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1
สมาชิก

การคํานวณดอกเบี้ยเงินกู ปการเงิน 2561

การสมัครเปนสมาชิก

เดือน/ป

วันที่เรียก
เก็บ

จํานวนวันที่คิด
ดอกเบี้ย (วัน)

พ.ย. 60

30 พ.ย. 60

30

1 พ.ย. 59 - 30 พ.ย. 59

= 30 วัน

ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 60

31

1 ธ.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

= 31 วัน

ม.ค. 61

31 ม.ค. 61

31

1 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 60

= 31 วัน

ก.พ. 61

28 ก.พ. 61

28

1 ก.พ. 60 - 29 ก.พ. 60

= 28 วัน

มี.ค. 61

31 มี.ค. 61

31

1 มี.ค. 60 - 31 มี.ค. 60

= 31 วัน

เม.ย. 61

30 เม.ย. 61

30

1 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60

= 30 วัน

พ.ค. 61

31 พ.ค. 61

31

1 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60

= 31 วัน

มิ.ย. 61

30 มิ.ย. 61

30

1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60

= 30 วัน

ก.ค. 61

31 ก.ค. 61

31

1 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 60

= 31 วัน

ส.ค. 61

31 ส.ค. 61

31

1 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60

= 31 วัน

ก.ย. 61

30 ก.ย. 61

30

1 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 60

= 30 วัน

ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31

1 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60

= 31 วัน

รวม

365

วัน

กระจายวัน

จะตองเปนผูท ี่อยูระหวางการปฏิบัตหิ นาที่ราชการในหนวยงานราชการหรือทํางานประจํา
ในองคกรที่สังกัดอยูเทานั้น ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป
เนื่องจากกรมบัญชีกลางตองการขอมูลในวันสิ้นเดือนของสมาชิก
- สมาชิกจะตองยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูตราด
จํากัด ภายในวันที่ 1-25 ของทุกเดือน เพื่อเปนสมาชิกในเดือนถัดไป
- ใบสมัครสมาชิกตองมีผูบังคับบัญชาชั้นตนรับรอง หากผูส มัครดํารงตําแหนงหัวหนา
หนวยงาน ใหผูสมัครเปนผูรับรองตนเอง
- ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา คนละ 1,000 บาท โดยถือใชตั้งแต 1 ธันวาคม 2556 เปนตนไป
- ผูสมัครตั้งผูรบั โอนประโยชนไวตอสหกรณ
** - ผูที่ขอลาออกจากการเปนสมาชิกและจะสมัครใหมตองครบระยะเวลาที่ลาออก 1 ปเต็ม
ถึงจะสมัครใหมได **

ผลประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ
1. เงินปนผลตามสัดสวนทุนเรือนหุน กับระยะเวลาในอัตราสวนที่ไมเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนด ไมเสียภาษี
2. เงินเฉลี่ยคืน สําหรับสมาชิกที่กูเงินและไมเคยผิดนัดการชําระหนี้ ไมเสียภาษี
3. ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย ไมเสียภาษี
หุน

 สมาชิกที่ชําระเงินคาหุนมาแลวไมนอยกวา 120 เดือน หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา
150,000.- บาท จะลดการถือหุนรายเดือนลงก็ได แตตองไมนอยกวาขั้นต่ําของ
ระเบียบวาดวยการถือหุนของสหกรณ
 สมาชิกจะงดสงคาหุนไดก็ตอเมื่อ มีเงินคาหุนไมนอยกวา 200,000.- บาทและมีหนี้ไม
เกินคาหุนที่มีอยู
 กรณีกูเกินกวาจํานวนทุนเรือนหุนที่มีอยู ตองชําระคาหุนรายเดือนขั้นต่ําตามระเบียบ
วาดวยการถือหุนของสหกรณ

2
การถือหุน
สมาชิกทุกคนตองสงคาหุนรายเดือนขั้นต่ําตามอัตราสวนของเงินไดรายเดือน
ของตนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก ตามระเบียบของสหกรณดังตอไปนี้
เงินไดรายเดือน (บาท)
เงินคาหุนรายเดือน (บาท)
4,001 - 5,000
200
5,001 - 6,000
300
6,001 - 7,000
400
7,001 - 8,000
500
8,001 - 9,000
600
9,001 - 10,000
700
10,001 - 12,000
800
12,001 - 14,000
900
14,001 ขึ้นไป
1,000
การขาดจากสมาชิกภาพ
การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
4. เปนบุคคลลมละลาย
5. ถูกออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิด
6. ถูกใหออกจากสหกรณฯ

การขอลาออกจากสหกรณ
1.
2.
3.
4.

