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ข้อดีของ e-Book
1. อ่านที่ไหน เมื่อไหร่ ได้ตลอดเวลา เนื่องจากพกไปได้
ตลอดและได้จํานวนมาก
2. ประหยัดการตัดไม้ทําลายป่า เพราะไม่ต้องตัดไม้มา
ทํากระดาษ
3. เก็บรักษาได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ
ประหยัดค่าเก็บรักษา
4. ค้นหาข้อความได้ ยกเว้นว่าอยู่ในลักษณะของภาพ
5. ใช้พื้นที่น้อยในการจัดเก็บ
6. อ่านได้ในที่มืด หรือแสงน้อย
7. ทําสําเนาได้ง่าย
8. อ่านได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง เพราะไม่ยับหรือเสียหาย
เหมือนกระดาษ

พระราชดํารัส
“สหกรณ์” แปลว์่า การทํางานด์วยกัน หมายถึง
ผนึกกําลัง ผู์ทํางานเกี่ยวข์องกันการทํางานที่เกี่ยวข์อง
กันน์้นให้พรักพร์อมกันทุกด์านและต์องกระทํางานนั้น
ด์วยความรู ์์ความสามารถด์วยความซื่ อสั ต ย์ สุจ ริ ต
ด์วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟ์ื้อเผื่อแผ์่กันและกัน จึง
จะเป์นสหกรณ์แท์ซึ่ ง มี แ ต์่ค วามเจริ ญ ก์าวหน์า และ
อํานวยประโยชน์อันพึงประสงค์
(พระตาหนกจิตรลดารโหฐาน์วนที่์๒๖์มีนาคม์พ.ศ.๒๕๒๗)

คานา
คู่ มื อ ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ อ อ ม ท ร พ ย
ครูกรมสามญศึกษา์จากด์ฉบบนี้จดทาขึ้ น
โดยมี ว ตถุ ป ระสงค ในการให ความรู และ
ค าแนะน าสหกรณ แก่ ส มาชิ ก โดยได รวบรวมรายละเอี ย ด
ขอหล กเกณฑ ์ข้ น ตอนต่ า ง์ๆ์ในการให บริ ก าร์เริ่ ม ต้ ง แต่
การสมครเป็นสมาชิก์การหกเงินสะสมค่าหุน์การออมเงิน์การกู
เ งิ น ์ ร ว ม ท้ ง สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ ส ว ส ดิ ก า ร ต่ า ง ์ ๆ์
ที่สมาชิกควรทราบ์เพื่อเป็นประโยชนในการติดต่อ์ดาเนินการ
เรื่องต่าง์ๆ์์ดวยความสะดวกและรวดเรว
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท ร พ ย ค รู ก ร ม ส า ม ญ ศึ ก ษ า ์ จ า ก ด์
มุ่ ง ม่ น ์พ ฒนา์คุ ณ ภาพการบริ ก ารอย่ า งเต มศ กยภาพ
โดยมุ่งเนนความพึงพอใจของสมาชิกเป็ นสาคญ์และหวงเป็น
อย่างยิ่งว่า์คู่มือสมาชิกสหกรณ์จะเป็นประโยชนแก่สมาชิกทุก
ท่าน์ในการถือเป็นแนวปฏิบติไดอย่างถูกตองต่อไป
( นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง )
ประธานกรรมการดาเนินการ์ชุดที่54
สหกรณออมทรพยครูกรมสามญศึกษา์จากด์

1. สมาชิก
1.1 คุณสมบัติของสมาชิก
1) เป็นผูเหนชอบในวตถุประสงคของสหกรณนี้
2) เป็นผูบรรลุนิติภาวะ
3) เป็ น ข าราชการ์หรื อ ข าราชการครู ห รื อ ลู ก จ าง์
ประจา์หรือเจาหนาที่ของรฐ์หรือเจาหนาที่์องคการ
มหาชน หรือเจาหนาที่ตามขอบงคบ์ขอ์32(3)
4) เป็นผูมีความประพฤติและนิสยดีงาม
5) มิไดเป็นสมาชิกในสหกรณออมทรพยอื่น
1.2 การสมัครเข์าเป์นสมาชิก
1) กรอกใบสม ครตามแบบที่สหกรณ กาหนด์และ์
ใหผูบงคบบญชาหรือหวหนาหน่วยงานรบรองในการหกเงิน
เดือนหรือค่าจางหรือบานาญหรือเงิน อื่นใดเพื่อชาระหนี้
หรือภาระผูกพนต่อสหกรณพรอมแนบเอกสาร
- สาเนาบตรประจาตวประชาชน์/สาเนาบตร์
ประจาตวขาราชการ
- สาเนาทะเบียนบาน์และสาเนาทะเบียนสมรส/
หย่า์(ถามี)
- สาเนาใบรบรองการเปลี่ยนชื่อและหรือนามสกุล

- หนงสือรบรองการใชคานาหนาชื่อ์“นาง” หรือ์
“นางสาว”
- สลิปเงินเดือนเดือนสุดทาย
2) สหกรณ จะเกบค่าธรรมเนียมแรกเข า์100 บาท์
พรอมค่าหุนตามระเบียบว่าดวยการถือหุนของสมาชิก์(หุน
ละ์10 บาท) และเมื่อไดรบการอนุมติใหรบเขาเป็น์สมาชิก
ได์ตองชาระค่าหุนรายเดือน์โดยหก์ณ์ที่จ่ าย์ที่ตนสงกด
ของผูสมคร
3) ทาหนงสือแต่งตง้ ผูรบประโยชนตามขอบงคบขอ42
4) กรอกแบบขอเปิ ด บ ญชี เ งิ น ฝากออมทร พย เพื่ อ
ประโยชน ในการโอนเงิ น เข าบ ญชี พ ร อมแนบส าเนา์บ ตร
ประจาตวประชาชน์โดยสหกรณ จะหกเงินเป็นเงินฝาก์500
บาท์เพื่อเปิดบญชีไปพรอมเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา์100
บาท์และค่าหุน์โดยหก์ณ์ที่จ่ายของผูสมคร
1.3 สิทธิของสมาชิก
1) เขาร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเหน หรือ์
ออกเสียงลงคะแนนสรรหากรรมการดาเนินการและผูตรวจ์
สอบกิจการ
2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามญ
3) เสนอหรือไดรบเลือกเป็นกรรมการดาเนินการ

