
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

สมาชิก 
 

การสมัครเปนสมาชิก 
 

 - ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด   โดยตองมี

ผูบังคับบัญชาชั้นตนรับรอง  แตถาผูสมัครดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน ก็ไม

ตองมีผูรับรอง  

 - ยื่นใบสมัครไดตามหนวยงานหรือที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูตราด 

จํากัดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

 - ผูที่ขอลาออกจากการเปนสมาชิกและจะสมัครใหมตองครบระยะเวลาที่

ลาออก 1ปเต็ม  ถึงจะสมัครใหมได 
 

 

ผลประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ 
 

   1.  เงินปนผล   ตามสัดสวนทนุเรือนหุนกับระยะเวลาในอตัราสวนที่ไมเกิน

กวาที่กฎหมายกําหนด  ไมเสียภาษ ี

   2.  เงินเฉลี่ยคนื สําหรับสมาชิกที่กูเงินและไมเคยผิดนดัการชําระหนี ้ไมเสีย
ภาษ ี
   3.  ดอกเบี้ยเงนิฝากประเภทออมทรัพย ไมเสียภาษ ี
 

หุน 
 

 สมาชิกที่ชําระเงินคาหุนมาแลวไมนอยกวา 120 เดือน หรือเปนจํานวนเงินไม 

นอยกวา  150,000.- บาท  จะลดการถือหุนรายเดือนลงก็ได  แตตองไมนอยกวาขั้นต่ํา

ของระเบียบวาดวยการถือหุนของสหกรณ 

 สมาชิกจะงดสงคาหุนไดก็ตอเมื่อ มีเงินคาหุนไมนอยกวา 200,000.- บาทและ   

มีหนี้ไมเกินคาหุนที่มีอยู  แตหากกูเกินกวาจํานวนทุนเรือนหุนที่มีอยูตองชําระคาหุน 

รายเดือนขั้นต่ําตามระเบียบวาดวยการถือหุนของสหกรณ  
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การถือหุน 
 สมาชิกทุกคนตองสงคาหุนรายเดือนขั้นต่ําตามอัตราสวนของเงินไดรายเดือน

ของตนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก ตามระเบียบของสหกรณดังตอไปนี้ 
เงินไดรายเดือน (บาท) เงินคาหุนรายเดือน

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.  ถูกออกจากราชการหรือประจําโดยมีความผิด 
  6.  ถูกใหออกจากสหกรณฯ 
 

การขอลาออกจากสหกรณ 
   1.  ใหยื่นใบลาออกไดที่หนวยงาน หรือที่สํานักงานสหกรณ 

 2.  ตองไมมีพันธะตอสหกรณ ในฐานะผูกูและผูค้ําประกัน 

 3.  เงินฝากทุกชนิดในสหกรณตองนํามาปดบัญชี 

 4.  หมดสิทธิ์ทําประกันกลุมภาคสมัครใจทั้งของตนเองและครอบครัว 

 

 

 

สมาชิกชุมนมุสหกรณออมทรัพยครูไทย  จํากัด  (สสอท.) 
 

 

ศูนยฯสงเงิน ผลคุมครอง อัตราเงิน   

สงเคราะหลวงหนา (นับถึง ธ.ค. สงเคราะห จํากัดอายุ 

ให สสอท. ของทุกป) ลวงหนา   

1 ม.ค. 54 
20 - 25 ธ.ค. 53 

(เวลา 09.00 น.) 

4,000 บาท ไมจํากัดอายุ 

1 เม.ย. 54 
20 - 25 มี.ค. 54 

(เวลา 09.00 น.) 

3,600 บาท ไมเกิน 55 ป 

1 ก.ค. 54 
20 - 25 มิ.ย. 54 

(เวลา 09.00 น.) 

2,400 บาท ไมเกิน 50 ป 

1 ต.ค. 54 
20 - 25 ก.ย. 54 

(เวลา 09.00 น.) 