ใหยื่นใบลาออกไดทหี่ นวยงาน หรือที่สํานักงานสหกรณ
ตองไมมีพันธะตอสหกรณ ในฐานะผูกูและผูค้ําประกัน
เงินฝากทุกชนิดในสหกรณตองนํามาปดบัญชี
หมดสิทธิ์ทําประกันกลุมภาคสมัครใจ

15
สมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (สส.ชสอ.)
1. กําหนดวันและสถานที่รับสมัคร
1.1 รับสมัครและมีผลบังคับตามขาวประชาสัมพันธของสอ.ครูตราด จํากัด
ในแตละรอบเดือนนั้น ๆ
2. คุณสมบัติ
2.1 เปนสมาชิกสอ.ครูตราด จํากัด อายุที่จะเปดรับขึ้นอยูกับการประกาศของ สส.ชสอ.
3. เอกสาร หลักฐาน เงินคาสมัคร, เงินคาบํารุงและเงินสงเคราะหศพลวงหนา
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ / สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิก2 ฉบับ
3.2 สําเนาทะเบียนบานของสมาชิก 2 ฉบับ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 2 ฉบับ
3.4 ใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น เชน
3.4.1 หนังสือยินยอมในการหักเงินและแสดงเจตนาการรับประโยชน
3.4.2 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง (ไมเกิน 30 วัน)จํานวน 2 ฉบับ
3.4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับผลประโยชน 2 ฉบับ
3.4.4 สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน 2 ฉบับ
3.5 คาสมัคร 20.- บาท และคาบํารุงรายป 20.- บาท
3.6 คาสงเคราะหศพลวงหนาตามขาวประชาสัมพันธของสอ.ครูตราด จํากัด
3.7 และในปตอ ๆ ไป ชําระคาสงเคราะหศพลวงหนาภายในเดือน ธ.ค. ของทุกป
ซึ่ง สส.ชสอ. จะแจงยอดที่แนนอนอีกครั้ง โดยสหกรณจะหักจากเงินปนผลเปนประจํา
ทุกป(ชําระครั้งเดียวในรอบป) หากประสงคจะยกเลิกตองแจงเปนหนังสือถึงสหกรณ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป
4. สิทธิของทายาทหรือผูรับประโยชนในการรับเงินสงเคราะห สส.ชสอ.
จํานวนประมาณ 600,000.- บาท เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม
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การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด (สสอค.)
และสมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (สส.ชสอ.)
ตามขาวประชาสัมพันธของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

เพื่อประโยชนในการกูเงินสหกรณในอนาคต...ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณฯ สมัคร
สสอค.และ สส.ชสอ. ตามรายละเอียดดังนี้
สมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมครูไทย จํากัด (สสอค.)
1. กําหนดวันและสถานที่รับสมัคร
1.1 รับสมัครและมีผลบังคับตามขาวประชาสัมพันธของสอ.ครูตราด จํากัด
ในแตละรอบเดือนนั้น ๆ
2. คุณสมบัติ
2.1 เปนสมาชิกสอ.ครูตราด จํากัด อายุที่จะเปดรับขึ้นอยูกับการประกาศของ สสอค.
3. เอกสาร หลักฐาน เงินคาสมัคร, เงินคาบํารุงและเงินสงเคราะหศพลวงหนา
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ / สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิก 2 ฉบับ
3.2 สําเนาทะเบียนบานของสมาชิก 2 ฉบับ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 2 ฉบับ
3.4 ใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น เชน
3.4.1 หนังสือยินยอมในการหักเงินและแสดงเจตนาการรับประโยชน
3.4.2 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง (ไมเกิน30 วัน) จํานวน 1 ฉบับ
3.4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับผลประโยชน 2 ฉบับ
3.4.4 สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน 2 ฉบับ
3.5 คาสมัคร 20.- บาท และคาบํารุงรายป 20.- บาท
3.6 คาสงเคราะหศพลวงหนาตามขาวประชาสัมพันธของสอ.ครูตราด จํากัด
3.7 และในปตอ ๆ ไป ชําระคาสงเคราะหศพลวงหนาภายในเดือน ธ.ค. ของทุกป ซึ่ง สสอค.
จะแจงยอดทีแ่ นนอนอีกครั้ง (ชําระครั้งเดียวในรอบป) โดยสหกรณจะหักจากเงินปนผลเปนประจํา
ทุกป หากประสงคจะยกเลิกตองแจงเปนหนังสือถึงสหกรณ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป
4. สิทธิของทายาทหรือผูรับประโยชนในการรับเงินสงเคราะห สสอค.
จํานวนประมาณ 600,000 บาท เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม

