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พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สหกรณ ์แปลว่า การท�าด้วยกัน
หมายถึง การผนึกก�าลังผู้ท�างานเกี่ยวข้องกัน

การท�างานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระท�ำงำนนั้น ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยควำมเมตตำหวังดี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย 

จึงจะเป็นสหกรณ์แท้
ซึ่งมีแต่ควำมเจริญก้ำวหน้ำ

และอ�ำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ำยเดียว

พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน
วันที่ ๒๖ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๒๗
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ค�ำน�ำ
คู ่มือสิทธิประโยชน์ฉบับน้ี เป็นแนวทางที่จะช่วย

อ�านวยประโยชน์ให้แก่สมาชกิทีต้่องปฏบิตัใินสิง่ต่างๆ กบัสหกรณ์ฯ 
หรือผู้ปฏิบัติในฐานะเจ้าหน้าที่ ตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ 
โดยตรง คู่มือสิทธิประโยชน์ลักษณะนี้  สหกรณ์ฯ เคยจัดท�าขึ้น
ในโอกาสต่างๆ หลายครัง้ โดยรวบรวมแนวปฏบิติั ระเบยีบต่างๆ 
เพ่ือให้ครอบคลมุทกุเร่ือง เช่น คูม่อืสวสัดกิาร และคูม่อืการขอกูเ้งิน 
เป็นต้น   

ส�าหรับคู่มือสิทธิประโยชน์สมาชิกฉบับนี้ ได้ปรับปรุง
แก้ไขเป็นครั้งที่ ๕ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบและแนวปฏิบัติอันจะเป็น
ประโยชน์กบัมวลสมาชกิ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คู่มอืสทิธิประโยชน์
ฉบับนี้จะอ�านวยประโยชน์ต่อสมาชิกและผู ้ที่เก่ียวข้องกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด  ทุกคน ทุกภาคส่วน สมดัง
ความตั้งใจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่มีต่อมวลสมาชิก

   

                       
                (นายชูชาติ  กาญจนธนชัย)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด
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คุณสมบัติของกำรเป็นสมำชิก
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

   ๑. เป็นผู้ท่ีปฏบิตังิานด้านการศกึษา หมายถงึ บคุคลซึง่ปฏิบติังาน
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด หรือปฏิบัติงานอื่น
ในหน่วยงานการศกึษาหรอืเกีย่วกบัการให้การศกึษา และให้รวมถึง
ลูกจ้างประจ�าหรือชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาส�านักนายกรัฐมนตรี องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานดังกล่าวต้องอยูใ่นจังหวัดนนทบุรี
   ๒.  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
  ๓. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์
ในการให้กู้ยืมเงิน
   ๔. สมาชกิลาออกจากสหกรณ์ไปแล้ว จะสมคัรเข้าเป็นสมาชกิใหม่ 
ต้องมเีวลาไม่น้อยกว่าสองปี นบัแต่วนัทีล่าออกจากสหกรณ์ เว้นแต่
ทีป่ระชุมใหญ่มคีวามเหน็ชอบให้เปิดรบักรณพีเิศษในโอกาสส�าคญั 
แต่สมาชิกผู้นั้นจะต้องลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน
   ๕. มคุีณสมบตัไิม่ขดัระเบียบและข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัย์
ครูนนทบุรี จ�ากัด
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    ๖. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบท่ีก�าหนด โดยมผีูบ้งัคบับญัชาข้ันต้นของผูส้มคัรรบัรอง 
แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้บริหารก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
    ๗. เมื่อคณะกรมการด�าเนินการได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
ผูส้มคัรมคีณุสมบัตคิรบถ้วนถกูต้องตามระเบยีบทีก่�าหนด ก็ให้รบั
เข้าเป็นสมาชกิแล้วเสนอเรือ่งการรับสมาชกิใหม่ให้ทีป่ระชุมใหญ่ทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
    ๘. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ข้าเป็นสมาชกิจะต้องช�าระค่าธรรมเนยีม
แรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ ๑๐๐ บาท (หนึง่ร้อยบาท) ค่าธรรมเนยีม
แรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนมิได้
    ๙. การได้สทิธใินฐานะสมาชกิผูเ้ข้าเป็นสมาชกิต้องลงลายมอืช่ือ
ของตนในทะเบียนสมาชิกพร้อมช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ช�าระค่าหุ้นตามข้อบังคับสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรมการก�าหนด เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วจึงจะถือได้ว่า
ได้สิทธิในฐานะสมาชิก
    ๑๐. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ
ของสหกรณ์ให้เคร่งครัด
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   เอกสำรประกอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิก
๑. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน    จ�านวน         ๒  ชุด

๒. ส�าเนาทะเบียนบ้าน     จ�านวน         ๒  ชุด

๓. หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน (ฉบับจรงิเท่าน้ัน) จ�านวน     ๑  ชดุ

๔. บัญชีจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน)   จ�านวน         ๑  ชุด

๕. ส�าเนาค�าสั่งบรรจุแต่งตั้ง 

    หรือค�าสั่งโอนย้าย                      จ�านวน         ๑  ชุด

๖. ส�าเนาหนังสือสมุดประจ�าตัวครู 

    (ส�าหรับครูเอกชน)                     จ�านวน         ๑  ชุด

๗. ส�าเนาหนังสือสัญญาจ้าง

    (ส�าหรับครูอัตราจ้าง)               จ�านวน         ๑  ชุด
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๑.  สมาชกิทกุคนมสีทิธิเ์ลือกตัง้และสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทน 

     สมาชกิ ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ กรรมการ หรือ ประธาน  

     กรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีจ�ากดั ยกเว้นผูท้ีอ่ยู่ 

     ระหว่างการผิดนัดช�าระหนี้ กรณีสมาชิกไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง 

     กรรมการหรือประธานกรรมการสหกรณ์ ณ หน่วยเลือกตั้ง 

     ที่สหกรณ์ก�าหนดจะได้รับค่าพาหนะและค่าอาหารตามท่ี 

     สหกรณ์ก�าหนด

๒.  ส�าหรบัสมาชกิทีอ่อกจากราชการหรอืงานประจ�า สามารถคงสภาพ 

      การเป็นสมาชกิต่อไปได้ โดยมาติดต่อขอช�าระเงนิค่าหุน้รายเดอืน 

     หรือช�าระหนี้ (ถ้ามี) ที่สหกรณ์ด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้า

     บัญชีสหกรณ์ หรือผ่านทาง Bill Payment และแจ้งต่อ

     เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ทราบ

สิทธิประโยชน์ของสมำชิก
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๓.   สมาชิกและบุคคลในครอบครัวที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบ

      ของสหกรณ์สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

      สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนนทบรุ ีจ�ากดั ได้ และต้อง

      ช�าระค่าหุ้นขั้นต�่าเดือนละ ๒๐๐ บาท 

๔.    ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

๕.     สิทธิอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบและมติของ

     คณะกรรมการด�าเนินการ
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          การซือ้หุน้ และการถือหุ้น สมาชกิทกุคนต้องส่งเงินค่าหุน้

เป็นรายเดือน ต้ังแต่เดือนแรก ที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน

ของจ�านวนเงนิได้รายเดือนของตน ๔.๑ หุน้ประเภทบงัคับให้ถือ

ทกุเดือน สมาชิกต้องถือหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกอัตรา

ตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกดังต่อไปนี้ 

      รายได้รายเดือน (บาท)             ถือหุ้นรายเดือน (บาท) 

   ต�่ากว่า         ๖,๐๒๐ บาท           ๒๐๐  บาท

   ตั้งแต่        ๖,๐๒๑ - ๗,๓๘๐ บาท           ๓๐๐  บาท                   

   ตั้งแต่        ๗,๓๘๑ - ๙,๔๐๐ บาท           ๔๐๐  บาท

   ตั้งแต่     ๙,๔๐๑ - ๑๑,๑๒๐  บาท           ๕๐๐  บาท                    

   ตั้งแต่    ๑๑,๑๒๑ - ๑๓,๖๘๐ บาท           ๖๐๐  บาท                  

   ตั้งแต่    ๑๓,๖๘๑ - ๑๕,๒๔๐ บาท           ๗๐๐  บาท                 

   ตั้งแต่    ๑๕,๒๔๑ - ๑๖,๘๐๐ บาท           ๘๐๐  บาท                

   ตั้งแต่    ๑๖,๘๐๑ - ๒๑,๕๕๐ บาท           ๙๐๐  บาท                 

   ตั้งแต่     ๒๑,๕๕๑ บาท ขึ้นไป              ๑,๐๐๐  บาท

การลงทุนและการออม
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           อัตราการถือหุ้นข้างต้นให้ใช้บังคับแก่สมาชิกเข้าใหม่ 

