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ข้อดีของ e-Book
1. อ่านที่ไหน์เมื่ อไหร่์ได้ตลอดเวลา์เนื่องจากพกไปได้
ตลอดและได้จานวนมาก
2. ประหยัดการตัดไม้ทาลายป่า์เพราะไม่ต้องตัดไม้มา
ทากระดาษ
3. เก็ บ รั ก ษาได้ ง่ า ย์ประหยั ด เนื้ อ ที่ ใ นการจั ด เก็ บ์
ประหยัดค่าเก็บรักษา
4. ค้นหาข้อความได้ ์ ยกเว้น ว่าอยู่ ใ นลั กษณะของภาพ
5. ใช้พื้นที่น้อยในการจัดเก็บ
6. อ่านได้ในที่มืด์หรือแสงน้อย
7. ทาสาเนาได้ง่าย
8. อ่านได้ไม่จากัดจานวนครั้ง์เพราะไม่ยับหรือเสียหาย
เหมือนกระดาษ

คานา
คู่ มื อ ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย
ครูกรมสามัญศึ กษา์จากัด์ฉบับนี้จั ดทาขึ้ น
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ในการให้ ค วามรู้ แ ละ
ค าแนะน าสหกรณ แก่ ส มาชิ ก โดยได้ ร วบรวมรายละเอี ย ด
ขอหลั ก เกณฑ ์ขั้ น ตอนต่ า ง์ๆ์ในการให้ บ ริ ก าร์เริ่ ม ตั้ ง แต่
การสมัครเป็นสมาชิก์การหักเงินสะสมค่าหุ้น์การออมเงิน์การกู้
เ งิ น ์ ร ว ม ทั้ ง สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร ต่ า ง ์ ๆ์
ที่สมาชิกควรทราบ์เพื่อเป็นประโยชนในการติดต่อ์ดาเนินการ
เรื่องต่าง์ๆ์์ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ค รู ก ร ม ส า มั ญ ศึ ก ษ า ์ จ า กั ด์
มุ่ ง มั่ น ์พั ฒ นา์คุ ณ ภาพการบริ ก ารอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของสมาชิกเป็นสาคั ญ์และหวังเป็ น
อย่างยิ่งว่า์คู่มือสมาชิกสหกรณ์จะเป็นประโยชนแก่สมาชิกทุก
ท่าน์ในการถือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

( นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง )
ประธานกรรมการดาเนินการ์ชุดที่54
สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา์จากัด์

1. สมาชิก
1.1 คุณสมบัติของสมาชิก
1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้
2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3) เป็ น ข้ า ราชการ์หรื อ ข้ า ราชการครู ห รื อ ลู ก จ้ า ง์
ประจา์หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ์หรือเจ้าหน้าที่์องคการ
มหาชน หรือเจ้าหน้าที่ตามข้อบังคับ์ข้อ์32(3)
4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น
1.2 การสมัครเข์้าเป์็นสมาชิก
1) กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ กาหนด์และ์
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานรับรองในการหักเงิน
เดือนหรือค่า จ้างหรือบานาญหรือเงิน อื่นใดเพื่อช าระหนี้
หรือภาระผูกพันต่อสหกรณพร้อมแนบเอกสาร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน์/สาเนาบัตร์
ประจาตัวข้าราชการ
- สาเนาทะเบียนบ้าน์และสาเนาทะเบียนสมรส/
หย่า์(ถ้ามี)
- สาเนาใบรับรองการเปลี่ยนชือ่ และหรือนามสกุล

- หนังสือรับรองการใช้คานาหน้าชื่อ์“นาง” หรือ์
“นางสาว”
- สลิปเงินเดือนเดือนสุดท้าย
2) สหกรณจะเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า์100 บาท์
พร้อมค่าหุน้ ตามระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก์(หุ้น
ละ์10 บาท) และเมื่อได้รับการอนุมัติให้รับเข้าเป็น์สมาชิก
ได้์ต้องชาระค่าหุ้นรายเดือน์โดยหัก์ณ์ที่จ่าย์ที่ต้นสังกัด
ของผู้สมัคร
3) ทาหนังสือแต่งตัง้ ผู้รับประโยชนตามข้อบังคับข้อ42
4) กรอกแบบขอเปิ ดบั ญชีเงินฝากออมทรัพย เพื่ อ
ประโยชน ในการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี พ ร้ อมแนบส าเนา์บั ต ร
ประจาตัวประชาชน์โดยสหกรณจะหักเงินเป็นเงินฝาก์500
บาท์เพื่อเปิดบัญชีไปพร้ อมเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้ า์100
บาท์และค่าหุน้ ์โดยหัก์ณ์ที่จ่ายของผู้สมัคร
1.3 สิทธิของสมาชิก
1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือ์
ออกเสียงลงคะแนนสรรหากรรมการดาเนินการและผู้ตรวจ์
สอบกิจการ

2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดาเนินการ
4) ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการหรือสวัสดิการ์
จากสหกรณสิทธิอื่นๆ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ์
ของสหกรณ
1.4 หน์้าที่ของสมาชิก
1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย์ข้ อบังคับ์ระเบียบ์มติ์
และคาสั่งของสหกรณทุกประการ
2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ การของสหกรณ เพื่ อ ให้
สหกรณเป็นองคกรที่เข้มแข็ง
3) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ
4) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการพัฒนา
สหกรณให้เจริญรุง่ เรืองและมั่นคง
1.5 การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ์ดังต่อไปนี้์
1) ตาย
2) ลาออกจากสหกรณ
3) วิกลจริต
4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย

5) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก์เว้นแต่
ความผิด์ที่กระทาโดยประมาท์หรือความ์ผิดลหุโทษ
6) ถูกออกจากราชการหรืองานประจาตามข้อ
32(3)โดยมีความผิด
7) ถูกให้ออกจากสหกรณ
การขาดสมาชิกภาพตามข้ อ์7 สมาชิกมีสิทธิยื่น
อุทธรณต่อผูต้ รวจสอบกิจการ ภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่์
ทราบการให้ออก
1.6 การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิก์ผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณในฐานะผู้กู้หรือ์
ผู้ ค้ า ประกั น อาจลาออกจากสหกรณ ได้ โ ดยแสดงความ์
จานง์เป็ นหนังสือต่ อคณะกรรมการดาเนินการ์และเมื่อ์
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา์เห็นว่า์เป็น
การชอบด้วยข้อบังคับ์และอนุญาตแล้ ว์จึงให้ถือว่า์ออก
จากสหกรณได้
1.7 การให์้ออกจากสหกรณ์
สมาชิ กอาจถูกให้ ออกจากสหกรณ เพราะเหตุ อย่า ง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก์หรือ์ไม่ชาระ์
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า์หรือไม่ถือหุน้ ครั้งแรก์ตามข้อ์38