3
สวัสดิการของสมาชิก
สวัสดิการวันเกิด
- สหกรณฯ ไดจัดสวัสดิการครบรอบวันเกิดใหแกสมาชิกทุกคน เปนคาหุน คนละ 20 หุน
เปนเงิน 200 บาท โดยจะจายใหในเดือนเกิดของสมาชิก โดยถือใช ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2557 เปนตนไป
 สวัสดิการคารักษาพยาบาลของสมาชิก
- สมาชิกที่เขารับการรักษาเปนคนไขในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน สามารถนําหลักฐาน
การเขาพักรักษาตัวมาเบิกกับสหกรณไดคืนละ 300 บาท ทั้งนี้ไมเกิน 15 คืน ภายใน 1 ปทางบัญชี
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนไป
 สวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด
- สมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
(1) ตองมีสถานภาพโสด และมีอายุครบ 50 ปบริบูรณ ในปที่ยื่นคําขอสวัสดิการ
(2) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ไมนอยกวา 10 ป
(3) สมาชิกที่ไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้แลว จะไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
ใหทนุ สงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกอีก
(4) ยื่นคําขอรับเงินสวัสดิการนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกป
(5) สหกรณจะจายเงินสวัสดิการฯ ใหแกสมาชิก จํานวน 1,500 บาท
(6) เอกสารที่ตองยื่นขอรับสวัสดิการ คือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา
ทะเบียนบาน รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ


การใหทุนการศึกษาแกสมาชิก

- สหกรณฯไดจัดสวัสดิการใหทนุ การศึกษาแกสมาชิกทุกคน ซึ่งตองเปนสมาชิกสหกรณฯ
ติดตอกัน 2 ป ขึ้นไป เปนเงินใหเปลาไมมีขอผูกพันใด ๆ
** ระดับการศึกษาและการใหทุน
มูลคาของทุน (บาท)
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปที่ 1
2,000
ระดับปริญญาโท ปที่ 1
3,000
ระดับปริญญาเอก ปที่ 1
5,000
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2555
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เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อชําระหนี้สินเชื่อ “ธนวัฏ”

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

- สหกรณฯ จะมอบทุนใหแกบุตรสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่ยื่นขอรับทุนทุกคน

(1) ระดับการศึกษาและการใหทุน
ระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ระดับปริญญาโท
(2) คุณสมบัติของบุตรผูขอรับทุนมีดังนี้

มูลคาของทุน (บาท)
1,200
1,500
2,000
3,000

2.1 เปนบุตรของสมาชิกที่มอี ายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ ติดตอกันไมนอยกวา 1 ป เต็ม นับถึงวัน
ประกาศ
2.2 เปนบุตรสมาชิกที่มีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณนับถึงวันประกาศ ในระดับปริญญาตรีหรือ
ปวส.ป 1 หรือเทียบเทา และมีอายุไมเกิน 25 ป บริบูรณ ในระดับปริญญาโท นับถึงวันประกาศ
2.3 กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4 หรือ ปวช.
ป 1 หรือ กําลังศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือ ปวส.ป 1 หรือเทียบเทา หรือกําลัง
ศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาโท ซึ่งเปนการเรียนตอเนื่องจากระดับปริญญาตรี นับถึงวันประกาศ
2.4 เปนบุตรของสมาชิก ที่ไมเคยผิดนัดการสงเงินคาหุน เงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือ
ดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 1 ป นับถึงวันประกาศ
2.5 ตองไมเปนบุตรสมาชิกที่ไดรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกซ้ําในระดับเดิม

• หลักเกณฑในการชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ
- หลักเกณฑในการชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติตางๆ ดังนี้ คือ ใหสวัสดิการ
ชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติตาง ๆ อันเกิดขึ้นกับที่อยูอาศัยที่สมาชิกมีชื่อ
ปรากฏอยูในทะเบียนบานและไดอาศัยอยูจริง ซึ่งจะไดรับเงินชวยเหลือเทาใดใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ตองอยูในกรอบ 10% ของทุนเรือนหุนของสมาชิก แตตองไมเกิน
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
การขอรับความชวยเหลือประเภทนี้ สมาชิกตองแจงความเสียหายประมาณการพรอมรูปถาย
และใหผูบังคับบัญชาชั้นตนรับรองขอมูลความเสียหาย เพื่อประกอบการพิจารณาดวย