1,200 บาท ไมเกิน 45 ป 

20 - 25 ธ.ค.  1 ม.ค.  4,000 บาท หรือ ไมเกิน 35 ป 

ของทุกป (ของทุกป) ตามระยะเวลาที่เหลือ   
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ปฏิทินการรบัสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 

 

 

ระยะเวลา ศูนยฯตรวจสอบ ศูนยฯงานสงให สสอท.สงผล 

รับสมัคร คุณสมบัติ สสอท.รับรองผล การรับรองให 

  และอนุมัติ   ศูนยรับเปนสมาชิก 

1 พ.ย. - 30 พ.ย. 53 1 - 5 ธ.ค. 53 6 - 10 ธ.ค. 53 11 - 15 ธ.ค. 53 

1 - 28 ก.พ. 54 1 - 5 มี.ค. 54 6 - 10 มี.ค. 54 11 - 15 มี.ค. 54 

1 - 31 พ.ค. 54 1 - 5 มิ.ย. 54 6 - 10 มิ.ย. 54 11 - 15 มิ.ย. 54 

1 - 31 ส.ค. 54 1 - 5 ก.ย. 54 6 - 10 ก.ย. 54 11 - 15 ก.ย. 54 

1 - 31 พ.ย.  1 - 5 ธ.ค.  6 - 10 ธ.ค.  11 - 15 ธ.ค.  

ของทุกป ของทุกป ของทุกป ของทุกป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดิการสมาชิก 
 

โครงการกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60, 70, 75, 80, 85,  90, 95  และ 100  ป
- มอบใหแกสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ป ในปนั้น ๆ สหกรณจะจายเงินสวัสดิการแกสมาชิกที่มี

อายุครบ 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 กรณีที่สมาชิกโอน

สมาชิกภาพมาจากสหกรณออมทรัพยอื่นไมใหนับรวมอายุการเปนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยเดิม” 

 - 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  โดยจะจายเงินดังกลาวในวันประชุมสามัญ

ประจําป  กรณีสมาชิกเกิดสิทธิ์แลว  เสียชีวิตกอนการประชุมสามัญประจําปสหกรณจะมอบเงินสวัสดิการ

ดังกลาวใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  หรือถามิไดตั้งไวก็ใหจายแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดง

ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาว  ทั้งนี้ตามขอบังคับ

ในขอ 46 วรรคแรกและ  ขอ  47  นําหลักฐานมาขอรับเงินดังกลาวไดตามสิทธิ์” 
 

 

 

 



 
 

 
 สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ถึงแกกรรม 

ที่ อายุการเปนสมาชิก ไดรับเงินสวัสดิการ  
(บาท) 

1 ต่ํากวา  5   ป 3,000.- 

2 ตั้งแต   5   ป  ขึ้นไป 6,000.- 

3 ตั้งแต  10  ป  ขึ้นไป 9,000.- 

4 ตั้งแต  15  ป  ขึ้นไป 12,000.- 

5 ตั้งแต  20  ป  ขึ้นไป 15,000.- 

6 ตั้งแต  25  ป  ขึ้นไป 20,000.- 

7 ตั้งแต  30  ป  ขึ้นไป 30,000.- 

8 ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 50,000.- 

          บิดา มารดา คูสมรสตามกฎหมายและบุตรของสมาชิกที่มีอายุไมเกิน 20 ป

บริบูรณ หากถึงแกกรรม   ไดรับเงินสวัสดิการเพื่อจัดการทําศพรายละ 3,000.-บาท 
 

 สวัสดิการคารกัษาพยาบาลของสมาชิก 
   -  สมาชิกที่เขารับการรักษาเปนคนไขในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน   สามารถ

นําหลักฐานการเขาพักรักษาตัวมาเบิกกับสหกรณไดวันละ 200.- บาท ทั้งนี้ไมเกิน 

15 วัน ภายใน 1 ปทางบัญชี  
 

 สวัสดิการทําประกันชีวิตกลุมใหแกสมาชิก 
      สหกรณจายเบี้ยประกันใหทั้งหมดแกสมาชกิทุกคน 
  หากเสียชีวิตโดยธรรมชาติ ไดรับเงินประกนั  100,000.- บาท 

