
การคํานวณดอกเบ้ียเงินกู ปการเงิน 2557
เดือน/ป วันท่ีเรียก

เก็บ
จํานวนวันท่ีคิด
ดอกเบี้ย (วัน) กระจายวัน

พ.ย. 56 29 พ.ย. 56 29 1 พ.ย. 56 - 29 พ.ย. 56 = 29 วัน
ธ.ค. 56 27 ธ.ค. 56 28 30 พ.ย. 56 = 1 วัน

1 ธ.ค. 56 - 27 ธ.ค. 56 = 27 วัน
ม.ค. 57 31 ม.ค. 57 35 28 ธ.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 = 4 วัน

1 ม.ค. 57 - 31 ม.ค. 57 = 31 วัน
ก.พ. 57 28 ก.พ. 57 28 1 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 57 = 28 วัน
มี.ค. 5 31 มี.ค. 57 31 1 มี.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 = 31 วัน

เม.ย. 57 30 เม.ย. 57 30 1 เม.ย. 57 - 30 เม.ย. 57 = 30 วัน
พ.ค. 57 30 พ.ค. 57 30 1 พ.ค. 57 - 30 พ.ค. 57 = 30 วัน
มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 57 31 31 พ.ค. 57 = 1 วัน

1 มิ.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 = 30 วัน
ก.ค. 57 31 ก.ค. 57 31 1 ก.ค. 57 - 31 ก.ค. 57 = 31 วัน
ส.ค. 57 29 ส.ค. 57 29 1 ส.ค. 57- 29 ส.ค. 57 = 29 วัน
ก.ย. 57 30 ก.ย. 57 32 30 ส.ค. 57 – 31 ส.ค. 57 = 2 วัน

1 ก.ย. 57 - 30 ก.ย. 57 = 30 วัน
ต.ค. 57 31 ต.ค. 57 31 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 57 = 31 วัน

รวม 365 วัน

สมาชกิ

การสมัครเปนสมาชิก
จะตองเปนผูที่อยูระหวางการปฏิบัตหินาที่ราชการในหนวยงานราชการหรือทํางานประจํา

ในองคกรที่สังกัดอยูเทานั้น  ทั้งนี ้ ตั้งแตวันที่  9  พฤศจิกายน  2555  เปนตนไป
- ผูสมัครตองย่ืนใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยตองมีผูบังคับบัญชาช้ันตนรบัรอง

แตถาผูสมัครดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน ก็ไมตองมีผูรับรอง
- ย่ืนใบสมัครไดตามหนวยงานหรือที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัดภายในวันที่

10 ของทุกเดือน
- ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา คนละ 1,000.-บาท โดยถือใชตั้งแต 1 ธันวาคม 2556 เปนตนไป
- ผูที่ขอลาออกจากการเปนสมาชิกและจะสมัครใหมตองครบระยะเวลาที่ลาออก 1 ปเต็ม ถึงจะ

สมัครใหมได
- ผูสมัครตั้งผูรับโอนประโยชนไวตอสหกรณ

ผลประโยชนท่ีสมาชิกจะไดรับ
1. เงินปนผลตามสัดสวนทุนเรือนหุนกับระยะเวลาในอัตราสวนท่ีไมเกินกวาท่ีกฎหมาย

กําหนด ไมเสียภาษี
2. เงินเฉลี่ยคืน สําหรับสมาชิกท่ีกูเงินและไมเคยผิดนัดการชําระหนี้ ไมเสียภาษี
3. ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย ไมเสียภาษี

หุน
 สมาชิกท่ีชําระเงินคาหุนมาแลวไมนอยกวา 120 เดือน หรือเปนจํานวนเงินไมนอย

กวา 150,000.- บาท จะลดการถือหุนรายเดือนลงก็ได แตตองไมนอยกวาข้ันต่ําของ
ระเบียบวาดวยการถือหุนของสหกรณ

 สมาชิกจะงดสงคาหุนไดก็ตอเมื่อ มีเงินคาหุนไมนอยกวา 200,000.- บาทและ มีหนี้
ไมเกินคาหุนท่ีมีอยู