4) ไดรบบริการทางธุรกิจและวิชาการหรือสวสดิการ์
จากสหกรณสิทธิอื่นๆ์ที่กาหนดไวในขอบงคบและระเบียบ์
ของสหกรณ
1.4 หน์าที่ของสมาชิก
1) ตองปฏิบติตามกฎหมาย์ข อบงคบ์ระเบียบ์มติ์
และคาส่งของสหกรณทุกประการ
2) ส่ ง เสริ ม สน บสนุ น กิ จ การของสหกรณ เพื่ อ ให
สหกรณเป็นองคกรที่เขมแขง
3) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ
4) ร่วมมือกบคณะกรรมการดาเนินการพฒนา
สหกรณใหเจริญรุง่ เรืองและม่นคง
1.5 การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ์ดงต่อไปนี้์
1) ตาย
2) ลาออกจากสหกรณ
3) วิกลจริต
4) ตองคาพิพากษาใหลมละลาย
5) ตองคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุก์เวนแต่ความผิด์
ที่กระทาโดยประมาท์หรือความ์ผิดลหุโทษ

6) ถูกออกจากราชการหรืองานประจาตามขอ32(3)
โดยมีความผิด
7) ถูกใหออกจากสหกรณ
การขาดสมาชิ ก ภาพตามข อ์7 สมาชิ ก มี สิ ท ธิ ยื่ น
อุทธรณต่อผูตรวจสอบกิจการ ภายใน หกสิบวนนบแต่วนที่์
ทราบการใหออก
1.6 การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิก์ผูไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณในฐานะผูกูหรือ์
ผู ค้ า ประก นอาจลาออกจากสหกรณ ได โดยแสดงความ์
จานง์เป็ นหนงสือต่ อคณะกรรมการดาเนินการ์และเมื่อ์
คณะกรรมการดาเนินการไดสอบสวนพิจารณา์เหนว่า์เป็น
การชอบดวยขอบงคบ์และอนุญาตแล ว์จึงใหถือว่า์ออก
จากสหกรณได
1.7 การให์ออกจากสหกรณ์
สมาชิกอาจถูกให ออกจากสหกรณ เพราะเหตุอ ย่ า ง
หนึ่งอย่างใดดงต่อไปนี้
1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก์หรือ์ไม่ชาระ์
ค่าธรรมเนียมแรกเขา์หรือไม่ถือหุนคร้งแรก์ตามขอ์38
2) ขาดส่งเงินค่าหุนรายเดือนถึงสามงวดติดต่ อกน์
หรื อ ขาดส่ ง รวมถึ ง หกงวด์ท้ ง นี้ โ ดยมิ ไ ด ร บอนุ ญ าตจาก์
คณะกรรมการดาเนินการ
3) นาเงินกูไปใชผิดความมุ่งหมายที่ใหเงินกูน้น

4) ไม่ จ ดการแก ไขหล กประกน์ส าหรบเงิ น กู ที่เกิด์
บกพร่องใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
5) คางส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าตนเงินหรือดอกเบี้ย์
ติดต่อกนเป็ นเวลาถึงสองเดื อนหรือผิดนดการส่ งเงิน์งวด
ชาระหนี้ดงว่าน้นถึงสามคราว์สาหรบเงินกูรายหนึ่งๆ
6) ไม่ ใ ห ข อความจริ ง เกี่ ย วก บหนี้ สิ น ของตนแก่
สหกรณ เมื่ อ สม ครเข าเป็ น สมาชิ ก ์หรื อ เมื่ อ จะก่ อ ความ์
ผูกพนในหนี้สินต่อสหกรณ
7) จงใจฝ่ า ฝื น ข อบ งคบ์หรือระเบี ย บ์หรือมติ ของ์
สหกรณ หรือประพฤติ การใด์ๆ์อนเป็ น เหตุ ให เหนว่ า ์ไม่
ซื่อสตยสุจริต์หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่อสหกรณไม่ว่า์โดย
ประการใด์ๆ
1.8 สมาชิกสมทบ
การสมัครเข์าเป็นสมาชิก
สมทบ
1) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มีดงนี้
(1) เป็ น ผู เหนชอบในว ตถุป ระสงค ของสหกรณ
(2) เป็ น ผู ศรทธาในระบบสหกรณ และประสงค
จะเขาร่วมกิจกรรมกบสหกรณ
(3) เป็นผูมีความประพฤติและนิสยดีงาม
(4) เป็นบุตร์(ที่บรรลุนิติภาวะ) คูส่ มรสหรือบิดา

มารดาสมาชิก
2) การสมัครเป์นสมาชิกสมทบ ผูสมครตองยื่นใบ
สม ครโดยให สมาชิกซึ่ง เกี่ยวข องเป็นบิด า์มารดา์คู่ ส มรส์
หรือบุตร์เป็นผูรบรอง์พรอมแนบเอกสาร
- ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน์/ ส าเนาบ ตร์
ประจาตวขาราชการ
- สาเนาทะเบียนบ าน์และสาเนาทะเบียนสมรส/
หย่า์(ถามี)ของผูสมครและผูรบรอง
- สาเนาใบรบรองการเปลี่ยนชื่อและหรือนามสกุล
- หนงสือรบรองการใชคานาหนาชื่อ์“นาง” หรือ
“นางสาว”
3) ชํ า ระค์่า ธรรมเนี ย มแรกเข์า 100 บาท ค์่า หุ ์น
แรกเข์า 100 บาท (จ่ายครง้ เดียว)
4) กรอกแบบขอเป์ิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ
ประโยชน ในการโอนเงิ น เข าบ ญชี แ ละฝากเงิ น ์จ านวน
500 บาท
1.9 การได์สิทธิและไม์่ได์รับสิทธิของสมาชิกสมทบ
การได สิ ท ธิ ใ นฐานะสมาชิ ก สมทบเมื่ อ สมาชิ ก สมทบ
ได ปฏิ บ ติ ต ามวรรคก่ อ นแล วย่ อ มได สิ ท ธิ ใ นฐานะสมาชิ ก
สมทบตามที่กาหนด

1) ฝากเงินกบสหกรณ์ตามระเบียบว่าดวยเงินฝาก
แต่ละประเภทมาบงคบใชโดยอนุโลม
2) ใหไดรบเงินปันผลในอตราเดียวกนกบสมาชิก
1.10 การขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
สมาชิ กสมทบต องขาดจากสมาชิ กภาพ์ให เป็ น ไป
ตามขอบงคบสหกรณ ขอ์43

1.11 การลาออกจากสมาชิกสมทบ
สมาชิ ก สมทบต องการลาออก์ให เป็ น ไปตามข อบ งค บ
สหกรณ ขอ์44