2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่ อกัน์
หรื อขาดส่ ง รวมถึ ง หกงวด์ทั้ ง นี้ โ ดยมิ ไ ด้ รับ อนุ ญ าตจาก์
คณะกรรมการดาเนินการ
3) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน์สาหรับเงินกู้ ที่เกิด์
บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย์
ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่ งเงิน์งวด
ชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว์สาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
6) ไม่ ใ ห้ ข้ อ ความจริ ง เกี่ ย วกั บ หนี้ สิ น ของตนแก่
สหกรณ เมื่ อสมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก์หรือ เมื่ อจะก่ อความ์
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ
7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ์หรือระเบียบ์หรือมติของ์
สหกรณหรือประพฤติการใด์ๆ์อันเป็ นเหตุให้เห็นว่า์ไม่
ซื่อสัตยสุจริต์หรือแสดงตนเป็ นปฏิปักษต่อสหกรณ ไม่ว่า์
โดยประการใด์ๆ

1.8 สมาชิกสมทบ
การสมัครเข์้าเป็นสมาชิก
สมทบ
1) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค ของสหกรณ
(2) เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ และประสงค
จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) เป็นบุตร์(ที่บรรลุนิติภาวะ) คูส่ มรสหรือบิดา
มารดาสมาชิก
2) การสมัครเป์็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครต้องยื่นใบ
สมัครโดยให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบิดา์มารดา์คู่ สมรส์
หรือบุตร์เป็นผู้รับรอง์พร้อมแนบเอกสาร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน์/ สาเนาบัตร์
ประจาตัวข้าราชการ
- สาเนาทะเบียนบ้าน์และสาเนาทะเบียนสมรส/
หย่า์(ถ้ามี)ของผู้สมัครและผู้รับรอง
- สาเนาใบรับรองการเปลี่ยนชื่อและหรือนามสกุล
- หนังสือรับรองการใช้คานาหน้าชื่อ์“นาง” หรือ
“นางสาว”

3) ชําระค์่าธรรมเนียมแรกเข์้า 100 บาท ค์่าหุ์้น
แรกเข์้า 100 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
4) กรอกแบบขอเป์ิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ
ประโยชน ในการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี แ ละฝากเงิ น ์จ านวน
500 บาท
1.9 การได์้สิทธิและไม์่ได์้รับสิทธิของสมาชิกสมทบ
การได้ สิ ทธิ ในฐานะสมาชิ กสมทบเมื่อสมาชิ กสมทบ
ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามวรรคก่ อ นแล้ ว ย่ อมได้ สิ ท ธิ ในฐานะสมาชิ ก
สมทบตามที่กาหนด
1) ฝากเงินกับสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยเงินฝาก
แต่ละประเภทมาบังคับใช้โดยอนุโลม
2) ให้ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
1.10 การขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
สมาชิ กสมทบต้ องขาดจากสมาชิ กภาพ์ให้ เป็ น ไป
ตามข้อบังคับสหกรณ ข้อ์43
1.11 การลาออกจากสมาชิกสมทบ
สมาชิ ก สมทบต้ อ งการลาออก์ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
สหกรณ ข้อ์44

2. การถือหุ้น
2.1 การถือหุ์้นของสมาชิก
สมาชิ กทุ กคนต้ องส่ ง เงิ น ค่า หุ้น เป็ น รายเดื อนตั้ ง แต่
เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่ วนของจานวนเงินได้
รายเดือนของตน์ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ
เงินได้ตั้งแต่15,000 บาท์- 16,000 บาท์ส่งค่าหุ้น์
เดือนละ์75 หุน้ ์เป็นเงิน์750 บาท์ฯลฯ
เงินได้ตั้ง แต่25,000 บาทขึ้นไปี ส่งค่าหุ้น ์เดือนละ
125 หุน้ ์เป็นเงิน์1,250 บาท

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก์หมายถึงเงินเดือน์
หรือค่าจ้างประจาซึ่งสมาชิกได้ รับจากหน่วยงานต้ นสังกัด์
และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่ าด้วย์บาเหน็จบานาญ์
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย์สมาชิกคนหนึ่งๆ จะ
ถือหุ์้นในสหกรณ์เกินกว์่าหนึ่งในห์้าของหุ์้นทั้งหมดไม์่ได์้
2.2 การส์่งชําระค์่าหุ์้นรายเดือน
การชาระเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ชาระโดยวิธีหัก
เงิน จากเงิน ได้ รายเดือนของสมาชิกในวัน จ่ า ยเงิน ได้ ราย์
เดือนประจาเดือนนั้นๆ์ทุกเดือน
การชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน์สาหรับสมาชิกซึ่งออก์
จากราชการที่ได้รับบานาญแต่ไม่ได้หัก์ณ์ที่จ่ายหรือมิได้ รับ
บ านาญตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย์บ าเหน็ จ บ านาญจากทาง์
ราชการหรือไม่มีเงินได้รายเดือนของตนให้ชาระเงินค่าหุ้น์
รายเดื อนต่ อสหกรณ โดยแสดงความจ านงเป็ น หนั ง สื อต่ อ์
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อชาระค่าหุน้
1) ด้วยเงินสดที่สหกรณ์หรือ
2) โดยส่ ง เงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากของสหกรณ ใน์
สถาบันการเงินที่สหกรณกาหนด์หรือ
3) โดยสมาชิกฝากเงินประเภทออมทรัพยไว้ที่