 กรณีกูเกินกวาจํานวนทุนเรือนหุนท่ีมีอยู ตองชําระคาหุนรายเดือนข้ันต่ําตาม
ระเบียบวาดวยการถือหุนของสหกรณ
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สหกรณออมทรพัยครตูราด  จาํกดั
รบัทํา  พรบ.รถยนตราคาพเิศษ



การถือหุน

สมาชิกทุกคนตองสงคาหุนรายเดือนขั้นต่ําตามอัตราสวนของเงินไดรายเดือน
ของตนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก ตามระเบียบของสหกรณดังตอไปน้ี

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.  เปนบคุคลลมละลาย
5.  ถูกออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิด
6.  ถูกใหออกจากสหกรณฯ

การขอลาออกจากสหกรณ
1. ใหย่ืนใบลาออกไดทีห่นวยงาน หรือที่สํานักงานสหกรณ
2. ตองไมมีพันธะตอสหกรณ ในฐานะผูกูและผูค้ําประกัน
3. เงินฝากทุกชนิดในสหกรณตองนํามาปดบัญชี
4. หมดสิทธ์ิทําประกันกลุมภาคสมัครใจ
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ตองเปนสมาชิก สสอค. กอน จึงจะ

สมัคร  สส.ชสอ. ไดนะคะ

สมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (สส.ชสอ.)
1. กําหนดวันและสถานท่ีรับสมัคร

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)
3.4.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับผลประโยชน 2 ฉบับ
3.4.4  สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน  2  ฉบับ

3.5 คาสมัคร 20.- บาท  และคาบํารุงรายป  20.- บาท
3.6 คาสงเคราะหศพลวงหนาตามขาวประชาสัมพันธของสอ.ครตูราด  จํากัด
3.7 และในปตอ ๆ ไป ชําระคาสงเคราะหศพลวงหนาภายในเดือน ธ.ค. ของทุกป

ซ่ึง สส.ชสอ. จะแจงยอดที่แนนอนอีกครั้ง โดยสหกรณจะหักจากเงินปนผลเปนประจํา
ทุกป(ชําระครั้งเดียวในรอบป) หากประสงคจะยกเลิกตองแจงเปนหนังสือถึงสหกรณ
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 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

เพ่ือประโยชนในการกูเงินสหกรณในอนาคต...ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณฯ  สมัคร
สสอค.และ สส.ชสอ.  ตามรายละเอียดดังนี้

สมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมครไูทย จํากัด (สสอค.)
1. กําหนดวันและสถานท่ีรับสมัคร

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)
3.4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับผลประโยชน 2 ฉบับ
3.4.4 สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน  2  ฉบับ

3.5 คาสมัคร 20.- บาท  และคาบํารุงรายป  20.- บาท
3.6 คาสงเคราะหศพลวงหนาตามขาวประชาสัมพันธของสอ.ครตูราด  จํากัด
3.7 และในปตอ ๆ ไป ชําระคาสงเคราะหศพลวงหนาภายในเดือน ธ.ค. ของทุกป ซ่ึง สสอค.

จะแจงยอดทีแ่นนอนอีกครั้ง (ชําระครั้งเดียวในรอบป) โดยสหกรณจะหักจากเงินปนผลเปนประจํา
ทุกป หากประสงคจะยกเลกิตองแจงเปนหนังสือถึงสหกรณ ภายในวันท่ี 30 กันยายน ของทุกป
4.  สิทธิของทายาทหรือผูรับประโยชนในการรับเงนิสงเคราะห สสอค. จํานวนประมาณ
600,000.- บาท   เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม

 สวัสดิการวันเกิด
- สหกรณฯ ไดจัดสวัสดิการครบรอบวันเกิดใหแกสมาชิกทุกคน เปนคาหุน  คนละ  20  หุน

เปนเงิน  200.- บาท  โดยจะจายใหในเดือนเกิดของสมาชิก   โดยถือใช ตั้งแตวันที่  1  มกราคม
2557 เปนตนไป
 สวัสดิการคารักษาพยาบาลของสมาชิก

- สมาชิกที่เขารับการรักษาเปนคนไขในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน สามารถนําหลักฐาน
การเขาพักรักษาตัวมาเบิกกับสหกรณไดวันละ 300.- บาท ทั้งนี้ไมเกิน 15 วัน ภายใน 1 ปทาง
บัญชี ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2554  เปนตนไป
 สวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด

- สมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
(1) ตองมีอายุครบ 50 ปบริบรูณ ในปที่ย่ืนคําขอสวัสดิการ
(2) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครตูราด จํากัด ไมนอยกวา 10 ป
(3) ตนเองหรือคูสมรสไมเคยไดรับเงนิสวัสดิการการใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตร

สมาชิกมากอนและสมาชิกที่ไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้แลวจะไมมีสิทธิ
ไดรับเงนิสวัสดิการใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกอีก

(4) ที่ย่ืนคําขอรับเงินสวัสดิการนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกป
(5) สหกรณจะจายเงินสวัสดิการฯ ใหแกสมาชิก จํานวน 1,500 บาท
(6) เอกสารที่ตองย่ืนขอรับสวัสดิการ คือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา

ทะเบียนบาน รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
การใหทุนการศึกษาแกสมาชิก

- สหกรณฯไดจัดสวัสดิการใหทนุการศึกษาแกสมาชิกทุกคน ซึ่งตองเปนสมาชิกสหกรณฯ
ติดตอกัน 2 ป ขึ้นไป เปนเงนิใหเปลาไมมีขอผูกพันใด ๆ

** ระดับการศกึษาและการใหทุน
ระดับการศึกษา มูลคาของทุน (บาท)

ระดับอุดมศึกษา ปที่ 1 2,000
ระดับปริญญาโท ปที่ 1 3,000
ระดับปริญญาเอก ปที่ 1 5,000

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2555



- ทุนประกัน 100,000.- ตอเบี้ย 630.- บาท มีสวนลดให 40.- บาท คงเหลือเบี้ยประกัน 590 บาท
- บริษัทใหความคุมครองตอเนื่องจากกรมธรรมเดิม
- คุมครองการเสียชีวิตทุกกรณีจาย 1 เทา และเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจาย 2 เทา
- สมาชิกเริ่มทําใหมตองกรอกใบคําขอเอาประกัน แตหากเสียชีวิต ภายใน 1 ป และมีประวัติสุขภาพ
บริษัทจะจายคาเบี้ยประกันคืนแกทายาท แตหากเกินระยะเวลา 1 ป จะคุมครองการเสียชีวิตทุกกรณี
- และสมาชิกมีความประสงคจะยกเลิกความคุมครองตองมีหนังสือแจง   สหกรณฯ ภายในไมเกินวันที่
15 กรกฏาคม ของทุกป

4
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ประกันสินเช่ือของสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด
บริษัทอินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)

อายุท่ีรับประกัน แผนความคุมครอง เบ้ียประกัน
ไมเกิน 70 ป 500,000 2,950
ไมเกิน 70 ป 1,000,000 5,900

71 - 80 ป 500,000 2,950

4
เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อชําระหนี้สินเช่ือ “ธนวัฏ”

สหกรณฯ  จัดเพ่ิมประเภทของเงินกูสามัญสวัสดิการเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนและ
ชวยเหลือแกสมาชิกที่มีหนี้สินเชื่อ “ธนวัฎ” วงเงินไมเกิน 300,000 บาท (ไมรวมสิทธิ์การกูเงินสามัญ
ปกติ) โดยใชเกณฑการกู ดังนี้

1. ตองเปนสมาชิกสหกรณฯ ไมนอยกวา 5 ป และมีอายุราชการเหลือไมเกิ น 24 เดือน หรือ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด (Early retime) 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 จะค้ําประกันเงินกูสินเชื่อธนวัฎฯ ไดเพียงรายเดียว

5. ในการยื่นคําขอกูจะตองยื่นพรอมเอกสารแจงยอดหนี้เสินเชื่อธนวัฎจากธนาคารเจาของบัญชี
ณ วันที่ยื่นกู

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

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- สหกรณฯ จะมอบทุนใหแกบุตรสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่ยื่นขอรับทุนทุกคน
(1) ระดับการศึกษาและการใหทุน

ระดับการศึกษา มูลคาของทุน (บาท)
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 1,200
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 1,500
ระดับปริญญาตรหีรือเทียบเทา 2,000
ระดับปริญญาโท 3,000