2. การถือหุน
2.1 การถือหุ์นของสมาชิก
สมาชิ กทุ กคนต องส่ ง เงิ น ค่ า หุ นเป็ น รายเดื อนต้ ง แต่
เดือนแรกที่เขาเป็นสมาชิกตามอตราส่ วนของจานวนเงินได
รายเดือนของตน์ตามที่กาหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินได ต้งแต่15,000 บาท์- 16,000 บาท์ส่ งค่าหุน์
เดือนละ์75 หุน์เป็นเงิน์750 บาท์ฯลฯ
เงิ น ได ต้ ง แต่ 25,000 บาทขึ้ น ไปี ส่ ง ค่ า หุ น์เดื อ นละ
125 หุน์เป็นเงิน์1,250 บาท

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก์หมายถึงเงินเดือน์
หรือค่าจางประจาซึ่งสมาชิกได รบจากหน่วยงานตนสงกด์
และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่ าดวย์บาเหนจบานาญ์
ซึ่งสมาชิกไดรบจากทางราชการดวย์สมาชิกคนหนึ่งๆ จะ
ถือหุ์นในสหกรณ์เกินกว์่าหนึ่งในห์าของหุ์นทั้งหมดไม์่ได์
2.2 การส์่งชําระค์่าหุ์นรายเดือน
การชาระเงินค่าหุนรายเดือนน้นใหชาระโดยวิธีหก
เงิ น จากเงินได รายเดื อนของสมาชิกในว นจ่ ายเงินได ราย์
เดือนประจาเดือนน้นๆ์ทุกเดือน
การชาระเงินค่าหุนรายเดือน์สาหรบสมาชิกซึ่งออก์
จากราชการที่ไดรบบานาญแต่ไม่ไดหก์ณ์ที่จ่ายหรือมิได รบ
บ านาญตามกฎหมายว่ า ด วย์บ าเหน จบ านาญจากทาง์
ราชการหรือไม่ มีเงินได รายเดือนของตนให ชาระเงินค่าหุน์
รายเดื อนต่ อสหกรณ โดยแสดงความจานงเป็ นหน งสือต่ อ์
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อชาระค่าหุน
1) ดวยเงินสดที่สหกรณ์หรือ
2) โดยส่ ง เงิ น เข าบ ญชี เ งิ น ฝากของสหกรณ ใน์
สถาบนการเงินที่สหกรณกาหนด์หรือ
3) โดยสมาชิกฝากเงินประเภทออมทรพยไวที่
สหกรณและยินยอมใหสหกรณ หกจากเงินฝาก์
ดงกล่าว์หรือ

4) ดวยวิธีการอื่นใดที่สหกรณ์กาหนดเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่สมาชิก
2.3 การงดหรือลดส์่งเงินค์่าหุ์นรายเดือน
1) สมาชิกที่ไดชาระเงินค่าหุนรายเดือนมาแลว
ไม่ น อยกว่ า หนึ่ ง ร อยแปดสิ บ เดื อ นหรื อ เป็ น จ านวนเงิ น
ไม่นอยกว่าหนึ่งแสนบาทและมีหนี้สินกบสหกรณไม่เกิน์รอย
ละแปดสิบของเงินค่าหุนที่สมาชิกผูกูถือไว์ในสหกรณ จะงด
ชาระเงินค่าหุนรายเดือนกได
2) ในกรณีที่สมาชิกได งดชาระค่ าหุนรายเดือนหาก
ต่อไปจะมีหนี้สินกบสหกรณ เกินรอยละแปดสิบ ของ เงินค่า์
หุนที่สมาชิกผูกูถือไวในสหกรณจะตอง ชาระเงิน ค่าหุนราย์
เดือนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว ในระเบียบสหกรณ์ยกเวนการ์
กูเงินที่มีจานวนเงินไม่เกินค่าหุนที่สมาชิกผูน้นถืออยู่
3) สมาชิกที่ถือหุ นรายเดือนมากกว่ าอตราที่กาหนด
ไวในระเบียบสหกรณ มีความประสงคจะลดการชาระค่าหุน
รายเดื อ นลงก ได แต่ ต องไม่ ต่ า กว่ า ที่ ก าหนดไว ในระเบี ย บ
สหกรณ
4) การงดหรื อลดช าระเงิ นค่ าหุ นรายเดื อน์สมาชิก
ตองแจงความจานงเป็นหนงสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ์
แต่ในปีบญชีหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงมากกว่าสองคร้งไม่ได

2.4 การแจ์งยอดจํานวนหุ์น
สหกรณ จะแจ งยอดจ านวนหุ นที่ ส มาชิ ก ถื อ ให
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบญชี
2.5 การจ์่ายคืนค์่าหุ์น
สมาชิ ก จะขาย์หรื อ โอนหุ น์หรื อ ถอนหุ นคื น
ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได
เมื่อสมาชิกขาดสมาชิกภาพ์ตามข อ์43 (1)(2)(3)
และ(5) สหกรณ จะจ่ายเงินคืน์ตามข อบงคบข อ์48 และ์
ขอ์49

3. การรบฝากเงิน
3.1 การฝากเงินออมทรัพย์
1) เปิดบญชีข้นต่า์100 บาท
2) ถอนเงินฝากเมื่อใดกได
3) คานวณดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือตามจานวน์
วนที่ฝากและนาดอกเบี้ยเข าบญชีใหปีละ์1 คร้ง์ใน
วนที่์31 ธนวาคมของทุก ปี์และทบยอดเป็ นเงินตน
ใหม่ในวนที่ 1 มกราคม์ของทุกปี
4) อตราดอกเบี้ย์เงินฝาก์รอยละ์1.00 ต่อปีไม่หก
ภาษีดอกเบี้ย์ณ์ที่จ่าย

