บริการเงินกู้
ประเภทเงินกู้ตามระเบียบสหกรณ์ มี 3 ประเภท
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกู้สามัญ
2.1 เงินกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้าประกัน
2.2 เงินกู้สามัญโดยใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์ค้าประกัน
2.3 เงินกู้สามัญตามโครงการพิเศษ
3. เงินกู้พิเศษ
3.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (ซือบ้าน,สร้างบ้าน,ไถ่ถอนบ้านติด จ้านอง
ธนาคารฯ)
3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อซือที่ดิน
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการกู้เงิน







เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า (6 เดือน ฉฉ)(พิเศษ,สามัญ)
กรณีมีหนีเก่าสามัญ หรือพิเศษต้องช้าระมาแล้ว 18 งวดถึงจะยื่นกู้ใหม่
ต้องสมัครกองทุนฯ และ สส.อค. เพื่อคุ้มครองหนี
สมาชิกต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินกู้ (โดยหักจากเงินกู้)
ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไว้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
สมาชิกผิดนัดช้าระหนีในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้า และหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ งดกู้ 5 ปี

เงินกู้ฉุกเฉิน ( ดอกเบีย 6.50%)
1.
-

กู้ได้ตามสิทธิ แต่สูงสุด ไม่เกิน 200,000 บาท
เงินกู้ฉุกเฉินธรรมดา(ฉฉ.)
ช้าระคืนภายใน 120 งวด(ต้นเท่ากันทุกเดือน)
เงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทไม่ต้องค้าประกัน ,ครูโรงเรียนเอกชนกู้ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องค้า
ประกัน
(แต่วงเงินกู้ต้องไม่สูงกว่าทุนเรือนหุ้นที่มี)
วงเงินกู้เกินกว่า 50,000 ต้องใช้สมาชิกค้าประกัน 1 คน
หลักฐานแนบคาขอกู้
น้างวดช้าระหนีสถาบันการเงินอื่นมาเข้าสูตรด้วย และให้เงินเดือนเหลือ 20%
แนบสลิปเงินเดือนและบัตรสมาชิกผู้กู้, ผู้ค้า
ค้าขอกู้ผู้บังคับบัญชารับรองเงินเดือน สมาชิกข้าราชบ้านาญรับรองตนเองได้

เงินกู้สามัญ (ดอกเบีย 6.50% หรือตามประกาศสหกรณ์ฯ)
กู้ได้ตามสิทธิ สูงสุด ไม่เกิน 2,500,000 บาท ( 240 งวด )
กู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ( 200 งวด)

ประเภทสามัญ
1. สามัญทุนเรือนหุ้น กู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น หรือเงินฝากประจ้ารวมกัน ไม่ต้องใช้คนค้า ไม่ต้องมี
ผู้รับรอง ไม่ต้องให้คู่สมรสยินยอม ยื่นก่อน 15.30 น.ได้รับเงินทันที (ถ้าเงินสดหมดรับเช็ค) แต่มีเงื่อนไขว่า....
ต้องไม่มีมีหนีเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ เพราะกู้ได้สัญญาเดียวเท่านัน (ยกเว้น ฉฉ.)
2. สามัญทั่วไป (ใช้บุคคลค้าประกัน หรือใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน) ช้าระไม่เกิน 240 งวด
- ใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์(ใช้ราคาประเมินของกรมที่ดิน)คนที่จะค้ากี่คนก็ได้รวมกันแล้ว ให้เพียงพอกับ
วงเงินยื่นกู้
- ทุนเรือนหุ้น 15%ของเงินกู้หากไม่พอให้หักจากเงินกู้ในวันท้าสัญญา
โดยค้านวณ วงเงินคาประกัน ตามอัตราเงินเดือนผู้ค้าดังต่อไปนี
ง/ด ไม่เกิน 10,000 บาท
ค้านวณวงเงินค้าฯ 200,000 บาท
ง/ด เกินกว่า 10,000 บาท
ไม่เกิน 15,000 วงเงินค้าฯ 250,000 บาท
ง/ด เกินกว่า 15,000 บาท
ไม่เกิน 20,000 วงเงินค้าฯ 300,000 บาท
ง/ด เกินกว่า 20,000 บาท
ไม่เกิน 25,000 วงเงินค้าฯ 350,000 บาท
ง/ด เกินกว่า 25,000 บาท
ไม่เกิน 30,000 วงเงินค้าฯ 400,000 บาท
ง/ด เกินกว่า 30,000 บาท
ไม่เกิน 35,000 วงเงินค้าฯ 450,000 บาท
ง/ด เกินกว่า 35,000 บาทขึนไป ค้านวณ วงเงินค้าฯ 500,000 บาท
- ผู้กู้ไม่ใช่ข้าราชการกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ใช้ข้าราชการค้า 1 คน
- ผู้กู้ไม่ใช่ข้าราชการกู้เกินกว่า 500,000 บาท ใช้ข้าราชการค้า 2 คนหรือหลักทรัพย์ค้าประกัน
ขันตอนในการใช้บริการเงินกู้
สามัญทุนเรือนหุ้น ค้าประกันหรือเงินฝากประจ้าค้าประกัน ยื่นกู้ได้ทุกวันท้าการ
สามัญมีหนี/สามัญปลอดหนี
1. ยื่นกูไ้ ด้ทุกวันท้าการ
2. กรรมการเงินกู้ พิจารณาอนุมัติ
3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