ส่วนสมาชิกเก่าให้ถืออัตราการถือหุ้น คงเดิม 

หุ้นประเภทถือเพิ่มเมื่อใดก็ได้

           สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่า

อัตราที่ก�าหนดไว้ในวรรคก่อนก็ย่อมท�าได้โดยแสดงความจ�านง

เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการ เมื่อสมาชิกได้ส่งเงิน

ค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ต่อเดือน หรือเป็นจ�านวนเงิน

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และไม่มหีนีก้บัสหกรณ์ จะงดส่ง

เงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ�านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได ้

แต่ต้องไม่ต�่ากว่าอัตราการช�าระขั้นต�่าตามระเบียบนี้ นอกจาก

การถอืหุน้เป็นรายเดอืนแล้วสมาชกิสามารถถือหุ้นเพิม่เป็นครัง้คราว

ได้ตามความประสงค์ โดยแสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการ
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          สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรีุ จ�ากดั จะจ่ายเงินปันผลตาม

หุ้นต่อเมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด มีก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีตามอัตราที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ

การคิดเงินปันผลตามหุ้น 

       (๑)  สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูนนทบุรี จ�ากัด จะคิดเงิน

ปันผลตามหุ้นให้ตามอัตราเต็มปี 

       (๒)  จ�านวนหุ้นท่ีถือในระหว่างปี และมีอยู่ในบัญชีจนถึง

วันสิ้นปี ทางบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด จะคิด

เงินปันผล ตามหุน้ให้ตามอตัรา ตามส่วนแห่งระยะเวลาการถือหุ้น

ตามจ�านวนเดอืนเตม็

กำรจ่ำยเงินปันผลตำมหุ้น
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        เงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้รับ

ภายในวันที่ ๗ ของเดือน สหกรณ์ฯ จะคิดเงินปันผลตามหุ้น

ให้ส�าหรับเดือนนั้น ส่วนเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ฯ ได้รับหลังวันที่ ๗ 

ของเดอืนสหกรณ์ฯ จะคดิเงนิปันผลตามหุน้ให้ต้ังแต่เดือนถดัไป

         ส�าหรับสมาชกิทีอ่อกจากสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีจ�ากัด  

เพราะเหตุถูกให้ออกจากสหกรณ์ หรือถูกให้ออกจากราชการ 

หรืองานประจ�าโดยมีความผิดหรือย ้ายออกจากสังกัด

ในจังหวัดนนทบุรี สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกโดย

ไม่มีเงินปันผลแต่อย่างใด
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กำรออมและอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก

          ในส่วนของการออมทรัพย์ สมาชิกสามารถน�าเงินมาฝาก

เข้าบัญชีออมทรัพย์ของตนเอง กับสหกรณ์ได้ ทั้งในส่วนของ

บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา และบัญชีออมทรัพย์พิเศษที่ก�าหนด

ระยะเวลา การจ่ายเงินคืน โดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้

ดังนี้
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อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก
ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา    ร้อยละ ๑.๕๐  บาท  ต่อปี

 ฝากต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไปรับดอกเบีย้รายเดือน  

วันที่ ๑ – ๕ ของทุกเดือน

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ๓  เดือน ร้อยละ ๒.๒๕ บาท  ต่อปี

 ฝากตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป(ถอนก่อนครบ

ก�าหนด ๓ เดือน รับดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๕๐ บาท)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ๖  เดือน ร้อยละ ๓.๒๕ บาท  ต่อปี

 ฝากตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป(ถอนก่อนครบ

ก�าหนด ๖ เดือน รับดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๕๐ บาท)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ๙  เดือน ร้อยละ ๓.๕๐ บาท  ต่อปี

 ฝากตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป(ถอนก่อนครบ

ก�าหนด ๙ เดือน รับดอกเบีย้ ร้อยละ ๑.๕๐ บาท)
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ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก
         การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์

ออมทรพัย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั มคีวามมุง่หมายทีจ่ะช่วยเหลอืบุตร

สมาชกิสหกรณ์ฯ ทีเ่รยีนด ีมคีวามประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลน

ให้ได้เรียนต่อ ตามก�าลังความสามารถ สหกรณ์ออมทรัพย์

ครนูนทบุร ีจ�ากดั จะให้ทนุการส่งเสรมิแก่บตุรสมาชกิ เป็นประจ�า

ทุกปีตามก�าลังเงินของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการ

จะเป็นผู้ก�าหนดประเภทของทุน จ�านวนทุนและจ�านวนเงิน 

โดยจะประกาศเป็นปีๆ ไป 

         ทุนการศึกษา เป็นทุนที่สหกรณ์ฯ พิจารณาให้แก่

บุตรสมาชิกเฉพาะปีการศึกษาน้ัน ๆ และไม่ผูกพันในปีต่อไป 

แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ 

          ๑.  ทุนระดับปฐมวัย ทุนละ  ๒,๐๐๐ บาท

          ๒. ทุนระดับประถมศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท 

          ๓. ทุนระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท 

          ๔. ทุนระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท 
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     ๑. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

     ๒. ผู้ขอรับทุนต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ 

หรือเอกชนตามชั้น และปีการศึกษาที่สหกรณ์ฯ ก�าหนด

     ๓. ผูข้อรบัทนุต้องมคีวามประพฤติเรยีบร้อย ขยนัหม่ันเพยีร 

บิดามารดา เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ท่ีจะให้การศึกษา และ

ไม่เป็นผูท้ีก่�าลังได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว                                                                                        

     ๔. สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 

จะต้องไม่อยูร่ะหว่างการผดินดัช�าระหนีข้องสหกรณ์ฯ ทกุประเภท

     ๕. ผูข้อรบัทนุต้องยืน่เร่ืองขอรบัทนุพร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ฯ ก�าหนด

     ๖. วิธดี�าเนนิการคดัเลอืกให้คณะกรรมการด�าเนนิการคดัเลอืก

ตามหลักเกณฑ์                                                                  

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
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เอกสารหลักฐานผู้สมัครขอรับทุนต้องยื่นประกอบ
การขอรับทุน ดังน้ี

     ๑. ใบสมัครขอรับทุน (ตามแบบของสหกรณ์ฯ) พร้อมท้ัง 

ค�ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 

     ๒.  หนังสือรบัรองแสดงผลการเรยีนของปีการศกึษาทีผ่่านมา 

     ๓.  ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุน

การศึกษา ๑ ฉบับ 

     ๔.  ผู้ขอรับทุนจะได้รับการพิจารณาทุนเพียงประเภทเดียว  

เท่านั้น

หมายเหต ุ:  ผู้ขอรับทุนต้องยื่นเรื่องขอรับทุนพร้อมเอกสาร

              หลกัฐานต่างๆ ภายในระยะเวลาท่ีสหกรณ์ฯ ก�าหนด 

     ๗.  สมาชิกผู ้ขอรับทุนการศึกษาบุตร เมื่อได้รับทุนแล้ว

จะต้องเว้นการขอรับทุนไป ๓ ปีการศึกษา                        

     ๘.  การพิจารณาให้ทุนของคณะกรรมการด�าเนินการถือว่า

เป็นท่ีสิ้นสุดผู้ใดจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องมิได้
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สวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิกประสบอุบัติเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

        อุบัติเหตุ  หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 

จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท�าให้เกดิผลทีส่มาชกิมไิด้เจตนา

หรอืมุง่หวงัให้เกดิสูญเสยีอวัยวะ หมายถงึ การถกูตัดออกจากร่างกาย

ทกุส่วนของร่างกาย รวมถึงตาบอดสนทิ ใบรับรองแพทย์ หมายถงึ 

รายงานสภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย ซึ่งออกโดยแพทย์ที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภา                                                                                                                                           

        สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด 

ประสบอุบัติเหตุสมควรได้รับการสงเคราะห์ทางด้านการเงิน 

ดังต่อไปนี้

       ๑. สมาชกิประสบอบัุติเหตุ รักษาตัวเกนิ ๗ วนั ไม่ต้องนอน 

โรงพยาบาลและมีใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุ  ได้รับเงินสงเคราะห์จ�านวน ๑,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งพันบาทถ้วน)
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       ๒. สมาชกิประสบอบุติัเหตุ พกัรกัษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 

๗ วัน (คนไข้ใน) และมีใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุ  ได้รับเงินสงเคราะห์จ�านวน ๒,๐๐๐ บาท 

(สองพันบาทถ้วน)

       3. สมาชกิประสบอบุติัเหตุ พกัรกัษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 

