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ค�ำน�ำ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2516 มีวัตถุประสงค์
ที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์และให้กู้ยืมเพื่อการอันจ�ำเป็นและมีประโยชน์ โดยมี
สมาชิกแรกเข้า 2,605 คน มีทุนเรือนหุ้น เมื่อก่อตั้ง 106,290 บาท มีก�ำไรสุทธิครั้งแรก 178,026.75 บาท
ผลการด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา สหกรณ์ฯ สามารถด�ำเนินการได้ผลตามเป้าหมายในระดับทีน่ า่ พึงพอใจ
ผลก�ำไรที่ได้จะถูกจัดสรรไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยเป็นทุนส�ำรอง ซึ่งถือเป็นก�ำไรที่
สะสมไว้ กับสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือจะได้จัดสรรกลับคืนไปยังสมาชิก ในรูปของด้วยเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
และการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิก อาทิ
1. ช่วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี
2. ช่วยสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย
3. ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ซึ่งปัจจุบันวงเงินสูงสุดที่ให้การสงเคราะห์ เป็นเงิน
100,000 บาท
เมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินทัว่ ไปแล้ว นับได้วา่ สหกรณ์ฯ เป็นสถาบันการเงินทีม่ นั่ คง และ
ให้ประโยชน์แก่สมาชิกเป็นอย่างดี
ในส่วนของการด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาสหกรณ์ฯ คณะกรรมการด�ำเนินการซึง่ เป็นผูท้ สี่ มาชิกได้เลือก
เข้าไปเป็นตัวแทนบริหารงานของสหกรณ์ฯ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้สหกรณ์ฯ มีความเจริญ
ก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถให้บริการแก่สมาชิกอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
ส�ำหรับคู่มือตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ฉบับนี้ ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือ
ของตัวแทนสหกรณ์ฯ ประจ�ำเทศบาลต่าง ๆ และเมืองพัทยา เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการสมาชิก
สหกรณ์ฯ ซึ่งจะท�ำให้สมาชิกได้รับบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว
ในนามคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ขอขอบคุณตัวแทน
สหกรณ์และสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ฯ ด้วยดีตลอดมา
และหวังว่าคู่มือตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ตัวแทน
สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 42
พฤษภาคม 2557
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ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด คือบุคคลทีเ่ ทศบาลแต่งตัง้ เพือ่ ปฏิบตั งิ านของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ อาทิ
การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ การขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
การขอกู้เงินประเภทต่าง ๆ การจ่ายเงินต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก เช่น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินค่า
หุ้น การน�ำส่งเงินตามรายการเรียกเก็บประจ�ำเดือนให้แก่สหกรณ์ฯ
การลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ
- หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินเพื่อช�ำระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่น ๆ
- แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับหักค่าใช้จ่ายคงเหลือส�ำหรับใช้จ่ายสุทธิ

ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติ
ให้ปรับอัตราค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ฯ เป็น 60.- บาท ต่อสมาชิก 1 คนต่อปี ส่วนเทศบาลใดได้รับ
ค่าตอบแทนไม่เกิน 500.- บาท ให้ได้รับ 500.- บาท โดยสหกรณ์ฯ คิดค่าตอบแทนให้ ตามจ�ำนวนสมาชิก
ของแต่ละเทศบาล ณ วันสิ้นปี และจ่ายเงินค่าตอบแทนหลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี

การเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก		
ในแต่ละเดือนสหกรณ์ ฯ จะส่งหนังสือเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก ให้เทศบาลต่าง ๆ และ
เมืองพัทยาเพื่อหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินเดือนและน�ำส่งสหกรณ์ ฯ ในวันนั้น กรณี
มีเหตุจำ� เป็นให้สง่ เงินในวันรุง่ ขึน้ หรือวันเปิดท�ำการแรกหลังวันหยุดราชการ โดยให้ตวั แทนสหกรณ์ ฯ
ด�ำเนินการ ดังนี้
1. เรียกเก็บเงินจากสมาชิกตามรายการจ�ำนวนเงินซึง่ สมาชิกส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ แล้วรวบรวม
เงินดังกล่าวส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ โดย
1.1 โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ธนาคารหนึ่งธนาคารใด คือ
- ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกพระยาศรี บัญชีเลขที่ 045-1-13731-0
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สาขาพาหุรัด บัญชีเลขที่ 003-1-17932-1
- ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว บัญชีเลขที่ 111-0-13547-0
2
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1.2
1.3
			
			

ส่งตัว๋ แลกเงินธนาคารใดธนาคารหนึง่ สัง่ จ่าย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ส่งเป็นตัว๋ แลกเงินไปรษณีย์ หรือธนาณัตสิ งั่ จ่าย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ณ ที่ทำ� การไปรษณียม์ หาดไทย 10206
ค่าธรรมเนียมการส่งเงิน สหกรณ์ ฯ รับผิดชอบ

2. ตัวแทนสหกรณ์ ฯ ที่เรียกเก็บเงินได้แล้ว โปรดมอบใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกเพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน และส่งเอกสารให้สหกรณ์ ฯ ดังต่อไปนี้
2.1 ใบน�ำส่งเงินประจ�ำเดือน........................ จ�ำนวน 2 ฉบับ เมื่อสหกรณ์ ฯ ได้รับเงินแล้ว
จะได้ส่งส�ำเนาให้ให้เทศบาลเก็บไว้เป็นหลักฐาน จ�ำนวน 1 ฉบับ
2.2 ส�ำเนาการโอนเงิน
กรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือเก็บได้เพียงบางส่วน ให้ส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริง
คืนสหกรณ์พร้อมแจงรายละเอียดในรายการสมาชิกที่เรียกเก็บเงินได้รายเดือนไม่ได้
กรณีที่สมาชิก ตาย วิกลจริต ต้องค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย ลาออกจากราชการหรือ
งานประจ�ำ ถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจ�ำโดยมีความผิด บุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคล
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ขอให้เทศบาลแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ ทราบโดยเร็ว
พร้อมทัง้ หักเงินรายได้ บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ เงินสะสม หรือเงินอืน่ ใดที่สมาชิกจะพึงได้รับจากเทศบาล
ช�ำระหนีค้ งค้างให้สหกรณ์ฯ ด้วย
กรณีทไี่ ด้รบั เงินกูส้ ามัญใหม่ ภายในเดือนทีส่ หกรณ์ฯ ได้สง่ ใบเสร็จรับเงินทีเ่ รียกเก็บประจ�ำเดือน
สมาชิกจะต้องช�ำระเงินตามใบเสร็จรับเงินทีส่ ง่ ไปเรียกเก็บ เนือ่ งจากการจ่ายเงินกูส้ ามัญใหม่ สหกรณ์ฯ
ได้หักหนี้ตามใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บประจ�ำเดือน

การหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้เทศบาลต้องหักเงินได้รายเดือน
ให้สหกรณ์ฯ เป็นอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครอง แรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ตัวแทนสหกรณ์ฯ บางเทศบาลละเลยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กล่าวคือ ไม่หกั เงินได้รายเดือน
ของสมาชิกเพื่อช�ำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ฯ เป็นอันดับแรก ท�ำให้สมาชิกมีเงินได้
รายเดือนคงเหลือไม่เพียงพอในการช�ำระหนี้ หรือภาระผูกพันอืน่ ทีม่ ตี อ่ สหกรณ์ฯ อันจะส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินกิจการ สหกรณ์ฯ ซึง่ ด�ำเนินกิจการเพือ่ ผลประโยชน์ของมวลสมาชิกซึง่ เป็นข้าราชการ
สังกัดเทศบาลทัว่ ประเทศ การกระท�ำ ดังกล่าวถือได้ว่ากระท�ำผิดกฎหมายโดยชัดเจน
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สหกรณ์ ฯ จะแจ้งเตือนเทศบาลที่ค้างส่งเงินตามรายการเรียกเก็บเงินประจ�ำเดือน ให้น�ำส่งเงิน
ที่ค้างภายใน 10 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือหากเลยก�ำหนดเวลาดังกล่าว สหกรณ์ฯ มีความจ�ำเป็น
ต้องยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับที่ค้างส่งเงินตามรายการเรียกเก็บต่อไป จะมีผลต่อสมาชิกภาพของสมาชิก
รายนั้น ๆ ไม่ได้รับเงินปันผล และ/หรือเงินเฉลี่ยคืน ถูกระงับการกู้เงินทุกประเภทเป็นระยะเวลา 6 เดือน
และอาจถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

ค�ำแนะน�ำสมาชิกในการช�ำระเงินให้แก่สหกรณ์ฯ
สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถช�ำระเงินให้แก่สหกรณ์ฯ ได้ ดังต่อไปนี้
J โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ธนาคารหนึ่งธนาคารใด คือ
-  ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกพระยาศรี บัญชีเลขที่ 045-1-13731-0
-  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สาขาพาหุรัด บัญชีเลขที่ 003-1-17932-1
-  ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว บัญชีเลขที่ 111-0-13547-0
J ส่งตั๋วแลกเงินธนาคารใดธนาคารหนึ่ง สั่งจ่าย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
J ส่งเป็นตั๋วแลกเงินไปรษณีย์หรือธนาณัติ สั่งจ่าย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
		 ณ ที่ทำ� การไปรษณียม์ หาดไทย 10206
เมื่อส่งเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องถ่ายเอกสารส�ำเนาการส่งเงิน เขียนชื่อ นามสกุล เลขทะเบียน
สมาชิก วัตถุประสงค์การช�ำระเงิน จ�ำนวนเงินที่ช�ำระหักค่าธรรมเนียมแล้วและวันที่โอน ให้ชัดเจน
แล้วส่ง FAX มาที่สหกรณ์ฯ เบอร์ 0-2622-1595 เมื่อส่ง FAX มาแล้วกรุณาโทรศัพท์กลับมาอีกครั้ง
เพื่อสอบถามว่า FAX ที่ส่งมาถึงสหกรณ์ฯ ได้รับเรียบร้อยหรือไม่
J ใช้แบบฟอร์มใบแจ้งช�ำระเงิน ผ่าน บจม.ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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การจ่ายเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
เงินกู้
J สหกรณ์ฯ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
J กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ�ำกัด (มหาชน) จะส่งเป็นตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้สมาชิก
J จ่ายเป็นเงินสด หากสมาชิกมารับด้วยตนเองทีส
่ ำ� นักงานสหกรณ์ฯ แต่ตอ้ งไม่เกิน 30,000 บาท
เงินค่าหุ้น
สหกรณ์ฯ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
J กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ�ำกัด (มหาชน) จะส่งเป็นตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้สมาชิก
J จ่ายเป็นเงินสด หากสมาชิกมารับด้วยตนเองทีส
่ ำ� นักงานสหกรณ์ฯ แต่ตอ้ งไม่เกิน 30,000 บาท
J กรณีเป็นทายาทจะจ่ายเป็นตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
J

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
J จ่ายให้เทศบาลที่สมาชิกสังกัด เพื่อน�ำไปจ่ายให้สมาชิกเป็นรายคนต่อไป

การจ่ายเงินสงเคราะห์ต่าง ๆ
เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย ประสบอุบัติเหตุ
J จ่ายให้เทศบาลที่สมาชิกสังกัด เพื่อน�ำไปจ่ายให้สมาชิกเป็นรายคนต่อไป
เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
J จ่ายให้เทศบาลที่สมาชิกสังกัด เพื่อน�ำไปจ่ายให้กับผู้รับโอนประโยชน์ หรือทายาท ของ
สมาชิกต่อไป
เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
J จ่ายให้เทศบาลที่สมาชิกสังกัด เพื่อน�ำไปจ่ายให้สมาชิกเป็นรายคนต่อไป
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2. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
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สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงินอยู่ก่อน เว้นแต่จะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้อีกเพื่อประโยชน์ในการถือหุ้นก็ได้ แต่ไม่ให้ได้รับเงินกู้จนกว่าจะได้ลาออก
จากสมาชิกในสหกรณ์เดิมแล้ว หรือผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อ 38
(5) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ก. เป็นพนักงานหรือพนักงานผู้รับบ�ำนาญสังกัดเทศบาลหรือเมืองพัทยา
ข. เป็นลูกจ้างประจ�ำสังกัดเทศบาล เมืองพัทยา หรือสถานธนานุบาลของเทศบาลหรือ
เมืองพัทยา
ค. เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ง. เป็นลูกจ้างของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลหรือเมืองพัทยา
จ. เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ฉ. เป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางตั้งแต่ระดับ 8
ขึ้นไป
		