3. เงินกู้สามัญตามโครงการพิเศษ
คณะกรรมการแต่ล ะชุ ด จั ด ท้ า โครงการเพื่อ บริ ก ารเงิ น กู้ ใ ห้ กั บ สมาชิก ตามภาวการณ์ เศรษฐกิ จ
ณ ปั จ จุ บั น โดยเขี ย นเป็ น โครงการ และก้ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารกู้ โดยออกเป็ น ประกาศใช้ ใ นแต่ ล ะชุ ด
และโครงการทุกโครงการที่ประกาศใช้จะต้องมีเงินปล่อยกู้เหลือจากการปล่อยเงินกู้ตามระเบียบ(3 ประเภท
ข้างบน)ก่อน ถึงจะน้าเงินคงเหลือปล่อยกู้ตามโครงการ
การสินสุดโครงการ สินสุดในปีบัญชี คือ ธันวาคม ของปีนัน หรือสินสุดตาม ที่ก้าหนดไว้ในประกาศ
การชาระเงินกู้ (ดอกเบีย ร้อยละ 6.50 ต่อปี หรือตามประกาศของสหกรณ์) ชาระ 200 งวด เฉลี่ยเงินต้น
และดอกเบีย ต่อเงินกู้ 100,000 บาท ต่องวด(เดือน) 820 บาท
การคานวณสิทธิการกู้สามัญ
สิทธิกู้สามัญ = (เงินได้รายเดือนX80%)-(หุ้นรายเดือน+งวดช้าระหนี ฉฉ.+สถาบันอื่น)
อัตราส่วนช้าระหนีต่อเงินกู้ 100,000 บาท
หลักฐานในการยื่นกู้สามัญ
- เขียนค้าขอกู้หรือสัญญากู้สามัญ และสัญญาค้า
- บัตรสมาชิกสหกรณ์ผู้กแู้ ละผู้ค้าประกัน
- สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน หรือ ( e – money ผู้บังคับบัญชารับรองส้าเนา )
- ภาพถ่ายส้าเนาทะเบียนของผู้กู้และ/ผู้ค้าประกัน พร้อมเจ้าของบัตรรับรองส้าเนา
- ส้าเนาสมุดบัญชีสหกรณ์ ที่จะโอนเงินกู้
- ส้าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่เงินบ้านาญหรือเงินเดือนโอนผ่านบัญชี รายการหักช้าระหนีสหกรณ์และ
รายการหักอื่น ๆ ก่อนเดือนที่ยื่นกู้ (เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่วย บ้านาญฯ,พระพุทธศาสนา,ศูนย์การท่องเที่ยว)
กรณีใช้หลักทรัพย์คาประกัน
1.ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน,น.ส.3 ก.หรือ น.ส.3 ที่เสนอเป็นประกันเงินกู้
2 .หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน(ฉบับจริง)
3 .รูปถ่ายที่ดินหรือบ้าน ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง
4 .ภาพถ่ายส้าเนาทะเบียนบ้านและส้าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
เจ้าของที่ดิน และของคู่สมรส