๒๑ วนั และมใีบรับรองแพทย์ระบสุาเหตกุารบาดเจบ็จากอบุตัเิหตุ  

ได้รับเงินสงเคราะห์จ�านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

       4. สมาชิกประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะของร่างกาย 

มี ใบรับรองแพทย ์ระบุสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุ 

ได้รบัเงนิสงเคราะห์จ�านวนไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

       5. ให้ผูม้สีทิธิได้รับเงนิสงเคราะห์ตามระเบยีบนี ้ย่ืนความจ�านง

ขอรับเงินสงเคราะห์ ภายใน ๙๐ วัน โดยมีเอกสารจากแพทย์ 

(ใบรับรองว่าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)

       6. สมาชิกสามารถขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้

ได้ไม่เกิน 1 ครั้งในรอบปีบัญชี 



มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ

คู่มือสิทธิประโยชน์สมาชิก 21

กำรสงเครำะห์สมำชิกประสบอุบัติภัย

          สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประสบอุบัติภัยต้อง

เป็นผู้ท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัย สหกรณ์จ่ายเงิน

สงเคราะห์ประสบภัยให้แก่สมาชิกรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  

เมื่อสมาชิกประสบภัย ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้ง

แนบหลักฐานส�าเนาทะเบียนบ้านท่ีเขตหรืออ�าเภอรับรอง 

หนงัสอืรบัรองประสบภยัของส่วนราชการ และรปูถ่าย ทีอ่ยูอ่าศัย

ที่ประสบภัย ถึงคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาการขอรับเงิน

สงเคราะห์ภายในก�าหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบ

อุบัติภัย เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับ

เงินสงเคราะห์

          ทั้งนี้หากบ้านที่ประสบภัยมีสมาชิกพักอาศัยอยู่รวมกัน

หลายคน ก็พิจารณาให้แก่สมาชิกผู้ทรงสิทธิเจ้าบ้าน หรือผู้เป็น

เจ้าบ้านมอบหมายอ�านาจให้บุคคลใดเป็นผู้รับเงินแทนเพียง

รายเดียวเท่านั้น
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เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสงเคราะห์

     ๑.  หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่สหกรณก์�าหนด

     ๒.  หลักฐานประกอบจากส�านกังานเขต อ�าเภอประชาสงเคราะห์ 

หรือส่วนราชการท้องถิ่น

     ๓.  ส�าเนาบตัรข้าราชการหรอืส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน  

อย่างใดอย่างหนึ่ง

     ๔.  ส�าเนาทะเบียนบ้าน

     ๕.  เอกสารอืน่ตามทีส่หกรณ์เหน็สมควร เช่น ภาพถ่ายในส่วน

ของสิ่งปลูกสร้างที่ประสบอุบัติภัย
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กำรสงเครำะห์สมำชิกที่ออกจำกรำชกำร 
หรืองำนประจ�ำโดยเหตุอันควร

     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ผู้ออกจาก

ราชการ หรืองานประจ�าโดยเหตุอันควร สมควรได้รับเงิน

สงเคราะห์ทางการเงินดังต่อไปนี้

      เป็นสมาชิก   ๕ ปี ขึ้นไป  ได้รับเงิน   ๕,๐๐๐ บาท
      เป็นสมาชิก ๑๐ ปี ขึ้นไป  ได้รับเงิน   ๖,๐๐๐ บาท
      เป็นสมาชิก ๑๕ ปี ขึ้นไป  ได้รับเงิน   ๘,๐๐๐ บาท
      เป็นสมาชิก ๒๐ ปี ขึ้นไป  ได้รับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

แนวปฏิบัติ   ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการระเบียบน้ีให้ผู้มีสิทธิ์

ยื่นความจ�านงขอรับเงินตามระเบียบนี้ภายใน ๙๐ วัน นับจากที่

ออกจากราชการหรืองานประจ�าโดยเหตุอันควร โดยมีเอกสาร

หลักฐานหนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด

หมายเหตุ   สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการตาม

ระเบียบน้ี ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสมาชิกนั้น

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสงเคราะห์
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กำรสงเครำะห์สมำชิกผู้สูงอำยุ
          สหกรณ์จะมอบของขวัญให้สมาชิกผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ  

๖0 ปีข้ึนไป ในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ฯ 

เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นหุ้นของสหกรณ์ฯ จ�านวน ๕๐ หุ้น 

(เป็นเงินจ�านวน ๕๐๐ บาท) ในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด

เป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับสมาชิกผู้สูงอายุ ที่เกิดในวันที่ ๒๙ 

กุมภาพันธ์ สมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากใบเสร็จสหกรณ์

ในเดือนถัดไป

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสงเคราะห์

     ๑.  แบบขอรับการสงเคราะห์ของสหกรณ์

     ๒.  หนังสือรับรองจากต้นสังกัด

     ๓.  ส�าเนาบตัรข้าราชการ หรอืส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน  

อย่างใดอย่างหนึ่ง
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เงินสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิกถึงแก่กรรม 
(กองทุน ๑๐ ล้าน)

          เงนิสวัสดกิารสงเคราะห์สมาชกิถงึแก่กรรม (กองทนุ ๑๐ ล้าน) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินเก่ียวกับการปลงศพ
ของสมาชกิ ซึง่ผูรั้บโอนประโยชน์ (ตามหนังสอืทีแ่จ้งไว้ท่ีสหกรณ์) 
หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดามารดา เป็นผู้รับตามล�าดับ  
สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

          (๑) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่   ๕ ปี ขึ้นไป  
ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ๑๐,๐๐๐ บาท
          (๒) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป  
ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ๒๐,๐๐๐ บาท
          (๓) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป  

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ๓๐,๐๐๐ บาท

แนวปฏิบัต ิ    สหกรณ์จะจ่ายเงนิสงเคราะห์ทีเ่กีย่วกบัการปลงศพ
ให้แก่ผู้มีรายชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ หรือคู่สมรส หรือ
บุตร หรือบิดามารดา เป็นผู้รับตามล�าดับ ภายในก�าหนด ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์
ในการรับเงินสงเคราะห์ 
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เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสงเคราะห์

     ๑.  ใบมรณะบัตร 

     ๒.  หนังสือรับรองการตาย  และใบชันสูตรพลิกศพ (ถ้ามี)

     ๓.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (ทั้งผู ้เสียชีวิต และ

ทายาท)

     ๔.  ส�าเนาทะเบียนบ้าน(ทั้งผู ้เสียชีวิต (ประทับตราตาย) 

และทายาท) 

     ๕.  ส�าเนาทะเบียนสมรส และใบหย่า (ถ้ามี)

     ๖.  หนังสอืแสดงเจตนาผู้รบัโอนประโยชน์ และในกรณไีม่ได้แจ้ง

สิทธิ์ไว้ต้องติดต่อศาล เป็นผู้จัดการมรดก

     ๗.  ส�าเนาหน้าบญัชธีนาคาร (ธนาคารกรงุไทย, ธนาคารกรงุศร)ี 

หรือหลักฐานเอกสารที่สหกรณ์ฯ ต้องการ
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เงินสวัสดิกำรสมำชิกถึงแก่กรรมจำกกองทุน
สงเครำะห์สมำชิก  ๕0 ปีสหกรณ์

        เมือ่สมาชกิเสียชวีติ ทายาทผู้มสีทิธิใ์ห้ยืน่ค�าร้องต่อสหกรณ์

ภายในก�าหนด ๑ ปี เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว

สหกรณ์ จะสัง่จ่ายเงนิให้แก่ทายาทตามทีร่ะบสุทิธ์ิ ซึง่เงนิสวสัดกิารนี้

นับตามจ�านวนปีของการเป็นสมาชิก

สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสวัสดิการ ดังนี้

     ๑. เป็นสมาชิก ๑ - ๕ ปี              ได้รับ ๔๐,๐๐๐ บาท

     ๒. เป็นสมาชิก ๕ ปีขึ้นไปถึง ๗ ปี   ได้รับ ๕๐,๐๐๐ บาท       

     ๓. เป็นสมาชิก ๗ ปีขึ้นไปถึง ๙ ปี   ได้รับ ๖๐,๐๐๐ บาท

     ๔. เป็นสมาชิก ๙ ปีขึ้นไปถึง ๑๑ ปี ได้รับ ๗๐,๐๐๐ บาท

     ๕. เป็นสมาชกิ ๑๑ ปีขึน้ไปถงึ ๑๓ ปี ได้รับ ๘๐,๐๐๐ บาท

     ๖. เป็นสมาชกิ ๑๓ ปีขึน้ไปถงึ ๑๕ ปี ได้รับ ๙๐,๐๐๐ บาท
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    ๗. เป็นสมาชกิ ๑๕ ปีขึน้ไปถงึ ๑๗ ปี   ได้รบั ๑๐๐,๐๐๐ บาท

    ๘. เป็นสมาชิก ๑๗ ปีขึน้ไปถงึ ๑๙ ปี  ได้รับ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

