หน ้าแรก / เกียวกับ ศคง. / ผู ้ให ้บริการทางการเงิน / ผู ้ประกอบการประเภทอืน ๆ

เป็ นองค์กรทีสมาชิกร่วมกันจัดตังขึนด ้วยการลงหุ ้นร่วมกันและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด ้วยสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ดแู ลส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานในการให ้บริการ
และมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดแู ลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด ้านการเงินและบัญชี
สหกรณ์มวี ตั ถุประสงค์เพือร่วมกันจัดการในการผลิต การจําหน่ายสินค ้า หรือให ้บริการตามความต ้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของสมาชิก
ิ ธิออกเสียงได ้หนึงเสียง โดยไม่ขนกั
ซึงสมาชิกแต่ละคนมีสท
ึ บจํานวนหุ ้นทีถืออยู่

สหกรณ์การเกษตร จัดตังขึนเพือให ้สมาชิกดําเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึงกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวม
ทังในเรืองของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข ้องกับการเกษตร การให ้สินเชือ การรวบรวมผลิตผลของสมาชิกมาจัดการจําหน่าย
ั ว์นา้ํ และอุปกรณ์ประมง
สหกรณ์ประมง จัดตังขึนเพือให ้ความรู ้ทางด ้านวิชาการ และดําเนินธุรกิจเพือส่งเสริมอาชีพประมงทังการจําหน่ายสัตว์นา้ํ ผลิตภัณฑ์สต
สหกรณ์นค
ิ ม จัดตังขึนเพือจัดสรรทีดินทํากินให ้สมาชิก จัดสร ้างปั จจัยพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวก จัดหาสินเชือ ปั จจัยการผลิตและสิงของทีจําเป็ น
การส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปการเกษตร รวมทังกิจการให ้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
สหกรณ์รา้ นค้า จัดตังขึนเพือจัดหาสินค ้า เครืองอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทัวไป

สหกรณ์ออมทรพ
ั ย์ จัดตังขึนเพือส่งเสริมให ้สมาชิกรู ้จักการออม และให ้กู ้ยืมเมือเกิดความจําเป็ น

สหกรณ์บริการ จัดตังขึนโดยสมาชิกทีมีอาชีพเดียวกันได ้รั บความเดือดร ้อนในเรืองเดียวกัน เพือรู ้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสมาชิกด ้วยกัน
สหกรณ์เครดิตยูเนียน จัดตังขึนโดยสมาชิกทีอยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น อาศัยในชุมชนเดียวกันประกอบอาชีพเดียวกัน หรือมีกจิ กรรมร่วมกัน
เพือรู ้จักช่วยเหลือตนเองอย่างต่อเนือง มุ่งเน ้นให ้สมาชิกประหยัดและเก็บออม

เป็ นบริษัททีประกอบธุรกิจให ้เช่าทรั พย์สนิ
โดยกรรมสิทธิในทรั พย์สนิ จะเป็ นของผู ้เช่าซือเมือชําระเงินครบตามสัญญา
กล่าวคือจะมีการทําสัญญาหรือข ้อตกลงระหว่างผู ้เช่าซือกับบริษัทเช่าซือ (ผู ้ให ้เช่า)
ว่าจะชําระค่าเช่าเป็ นงวด ๆ ตามจํานวนเงินและระยะเวลาทีกําหนด
โดยระหว่างนันผู ้เช่าซือสามารถนํ าสินค ้าหรือทรั พย์สนิ นันมาใช ้งานได ้ก่อน แต่กรรมสิทธิยังเป็
นของผู ้ให ้เช่า
จนกว่าจะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิในสินทรั พย์นันมาเป็ นของผู ้เช่าซือ เช่น
การเช่าซือรถยนต์ จักรยานยนต์ เครืองใช ้ไฟฟ้ า

เป็ นบริษัททีรั บซือลูกหนีการค ้าจากผู ้ขายสินค ้า
โดยผู ้ขายสินค ้าจะโอนสิทธิในลูกหนีการค ้าให ้แก่บริษัทแฟ็ กเตอริง ทังนี
การซือสิทธิในลูกหนีการค ้าอาจเป็ นการซือเต็มจํานวน หรือบางส่วนแล ้วแต่จะตกลงกัน
โดยส่วนใหญ่ราคาทีรั บซือจะเป็ นราคาคิดลด
ซึงอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลกู หนี
ค่าใช ้จ่ายการเรียกเก็บหนีเมือครบกําหนด
(ดูรายละเอียดเพิมเติมได ้ทีหัวข ้อสินเชือแฟ็ กเตอริง)