สหกรณ และยินยอมให้สหกรณหักจากเงินฝาก์
ดังกล่าว์หรือ
4) ด้วยวิธีการอื่นใดที่สหกรณ์กาหนดเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่สมาชิก
2.3 การงดหรือลดส์่งเงินค์่าหุ์้นรายเดือน
1) สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุน้ รายเดือนมาแล้ว
ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ เดื อ นหรื อ เป็ น จ านวนเงิ น
ไม่ น้ อยกว่ า หนึ่ ง แสนบาทและมี หนี้ สิ น กับ สหกรณ ไม่ เกิ น์
ร้อยละแปดสิบของเงินค่ าหุ้นที่สมาชิกผู้กู้ถือไว์ในสหกรณ
จะงดชาระเงินค่าหุน้ รายเดือนก็ได้
2) ในกรณีที่สมาชิกได้งดชาระค่าหุ้นรายเดือนหาก
ต่อไปจะมีหนี้สินกับสหกรณเกินร้อยละแปดสิบ ของ เงินค่า์
หุน้ ที่สมาชิกผู้กถู้ ือไว้ในสหกรณจะต้อง ชาระเงิน ค่าหุ้นราย์
เดือนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ยกเว้นการ์
กูเ้ งินที่มีจานวนเงินไม่เกินค่าหุน้ ที่สมาชิกผู้นั้นถืออยู่
3) สมาชิกที่ถือหุ้นรายเดือนมากกว่าอัตราที่กาหนด
ไว้ในระเบียบสหกรณมีความประสงคจะลดการชาระค่าหุ้น
รายเดื อนลงก็ไ ด้ แ ต่ ต้ องไม่ ต่ า กว่า ที่ กาหนดไว้ ในระเบี ย บ
สหกรณ

4) การงดหรือลดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน์สมาชิก

ต้องแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ์
แต่ในปีบัญชีหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงมากกว่าสองครั้งไม่ได้
2.4 การแจ์้งยอดจํานวนหุ์้น
สหกรณ จะแจ้ ง ยอดจ านวนหุ้ น ที่ ส มาชิ ก ถื อ ให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี
2.5 การจ์่ายคืนค์่าหุ์้น
สมาชิ ก จะขาย์หรื อ โอนหุ้ น ์หรื อ ถอนหุ้ น คื น
ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
เมื่อสมาชิกขาดสมาชิกภาพ์ตามข้ อ์43 (1)(2)(3)
และ(5) สหกรณจะจ่ายเงินคืน์ตามข้อบังคับข้อ์48 และ์
ข้อ์49

3. การรับฝากเงิน
3.1 การฝากเงินออมทรัพย์
1) เปิดบัญชีขั้นต่า์100 บาท
2) ถอนเงินฝากเมื่อใดก็ได้
3) คานวณดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือตามจานวน์
วันที่ฝากและนาดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ปีละ์1 ครั้ง์ใน
วันที่์31 ธันวาคมของทุกปี์และทบยอดเป็นเงินต้น
ใหม่ในวันที่ 1 มกราคม์ของทุกปี
4) อัตราดอกเบี้ย์เงินฝาก์ร้อยละ์1.00 ต่อปีไม่หัก
ภาษีดอกเบี้ย์ณ์ที่จ่าย
3.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1) เปิดบัญชีขั้นต่า์50,000 บาทฝากครั้งต่อไปไม่
ต่ากว่า์5,000 บาท
2) ถอนเงิน ฝากได้ เดือนละ์1 ครั้ง ์โดยไม่ เสี ย
ค่าธรรมเนียมหากถอนครั้งที่สองหรือครั้งต่ อๆไปใน
เดือนเดียวกัน์สหกรณ จะคิดค่าธรรมเนียม์ในอัตรา
ร้อยละ์1 ของจานวนเงินที่ถอน์แต่ไม่ ต่ากว่าสาม
ร้อยบาท

3) คานวณดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือตามจานวน
วันที่ฝากและนาดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ปีละ์1 ครั้ง์ใน
วันที่ 31 ธันวาคม์ของทุกปีและทบยอดเป็น์เงินต้น
ใหม์ในวันที่1 มกราคม์ของทุกปี
4) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก์ร้ อยละ์3.00 ต่อปี หาก
เงินฝากคงเหลือเกิน์10 ล้านบาท์ร้อยละ์3.15 ต่อปี
ไม่หักภาษีดอกเบี้ย์ณ์ที่จ่าย
3.3 เงินฝากประจํา
1) เปิ ด บั ญ ชี ขั้ น ต่ า ์1,000 บาท์ระยะเวลาฝาก
12 เดือน
2) จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนด
3) ถอนเงิ น ในระยะเวลาไม่ ถึ ง ์3 เดื อ น์ไม่ จ่ า ย
ดอกเบี้ย
4) ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดเวลา์สหกรณ จะ
จ่าย์ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ได้ ฝากไว้จริง์คิด
อัตรา์ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

3.4 เงินฝากเพิ่มพูนทรัพย์
1) เปิ ด บั ญ ชี เลื อ กฝากได้ ์ ตั้ ง แต่ 1,000 บาท์25,000 บาท
2) ฝากเท่ากันทุกเดือนๆละ์1 ครั้ง์24 เดือน์สมาชิก
ที่ มี ค วามประสงค จะฝากรายเดื อ นโดยหั กจาก
เงิ น เดื อ น์ณ์ที่ จ่ า ย์สามารถติ ด ต่ อ ขอกรอก์
แบบฟอรมได้จากเจ้าหน้าที่
3) สมาชิกจะมาปิดบัญชีและถอนเงิ นที่ครบกาหนด์
ได้ตั้งแต่วันที่ฝากของเดือนที่์ 25 นับจากวันที่์
เปิดบัญชีครั้งแรก
4) หากมี ก ารผิ ด เงื่ อ นไขการฝากสหกรณ จะปรั บ
เป็นเงินฝากออมทรัพย
5) อัตราดอกเบี้ย์ร้อยละ์3.25 ต่อปี เดือนสุดท้าย์
ร้อยละ 10 ต่อปีของต้นเงินที่ฝาก์(เฉลี่ยทั้ง์24
เดือน์ประมาณร้อยละ์3.53)
3.5 วิธีการฝากเงิน
วิธีที่1 การฝากด์้วยเงินสด
ผู้ฝากมาเขียนใบฝากตามแบบของสหกรณที่สานักงาน
สหกรณยื่นเงินพร้อมใบฝากและสมุดคู่ฝากประเภทนั้น์ๆ