สหกรณ ฯ จั ด เพิ่ ม ประเภทของเงิ น กู ส ามั ญ สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร อ นและ
ชวยเหลือแกสมาชิกที่มีหนี้สินเชื่อ “ธนวัฎ” วงเงินไมเกิน 300,000 บาท (ไมรวมสิทธิ์การกูเงินสามัญ
ปกติ) โดยใชเกณฑการกู ดังนี้
1. ตอ งเปน สมาชิ กสหกรณ ฯ ไมนอ ยกว า 5 ป และมีอ ายุราชการเหลือ ไมเกิ น 24 เดือ น หรื อ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด (Early retire) ในปนั้น ๆ
2. สงชําระหนี้ไมเกิน 84 งวด
3. หักรายจายทุกรายการแลวเงินเดือนเหลืออยางนอย 10%
4. บุคคลค้ําประกัน
4.1 กูไมเกิน 100,000 บาท ใชคนค้ําประกัน 1 คน
4.2 กูเกิน 100,000 บาท ใชคนค้ําประกัน 2 คน
**ผูค้ําประกันตองไมเปนผูค้ําประกันเดิมของสัญญาเงินกูสามัญหรือสามัญสวัสดิการ และผูค้ําประกัน
คนหนึ่ง จะค้ําประกันเงินกูสินเชื่อธนวัฎ ไดเพียงรายเดียว
5. ในการยื่นคําขอกูจะตองยื่นพรอมเอกสารแจงยอดหนี้สินเชื่อธนวัฎจากธนาคารเจาของบัญชี
ณ วันที่ยื่นกู