 เสียชีวิตโดยอบุัติเหต ุไดรับเงินประกัน  200,000.- บาท   

  และเสียชีวิตโดยสาธารณภยัไดรับเงินประกัน  300,000.-  บาท 
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เชิญชวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากดั 
สมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย  จํากดั 

โดยมีหลักเกณฑการรับสมัคร  ดังนี้ 

 1.  กําหนดวันและสถานที่รับสมัคร 

  1.1  รับสมัครตั้งแตวันที่  1  - 28  กุมภาพันธ  2554   

          มีผลบังคับในวันที่  1  เมษายน  2554  เวลา  09.00  น. – 31 ธันวาคม 2554 

  1.2  สมัครที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด 

 2.  คุณสมบัติ 

  2.1  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด 

  2.2  รับสมัครเฉพาะสมาชิกสหกรณที่มีอายุไมเกิน  55  ป 

 3.  เอกสาร หลักฐาน  เงินคาสมัคร เงินคาบํารุงและเงินสงเคราะหศพลวงหนาใน    

วันสมัคร 

  3.1  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ / ประชาชนของสมาชิก 

  3.2 สําเนาทะเบียนบานของสมาชิก 

  3.3  ใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น  เชน 

   3.3.1  หนังสือยินยอมในการหักเงินและแสดงเจตนาการรับ

ประโยชน 

   3.3.2  ใบรับรองแพทย  (อายุไมเกิน  30  วัน) จากโรงพยาบาล 

   3.3.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับผลประโยชน 

   3.3.4  สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน 

  3.4  คาสมัคร  20.-  บาท   

   3.5  คาบํารุงรายป  20.-  บาท   

  3.6  คาสงเคราะหศพลวงหนา  3,600.-  บาท  (ชําระครั้งเดียวในรอบป) 

 4.  สิทธิของทายาทหรือผูรับประโยชนในการรับเงินสงเคราะห  จํานวน  600,000.-  บาท  

เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม 
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   สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณจัดทําโครงการประกันชีวิตกลุม (ภาคสมัครใจ)   

ใหแกสมาชิกและครอบครัว 

 สหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด  ไดจัดทําโครงการประกันชีวิตกลุมใหแกสมาชิกและ

ครอบครัว (ภาคสมัครใจ)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแบงเบาภาระใหกับผูกูและผูค้ําประกัน,  เสริมสราง

หลักประกันที่มั่นคงใหกับสมาชิกและครอบครัว  ซึ่งมีอายุระหวาง  5 ป – 75 ป   โดยเริ่มคุมครองตั้งแต       

1  ส.ค. – 31 ก.ค. ของทุกป  ซึ่งสหกรณจัดทํากับบริษัท วิคเตอรีประกันภัย (ประเทศไทย)  จํากัด ผาน 

บริษัท เอส.จี.เอ.ไลฟ  อินชัวรันสโปรกเกอร จํากัด  และสหกรณจะหักคาเบี้ยประกันจากเงินปนผล – เฉลี่ย

คืน ของสมาชิกนั้น  มีสมาชิกใหความสนใจเขารวมโครงการเปนอยางดียิ่ง 

   ในปนี้ บริษัท เอส.จี.เอ.ไลฟ  อินชัวรันสโปรกเกอร  จํากัด  ไดเสนอการตอประกันชีวิตกลุมฯ 

ภาคสมัครใจ ซึ่งใหความคุมครองโดย บริษัท วิคเตอรีประกันภัย (ประเทศไทย)  จํากัด ในอัตราเบี้ย

ประกันเดิม  และบริษัทใหความคุมครองตั้งแต  1 ส.ค.53 – 31 ก.ค.54  มีรายละเอียดดังนี้ 

ทุนประกัน 
เสียชีวิตทั่วไป อุบัติเหต ุ อุบัติเหต ุ

สาธารณภัย เบี้ยประกัน/ป 

 500,000  บาท 1,000,000.- 1,500,000.-  1,900  บาท 
 600,000  บาท 1,200,000.- 1,800,000.-  2,280  บาท 