เงินกู้พิเศษ วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 4,000,000 บาท
กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ชาระ 240 งวด กู้เกิน 2,000,000 บาท ชาระ 360งวด
วัตถุประสงค์ในการกู้
- กู้เพื่อการเคหะ (ซือบ้าน,สร้างบ้าน,ไถ่ถอนบ้านติดจ้านองธนาคารฯ)
- กู้เพื่อซือที่ดิน
หลักเกณฑ์การใช้บริการเงินกู้พิเศษ
- ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- กรณี มีหนีสามัญหรือพิเศษ จะต้องช้าระหนีมาแล้วอย่างน้อย 18 งวด
จึงมีสิทธิยื่นกู้พิเศษได้
- ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของวงเงินกู้ เช่น กู้พิเศษ 4,000,000 บาท
ต้องมีทุนเรือนหุ้น 800,000 บาท ในกรณีที่มีทุนเรือนหุ้นไม่ครบจานวนสหกรณ์ฯ จะหักจากเงินกู้ในวันทา
สัญญากู้
การคาประกันเงินกู้
1. หลักทรัพย์ ค้าประกัน
1.1 ที่ดินใน กทม.,เทศบาล,เขตสุขาภิบาล อ้าเภอเมืองทุกจังหวัด ให้คิด 100 % ของราคา
ประเมินของส้านักงานที่ดิน
1.2 ที่ดินนอกเหนือจากข้อ 2.1 หากติดทางหลวงแผ่นดิน สวนยาง สวนผลไม้ ที่นา ให้คิด 70 %
ของราคาประเมินส้านักงานที่ดิน
1.3 ที่ดินนอกเหนือจากข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ให้คิด 50 % ของราคาประเมินส้านักงานที่ดิน ส้าหรับ
หลักทรัพย์ ในเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ ตังอยู่ในเขตเทศบาล หรือ
อ้าเภอเมือง หรือต้าบลที่ตังที่ว่าการอ้าเภอเท่านัน
2. ส่วนควบ(บ้าน) ราคาประเมินส่วนควบ
- บ้านไม้ 5,500 บาท/ตารางเมตร
- บ้านตึกครึ่งไม้ 7,500 บาท/ตารางเมตร
- บ้านตึกพืนหินอ่อน/ปาเก้ 9,500 บาท/ตารางเมตร
การคานวณพืนที่ส่วนควบ ที่เกิน ชันที่ 1 ให้คิดเพียงกึ่งหนึ่ง
ต้องท้าประกันอัคคีภัยในวงเงินที่ไม่ต่้ากว่าราคาส่วนควบที่สหกรณ์ประเมิน