สมาชิกสมทบ
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาล หรือเมืองพัทยา
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
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หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างของผูส้ มัคร
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3. หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ถ้ามี) และต้องใช้แบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ เท่านั้น
4. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินเพือ่ ช�ำระหนี้ หรือภาระผูกพันอืน่ ทีม่ ตี อ่ สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
5. ส�ำหรับสมาชิกสมทบ ต้องมีส�ำเนาหนังสือสัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจฉบับปัจจุบัน
หมายเหตุ 		ไม่ต้องส่งเงินสด/ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ มาพร้อมกับใบสมัคร สหกรณ์ฯ จะเก็บเงิน
			ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าหุ้น โดยหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่าย
			การลงลายมือชือ่ ในเอกสารการขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ทกุ แห่งจะต้องเป็นลายมือชือ่
		 ที่เหมือนกันทั้งหมด
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์สมาชิก เป็นหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ในเรื่องเงิน
ค่าหุ้น เงินค่าหุ้นรายเดือน เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ย เงินสงเคราะห์ และเงินอื่น ๆ โดย
มอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ ตามภาระผูกพันทีม่ ตี อ่ กัน ส่วนทีเ่ หลือมอบให้บคุ คลทีม่ รี ายชือ่ ระบุไว้ในหนังสือ
ฉบับนี้ โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ก�ำหนด ให้เทศบาลถ่ายส�ำเนาจ�ำนวน 2 ฉบับ เก็บ
ไว้เป็นหลักฐานที่สมาชิก 1 ฉบับ และเทศบาล 1 ฉบับ ส�ำหรับต้นฉบับส่งสหกรณ์ ฯ เมื่อสมาชิกถึงแก่
กรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ จะจ่าย ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ย และผลประโยชน์
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้

ข้อผิดพลาดในการกรอกรายละเอียดหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1. ไม่ระบุ ชื่อ – นามสกุล ของผู้รับโอนประโยชน์
2. ไม่ระบุ อายุ ของผู้รับโอนประโยชน์
3. ไม่ระบุ ความสัมพันธ์ ของผู้รับโอนประโยชน์
4. สมาชิกผู้แสดงเจตนาไม่ได้ลงลายมือชื่อ
5. สมาชิกผู้แสดงเจตนาไม่ได้ลงลายมือชื่อตัวอย่าง 2 ลายมือชื่อ ในช่องบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
(โปรดลงลายมือชื่อให้เหมือนกันทั้ง 2 ลายมือชื่อ)
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6. ผู้บังคับบัญชา ไม่ได้ลงลายมือชื่อด้านหน้าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
7. พยาน ไม่ได้ลงลายมือชื่อด้านหน้าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
8. พยาน 2 ราย ไม่ได้ลงลายมือชื่อด้านหลังหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
9. ไม่ระบุ วัน/เดือน/ปี ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
10. ขอให้ส่งหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับจริง (แบบฟอร์มสีฟ้า) ให้สหกรณ์ฯ เท่านั้น
(ส�ำเนาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 2 ฉบับ เก็บไว้ที่เทศบาล และสมาชิก คนละ 1 ฉบับ
11. ไม่ให้ส�ำเนาแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ขอให้ท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ใหม่ในแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ ส่งให้ (ถ้าแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์หมด ให้แจ้งสหกรณ์ฯ
เพื่อจะได้ส่งแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ต่อไป
หมายเหตุ 1. ขอให้กรอกข้อความในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ครบถ้วนทุกช่อง ถ้าต้องการ
เปลีย่ นแปลง แก้ไข ขอให้ขีดฆ่า และสมาชิกผู้แสดงเจตนาพร้อมพยาน 2 คน ลงลายมือ
ชื่อก�ำกับไว้
2. หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับโอนประโยชน์ขอให้ท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ใหม่
				 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (สีฟ้า) ที่สหกรณ์ฯ ส่งให้เท่านั้น

การถือหุ้น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ต้องถือหุน้ รายเดือนตามเกณฑ์เงินได้รายเดือน
ของสมาชิก ดังต่อไปนี้

ไม่เกิน
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า

อัตราเงินเดือน
5,000
5,000
ถึง
6,000
ถึง
7,000
ถึง
8,000
ถึง
9,000
ถึง
10,000
ถึง

6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
12,000
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250
300
350
400
450
500

จำ�นวนหุ้น
20
25
30
35
40
45
50
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เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า

อัตราเงินเดือน
12,000
ถึง
14,000
ถึง
16,000
ถึง
18,000
ถึง
20,000
ถึง
22,000
ถึง
24,000
ถึง
26,000
ถึง
28,000
ถึง
30,000 ขึ้นไป

14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000

จำ�นวนเงิน
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500

จำ�นวนหุ้น
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 400 หุ้น เป็นเงิน 4,000 บาท
เมือ่ สมาชิกมีคำ� ขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการด�ำเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว เห็นว่า
สมาชิกนัน้ ตกอยูใ่ นพฤติการณ์อนั ท�ำให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึน้ ด้วยเจตนา
อันไม่สจุ ริตของตน คณะกรรมการด�ำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกงดหรือลดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนชัว่
ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควรก็ได้
สมาชิกทีส่ ง่ เงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าแปดสิบสีเ่ ดือน หรือเป็นจ�ำนวนเงินไม่นอ้ ยกว่าสามหมืน่ โดย
ไม่มหี นีส้ นิ และภาระผูกพันกับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน หรือลดจ�ำนวนการถือหุน้ รายเดือน
ลง ก็ได้ โดยแจ้งความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ		

การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้ำประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
ได้ ส อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้ วยข้ อ บั งคั บ และอนุ ญาตแล้ วจึ งให้ ถือ ว่ า ออกจาก
สหกรณ์ได้
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ส�ำหรับสมาชิกที่เคยลาออกไปแล้วจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้นั้น จะสมัครได้เมื่อลาออกไป
แล้วเป็นเวลาหนึ่งปี จึงจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ และจะมีสิทธิกู้เงินฉุกเฉินได้ต้องส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนแล้วเป็นเวลาหกเดือน และกู้เงินสามัญได้เมื่อส่งเงินค่าหุ้นแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
การขอลาออกจากสมาชิกและรับเงินค่าหุน้ ก่อนสิน้ ปี (31 ธันวาคม) จะไม่มสี ทิ ธิรบั เงินปันผล
ในปีที่ลาออก
การขอลาออกจากสมาชิกและรับเงินค่าหุ้นคืนในปีถัดไป มีสิทธิรับเงินปันผลในปีที่ลาออก
สหกรณ์ฯ จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้กับสมาชิกที่ขอลาออกต่อเมื่อสมาชิกไม่มีหนี้สินในฐานะผู้กู้หรือ
ผู้ค�้ำประกันเท่านั้น
		

การขาดจากสมาชิกภาพ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ตาย
ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
วิกลจริต
ต้องค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย
ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ�ำโดยมีความผิด
ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
บุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

การให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
(1) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการด�ำเนินการ
(2) น�ำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) ไม่ จั ด การแก้ ไขหลั ก ประกั น ส� ำ หรั บ เงิ น กู ้ ที่ เ กิ ด บกพร่ อ งให้ คื น ดี ภ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
(4) ค้างส่งเงินงวดช�ำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้ถึงสามคราว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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(5) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกีย่ วกับหนีส้ นิ ของตนแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ เมือ่ สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ
เมือ่ จะก่อความผักพันในหนีส้ นิ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ในฐานะผูก้ ู้ หรือผูค้ ำ�้ ประกัน หรือเมือ่ มีความผูกพัน
ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่แล้ว
(6) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบหรือมติของสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือประพฤติการใด ๆ
อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ว่าโดยประการ
ใด ๆ ค�ำแนะน�ำส�ำหรับสมาชิก

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับสมาชิก
1. สมาชิกจะประสงค์ส่งเงินงวดช�ำระหนี้ และเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่ม ให้แจ้งให้สหกรณ์ฯ
ทราบล่วงหน้า
2. สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้ ในปีใด จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
3. การช�ำระเงินไม่ครบจ�ำนวน หรือตามก�ำหนดเวลาอาจมีผลต่อการค�ำนวณดอกเบี้ยในเดือน
ถัดไป และมีผลกระทบต่อการค�ำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันสิ้นปี
4. ถ้ า เดื อ นใดสมาชิ ก ที่ ช� ำ ระเงิ น โดยวิ ธี หั ก เงิ น ได้ ร ายเดื อ น ไม่ ถู ก หั ก เงิ น ได้ ร ายเดื อ น
ให้แจ้งพนักงานเทศบาลที่เป็นตัวแทนสหกรณ์ หรือแจ้งให้สหกรณ์ทราบทันทีที่ทราบ ทั้งนี้ ไม่ควรเกิน
3 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน
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3. การให้บริการด้านเงินกู้
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การให้บริการด้านเงินกู้

		
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด มีบริการด้านเงินกู้ ดังต่อไปนี้
สมาชิก
			  เงินกู้สามัญ
			  เงินกู้สามัญเพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
			  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (20 งวด)
			  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM
สมาชิกสมทบ
			  เงินกู้สามัญ
			  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สมาชิกสมทบ)

เอกสารประกอบการขอกู้เงินทุกประเภท
1. บัตรประจ�ำตัวประชาชน และบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกใบ ที่ใช้ประกอบค�ำขอกู้
ต้องไม่หมดอายุในวันที่รับเงินกู้
2. แบบฟอร์มสหกรณ์ ฯ ใช้ถ่ายเอกสารได้ แต่จะต้องถ่ายให้ชัดเจน ห้ามย่อ, ห้ามขยาย
3. ส�ำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส�ำเนาถูกต้อง โดยผู้ที่มีชื่อในเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรอง
ด้วยตนเอง
4. การลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งหมด จะต้องเป็นลายมือชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด
5. การแก้ไขข้อความในเอกสารให้ขีดเส้นทับแล้วให้ผู้กู้ หรือผู้ค�้ำประกันลงลายมือชื่อก�ำกับ
การแก้ไขนั้น และห้ามใช้น�้ำยาลบค�ำผิด

การสอบถามรายละเอียดผู้ค�้ำประกันเงินกู้สามัญ
ข้อมูลการค�้ำประกันสมาชิกอื่นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็น
ความลับไม่เปิดเผยให้กบั บุคคลอืน่ ดังนัน้ เพือ่ รักษาไว้ซงึ่ สิทธิสว่ นบุคคลของสมาชิกโดยรวม จึงได้กำ� หนด
แนวทางการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวไว้ดังนี้
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(1) สมาชิกอาจขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเองทีส่ ำ� นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
ออมทรัพย์ ไม่รับสอบถามทางโทรศัพท์ เนื่องจากไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นสมาชิกเจ้าของข้อมูลจริง
(2) มีหนังสือสอบถามข้อมูลของสมาชิกเป็นรายบุคคล จากเทศบาลหรือเมืองพัทยา โดยให้ปลัด
เทศบาล หรือผู้อ�ำนวยการกองคลัง เป็นผู้ลงนาม

สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นด้วย
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์หลายแห่ง ดังนี้
“สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งอื่นด้วย หากมีหนี้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์อนื่ สหกรณ์ฯ จะพิจารณาให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน และหรือเงินกูส้ ามัญ ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า
ของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกรายนั้น ๆ”

การงดให้สมาชิกกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ
กรณีสมาชิกคืนใบเสร็จเงินกู้สามัญ และ/หรือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยไม่มีเหตุอันควร
ให้งดการอนุมัติ เงินกู้สามัญ และ/หรือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ส�ำหรับรายนั้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน
นับจากการคืนใบเสร็จหลังสุด

ล�ำดับการช�ำระเงินให้สมาชิกสหกรณ์ฯ
ในกรณีที่สมาชิกส่งเงินจ�ำนวนหนึ่งเพื่อช�ำระภาระผูกพันต่าง ๆ ให้กับสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ จะล�ำดับการช�ำระเงินให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ดังนี้
1) ช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
2) ช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
3) ช�ำระค่าหุ้น
4) ช�ำระต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
5) ช�ำระต้นเงินกู้สามัญ
6) ช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
7) ช�ำระต้นเงินกู้ในฐานะค�้ำประกัน
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หลักเกณฑ์การกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1. อายุการเป็นสมาชิก
เป็นสมาชิก 3 เดือน ยกเว้นสมาชิกซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
เมื่อได้รับการอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้วสามารถยื่นคำ�ขอกู้เงินได้ทันที
2. วงเงินกู้ 2 เท่าของเงินเดือนผู้กู้
3. ระยะเวลาการผ่อนชำ�ระ 20 งวดรายเดือน และต้องไม่เกินอายุราชการคงเหลือของผู้กู้
4. สมาชิกที่ส่งเงินงวดชำ�ระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมาแล้วไม่น้อยกว่าห้างวด หรือชำ�ระหนี้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของวงเงินกู้ตามสัญญาที่มีอยู่ ให้กู้เงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินสัญญาใหม่ โดยหักกลบลบหนี้กับสัญญาเก่าได้ แต่ให้มีสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพียงสัญญาเดียว

หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ

1. วงเงินกู้สามัญและระยะเวลาการช�ำระคืนเงินกู้
		 1.1 วงเงินกู้สามัญ
จำ�นวนเท่าของ
เงินเดือน
15