เป็ นบริษัททีประกอบธุรกิจให ้เช่าทรั พย์สนิ ซึงมีลกั ษณะคล ้ายกับบริษัทเช่าซือคือ
จะต ้องชําระเงินค่าเช่าเป็ นงวด ๆ ตามจํานวนเงินและเวลาทีกําหนด
แต่เมือสินสุดสัญญาผู ้เช่าสามารถเลือกได ้ว่า จะซือ หรือต่อสัญญาเช่า
หรือส่งคืนทรั พย์สนิ ให ้แก่ผู ้ให ้เช่า ส่วนใหญ่จะเป็ นการเช่าทรั พย์สนิ ทีมีราคาแพงหรือเช่าสินทรั
พย์ในปริมาณมาก เช่น เครืองจักร รถยนต์ หรือสินค ้าทีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว เช่น
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร

คือองค์กรทีให ้บริการเงินกู ้แก่ประชาชนในวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อรายต่อครั ง โดยทีผู ้กู ้หรือผู ้จํานํ าจะต ้องนํ าสิงของมามอบให ้โรงรั บจํานํ า เพือเป็ นหลักประกัน
โดยมีข ้อปฏิบตั ใิ นการรั บจํานํ า ดังนี
ผู ้จํานํ าต ้องมีอายุ 15 ปี ขนไป
ึ
และไม่เป็ นพระภิกษุ หรือสามเณร
ห ้ามเป็ นสิงของทางราชการ หรือของทีถูกขโมยมาขาย
ห ้ามจํานํ าในระหว่างเวลา 18.00 น. – 8.00 น.
ทําบัญชีทรั พย์สนิ ทีผู ้จํานํ าขาดการส่งดอกเบียเป็ นเวลา 4 เดือน และแจ ้งต่อเจ ้าพนักงานทีออกใบอนุญาต รวมทังปิ ดประกาศอย่างเปิ ดเผย ทังนี ถ ้าผู ้จํานํ าไม่มาไถ่ถอนภายใน 30
วันนับจากวันปิ ดประกาศ สิงของก็จะตกเป็ นกรรมสิทธิของโรงรั บจํานํ าหรือเรียกว่าหลุดจํานํ าทันที
มูลค่าการรั บจํานํ าขึนกับประเภทของสิงของและประเภทของสถานทีให ้บริการ
อัตราดอกเบียขึนกับมูลค่าของเงินต ้นทีจํานํ า และสถานทีให ้บริการ แต่ห ้ามเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด

1. โรงรบั จํานําของรฐั บาล ซึงแบ่งย่อยเป็ น 2 ประเภทคือ
1.1 สถานธนานุบาล อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครหรือเทศบาล คิดอัตราดอกเ
บีย ดังนี
เงินต ้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบียร ้อยละ 0.25 ต่อเดือน
เงินต ้น 5,001 – 15,000 บาท ดอกเบียร ้อยละ 1.00 ต่อเดือน
เงินต ้น 15,000 บาทขึนไป คิดอัตราดอกเบียดังนี
- 2,000 บาทแรก ดอกเบียร ้อยละ 2 ต่อเดือน
- ส่วนทีเหลือ ดอกเบียร ้อยละ 1.25 ต่อเดือน
1.2 สํานักงานธนานุเคราะห์ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ คิดอัตราดอกเบีย ดังนี
เงินต ้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบียร ้อยละ 0.25 ต่อเดือน
เงินต ้น 5,001 - 25,000 บาท ดอกเบียร ้อยละ 0.75 ต่อเดือน
เงินต ้น 25,001 – 100,000 บาท ดอกเบียร ้อยละ 1 ต่อเดือน

2. โรงรบั จํานําเอกชน อัตราดอกเบียจะแตกต่างกันไปขึนอยู่กับผู ้ประกอบการแต่ละแห่ง
ทังนี การคิดดอกเบียของโรงรั บจํานํ าทังของรั ฐบาลและเอกชน จะต ้องไม่สงู กว่าอัตราทีกําหนดไว ้ตามพระราชบัญญัตโิ รงรั บจํานํ า พ.ศ. 2505 คือ
เงินต ้นไม่เกิน 2,000 บาท ดอกเบียร ้อยละ 2 ต่อเดือน
เงินต ้นส่วนทีเกิน 2,000 บาท ดอกเบียร ้อยละ 1.25 ต่อเดือน

เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนเดียวกันหรือกลุม่ อาชีพเดียวกัน เพือจัดตังกลุม่ การเงินทีมีลกั ษณะคล ้ายคลึงกับสหกรณ์คอื ให ้บริการเงินฝาก เงินกู ้ หรือสวัสดิการแก่สมาชิก
ื ยกหลากหลาย เช่น กลุม่ ออมทรั พย์ กลุม่ สัจจะออมทรั พย์ องค์กรการเงินชุมชน นอกจากนี ยังมีกลุม่ ทีได ้รั บการดูแลและสนับสนุนโดยทางการ เช่น กองทุนหมู่บ ้าน
โดยมีชอเรี
ชุมชนเมืองแห่งชาติ และสถาบันการเงินชุมชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สถานธนานุบาล
อัตราดอกเบีย (สถานธนานุบาล)
สํานักงานธนานุเคราะห์

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