หลักเกณฑ์การหักค่าเสื่อมส่วนควบ
- บ้านไม้หักค่าเสื่อม ปีละ 5 %
- บ้านไม้หักค่าเสื่อม ปีละ 5 %
- บ้านไม้หักค่าเสื่อม ปีละ 5 %
โฉนด,นส.3 ก.,นส.3 ใช้ค้าประกันได้ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก้าหนด
4. เงินฝากประจา ค้าประกัน 90 
หลักประกัน
- สหกรณ์ฯบังคับ ให้ต้องใช้หลักทรัพย์ที่สมาชิกยื่นกู้เงินเพื่อซือ ให้ใช้เป็นหลักประกันเต็ม
วงเงิน หากหลักประกันยังไม่เพียงพอกับวงเงินที่ท้าสัญญา ก็ให้ใช้หลักทรัพย์อื่น หรือเงินฝากประจ้า
น้ามาเป็นหลักประกันเพิ่มจนเต็มวงเงินกู้
- การจ่ายเงินส้าหรับสมาชิกที่กู้เพื่อสร้างบ้าน สหกรณ์จะจ่ายเป็นงวด
โดยตรวจดูขันตอนกาสร้างบ้านตามล้าดับ
ขันตอนการยื่นกู้พิเศษ
1. ยื่นกู้และท้าสัญญาเงินกู้
2. กรรมการเงินกู้ พิจารณาอนุมัติ
3. ผู้กู้ ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ เพื่อนัดจ้านอง
4. กรณีใช้ส่วนควบ(บ้าน) ผู้กู้ต้องท้าประกันอัคคีภัย โดยตังผู้รับผลประโยชน์
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จ้ากัด จนกว่าจะสินสุดสัญญากู้ (ปีต่อไปหักประกันจากปันผล)
5. ท้าสัญญาเงินกู้
การชาระเงินกู้ (ดอกเบีย ร้อยละ 6.50 ต่อปีหรือตามประกาศสหกรณ์)
1.วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ช้าระ 240 งวด เฉลี่ยเงินต้นและดอกเบีย
ค้านวณในเงินกู้ 100,000 บาท ช้าระต่องวด 745 บาท
2. วงเงินกู้เกิน 2,000,000 บาท ช้าระ 360 งวด เฉลี่ยเงินต้นและดอกเบีย
ค้านวณในเงินกู้ 100,000 บาท ช้าระต่องวด 632 บาท

การคานวณสิทธิการกู้พิเศษ
สิทธิกู้พิเศษ= (เงินได้รายเดือนX80%)-(หุ้นรายเดือน+งวดช้าระหนี ฉฉ.+สถาบันอื่น)
อัตราส่วนช้าระหนีต่อเงินกู้ 100,000 บาท
หลักฐานในการยื่นกู้พิเศษ
คาขอกู้พิเศษ
1. สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน หรือ ( e – money ผู้บังคับบัญชารับรองส้าเนา)
2. ภาพถ่ายบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผู้กู้และคู่สมรส (รับรองส้าเนา)
3. ภาพถ่ายส้าเนาทะเบียนของผู้กู้และคู่สมรส (รับรองส้าเนา)
4. ส้าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่เงินบ้านาญหรือเงินเดือนโอนผ่านบัญชี รายการหักช้าระหนี
สหกรณ์และรายการหักอื่น ๆ ก่อนเดือนที่ยื่นกู้ (เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่วย บ้านาญฯ,พระพุทธศาสนา,
ศูนย์การท่องเที่ยว)
5. ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน,น.ส.3 ก.หรือ น.ส.3 ที่เสนอเป็นประกันเงินกู้
6. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน(ฉบับจริง)
7 .รูปถ่ายที่ดินหรือบ้าน ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง
8 .ภาพถ่ายส้าเนาทะเบียนบ้านและบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน และคู่สมรส
(กรณี หลักทรัพย์มิใช่ของผู้กู้)
9. ภาพถ่ายสัญญาจะซือ จะขายที่ดิน หรือบ้าน (กรณีกู้เพื่อซือดินหรือซ้อที่ดินพร้อมบ้าน)
10. ภาพถ่ายเอกสารแบบรูปและรายการก่อสร้าง(กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน)
11. ภาพถ่ายเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง(กรณีกู้เพื่อร้างบ้าน)
12. ภาพถ่ายใบเสร็จงวดสุดท้ายสถาบันการเงินอื่น และเอกสารสิทธิการไถ่ถอน(กรณีกู้ เพื่อการไถ่
ถอน)
การขอผ่อนผันการชาระหนี
สหกรณ์ได้ก้าหนดกรอบ และหลักเกณฑ์ กรณีสมาชิกขอผ่อนผันช้าระหนีต้องมีสาเหตุความจ้าเป็นที่เกิด
ขึนกับตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว ดังต่อไปนี
1. ประสบอุบัติเหตุ
2. ประสบภัยธรรมชาติ
3. ความเจ็บป่วย
4. ถูกด้าเนินคดี
5. เพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึนไป

ขันตอนในการยื่นคาขอ
1. ท้าหนังสือถึงสหกรณ์ฯ อ้างเหตุตามข้อ 1- 5
2. แนบเอกสารตามอ้างเหตุในข้อ 1- 5
3. ส่งค้าร้องขอ พร้อมเอกสารตามที่อ้างเหตุ ภายใน 1-10 ของเดือน
เมื่อคณะกรรมการพิจารอนุมัติแล้วจะด้าเนินการ งดให้ในเดือนถัดไป
สิทธิที่จะได้รับ
1. สหกรณ์จะงดส่งเฉพาะเงินต้นให้ภายใน 6 งวด(ดอกเบียเก็บปกติ)
2. ยื่นค้าร้องของดส่งเกินกว่า 1 ครังก็ได้ แต่นับรวมแล้ว 1 สัญญา
งดได้ไม่เกิน 6 งวด
(ไม่นับรวมกับการของดส่ง ตามโครงการฯที่คณะกรรมการก้าหนดขึน)

กองทุนเมื่อสมาชิกเสียชีวิตและทุพพลภาพ
1. เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จ้ากัด
- แต่กรณีกหู้ นีสามัญ หรือพิเศษ สมัครได้เท่าที่สหกรณ์ค้านวณเพื่อ ให้เพียงพอกับวงเงินที่ท้าสัญญา(โดยใช้ฐาน
ค้านวณในวงเงินกู้ที่กองละ 60,000 บาทจนครบวงเงินกู้ 600,000 บาท)หากยังไม่พอในการคุ้มครองวงเงินที่กู้
ให้ไปท้าคุ้มครองเพิ่มใน สสอค.วงเงินคุ้มครองโดยประมาณ 600,000 บาท เมื่อรวมกันแล้วยังคุ้มครองไม่พอ
วงเงินที่กู้ ให้กลับมาค้านวณการซือกองทุนเพิ่มให้คุ้มครองวงเงินกู้จนครบวงเงินกู้สามัญที่ยื่นกู้ไว้ ส้าหรับการ
ท้าวงเงินคุ้มครองวงเงินกู้พิเศษ ให้เป็นไปตามความประสงค์ของสมาชิก
- กองทุนกองละ 300 บาท ค่าบ้ารุง 20 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 40 บาท
ส้าหรับการช้าระเงินส้ารองกองทุน อายุเกินกว่า 54 ปี และไม่เคยสมัครกองทุนฯ
ช้าระกองละ 500 บาท
โดยเริ่มต้นช้าระจาก อายุ 55 ปี ให้จ่ายเงินส้ารองกองทุน เริ่มที่ 500 บาท
อายุ 56 ปี ให้จ่ายเงินส้ารองกองทุนเพิ่มกองละ 500 เป็น 1,000 บาท

อายุ 57 ปี ให้จ่ายเงินส้ารองกองทุนเพิ่มกองละ 500 เป็น 1,500 บาท เป็นต้น
ดังนัน วิธีการจ่ายเงินส้ารองกองทุนต่อกองให้บวกเพิ่มตามอายุปีละ 500 บาท เพิ่มไปเรื่อยๆ
การสมัคร (ต้องน้าหลักฐานสมัครด้วยตนเองเท่านัน)
หลักฐาน
- ใบสมัครพร้อมส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
- บัตรประจ้าตัวสมาชิก
การชาระเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ
1. สมัครครังแรกช้าระเป็นเงินสด หรือหักจากเงินกู้ในวันท้าสัญญา
2. สินปีสหกรณ์ค้านวณเงินสงเคราะห์แล้วจะส่ง หักจากเงินปันผล
สูตร = จ้านวนเงินกองทุนที่จ่ายให้ทายาททังสิน(ปีบัญชี)
จ้านวนกองทุนทังหมด(ปีบัญชี)
การจ่ายเงินกองทุนให้กับทายาท ตามวงเงินดังนี
1. เป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่เกิน 4 ปี เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทายาท
กองละ 60,000 บาท
2. เป็นสมาชิกกองทุนฯ เกินกว่า 4 ปี ไม่เกิน 6 ปี เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทายาท
กองละ 80,000 บาท
3. เป็นสมาชิกกองทุนฯ เกินกว่า 6 ปี ขึนไป เสียชีวิตหรือทุพลภาพ จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทายาท กองละ
100,000 บาท