อายุการเป็นสมาชิก

(1) เป็นสมาชิก 6 เดือน ยกเว้นสมาชิกซึ่งได้รับการ
บรรจุเป็นพนักงานเทศบาลแล้วไม่น้อยกว่า
6 เดือน เมื่อได้รับการอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์แล้วสามารถยื่นคำ�ขอกู้เงินได้ทันที
(2) เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี
25
(3) เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี
35
(4) เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
45
(5) เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป
50
(6) ผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิก จะขอกู้เงินสามัญโดยใช้ค่าหุ้นค�้ำประกันได้แต่ไม่เกินร้อยละ
เก้าสิบห้าของจำ�นวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่
18

วงเงินกู้สามัญ
ไม่เกิน (บาท)
200,000

300,000
500,000
800,000
1,500,000
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1.2 ระยะเวลาการช�ำระคืนเงินกู้
		 ไม่เกิน 180 งวด ตัง้ แต่เดือนแรกทีผ่ กู้ สู้ ง่ คืนต้นเงินกูส้ ามัญพร้อมดอกเบีย้ และต้องไม่เกิน
อายุราชการคงเหลือของผู้กู้
2. เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงิน
2.1 เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงินทุกประเภท ยกเว้น เงินกู้สามัญโดยใช้เงินค่า
หุ้นค�้ำประกัน ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ดังนี้
อัตราเงินเดือนของผู้กู้
ไม่เกิน 10,000.00 บาท
เกินกว่า 10,000.00 บาท ถึง 15,000.00 บาท
เกินกว่า 15,000.00 บาท ถึง 20,000.00 บาท
เกินกว่า 20,000.00 บาท ถึง 25,000.00 บาท
เกินกว่า 25,000.00 บาท ถึง 30,000.00 บาท
เกินกว่า 30,000.00 บาท ถึง 35,000.00 บาท
เกินกว่า 35,000.00 บาท ถึง 40,000.00 บาท
เกินกว่า 40,000.00 บาท ถึง 45,000.00 บาท
เกินกว่า 45,000.00 บาท ถึง 50,000.00 บาท
เกินกว่า 50,000.00 บาท ถึง 55,000.00 บาท
เกินกว่า 55,000.00 บาท ถึง 60,000.00 บาท

เงินได้รายเดือนคงเหลือ
2,000.00
2,500.00
3,500.00
4,500.00
5,500.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
9,500.00
10,500.00
11,500.00

2.2 เกณฑ์ เ งิ น ได้ ร ายเดื อ นคงเหลื อ ของผู ้ กู ้ เ งิ น สามั ญ โดยใช้ เ งิ น ค่ า หุ ้ น ค�้ ำ ประกั น เพี ย ง
อย่างเดียว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท
2.3 เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนของผูก้ รู้ วมกับเงินเพิม่ ต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จากทางราชการ
3. หลักเกณฑ์การค�้ำประกันเงินกู้สามัญ
3.1 ผู้ค�้ำประกันต้องมีเงินเดือนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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เกณฑ์เงินเดือนผู้ค�้ำประกัน
วงเงินกู้สามัญ
จ�ำนวนผู้ค�้ำประกัน เงินเดือนของผู้ค�้ำประกัน
(1) ผู้กู้เงินสามัญ ไม่เกิน
500,000 บาท
1 คน
ไม่กำ�หนด
(2) ผู้กู้เงินสามัญ ไม่เกิน
600,000 บาท
2 คน
ไม่ต�่ำกว่า 10,000 บาท
(3) ผู้กู้เงินสามัญ ไม่เกิน
800,000 บาท
2 คน
ไม่ต่ำ� กว่า 12,000 บาท
(4) ผู้กู้เงินสามัญ ไม่เกิน
1,000,000 บาท
2 คน
ไม่ต่ำ� กว่า 15,000 บาท
(5) ผู้กู้เงินสามัญ เกินกว่า 1,000,000 บาท
3 คน
ไม่ต่ำ� กว่า 18,000 บาท
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ผูค้ �้ำประกันต้องมีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่าระยะเวลาการช�ำระหนี้ของผู้กู้
ผูก้ เู้ งินไม่เกิน 500,000 บาท ให้มผี คู้ ำ�้ ประกัน 1 คน
ผู้กเู้ งินไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มผี คู้ ำ�้ ประกัน 2 คน
ผูก้ เู้ งินเกิน 1,000,000 บาท ให้มผี คู้ ำ�้ ประกัน 3 คน
สมาชิกผูม้ เี งินเดือนน้อยกว่า 18,000 บาท สามารถค�ำ้ ประกันสมาชิกอืน่ ได้ 2 คน
สมาชิกผูม้ เี งินเดือนตัง้ แต่ 18,000 บาท สามารถค�ำ้ ประกันสมาชิกอืน่ ได้ 3 คน

4. หลักเกณฑ์อื่น
4.1 สมาชิกต้องช�ำระหนี้เงินกู้สามัญรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด หรือช�ำระหนี้เงินกู้
สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของวงเงินกู้ตามสัญญาก่อน จึงจะมีสิทธิกู้เงินกู้สามัญสัญญาใหม่
โดยหักกลบลบหนี้กับสัญญาเงินกู้สามัญเดิม
4.2 สัญญาเงินกู้สามัญให้มีเพียงสัญญาเดียว ในการจ่ายเงินกู้สามัญ สหกรณ์จะหักหนี้เงินกู้
สามัญคงเหลือตามสัญญาเดิมออกก่อน
4.3 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ทีเ่ ป็นสมาชิกหรือยังมีหนีค้ า้ งกับสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งอืน่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด จะพิจารณาให้เงินกูไ้ ม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า
ของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกรายนั้น ๆ
4.3 สมาชิกทีม่ วี งเงินกูส้ ามัญโดยใช้บคุ คลค�ำ้ ประกันตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ต้องส่งรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้
เงินกู้แก่สมาชิก
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หลักเกณฑ์การกู้เงินของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
อายุการเป็นสมาชิก

ระยะเวลาการชำ�ระคืนเงินกู้
(งวด)

วงเงินกู้

ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว หนึ่งเท่าของเงินเดือน แต่
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ไม่เกิน 12,000 บาท และ
ต้องไม่เกินค่าหุ้นของผู้กู้

ไม่เกิน 10 งวด และต้องไม่เกิน
ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจ้าง
ของผู้กู้

หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ

1. วงเงินกู้สามัญและระยะเวลาการช�ำระคืนเงินกู้
1.1 วงเงินกู้สามัญ
อายุการเป็นสมาชิก
(1) ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(2) กู้เงินสามัญโดยใช้ค่าหุ้นได้
ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า
ของค่าหุ้นที่มีอยู่

จำ�นวนเท่าของ
เงินเดือน

วงเงินกู้สามัญ
ไม่เกิน (บาท)

ระยะเวลาการชำ�ระ
คืนเงินกู้ (งวด)

10

100,000

ไม่เกิน 24 งวด ตั้งแต่
เดือนแรกที่ผู้กู้ส่งคืน
ต้นเงินกู้สามัญพร้อม
ดอกเบี้ย และต้องไม่เกิน
ระยะเวลาคงเหลือตาม
สัญญาจ้างของผู้กู้

2. เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงิน
		 2.1 เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงินทุกประเภท ยกเว้น เงินกู้สามัญโดยใช้เงิน
ค่าหุ้น ค�้ำประกัน ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ดังนี้
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อัตราเงินเดือนของผู้กู้
ไม่เกิน 10,000.00 บาท
เกินกว่า 10,000.00 บาท ถึง 15,000.00 บาท
เกินกว่า 15,000.00 บาท ถึง 20,000.00 บาท
เกินกว่า 20,000.00 บาท ถึง 25,000.00 บาท
เกินกว่า 25,000.00 บาท ถึง 30,000.00 บาท
เกินกว่า 30,000.00 บาท ถึง 35,000.00 บาท
เกินกว่า 35,000.00 บาท ถึง 40,000.00 บาท
เกินกว่า 40,000.00 บาท ถึง 45,000.00 บาท
เกินกว่า 45,000.00 บาท ถึง 50,000.00 บาท
เกินกว่า 50,000.00 บาท ถึง 55,000.00 บาท
เกินกว่า 55,000.00 บาท ถึง 60,000.00 บาท

เงินได้รายเดือนคงเหลือ
2,000.00
2,500.00
3,500.00
4,500.00
5,500.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
9,500.00
10,500.00
11,500.00

1.2 เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงินสามัญโดยใช้เงินค่าหุ้นค�้ำประกันเพียงอย่าง
เดียว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท
1.3 เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนของผูก้ รู้ วมกับเงินเพิม่ ต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จากทางราชการ
3. หลักเกณฑ์การค�้ำประกันเงินกู้สามัญ
3.1 ผูก้ เ้ ู งินสามัญต้องมีสมาชิกสมทบหรือสมาชิกค�ำ้ ประกัน 2 คน
3.2 ผูค้ ำ�้ ประกันต้องมีระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจ้างหรืออายุราชการคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า
ระยะเวลาช�ำระหนี้ของผู้กู้
3.3 สมาชิกสมทบคนหนึง่ จะเป็นผูค้ ำ�้ ประกันส�ำหรับสมาชิกสมทบผูก้ มู้ ากกว่าสองคนในเวลา
เดียวกันไม่ได้
4. หลักเกณฑ์อื่น
4.1 สมาชิกต้องช�ำระหนี้เงินกู้สามัญรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด หรือช�ำระหนี้เงิน
กู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของวงเงินกู้ตามสัญญาก่อน จึงจะมีสิทธิกู้เงินกู้สามัญสัญญาใหม่
โดยหักกลบลบหนี้กับสัญญาเงินกู้สามัญเดิม
4.2 สัญญาเงินกู้สามัญให้มีเพียงสัญญาเดียว ในการจ่ายเงินกู้สามัญ สหกรณ์จะหักหนี้เงินกู้
สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือตามสัญญาเดิมออกก่อน
4.3 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ที่เป็นสมาชิกหรือยังมีหนี้ค้างกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งอื่นด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด จะพิจารณาให้เงินกู้ไม่เกิน
ร้อยละเก้าสิบห้าของทุนเรือนหุ้นของสมาชิก รายนั้น ๆ
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รายการเอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้เงินกู้สามัญ
เอกสารผู้กู้
1. แบบรายการเอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้เงินกู้สามัญ
2. ค�ำขอกู้เงินสามัญ (กรอกข้อความให้สมบูรณ์)
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. ส�ำเนาใบเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านาม ชื่อ สกุล ของผู้กู้ (กรณีมีการเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านาม ชื่อ - นามสกุล)
5. ส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
6. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินช�ำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
7. ส�ำเนาค�ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนล่าสุด
8. แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับ หักค่าใช้จ่ายคงเหลือส�ำหรับใช้จ่ายสุทธิ
9. หนังสือกู้ส�ำหรับเงินกู้สามัญ (ข้อ 1 และข้อ 2 ของหนังสือกู้ไม่ต้องกรอกข้อมูล)
10. ส�ำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูก้ ู้ หน้าทีม่ ชี อื่ บัญชีและเลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝาก โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝาก ประเภท
ออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น (เพื่อใช้ในการโอนเงินกู้ให้สมาชิก)
11. หนังสือยินยอมให้หักเงินกู้สามัญเพื่อช�ำระหนี้ ในฐานะผู้รับภาระหนี้การผู้ค�้ำประกัน (กรณีให้หักเงินกู้ช�ำระหนี้
		