วิธีที่2 การนําฝากด์้วยเช็ค
1) เช็ ค ที่ น าฝากได้ ต้ อ งเป็ แ คชเชี ย รเช็ ค เท่ า นั้ น
หากมีการประทับ์A/C Payee Only ต้องสั่งจ่าย์
“ชื่ อ สหกรณ ออมทรั พ ย ครู ก รมสามั ญ ศึ ก ษา์
จากัด” เท่านั้น์และลงวันที่ไม่ เกินวันที่นาฝาก์
(เช็คส่วนตัวไม่รับฝาก)
2) ผู้ ฝ ากมาเขี ย นใบฝากตามแบบของสหกรณ ที่
สานักงานสหกรณยื่นเช็คพร้อมใบฝากและ์สมุดคู่
ฝากประเภทนั้นๆ์ภายในเวลา์11.00 น. สหกรณ
จะคานวณดอกเบี้ยในวันทาการถั ดไปีหากส่งหลัง
เวลา์11.00 น. สหกรณจะไม่บันทึก์บัญชีให้
โดยเฉพาะเช็คที่ไม่ ใช้ เช็คธนาคาร์กรุง ไทยหรือ์
เป็นเช็คต่างจังหวัด์ต้องรอเรียกเก็บ จะบันทึก
บัญชีต่อเมื่อเช็คเรียกเก็บได้แล้ว

วิธีที่3 การนําฝากโดยเข์้าบัญชีธนาคาร
สมาชิ ก สามารถน าเงิ น ฝากเข้ าบั ญ ชี ธ นาคาร
กรุ ง ไทย์สาขากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร์บั ญ ชี เ ลขที่ 059-102776 -3 ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา์
จํากัด ได้และนาสาเนาใบโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวมา แสดง
ต่อเจ้าหน้าที่์ณ์สานักงานสหกรณพร้อมสมุดคู่ฝาก์สหกรณ
จะบันทึกบัญชีให้ในวันที่สมาชิกนาใบโอนเงิน์มาแสดง
วิธีที่4 การนําฝากผ์่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยใช์้
Bill payment
สมาชิกสามารถเลื อกช่ องทางฝากเงิน โดยฝากผ่ า น
เคานเตอรธนาคารกรุงไทย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา์ธนาคาร
ธนชาต์ธนาคารทหารไทย์ได้ โดยใช้์Bill payment และ
เสียค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขธนาคาร ซึ่งต้องมี์แบบฟอรม
ใบ์Bill payment ที่สหกรณกาหนด์สมาชิก์สามารถดาวน
โหลดได้ที่ website ของสหกรณทั้งนี้์สมาชิก ต้องระบุ
ธุรกรรมที่ ส มาชิ กท าให้ ถูกต้ องในแบบ์ฟอร มและ เมื่ อ
ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยเก็ บ ไว้ เ ป็ น ์หลั ก ฐานไม่ ต้ อ ง
ส่ง์FAX ให้สหกรณ์รายการของสมาชิก์จะถู กส่งมายั ง
สหกรณตามระบบเองโดยอัตโนมัติ

3.6 วิธีการถอนเงิน
ผู้ เปิ ด บั ญ ชี แ ละหรือ ผู้ ที่ ไ ด้ ใ ห้เ งื่ อนไขมี อานาจลง์
นามเบิกถอนเงิน์ต้ องมาเขียนใบถอนเงิน์และลงลายมือ
ชื่อ์ตามแบบของสหกรณ ที่สานักงานสหกรณ ยื่นใบถอน
เงิ น ์พร้ อ มสมุ ด คู่ ฝ ากประเภทนั้ น ์ๆ์พร้ อ มแนบบั ต ร
ประจาตัวประชาชนด้วย
หากมี การมอบฉัน ทะการรับ เงิ น ์ต้ องกรอกแบบ
มอบ์ฉันทะให้ครบถ้วนและแนบบัตรผู้มอบและผู้รับมอบ
ด้วย
4.1 เงินกู์้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1) เงินกู์้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู์้ฉุกเฉิน ATM-ID
(บัตรธนาคารกรุงศรีอยุธยา) วงเงินกู้ 4 เท่า์ของเงินเดือน
ไม่เกิน์200,000 บาท์และไม่เกิน์95%์ของค่าหุ้นที่มีอยู่ส่ง์
ชาระคืนไม่เกิน์25 งวด
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.85 % ต์่อป์ี)
2) เงินกู์้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินป์ันผล
วงเงินกู้ไม่เกิน์ร้อยละ์90 ของเงินปันผลปีก่อน
ไม่ ต้ องส่ งช าระคื น ์หักงวดเดี ย ว์เมื่ อที่ ป ระชุ มใหญ่ อนุ มั ติ์
การจัดสรรกาไรสุทธิเปิดให้กเู้ ดือน์ต.ค- ธ.ค์ของทุกปี
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.85์% ต์่อป์ี)

4.2 เงินกู์้สามัญ
1) เงินกู์้สามัญใช์้หุ์้นเป์็นหลักประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน
95% ของค่าหุ้น์ชาระคืน์240 งวด์กู้ได้ตลอดทั้งเดือนผู้ที่มี์
หนี้เดิมค้างกู้วนซ้าได้เมื่อชาระไปแล้ว์1 งวด
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.85% ต์่อป์ี)
2) เงินกู์้สามัญสินเชื่อส์่วนบุคคล ใช้หุ้นเป็นหลัก
ประกัน์วงเงินกู้ไม่เกิน์95 % ของค่าหุน้ ชาระคืน์120 งวด์
ผู้ขอกู้ต้องปลอดหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหากกู้สินเชื่อ์
ส่วนบุคคลไปแล้วสามารถกู้วนซ้าได้ เมื่อชาระหนี้เดิม์ไป
แล้ว์1 งวด์สามารถเลือกผ่ อนทั้งต้นและดอกเบี้ยหรือ์
ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.60% ต์่อป์ีไม์่มีเฉลี่ยคืน)
3) เงินกู์้สามัญ ใช์้บุคคลคํ้าประกัน วงเงินกู้ 50 เท่า
ของเงินเดือนไม่เกิน์3 ล้านบาท์วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับอายุ์การ
เป็ น สมาชิ ก ์ค่ า หุ้ น ์เงิ น คงเหลื อ ์หากมี หุ้ น ไม่ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑให้หักเงินกู้ที่ได้รับเป็นเงินฝากออมทรัพยสมทบ์ให้พอ
กับจานวนหุ้นตามเกณฑ