2. เงินสงเคราะห์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
หลักเกณฑ์
- ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จ้ากัด
- ในขณะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้นสังกัด อายุไม่เกิน 55 ปี
วงเงินคุ้มครอง /การชาระเงิน
- จ่ายเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตรายละ 400,000 บาท
- สหกรณ์จัดสรรเงินงบประมาณประจ้าปีจ่ายเงินแทนสมาชิกทุกราย

3. เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.) วงเงินคุ้มครอง
600,000 บาท
หลักเกณฑ์
- ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จ้ากัด
(ส้าหรับสมาคมหลัก)และคู่สมรส เป็นสมาชิกสมทบสามารถสมัครได้
- การสมัครให้เป็นไปตามระยะเวลา และอายุของผู้สมัครตามตาราง ของสมาคม สสอค. ก้าหนด
เอกสารหลักฐาน /ค่าสมัคร
1. ส้าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3. ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) แนบ คร.2 การใช้ น.ส.หรือสกุลเดิม จ้านวน 2 ฉบับ
4. ส้าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์โรงเพยาบาลรัฐบาล(อายุไม่เกิน 30 วัน)
-ค่าสมัคร 20 บาทค่าบ้ารุงรายปี 20 บาทเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท ครังเดียวในรอบปี
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัคร สอบถาม www.thaiftsc.com

3. การชาระเงินสงเคราะห์
1.ช้าระครังแรกเป็นเงินสด เป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าทังปี ไม่เกิน 4,000 บาท
2.ช้าระครังต่อไป สหกรณ์ฯจะหักจากเงินปันผล ถ้าเงินปันผลไม่พอสหกรณ์จะส่งเรียกเก็บไปพร้อมกับใบเสร็จ
รายเดือน

4. เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (สส.ชสอ.) วงเงินคุ้มครอง 600,000 บาท
หลักเกณฑ์
4.1 คุณสมบัติสมาชิก ประเภทสามัญ
- ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จ้ากัด
- อายุไม่เกิน 57 ปี
- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันที่ สมัคร
4.2 คุณสมบัติสมาชิก ประเภทสมทบ

- ต้องเป็นคู่สมรสของสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(สส.ชสอ.)
- ต้องเป็น บิดา มารดา ของสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(สส.ชสอ.)
- ต้องเป็น บุตร บุตรบุญธรรม ของสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) (ที่บรรลุนิติภาวะ)
- อายุไม่เกิน 57 ปี
- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันที่ สมัคร
เอกสารหลักฐาน /ค่าสมัคร
1.ส้าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
2.ส้าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3.ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
4.ส้าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
5.ใบรับรองแพทย์โรงเพยาบาลรัฐบาล(อายุไม่เกิน 30 วัน)
6. ส้าเนาบัตรและส้าเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์
7.แบรายงานสุขภาพตนเอง
8.ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบ้ารุงรายปี 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ครังเดียวในรอบปี
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัคร สอบถาม www.fscct.or.th
การชาระเงินสงเคราะห์
1.ช้าระครังแรกเป็นเงินสด เป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าทังปี ไม่เกิน 4,800 บาท
2.ช้าระครังต่อไป สหกรณ์ฯจะหักจากเงินปันผล ถ้าเงินปันผลไม่พอสหกรณ์จะส่งเรียกเก็บไปพร้อมกับใบเสร็จ
รายเดือน
การตังผู้รับโอนประโยชน์
- สมาชิกจะต้องท้าเป็นหนังสือตังบุคคลผู้หนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมี
อยู่ ในสหกรณ์ และเมื่อตนเสี ยชีวิตนัน หนังสื อตังผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านีต้องท้าตามความ
ลักษณะพินัยกรรม การเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตังผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้ ก็ต้องทา
เป็นหนังสือ