ในฐานะผู้ค�้ำประกัน)
12. ส�ำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น (กรณีผู้กู้ มีการกู้เงินกับสถาบันการเงินอื่น ๆ)
13. ค�ำขอยกเลิกค�ำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (กรณี ต้องการหักเงินกู้สามัญที่ขอกู้
เพื่อช�ำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม)
14. ค�ำขอหักเงินกู้สามัญเพื่อช�ำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวด (กรณี ต้องการหักเงินกู้สามัญที่ขอกู้
เพื่อช�ำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกฉิน (20 งวด) )
เอกสารผู้ค�้ำประกัน (จัดเรียงเป็นชุด ๆ ชุดละ 1 คน)
15. หนังสือค�้ำประกันส�ำหรับเงินกู้สามัญ (กรอกข้อความให้สมบูรณ์)
16. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
17. ส�ำเนาใบเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านาม ชื่อ สกุล ของผู้กู้ (กรณีมีการเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านาม ชื่อ - นามสกุล)
18. ส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้ค�้ำประกัน
19. ส�ำเนาค�ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนล่าสุด
กรณีผู้กู้ ผู้ค�้ำประกันสมรสแล้ว
20. ส�ำเนาทะเบียนสมรส ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส ส�ำเนาใบหย่า
หรือส�ำเนาใบมรณบัตร
สมาชิกสังกัดกองการศึกษา
21. หนังสือรับรองไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
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รายการเอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ
1. รายการเอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (20 งวด)
    หรือ การขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สมาชิกสมทบ)
2. คำ�ขอกู้และหนังสือกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (20 งวด)
หรือ คำ�ขอกู้และหนังสือกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สมาชิกสมทบ)
3. สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้กู้ หน้าที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น (เพื่อใช้ในการโอน
เงินกู้ ให้สมาชิก)
4. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. สำ�เนาใบเปลี่ยนคำ�นำ�หน้านาม ชื่อ สกุล ของผู้กู้ (กรณีมีการเปลี่ยนคำ�นำ�หน้านาม ชื่อ - นามสกุล)
6. สำ�เนาทะเบียนบ้านผู้กู้
7. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินชำ�ระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด
8. สำ�เนาคำ�สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนล่าสุด
9. แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับหักค่าใช้จ่ายคงเหลือสำ�หรับใช้สุทธิ)
สมาชิกสังกัดกองการศึกษา
10. หนังสือรับรองไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
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รายการเอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM)
เอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ
1. รายการเอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM)
สมาชิกสังกัดกองการศึกษา
2. คำ�ขอกู้และหนังสือกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม
3. สำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย หน้าที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก
ตามที่กรอกข้อมูลไว้ในคำ�ขอกู้ และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม
4. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. สำ�เนาใบเปลี่ยนคำ�นำ�หน้านาม ชื่อ สกุล ของผู้กู้ (กรณีมีการเปลี่ยนคำ�นำ�หน้านาม ชื่อ - นามสกุล)
6. สำ�เนาทะเบียนบ้านผู้กู้
7. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินชำ�ระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด
8. สำ�เนาคำ�สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนล่าสุด
9. แบบตรวจสอบรายละเอียดหักค่าใช้จ่าย
10. หนังสือรับรองไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
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หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
1. วงเงินกูส้ ามัญ อัตราดอกเบีย้ และระยะเวลาการช�ำระคืนเงินกูส้ ามัญ เพือ่ ช�ำระหนีส้ ถาบันการ
เงินอื่น เหมือนกับเงินกู้สามัญปกติ ทั้งนี้ สมาชิกกู้เงินสามัญได้เพียงสัญญาเดียว
2. สมาชิกที่ขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ต้องระบุเหตุผลในการขอกู้เงินใน
ค�ำขอกู้เงินสามัญข้อ 2 ว่า เพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่น โดยแนบเอกสาร ดังนี้
2.1 หนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือวันสิ้นเดือนล่าสุดของสถาบันการเงินที่สมาชิกต้องการ
ช�ำระคืน
2.2 ส�ำเนาใบเสร็จรับเงินการช�ำระเงินค่างวดประจ�ำเดือนล่าสุดของสถาบันการเงินทีส่ มาชิก
ต้องการช�ำระคืน
3. สหกรณ์ฯ จะไม่น�ำรายการช�ำระเงินค่างวดประจ�ำเดือนของสถาบันการเงินที่สมาชิกต้องการ
ช�ำระคืนมาค�ำนวณเพื่อหาเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ
4. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกเป็นตั๋วแลกเงิน/แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย
สัง่ จ่ายสถาบันการเงินทีส่ มาชิกต้องการช�ำระคืนเท่ากับหนีค้ งเหลือตามข้อ 2.1 ในกรณีทมี่ ยี อดเงินกูส้ ามัญ
คงเหลือ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเป็นตัว๋ แลกเงิน/แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทยสัง่ จ่ายสมาชิกผูข้ อกูอ้ กี หนึง่ ฉบับ
ต่างหาก
.......................................

ค�ำถามที่พบบ่อย
ค�ำถาม
ค�ำตอบ

สมาชิกกู้เงินสามัญเพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่น เพื่อช�ำระหนี้บัตรเครดิตได้หรือไม่
สมาชิกกู้ได้แต่ไม่จ�ำเป็น ต้องกู้เงินสามัญเพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่น เหตุผล เนื่องจาก
สหกรณ์ฯ ไม่ได้นำ� รายการช�ำระหนีบ้ ัตรเครดิตมาค�ำนวณเพือ่ หาเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ
จึงท�ำให้วงเงินกู้สามัญปกติ และวงเงินกู้สามัญ เพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่นเท่ากัน
ค�ำถาม ท�ำไมกู้เงินสามัญเพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่น สหกรณ์ฯ จึงไม่อนุมัติ
ค�ำตอบ เนื่องจากวงเงินกู้สามัญเพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ซึ่งค�ำนวณโดยไม่น�ำรายการช�ำระเงิน
ค่างวดประจ�ำเดือนของสถาบันการเงินที่สมาชิกต้องการช�ำระคืนตาม หลักเกณฑ์ ข้อ 3.
ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่า วงเงินกู้สามัญเพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่น หัก (ถ้ามี) หนี้คงเหลือ
เงินกู้สามัญ และ/หรือ หนี้คงเหลือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแล้ว เหลือเงินกู้ที่ได้รับน้อยกว่า
หนี้คงเหลือของสถาบันการเงินที่สมาชิกต้องการช�ำระคืน สหกรณ์ฯ จึงไม่สามารถอนุมัติ
เงินกู้สามัญเพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่นได้
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด
บริการเงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
เปิดบริการตัง้ แต่เวลา 05.00 น. ถึง 21.00 น. ทุกวัน
สมาชิกทุกท่านสมัครใช้บริการ
ยื่นคําขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม เพียงครั้งเดียว
วงเงินกู้ 2 เท่าของเงินเดือน ชําระคืนภายใน 20 งวด
โดยสมาชิกใช้ บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ที่ใช้คู่กับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ตามที่ระบุไว้ในคําขอกู้และหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
ทํารายการที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย เพื่อสอบถามวงเงินกู้คงเหลือ
ทํารายการรับเงินกู้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้คงเหลือ
ทํารายการเสร็จแล้ว สมาชิกสามารถถอนเงินสดได้จากตู้เอทีเอ็มของ
ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอื่นใดก็ได้
สมาชิกที่มีสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอยู่ก่อนแล้ว เมื่อสมัครใช้บริการเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม สหกรณ์จะโอนยอดคงค้างจากสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เดิมมาเป็นยอดคงค้าง ตามสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม และยกเลิกสัญญา
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเดิม
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การเรียกเก็บหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม
สหกรณ์ฯ เรียกเก็บหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม ตามรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือน
สหกรณ์ฯ เรีโดย
ยกเก็บหนีเ้ งินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน เอทีเอ็ม ตามรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนประจ�ำ
ประจําเดือนตามปกติ
เดือนตามปกติ โดย
1. ต้นเงิน สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บต้นเงินเป็นงวดรายเดือนจากวงเงินเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เอ็ม ทีฯ่สจะเรี
หกรณ์
ฯ บอนุ
มาชิกหารด้
วยจํานวนงวด
1. ต้นเงิเอที
น สหกรณ์
ยกเก็
ต้นมเงิัตนิใเป็ห้นสงวดรายเดื
อนจากวงเงิ
นเงินกู้เพื20
่อเหตุงวด
ฉุกเฉิน
		 เอทีเอ็ม ที่สหกรณ์ฯ อนุมัติให้สมาชิกหารด้วยจ�ำนวนงวด 20 งวด

ตัวอย่าง

ตัวอย่ฯ าอนุ
ง มัติวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ให้ นาย ก จํานวน
สหกรณ์
สหกรณ์ฯ อนุมัติวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ให้ นาย ก จ�ำนวน
40,000 บาท วันที่ 6 เมษายน 2556 นาย ก กดเบิกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม จํานวน
40,000 บาท วันที่ 6 เมษายน 2556 นาย ก กดเบิกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม จ�ำนวน
30,000
บาทบาทรายการเรี
ยกเก็
บเงิบนเงิได้นได้
รายเดื
อนอนประจํ
30,000
รายการเรี
ยกเก็
รายเดื
ประจ�าเดื
ำเดืออนเมษายน
นเมษายน 2556
2556 ของ
ของ นาย
นาย กก จะมี
รายการเรี
ยกเก็บยต้กเก็
นเงิบนต้เงินเงินกูนเงิ้เพืน่อกูเหตุ
ุกเฉิฉุกนเฉินเอทีเอทีเอ็เมอ็ม 2,000
บาท(วงเงิ(วงเงิ
้เพื่อฉเหตุ
จะมีรายการเรี
้เพื่อฉเหตุ
2,000 บาท
นกู้เนพืกู่อเหตุ
ุกเฉิฉนุกเฉิน
เอทีเอที
เอ็มเอ็40,000
งวดเท่เท่
บ 2,000
ม 40,000บาท
บาทหาร
หาร จํจ�าำนวนงวด
นวนงวด 2020งวด
ากัาบกั2,000
บาทบาท
2. ดอกเบี
้ย สหกรณ์
ฯ จะเรี
ยกเก็
นวนต้นนเงิเงินคงเหลื
นคงเหลื
นรายวั
น อนเงินกู้
		
2. ดอกเบี
้ย สหกรณ์
ฯ จะเรี
ยกเก็บบดอกเบี
ดอกเบี้ย้ยตามจํ
ตามจ�ำานวนต้
อเป็อนเป็รายวั
น เหมื
เหมือนเงิประเภทอื
นกู้ประเภทอื
่น ๆ ่น ๆ
 หากสหกรณ์ฯ อนุมัติวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม ก่อนวันที่สหกรณ์ฯ ประมวลผลรายการ
		
หากสหกรณ์
อนุำมเดืัตอิวงเงิ
นกู้เพื่อฯเหตุ
เฉินบเงิเอที
ก่อฉนวัุกเฉินนที่สเอที
หกรณ์
ประมวลผลรายการ
เรียกเก็บฯประจ�
น สหกรณ์
จะเรีฉยุกกเก็
นกูเ้เอ็พืม่อเหตุ
เอ็ม ฯในเดื
อนนั้น
หากสหกรณ์
วิ งเงินกูเ้ ฯพือ่ จะเรี
เหตุฉยกุ กเก็
เฉินบเอที
จากวัฉุกนเฉิ
ทีส่ นหกรณ์
เรียกเก็
บประจําฯเดือนุ
อนมตั สหกรณ์
เงินเอ็กูม้เพืหลั่องเหตุ
เอทีฯเอ็ประมวลผลรายการ
ม ในเดือนนั้น
		 เรียกเก็บประจ�ำเดือน สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม ในเดือนถัดไป
 สมาชิกทีฯ่มีหอนุ
นี้เมงินัตกูิวงเงิ
้เพื่อนเหตุ
เฉินเดิ
มัติเงินนทีกู้เ่สพืหกรณ์
่อเหตุฉฯุกเฉิ
น เอทีเอ็ม
 หากสหกรณ์
กู้เพืฉ่อุกเหตุ
ฉุกมเฉิหากสหกรณ์
น เอทีเอ็ม ฯหลัอนุ
งจากวั
ประมวลผล
หลังจากวั
หกรณ์าฯเดืประมวลผลรายการเรี
สหกรณ์
นและอน
รายการเรี
ยกเก็นทีบ่สประจํ
อน สหกรณ์ฯ จะเรียยกเก็
กเก็บบประจ�
เงินกูำ้เเดืพือ่อนเหตุ
ฉุกเฉิฯน จะคื
เอทีนเอ็ต้มนเงิในเดื
ถัดไปดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเดิมที่เรียกเก็บประจ�ำเดือนนั้นให้สมาชิก และเรียกเก็บต้นเงินและ
ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม ในเดือนถัดไป

 สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเดิม หากสหกรณ์ฯ อนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม

หลังจากวันที่สหกรณ์ฯ ประมวลผลรายการเรียกเก็บประจําเดือน สหกรณ์ฯ จะคืนต้นเงิน
และดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเดิมที่เรียกเก็บประจําเดือนนั้นให้สมาชิก และเรียกเก็บ
ต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอที
28 เอ็ม ในเดือนถัดไป
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4. การให้บริการด้านเงินฝาก
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การให้บริการด้านเงินฝาก
การให้บริการด้านเงินฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ได้เปิดให้บริการการด้านเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพียงอย่างเดียว โดยสมาชิกสามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษได้ทสี่ ำ� นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานเทศบาล จ�ำกัด เท่านั้น
1. ผูป้ ระสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ต้องยืน่ หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีรายการครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนนั้
2. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ�ำนาจถอนเงินหรือ
ในการให้ค�ำสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
3. การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จ�ำนวนเงินฝากในบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มขึ้น
แต่ละครั้งต้องมีจ�ำนวนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
4. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ท�ำใบส่งเงินตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ก�ำหนด
ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ�ำนวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งนี้
ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้
5. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์ออมทรัพย์ สงวนไว้ซงึ่ สิทธิทจี่ ะไม่จา่ ย
เงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็ดได้แล้ว
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 13 ต่อปี
โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป และค�ำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจ�ำนวน
ต้นเงินฝากคงเหลือ
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันที่
31 ธันวาคม และให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
8. ในกรณีที่จ�ำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต�่ำกว่า 10,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์
จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
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9. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง
และครั้งต่อ ๆ ไปในอัตราร้อยละ 1 ของจ�ำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต�่ำกว่า 300 บาท
10. ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ดอกเบี้ยเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 3.30 ต่อปี

เอกสารการขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
J  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน/ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวพนักงานเทศบาล
J  ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
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5. การให้สวัสดิการต่าง ๆ
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การให้สวัสดิการต่าง ๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้
 เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย
เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ (อุบัติเหตุ)
เงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีถึงแก่กรรม
เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

เงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบภัย/กรณีถึงแก่กรรม
ประเภท
สวัสดิการสมาชิกประสบ
สาธารณภัย
เช่น อุทกภัย, วาตภัย,
อัคคีภัย ฯลฯ
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน)

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสงเคราะห์
- ที่อยู่อาศัย ได้รับความเสียหายจากภัยเป็น  
  บางส่วนหรือทั้งหลัง
- ค่าเครื่องนุ่งห่มสำ�หรับผู้เสียหายและคนใน
  ครอบครัวได้รับความเสียหาย
- ค่าเครือ่ งครัว เครือ่ งมือประกอบอาชีพได้รบั
  ความเสียหาย
- ค่าเครื่องนอน (ผ้าห่ม เสื่อ มุ้ง) ได้รับ
  ความเสียหาย

สวัสดิการสมาชิกประสบ - ถ้าใช้เวลารักษาพยาบาล และพักรักษาตัว
  ไม่เกิน 7 วัน
อุบัติเหตุ
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน) - ถ้าใช้เวลารักษารวมไม่เกิน 14 วัน
- ถ้าเกิน 14 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน
- ถ้าเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
- ถ้าเกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน
กรณีประสบภัยจนได้รับอันตราย เช่น
- สูญเสียมือหรือเท้าหรือสายตาสองข้าง
- สูญเสียมือหรือเท้าข้างหนึ่งและสายตาอีกข้างหนึ่ง
- สูญเสียมือและเท้ารวมสองอย่าง
- ทุพลภาพจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบ
  อาชีพได้
- สูญเสียมือหรือเท้าหรือสายตาเพียงข้างเดียว
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สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ
- จ่ายไม่เกินหลังละ 7,500 บาท
- จ่ายคนละ 500 บาท แต่ไม่เกิน
2,500 บาท
- จ่ายให้ไม่เกิน 1,500 บาท
- จ่ายให้ไม่เกิน 1,500 บาท
- จ่ายไม่เกิน 1,000 บาท
- จ่ายไม่เกิน 2,000 บาท
- จ่ายไม่เกิน 3,000 บาท
- จ่ายไม่เกิน 4,000 บาท
- จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท
- จ่ายไม่เกิน 7,500 บาท
- จ่ายไม่เกิน 7,500 บาท
- จ่ายไม่เกิน 7,500 บาท
- จ่ายไม่เกิน 7,500 บาท
- จ่ายไม่เกิน 3,800 บาท

คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

ประเภท
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสงเคราะห์ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ
สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 1) กรณีเป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี
- จ่ายเงินสงเคราะห์ให้รายละ
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน)
20,000 บาท
2) กรณีเป็นสมาชิกเกิน 5 ปี ถึง 10 ปี
- จ่ายเงินสงเคราะห์ให้รายละ
30,000 บาท
3) กรณีเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี ถึง 15 ปี
- จ่ายเงินสงเคราะห์ให้รายละ
40,000 บาท
- จ่ายเงินสงเคราะห์ให้รายละ
4) กรณีเป็นสมาชิกเกิน 15 ปี ถึง 20 ปี
50,000 บาท
- จ่ายเงินสงเคราะห์ให้รายละ
5) กรณีเป็นสมาชิกเกิน 20 ปี ถึง 25 ปี
70,000 บาท
- จ่ายเงินสงเคราะห์ให้รายละ
6) กรณีเป็นสมาชิกเกิน 25 ปีขึ้นไป
100,000 บาท

เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
1. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททั่วไป
1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (สามัญ)
1.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ปวช.)
1.5 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภทต่อเนื่อง
- ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

ทุนละ    2,000   บาท
ทุนละ    2,500   บาท
ทุนละ    3,500   บาท
ทุนละ    3,500   บาท
ทุนละ    6,000   บาท
ทุนละ   16,000  บาท

การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สหกรณ์ฯ พิจารณาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกจากปัจจัย 3 ประการ ดังนี้
1. ผลการศึกษา
2. รายได้ผู้ปกครอง
3. จ�ำนวนบุตร
J จ�ำนวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก และหลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการด�ำเนิน
การของสหกรณ์ฯ จะก�ำหนดเป็นปี ๆ ไป และประกาศให้สมาชิกทราบเพื่อสมัครขอรับทุนส่ง
เสริมการศึกษาบุตรต่อไป
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การยื่นค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์กรณีประสบสาธารณภัย
1. เอกสารประกอบการพิจารณา
1.1 ค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก�ำหนด
1.2 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย พร้อม
รับรองส�ำเนาถูกต้อง
1.3 หนังสือรับรอง
1.3.1 สมาชิกทีเ่ ป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานเมืองพัทยา หรือลูกจ้างประจ�ำ ให้ปลัดเทศบาล
หรือหัวหน้าส�ำนักปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรอง กรณีปลัดเทศบาล หรือ
หัวหน้าส�ำนักปลัดเมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี
เป็นผู้รับรอง
1.3.2 สมาชิกสังกัดสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้เลขาธิการคณะกรรมาธิการ
บริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับรอง
1.3.3 สมาชิกทีอ่ อกจากราชการ หรืองานประจ�ำโดยไม่มคี วามผิด และไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย
ให้ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส�ำนักปลัดเมืองพัทยาทีร่ บั เงินค่าหุน้ ของสมาชิกส่งให้สหกรณ์
เป็นผู้รับรอง
1.4 บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย และรายการทรัพย์สินเสียหาย ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก�ำหนด
1.5 ภาพถ่ายทรัพย์สินเสียหาย
1.6 บันทึกประจ�ำวัน และรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนแห่งท้องทีเ่ กิดเหตุ เฉพาะกรณี
ประสบภัย อันเกิดจากอัคคีภัยหรือภัยทางอากาศ (ถ้ามี)
		 เทศบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกต้องส่งค�ำร้องและเอกสารตามข้อ 1. ถึงสหกรณ์
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันประสบสาธารณภัย พร้อมหนังสือน�ำส่ง
2. หลักเกณฑ์การพิจารณา
2.1 ให้การสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย ยกเว้นสมาชิกสมทบ
2.2 สมาชิกที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในขณะที่ประสบสาธารณภัย
2.3 สมาชิกผูย้ นื่ ขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งมีชอื่ อยูใ่ นส�ำเนาทะเบียนบ้านทีป่ ระสบสาธารณภัย ขณะ
ประสบสาธารณภัย
2.4 กรณีเป็นเจ้าบ้าน การให้การสงเคราะห์จะพิจารณาจาก ค่าเสียหายของที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
		 เครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีพ และเครื่องนอน
2.5 กรณีเป็นผูอ้ าศัย การให้การสงเคราะห์จะพิจารณาจาก ค่าเสียหายของเครือ่ งนุง่ ห่ม เครือ่ งครัว
		 เครื่องมือประกอบอาชีพ และเครื่องนอน
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3. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะห์กรณีประสบสาธารณภัย
3.1 ขาดหนังสือน�ำส่งจากเทศบาล หรือหน่วยงานต้นสังกัด
3.2 สมาชิกกรอกรายการในค�ำร้องไม่ครบถ้วนถูกต้อง/ไม่ลงลายมือชื่อ
3.3 รายการทรัพย์สินเสียหาย กรณีเจ้าบ้าน ลงรายละเอียดทรัพย์สินเสียหายไม่ตรงกับหลักเกณฑ์
การพิจารณา
3.4 รายการทรัพย์สินเสียหาย กรณีผู้อาศัย ลงรายละเอียดทรัพย์สินเสียหายไม่ตรงกับหลักเกณฑ์
การพิจารณา
3.5 แบบบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและรายการทรัพย์สินเสียหาย ไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สิน
เสียหาย และผู้บังคับบัญชาไม่ได้ลงนาม
3.6 หนังสือรับรอง ตาม 1.3 ไม่กรอกรายละเอียด และปลัดเทศบาลไม่ได้ลงนาม
3.7 ส�ำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ�ำตัวประชาชน ไม่ได้รับรองส�ำเนาถูกต้อง
3.8 ทีอ่ ยูต่ ามส�ำเนาทะเบียนบ้านของผูย้ นื่ ขอรับการสงเคราะห์ ไม่ตรงกับเลขทีบ่ า้ นทีป่ ระสบสาธารณภัย

การยื่นค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์กรณีประสบภัยได้รับบาดเจ็บ (อุบัติเหตุ)
1. เอกสารประกอบการพิจารณา
1.1 ค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์กรณีประสบภัยได้รับบาดเจ็บ (อุบัติเหตุ) ใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับ
ค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก�ำหนด
1.2 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย พร้อม
รับรองส�ำเนาถูกต้อง
1.3 หนังสือรับรอง
1.3.1 สมาชิกทีเ่ ป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานเมืองพัทยา หรือลูกจ้างประจ�ำ ให้ปลัดเทศบาล
หรือหัวหน้าส�ำนักปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรอง กรณีปลัดเทศบาล หรือ
หัวหน้าส�ำนักปลัดเมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็น
ผู้รับรอง
1.3.2 สมาชิกสังกัดสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้เลขาธิการคณะกรรมาธิการ
บริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับรอง
1.3.3 สมาชิกทีอ่ อกจากราชการ หรืองานประจ�ำโดยไม่มคี วามผิด และไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย
ให้ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส�ำนักปลัดเมืองพัทยาทีร่ บั เงินค่าหุน้ ของสมาชิกส่งให้สหกรณ์
เป็นผู้รับรอง
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1.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน
1.5 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล หรือรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
1.6 บันทึกประจ�ำวัน และรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่เกิดเหตุ เฉพาะกรณี
ประสบภัยอันเกิดจากอัคคีภัยหรือภัยทางอากาศ (ถ้ามี)
		 เทศบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกต้องส่งค�ำร้องและเอกสารตามข้อ 1. ถึงสหกรณ์
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันประสบภัย พร้อมหนังสือน�ำส่ง
2. หลักเกณฑ์การพิจารณา
2.1 ให้การสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย ยกเว้นสมาชิกสมทบ
2.2 สมาชิกที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในขณะที่ประสบภัย
2.3 พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ จากค�ำวินิจฉัยของแพทย์
ค่ารักษาพยาบาล ระยะเวลาการรักษา และวันหยุดพักรักษาตัว
3. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะห์กรณีประสบสาธารณภัย
3.1 ขาดหนังสือน�ำส่งจากเทศบาล หรือหน่วยงานต้นสังกัด
3.2 ขาดหนังสือรับรอง ตามข้อ 1.3
3.3 สมาชิกกรอกรายการในค�ำร้องไม่ครบถ้วน
3.4 สมาชิกไม่ลงชื่อในค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์