 700,000  บาท 1,400,000.- 2,100,000.-  2,660  บาท 

 800,000  บาท 1,600,000.- 2,400,000.-  3,040  บาท 

 900,000  บาท 1,800,000.- 2,700,000.-  3,420  บาท 

1,000,000  บาท 2,000,000.- 3,000,000.-  3,800  บาท 

 หากไมมีการเปลี่ยนแปลงทุนประกันเพิ่มขึ้น หรือลดลง จากเดิม สหกรณจะดําเนินการทํา

ประกันตอเนื่องใหกับสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  แตหากสมาชิกและบุคคลในครอบครัว มีความ

ประสงคที่จะขอเพิ่ม หรือลด หรือยกเลิก จํานวนทุนประกันใหเขียนใบขอเปลี่ยนแปลงแผนการทําประกัน

ชีวิตกลุมของสมาชิกและครอบครัว  ตามแบบที่สหกรณกําหนด   และสงคืนสหกรณภายในไมเกินวันที่ 

15 กรกฎาคม ของทุกป หากเกินกําหนดวันดังกลาวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได และสหกรณจะหักคา

เบี้ยประกันนี้จากเงินปนผล – เฉลี่ยคืน ของสมาชิกในป 2554 (ประมาณเดือนธันวาคม  2554) และหาก

สมาชิกทานใดที่ยังไมไดเขารวมโครงการมีความประสงคที่จะสมัครเขารวมโครงการก็สามารถติดตอไดที่

สหกรณตลอดวัน  เวลา  ทําการ 

สนใจสอบถามไดที่สหกรณครูตราด  จํากัด   

โทร. 0 – 3951 – 2460   โทรสาร. 0 – 3953 – 0463  

       (1)  ระดับการศึกษาและการใหทุน 
    1.1  กําลังศึกษาอยูในระดับมธัยมศึกษาปที ่1 จํานวนมลูคาทนุ ๆ ละ 1,200  บาท  
    1.2  กําลังศึกษาอยูในระดับมธัยมศึกษาปที ่ 4 จํานวนมลูคาทนุ ๆ ละ 1,500  บาท 
    1.3  กําลังศึกษาอยูในชั้นปที ่1 ระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา  จํานวนมลูคา      

ทุนๆ ละ  2,000  บาท     

    1.4  กําลังศึกษาอยูในชั้นปที ่ 1ระดับปรญิญาโท จํานวนมูลคาทุนๆ ละ3,000บาท 

     1.5  สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด จะมอบทุนใหแกบุตรสมาชิกทีม่ีคุณสมบัติ

ตามเกณฑที่ยื่นขอรับทุนทุกคน      
       (2)  คุณสมบัติของบุตรผูขอรับทุนมีดังนี้ 
             2.1  เปนบุตรของสมาชิกที่มีอายกุารเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากดั  

ติดตอกันไมนอยกวา  1 ป เต็ม   นับถึงวันประกาศ 

   2.2  เปนบุตรสมาชิกทีม่ีอายุไมเกิน  20  ปบรบิรูณนับถึงวันประกาศ  ในระดับ

ปริญญาตรีหรือ  ปวส.ป 1  หรือเทียบเทา  และมอีายุไมเกิน  25  ป  บริบรูณ  ในระดับ

ปริญญาโท นับถึงวันประกาศ 

            2.3  กําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา     

ปที ่4  หรือ  ปวช. ป  1   หรือ กําลังศึกษาชั้นปที่  1  ระดับปรญิญาตรี  หรือเทียบเทา หรือ 

ปวส.ป  1  หรือเทียบเทา  หรือกําลัง ศึกษาชั้นปที่ 1  ระดับปริญญาโท  ซึ่งเปนการเรียน

ตอเนื่องจากระดับปริญญาตรี  นับถึงวันประกาศ 

           2.4   กําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาป

ที่  4  หรือ  ปวช.ป  1  

           2.5   เปนบุตรของสมาชกิ  ที่ไมเคยผิดนดัการสงเงินคาหุน  เงินงวดชําระหนี ้  ไมวา

ตนเงินหรือดอกเบี้ยภายในระยะเวลา  1  ป    นับถึงวันประกาศ 
          2.6  ตองไมเปนบุตรสมาชิกที่ไดรบัทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกซ้ําใน       