***ตั้งแต วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556***

ประกันสินเชื่อของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
บริษัทไทยสมุทร ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
แผนความคุมครอง
เบี้ยประกัน
อายุที่รับประกัน
16 – 65 ป
500,000
3,450
16 – 65 ป
1,000,000
6,900
- ทุนประกัน 100,000.- ตอเบี้ยประกันสุทธิ 690.- บาท
- บริษัทใหความคุมครองตอเนื่องจากกรมธรรมเดิม
(อายุตั้งแต 71-80 ป ใหความคุมครอง 500,000 บาท)
- คุมครองการเสียชีวิตทุกกรณีจาย 1 เทา และเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจาย 2 เทา
- สมาชิกเริ่มทําใหมตองกรอกใบคําขอเอาประกัน แตหากเสียชีวิต ภายใน 1 ป และมีประวัติสุขภาพ
บริษัทจะจายคาเบี้ยประกันคืนแกทายาท แตหากเกินระยะเวลา 1 ป จะคุมครองการเสียชีวิตทุกกรณี
- และสมาชิกมีความประสงคจะยกเลิกความคุมครองตองมีหนังสือแจง สหกรณฯ ภายในไมเกินวันที่
15 กรกฎาคม ของทุกป
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โครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณฯ
1. หลักเกณฑการกูเงิน
1.1 โครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
เปนความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด หนวยงานทางการศึกษาตาง ๆ ที่มีบุคลากรใน
สังกัดเปนสมาชิกสหกรณฯ และสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
1.2 ผูเขารวมโครงการจะตองเปนสมาชิกสหกรณฯ มาแลวไมนอยกวา 3 เดือน และเปนผูไดรับเงิน
วิทยฐานะ
1.3 ผู กู มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า เงิ น กู ต ามโครงการนี้ ไ ปชํ า ระหนี้ เ งิ น กู ภ ายนอกที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย
สูงกวา หรือนําเงินกูไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ของแตละบุคคลตามอัตภาพ
1.4 ผูกูเงินตามโครงการสิน เชื่อวิท ยฐานะเพื่อแกไขปญหาหนี้สิน ของสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ครูตราด จํากัด นี้แลวจะตองไมเปนผูเขารวมโครงการเงินกูสําหรับเงินวิทยฐานะของสถาบันการเงินอื่น ๆ
อีก และเมื่อรวมเงินกูสวัสดิการตามโครงการอื่นที่สหกรณฯ จัดขึ้นตองไมเกิน 2 สัญญา
1.5 จํานวนเงินกูตามโครงการใหกูไดตามความจําเปน และความสามารถชําระคืน ดังนี้
- ผูไดรับเงินวิทยฐานะ 3,500.- บาทตอเดือน ใหกูไดไมเกิน 250,000.- บาท + คาเบี้ยประกัน
- ผูไดรับเงินวิทยฐานะ 5,600.- บาทตอเดือน ใหกูไดไมเกิน 400,000.- บาท + คาเบี้ยประกัน
- ผูไดรับเงินวิทยฐานะ 9,900.- บาทตอเดือน ใหกูไดไมเกิน 700,000.- บาท + คาเบี้ยประกัน
ทั้งนี้จํานวนเงินที่ผอนชําระคืนรายเดือนรวมทั้งดอกเบี้ยตองไมเกิน 90% ของเงินวิทยฐานะที่ไดรับใน
แตละเดือน
1.6 ระยะเวลาชําระหนี้เงินกูตองไมเกิน 10 ป นับตั้งแตเดือนที่ตองผอนชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย
งวดแรก ตามที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ตองไมเกินอายุ 60 ป
2. อัตราดอกเบี้ย ใหเปนไปตามประกาศสหกรณฯ
3. หลักประกันเงินกู
3.1 ตองมีสมาชิกสหกรณที่คณะกรรมการเห็นสมควรค้ําประกัน 2 คน และ ผูค้ําประกันจะตองเปน
ขาราชการอยางนอย 1 คน
3.2 ผูกูเงินตามโครงการนี้จะตองทําประกันชีวิต เพื่อเปนหลักประกันเงินกูไวกับสหกรณฯ สินไหมที่
ไดรับจากกรมธรรมนี้ใหนํามาชําระหนี้กับสหกรณฯ เปนลําดับแรก
4. เอกสารที่ตองยื่นในการขอกู
4.1 คําขอกู
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวของผูกู
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวของผูค้ําประกัน
5
4.4 หนังสือรับรองรายได / รายจายประจําเดือน
4.5 เอกสารประกอบการจัดทําประกันชีวิต
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โครงการกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 และ 100 ป
- มอบใหแกสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ป ในปนั้น ๆ สหกรณจะจายเงินสวัสดิการแกสมาชิกที่มีอายุครบ
60 ป โดยพิจารณาจากเกณฑระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
คูณดวยจํานวนเงินที่กําหนด ดังนี้
1. เปนสมาชิก 1 – 5 ป
คูณดวยเงินสวัสดิการปละ 400 บาท
2. เปนสมาชิก 6 – 10 ป
คูณดวยเงินสวัสดิการปละ 500 บาท
3. เปนสมาชิก 11 – 20 ป
คูณดวยเงินสวัสดิการปละ 700 บาท
4. เปนสมาชิก 21 – 30 ป
คูณดวยเงินสวัสดิการปละ 900 บาท
5. เปนสมาชิก 31 ป ขึ้นไป คูณดวยเงินสวัสดิการปละ 1,000 บาท
การนับอายุการเปนสมาชิก ถาเศษของปเกิน 6 เดือน ใหนับเปน 1 ป กรณีที่สมาชิกโอนมาจาก
สหกรณออมทรัพยอื่นไมใหนับรวมอายุการเปนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยเดิม
- มอบเงินสวัสดิการแกสมาชิกที่มีอายุครบ 65 ป, 70 ป, 75 ป, 80 ป, 85 ป, 90 ป, 95 ป และ 100 ป
ตามลําดับ ตามวงเงินสวัสดิการ ดังนี้
12.1 อายุครบ 65 ป
ไดรับเงินสวัสดิการ 5,000 บาท
12.2 อายุครบ 70 ป
ไดรับเงินสวัสดิการ 5,000 บาท
12.3 อายุครบ 75 ป
ไดรับเงินสวัสดิการ 10,000 บาท
12.4 อายุครบ 80 ป
ไดรับเงินสวัสดิการ 10,000 บาท
12.5 อายุครบ 85 ป
ไดรับเงินสวัสดิการ 15,000 บาท
12.6 อายุครบ 90 ป
ไดรับเงินสวัสดิการ 15,000 บาท
12.7 อายุครบ 95 ป
ไดรับเงินสวัสดิการ 30,000 บาท
12.8 อายุครบ 100 ป
ไดรับเงินสวัสดิการ 50,000 บาท
ทั้งนี้ในปที่อายุครบเกณฑไดรับเงินสวัสดิการ สมาชิกตองมีระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูตราด จํากัด ติดตอ กัน ไมนอ ยกวา 25 ป โดยจะจายเงิน ดังกลาวในวัน ประชุมสามัญ
ประจําป กรณีสมาชิกเกิดสิทธิ์แลว เสียชีวิตกอนการประชุมสามัญประจําปสหกรณจะมอบเงินสวัสดิการ
ดังกลาวใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็ใหจายแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดง
ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาว ทั้งนี้ตามขอบังคับใน
ขอ 46 วรรคแรกและ ขอ 47 นําหลักฐานมาขอรับเงินดังกลาวไดตามสิทธิ์
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 สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกและครอบครัวทีถ่ ึงแกกรรม
- สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดิการจากทุนสาธารณประโยชนเพื่อเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพ
พรอมพวงหรีดดังนี้
- เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม จายเงินสวัสดิการฯ จํานวน 5,000.-บาท
- เมื่ อบิด า มารดา คูส มรสตามกฎหมาย มิได เปน สมาชิกของสหกรณ รวมถึ งบุต รของ
สมาชิ ก ที่ มี อ ายุ ไ ม เ กิ น 20 ป บ ริ บู ร ณ ยกเว น บุ ต รบุ ญ ธรรมของสมาชิ ก ถึ ง แก ก รรม จ า ยเงิ น
สวัสดิการฯ จํานวน 3,000 บาท
- ผูมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสวัสดิการพรอมดวยสําเนาใบมรณบัตรและสําเนาทะเบียนบานของ
ผูรับเงิน ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ถึงแกกรรม
 กองทุนสวัสดิการสมาชิกที่ถงึ แกกรรม (ส.ส.ก.) พ.ศ.2555
สหกรณไดจัดทํ ากองทุนสวัส ดิการที่ถึงแก กรรม (ส.ส.ก.) พ.ศ.2555 ให แกสมาชิกเมื่ อ
สมาชิกถึงแกกรรม สหกรณจะจายเงินสวัสดิการ จํานวน 200,000 บาท ใหกับทายาทของสมาชิก
ตามลําดับ ดังนี้
(1) ผูรับประโยชน ซึ่งสมาชิกไดแจงเปนลายลักษณอักษรตามแบบที่สหกรณกําหนด
(2) คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย (3) บุตร (4) บิดา – มารดา
กรณีที่สมาชิกมีภาระผูกพันหนี้อยูกับสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ใหสหกรณฯ มีสิทธิ์หัก
เงินสวัสดิการ เพื่อชําระหนี้ใหแกสหกรณเป นลําดับแรกกอน สวนที่เหลือจึงมอบใหผูมีสิท ธิ์
ดังกลาวตามวรรคแรก
** กรณีไมมีผูมีสิทธิ์ดังกลาวตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการจายกับสหกรณตามภาระผูกพัน
หนี้ที่สมาชิกที่ถึงแกกรรมมีอยูกับสหกรณ สวนที่เหลือใหจายเขากองทุนสวัสดิการสมาชิกที่ถึงแก
กรรม (ส.ส.ก.) ตามขอ 6. (3)**
- ผูมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสวัสดิการพรอมดวยสําเนาใบมรณบัตรและสําเนาทะเบียนบานหรือ
สําเนาทะเบียนสมรส ของผูรบั เงิน ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ถึงแกกรรม
** สมาชิกที่มีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการฯ ตองมีอายุการเปนสมาชิกครบ 1 ป**
ทั้งนี้ ถือใชตั้งแต 20 มีนาคม 2560 เปนตนไป