(2) คุณสมบัติของบุตรผูขอรับทุนมีดังนี้
2.1 เปนบุตรของสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ 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

 หลักเกณฑในการชวยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัยธรรมชาติ
- หลักเกณฑในการชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติตางๆ  ดังนี้  คือ  ใหสวัสดิการ

ชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติตาง ๆ  อันเกิดขึ้นกับที่อยูอาศัยที่สมาชิกมีช่ือ
ปรากฏอยูในทะเบียนบานและไดอาศัยอยูจริง ซ่ึงจะไดรับเงินชวยเหลือเทาใดใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการดําเนินการ  ทั้งนี้ตองอยูในกรอบ 10%  ของทุนเรือนหุนของสมาชิก แตตองไมเกิน
10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)

การขอรับชวยเหลือประเภทนี้  สมาชิกตองแจงความเสียหายประมาณการพรอมรูปถาย  และ
ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนรับรองขอมูลความเสียหาย  เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย
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โครงการสินเช่ือวิทยฐานะเพื่อแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณฯ
1.  หลักเกณฑการกูเงิน

1.1  โครงการสินเช่ือวิทยฐานะเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด
เปนความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด  หนวยงานทางการศึกษาตาง ๆ  ที่มีบุคลากรใน
สังกัดเปนสมาชิกสหกรณฯ  และสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด

1.2  ผูเขารวมโครงการจะตองเปนสมาชิกสหกรณฯ มาแลวไมนอยกวา 3 เดือน  และเปนผูไดรับเงิน
วิทยฐานะ

1.3  ผูกูมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินกูตามโครงการนี้ไปชําระหนี้เงินกูภายนอกที่มีอัตราดอกเบี้ย
สูงกวา  หรือนําเงินกูไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ของแตละบุคคลตามอัตภาพ

1.4  ผูกูเงินตามโครงการสินเช่ือวิทยฐานะเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขอ งสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ครูตราด จํากัด นี้แลวจะตองไมเปนผูเขารวมโครงการเงินกูสําหรับเงินวิทยฐานะของสถาบันการเงินอื่น ๆ
อีก  และเมื่อรวมเงินกูสวัสดิการตามโครงการอื่นที่สหกรณฯ  จัดข้ึนตองไมเกิน  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  ตองมีสมาชิกสหกรณที่คณะกรรมการเห็นสมควรคํ้าประกัน  2  คน  และ   ผูคํ้าประกันจะตองเปน
ขาราชการอยางนอย  1  คน

3.2  ผูกูเงินตามโครงการนี้จะตองทําประกันชีวิต  เพ่ือเปนหลักประกันเงินกูไวกับสหกรณฯ  สินไหมที่
ไดรับจากกรมธรรมนี้ใหนํามาชําระหนี้กับสหกรณฯ  เปนลําดับแรก

4.  เอกสารท่ีตองย่ืนในการขอกู
4.1  คําขอกู
4.2  สําเนาบัตรประจําตัวของผูกู
4.3  สําเนาบัตรประจําตัวของผูคํ้าประกัน
4.4  หนังสือรับรองรายได / รายจายประจําเดือน
4.5  เอกสารประกอบการจัดทําประกันชีวิต

5
โครงการกองทนุสวัสดิการสมาชิกที่มีอายคุรบ 60, 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 70 ป, 75 ป, 80  ป, 85 ป, 90  ป, 95 ป และ 100 ป
ตามลําดับ  ตามวงเงินสวัสดิการ  ดังนี้

12.1   อายุครบ  70  ป ไดรับเงินสวัสดิการ 10,000   บาท
12.2  อายุครบ  75  ป ไดรับเงินสวัสดิการ   10,000   บาท
12.3  อายุครบ  80  ป ไดรับเงินสวัสดิการ   10,000   บาท
12.4  อายุครบ  85  ป ไดรับเงินสวัสดิการ   15,000   บาท
12.5  อายุครบ  90  ป ไดรับเงินสวัสดิการ   15,000   บาท
12.6  อายุครบ  95  ป ไดรับเงินสวัสดิการ   30,000   บาท
12.7  อายุครบ  100  ป ไดรับเงินสวัสดิการ   50,000   บาท