3.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1) เปิ ด บ ญชี ข้ น ต่ า ์50,000 บาทฝากคร้ ง ต่ อ ไปไม่
ต่ากว่า์5,000 บาท
2) ถอนเงินฝากไดเดือนละ์1 คร้ง์โดยไม่เสียค่า์ธรรม
เนียมหากถอนคร้งที่สองหรือคร้งต่ อๆไปีในเดือน
เดียวกน์สหกรณจะคิดค่าธรรมเนียม์ในอตรารอย
ละ์1 ของจานวนเงินที่ถอน์แต่ไม่ ต่ากว่าสามรอย
บาท
3) คานวณดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือตามจานวน
วนที่ฝากและนาดอกเบี้ยเข าบญชีให ปีละ์1 คร้ง์
ในว นที่ 31 ธ นวาคม์ของทุ กปี และทบยอดเป็ น์
เงินตนใหม์ในวนที่1 มกราคม์ของทุกปี
4) อตราดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก์ร อยละ์3.00 ต่ อปี หาก
เงินฝากคงเหลือเกิน์10 ลานบาท์รอยละ์3.15
ต่อปีไม่หกภาษีดอกเบี้ย์ณ์ที่จ่าย
3.3 เงินฝากประจํา
1) เปิ ด บ ญชี ข้ 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) ถอนเงินฝากก่ อนครบกาหนดเวลา์สหกรณ จะ
จ่าย์ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ได ฝากไวจริง์คิด
อตรา์ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรพย
3.4 เงินฝากเพิ่มพูนทรัพย์
1) เปิ ด บ ญชี เ ลื อ กฝากได ์ ต้ ง แต่ 1,000 บาท์25,000 บาท
2) ฝากเท่ากนทุกเดือนๆละ์1 คร้ง์24 เดือน์สมาชิก
ที่ มี ค วามประสงค จะฝากรายเดื อ นโดยห กจาก
เงิ น เดื อ น์ณ์ที่ จ่ า ย์สามารถติ ด ต่ อ ขอกรอก์
แบบฟอรมไดจากเจาหนาที่
3) สมาชิกจะมาปิดบญชีและถอนเงินที่ครบกาหนด์
ไดต้งแต่วนที่ฝากของเดือนที่์25 นบจากวนที่์เปิด
บญชีคร้งแรก
4) หากมี ก ารผิ ด เงื่ อ นไขการฝากสหกรณ จะปร บ
เป็นเงินฝากออมทรพย
5) อตราดอกเบี้ย์รอยละ์3.25 ต่อปี เดือนสุดทาย์
รอยละ 10 ต่อปีของตนเงินที่ฝาก์(เฉลี่ยท้ง์24
เดือน์ประมาณรอยละ์3.53)

3.5 วิธีการฝากเงิน
วิธีที่1 การฝากด์วยเงินสด
ผูฝากมาเขียนใบฝากตามแบบของสหกรณที่สานกงาน
สหกรณยื่นเงินพรอมใบฝากและสมุดคู่ฝากประเภทน้น์ๆ
วิธีที่2 การนําฝากด์วยเช็ค
1) เช คที่ น าฝากได ต องเป็ แ คชเชี ย รเช คเท่ า น้ น
หากมีการประทบ์A/C Payee Only ตองส่งจ่าย์
“ชื่ อ สหกรณ ออมทร พย ครู ก รมสาม ญศึ ก ษา์
จ าก ด” เท่ า น้ น ์และลงว นที่ ไ ม่ เ กิ น ว นที่ น าฝาก์
(เชคส่วนตวไม่รบฝาก)
2) ผู ฝากมาเขี ย นใบฝากตามแบบของสหกรณ ที่
สานกงานสหกรณยื่นเชคพรอมใบฝากและ์สมุดคู่
ฝากประเภทน้นๆ์ภายในเวลา์11.00 น. สหกรณ
จะคานวณดอกเบี้ยในวนทาการถดไปีหากส่งหลง
เวลา์11.00 น. สหกรณ จะไม่ บ นทึ ก ์บ ญชี ใ ห
โดยเฉพาะเชคที่ไม่ ใช เช คธนาคาร์กรุงไทยหรือ์
เป็ น เช คต่ า งจ งหว ด์ต องรอเรีย กเกบ จะบ นทึ ก
บญชีต่อเมื่อเชคเรียกเกบไดแลว

วิธีที่3 การนําฝากโดยเข์าบัญชีธนาคาร
สมาชิ ก สามารถน าเงิ น ฝากเข าบ ญชี ธ นาคาร
กรุ ง ไทย์สาขากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร์ บั ญ ชี เ ลขที่ 059-102776 -3 ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา์
จํากัด ไดและนาสาเนาใบโอนเงินเขาบญชีดงกล่าวมา แสดง
ต่อเจาหนาที่์ณ์สานกงานสหกรณพรอมสมุดคู่ฝาก์สหกรณ
จะบนทึกบญชีใหในวนที่สมาชิกนาใบโอนเงิน์มาแสดง
วิธีที่4 การนําฝากผ์่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยใช์Bill
payment
สมาชิ กสามารถเลื อกช่ องทางฝากเงิ น โดยฝากผ่ าน
เคานเตอรธนาคารกรุงไทย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา์ธนาคาร
ธนชาต์ธนาคารทหารไทย์ไดโดยใช์Bill payment และเสีย
ค่าธรรมเนียมตามเงื่ อนไขธนาคาร ซึ่งตองมี์แบบฟอร มใบ์
Bill payment ที่ ส หกรณ ก าหนด์สมาชิ ก ์สามารถดาวน
โหลดได ที่ website ของสหกรณ ท้ ง นี้ ์ สมาชิ ก ต องระบุ
ธุ ร กรรมที่ ส มาชิ ก ท าให ถู ก ต องในแบบ์ฟอร มและ เมื่ อ
ด าเนิ น การเสร จเรี ย บร อยเก บไว เป็ น ์หล กฐานไม่ ต อง
ส่ ง ์FAX ให สหกรณ์รายการของสมาชิ ก ์จะถู ก ส่ ง มาย ง
สหกรณตามระบบเองโดยอตโนมติ

3.6 วิธีการถอนเงิน
ผู เปิ ด บ ญชี แ ละหรื อ ผู ที่ ไ ด ใหเงื่ อ นไขมี อานาจลง์
นามเบิกถอนเงิน์ต องมาเขียนใบถอนเงิน์และลงลายมือ
ชื่อ์ตามแบบของสหกรณ ที่สานกงานสหกรณ ยื่นใบถอน
เงิ น ์พร อมสมุ ด คู่ ฝ ากประเภทน้ น ์ๆ์พร อมแนบบ ตร
ประจาตว์ประชาชนดวย
หากมี การมอบฉนทะการรบเงิ น ์ต องกรอกแบบ
มอบ์ฉนทะใหครบถวนและแนบบตรผูมอบและผูรบมอบ
ดวย
4.1 เงินกู์เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1) เงินกู์เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู์ฉุกเฉิน ATM-ID
(บัตรธนาคารกรุงศรีอยุธยา) วงเงินกู 4 เท่า์ของเงินเดือน
ไม่เกิน์200,000 บาท์และไม่เกิน์95%์ของค่าหุนที่มีอยู่ส่ง์
ชาระคืนไม่เกิน์25 งวด
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.85 % ต์่อป์ี)
2) เงินกู์เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินป์นผล
วงเงินกูไม่เกิน์รอยละ์90 ของเงินปันผลปีก่อน
ไม่ ต องส่ ง ช าระคื น์หกงวดเดี ย ว์เมื่ อที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อนุมติ ์
การจดสรรกาไรสุทธิเปิดใหกูเดือน์ต.ค- ธ.ค์ของทุกปี
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.85์% ต์่อป์ี)