เอกสารประกอบการกูพิเศษ
1. สําเนาโฉนดทีด่ ิน
2. หนังสือรับรองการเปนหนี้ ณ ปจจุบัน หรือ หลักฐานการเปนหนี้ ณ ปจจุบันของ
สถาบันการเงิน (กรณีไถถอนบานและทีด่ ินทีต่ ิดภาระจํานอง)
3. สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส
4. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ ของผูกูและคูสมรส
5. สําเนาทะเบียนสมรส
6. สําเนาสัญญาซื้อ – ขาย (ถามี)
7. แบบพิมพเขียว (เฉพาะกูสรางบานใหม)
หลักเกณฑการกูเงินสามัญสวัสดิการตาง ๆ ของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
1. การกู ส วั ส ดิ ก ารเพื่ อ การอั น จํ า เป น เช น ซื้ อ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า , คอมพิ ว เตอร ,
โทรศัพทมือถือ, รถจักรยานยนต, ติดแกสรถยนต เปนตน กูไดไมเกิน 200,000 บาท บุคคลค้ํา
ประกัน 2 คน และหากกูไมเกิน 100,000 บาท ใชบุคคลค้ําประกัน 1 คน

การประชุมสัญจร
สหกรณ ฯ จั ด โครงการประชุ ม สั ญ จรของสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รูต ราด จํ า กั ด เพื่ อ
ประชาสัมพันธงานของสหกรณฯ และพบปะเพื่อนสมาชิกเปนประจําทุกป โดยกําหนดเบี้ ย
ประชุมสําหรับสมาชิกสหกรณ 150.-บาท/คน ปละ 1 ครั้ง ถือใชตั้งแต 20 มีนาคม 2556