ระดับเดมิ  
สหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด 

รับทํา  พรบ.รถยนตราคาพิเศษ
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 สวัสดิการวันเกิด 
สหกรณฯ  ไดจัดสวัสดิการครบรอบวันเกิดใหแกสมาชิกทุกคน  เปนคาหุน 

คนละ  10  หุน  เปนเงิน  100.-  บาท  โดยจะจายใหในเดือนเกิดของสมาชิก                

โดยถือใช  ตั้งแตวันที่  1  มีนาคม  2553  เปนตนไป 

• การสนับสนุนการแขงขันกีฬา 
   -  สหกรณสนับสนุนการแขงขันกีฬาของแตละหนวย โดยมีหลักเกณฑดังนี้  

  1.  การจัดการแขงขันกีฬา  ตองมีสถานศึกษาภายในหนวยหรือระหวางหนวย

เขารวมการแขงขัน  ในกีฬาแตละประเภทไมนอยกวา 3 แหง และตองมีการแขงขัน       

ไมนอยกวาประเภทละ 3  เกมการแขงขัน (แมช)  ยกเวนหนวยบํานาญและหนวยกลาง 

 2. ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหการสนับสนุนเพื่อการแขงขัน

กีฬาไดไมเกิน  10,000.-   บาท  ตอกรรมการประจําหนวยหนึ่งคนและสถานศึกษา      

ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาเกิน  1,000  คนขึ้นไป  ใหคณะกรรมการพิจารณาให       

การสนับสนุนไมเกิน  5,000.-  บาท  ในแตละรอบปบัญชีสหกรณออมทรัพยครูตราด 

จํากัด   
  3. สําหรับการแขงขันกีฬาในหนวยบํานาญและหนวยกลางให

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึง

จํานวนประเภทกีฬาและจํานวนเกมการแขงขัน (แมช)  ทั้งนี้ภายใตระเบียบในขอ  2. 
 4.  กรณีการขอรับการสนับสนุนการแขงขันกีฬา  นอกเหนือไปจากระเบียบ
ขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ  

  5.  ในการขอรับการสนับสนุน ผูขอตองเสนอโครงการ ตารางการแขงขันตอ

สหกรณออมทรัพยครูตราด จาํกัด ลวงหนากอนการแขงขันกีฬา ไมนอยกวา  10  วัน   
 

 การประชุมสัญจร 
 สหกรณฯ  จัดโครงการประชุมสัญจรของสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด  

เพื่อประชาสัมพันธงานของสหกรณฯ  และพบปะเพื่อนสมาชิกเปนประจําทุกป           

โดยกําหนดเบี้ยประชุมสําหรับสมาชิกสหกรณ  100.-  บาท / คน  ปละ 1  ครั้ง 
 

 

 

 

 

  1.3  ผูกูมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินกูตามโครงการนี้ไปชําระหนี้เงินกูภายนอกที่มี

อัตราดอกเบี้ยสูงกวา  หรือนําเงินกูไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ของแตละ

บุคคลตามอัตภาพ 
  1.4  ผูกูเงินตามโครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิก

สหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด  นี้แลวจะตองไมเปนผู เขารวมโครงการเงินกู สําหรับเงิน                

วิทยฐานะของสถาบันการเงินอื่น ๆ  อีก  และเมื่อรวมเงินกูสวัสดิการตามโครงการอื่นที่สหกรณฯ  จัด

ขึ้นตองไมเกิน  2  สัญญา 
  1.5  จํานวนเงินกูตามโครงการใหกูไดตามความจําเปน และความสามารถชําระ

คืน 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%  ของ

เงินวิทยฐานะที่ไดรับในแตละเดือน 
  1.6  ระยะเวลาชําระหนี้เงินกูตองไมเกิน  10  ป  นับตั้งแตเดือนที่ตองผอนชําระ