4.2 เงินกู์สามัญ
1) เงินกู์สามัญใช์หุ์นเป์นหลักประกัน วงเงินกูไม่เกิน
95% ของค่าหุน์ชาระคืน์240 งวด์กูไดตลอดท้งเดือนผูที่มี์
หนี้เดิมคางกูวนซ้าไดเมื่อชาระไปแลว์1 งวด
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.85% ต์่อป์ี)
2) เงินกู์สามัญสินเชื่อส์่วนบุคคล ใชหุนเป็นหลก
ประกน์วงเงินกูไม่เกิน์95 % ของค่าหุนชาระคืน์120 งวด์
ผูขอกูตองปลอดหนี้มาแล วไม่นอยกว่า 1 ปีหากกูสินเชื่อ์
ส่วนบุคคลไปแล วสามารถกูวนซ้าได เมื่อชาระหนี้เดิม์ไป
แล ว์1 งวด์สามารถเลื อ กผ่ อ นท้ ง ต นและดอกเบี้ ย หรือ์
ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.60% ต์่อป์ีไม์่มีเฉลี่ยคืน)
3) เงินกู์สามัญ ใช์บุคคลคํ้าประกัน วงเงินกู 50 เท่า
ของเงินเดือนไม่เกิน์3 ลานบาท์วงเงินกูขึ้นอยู่กบอายุ์การ
เป็ น สมาชิ ก ์ค่ า หุ น์เงิ น คงเหลื อ ์หากมี หุ นไม่ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑใหหกเงินกูที่ไดรบเป็นเงินฝากออมทรพยสมทบ์ใหพอ
กบจานวนหุนตามเกณฑ

เกณฑ์อายุค์่าหุ์น เงินคงเหลือ มีดังนี้
เป็นสมาชิก 3 เดือน กูไดไม่เกิน 150,000 บาท์หุน์ 5% เหลือ์15%
เป็นสมาชิก 6 เดือน กูไดไม่เกิน 350,000 บาท์หุน์ 5% เหลือ์20%
เป็นสมาชิก์12 เดือน กูไดไม่เกิน 700,000 บาท์หุน์ 5% เหลือ์20%
เป็นสมาชิก์24 เดือน กูไดไม่เกิน 1,000,000 บาท์หุน 15% เหลือ์20%
เป็นสมาชิก์36 เดือน กูไดไม่เกิน 1,300,000 บาท์หุน์ 20% เหลือ์20%
เป็นสมาชิก์48 เดือน กูไดไม่เกิน 2,000,000 บาท์หุน 20% เหลือ์20%
เป็นสมาชิก์ 60 เดือน กูไดไม่เกิน 3,000,000 บาท์หุน์ 25% เหลือ์20%
(อัตราดอกเบี้ยร์อยละ 6.85 ต์อ่ ป์ีชําระ คืน 120-200 งวด)

4) เงินกู์สามัญโครงการเฉพาะ
(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
วงเงินกูต้งแต่์50,000 บาท์- 400,000 บาท์ชาระคืน
ไม่ เ กิ น ์48 งวด์(ยกเว นซื้ อ รถยนต ไม่ เ กิ น 60 งวด)
มีผูค้า์ประกนหรือใช่หุ่นเป็นหลกประกน
(อัตราดอกเบี้ยร์อยละ 5.80% ต์่อป์ี)

5) เงินกู์สามัญวิทยฐานะหรือเงินประจําตําแหน์่ง
วงเงินกูตามเงินวิทยฐานะหรือเงินประจาตาแหน่ง์
ที่ไดรบและมีเงินคงเหลือหลงหกไม่นอยกว่า์15% ดงนี้
(1) 3,500 บาท์กูไดไม่เกิน์200,000 บาท
(2) 5,600 บาท์กูไดไม่เกิน์300,000 บาท
(3) 9,900 บาทขึ้นไปกูไดไม่เกิน์400,000 บาท์
มี ผู ค้ า ประก นที่ เ ป็ น ผู มี เ งิ น วิ ท ยฐานะหรื อ เงิ น ประจ า์
ตาแหน่งชาระคืน์120 งวด์แต่ไม่เกินเกษียณอายุราชการ
(อัตราดอกเบี้ยร์อยละ 5.80% ต์่อป์ี)
6) เงินกู์สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วงเงินกู 150,000 บาท์และมีเงินคงเหลือหลงหก
ไม่นอยกว่า์15% ของเงินเดือน์ชาระคืน์120 งวด์ผูกูและ์
ผู ค้ า ประก นต องเป็ น สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห
สหกรณออมทรพยครูกรมสามญศึกษา์จากด์(ส.อ.ส.)
(อัตราดอกเบี้ยร์อยละ 6.85% ต์่อป์ี)
7) เงินกู์สามัญสําหรับสมาชิกที่รับบํานาญหรือ
บําเหน็จรายเดือน
มี สิ ท ธิ กู เงิ นสาม ญ์25 เท่ า ์ของเงิ น บานาญหรือ
บาเหนจแต่ไม่เกิน์1,000,000 บาท์ตองยินยอมหกบานาญ
หรือ บาเหนจตนสงกดผ่อนไม่เกินอายุ 80 ปี กาหนดส่งเงิน
ไม่เกิน์240์งวด มีผูค้าประกน์1-2 คน
(อัตราดอกเบี้ยร์อยละ 6.85% ต์่อป์ี)

4.3 เงินกู์พิเศษ
เงิ น กู ์พิ เ ศษ ใช หล กทร พย ค้ า ประก นวงเงิ น กู ์
พิจารณา์ตามเกณฑราคาประเมินของหลกทรพย (ที่ดิน+สิ่ง
ปลูกสราง) ที่ใชเป็นหลกประกน์ผ่อน์ชาระไม่เกิน์300 งวด์
ถึงอายุไม่เกิน์75 ปี
(อัตราดอกเบี้ย ร์อยละ 6.85% ต์่อป์ี)
2) เงิ น กู ์พิ เ ศษ เพื่ อ ที่ อ ยู ์่อ าศั ย ซื้ อ บ านใหม่ ์ ซื้ อ
หองชุ ด ์ปลู กบ าน์ไถ่ ถอนบ านที่ อยู่ อาศย์วงเงิ น กู สู ง สุ ด
ไม่เกิน์10 ลานบาทชาระคืน์ไม่เกิน์300 งวด์คานวณ์ถึง์
อายุไม่เกิน์75 ปีพิจารณาวงเงินกู จากราคาประเมินหลก์
ทรพยค้าประกน์90 - 100 %
(อัตราดอกเบี้ยร์อยละ 5.55% ต์่อป์ีไม์่มีเฉลี่ยคืน)