ทั้งนี้ในปที่อายุครบเกณฑไดรับเงินสวัสดิการ สมาชิกตองมีระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูตราด  จํากัด  ติดตอกันไมนอยกวา  25  ป  โดยจะจายเงินดังกลาวในวันประชุมสา มัญ
ประจําป  กรณีสมาชิกเกิดสิทธิ์แลว  เสียชีวิตกอนการประชุมสามัญประจําปสหกรณจะมอบเงินสวัสดิการ
ดังกลาวใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไวก็ใหจายแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดง
ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาว  ทั้งนี้ตามขอบังคับใน
ขอ 46 วรรคแรกและ  ขอ  47  นําหลักฐานมาขอรับเงินดังกลาวไดตามสิทธิ์
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1. สําเนาโฉนดทีด่ิน
2. หนังสือรับรองการเปนหนี้ ณ ปจจุบัน หรือ หลักฐานการเปนหนี้ ณ ปจจบุันของ

สถาบันการเงิน  (กรณีไถถอนบานและทีด่ินทีต่ิดภาระจํานอง)
3. สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส
4. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ ของผูกูและคูสมรส
5. สําเนาทะเบียนสมรส
6. สําเนาสัญญาซ้ือ – ขาย (ถามี)
7. แบบพิมพเขียว (เฉพาะกูสรางบานใหม)

หลักเกณฑการกูเงินสามญัสวัสดิการตาง ๆ  ของสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด
1. การกูสวัสดิการเพื่อการอันจําเปน เชน  ซ้ือเครื่องใชไฟฟา,  คอมพิวเตอร,

โทรศัพทมือถือ, รถจักรยานยนต, ติดแกสรถยนต เปนตน  กูไดไมเกิน 200,000.- บาท  บุคคลค้ํา
ประกัน  2  คน  และหากกูไมเกิน  100,000  บาท  ใชบุคคลค้ําประกัน  1  คน

2.  การกูเพื่อการศึกษาของสมาชิก  คูสมรสตามกฎหมาย  และบุตรซึ่งเปนบุตรท่ีชอบ
ดวยกฎหมายแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
กูไดไมเกิน  300,000.- บาท บุคคลค้ําประกัน 3  คน

- มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือเอกสารอื่น แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูจริง
- ผอนชําระไมเกิน 100 งวด
- ในการย่ืนกูใหม  ตองสงมาแลวไมนอยกวา 12 งวด เริ่ม 1 สิงหาคม 2553
- การกูสามัญสวัสดิการและสามัญปกติตองไมเกินสิทธ์ิการกูเงินของตน
- หักทุกรายการตองไมเกิน 80% ของเงินเดือน
- อัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติ

 การกูเงินสวัสดิการของสมาชิก  กรณีท่ีใชบุคคลคํ้าประกัน  2  คน  หากผูคํ้าประกันคน
แรก เปนสมาชิกท่ีไมมีเงินเดือนหรือไมไดรับเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนผูคํ้าประกัน
คนท่ี  2  จะตองเปนขาราชการ,  ขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจําเทานั้น

 สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม
- สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดิการจากทุนสาธารณประโยชนเพ่ือเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพ

พรอมพวงหรีดดังนี้
- เม่ือสมาชิกถึงแกกรรม จายเงินสวัสดิการฯ จํานวน 5,000.-บาท
- เม่ือบิดา  มารดา  คูสมรสตามกฎหมาย มิไดเปนสมาชิกของสหกรณ  รวมถึงบุตรของ

สมาชิกที่มีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ  ยกเวนบุตรบุญธรรมของสมาชิก ถึงแกกรรม จายเงิน
สวัสดิการฯ จํานวน 3,000.-บาท

 กองทุนสวัสดิการสมาชิกท่ีถงึแกกรรม (ส.ส.ก.) พ.ศ.2555
สหกรณไดจัดทํากองทุนสวัสดิการที่ถึงแกกรรม  (ส.ส.ก.)  พ.ศ.2555  ใหแกสมาชิกเม่ือ