เกณฑ์อายุค์่าหุ์้น เงินคงเหลือ มีดังนี้
เป็นสมาชิก 3 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 150,000 บาท์หุ้น์ 5% เหลือ์15%
เป็นสมาชิก 6 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 350,000 บาท์หุ้น์ 5% เหลือ์20%
เป็นสมาชิก์12 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 700,000 บาท์หุ้น์ 5% เหลือ์20%
เป็นสมาชิก์24 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,000,000 บาท์หุ้น 15% เหลือ์20%
เป็นสมาชิก์36 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,300,000 บาท์หุ้น์ 20% เหลือ์20%
เป็นสมาชิก์48 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,000,000 บาท์หุ้น 20% เหลือ์20%
เป็นสมาชิก์ 60 เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน 3,000,000 บาท์หุ้น์ 25% เหลือ์20%
(อัตราดอกเบี้ยร์อ้ ยละ 6.85 ต์อ่ ป์ีชําระ คืน 120-200 งวด)

4) เงินกู์้สามัญโครงการเฉพาะ
(1) การทัศนศึกษา ดูงาน-ท่องเที่ยว
(2) การซื้อยานพาหนะ
(รถยนต์หรือจักรยานยนต์)
(3) เพื่อการศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก)
(4) การซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(5) เพื่ อ งานมงคล (งานอุ ป สมบท,ประกอบ
พิ ธี ฮั จ ,งานสมรสงานทํ า บุ ญ ขึ้ น บ้ า นใหม่
วงเงินกูต้ ั้งแต่์50,000 บาท์- 400,000 บาท์ชาระคืน
ไม่เกิน์48 งวด์(ยกเว้นซื้อรถยนตไม่เกิน 60 งวด)
มีผู้ค้าประกันหรือใช่หนุ่ เป็นหลักประกัน
(อัตราดอกเบี้ยร์้อยละ 5.80% ต์่อป์ี)

5) เงินกู์้สามัญวิทยฐานะหรือเงินประจําตําแหน์่ง
วงเงินกู้ตามเงินวิทยฐานะหรือเงินประจาตาแหน่ง์
ที่ได้รับและมีเงินคงเหลือหลังหักไม่น้อยกว่า์15% ดังนี้
(1) 3,500 บาท์กู้ได้ไม่เกิน์200,000 บาท
(2) 5,600 บาท์กู้ได้ไม่เกิน์300,000 บาท
(3) 9,900 บาทขึ้นไปกู้ได้ไม่เกิน์400,000 บาท์
มี ผู้ ค้ า ประกั น ที่ เ ป็ น ผู้ มี เ งิ น วิ ท ยฐานะหรื อ เงิ น ประจ า์
ตาแหน่งชาระคืน์120 งวด์แต่ไม่เกินเกษียณอายุราชการ
(อัตราดอกเบี้ยร์้อยละ 5.80% ต์่อป์ี)
6) เงินกู์้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วงเงินกู้ 150,000 บาท์และมีเงินคงเหลือหลังหัก
ไม่น้อยกว่า์15% ของเงินเดือน์ชาระคืน์120 งวด์ผู้กู้และ์
ผู้ ค้ า ประกั น ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา์จากัด์(ส.อ.ส.)
(อัตราดอกเบี้ยร์้อยละ 6.85% ต์่อป์ี)

7) เงินกู์้สามัญสําหรับสมาชิกที่รับบํานาญหรือ
บําเหน็จรายเดือน
มีสิทธิกู้เงินสามัญ์25 เท่า์ของเงินบานาญหรือ
บาเหน็จแต่ไม่เกิน์1,000,000 บาท์ต้องยินยอมหักบานาญ
หรือ บาเหน็จต้นสังกัดผ่อนไม่เกินอายุ 80 ปี กาหนดส่งเงิน
ไม่เกิน์240์งวด มีผู้ค้าประกัน์1-2 คน
(อัตราดอกเบี้ยร์้อยละ 6.85% ต์่อป์ี)
4.3 เงินกู์้พิเศษ
เงิ น กู ์้พิ เ ศษ ใช้ ห ลั ก ทรั พ ย ค้ า ประกั น วงเงิ น กู้์
พิจารณา์ตามเกณฑราคาประเมินของหลักทรัพย(ที่ดิน+สิ่ง
ปลูกสร้าง) ที่ใช้เป็นหลักประกัน์ผ่ อน์ชาระไม่เกิน์300
งวด์ถึงอายุไม่เกิน์75 ปี
(อัตราดอกเบี้ย ร์้อยละ 6.85% ต์่อป์ี)
2) เงิ น กู ์้พิเ ศษ เพื่อที่ อยู ์่อาศัย ซื้ อบ้ า นใหม่ ์ ซื้ อ
ห้องชุด์ปลูกบ้ าน์ไถ่ถอนบ้านที่อยู่ อาศัย์วงเงินกู้ สูงสุ ด
ไม่เกิน์10 ล้านบาทชาระคืน์ไม่เกิน์300 งวด์คานวณ์ถึง์
อายุไม่เกิน์75 ปีพิจารณาวงเงินกู้จากราคาประเมินหลัก์
ทรัพยค้าประกัน์90 - 100 %
(อัตราดอกเบี้ยร์้อยละ 5.55% ต์่อป์ีไม์่มีเฉลี่ยคืน)

4.์การจัดสวัสดิการ
สหกรณ์ได์้จัดสวัสดิการไว์้ให์้แก์่สมาชิกหลากหลาย
ประเภท ดังนี้
5.1 ทุนสาธารณประโยชน เพือ่ เป์็นทุนการศึกษาบุตร
ที่กาลังศึกษา์ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับปริญญาตรี์
ทุนละ1,000 บาท์- 2,000 บาท
(ยื่นคาขอได้ประมาณ์เดือนมิถนุ ายน์ของทุกปีรอประกาศ)
5.2 ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อบําเพ็ญกุศลศพ บิดา
มารดาคู์่สมรส และบุตร
รายละ์3,000 บาท์(กรณีพี่น้องเป็นสมาชิกสหกรณ
ให้รายที่ยื่นก่อน)
(ยื่นคาขอรับเงินภายใน์6 เดือนนับจากถึงแก่กรรม)
หลักเกณฑ ใหม่เริ่มใช้สาหรับผู้ ถึงแก์กรรม์ตั้ง แต่วันที่์1
ตุลาคม์เป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการ์ชุดที่์52
5.3 ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช์่วยเหลือกรณีประสบ
อัคคีภัย เช่นไฟไหม้บ้าน์รายละ 1,000 บาท - 5,000 บาท
(แล้วแต่กรณีเป็นเจ้าของ/ผู้อาศัย/บ้านเช่า/ความเสียหาย์
ทั้งหลัง/บางส่วน)
(ยื่นคําขอรับเงินภายใน 6 เดือนนับจากวันประสบภัย)