    ๙. เป็นสมาชกิ ๑๙ ปีขึน้ไปถงึ ๒๑ ปี   ได้รบั ๑๒๐,๐๐๐ บาท

    ๑0. เป็นสมาชกิ ๒๑ ปีขึน้ไปถงึ ๒๓ ปี  ได้รบั ๑๓๐,๐๐๐ บาท

    ๑๑. เป็นสมาชกิ ๒๓ ปีขึน้ไปถงึ ๒๕ ปี  ได้รบั ๑๔๐,๐๐๐ บาท

    ๑๒. เป็นสมาชิก ๒๕ ปีขึ้นไป         ได้รับ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

         กรณีสมาชิกผู้เสียชีวิตมีหนี้สินกับสหกรณ์ ให้สหกรณ์

หักช�าระหน้ีก่อน ส่วนที่เหลือให้กับบุคคลท่ีสมาชิกแสดง

เจตนารมณ์ไว้

แนวปฏิบัต ิ  สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ทีเ่ก่ียวกบัการปลงศพ

ให้แก่ผูม้รีายชือ่ระบใุห้เป็นผูร้บัโอนประโยชน์ หรอืคูส่มรส หรอืบตุร 

หรือบิดามารดา เป็นผู้รับตามล�าดับ ภายในก�าหนด ๑ ปี 

นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์

ในการรับเงินสงเคราะห์
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เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสงเคราะห์

     ๑. ใบมรณะบัตร 

     ๒. หนังสือรับรองการตาย และใบชันสูตรพลิกศพ (ถ้ามี)

     ๓. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน (ทัง้ผูเ้สยีชวีติ และทายาท)

     ๔. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งผู้เสียชีวิต (ประทับตราตาย) 

และทายาท) 

     ๕. ส�าเนาทะเบียนสมรส และใบหย่า (ถ้ามี)

     ๖. หนังสอืแสดงเจตนาผูร้บัโอนประโยชน์ และในกรณไีม่ได้

แจ้งสิทธิ์ไว้ต้องติดต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดก

     ๗. ส�าเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี) หรือ

หลักฐานเอกสารที่สหกรณ์ฯ ต้องการ
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โครงกำรสหกรณ์ชืน่ใจ
(สมำชิกทีอ่ำย ุ๖๐ ปีขึน้ไป กูเ้งินได้ปีละ ๑๐,๐๐๐ บำท)

         ส�าหรบัสมาชกิทีม่อีาย ุ๖๐ ปีขึน้ไป สามารถกูเ้งนิสวสัดกิาร

สมาชกิเสยีชีวติกองทนุ ๕๐ ปีสหกรณ์ฯ มาใช้ก่อน  โดยสหกรณ์ฯ

จะให้กูไ้ด้ปีละ ๑ คร้ัง คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท สมาชกิท่านหนึง่ๆ 

กูไ้ด้ไม่เกนิ ๑๐  คร้ัง (ยอดกูดู้จากจ�านวนอายุสมาชกิ)  ตามอตัรา

ดอกเบีย้ปัจจุบนัจะหกัในวนัทีร่บัเงนิกูค้รัง้เดยีว และไม่ต้องเรยีกเก็บ

รายเดอืน  สหกรณ์ฯจะได้เงนิช�าระคนืต่อเมือ่สมาชกิถงึแก่กรรม

เท่านัน้  โดยจะหกัจากเงนิสวสัดิการทีส่มาชกิผูน้ัน้พงึได้จากสหกรณ์ฯ 

ในวันที่ทายาทมายื่นค�าร้องขอรับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ฯ



มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ

คู่มือสิทธิประโยชน์สมาชิก 31

แนวปฏบัิต ิ   -  สมาชิกทีจ่ะเข้าโครงการยืน่ค�าร้องตามทีส่หกรณ์ฯ   

                  ก�าหนด

                -  สมาชิกที่ผิดนัดช�าระหนี้ ไม่มีสิทธิในโครงการนี้

เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้

     ๑. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ๑ ชุด (ผู้เข้าโครงการ)

     ๒. ส�าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด (ผู้เข้าโครงการ)

     ๓. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ๑ ชุด (ทายาท)

     ๔. ส�าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด (ทายาท)
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กำรให้เงนิกูข้องสหกรณ์แก่สมำชิก

การให้เงินกู้แก่สมาชิก มี  ๙  ประเภท  คือ

        ๑.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  (ฉ.ฉ)

        ๒. เงินกู้ระบบกระแสรายวัน (ATM)  (กว.)

        ๓. เงินกู้สามัญ  (ส)

        ๔. เงินกู้สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ (สว.)

        ๕. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  (พ)

        ๖. เงินกู้กรณีพิเศษเพื่อช�าระดอกเบี้ยสูง 

        ๗. เงินกู้เพื่อไถ่ถอนเงินกู้ในโครงการของ สกสค. 

        ๘. เงินกู้โครงการสุขใจ
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เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  แบ่งเป็น 2 ระบบ

๑.  เงินกู้ระบบปกติ  (ฉ.ฉ)

     ๑.๑  เกณฑ์เงินกู้ฉุกเฉิน  (ข้าราชการ  พนักงานราชการ  

สัญญาจ้าง ๑ ปี ขึ้นไปถึง ๔ ปี)

            ๑.๑.๑  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว ๓ เดือน กู้ครั้งแรก

ได้ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท (ทุกกรณี)

      ๑.๑.๒ ส่งครบ ๓ งวด กู้ใหม่ได้ ๒ เท่าของเงินเดือน  

แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  ๑.๑.๓. ส่งช�าระ ๒๐ งวด

     ๑.๒  เกณฑ์เงนิกูฉ้กุเฉิน (เอกชน อตัราจ้าง) สัญญาจ้าง 1 ปี

  ๑.๒.๑  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว ๓ เดือน  กู้ครั้งแรกได้

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  

  ๑.๒.๒ ส่งครบ ๒ งวด กู้ใหม่ได้ ๑.๕ เท่าของเงินเดือน  

แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

  ๑.๒.๓. ส่งช�าระ ๑๐ งวด        

     ๑.๓  เกณฑ์เงินกู้ฉุกเฉิน (สมาชิกสมทบ)

   ๑.๓.๑  กู้ได้ 95 % ของค่าหุ้น  

  ๑.๓.๒  ส่งช�าระ ๑๐ งวด
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๒.  เงินกู้ระบบกระแสรายวัน (ATM) 

        การยื่นค�าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินระบบกระแสรายวัน 

ให้ยื่นค�าขอกู้ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน และรับเงินสิ้นเดือน 

หากยื่นค�าขอกู้หลังวันที่ ๑๐ แต่ไม่เกินสิ้นเดือน รับเงินต้นเดือน

ของเดือนถัดไป สมาชิกมีสิทธิ์ยื่นค�าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

ระบบกระแสรายวันได้นั้นต้องเป็นสมาชิกสามัญและมีอายุ

การเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า ๓ เดือน  วงเงินกูเ้พ่ือเหตุฉกุเฉนิระบบ

กระแสรายวัน ก�าหนดวงเงินกู ้ได้เท่ากับจ�านวนเงินค่าหุ ้น

ทีส่มาชกิทีอ่ยูแ่ต่ไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ (ห้าแสนบาท) ดูจากเงินเดอืน

คงเหลือ
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เอกสารประกอบสัญญากู้

     ๑. ใบกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน 

     ๒. ส�าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 

     ๓. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

     ๔. สลิปเงินเดือน (ประทับตราหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่

การเงินรับรอง) 

     ๕. ส�าเนาเลขทีบ่ญัชธีนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน)

ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินไปแล้ว หากยังไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ

ก็สามารถท�าการกู้ได้อีกตลอดเวลา โดยใช้บัตร ATM – ID  

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด มหาชน สมาชิกสามารถ

เลือกใช้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้เพียงระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น
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เงินกู้สามัญ (ส)
 เงินกู้สามัญ วงเงินกู้  ๒,000,000  บาท  
 จ�านวนเงนิกูส้ามญัให้กบัสมาชกิผูกู้ร้ายหนึง่ๆ ย่อมสดุแต่

คณะกรรมการเห็นสมควร  แต่ต้องอยูภ่ายใต้ จ�ากดัไม่เกนิ ๒๔  เท่า

ของเงินได้รายเดือน รวมกับค่าหุ้นของสมาชิก ช�าระคืนภายใน 

๓๐๐ งวด  (กรุณายื่นเอกสารด้วยตนเอง)

เอกสารประกอบการกู้เงิน  ส�าหรับเงินกู้สามัญ

     ๑. ค�าร้องขอกู้เงินสามัญ 

     ๒. ส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชน หรอืส�าเนาบตัรข้าราชการ

ผู้กู้

     ๓. ส�าเนาทะเบียนบ้าน  ผู้กู้

     ๔. ส�าเนาใบส�าคญัการสมรส ผู้กู ้(กรณีคูส่มรสหย่าร้าง หรอื

เสียชีวิตต้องแนบเอกสารมาประกอบด้วย)