สมาชิกถึงแกกรรม  สหกรณจะจายเงินสวัสดิการใหกับทายาทของสมาชิกตามลําดับ  ดังนี้
(1)  ผูรับประโยชน ซ่ึงสมาชิกไดแจงเปนลายลักษณอักษรตามแบบที่สหกรณกําหนด
(2)  คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย (3)  บุตร (4)  บิดา – มารดา
กรณีที่สมาชิกมีภาระผูกพันหนี้อยูกับสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ใหสหกรณฯ มีสิทธ์ิหัก

เงินสวัสดิการ  เพ่ือชําระหนี้ใหแกสหกรณเปนลําดับแรกกอน  สวนที่เหลือจึงมอบใหผูมีสิทธ์ิ
ดังกลาวตามวรรคแรก

กรณีไมมีผูมีสิทธ์ิดังกลาวตามวรรคแรก  ใหคณะกรรมการจายกับสหกรณตามภาระผูกพันหนี้ที่
สมาชิกที่ถึงแกกรรมมีอยูกับสหกรณ  สวนที่เหลือใหจายเขากองทุนสวัสดิการสมาชิกที่ถึงแกกรรม
(ส.ส.ก.)  ตามขอ  6. (3)

** สมาชิกท่ีมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการฯ  ตองมีอายุการเปนสมาชิกครบ  1  ป**

- สมาชิกท่ีถึงแกกรรม  ใหไดรับเงินสวัสดิการกรณีใด กรณีหนึ่ง  ตามระเบียบดังนี้
(1)  กรณีเสียชีวิตปกติ  รบัเงินสวัสดิการ  200,000  บาท
(2) กรณีเสียชีวิตอุบตัิเหตุ รบัเงินสวัสดิการ 400,000  บาท

ถือใชตั้งแต 1  เมษายน  2555 เปนตนไป

การประชุมสัญจร
สหกรณฯ  จัดโครงการประชุมสัญจรของสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด  เพ่ือ

ประชาสัมพันธงานของสหกรณฯ  และพบปะเพ่ือนสมาชิกเปนประจําทุกป  โดยกําหนดเ บี้ย
ประชุมสําหรับสมาชิกสหกรณ 150.-บาท/คน ปละ 1  ครั้ง



เงินกู

เงินกู สิทธิ์กูไมเกิน สงชําระไดไมเกิน (งวด)

1. ฉุกเฉิน 1  เทาของเงินเดือน
แตไมเกิน  50,000.- บาท 10

2. สามัญ 3,000,000.- 240
3. สวัสดิการเพ่ือการอันจําเปน 200,000.- 100
4. สวัสดิการเพ่ือการศึกษา 300,000.- 100

5. สวัสดิการเงินกูวิทยฐานะฯ
250,000.-
400,000.-
700,000.-

120

6. พิเศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ 3,000,000.- 360
7.  พิเศษเพ่ือการเคหะ / ลงทุนประกอบอาชีพ 5,000,000.- 360

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย รอยละ/ป
เงินฝากออมทรัพย 3.50

ทั้งนี้ตัง้แตวันที่ 21  กรกฎาคม   2554 เปนตนไป
เงินกู

ประเภท อัตราดอกเบี้ย รอยละ/ป
ฉุกเฉิน , สามัญ , พิเศษ 6.25

สวัสดิการ 6.00
พิเศษเพ่ือการเคหะ 5.50

ทั้งนี้ตัง้แตวันที่ 1 มีนาคม  2554 เปนตนไป

7
เงินกูสามัญ

 การค้ําประกันเงินกูสามัญ
- สมาชิก 1 คน ค้ําเงินกูสามัญไดไมเกิน 5 สัญญา และค้ําประกันเงินกูสามัญสวัสดิการ

หรือสามัญสวัสดิการวิทยฐานะ ไดไมเกิน  2  ราย และมีสิทธ์ิค้ําประกันไดเทาสิทธ์ิการกูของตน
- สมาชิกไมสามารถตรวจสอบสิทธ์ิค้ําประกันของสมาชิกผูอื่นได นอกจากของตนเอง
 เอกสารประกอบการกูเงินสามญั คือ

1. คําขอกูเงินสามัญ  ซ่ึงตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานที่ตนสังกัด
2. หนังสือรบัรองรายได-รายจาย ประจําเดือน
3. สลิปเงินเดือน 3  เดือนยอนหลังของผูกู โดยเจาหนาที่การเงินหรือ หัวหนาหนวยงาน