2. การกูเพื่อการศึกษาของสมาชิก คูสมรสตามกฎหมาย และบุตรซึ่งเปนบุตรที่ชอบ
ดวยกฎหมายแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
กูไ ดไมเกิน 300,000 บาท บุคคลค้ําประกัน 3 คน
- มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือเอกสารอื่น แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูจริง
- ผอนชําระไมเกิน 100 งวด
- ในการยื่นกูใหม ตองสงมาแลวไมนอยกวา 12 งวด เริ่ม 1 สิงหาคม 2553
- การกูสามัญสวัสดิการและสามัญปกติตองไมเกินสิทธิ์การกูเงินของตน
- หักทุกรายการตองไมเกิน 80% ของเงินเดือน
- อัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติ
• การกูเงินสวัสดิการของสมาชิก กรณีที่ใชบุคคลค้ําประกัน 2 คน หากผูค้ําประกันคน
แรก เปนสมาชิกที่ไมมีเงินเดือนหรือไมไดรับเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนผูคํ้าประกัน
คนที่ 2 จะตองเปนขาราชการ, ขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจําเทานั้น
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• การค้ําประกันเงินกูสามัญ

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก

เงินกูส ามัญ

ประเภท
เงินฝากออมทรัพย

- สมาชิก 1 คน ค้ําเงินกูสามัญไดไมเกิน 5 สัญญา และค้ําประกันเงินกูสามัญสวัสดิการ
หรือสามัญสวัสดิการวิทยฐานะ ไดไมเกิน 2 ราย และมีสิทธิ์ค้ําประกันไดเทาสิทธิ์การกูของตน
- สมาชิกไมสามารถตรวจสอบสิทธิ์ค้ําประกันของสมาชิกผูอื่นได นอกจากของตนเอง
• เอกสารประกอบการกูเงินสามัญ คือ
1. คําขอกูเงินสามัญ ซึ่งตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานที่ตนสังกัด
2. หนังสือรับรองรายได-รายจาย ประจําเดือน
3. สลิปเงินเดือน 3 เดือนยอนหลังของผูกู โดยเจาหนาที่การเงินหรือ หัวหนาหนวยงาน
เซ็นตรับรอง
4. หนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินบําเหน็จ-บํานาญ ชําระหนี้ สหกรณ
5. สําเนาบัตรผูกู และสําเนาบัตรผูค้ํา โดยเจาของบัตรเซ็นรับรองสําเนาถูกตองดวย
6. ใหใชไดเฉพาะบัตรขาราชการ หรือบัตรประชาชนเทานั้น
7. บัตรหมดอายุใชไมได

3.00

ทั้งนี้ตงั้ แตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป
เงินกู
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย รอยละ/ป
ฉุกเฉิน , สามัญ , พิเศษ
สวัสดิการ

6.00

พิเศษเพื่อการเคหะ

5.00

5.75

ทั้งนี้ตงั้ แตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป

เงินกู

เงินกูพิเศษ

• การกูเงินพิเศษ
1. เพื่อการเคหะสงเคราะห
- ตอเติม ปรับปรุงบานซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรส (เทานั้น)
- สรางบานซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรส (เทานั้น)
- ซื้อที่ดิน ไมเกิน 5 ไร เพื่อกอสรางอาคารที่เปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรส
(เทานั้น)
- ไถถอนจํานองบานพรอมที่ดินหรือเพื่อสรางบานหรือเพื่อซื้อบานพรอมที่ดินจาก
สถาบันการเงินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรส (เทานั้น)
2. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
3. เพื่อซื้อยานพาหนะ
• เกณฑในการกูเงินพิเศษ
- ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน ขึ้นไป
- สงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา 25% ของยอดเงินกูจ ึงจะมีสิทธิ์ขอกูใหมได

อัตราดอกเบี้ย รอยละ/ป

เงินกู

สิทธิ์กูไมเกิน

สงชําระไดไมเกิน (งวด)

1 เทาของเงินเดือน
แตไมเกิน 50,000 บาท
2. สามัญ
3,000,000
3. สวัสดิการเพื่อการอันจําเปน
200,000
4. สวัสดิการเพื่อการศึกษา
300,000
250,000
5. สวัสดิการเงินกูวิทยฐานะฯ
400,000
700,000
6. พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
3,000,000
7. พิเศษเพื่อการเคหะ / ลงทุนประกอบอาชีพ
5,000,000
1. ฉุกเฉิน