     ๕. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืส�าเนาบตัรข้าราชการ

ของคู่สมรส ของผู้กู้
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     ๖. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืส�าเนาบตัรข้าราชการ

ของผู้ค�้าประกัน (กรณีคู่สมรสหย่าร้าง หรือเสียชีวิตต้องแนบ

เอกสารมาประกอบด้วย)

     ๗. หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนของผู้กู ้พร้อมประทบัตราหน่วยงาน

ต้นสังกัด

     ๘. สลิปเงินเดือนหรือบัญชีถือจ่ายของผู้กู้  พร้อมเจ้าหน้าที่

การเงินรับรองข้อมูลและประทับตราหน่วยงานต้นสังกัด

     ๙. หนังสือสัญญาจ้าง (ครูอัตราจ้าง)

     ๑๐. ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ

     ๑๑. ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  หรือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ�ากัด (ถ่ายให้ชัดเจน ๒ ชุด)

หมายเหต ุ  - ผูกู้้ต้องกรอกข้อความตามแบบในค�าขอกูใ้ห้ครบถ้วน
               - เขยีนผิดให้ขดีฆ่า และเซน็ชือ่ก�ากบั ห้ามใช้น�า้ยา  
                 ลบค�าผิด
               - ยื่นค�าขอกู้ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน รับเงิน
                 สิ้นเดือน
               - ยืน่ค�าขอกูห้ลงัวันที ่๑๐ แต่ไม่เกินสิน้เดือน รับเงนิ

ต้นเดือนของเดือนถัดไป
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หลักเกณฑ์ประกอบการกู้เงินสามัญ

๑. ต้องเป็นสมาชิก  ๖  เดือนขึ้นไป  สิทธิการกู้ดังนี้

    ๑.๑ เป็นสมาชกิ ๖ เดอืน ถงึ ๑ ปี กูไ้ด้ไม่เกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑.๒ เป็นสมาชกิ ๑ ปีขึน้ไป ถงึ ๕ ปี กู้ได้ไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑.๓ เป็นสมาชกิ ๕ ปีขึน้ไป ถงึ ๗ ปี กู้ได้ไม่เกนิ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑.๔ เป็นสมาชิก ๗ ปีขึน้ไป ถงึ ๙ ปี กู้ได้ไม่เกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑.๕ เป็นสมาชกิ ๙ ปีข้ึนไป ถงึ ๑๑ ปี กูไ้ด้ไม่เกนิ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑.๖ เป็นสมาชิก ๑๑ ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๒. สมาชิกค�้าประกัน   มีดังนี้

    ๒.๑ วงเงินกู้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ค�้าประกัน ๒ คน  

          (กรณีท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน ๑ คน)

    ๒.๒ วงเงินกู้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

          ผูค้�า้ประกนั ๓ คน (กรณที�าประกันหนี ้ผูค้�า้ประกัน ๒ คน)

    ๒.๓ วงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๑ – ๗๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ค�้า

ประกัน ๔ คน (กรณีท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน ๓ คน)

    ๒.๔ วงเงินกู้ไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ค�้า

ประกัน ๕ คน (กรณีท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน ๓ คน)

    ๒.๕ วงเงนิกูไ้ม่เกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๑ – ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูค้�า้

ประกัน ๖ คน (กรณีท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน ๔ คน)

    ๒.๖ วงเงนิกูไ้ม่เกนิ ๑,๓๐๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผูค้�า้

ประกัน ๗ คน (กรณีท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน ๔ คน)

    ๒.๗ วงเงินกู้ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป  ผู้ค�้าประกัน 

๘ คน (กรณีท�าประกันหนี้ผู้ค�้าประกัน ๔ คน)
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เงินกู้สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ (สว.)

      เพื่อเป็นการสงเคราะห์สมาชิกจึงให้จัดสวัสดิการเพ่ือ

สงเคราะห์สมาชิกดังน้ี

      ๑. สวัสดิการเพื่อการประกอบอาชีพ

          ให้คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณาโครงการที่สมาชิก

น�าเสนอถึงความเป็นไปได้ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ สมาชิก

ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของอัตราเงินเดือนและ

ส่งใช้คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน ๓๐๐ งวด ก�าหนดวงเงิน

สูงสุด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โดยพิจารณาจากรายได้คงเหลือ

หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

          หลักเกณฑ์การกู้เงินสวัสดิการ เพื่อโครงการประกอบ

อาชีพเสริมรายได้ รายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรุณายื่นเอกสาร

ด้วยตนเอง)
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เอกสารประกอบการกู้เงิน  ส�าหรับเงินกู้สวัสดิการ

     ๑. ค�าร้องขอกู้เงินสวัสดิการสมาชิก

     ๒. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืส�าเนาบตัรข้าราชการ 

ผูกู้้

     ๓. ส�าเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้

     ๔. ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส ผู้กู้  

     ๕. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตร

ข้าราชการของคูส่มรส ของผูกู้ ้(กรณีคู่สมรสหย่าร้าง หรือเสยีชวิีต

ต้องแนบเอกสารมาประกอบด้วย)

     ๖. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืส�าเนาบตัรข้าราชการ

ของผู้ค�้าประกัน (กรณีคู่สมรส หย่าร้าง หรือเสียชีวิตต้องแนบ

เอกสารมาประกอบด้วย)

     ๗. หนังสือรับรองเงินเดือนของผู ้กู ้  พร้อมประทับตรา

หน่วยงานต้นสังกัด
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     ๘. สลิปเงินเดือนหรือบัญชีถือจ่ายของผู้กู้ พร้อมเจ้าหน้าท่ี

การเงนิรับรองข้อมูลและประทับตราหน่วยงานต้นสังกัด

      ๙. หนังสือสัญญาจ้าง (ครูอัตราจ้าง)

     ๑๐. ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ

     ๑๑. รายละเอียดโครงการของการประกอบอาชีพเสริม

พร้อมแผนที่, รูปภาพ ที่ตั้งโครงการ)

     ๑๒. ส�าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (ถ่ายให้ชัดเจน  ๒  ชุด)

หมายเหต ุ   -  ผู้กู ้ต้องกรอกข้อความตามแบบในค�าขอกู้ให้

                ครบถ้วน

                - เขียนผิดให้ขีดฆ่า และเซ็นชื่อก�ากับ ห้ามใช้

               น�้ายาลบค�าผิด

                - ยืน่ค�าขอกู ้ภายในวนัที ่๑๐ ของทกุเดือน รบัเงิน

                   สิ้นเดือน
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หลักเกณฑ์การกู้เงินสวัสดิการ

๑. ต้องเป็นสมาชกิ ๖ เดอืนข้ึนไป สทิธกิารกู้ดงันี้

    ๑.๑ เป็นสมาชกิ ๖ เดอืน ถงึ ๑ ปี กูไ้ด้ไม่เกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑.๒ เป็นสมาชกิ ๑ ปีข้ึนไป ถงึ ๕ ปี กูไ้ด้ไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑.๓ เป็นสมาชิก ๕ ปีขึน้ไป ถงึ ๗ ปี กู้ได้ไม่เกนิ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑.๔ เป็นสมาชกิ ๗ ปี ข้ึนไป กูไ้ด้ไม่เกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. สมาชกิค�า้ประกนั  มดีงันี้

    ๒.๑ วงเงนิกูไ้ม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ค�า้ประกัน  ๒ คน  

          (กรณที�าประกนัหน้ี ผูค้�า้ประกัน ๑ คน)

    ๒.๒ วงเงนิกูไ้ม่เกนิ ๓๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

          ผู้ค�า้ประกนั ๓ คน  (กรณที�าประกนัหนี ้ผูค้�า้ประกนั ๒ คน)

    ๒.๓ วงเงินกู้ไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๑ – ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

          ผู้ค�้าประกัน  ๔ คน  (กรณีท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน  

๓ คน)

    ๒.๔ วงเงนิกูไ้ม่เกิน ๗๐๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ผูค้�า้ประกนั ๕ คน

          (กรณที�าประกนัหน้ี ผูค้�า้ประกัน ๓ คน)
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เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

         ค�าขอกูเ้งนิพเิศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์คณุสมบตัสิมาชิก

ทีป่ระสงค์จะกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ มีดังนี้

     ๑. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

     ๒. ผู ้กู ้ต้องแสดงเงินรายได้เดือนและเงินได้รายเดือน

ของคู่สมรส (หนังสือรับรองเงินเดือน) ประกอบเอกสารการกู้

หลักเกณฑ ์ในการกู้จะต้องมีหลักทรัพย์ที่เชื่อถือได้ ดังนี้

     ๑. ที่ดิน เป็นโฉนดที่ดิน, น.ส. ๓ก ที่เป็นของตนเอง, คู่สมรส, 

บิดามารดา, บุตร สามารถใช้หลักทรัพย์ได้ทั่วประเทศยกเว้น

ยะลา, นราธิวาส , ปัตตานี, และอ�าเภอเทพา, อ�าเภอจะนะ, 

อ�าเภอนาทวี, อ�าเภอสะบ้าย้อย, อ�าเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา, 

และทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งไม่รับเป็นหลกัประกนั  อาจพจิารณาให้กูไ้ด้

ตามราคาประเมินของทางราชการ หากมีสิ่งปลูกสร้างให้ใช้หลกั

เกณฑ์ตามระเบยีบว่าด้วย การให้เงนิกูแ้ละดอกเบ้ียเงนิกู ้พ.ศ. ๒๕๕๘  

หมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ และ ๔๔ 
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     ๒. ท่ีดนิ เป็นโฉนดทีด่นิ , น.ส.๓ก ทีเ่ป็นของบคุคลอืน่ หลกัทรพัย์

ต้องตั้งอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

     ๓. น.ส.๓ก ตามข้อ๑ ข้อ ๒ ต้องถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๕ ปี อาจให้กู้ได้ไม่เกนิร้อยละ ๗0 ของราคาประเมินของทางราชการ 

และหากมีส่ิงปลูกสร้างให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบ ว่าด้วย 

การให้เงนิกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู้พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ 

และ ข้อ ๔๔

     ๔. หุ ้นของตนเอง (ต้องมีเงินค่าหุ ้นมากกว่าเงินที่ขอกู้ 

ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๕ ของเงินค่าหุ้น)

     ๕. เงินฝากที่เปิดบัญชีไว้กับสหกรณ์ฯ ค�้าประกันได้ไม่เกิน

ร้อยละ ๙๕ ของเงินฝาก

      ๖. ห้องชดุทีส่ร้างเสรจ็แล้วพร้อมอยูอ่าศยัไม่เกนิ ๓ ปี เป็นของ

ตนเอง , คู่สมรส, บิดามารดา หรือบุตร  อยู่ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล (เขตปริมณฑล มี กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, 

สมุทรปราการ, นครปฐม (เฉพาะอ�าเภอเมือง), สมุทรสาคร 
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( เฉพาะอ� า เภอเ มือง ) ,  สมุทรสงคราม ( เฉพาะเมือง ) , 
พระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา) และ
นครนายก (เฉพาะอ�าเภอเมือง, อ�าเภอองครักษ์) อาจให้กู้ได้
ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของราคาประเมินทางราชการ แต่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

     ๗. ผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการ

ขอกูเ้งนินี้

เอกสารประกอบการกู้เงินพิเศษ  ให้ยืน่ต้ังแต่วนัที ่๑ ถึงสิน้เดอืน 

และได้รับเงินในสิ้นเดือนถัดไป ประกอบด้วย

     ๑. ค�าขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

     ๒. ส�าเนาโฉนดที่ดิน, น.ส.๓ก, กรรมสิทธิ์ห้องชุดขนาดเท่า

ตัวจริงทุกหน้า

     ๓. ราคาประเมินที่ดิน, ห้องชุด (พร้อมหนังสือปลอดหน้ีค่า

ส่วนกลางของนิตบิคุคลอาคาร ห้องชดุ) ฉบบัจรงิจากส�านกังานทีด่นิ 

(ในกรณทีีต่ดิจ�านองเจ้าหนีอ้ืน่ ให้แนบหนงัสอืสญัญาจ�านองมาด้วย)

     ๔. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน, บตัรข้าราชการ ของผูกู้้

และ คู่สมรส
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     ๕. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้

     ๖. ใบส�าคัญการสมรสของผู้กู ้ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิตหรือ

หย่าร้างต้องแนบเอกสารประกอบด้วย)

     ๗. ส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชน, บตัรข้าราชการของเจ้าของ

หลักทรัพย์และคู่สมรสของเจ้าของหลักทรัพย์

     ๘. ส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส

ของเจ้าของหลักทรัพย์

     ๙. ใบส�าคัญการสมรสของเจ้าของหลักทรัพย์ (กรณีคู่สมรส

เสียชีวิตหรือหย่าร้างต้องแสดงเอกสารการเสียชีวิตหรือเอกสาร

หย่าร้างประกอบด้วย)

     ๑๐. หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน (ต้องให้

การเงินเซ็นรับรอง พร้อมประทับตราหน่วยงานต้นสังกัด)

     ๑๑. ส�าเนาหนังสือสัญญาจ้าง (ครูอัตราจ้าง)

     ๑๒. รูปถ่ายที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง (ให้ถ่ายทุกด้านและภายใน

ตัวอาคาร) ห้องชดุถ่ายทกุด้าน พร้อมแผนทีร่ะบเุส้นทางระยะทาง

ให้ชัดเจน)
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     ๑๓. หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน, ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

กับบุคคลภายนอก

     ๑๔. หากทีด่นิทีจ่ดภาระจ�ายอมเข้าออกทีดิ่นของบคุคลภายนอก

ให้ถ่ายโฉนดทีด่นิทีจ่ดภาระ จ�ายอมเข้าออกด้วย พร้อมส�าเนาบัตร

ประชาชน, ทะเบียนบ้าน และรับรองเอกสารด้วย

     ๑๕. หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินในการน�าที่ดินมา

จดทะเบยีนจ�านองเพื่อค�้าประกันหนี้

     ๑๖. กรณีกู้เพื่อปลูกบ้านให้แนบแบบแปลนบ้านทั้งหมด

ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาจ้างผู้รับเหมาปลูกสร้างบ้าน
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เงินกู้กรณีพิเศษเพื่อช�ำระหนี้ดอกเบี้ยสูง
        จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในสภาวะค่า

ครองชีพค่อนข้างสูง ท�าให้สมาชิกสหกรณ์บางส่วนต้องหันไปใช้

บริการจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งบางแห่งมีอัตราดอกเบี้ยที่

สูงมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาดัง

กล่าว เห็นสมควรช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มนี้จึงได้พิจารณาอนุมัติ

เงินกู้กรณีพิเศษเพื่อช�าระหน้ีดอกเบ้ียสูงขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์

และคุณสมบัติของผู้กู้ดังนี้

คุณสมบัติของผู้กู้

     ๑. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ ๖ เดือน ขึ้นไป

     ๒. โดยพิจารณาจากรายคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด

หลักเกณฑ์การให้กู้

     ๑. ต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนประกาศนี้

     ๒. สหกรณ์คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๖.๕ บาท ต่อปี

     ๓. ผู้กู้ต้องมีหลักฐานเอกสารประกอบการขอกู้ตามที่

สหกรณ์ก�าหนด
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     ๔. ต้องมผีูค้�า้ประกนัตามระเบยีบของสหกรณ์และผูค้�า้ประกัน

ต้องไม่เป็นผู้ค�้าประกันเดิมของ ผู้กู้ในสัญญาเงินกู้สามัญ(ผู้ค�้า

ประกนัรายหน่ึงสามารถค�า้ประกนัตามประกาศนีไ้ด้เพยีงรายเดยีว

เท่านั้น)

     ๕. วงเงินกูไ้ม่เกนิจ�านวนเงนิทีเ่ป็นหนีต้ามหลกัฐานทีม่าแสดง

และไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

     ๖. ให้สมาชิกผู้กู้ผ่อนช�าระไม่เกิน ๓๐๐ งวด

     ๗. การพิจารณาเงินกู้ให้เป็นอ�านาจของ “คณะกรรมการ

เงนิกู้สวสัดกิาร” เป็นผูพ้จิารณาโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ

     ๘. นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ตามประกาศนี้

ให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

และตามระเบียบว ่าด ้วยการให ้เงินกู ้และดอกเบี้ยเงินกู ้ 

พ.ศ. ๒๕๕๘
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เอกสารประกอบการกู้ (กพ.)