5.4 ทุนสาธารณประโยชนเพื่อช์่วยเหลือกรณีประสบ
ภัยพิบัติวาตภัย อุทกภัย
รอประกาศสหกรณประกาศให้ความช่วยเหลือกรณี
เกิดขึ้นกระทบสมาชิกโดยรวม
5.5 เงินช์่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุ ซึ่งต้องเป็น
กรณีบาดเจ็บสาหัสและต้องพักรักษาตัวไม่น้อยกว่า์21 วัน์
ตามใบรับรองแพทย์รายละ์2,000 บาท์– 4,000 บาท์
(แล้ว์แต่กรณี)
(ยื่นคําขอรับเงินภายใน 90 วันนับจากวันประสบ
อุบัติเหตุ)
5.6 เงินบํารุงขวัญสมาชิกอายุครบ 60 ป์ีบริบูรณ์
รายละ์2,000 บาท์- 10,000 บาท์ตาม
อายุการเป็นสมาชิก์2 ปี แต่ไม่ครบ์5 ปี ได้์2,000 บาท์
อายุการเป็นสมาชิก์5 ปี์์แต่ไม่ครบ์10 ปี ได้ 4,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก์10 ปี์แต่ไม่ครบ์15 ปี์ได้ 6,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก์15 ปี์แต่ไม่ครบ์20 ปี ได้ 8,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก์ 20 ปี ขึ้นไป
ได้ ์10,000
บาท
(ยื่นคําขอรับเงินภายใน 180 วันนับถัดจากวันเกิด
พร้อม บัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน)

5.7 เงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
อายุ ค รบ์65,70,75,80,85,90,95
และ100ปี
บริบูรณ์ซึ่งจะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า์20 ปี
ตามเกณฑ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

เป็นสมาชิก์อายุครบ์65 ปีบริบูรณ จ่ายรายละ์2,000 บาท
เป็นสมาชิก์อายุครบ์70 ปีบริบูรณ์จ่ายรายละ์2,500 บาท
เป็นสมาชิก์อายุครบ์75 ปีบริบูรณ จ่ายรายละ์3,000 บาท
เป็นสมาชิก์อายุครบ์80 ปีบริบูรณ จ่ายรายละ์3,500 บาท
เป็นสมาชิก์อายุครบ์85 ปีบริบูรณ จ่ายรายละ์4,000 บาท
เป็นสมาชิก์อายุครบ 90 ปีบริบูรณ จ่ายรายละ์4,500 บาท
เป็นสมาชิก์อายุครบ์95 ปีบริบูรณ จ่ายรายละ์5,000 บาท
เป็นสมาชิกอายุครบ 100 ปีบริบูรณ์จ่ายรายละ 10,000 บาท

(ยื่นคําขอรับเงินภายใน 180 วัน นับถัดจากวันเกิด
พร้อมบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน)
(สมาชิกรายใดไม่มีวันที่เกิดเดือนที่เกิด สหกรณยึดให้
เป็นวันที่์1 มกราคม์ของปีนั้นๆ) หลักเกณฑตามระเบียบ์
ใหม่มีผลบังคับใช้1 ตุลาคม์2559 ตามมติคณะกรรมการ์ชุด
ที่ 52

5.8 เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแกรรม
ทายาทจะได้รบั เงิน
1) ตั้งแต่ได้สทิ ธิการเป็นสมาชิกแต่ไม่ครบ์1 ปี
์์ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์10,000 บาท
2) เป็นสมาชิกครบ์1 ปีแต่ไม่ครบ์5 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์40,000 บาท
3) เป็นสมาชิกครบ์5 ปีแต่ไม่ครบ์10 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์50,000 บาท
4) เป็นสมาชิกครบ์10 ปีแต่ไม่ครบ์15 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์60,000 บาท
5) เป็นสมาชิกครบ์15 ปีแต่ไม่ครบ์20 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์70,000 บาท
6) เป็นสมาชิกครบ์20 ปีแต่ไม่ครบ์25 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์80,000 บาท
7) เป็นสมาชิกครบ์25 ปีแต่ไม่ครบ์30 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์90,000 บาท
8) เป็นสมาชิกครบ์30 ปีแต่ไม่ครบ์35 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์100,000 บาท
9)์เป็นสมาชิกครบ์35 ปีแต่ไม่ครบ์40 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์110,000 บาท

10)์เป็นสมาชิกครบ์40 ปีแต่ไม่ครบ์45 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์120,000 บาท
11)์เป็นสมาชิกครบ์45 ปีแต่ไม่ครบ์50 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์130,000 บาท
12) เป็นสมาชิกครบ์50 ปีแต่ไม่ครบ์55 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์140,000 บาท
13)์เป็นสมาชิกครบ์55 ปีแต่ไม่ครบ์60 ปี
ให้จ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์150,000 บาท
14) เป็นสมาชิกครบ์60 ปีขึ้นไป
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ รายละ์ 160,000 บาท์
หลักเกณฑ์ตามระเบียบใหม์ม่ ีผลบังคับใช้์ 1 ตุลาคม์2559
ตามมติคณะกรรมการ์ชุดที5่ 2
การนับเวลาเป็นสมาชิก ให้เริ่มนับเวลา์ตั้งแต่วนั ที่มี
สถานภาพเป็นสมาชิกตามข้ อบังคับของสหกรณ ฯ์ติดต่อ์
กันไปจนถึงแก่กรรม
บุคคลที่เคยเป็นสมาชิก หรือที่รับโอนมาจากสหกรณ์
อื่น ให้เริ่มนับเวลาตั้ งแต่วันที่มีสถานภาพเป็นสมาชิก์ตาม
วัน ที่ส มัค รเป็ นสมาชิ กใหม่ หรือ์ในวั น ที่ส หกรณ ได้รับโอน์
เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