การยื่นค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์ (กรณีถึงแก่กรรม)
1. เอกสารประกอบการพิจารณา
1.1 ค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์ของทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ทุกคน (ตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด)
ซึง่ ระบุในหนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ หรือบันทึกการสอบสวนทายาทโดยธรรมจากเทศบาล แล้ว
แต่กรณี พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีอายุไม่ครบท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ให้ใช้ส�ำเนาสูติบัตร) และส�ำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส�ำเนาถูกต้อง)
1.2 ส�ำเนามรณบัตรของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (รับรองส�ำเนาถูกต้อง)
1.3 หนังสือรับรอง
1.3.1 สมาชิกทีเ่ ป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานเมืองพัทยา หรือลูกจ้างประจ�ำ ให้ปลัดเทศบาล
หรือหัวหน้าส�ำนักปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผูร้ บั รอง กรณีปลัดเทศบาล หรือหัวหน้า
ส�ำนักปลัดเมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรอง
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1.3.2 สมาชิกสังกัดสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้เลขาธิการคณะกรรมาธิการ
บริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับรอง
1.3.3 สมาชิกทีอ่ อกจากราชการ หรืองานประจ�ำโดยไม่มคี วามผิด และไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย
ให้ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส�ำนักปลัดเมืองพัทยาทีร่ บั เงินค่าหุน้ ของสมาชิกส่งให้สหกรณ์
เป็นผู้รับรอง
1.4 หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ซงึ่ เทศบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกเก็บรักษาไว้ หรือบันทึก
การสอบสวนทายาทโดยธรรมจากเทศบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก กรณีสมาชิก
ผู้ถึงแก่กรรมไม่ได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้
		 เทศบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกต้องส่งค�ำร้องและเอกสารตามข้อ 1. ถึงสหกรณ์ ภายใน
90 วัน นับถัดจากวันที่สมาชิกถึงแก่กรรม พร้อมหนังสือน�ำส่ง
2. หลักเกณฑ์การพิจารณา
2.1 ให้การสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ยกเว้นสมาชิกสมทบ
2.2 ให้การสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรมทุกกรณี ยกเว้นการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเป็นสมาชิก
2.3 พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามระเบียบของสหกรณ์ แก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งผู้ถึง
แก่กรรมได้แสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือบันทึก
การสอบสวนทายาทโดยธรรมจากเทศบาล หรือหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
3. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม
3.1 ขาดหนังสือน�ำส่งจากเทศบาล หรือหน่วยงานต้นสังกัด และหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
3.2 รายละเอียดชื่อตัวชื่อสกุลของผู้ขอรับการสงเคราะห์ ตามค�ำร้องและเอกสารอื่น ๆ ไม่ตรงกับ
ชื่อตัวชื่อสกุล ตามหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ (ตัวอักษร สระ วรรณยุกต์)
3.3 ขาดหนังสือรับรอง ตามข้อ 1.3
3.4 ทายาทสมาชิกกรอกรายการในค�ำร้องไม่ครบถ้วนถูกต้อง/ไม่ลงลายมือชื่อ
3.5 ทายากสมาชิกไม่ลงชื่อในค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์
3.6 ใช้ค�ำร้องผิดประเภท (ส�ำหรับทายาท/คู่สมรส กับส�ำหรับผู้เยาว์)
3.7 เทศบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ส่งเรือ่ งขอรับการสงเคราะห์ลา่ ช้า (ควรส่งถึงสหกรณ์
ก่อนวันที่ 7 ของทุกเดือน)
3.8 กรณีทายาทที่เป็นผู้เยาว์ ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 1.3 ไม่ส่งบันทึกสอบสวนว่าผู้เยาว์อยู่ในการปกครอง
ของผู้ใด
3.9 ขาดส�ำเนาทะเบียนสมรส กรณีผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นสามีหรือภรรยาของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
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6. การคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
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การคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
สมมติ นาย ก มีเงินค่าหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 จำ�นวน 100,000 บาท และ
ส่งค่าหุ้น รายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท ในปี 2556 จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ รวมทั้งหมด 10,000.- บาท
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ ฯ มี ม ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราร้ อ ยละ 5.85 ต่ อ ปี จ่ า ยเงิ น เฉลี่ ย คื น
ร้อยละ 10
วัน เดือน ปี

จำ�นวนเงินค่าหุ้น
(บาท)

ยอดยกมา 1 มกราคม 2556

100,000

31 มกราคม 2556

2,000

28 กุมภาพันธ์ 2556

2,000

31 มีนาคม 2556

2,000

30 เมษายน 2556

2,000

31 พฤษภาคม 2556

2,000

30 มิถุนายน 2556

2,000

31 กรกฎาคม 2556

2,000

31 สิงหาคม 2556

2,000

30 กันยายน 2556

2,000

31 ตุลาคม 2556

2,000

30 พฤศจิกายน 2556

2,000

31 ธันวาคม 2556
รวมเงินค่าหุ้น

2,000
124,000

วิธีคำ�นวณ
100,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
2,000 x 5.85 x
100
รวมเงินปันผล

ปันผล
12
12
11
12
10
12
9
12
8
12
7
12
6
12
5
12
4
12
3
12
2
12
1
12
0
12

5,850.00
107.25
97.50
87.75
78.00
68.25
58.50
48.75
39.00
29.25
19.50
9.75
0.00
6,493.50

ดังนั้น นาย ก จะได้รับเงินปันผล จ�ำนวน 6,493.50 บาท เงินเฉลี่ยคืน จ�ำนวน 1,000.- บาท  
(10,000.- บาท คูณร้อยละ 10)
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การติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 15 ถนนราชบพิธ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
โทรศัพท์ : 0-2223-7788 (3 คู่สาย)
0-2225-4084 (อัตโนมัติ 2 คู่สาย)
โทรสาร : 0-2622-3203 (บริหารทั่วไป)
0-2225-2403 (สารสนเทศ)
0-2222-2470 (สินเชื่อ)
0-2622-1595 (การเงิน)
0-2223-2681 (จัดเก็บ 1)
0-2223-2682 (จัดเก็บ 2)
					www.munsaving.com
E-mail : info@munsaving.com
ผ่ายจัดการ นายบัณฑิต สุวรรณศิลป์
ผู้จัดการ
นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายบรเมศร์ ธีระค�ำศรี
หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
นางสาวเรไร รัตนานนท์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
J งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-2225-4084
โทรสาร : 0-2622-3203
สอบถามเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ/สมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออก/การเปลี่ยนผู้ค�้ำประกัน/
การเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด ค่าหุ้น/การเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด/ การช�ำระหนี้รายเดือน/การโอนย้าย หมายเลขภายใน
หน่วยงาน/โอนย้ายระหว่างสหกรณ์/การขอเปลีย่ นแปลง ชือ่ – นามสกุล/ การขอรับการสงเคราะห์ หมายเลขมือถือ
กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม/สมาชิกประสบอุบตั เิ หตุ และสาธารณภัย/ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
1. นายภากร ศรีประพัฒน์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

2. นายโกเมศ มาอินทร์
3. นางสาวเมษญา กิจตระกูล

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

4. นางสุรีพร อดุลย์เจริญ

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

5. นางสาวรัชนีบูลย์ ลิ้มรสสุข เจ้าหน้าที่ทะเบียน
6. นางวิชญาดา เชยมาลัย

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

7. นายฐิติโชติ ศรีดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

8. นางอุษณีย์ ชื่นสมทรง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

9. นายปราโมทย์ ประสิทธิว์ ฒ
ั น์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
การเปลี่ยนแปลงการเพิ่ม/ลดหุ้นและเงิน
งวดชำ�ระหนี้
สมาชิกขอลาออก/การเปลี่ยนค�้ำประกัน
การโอนย้ายหน่วยงาน/โอนย้ายระหว่าง
สหกรณ์/เปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล
การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่
เอกสารต่าง ๆ ที่ส่งมายังสหกรณ์
ทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย/
ถึงแก่กรรม
สอบถามข้อมูลสมาชิกเบื้องต้น
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J งานสินเชื่อ
โทรศัพท์ : 0-2225-4084
โทรสาร : 0-2222-2470
สอบถามเกี่ยวกับการขอกู้เงินทุกประเภท

หมายเลขภายใน
หมายเลขมือถือ

1. นางนันธิมา เขียวทอง

หัวหน้างานสินเชื่อ

2. นายไพฑูรย์ ถาวร

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

3. นางทรงพร นาคถมยา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

344
083-097-8535
204
083-097-8541
388
083-097-8540

4. นางพิมพ์ญะภัส หุตะแพทย์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

5. นางขวัญจิต จันทวิช

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

6. นางเพียงเพ็ญ แจ่มกระจ่าง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

7. นายขันทอง ภู่ผล

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

8. นางเรณู สุขท่าพูด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

9. นางบังอร ชูผล

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

10. นางเจติยา ประทุมเมือง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ยโสธร/เลย/ระยอง/สมุทรปราการ/ชุมพร/
อุดรธานี/มหาสารคาม/เพชรบูรณ์
กำ�แพงเพชร/อ่างทอง/กาฬสินธุ์/
บุรีรัมย์/ชัยนาท/ประจวบคีรีขันธ์/
กระบี่/อุทัยธานี/ส่วนกลาง
นครพนม/อำ�นาจเจริญ/สระบุรี/นครปฐม/
สตูล/ลำ�ปาง/ตราด/สกลนคร/พัทลุง/พิษณุโลก
ยะลา/นครนายก/สมุทรสงคราม/
ร้อยเอ็ด/มุกดาหาร/ระนอง/
นครศรีธรรมราช/สุราษฎร์ธานี/ราชบุรี
หนองบัวลำ�ภู/ลำ�พูน/ฉะเชิงเทรา/
เชียงราย/ชลบุรี/อุตรดิตถ์/จันทบุรี/
นราธิวาส
สุพรรณบุร/ี พระนครศรีอยุธยา/ปัตตานี/
ศรีสะเกษ/แพร่/สมุทรสาคร/
อุบลราชธานี/ปราจีนบุรี
ตาก/เชียงใหม่/เพชรบุรี/นนทบุรี/
สงขลา/ลพบุรี/สุรินทร์/สระแก้ว/ภูเก็ต
ตรัง/ชัยภูมิ/พังงา/นครราชสีมา/
สิงห์บุรี/ปทุมธานี/น่าน/แม่ฮ่องสอน/
หนองคาย/พิจิตร
ขอนแก่น/นครสวรรค์/กาญจนบุรี/
พะเยา/ บึงกาฬ/สุโขทัย
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322
086-335-5794
133
083-097-8537
355
083-097-8539
333
083-097-8538
366
086-305-0913
888
086-335-5793
204
083-097-8541

คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

J งานจัดเก็บและตรวจสอบ 1
โทรศัพท์ : 0-2225-4084
โทรสาร : 0-2223-2681
สอบถามเกี่ยวกับการชำ�ระเงินก่อนกำ�หนด/การชำ�ระหนี้ค้าง/การคืนหุ้น/การคืนเงินเก็บเกิน/
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน/การเรียกเก็บเงินได้รายเดือน

หมายเลขภายใน
หมายเลขมือถือ

1. นางมนต์ญกรณ์ ฐิติกรโยธิน

หัวหน้างานจัดเก็บ
และตรวจสอบ 1

จังหวัดที่รับผิดชอบ

444
086-305-0912

2. นางสุพิชา ภักดี

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

กระบี/่ กาญจนบุร/ี กาฬสินธุ/์ กำ�แพงเพชร

411
086-378-8914

3. นางสาวภูวนิดา หุตะแพทย์

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

ขอนแก่น/จันทบุร/ี ฉะเชิงเทรา

148
086-378-8912

4. นางสาวเจียระไน ฐิติกรโยธิน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

ชลบุรี/ชัยนาท/ชัยภูมิ

477
083-099-2565

5. นางจินตนา ทัศนา

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

ชุมพร/เชียงราย/เชียงใหม่

633
086-305-0921

6. นางสาวหทัยทิพย์ โพธิประเสริฐ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

ตรัง/ตราด/ตาก/นครนายก/นครปฐม

411
083-099-2566

7. นางสาวศรีสังวาลย์ สุดใจ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

นครพนม/นครราชสีมา

433
086-378-8911

8. นางสาวหนึ่งนิชภัสร์ ศุภกรรติ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

นครศรีธรรมราช/นครสวรรค์/นนทบุรี

477
086-378-8913

9. นางสาวดิรัติยา คชพิมพ์

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

นราธิวาส/น่าน/บุรีรัมย์/ปทุมธานี

655
086-335-5791

10. นางพิยาพร ภู่ผล

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

ประจวบคีรีขันธ์/ปราจีนบุรี/ปัตตานี/
422
พระนครศรีอยุธยา/พังงา/พัทลุง
083-099-2567
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

J งานจัดเก็บและตรวจสอบ 2
โทรศัพท์ : 0-2225-4084
โทรสาร : 0-2223-2682
สอบถามเกี่ยวกับการชำ�ระเงินก่อนกำ�หนด/การชำ�ระหนี้ค้าง/การคืนหุ้น/การคืนเงินเก็บเกิน/
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน/การเรียกเก็บเงินได้รายเดือน

หมายเลขภายใน
หมายเลขมือถือ

1. นางประภาพร ชาติชนา

หัวหน้างานจัดเก็บ
และตรวจสอบ 2

จังหวัดที่รับผิดชอบ

522
086-305-0918

2. นางสมบัติ หลูศรียกูล

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

พะเยา/พิจิตร/พิษณุโลก/เพชรบุรี/
เพชรบูรณ์

577
083-099-2571

3. นางสาวอรอนงค์ วัชรสินธุ์

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

แพร่/ภูเก็ต/มหาสารคาม/มุกดาหาร/
แม่ฮอ่ งสอน/ยโสธร/ยะลา

533
086-378-8917

4. นางฐิตา สุภนันตชาติ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

ร้อยเอ็ด/ระนอง/ระยอง/ราชบุรี

555
086-378-8916

5. นางสาวลัดดาวรรณ วงศ์มานพกุล

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

ลพบุร/ี ลำ�ปาง/ลำ�พูน/เลย/ศรีสะเกษ

177
086-335-5795

6. นางสาวมัชฌิมา ฉ�่ำมะนา

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

สกลนคร/สงขลา/สตูล

533
083-099-2568

7. นางสาวกัลยวรรณ กมลาสน์ ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

สมุทรปราการ/สมุทรสงคราม/
สมุทรสาคร/สระบุรี

566
086-335-5792

8. นางสาวสุรีย์พร จารุภักติ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

สิงห์บุรี/สุโขทัย/สุพรรณบุรี/
สุราษฎร์ธานี/สุรินทร์

555
083-099-2570

9. นางธัญวลัย ถนิมกาญจน์

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

หนองคาย/อ่างทอง/อุดรธานี/
อุตรดิตถ์/อุทัยธานี

511
086-378-8915

10. นางอัจชรี เพียรช่าง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และตรวจสอบ