เซ็นตรับรอง
4. หนังสือยินยอมใหผูบังคับบญัชาหักเงินบําเหนจ็-บํานาญ ชําระหนี้ สหกรณ
5. สําเนาบัตรผูกู และสําเนาบตัรผูค้ํา  โดยเจาของบัตรเซ็นรับรองสําเนาถูกตองดวย
6. ใหใชไดเฉพาะบัตรขาราชการ หรือบัตรประชาชนเทานั้น
7. บัตรหมดอายุใชไมได

เงินกูพิเศษ
 การกูเงินพิเศษ

1. เพ่ือการเคหะสงเคราะห
- ตอเติม  ปรับปรุงบานซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคูสมรส (เทานั้น)
- สรางบานซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคูสมรส  (เทานั้น)
- ซ้ือที่ดิน ไมเกิน 5 ไร เพ่ือกอสรางอาคารที่เปนกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคูสมรส

(เทานั้น)
- ไถถอนจํานองบานพรอมที่ดินหรือเพ่ือสรางบานหรือเพ่ือซ้ือบานพรอมที่ดินจาก

สถาบันการเงินซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคูสมรส  (เทานั้น)
2. เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ
3. เพ่ือซ้ือยานพาหนะ
 เกณฑในการกูเงนิพิเศษ

- ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา  3  เดือน  ขึ้นไป
- สงชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา  25%  ของยอดเงินกูจึงจะมีสิทธ์ิขอกูใหมได
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 การชําระหนี้คืนเงินกูสามัญและเงินกูพิเศษ ผูกูจะชําระคืนเปนงวดรายเดือนเทากัน
(เวนงวดสุดทาย)  พรอมดอกเบี้ย  หรือสงตนเงนิพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากันสุดแต
จะเลือก/กรณีเงินกูสามัญใหชําระหนี้เงนิกูสวนที่เกินจากคาหุนไดไมเกิน  240 งวด (กรณีเงินกู
สามัญ)/เงินกูสามัญพิเศษใหชําระไมเกิน  360 งวด หากผูกูโดยใชเงนิคาหุนค้ําประกันกําหนด
สงชําระคืนไดตามความตองการของผูกู

เงินกูฉุกเฉิน
 การกูเงินฉกุเฉิน ( ไมตองมีหลกัคํ้าประกัน)

- คําขอกูเงนิฉุกเฉินตองผานผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่การเงินรบัรองทุกครั้ง
- หากผูบังคับบัญชาขอย่ืนกูฉุกเฉินใหรบัรองตนเองได
- หากผูขอกูฉุกเฉนิไมมีหนีเ้งินกูสามัญ และขอกูไมเกินคาหุนที่มีอยู อาจ ไมตอง

ผานผูบงัคบับัญชาและการเงนิก็ได
- เงินกูฉุกเฉินใหชําระไมเกิน 10 งวด

สิทธิ์การกูเงินสามัญและสิทธิ์การค้ําประกันเงินกู

 การใชเงินคาหุนค้ําประกัน ใหสมาชิกกูไดไมเกิน 90% ของเงินคาหุนที่มีอยู ณ วันที่
ขอกู รวมทั้งสมาชิกที่ออกจากราชการโดยไดรับเงินบําเหน็จและยังคงเปนสมาชิกอยู

การใชบุคคลค้ําประกันเงินกูสามัญ

วงเงินกู (บาท) มีเงินคาหุนคํ้าประกนั
ไมนอยกวา.. ของเงนิกู

ใชผูคํ้าประกัน
(คน)

- กูเงินเกินกวาคาหุนที่มีอยู ไมเกิน 200,000.- บาท - 1
- กูไมเกิน 200,000.- บาท 30 % 1
- กูเกิน 200,001.- บาท แตไมเกิน 400,000.- บาท 30 % 2
- กูเกิน 400,001.- บาท แตไมเกิน 1,000,000.- บาท 30 % 3
- กูเกิน 400,001.- บาท แตไมเกิน 1,000,000.- บาท 40 % 2
- กูเกิน 1,000,001.- บาท แตไมเกิน 1,500,000.- บาท 300,000.- 4
- กูเกิน 1,000,001.- บาท แตไมเกิน 1,500,000.- บาท 40 % 3
- กูเกิน 1,500,001.- บาท แตไมเกิน 3,000,000.- บาท 20 % 5
- กูเกิน 1,500,001.- บาท แตไมเกิน 3,000,000.- บาท 40 % 4