4.์การจดสวสดิการ
สหกรณ์ได์จัดสวัสดิการไว์ให์แก์่สมาชิกหลากหลาย
ประเภท ดงนี้
5.1 ทุนสาธารณประโยชน เพือ่ เป์นทุนการศึกษาบุตร
ที่กาลงศึกษา์ต้งแต่ระดบอนุบาล-ระดบปริญญาตรี์
ทุนละ1,000 บาท์- 2,000 บาท
(ยื่นคาขอไดประมาณ์เดือนมิถนุ ายน์ของทุกปีรอประกาศ)

5.2 ทุ น สาธารณประโยชน์เพื่อบํ า เพ็ญ กุ ศลศพ บิ ด า
มารดาคู์่สมรส และบุตร
รายละ์3,000 บาท์(กรณีพี่นองเป็นสมาชิกสหกรณ
ใหรายที่ยื่นก่อน)
(ยื่นคาขอรบเงินภายใน์6 เดือนนบจากถึงแก่กรรม)
หลกเกณฑ ใหม่เริ่มใช สาหรบผู ถึงแก์กรรม์ต้ง แต่วนที่์1
ตุลาคม์เป็นตนไปตามมติคณะกรรมการ์ชุดที่์52
5.3 ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช์่วยเหลือกรณีประสบ
อัคคีภัย เช่นไฟไหมบาน์รายละ 1,000 บาท - 5,000 บาท
(แลวแต่กรณีเป็นเจาของ/ผูอาศย/บานเช่า/ความเสียหาย์
ท้งหลง/บางส่วน)
(ยื่นคาขอรบเงินภายใน์6 เดือนนบจากวนประสบภย)
5.4 ทุนสาธารณประโยชนเพื่อช์่วยเหลือกรณีประสบ
ภัยพิบัติวาตภัย อุทกภัย
รอประกาศสหกรณประกาศใหความช่วยเหลือกรณี
เกิดขึ้นกระทบสมาชิกโดยรวม
5.5 เงินช์่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุ ซึ่งตองเป็น
กรณีบาดเจบสาหสและตองพกรกษาตวไม่นอยกว่า์21 วน์
ตามใบรบรองแพทย์รายละ์2,000 บาท์– 4,000 บาท์
(แลว์แต่กรณี)
(ยื่นคาขอรบเงินภายใน์90 วน์นบจากวนประสบอุบติเหตุ)

5.6 เงินบํารุงขวัญสมาชิกอายุครบ 60 ป์ีบริบูรณ์
รายละ์2,000 บาท์- 10,000 บาท์ตาม
อายุการเป็นสมาชิก์2 ปี แต่ไม่ครบ์5 ปี ได์2,000 บาท์
อายุการเป็นสมาชิก์5 ปี์์แต่ไม่ครบ์10 ปี ได 4,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก์10 ปี์แต่ไม่ครบ์15 ปี์ได 6,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก์15 ปี์แต่ไม่ครบ์20 ปี ได 8,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก์ 20 ปี ขึ้นไป
ได ์10,000 บาท
(ยื่นคาขอรบเงินภายใน์180 วนนบถดจากวนเกิด์พรอม์
บตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบาน)
5.7 เงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
อายุครบ์65,70,75,80,85,90,95 และ100ปีบริบูรณ์
ซึ่งจะตองมีอายุการเป็นสมาชิกไม่นอยกว่า์20 ปีตามเกณฑ
ดงนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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

8) เป็นสมาชิกอายุครบ 100 ปีบริบูรณ์จ่ายรายละ 10,000 บาท

(ยื่นคาขอรบเงินภายใน์180 วน์นบถดจากวนเกิด์
พรอมบตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบาน)
(สมาชิกรายใดไม่ มีวันที่ เ กิ ด เดื อนที่ เ กิ ด สหกรณ ยึ ด ให
เป็นวนที่์1 มกราคม์ของปี น้นๆ) หลกเกณฑ ตามระเบียบ์
ใหม่มีผลบงคบใช1 ตุลาคม์2559 ตามมติคณะกรรมการ์ชุด
ที่ 52
5.8 เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแกรรม
ทายาทจะไดรบเงิน
1) ต้งแต่ไดสิทธิการเป็นสมาชิกแต่ไม่ครบ์1 ปี
์์ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์10,000 บาท
2) เป็นสมาชิกครบ์1 ปีแต่ไม่ครบ์5 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์40,000 บาท
3) เป็นสมาชิกครบ์5 ปีแต่ไม่ครบ์10 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์50,000 บาท
4) เป็นสมาชิกครบ์10 ปีแต่ไม่ครบ์15 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์60,000 บาท
5) เป็นสมาชิกครบ์15 ปีแต่ไม่ครบ์20 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์70,000 บาท

6) เป็นสมาชิกครบ์20 ปีแต่ไม่ครบ์25 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์80,000 บาท
7) เป็นสมาชิกครบ์25 ปีแต่ไม่ครบ์30 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์90,000 บาท
8) เป็นสมาชิกครบ์30 ปีแต่ไม่ครบ์35 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์100,000 บาท
9)์เป็นสมาชิกครบ์35 ปีแต่ไม่ครบ์40 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์110,000 บาท
10)์เป็นสมาชิกครบ์40 ปีแต่ไม่ครบ์45 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์120,000 บาท
11)์เป็นสมาชิกครบ์45 ปีแต่ไม่ครบ์50 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์130,000 บาท
12) เป็นสมาชิกครบ์50 ปีแต่ไม่ครบ์55 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์140,000 บาท
13)์เป็นสมาชิกครบ์55 ปีแต่ไม่ครบ์60 ปี
ใหจ่ายเงินสงเคราะห
รายละ์150,000 บาท
14) เป็นสมาชิกครบ์60 ปีขึ้นไป
ใหจ่ายเงินสงเคราะห์ รายละ์ 160,000 บาท์
หลกเกณฑ์ตามระเบียบใหม์ม่ ีผลบงคบใช์1 ตุลาคม์2559
ตามมติคณะกรรมการ์ชุดที5่ 2