     ๑. เอกสารประกอบการกู ้เงิน กรณีพิเศษเพื่อช�าระหนี้

ดอกเบี้ยสูง

     ๒. ค�าขอกูเ้งินกรณพีเิศษเพ่ือช�าระหน้ีดอกเบีย้สงูของสมาชิก 

     ๓. หนังสือสัญญากู้กรณีพิเศษเพื่อช�าระหนี้ดอกเบี้ยสูง

     ๔. หนังสอืค�า้ประกนัส�าหรับเงินกูก้รณีพิเศษเพ่ือช�าระดอกเบีย้สงู 

     ๕. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการต้นสังกัดหักช�าระหนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์

     ๖. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืส�าเนาบตัรข้าราชการ, 

ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้)

     ๗. ส�าเนาใบส�าคัญการสมรสของผูกู้้ (ถ้าหากม)ี กรณีหย่าร้าง

หรือเสียชีวิตต้องแนบเอกสาร   มาประกอบด้วย

     ๘. ส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชนหรอืส�าเนาบัตรข้าราชการ

ของคู่สมรสของผู้กู้

     ๙. ส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชนหรอืส�าเนาบัตรข้าราชการ

ของผู้ค�้าประกัน และของคู่สมรส ผู้ค�้าประกัน

     ๑๐. หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้
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     ๑๑. สลปิเงนิเดอืนหรอืบญัชถีอืจ่ายของผูกู้ ้พร้อมให้เจ้าหน้าท่ี
การเงินรับรองข้อมูล (ประทับตราโรงเรียน)

     ๑๒. หนังสือสัญญาจ้าง (ครูอัตราจ้าง)

     ๑๓. ใบแจ้งหน้ีของสถาบันการเงิน(บตัรเครดิต) ค�าพพิากษา, 
หมายบังคับคดี (ห้ามใช้หนังสือสัญญากู้กับบุคคลภายนอก)

หมายเหต ุ  - เขียนผิดให้ขีดฆ่า และลงชื่อก�ากับ ห้ามใช้น�้ายา 

                 ลบความผิด
               - ยืน่ค�าขอกูภ้ายในวนัที ่๑๐ ของทกุเดอืน รบัเงนิสิน้เดอืน

หลกัเกณฑ์ประกอบการกู้เงินกรณีพเิศษเพ่ือช�าระหนีด้อกเบีย้สงู
๑. ต้องเป็นสมาชิก  ๖  เดือนขึ้นไป สิทธิการกู้ดังนี้

     ๑.๑  เป็นสมาชกิ ๖ เดอืน ถงึ ๑ ปี กูไ้ด้ไม่เกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

     ๑.๒  เป็นสมาชกิ ๑ ปีขึน้ไป ถงึ ๕ ปี กูไ้ด้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. สมาชิกค�้าประกัน

     ๒.๑ วงเงินกู้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ค�้าประกัน ๒ คน 
(กรณีท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน ๑ คน)

     ๒.๒ วงเงินกู้ตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ผู้ค�้าประกัน ๓ คน (กรณีท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน ๒ คน)
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         การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกเพือ่ไถ่ถอนเงินกู้ในโครงการของ 
สกสค.พ.ศ. ๒๕๕๘

คุณสมบัติของสมาชิก

     (๑) เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีจ�ากดั

     (๒) เป็นผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างส่งช�าระคนืเงนิกูโ้ครงการของ สกสค. 
โครงการ ๒ – โครงการ ๗

     (๔) เป็นผู้ไม่เคยผิดนัดช�าระหน้ีของสหกรณ์ในรอบ ๖ เดือน 
หรือไม่อยูร่ะหว่างการด�าเนนิคดีของสหกรณ์

     (๕) เป็นผูท้ีส่หกรณ์สามารถหกัเงินงวดช�าระหนีไ้ด้จากต้นสงักัด 
หรือ ณ ทีจ่่ายเงนิ ได้รายเดือน (เมือ่รวมทกุสญัญาเงินกูท้ีม่ต่ีอ
สหกรณ์)
         สมาชกิผูค้�า้ประกนัต้องท�าหนงัสอืค�า้ประกันไว้ต่อสหกรณ์ 
ตามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด โดยสมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค�า้ประกัน
กู้ทุกประเภทของสหกรณ์เกนิกว่า ๙ สญัญาไม่ได้ และจะต้องมี
เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า และสมาชิก
ผู้ค�้าประกันจะต้องมีจ�านวนเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ 
ของวงเงินที่ค�้าประกัน หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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         เมื่อผู้ค�้าประกันคนใดถึงแก่กรรมหรือออกจากการเป็น
สมาชกิสหกรณ์โดยเหตอุืน่ หรอืเหตุทีค่ณะกรรมการเหน็ว่าไม่สมควร
หรือเหน็ว่าไม่อาจเป็นผู้ค�า้ประกนัต่อไปได้ ผูกู้ต้้องจดัหาสมาชกิ
คนอืน่ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรเข้าเป็นผูค้�า้ประกนัแทนคนเดมิ
ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวัน
         การทีส่มาชกิผูค้�า้ประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้น้ันหลุดพ้นจากการค�้าประกัน จนกว่าผู้กู้จะได้
จดัหาสมาชกิอืน่ ซึง่คณะกรรมการเหน็สมควรเข้าเป็นผูค้�า้ประกนั
แทนเรยีบร้อยแล้วสมาชกิผูค้�า้ประกนัต้องมไิด้เป็นคู่สมรสของผูกู้้
     ๗.๒ ค�า้ประกนัด้วยบคุคลและท�าประกนัชวีติ  
           สมาชิกผู ้กู ้จัดหาสมาชิกผู ้ค�้าประกัน จ�านวน ๑ คน 
พร้อมท�าประกนัชวีติกบับรษิทัประกนัทีส่หกรณ์ได้ท�าข้อตกลงไว้ 
โดยมเีงือ่นไขและรายละเอยีดเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ
     ๗.๓ ค�า้ประกนัด้วยทรพัย์  
           สมาชิกผู้กู้ มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจ�านอง 
หรือภาระตดิพนัรายอืน่ จ�านองเป็นประกนัเตม็วงเงนิกูน้ัน้ และ
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามระเบียบเงินกู้และ
ดอกเบ้ียเงนิกู ้พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔๔ (๑)
     ๗.๔ ค�า้ประกนัด้วยเอกสาร  
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         สมาชกิผูกู้ม้พีนัธบัตรรฐับาล หรอืเอกสารการฝากเงินใน
สหกรณ์ ซึง่คณะกรรมการเหน็สมควรรบัจ�าน�าเป็นหลกัประกนัเงนิกู้
     ๘ ให้สมาชิกที่มีความประสงค์ยื่นค�าขอกู้ตามระเบียบนี้ 
ให้ยื่นค�าร้องตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนดต่อฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์ 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ตามประกาศของสหกรณ์
     ๙ วงเงนิกูใ้ห้เป็นไปตามหนงัสอืรบัรองยอดหนีท้ีจ่ะต้องช�าระคืน
จากธนาคารออมสิน
     ๑๐ สมาชิกที่ขอรับบริการเงินกู้ตามระเบียบนี้ จะได้รับการ
พิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ได้นั้น คณะกรรมการต้องพิจารณาแล้ว
เหน็ว่าสมาชกิมเีงนิได้รายเดอืนสทุธ ิ เพยีงพอกบัการหกัช�าระหนี้
ทัง้เงนิต้นและดอกเบ้ียได้ และมเีงนิได้รายเดอืนคงเหลอืไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบห้า ภายหลังการหักช�าระเงินค่างวดส่งสหกรณ์แล้ว
     ๑๑ การช�าระเงินเพื่อไถ่ถอนเงินกู้ตามระเบียบนี้ สหกรณ์
จะจ่ายเป็นเช็คสั่งจ่ายโดยตรงกับธนาคารออมสินเท่านัน้
     ๑๒ เงนิให้กูต้ามระเบียบนี ้ให้คดิอัตราดอกเบ้ียคงที ่ร้อยละ 
๖.๐ ต่อปี ถ้าสมาชิกกู้ผิดนัดช�าระหนี้ให้คิดดอกเบี้ยตามที่
กฎหมายก�าหนด
     ๑๓ สมาชิกผู้กู้ต้องส่งช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่
คณะกรรมการก�าหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐๐ งวด (เดือน) และ
เป็นการส่งช�าระคนืแบบคงท่ี
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         กรณีที่สมาชิกผู้กู้มีความประสงค์จะช�าระหนี้เกินกว่าที่
สหกรณ์เรยีกเกบ็ตามงวดในสญัญาเงินกู ้ กส็ามารถท�าได้
     ๑๔ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใน
ระเบยีบนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการ
     ๑๕ คณะกรรมการย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายเงินกู้หรือ
ลดจ�านวนเงินกู้ลงก็ได้ 
     ๑๖ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตาระเบียบนี้ และ
ให้มีอ�านาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ระเบียบนี้ 
และให้ถือว่าการตคีวามหรอืการวนิจิฉยัปัญหาของประธานกรรมการ

เป็นที่สุด

เอกสารประกอบการยื่นค�าขอกู้ มีดังนี ้ กรุณามายื่นเอกสาร
ด้วยตนเอง
ผู้กู ้  (๑) แบบค�าขอกู้เงิน  สกสค.
       (๒) ส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชนหรอืส�าเนาบตัรราชการ
       (๓) ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้)
       (๔) ใบส�าคัญการสมรสของผู้กู้ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิตหรือ
หย่าร้าง ต้องแนบเอกสารประกอบด้วย)
       (๕) ส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชนหรอืส�าเนาบตัรราชการ
ของคู่สมรส
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ผู้ค�้าประกัน   (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนา
บัตรราชการ
       (๒) กรณีคู่สมรสเสียชีวิตหรือหย่าร้าง ต้องแนบเอกสาร
ประกอบด้วย
       (๓) หนังสือสัญญาจ้าง (ครูอัตราจ้าง)