หนี้เงินกูและดอกเบี้ยงวดแรก  ตามที่กําหนดไวในสัญญา  ทั้งนี้ตองไมเกินอายุ  60  ป 
      2.  อัตราดอกเบี้ย  ใหเปนไปตามประกาศสหกรณฯ 
      3.  หลักประกันเงินกู 
  3.1  ตองมีสมาชิกสหกรณที่คณะกรรมการเห็นสมควรค้ําประกัน  2  คน  และ   

ผูค้ําประกันจะตองเปนขาราชการอยางนอย  1  คน 
  3.2  ผูกูเงินตามโครงการนี้จะตองทําประกันชีวิต  เพื่อเปนหลักประกันเงินกูไว

กับสหกรณฯ  สินไหมที่ไดรับจากกรมธรรมนี้ใหนํามาชําระหนี้กับสหกรณฯ  เปนลําดับแรก 
      4.  เอกสารที่ตองยื่นในการขอกู 
  4.1  คําขอกู 
  4.2  สําเนาบัตรประจําตัวของผูกู 
  4.3  สําเนาบัตรประจําตัวของผูค้ําประกัน 

  4.4  หนังสือรับรองรายได / รายจายประจําเดือน 
  4.5  เอกสารประกอบการจัดทําประกันชีวิต 



 

 
หลักเกณฑการกูเงินสามัญสวัสดิการตาง ๆ  ของสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด 

  1.  การกูสวัสดิการเพื่อการอันจําเปน  เชน  ซื้อเครื่องใชไฟฟา,  คอมพิวเตอร, 

โทรศัพทมือถือ, รถจักรยานยนต, ติดแกสรถยนต เปนตน  กูไดไมเกิน 100,000.- บาท  บุคคล

ค้ําประกัน  2  คน  และหากกูไมเกิน  60,000  บาท  ใชบุคคลค้ําประกัน  1  คน 

 2.  การกูเพื่อการศึกษาของสมาชิก  คูสมรสตามกฎหมาย  และบุตรซึ่งเปนบุตรที่

ชอบดวยกฎหมายแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม  ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท  กูไดไมเกิน  200,000.-  บาท บุคคลค้ําประกัน 2  คน 
 -  มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือเอกสารอื่น แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูจริง 

 -  ผอนชําระไมเกิน  100  งวด 
 -  ในการยื่นกูใหม  ตองสงมาแลวไมนอยกวา  15  งวด 
 -  การกูสามัญสวัสดิการและสามัญปกติตองไมเกินสิทธิ์การกูเงินของตน 
 -  หักทุกรายการตองไมเกิน  80%  ของเงินเดือน 

 -  อัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติ  0.50% 
• การกูเงินสวัสดิการของสมาชิก  กรณีที่ใชบุคคลค้ําประกัน  2  คน  หากผูค้ําประกัน 

คนแรก   เปนสมาชิกที่ไมมีเ งินเดือนหรือไมได รับเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน                  

ผูค้ําประกันคนที่  2  จะตองเปนขาราชการ,  ขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจําเทานั้น 

            3. โครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณฯ  
   1.  หลักเกณฑการกูเงิน 
        1.1  โครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยครูตราด  จํากัด  เปนความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด  หนวยงาน

ทางการศึกษาตาง ๆ  ที่มีบุคลากรในสังกัดเปนสมาชิกสหกรณฯ  และสหกรณออมทรัพยครู

ตราด  จํากัด 
        1.2  ผูเขารวมโครงการจะตองเปนสมาชิกสหกรณฯ มาแลวไมนอยกวา  6  เดือน  

และเปนผูไดรับเงินวิทยฐานะ 
 

อัตราดอกเบี้ย 
7 

10 
เงินฝาก 

ประเภท อัตราดอกเบี้ย รอยละ/ป 
เงินฝากออมทรพัย 3.50 

  

  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  31  มีนาคม  2552  เปนตนไป 
 

เงินกู 
ประเภท อัตราดอกเบี้ย รอยละ/ป 

ฉุกเฉิน , สามัญ , พิเศษ 6.50 
สวัสดิการ 6.00 

 