** เงินเดือนหักรายจายทุกรายการแลว เงินเดือนตองเหลือ 20%***
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240
100
100
120
360
360
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 การชําระหนี้คืนเงินกูสามัญและเงินกูพิเศษ ผูกูจะชําระคืนเปนงวดรายเดือนเทากัน
(เวนงวดสุดทาย) พรอมดอกเบี้ย หรือสงตนเงินพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากัน
สุดแตจะเลือก/กรณีเงินกูสามัญใหชําระหนี้เงินกูสวนที่เกินจากคาหุนไดไมเกิน 240 งวด
เงินกูพิเศษใหชําระไมเกิน 360 งวด หากกูโดยใชเงินคาหุนค้ําประกันกําหนดสงชําระคืน
ไดตามความตองการของผูกู แตตนเงินตองสงชําระ ไมนอยกวา งวดละ 1,000 บาท

เงินกูฉุกเฉิน
 การกูเงินฉุกเฉิน ( ไมตองมีหลักค้ําประกัน)
- คําขอกูเงินฉุกเฉินตองผานผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่การเงินรับรองทุกครั้ง เวนแต
ไมมีหนี้เงินกูสามัญ หรือขอกูไมเกินคาหุน ที่มีอยู
- สลิปเงินเดือนๆ ลาสุดของผูกู โดยเจาหนาที่การเงินหรือ หัวหนาหนวยงาน เซ็นตรบั รอง
- หากผูบังคับบัญชาขอยื่นกูฉุกเฉินใหรบั รองตนเองได
- เงินกูฉุกเฉินใหชําระไมเกิน 10 งวด

สิทธิ์การกูเงินสามัญและสิทธิ์การค้ําประกันเงินกู
การใชเงินคาหุนค้ําประกัน ใหสมาชิกกูไดไมเกิน 90% ของเงินคาหุน
ที่มีอยู ณ วันที่ขอกู รวมทั้งสมาชิกที่ออกจากราชการโดยไดรับเงินบําเหน็จ
และยังคงเปนสมาชิกอยู
*** เงินเดือนหักรายจายทุกรายการแลว เงินเดือนตองเหลือ 20 %***

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
รับทํา พรบ.รถยนตราคาพิเศษ

อายุการเปนสมาชิก
6 เดือน ขึ้นไป - 1 ป
1 ป ขึ้นไป - 3 ป
3 ป ขึ้นไป - 5 ป
5 ป ขึ้นไป – 8 ป
8 ป ขึ้นไป -10 ป
10 ป ขึ้นไป
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จํานวนเทาของเงินเดือน
รวมกับคาหุน
30
40
50
60
70
-

กูไดไมเกิน
(บาท)
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000

มีเงินคาหุน
ค้ําประกัน
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

** เงินเดือนหักรายจายทุกรายการแลว เงินเดือนตองเหลือ 20%***
-สําหรับสมาชิกที่สมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด กอนระเบียบนี้ใหสามารถกูได
ไมเกินวงเงินตามที่ระเบียบนี้กําหนด ยกเวน ผูที่ไดกูไปแลวใหวงเงินกูไมเกินสัญญากูเดิม (เริ่มใชตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561)
สมาชิกผูกูเงิน ตองมีหลักประกันความคุมครองชีวิต หรือเงินสวัสดิการ หลังหักคาหุนแลวไมนอย
กวาจํานวนหนี้ที่มีอยู
สหกรณจะหักคาเบี้ยประกันหรือเงินสงเคราะหศพลวงหนาจากเงินกูของสมาชิก และในปตอๆไป
จะหั ก จากเงิ น ป น ผล-เฉลี่ ย คื น ของสมาชิ ก จนกว า จะชํ า ระหนี้ เ สร็ จ สิ้ น โดยให ส หกรณ เ ป น ผู รั บ
ผลประโยชนเปนอันดับแรก

วงเงินกู
(บาท)

มีเงินคาหุน ใชผคู ้ําประกัน
ค้ําประกัน
(คน)

- กูเงินไมเกิน 90% ของคาหุนที่มอี ยูขณะยื่นกู ไมตองใชบุคคลค้ําประกัน
- กูเงินเกินกวาคาหุนที่มีอยู ไมเกิน 200,000.- บาท
- กูไมเกิน 200,000 บาท
- กูเกิน 200,001 บาท แตไมเกิน 400,000 บาท
- กูเกิน 400,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท
- กูเกิน 400,001 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท
- กูเกิน 1,000,001 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท
- กูเกิน 1,000,001 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท
- กูเกิน 1,500,001 บาท แตไมเกิน 3,000,000 บาท
- กูเกิน 1,500,001 บาท แตไมเกิน 3,000,000 บาท

20 %
20 %
20 %
20 %
40 %
20 %
40 %
20 %
40 %

1
1
2
3
2
4
3
5
4

