิการสีเหลือง 

 สวสัดิการสีชมพ ู

 สวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

ขอ้ 12 ให้ประธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการ ตามระเบียบน้ี 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 

 

 

 

 

 