  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1  เมษายน  2552  เปนตนไป 
 

  เงินกู 
 

 

เงินกู สิทธิ์กูไมเกิน สงชําระไดไมเกิน 
(งวด) 

1. ฉุกเฉิน      ½  ของเงินเดือน 4 

2. สามัญ 2,000,000.- 240 

3. สวัสดิการเพื่อการอันจําเปน 100,000.- 100 

4. สวัสดิการเพื่อการศึกษา 200,000.- 100 

5. สวัสดิการเงินกูวิทยฐานะฯ 
250,000.- 

400,000.- 

700,000.- 

120 

6.  พิเศษ 3,000,000.- 300 
 

 การชําระหนี้คืนเงินกูสามัญและเงินกูพิเศษ  ผูกูจะชําระคืนเปนงวดรายเดือนเทากัน        

(เวนงวดสุดทาย)  พรอมดอกเบี้ย  หรือสงตนเงินพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากัน

สุดแตละเลือก  โดยใหชําระหนี้เงินกูสวนที่เกินจากคาหุนไดไมเกิน  240 งวด  (กรณีเงินกู

สามัญ)  และไมเกิน  300 งวด (กรณีเงินกูพิเศษ)  และทั้งนี้  ผูกูตองชําระหนี้เงินกูใหเสร็จสิ้น  

ภายในอายุไมเกิน  75  ป  หากเกิน  75  ป  สามารถกูโดยใชเงินคาหุนค้ําประกันโดยกําหนด

สงชําระคืนไดตามความตองการของผูกู 

 



 
เงินกูฉุกเฉิน 

 การกูเงินฉุกเฉิน  ( ไมตองมีหลักค้ําประกัน) 
 -  คําขอกูเงินฉุกเฉินตองผานผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่การเงินรับรองทุกครั้ง  

 -  หากผูบังคับบัญชาขอยื่นกูฉกุเฉินใหรับรองตนเองได 

 - หากผูขอกูฉุกเฉินไมมีหนี้เงินกูสามัญ   และขอกูไมเกินคาหุนที่มีอยูอาจไมตองผาน 

        ผูบังคับบัญชาและการเงินก็ได 
สิทธิ์การกูเงนิสามัญ 

มีอายุการเปน
สมาชิก 

กูได … เทา 
ของเงินเดือน 

รวมกับคาหุน 
แตไมเกิน .… บาท 

ตองมีคาหุน 
ค้ําประกนัไมนอยกวา 

6 เดือนขึ้นไป 25 400,000.- 30 %   ของเงินกู 

1  ปขึ้นไป 30 600,000.- ” 

2  ปขึ้นไป 35 800,000.- ” 
3  ปขึ้นไป 40 1,000,000.- ” 

4  ปขึ้นไป 50 เกิน 1,000,000-1,500,000 300,000.-  บาท 

5  ปขึ้นไป 50 เกิน 1,500,000-2,000,000 ไมนอยกวา 20% ของเงินกู 
 

• สมาชิกที่ใชเงินคาหุนค้ําประกัน และสมาชิกที่ออกจากราชการโดยไดรับเงินบําเหน็จและ

ยังคงเปนสมาชิกอยู  ใหกูไดไมเกิน  90 %  ของเงินคาหุนที่มีอยูขณะที่ขอกู 

การใชบุคคลค้ําประกันเงินกูสามัญ 

วงเงินกู  (บาท) มีเงินคาหุนค้ําประกัน 
ไมนอยกวา.. ของเงินกู 

ใชผูค้ําประกัน 
(คน) 

 - กูไมเกิน  60,000.-  บาท 30 % 1 

 - กูเกิน 60,000.-  บาท  แตไมเกิน  400,000.-  บาท 30 % 2 

 - กูเกิน 400,000.-  บาท แตไมเกิน 1,000,000.- บาท 30 % 3 

- กูเกิน 400,000.-  บาท แตไมเกิน 1,000,000.- บาท 40 % 2 
 - กูเกิน 1,000,000.-  บาท แตไมเกนิ 1,500,000.- บาท 300,000.- 4 