การขอรับเงิน ทายาทยื่นคาขอรับเงินภายใน 180 วัน
นับจากสมาชิกถึงแก่กรรม
(ทายาทคื อ ์ทายาทตามหนั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ โอน์
ประโยชนตามข้อบังคับสหกรณข้อ์42)
5.9 เงินสวัสดิการช์่วยเหลือค์่าคลอดบุตร พ.ศ. 2559
สมาชิก์หรือ์คู่สมรสของสมาชิก์ตามกฎหมาย์จะ
ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือครั้งละ์2,000 บาท์ไม่เกิน์
3 ครั้ง์(เริ่ม์1 ตุลาคม์2559)

5. สวัสดิการสําหรับสวัสดิการสําหรับสมาชิกสหกรณ์

สวัสดิการ
(1) ทุนสาธารณประโยชนเพื่อ
ทุนการศึกษาบุตรระดับอนุบาล์-ระดับ
ปริญญาตรี์
ทุนละ์1,000-2,000 บาท

หลักเกณฑ์
ตามประกาศของสหกรณ

เอกสารประกอบ
สาเนาทะเบียนบ้านบุตร
-์กรณีเด็กพิการ
สมุดประจาตัวเด็กพิการ

(2) ทุนสาธารณประโยชนเพื่อกุศลศพบิดา์ ยื่ น ค า ข อ รั บ เ งิ น ภ า ย ใ น ์ 6 ์ เ ดื อ น์ สาเนาใบมรณบัตร/สาเนาทะเบียนบ้านของ
มารดา์คู่สมรส์และบุตร์ถึงแก่กรรม์ราย นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม
สมาชิ ก /ส าเนาใบทะเบี ย นสมรส/ใบหย่ า /
ละ์3,000 บาท
สาเนาการเปลี่ยนชื่อ/สกุลบุตร์หรือคู่สมรส
ถึ ง แก่ ก รรม์แนบส าเนาทะเบี ย นบ้ า นบุ ต ร
หรือคู่สมรส
(3) ทุนสาธารณประโยชนเพื่อประสบ
*เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้อาศัย/บ้านเช่า
สาเนาทะเบียบ้านสมาชิกที่ประสบอัคคีภัย/
อัคคีภัย์รายละ์1,000-5,000 บาท
*พิจารณาความเสียหายทั้งหลัง/บางส่วน รูปถ่ายสภาพบ้านที่เสียหาย/หนังสือรับรอง
*ยืน่ คาขอรับเงินภายใน์180์วัน์
จากสานักงานเขตหรือท้องที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่วันที่ประสบภัย

สวัสดิการ
(4) ทุนสาธารณประโยชนเพื่อภัยพิบัติ์
วาตภัย์อุทกภัย

หลักเกณฑ์
ตามประกาศของสหกรณ

(5) เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุ *บาดเจ็บสาหัส์พักรักษาตัวไม่น้อย
รายละ์2,000-4,000 บาท
กว่า์21์วัน
*ยื่นคาขอรับเงินภายใน์90์วัน์นับ
จากวันที่ประสบอุบัติเหตุ
(6) เงินบารุงขวัญสมาชิกอายุครบ์60์ปี ยื่นคาขอรับเงินภายใน์180์วัน
บริบูรณ
นับถัดจากวันเกิด
2์์ปี ไม่ครบ์5์ปี
2,000์บาท
5์์ปี ไม่ครบ์10์ปี
4,000์บาท
10์ปี ไม่ครบ์15์ปี
6,000์บาท
15์ปี ไม่ครบ์20์ปี
8,000์บาท
20์ปี ขึ้นไป
10,000์บาท

เอกสารประกอบ
ตามประกาศของสหกรณ

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาบัตรข้าราขการ
ใบรับรองแพทย
สาเนาบัตรประชาชน
หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
สาเนาทะเบียนบ้าน

สวัสดิการ
(7) เงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโสอายุครบ
65,70,80,85,90,95์และ์100์ปีบริบูรณ
์เป็นสมาชิก์65์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์65์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์65์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์65์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์65์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์65์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์65์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์65์ปี์ บริบูรณ
(8) เงินสงเคราะหสมาชิกถึงแก่กรรมตั้งแต่
ได้สิทธิการเป็นสมาชิก์แต่ไม่ครบ์1์ปี
เป็นสมาชิก แต่ไม่ครบ
1์ปี
เป็นสมาชิก ครบ์1์ปี์แต่ไม่ครบ 5์ปี
เป็นสมาชิก ครบ์5์ปี์แต่ไม่เกิน์ 10์ปี

หลักเกณฑ์
มีเกณฑอายุการเป็นสมาชิก์ไม่น้อยกว่า์
20์ปี์ตามเกณฑ์ดังนี้
จ่ายรายละ 2,000 บาท
จ่ายรายละ 2,500 บาท
จ่ายรายละ 3,000 บาท
จ่ายรายละ 3,500 บาท
จ่ายรายละ 4,000 บาท
จ่ายรายละ 4,500 บาท
จ่ายรายละ 5,000 บาท
จ่ายรายละ์์์10,000 บาท

จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์10,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์40,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์50,000 บาท

เอกสารประกอบ
สาเนาบัตรประชาชนของจริง
สาเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง

-์สาเนาใบมรณบัตรและฉบับจริง
-์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
-์สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกถึงแก่กรรม
และฉบับจริง
-์สาเนาบัตรประชาชนของทายาทผู้รับ

หลักเกณฑ์

สวัสดิการ
เป็นสมาชิก แต่ไม่ครบ
เป็นสมาชิก ครบ์1์ปี์แต่ไม่ครบ
เป็นสมาชิก ครบ์5์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์5์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์5์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์5์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์5์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์5์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์5์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์5์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์5์ปี์แต่ไม่เกิน

1์ปี
5์ปี
10์ปี
10์ปี
10์ปี
10์ปี
10์ปี
10์ปี
10์ปี
10์ปี
10์ปี

จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์60,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์70,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์80,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์90,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์100,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์110,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์120,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์130,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์140,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์150,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะหรายละ์160,000 บาท