อุบลราชธานี/หนองบัวลำ�ภู/
อำ�นาจเจริญ/สระแก้ว/บึงกาฬ/ส่วนกลาง

511
083-099-2499
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

J งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0-2225-4084
โทรสาร : 0-2622-1595
สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินกู้สามัญทุกประเภท/การโอนเงินชำ�ระหนี้/การจ่ายเงินทุน
สาธารณประโยชน์/เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

หมายเลขภายใน
หมายเลขมือถือ

1. นางสาวพรรัชดา วราภักดิ์

หัวหน้างานการเงิน

266
086-305-0916

2. นายทรงพล กองทอง

เจ้าหน้าที่การเงิน

จ่ายเงินกู้ทุกประเภท/ทุนการศึกษา
บุตร/ค่าตอบแทนตัวแทน/เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืน

244
086-305-0916

3. นางสาววิภาดา วิชัยดิษฐ

เจ้าหน้าที่การเงิน

จ่ายเงินกู้ทุกประเภท/ทุนการศึกษา
บุตร/ค่าตอบแทนตัวแทน/เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืน

277
086-305-0916

4. นางสาวรัชนิดา พงษาวิรารักษ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น

211

5. นางบุษราภรณ์ ศรีสุวรรณ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารการโอนเงินชำ�ระหนี้

222

7. นางจีราพร บัวแตง

เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

8. นางสาววีรวรรณ ดีรักษา

เจ้าหน้าที่การเงิน

การจ่ายเงินทุนสวัสดิการต่าง ๆ
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288
083-096-5209
255

คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

J งานเร่งรัดหนี้สิน
โทรศัพท์ : 0-2225-4084
โทรสาร : 0-2622-3203
สอบถามเกี่ยวกับอายัด หุ้น/เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน/กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน/
การของด – ลด ส่งต้นเงินกู้สามัญ ในฐานะผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน

หมายเลขภายใน
หมายเลขมือถือ

1. นางพิชชาภรณ์ อิ่มอ่วม

หัวหน้างานเร่งรัดหนี้สิน

611
มือถือ 086-305-0914

2. นางประภาพร จันทร์เรือง

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

644
มือถือ 086-305-0914

3. นางธนพร มาอินทร์

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

644
มือถือ 086-305-0914
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

J งานสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0-2225-4084
โทรสาร : 0-2622-3203

สอบถามเกี่ยวกับงานระบบสารสนเทศ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
1. นายปัญญา ลักษณิยานนท์

หมายเลขติดต่อ

หัวหน้างานสารสนเทศ

155
มือถือ 086-305-0917

2. นายองอาจ ซื่อฐากร

เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร์

155
มือถือ 086-305-0917

3. นายไวพจน์ หินวิเศษ

เจ้าหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูล

144
มือถือ 086-305-0917
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

ภาคผนวก

51

คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

52

คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

ภาคผนวก 1
ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด

53

คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

54

สมาชิก
เลขที่

เทศบาล

ชื่อ – สกุล

ชำ�ระค่าหุ้น
ชำ�ระเงินกู้สามัญ
ธรรมเนียม
แรกเข้า งวดที่ จำ�นวนเงิน งวดที่ เงินต้น ดอกเบี้ย

วันที่

งวดที่

เงินต้น

รวมเงิน

         

เงินคืนลดยอก
ดอกเบี้ย หักเรียกเก็บแล้ว

ชำ�ระเงินกู้ฉุกเฉิน

ประจำ�เดือน

รายงานการรับเงินที่สมาชิกส่งต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

เลขที่ใบรับเงิน/
เลขที่สัญญาเงินกู้

หน้า

คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

55

คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

56

คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

ตัวอย่าง

ค�ำสั่งเทศบาล...................................
ที่ /2547
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายและภายใต้การก�ำกับดูแล
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย เป็ น สถาบั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การออมเงิ น และ
เพื่อให้สวัสดิการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�ำของเทศบาลทั่วราชอาณาจักรซึ่งเป็นสมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น
และขอกู้เงินใช้จ่ายได้ตามความจ�ำเป็นในการครองชีพในลักษณะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส�ำหรับ
เทศบาล.......................ได้มีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ�ำเป็นสมาชิกเป็นจ�ำนวนมาก ฉะนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ในส่วนของเทศบาล ...................
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และเกิดผลดีตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ จึงแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ในส่วนของ
เทศบาล...................... ดังนี้
1. ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
เป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการ
สหกรณ์ทั้งด้านเอกสารและการเงิน
2. ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองคลัง
เป็นผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองคลังตามที่ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
จะมอบหมาย
3. นาย/นาง/นางสาว
รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท�ำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 กองคลัง
รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ รับเรื่องขอกู้เงิน
การสมัครเป็นสมาชิก หรือการขอลาออกจากสมาชิก
4. นาย/นาง/นางสาว
รับผิดชอบเรียกเก็บเงินจากสมาชิกน�ำส่งสหกรณ์ภายในเวลา
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี 3 กองคลัง ที่ก�ำหนด
		
5. นาย/นาง/นางสาว
มีหน้าที่รับผิดชอบน�ำเงินกู้ส่งมอบแก่สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 กองคลัง
จากสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. .....
(ลงชื่อ) ..............................................
         (............................................)
นายกเทศมนตรี ...........................................
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ที่ ว ๓๑/๒๕๕๖

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
          ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง การหักเงินได้รายเดือนของสมาชิก
เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา
อ้างถึง หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ที่ ว ๒๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�ำเนาหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ที่ ว ๒๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งเวียนให้เทศบาลและเมืองพัทยาทราบและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งในประเด็นของการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้บัญญัติให้เทศบาลต้องหักเงินได้
รายเดือนให้สหกรณ์ฯ เป็นอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ขอเรียนว่า ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ บางเทศบาล
ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย กล่าวคือ ไม่หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกเพื่อช�ำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อ
สหกรณ์ฯ เป็นอันดับแรก โดยหักเงินให้ธนาคารหรือหน่วยงานอื่นก่อน จึงท�ำให้สมาชิกมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่เพียงพอในการช�ำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ฯ อันจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการสหกรณ์ฯ
ซึ่งด�ำเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์ของมวลสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ และการกระท�ำดังกล่าว
ถือได้ว่ากระท�ำผิดกฎหมายโดยชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ
					

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด

ฝ่ายจัดการ
โทร ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓
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ที่ ว 29/2553
							

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
15 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200

    10 มิถุนายน 2553

เรื่อง การหักเงินได้รายเดือนของสมาชิก
เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล และนายกเมืองพัทยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2553
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ขอเรียนว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 ได้มีบทบัญญัติที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นการรักษาผลประโยชน์
แก่สมาชิกของสหกรณ์และเอื้อประโยชน์ต่อการด�ำเนินการของสหกรณ์ในเรื่องค่าหุ้น การหักเงินได้
รายเดือนของสมาชิกและการแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งหากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงินให้
สหกรณ์ละเลยการปฏิบัติอาจถือได้ว่ากระท�ำผิดกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 มาตรา 7 และมาตรา 8 ก�ำหนดไว้ในมาตรา 42 วรรคสอง มาตรา 42/1 และมาตรา 42/2 ดังนี้
มาตรา 42 วรรคสอง “ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของ
สมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์
มีสิทธิน�ำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช�ำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และ
ให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น”
“มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกได้ท�ำความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่
หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอืน่ ใด ทีถ่ งึ ก�ำหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพือ่ ช�ำระหนีห้ รือภาระผูกพันอืน่
ที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจ�ำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
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การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและ
การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม
มาตรา 42/2 สมาชิกอาจท�ำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงิน
ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน”
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
สหกรณ์ฯ
โทร. 0-2223-7788, 0-2225-4084 ต่อ 100, 101
โทรสาร 0-2622-3203, 0-2622-1595
WWW.MUNSAVING.COM
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ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
เขียนที่………………………….......…………………
วันที่………………………………....…………………
เรียน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ข้าพเจ้า……………………………………ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่……………………หมู่…………ถนน………........…………
ต�ำบล…………………………………….......…อ�ำเภอ……………………………………………จังหวัด………………………………………ได้ทราบ
ข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงขอ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ และขอให้ถอ้ ยค�ำเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ…………………ปี (เกิดวันที…่ …....………เดือน…………………………………พ.ศ. …………................)
เลขหมายประจ�ำตัวประชาชน เลขที่ £££££££££££££
ข้อ 2. ก. ข้าพเจ้าเป็นพนักงานเทศบาล ต�ำแหน่ง…………………………(£ เป็นข้าราชการ £ เป็นลูกจ้างประจ�ำ)
กอง/ฝ่าย……………………………เทศบาล……………………………อ�ำเภอ………………......………..จังหวัด……………………………..…
ได้รับเงินได้รายเดือน….................………………บาท บัตรประจ�ำตัวพนักงานเทศบาล เลขที่…………………..........……………..
ข. ข้าพเจ้าเป็นลูกจ้างประจ�ำ ตั้งแต่วันที่…………………....………ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง..………………………
กอง/ฝ่าย………......................…………………เทศบาล……………………….....……………อ�ำเภอ…………………………………….....
จังหวัด…………………………………………ได้รับเงินได้รายเดือน…...……........…………บาท บัตรประจ�ำตัวพนักงานเทศบาล
เลขที่……………………………………………………………………
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทเครดิตสหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ ไม่วา่ มีความรับผิดชอบ
จ�ำกัดหรือไม่จำ� กัด
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิก ในชัน้ นีข้ า้ พเจ้าขอแสดงความจ�ำนงส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
ในอัตรา……................……บาท
ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมด ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูด่ งั ต่อไปนี้ (แสดงข้อความละเอียดของแต่ละราย
คือ ชื่อและส�ำนักเจ้าหนี,้ วันเป็นหนี,้ จ�ำนวนหนีส้ นิ ตัง้ แต่แรก, อัตราดอกเบีย้ ร้อยละต่อปี, หลักประกันทีใ่ ห้ไว้, จ�ำนวนต้น
เงินคงเหลือ, จ�ำนวนดอกเบีย้ ค้างช�ำระ และเป็นหนี้สินเพื่อการใด ให้ครบถ้วนทุกราย
(1)…………………………………………………………...................……………………………………………………...………
(2)……………………………………………………………....…………………………………………………………………...……
(3)……………………………………………………………………………....…………………………………………………...……
ข้อ 6. ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าต้องออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะเหตุตายหรือวิกลจริต ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ จ่าย
เงินผลประโยชน์ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับตามสิทธิตลอดจนเงินช่วยเหลือที่พึงได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์แก่ผู้รับประโยชน์ของ
ข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้แสดงเจตน์จ�ำนงไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว
กรุณากรอกข้อความให้ชัดเจน
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด
ข้อ 7. กรณีข้าพเจ้ามีหนี้ตามข้อ 5 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ เพื่อช�ำระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ดังกล่าวนั้น เป็นจ�ำนวนเงิน…………………………………………บาท
ในกรณีที่มีหนี้สินอยู่ แต่ไม่ประสงค์ขอกู้เงินเพื่อช�ำระหนี้สินนั้น หรือขอกู้น้อยกว่าจ�ำนวนหนี้สินนั้น
ข้าพเจ้าขอชีแ้ จงเหตุผล ดังต่อไปนี้………………………………....……………………………………………………………………………………
ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้า ผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้หกั จ�ำนวนเงินค่าหุน้ รายเดือนและจ�ำนวนเงินงวดช�ำระหนี้
ซึง่ ข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ นัน้ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่าย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วย
ข้อ 9. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการด�ำเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิก ทัง้ ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าหุน้ รายเดือนครัง้ แรกต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้เสร็จภายในวันที่
ซึง่ คณะกรรมการด�ำเนินการจะได้กำ� หนด
ข้อ 10. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และมติของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกประการ
                                       ………………………………………………………....ผู้สมัคร
                                       (……………………………………..………………....)
ค�ำรับรองของผู้บังคับบัญชาในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับห้า
(ถ้าผู้สมัครด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับสามก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง)
เขียนที่…………………………......…………………
วันที่………………………………....…………………
ข้าพเจ้า………………...…………………………………ต�ำแหน่ง…………………………………………………………………………....
เทศบาล……………………………..........………..อ�ำเภอ………………………………………..จังหวัด………………………………………………
ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของข้าพเจ้า และตามที่ข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความ ซึ่งผู้สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้
เป็นความจริง ทุกประการ ทั้งผู้สมัครเป็นผู้มีลักษณะถูกต้องตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อ 33
และสมควรเข้าเป็นสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ นี้ได้
(ลงชื่อ)………………………………………………............ผู้รับรอง
(……………………………………………………...)
ต�ำแหน่ง……………………………………………………
………………/……………………………………../……………....
เอกสารประกอบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
							