การนับเวลาเป็นสมาชิก ใหเริ่มนบเวลา์ต้งแต่วนที่มี
สถานภาพเป็นสมาชิกตามข อบงคบของสหกรณ ฯ์ติดต่อ์
กนไปจนถึงแก่กรรม
บุคคลที่เคยเป็นสมาชิก หรือที่รับโอนมาจากสหกรณ์
อื่น ใหเริ่มนบเวลาต้ งแต่วนที่มีสถานภาพเป็นสมาชิก์ตาม
ว นที่ ส ม ครเป็นสมาชิ กใหม่ หรือ์ในว นที่ สหกรณ ไดรบโอน์
เป็นสมาชิกเรียบรอยแลว
การขอรับเงิน ทายาทยื่นคาขอรบเงินภายใน 180 วน
นบจากสมาชิกถึงแก่กรรม
(ทายาทคื อ ์ทายาทตามหน งสื อ แต่ ง ต้ ง ผู ร บโอน์
ประโยชนตามขอบงคบสหกรณขอ์42)
5.9 เงินสวัสดิการช์่วยเหลือค์่าคลอดบุตร พ.ศ. 2559
สมาชิก์หรือ์คู่สมรสของสมาชิก์ตามกฎหมาย์จะ
ไดรบเงินสวสดิการช่วยเหลือคร้งละ์2,000 บาท์ไม่เกิน์
3 คร้ง์(เริ่ม์1 ตุลาคม์2559)

5. สวัสดิการสําหรับสวัสดิการสําหรับสมาชิกสหกรณ์
์

สวัสดิการ
(1) ทุนสาธารณประโยชนเพื่อ
ทุนการศึกษาบุตรระดบอนุบาล์-ระดบ
ปริญญาตรี์
ทุนละ์1,000-2,000 บาท

หลักเกณฑ์
ตามประกาศของสหกรณ

เอกสารประกอบ
สาเนาทะเบียนบานบุตร
-์กรณีเดกพิการ
สมุดประจาตวเดกพิการ

(2) ทุนสาธารณประโยชนเพื่อกุศลศพบิดา์ ยื่นคาขอรบเงินภายใน์6์เดือน์นบต้งแต่ สาเนาใบมรณบตร/สาเนาทะเบียนบานของ
มารดา์คู่สมรส์และบุตร์ถึงแก่กรรม์ราย วนถึงแก่กรรม
สมาชิ ก /ส าเนาใบทะเบี ย นสมรส/ใบหย่ า /
ละ์3,000 บาท
สาเนาการเปลี่ยนชื่อ/สกุลบุตร์หรือคู่สมรส
ถึ ง แก่ ก รรม์แนบส าเนาทะเบี ย นบ านบุ ต ร
หรือคู่สมรส
(3) ทุนสาธารณประโยชนเพื่อประสบ
*เป็นเจาของบาน/ผูอาศย/บานเช่า
สาเนาทะเบียบานสมาชิกที่ประสบอคคีภ ย/
อคคีภย์รายละ์1,000-5,000 บาท
*พิจารณาความเสียหายท้งหลง/บางส่วน รูปถ่ายสภาพบานที่เสียหาย/หนงสือรบรอง
*ยื่นคาขอรบเงินภายใน์180์วน์
จากสานกงานเขตหรือทองที่เกิดเหตุ
ต้งแต่วนที่ประสบภย

สวัสดิการ

หลักเกณฑ์

เอกสารประกอบ

(4) ทุนสาธารณประโยชนเพื่อภยพิบติ์
วาตภย์อุทกภย

ตามประกาศของสหกรณ

ตามประกาศของสหกรณ

(5) เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบติเหตุ
รายละ์2,000-4,000 บาท

*บาดเจบสาหส์พกรกษาตวไม่นอย
กว่า์21์วน
*ยื่นคาขอรบเงินภายใน์90์วน์นบ
จากวนที่ประสบอุบติเหตุ
ยื่นคาขอรบเงินภายใน์180์วน
นบถดจากวนเกิด

สาเนาบตรประจาตวประชาชน
หรือสาเนาบตรขาราขการ
ใบรบรองแพทย

(6) เงินบารุงขวญสมาชิกอายุครบ์60์ปี
บริบูรณ
2์์ปี ไม่ครบ์5์ปี
2,000์บาท
5์์ปี ไม่ครบ์10์ปี
4,000์บาท
10์ปี ไม่ครบ์15์ปี
6,000์บาท
15์ปี ไม่ครบ์20์ปี
8,000์บาท
20์ปี ขึ้นไป
10,000์บาท

สาเนาบตรประชาชน
หรือสาเนาบตรขาราชการ
สาเนาทะเบียนบาน

สวัสดิการ
(7) เงินสวสดิการสมาชิกอาวุโสอายุครบ
65,70,80,85,90,95์และ์100์ปีบริบูรณ
์เป็นสมาชิก์65์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์70์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์75์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์80์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์85์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์90์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์95์ปี บริบูรณ
์เป็นสมาชิก์100์ปี์บริบูรณ
(8) เงินสงเคราะหสมาชิกถึงแก่กรรมต้งแต่
ไดสิทธิการเป็นสมาชิก์แต่ไม่ครบ์1์ปี
เป็นสมาชิก แต่ไม่ครบ
1์ปี
เป็นสมาชิก ครบ์1์ปี์แต่ไม่ครบ 5์ปี
เป็นสมาชิก ครบ์5์ปี์แต่ไม่เกิน์ 10์ปี

หลักเกณฑ์
มีเกณฑอายุการเป็นสมาชิก์ไม่นอยกว่า์
20์ปี์ตามเกณฑ์ดงนี้
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
สาเนาบตรประชาชนของจริง
สาเนาทะเบียนบานและฉบบจริง

-์สาเนาใบมรณบตรและฉบบจริง
-์สาเนาบตรประจาตวประชาชน
-์สาเนาทะเบียนบานของสมาชิกถึงแก่กรรม
และฉบบจริง
-์สาเนาบตรประชาชนของทายาทผูรบ

สวัสดิการ
เป็นสมาชิก ครบ์10์ปี์แต่ไม่ครบ
เป็นสมาชิก ครบ์15์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์20์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์25์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์30์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์35์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์40์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์45์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์50์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์55์ปี์แต่ไม่เกิน
เป็นสมาชิก ครบ์60์ปี์ขึ้นไป

หลักเกณฑ์
15์ปี
20์ปี
25์ปี
30์ปี
35์ปี
40์ปี
45์ปี
50์ปี
55์ปี
60์ปี

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) เงินสวสดิการช่วยเหลือคลอดบุตรไดรบ * เป็นสมาชิกไม่นอยกว่า์1์ปี
ค่าช่วยเหลือคลองบุตรคร้งละ์2,000์บาท์ *์ยืน่ คาขอรบเงิน์ภายใน์180์วน์นบ
ไม่เกิน์3์คน
จากวนคลอดที่ระบุไวสูติบตร