(9) เงินสวัสดิการช่วยเหลือคลอดบุตรได้รับ * เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า์1์ปี
ค่าช่วยเหลือคลองบุตรครั้งละ์2,000์บาท์ *์ยืน่ คาขอรับเงิน์ภายใน์180์วัน์นับ
ไม่เกิน์3์คน
จากวันคลอดที่ระบุไว้สูติบัตร

เอกสารประกอบ
ผลประโยชนปละฉบับจริง
-์สาเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้รับ
ผลประโยชนและฉบับจริง
-์สาเนาทะเบียนสมรส์(ถ้ามี)
- เอกสารเปลี่ยนชื่อ/สกุลของทายาทผู้รับ
ผลประโยชน
Z

สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
สาเนาใบสูติบัตร

รายการที่ 2,7-9 ปรับเกณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ตามมติคณะกรรมการ ชุดที่ 52

6. สิทธิประโยชน
6.1 เงินปันผล
สหกรณ ฯ์จะจ่า ยเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ้ น์
ระหว่างปีให้แก่สมาชิก์อัตราตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรร์
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณฯ ข้อ์24(1) แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง์(ไม่เกินร้อยละ์10 ต่อปี)
โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
6.2 เงินเฉลี่ยคืน
สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณเมื่อสิ้นปีบัญชี สหกรณ
จะจ่ า ยเงิ น เฉลี่ ย คื น ให้ต ามส่ ว นจ านวนรวมของดอกเบี้ ย
เงิ น กู้ ที่ ไ ด้ ส่ ง ให้ แ ก่ ส หกรณ ในระหว่ า งปี อั ต ราตามมติ ์ ที่
ประชุ ม ใหญ่ จั ด สรร์ซึ่ ง เป็ น ไปตามข่ อ บั ง คั บ สหกรณ
ข้อ์24(2) ส่วนสมาชิกที่ผิดนัดหรือค้ างส่งเงินงวดชาระหนี้์
และสหกรณเก็บทบไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในรอบปี บัญชี
ใดจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น

6.3 ดอกเบี้ยเงินฝาก
สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่า์หรือ
อย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย์เงินฝากธนาคารพาณิชย
โดยทั่ ว ไปและยั ง ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ จ ากเงิ น ฝาก์
ออมทรัพ ย และเงิ น ฝากออมทรัพ ย พิ เศษ์ซึ่ ง เป็ น ไปตาม์
ประมวลรัษฎากร์มาตรา์42 (8) (ข)
6.4 ดอกเบี้ยเงินกู์้
สหกรณ จะคิ ด ดอกเบี้ ย เงิ น ให้ กู้ แ ก่ ส มาชิ กในอั ต รา
ที่ต่ากว่า์หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงิ นอื่น์แต่ที่พิเศษกว่ าคือสมาชิกจะได้ รับ์
เงินเฉลี่ยคืนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว์นอกจากนี้กรณีสมาชิก์กู้
เงินพิเศษ์เพื่อการเคหะ์สามารถขอหนังสือรับรองดอกเบี้ย์
ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย
6.5 การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรั พ ย์ครู ก รมสามั ญ ศึ ก ษา ส.อ.ส.
สมาชิกสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห สหกรณ ออมทรัพย ครูกรมสามัญศึกษา์จากัด์
(ส.อ.ส.) (อายุไม่เกิน์45 ปีบริบูรณ) โดยสมาชิก

- จ่ายเงินสงเคราะหส.อ.ส. รายเดือน์ตามจานวน์
สมาชิกถึงแก่กรรม์ศพละ์20 บาท
- ทายาทได้ รั บ เงิ น สงเคราะห จ านวน(สุ ท ธิ )
ประมาณ์200,000 บาท์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
- ได้สิทธิกู้เงินจากสหกรณออมทรัพยครูกรม์สามัญ
ศึกษา์จากัด์(เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) วงเงินไม่
เกิน์100,000 บาท์ผ่อนชาระไม่เกิน์100 งวด์
อัตราดอกเบี้ย์7.05% ต่อปี

สํานักงาน

อาคารสมานฉันท์ชั้น์4
กระทรวงศึกษาธิการ์ถนนนครราชสีมา์
แขวงดุสิต์เขตดุสิต์กรุงเทพมหานคร์
10300
เบอร์โทรศัพท์สายตรง
ผู้จัดการ
>> 0-2280-5258
ผู้ช่วยผู้จัดการ
>> 0-2628-7791
ฝ่ายบริหารทั่วไป >> 085-120-3003
เบอร์โทรศัพท์ติดต์่อเรื่องต์่าง ๆ ได์้4 หมายเลข
0-2280-4288-9, 0-2280-2948, 0-22805259,
- เรื่องการเงิน - บัญชี กด 104
- เรื่องสินเชื่อ
กด 108-9, 114
- เรื่องกฎหมายและติดตามหนี้ กด 106 , 113
- เรื่องทั่วไป
กด 111
0-2280-2908,
- โทรสาร (Fax)
0-2628-8276

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฯ
โทรศัพท์/โทรสาร์(Fax) 0-2282-7987
เวลาการให้บริการ
รับ-จ่าย เงิน/เช็ค
(ฝาก/ถอน/จ่ายเงินกู)้
08.30 น. - 15.30 น.
รับเช็คเข์้าฝาก
08.30 น. - 11.00 น.
รับ-ส์่ง เอกสารทั่วไป
08.30 น. - 16.30 น.
ยื่นเอกสารขอกู์้
08.30 น. - 16.00 น.

เลขที่บัญชีสําหรับสมาชิกโอนเงิน ให้แก์่สหกรณ์
บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ธนาคารกรุ ง ไทย์จ ากั ด ์สาขา
กระทรวงศึกษาธิการ์เลขที่บัญชี059-1-02776-3
ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด
(เมื่อโอนเงินแล้ว์ต้อง FAX เอกสารการโอน พร้อมชื่อ
และเลขทะเบียนมาด้วย)

รักองค์กร เสมือนบ้าน
รักเพื่อร่วมงาน ดุจพี่นอ้ ง
รักสมาชิกทั้งผอง ดั่งคนในครอบครัว