สมาชิกที่กูเงินสามัญตองทําประกันสินเชื่อเพ่ือคุมครองเงินกูหรือตองเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย  (สสอค.)  หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (สส.ชสอ.) โดยกําหนดดังนี้

- กูไมเกิน  1,000,000.- บาท  ตองมีความคุมครองชีวิต  ขั้นตํ่า  500,000.- บาท
- กูเกินกวา  1,000,000.- บาท  แตไมเกิน  2,000,000.- บาท  ตองมีความคุมครองชีวิต

ขั้นตํ่า  1,000,000.- บาท
- กูเกินกวา  2,000,000.- บาท แตไมเกิน  2,500,000.-บาท  ตองมีความคุมครองชีวิต ขั้นตํ่า

1,000,000.-บาท  และตองเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
(สสอค.)

- กูเกินกวา  2,500,000.- บาท  ขึ้นไป  ตองมีความคุมครองชีวิตขั้นตํ่า  1,000,000.-บาท  และ
ตองเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)และตองเปน
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด  (สส.ชสอ.)

และสหกรณจะหักคาเบี้ยประกันหรือเงินสงเคราะหศพลวงหนาจากเงินกูของสมาชิกปตอ ๆ
ไป จะหักจากเงินปนผลและเฉล่ียคืนของสมาชิกจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน โดยใหสหกรณเปนผูรับ
ผลประโยชนเปนอันดับแรก
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- เปนสมาชิกไมนอยกวา 3 เดือน กูไดไมเกิน 3,000,000 บาท เวนแตสมาชิกที่มีอายุ
การเปนสมาชิกไมถึง  3 ป  และมีเงินเดือนรวมคาครองชีพไมเกิน  15,000.- บาท  ใหกู
ไดไมเกิน  800,000.- บาท  และสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิก  3-5  ป   และมีเงินเดือน
รวมคาครองชีพไมเกิน  15,000.- บาท ใหกูไดไมเกิน  1,200,000.- บาท
*** เงินเดือนหักรายจายทุกรายการแลว เงินเดือนตองเหลือ  20 %***
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หลักเกณฑการกูเงินสามัญสวัสดิการตาง ๆ  ของสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด
1. การกูสวัสดิการเพ่ือการอันจําเปน เชน  ซือ้เครื่องใชไฟฟา,  คอมพิวเตอร, โทรศัพทมือถือ,

รถจักรยานยนต, ติดแกสรถยนต เปนตน  กูไดไมเกิน 200,000.- บาท  บคุคลค้ําประกัน  2  คน  และหาก
กูไมเกิน  100,000  บาท  ใชบุคคลค้ําประกัน  1  คน

2.  การกูเพ่ือการศึกษาของสมาชิก  คูสมรสตามกฎหมาย  และบุตรซึ่งเปนบุตรท่ีชอบดวย
กฎหมายแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  กูไดไมเกิน
300,000.- บาท บุคคลค้ําประกัน 3  คน

- มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือเอกสารอื่น แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูจริง
- ผอนชําระไมเกิน 100 งวด
- ในการยื่นกูใหม  ตองสงมาแลวไมนอยกวา 12 งวด เริ่ม 1 สิงหาคม 2553
- การกูสามัญสวัสดิการและสามัญปกติตองไมเกินสิทธิ์การกูเงินของตน
- หักทุกรายการตองไมเกิน 80% ของเงินเดือน

*** การกูเงินสวัสดิการของสมาชิก  กรณีท่ีใชบุคคลค้ําประกัน  2  คน  หากผูค้ําประกันคนแรก
เปนสมาชิกท่ีไมมีเงินเดือนหรือไมไดรับเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนผูค้ําประกัน คนท่ี  2
จะตองเปนขาราชการ,  ขาราชการบาํนาญหรือลูกจางประจําเทานั้น