- กูเกิน 1,000,000.-  บาท แตไมเกนิ 1,500,000.- บาท 40 % 3 
- กูเกิน 1,500,000.-  บาท แตไมเกนิ 2,000,000.- บาท 20 % 5 
- กูเกิน 1,500,000.-  บาท แตไมเกนิ 2,000,000.- บาท 40 % 4 

 
 

 

เงินกูสามัญ 
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• การค้ําประกันเงินกูสามัญ 
 -  สมาชิก 1 คน  ค้ําเงินกูสามัญไดไมเกิน 5 สัญญา  และค้ําประกันเงินกูสามัญสวัสดิการหรือสามัญสวัสดิการ

วิทยฐานะ  ไดไมเกิน  2  ราย  และมีสิทธิ์ค้ําประกันไดเทาสิทธิ์การกูของตน หารดวย  5  ตอการค้ําประกัน 1 คน 

 -  หากกูเงินเกินกวา  1,000,000.-  บาท  ตองทําประกันชีวิตโดยวงเงินทําประกันคิดจากวงเงินกูหักคาหุนและ

เงินประกันกลุมที่สหกรณจัดทําสวัสดิการใหโดยปแรกจะหักจากยอดเงินกูของสมาชิกและในปตอไปจะหักจาก

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก 

 -  สมาชิกไมสามารถตรวจสอบสิทธิค้ําประกันของสมาชิกผูอื่นได  นอกจากของตนเอง 
• เอกสารประกอบการกูเงินสามัญ คือ 

   1. คําขอกูเงินสามัญ  ซึ่งตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานที่ตนสังกัด   

   2. หนังสือรับรองรายได-รายจาย ประจําเดือน 

   3.  สลิปเงินเดือน  3  เดือนยอนหลังจากเดือนที่ยื่นคําขอกู 

   4. หนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินบําเหน็จ-บํานาญ  ชําระหนี ้สหกรณ 

   5. สําเนาบัตรผูกู และสําเนาบัตรผูค้ํา  โดยเจาของบัตรเซ็นรบัรองสําเนาถูกตองดวย 

   6. ใหใชไดเฉพาะบัตรขาราชการ หรือบัตรประชาชนเทานัน้ 

   7. บัตรหมดอายใุชไมได 
เงินกูพิเศษ 

• การกูเงินพิเศษ 
   1. เพื่อการเคหะสงเคราะห   
  - ตอเติม  ปรับปรุงบาน 
  -  สรางบาน 
  -  ซื้อที่ดิน 
  -  ไถถอนจํานองบานพรอมที่ดินจากสถาบันการเงิน 

 2.  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

      3.  เพื่อซื้อยานพาหนะ 
• เกณฑในการกูเงินพิเศษ 
      -  ตองมีคาหุนไมนอยกวา  15%  ของยอดเงินกู 

      -  ตองเปนสมาชกิไมนอยกวา  3  ปขึ้นไป  และมอีายไุมเกิน  65  ป  ณ  วันทีย่ื่นขอกู 

      -  สงชําระหนีม้าแลวไมนอยกวา  25%  ของยอดเงินกูจึงจะมีสิทธิ์ขอกูใหมได 

• หลกัประกันกูเงินพิเศษ 
      -  อสังหาริมทรพัยที่เปนโฉนดที่ดิน,  นส.3 ก. หรือ นส.3  ในเขตพื้นที่จังหวัดตราด 

         โดยใหไมเกิน  80%  ของราคาเประเมินที่ทางราชการกําหนด 

     -   ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยไมเพียงพอใหนําสิ่งปลูกสราง (บาน)  ในที่ดินเปนหลักประกันได 

          โดยใหไมเกิน 80% ของราคาประเมินโดยบริษัทประเมินทรัพยสินและตองทําประกันภัย 

           สิ่งปลูกสราง (บาน) 

      -  หุน หรอื เงินฝาก ของสมาชิกที่มอียูในสหกรณ  ไมเกนิ  90% 
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