หมายเหต ุ - เขียนผิดให้ขีดฆ่า และลงช่ือก�ากับ ห้ามใช้น�้ายา
               ลบความผิด
              - ยืน่ค�าขอกูภ้ายในวนัที ่๑๐ ของทกุเดอืน รบัเงนิ ส้ินเดือน
              - ยืน่ค�าขอกูห้ลงัวนัที ่๑๐ แต่ไม่เกนิสิน้เดือน รบัเงนิ 
                 ต้นเดือนของเดือนถัดไป

หลักเกณฑ์ประกอบการกู้
     ๑.๑ วงเงินกู้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ค�้าประกัน ๒ คน  
     ๑.๒ วงเงนิกูไ้ม่เกนิ ๓๐๐,๐๐๑ – ๖๐๐,๐๐๐ บาท  ผูค้�า้ประกัน  
๓ คน  
     ๑.๓ วงเงินกู้ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๑ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ค�้า
ประกัน ๔ คน  
     ๑.๔ วงเงนิกูไ้ม่เกนิ ๘๐๐,๐๐๑ – ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป 
ผู้ค�้าประกัน ๕ คน  
     ๑.๕ วงเงนิกูต้ัง้แต่ – ๑,๒๐๐,๐๐๑ บาท ขึน้ไป ผูค้�า้ประกนั  
๖ คน   
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เงินกู้โครงการสุขใจ 

       จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอยู ่ในสภาวะค่า

ครองชีพสูง ท�าให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

บางส่วนต้องได้รบัความเดอืดร้อนในการเป็นอยู ่และการด�ารงชีพ

ในปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา

ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูนนทบุรี จ�ากัด จึงได้จัดให้มี

โครงการเงินกู้สุขใจ โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้กู้

     ๑. ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป

     ๒. ต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือสุทธิไม่ต�่ากว่า ๓,๕๐๐ บาท

และสามารถหักช�าระหนี้รายเดือน ณ ที่จ่ายได้

หลักเกณฑ์การให้กู้

     ๑. สหกรณ์คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๖.๐๐ บาทต่อปี

     ๒. ผู้กูต้้องมีหลกัฐานเอกสารประกอบการขอกูต้ามทีส่หกรณ์

ก�าหนด
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     ๓. สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินโครงการเงินกู้สุขใจต้องมีผู้ค�้า
ประกันเงินกู้ดังนี้
     ๓.๑ กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการใช้ผู้ค�้าประกัน ๑ คน และต้อง
เป็นข้าราชการเท่านั้น
     ๓.๒ กรณีผู้กู้สังกัดสถานศึกษาเอกชนใช้ผู้ค�้าประกันสังกัด
สถานศึกษาเอกชน ๒ คน และต้องมีอายุงานในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือผู้ค�้าประกันเป็นข้าราชการ ๑ คน
     ๓.๓ กรณผีูกู้้เป็นอตัราจ้างหรอืพนกังานราชการทีม่สีญัญาจ้าง 
๑ ปี ผู้ค�้าประกันต้องเป็นข้าราชการ ๑ คน
     ๔. สหกรณ์จะให้สมาชิกกูไ้ด้ไม่เกนิจ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้
     ๕. สมาชิก ๑ คน สามารถกู้ได้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นตลอด
สัญญา ท้ังนี้ไม่ให้น�าประกาศสหกรณ์ฯเรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขประกอบการขอกู ้เงินจาก สหกรณ์ฯส�าหรับสมาชิก
สังกัดสถานศึกษาเอกชน และอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว
ทุกสังกัด พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใช้บังคับ
     ๖. ให้สมาชิกผู้กู้ผ่อนช�าระไม่เกิน ๓๖ งวด
     ๗. การพิจารณาเงินกู้ให้เป็นอ�านาจของผู้จัดการสหกรณ์
และกรรมการอ�านวยการ
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     ๘. การรบัเงนิกู ้สหกรณ์จะโอนเข้าบญัชธีนาคารในวนัท�าการ

ถัดไป ( กรณีส่งค�าขอกู้วันศุกร์และวันเสาร์สหกรณ์จะโอนเงินกู้

ให้ในวันจนัทร์ หากวันจนัทร์เป็นวนัหยดุ จะโอนในวนัท�าการถดัไป)

     ๙. นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ตามประกาศนี้

ให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

และระเบยีบว่าด้วยการให้เงนิกูแ้ละดอกเบีย้เงนิ กู ้พ.ศ. ๒๕๕๘

กรุณามายื่นเอกสารด้วยตนเอง
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เอกสารประกอบการกู้เงิน ส�าหรับเงินกู้สุขใจ

     ๑. ค�าขอกู้เงินสุขใจ

     ๒. ส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชนหรอืส�าเนาบตัรข้าราชการ 

ผู้กู้

     ๓. ส�าเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้

     ๔. ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส ผู้กู้ (กรณีคู่สมรสหย่าร้างหรือ

เสียชีวิตต้องแนบเอกสารมาประกอบด้วย )

     ๕. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวหรือส�าเนาบัตรข้าราชการของ

คู่สมรสของ ผู้กู้ 

     ๖. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวหรือส�าเนาบัตรข้าราชการของ

ผู้ค�้าประกัน (กรณีคู่สมรสหย่าร้างหรือเสียชีวิตต้องแนบเอกสาร

มาประกอบด้วย )

     ๗. หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้ ประทับตราหน่วยงาน

     ๘. สลิปเงินเดือนหรือบัญชีถือจ่ายของผู้กู้ พร้อมเจ้าหน้าที่

การเงินรับรองข้อมูลและประทับตราหน่วยงาน
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     ๙. หนังสือรับรองการท�างานส�าหรับครูเอกชนของผู ้ค�้า

ประกัน

     ๑๐. สลิปเงินเดือนหรือบัญชีถือจ ่ายของผู ้ค�้าประกัน 

พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินรับรองข้อมูลและประทับตราหน่วยงาน 

ส�าหรับครูเอกชน

     ๑๑. หนังสือสัญญาจ้าง (ครูอัตราจ้าง)

     ๑๒. ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์

     ๑๓. ส�าเนาสมดุบัญชเีงินฝากธนาคารกรงุไทย หรอื ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด( ถ่ายให้ชัดเจน ๒ ชุด )
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หมายเหต ุ    - เขียนผิดให้ขีดฆ่า และเซ็นช่ือก�ากับ ห้าม

ใช้น�้ายาลบค�าผิด

คุณสมบัติของผู้กู้

 ๑. ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป

 ๒. ต้องมเีงนิได้รายเดือนเหลอืสทุธไิม่ต�า่กว่า ๓,๕00 บาท 

และสามารถหักช�าระหนี้ราย เดือน ณ ที่จ่ายได้
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  หลักเกณฑ์การให้กู้

๑.  สมาชกิทีป่ระสงค์จะกูเ้งนิโครงการเงนิกูสุ้ขใจต้องมผีูค้�า้ประกนั

เงินกู้ดังนี้

      ๑.๑ กรณผีูกู้เ้ป็นข้าราชการใช้ผูค้�า้ประกนั ๑ คน และต้องเป็น  

            ข้าราชการเท่านั้น

     ๑.๒ กรณีผู้กู้สังกัดสถานศึกษาเอกชนใช้ผู้ค�้าประกันสังกัด 

          สถานศกึษาเอกชน ๒ คน และต้องมอีายงุานในสถานศึกษา

             ไม่น้อยกว่า๕ ปี และให้สถานศกึษารบัรองอายกุารท�างาน  

           หรือผู้ค�้าประกันเป็นข้าราชการ ๑ คน

     ๑.๓ กรณผีูกู้้เป็นอตัราจ้างหรอืพนกังานราชการทีม่สีญัญาจ้าง

           ๑ ปี ผู้ค�้าประกันต้องเป็นข้าราชการ ๑ คน

๒.  สมาชกิ ๑ คน สามารถกูไ้ด้ เพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ตลอดสญัญา 

๓.  ให้สมาชิกผู้กู้ผ่อนช�าระไม่เกิน 36 งวด 

๔.  การรบัเงนิกู ้สหกรณ์จะโอนเข้าบญัชธีนาคารในวนัท�าการถดัไป  

(กรณีส่งค�าขอกู้วันศุกร์และวันเสาร์ สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้ใน

วันจันทร์ หากวันจันทร์เป็นวันหยุดจะโอนในวันท�าการถัดไป)