เอกสารประกอบ
ผลประโยชนปละฉบบจริง
-์สาเนาทะเบียนบานของทายาทผูรบ
ผลประโยชนและฉบบจริง
-์สาเนาทะเบียนสมรส์(ถามี)
- เอกสารเปลี่ยนชื่อ/สกุลของทายาทผูรบ
ผลประโยชน
Z

สาเนาทะเบียนบานสมาชิก
สาเนาใบสูติบตร

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

6. สิทธิประโยชน
6.1 เงินปันผล
สหกรณ ฯ์จะจ่ายเงินปั นผลตามสดส่ วนการถือหุน์
ระหว่างปีใหแก่สมาชิก์อตราตามมติที่ประชุมใหญ่ จดสรร์
ซึ่งเป็นไปตามขอบงคบสหกรณฯ ขอ์24(1) แต่ท้งนี้ตองไม่
เกินอตราที่กาหนดในกฎกระทรวง์(ไม่เกินรอยละ์10 ต่อปี)
โดยไดรบยกเวนภาษีเงินได
6.2 เงินเฉลี่ยคืน
สมาชิ กที่ กู เงิน จากสหกรณ เมื่ อสิ้ นปีบญชี สหกรณ
จะจ่ า ยเงิ น เฉลี่ ย คื น ให ตามส่ ว นจ านวนรวมของดอกเบี้ ย
เงิ น กู ที่ ไ ด ส่ ง ให แก่ ส หกรณ ในระหว่ า งปี อ ตราตามมติ ์ที่
ประชุ ม ใหญ่ จ ดสรร์ซึ่ ง เป็ น ไปตามข่ อ บ งค บสหกรณ
ขอ์24(2) ส่วนสมาชิกที่ผิดนดหรือค างส่งเงินงวดชาระหนี้์
และสหกรณเกบทบไม่ว่าตนเงินหรือดอกเบี้ยในรอบปี บญชี
ใดจะไม่ไดรบเงินเฉลี่ยคืนสาหรบปีน้น
6.3 ดอกเบี้ยเงินฝาก
สมาชิกจะไดรบดอกเบี้ยเงินฝากในอตราที่สูงกว่า์หรือ
อย่างนอยเทียบเท่าอตราดอกเบี้ย์เงินฝากธนาคารพาณิชย

โดยท่วไปและยงได รบยกเวนภาษีเงินไดจากเงินฝาก์ออม
ทรพยและเงินฝากออมทรพยพิเศษ์ซึ่งเป็นไปตาม์ประมวล
รษฎากร์มาตรา์42 (8) (ข)
6.4 ดอกเบี้ยเงินกู์
สหกรณ จะคิ ด ดอกเบี้ ย เงิ น ใหกู แก่ ส มาชิ ก ในอ ตรา
ที่ต่ากว่า์หรือเทียบเท่าอตราดอกเบี้ยเงินกู ธนาคารพาณิชย
หรือสถาบนการเงินอื่น์แต่ที่พิเศษกว่ าคือสมาชิกจะได รบ์
เงินเฉลี่ยคืนตามที่ไดกล่าวมาแลว์นอกจากนี้กรณีสมาชิก์กู
เงินพิเศษ์เพื่อการเคหะ์สามารถขอหนงสือรบรองดอกเบี้ย์
ไปลดหย่อนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดอีกดวย
6.5 การสมัครเป็น สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรั พ ย์ครู ก รมสามั ญ ศึ ก ษา ส.อ.ส.
สมาชิกสามารถสมครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณ ออมทรพย ครูกรมสามญศึกษา์จากด์
(ส.อ.ส.) (อายุไม่เกิน์45 ปีบริบูรณ) โดยสมาชิก
- จ่ายเงินสงเคราะหส.อ.ส. รายเดือน์ตามจานวน์
สมาชิกถึงแก่กรรม์ศพละ์20 บาท
- ทายาทได ร บเงิ น สงเคราะห จ านวน(สุ ท ธิ )
ประมาณ์200,000 บาท์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

- ไดสิทธิกูเงินจากสหกรณออมทรพยครูกรม์
สามญศึกษา์จากด์(เพื่อพฒนาคุณภาพชีวิต)
วงเงินไม่เกิน์100,000 บาท์ผ่อนชาระไม่เกิน์100
งวด์อตราดอกเบี้ย์7.05% ต่อปี

สํานักงาน

อาคารสมานฉนท์ช้น์4
กระทรวงศึกษาธิการ์ถนนนครราชสีมา์
แขวงดุสิต์เขตดุสิต์กรุงเทพมหานคร์
10300
เบอร์โทรศัพท์สายตรง
ผูจดการ
>> 0-2280-5258
ผูช่วยผูจดการ
>> 0-2628-7791
ฝ่ายบริหารท่วไป >> 085-120-3003
เบอร์โทรศัพท์ติดต์่อเรื่องต์่าง ๆ ได์4 หมายเลข
0-2280-4288-9, 0-2280-2948, 0-22805259,
-์เรื่องการเงิน์- บญชี กด์104
-์เรื่องสินเชื่อ
กด์108-9, 114
-์เรื่องกฎหมายและติดตามหนี้ กด์106 , 113
-์เรื่องท่วไป
กด์111
0-2280-2908,
-์โทรสาร์(Fax)
0-2628-8276
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฯ
โทรศพท์/โทรสาร์(Fax) 0-2282-7987
คู่มือสมาชิก์: 39

เวลาการให้บริการ
รับ-จ่าย เงิน/เช็ค
(ฝาก/ถอน/จ่ายเงินกู)
รับเช็คเข์าฝาก
รับ-ส์่ง เอกสารทั่วไป
ยื่นเอกสารขอกู์

08.30 น. - 15.30 น.
08.30 น. - 11.00 น.
08.30 น. - 16.30 น.
08.30 น. - 16.00 น.

เลขที่บัญชีสําหรับสมาชิกโอนเงิน ใหแก์่สหกรณ์
บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ธนาคารกรุ ง ไทย์จ าก ด์สาขา
กระทรวงศึกษาธิการ์เลขที่บญชี059-1-02776-3
ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด
(เมื่อโอนเงินแล ว์ตอง FAX เอกสารการโอน พรอมชื่อ
และเลขทะเบียนมาดวย)

รักองค์กร เสมือนบ้าน
รักเพื่อร่วมงาน ดุจพี่นอ้ ง
รักสมาชิกทั้งผอง ดั่งคนในครอบครัว