1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวพนักงาน
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3. หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
4. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช�ำระหนี้ฯ
(ลงชื่อ)................................................................ผู้สมัคร
(.............................................................)
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มี
£
£
£
£

ไม่มี
£
£
£
£
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ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
เขียนที่………………………….......…………………
วันที่………………………………....…………………

เรียน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ข้าพเจ้า………………………….......……………ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่……………………หมู่…………ถนน……………......…………
ต�ำบล…………………………………….......…อ�ำเภอ……………………………………………จังหวัด………………………………………ได้ทราบข้อความ
ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และขอให้ถอ้ ยค�ำเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ…………………ปี (เกิดวันที…่ …....………เดือน……………………………………………พ.ศ. …………................)
เลขหมายประจ�ำตัวประชาชน เลขที่ £££££££££££££
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต�ำแหน่ง.................................................................กอง/ฝ่าย…………...…………
เทศบาล…………………………………อ�ำเภอ…………………………..จังหวัด………………..………ได้รบั เงินได้รายเดือน…………………………บาท
บัตรประจ�ำตัวพนักงานเทศบาล เลขที่……………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจครัง้ แรก เมือ่ วันที.่ ..............เดือน......................พ.ศ. ..............และเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจมาแล้วเป็นระยะเวลา......................ปี (ไม่จ�ำเป็นต้องติดต่อกัน)
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทเครดิตสหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ ไม่วา่ มีความรับผิดชอบจ�ำกัดหรือไม่จำ� กัด
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิก ในชั้นนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความจ�ำนงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
ในอัตรา……................……บาท
ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี้สินทั้งหมด ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ดังต่อไปนี้ (แสดงข้อความละเอียดของแต่ละราย คือ
ชื่อและส�ำนักเจ้าหนี,้ วันเป็นหนี,้ จ�ำนวนหนีส้ นิ ตัง้ แต่แรก, อัตราดอกเบีย้ ร้อยละต่อปี, หลักประกันทีใ่ ห้ไว้, จ�ำนวนต้นเงินคงเหลือ,
จ�ำนวนดอกเบีย้ ค้างช�ำระ และเป็นหนี้สินเพื่อการใด ให้ครบถ้วนทุกราย
(1)………………………………...…………………………………………………………………………………………………………...………
(2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
(3)………………………………………………………………………………….....................................................…………………….
ข้อ 6. ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าต้องออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะเหตุตายหรือวิกลจริต ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ จ่ายเงิน
ผลประโยชน์ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับตามสิทธิตลอดจนเงินช่วยเหลือที่พึงได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์แก่ผู้รับประโยชน์ของข้าพเจ้า
ซึ่งข้าพเจ้าได้แสดงเจตน์จ�ำนงไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว
ข้อ 7. กรณีข้าพเจ้ามีหนี้ตามข้อ 5 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อช�ำระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ดังกล่าวนั้น เป็นจ�ำนวนเงิน…………………………………………บาท
ในกรณีทมี่ หี นีส้ นิ อยู่ แต่ไม่ประสงค์ขอกูเ้ งินเพือ่ ช�ำระหนีส้ นิ นัน้ หรือขอกูน้ อ้ ยกว่าจ�ำนวนหนีส้ นิ นัน้ ข้าพเจ้าขอชีแ้ จง
เหตุผล ดังต่อไปนี…้ ……………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………

กรุณากรอกข้อความให้ชัดเจน
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ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้า ผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้หกั จ�ำนวนเงินค่าหุน้ รายเดือนและจ�ำนวนเงินงวดช�ำระหนี้ ซึง่ ข้าพเจ้าต้องส่งต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์นนั้ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่าย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วย
ข้อ 9. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการด�ำเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะช�ำระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและเงินค่าหุ้นรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้เสร็จภายในวันที่ ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการจะได้ก�ำหนด
ข้อ 10. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และมติของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกประการ
………………………………………………………....ผู้สมัคร
                    (………………………………....…………………....)

ค�ำรับรองของผู้บังคับบัญชาในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับห้า
เขียนที่…………………………......…………………
วันที่………………………………....…………………
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………ต�ำแหน่ง…………………………………………………………………………....
เทศบาล……………………………………………..อ�ำเภอ…………………………………………………..จังหวัด………………………..………………………
ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของข้าพเจ้า และตามที่ข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความ ซึ่งผู้สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้
เป็นความจริง ทุกประการ ทั้งผู้สมัครเป็นผู้มีลักษณะถูกต้องตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อ 48/3 และ
สมควรเข้าเป็นสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ นี้ได้
(ลงชื่อ)………………………………………………............ผู้รับรอง
(……………………………………………………………...)
ต�ำแหน่ง……………………………………………………
………………/……………………………………../……………....

เอกสารประกอบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

					
		
มี
ไม่มี
1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวพนักงาน
£
£
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
£
£
3. หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
£
£
4. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช�ำระหนี้ฯ
£
£
5. ส�ำเนาหนังสือสัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน
£
£
(ลงชื่อ)................................................................ผู้สมัคร
(.............................................................)
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ใบลาออกจากสมาชิก

เขียนที่...............................................
วันที่.........เดือน.................................พ.ศ. ...............

เรื่อง ขอลาออกจากสมาชิก
เรียน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ด้วยข้าพเจ้า o นาย o นาง o นางสาว...........................................................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่....................ต�ำแหน่ง.......................................สังกัดเทศบาล.............................................
จังหวัด..........................................มีความประสงค์ขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
จ�ำกัด เนือ่ งจาก......................................................................................................................................................
ตั้งแต่เดือน.......................................................พ.ศ. ......................เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าส่งเงินสะสมรายเดือน ๆ ละ...........................บาท และมีเงินสะสมอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ถึงเดือน................................. พ.ศ. ................จ�ำนวน................................................บาท
ค้างช�ำระเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน จ�ำนวน....................บาท ค้างช�ำระหนีเ้ งินกูส้ ามัญ จ�ำนวน..............................บาท
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติให้ข้าพเจ้าลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ตามความประสงค์ โดย
o 1. ขอลาออกจากสมาชิกและรับเงินค่าหุ้นก่อนสิ้นปี (31 ธันวาคม) โดยไม่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในปีที่ลาออก
o 2. ขอลาออกจากสมาชิกและรับเงินค่าหุ้นคืนในปีถัดไป โดยมีสิทธิรับเงินปันผลในปีที่ลาออก
ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องไม่มีหนี้สิน และไม่ติดภาระในฐานะผู้ค�้ำประกัน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...................................
(................................................)
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ค�ำขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น/เงินงวดช�ำระหนี้
เขียนที่................................................
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ.................
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือน/เงินงวดช�ำระหนี้
เรียน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ข้าพเจ้า....................................................................ต�ำแหน่ง ................................................................
อัตราเงินเดือน..........................สังกัด...................................อ�ำเภอ..............................จังหวัด.............................
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงิน ดังนี้
ก. เงินค่าหุ้น ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
 ขอเพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ.............................บาท เป็นเดือนละ...........................บาท
(เพิ่มได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท)
o ขอลดลงจากเดิมเดือนละ...............................บาท เป็นเดือนละ............................บาท
(การขอลดการถือหุ้นต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด ต้องมีเอกสารชี้แจงประกอบ)
o ของดส่งค่าหุ้น (การของดส่งค่าหุ้น ต้องมีเอกสารชี้แจงประกอบ)
o ข้าพเจ้าได้ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรือมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 30,000 บาท
และข้าพเจ้าไม่มีหนี้สินในฐานะผู้กู้ และผู้ค�้ำประกันกับสหกรณ์ จึงขอ
o งดส่งเงินค่าหุ้น
o   เป็นระยะเวลา...................เดือน
o   ตลอดไป
o ขอลดส่งเงินค่าหุ้น
o   เป็นเดือนละ........................บาท
							
o   เป็นระยะเวลา...................เดือน
o   ตลอดไป
ข. เงินงวดช�ำระหนี้ ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
o ขอเพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ.............................บาท เป็นเดือนละ...........................บาท
o ขอลดลงจากเดิมเดือนละ...............................บาท เป็นเดือนละ............................บาท
เป็นระยะเวลา......................เดือน (การขอลดส่งเงินงวดช�ำระหนี้ ต้องมีเอกสารชี้แจงประกอบ)
o ของดส่ง เป็นระยะเวลา.................เดือน (การของดส่งเงินงวดช�ำระหนี้ ต้องมีเอกสารชี้แจงประกอบ)
o ขอส่งผ่อนผันการช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน นาย/นาง/น.ส...........................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................สังกัด......................................อ�ำเภอ..........................จังหวัด...............................
จากต้นเงินกู้งวดละ.............................บาท เป็นต้นเงินกู้งวดละ..............................บาท (การขอผ่อนผันการช�ำระหนี้
ในฐานะผู้ค�้ำประกันต้องมีเอกสารชี้แจงประกอบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�ำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(......................................................)
สมาชิกเลขทะเบียนที่..................................
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การให้บริการด้านเงินกู้
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รายการเอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้เงินกู้สามัญ
     ชื่อผู้กู้..........................................................................................เลขทะเบียน............................................
     ผู้กู้กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลำ�ดับก่อนหลัง และโปรดกาเครื่องหมาย √ ลงในช่องตรวจสอบ
ช่องตรวจสอบ
มี
ไม่มี

เอกสารผู้กู้
1. รายการเอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้เงินกู้สามัญ
2. คำ�ขอกู้เงินสามัญกรอกข้อความให้สมบูรณ์
3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. สำ�เนาใบเปลี่ยนคำ�นำ�หน้านาม ชื่อ สกุล ของผู้กู้ (กรณีมีการเปลี่ยนคำ�นำ�หน้านาม ชื่อ - นามสกุล)
5. สำ�เนาทะเบียนบ้านผู้กู้
6. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินชำ�ระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด
7. สำ�เนาคำ�สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนล่าสุด
8. แบบตรวจสอบรายละเอียดหักค่าใช้จ่าย
9. หนังสือกู้สำ�หรับเงินกู้สามัญ (ข้อ 1 และข้อ 2 ของหนังสือกู้ไม่ต้องกรอกข้อมูล)
10. สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้กู้ หน้าที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านัน้ (เพือ่ ใช้ในการโอนเงินกูใ้ ห้สมาชิก)
11. หนังสือยินยอมให้หักเงินกู้สามัญเพื่อช�ำระหนี้ ในฐานะผู้รับภาระหนี้การผู้ค�้ำประกัน (ถ้ามี)
12. สำ�เนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น (กรณีผู้กู้ มีการกู้เงินกับสถาบันการเงินอื่น ๆ)
13. คำ�ขอยกเลิกคำ�ขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม กรณี ต้องการหักเงินกู้สามัญที่ขอกู้
     เพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกฉิน เอทีเอ็ม
14. คำ�ขอหักเงินกู้สามัญเพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวด กรณี ต้องการหักเงินกู้สามัญที่ขอกู้
     เพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกฉิน (20 งวด)
เอกสารผู้ค้ำ�ประกัน (จัดเรียงเป็นชุด ๆ ชุดละ 1 คน)
15. หนังสือค้ำ�ประกันสำ�หรับเงินกู้สามัญกรอกข้อความให้สมบูรณ์
16. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
17. สำ�เนาใบเปลี่ยนคำ�นำ�หน้านาม ชื่อ สกุล ของผู้กู้ (กรณีมีการเปลี่ยนคำ�นำ�หน้านาม ชื่อ - นามสกุล)
18. ส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้ค�้ำประกัน
19. สำ�เนาคำ�สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนล่าสุด
กรณีผู้กู้ ผู้ค้ำ�ประกันสมรสแล้ว
20. สำ�เนาทะเบียนสมรส สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส สำ�เนาใบหย่า
     หรือสำ�เนาใบมรณะบัตร
สมาชิกสังกัดกองการศึกษา
21. หนังสือรับรองไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หมายเหตุ

  1. สำ�เนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำ�เนาถูกต้อง โดยผู้มีชื่อในเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองด้วยตนเอง
  2. การลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งหมด จะต้องเป็นลายมือชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด
  3. บัตรที่ใช้ประกอบคำ�ขอกู้ตามข้อ 3 ข้อ 16 และข้อ 21 ต้องไม่หมดอายุในวันที่รับเงินกู้
  4. การแก้ไขข้อความในเอกสารให้ขดี เส้นทับแล้วให้ผกู้ ู้ หรือผูค้ ำ�้ ประกันลงลายมือชือ่ กำ�กับการแก้ไขนัน้ และห้ามใช้นำ�้ ยาลบคำ�ผิด
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รับที่………………………………………………
วันที่………………………………………………

ค�ำขอกู้เลขที่……………/…………………………
วันที่……………………………………………………

ค�ำขอกู้เงินสามัญ
ค�ำเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก�ำหนดไว้ใน
แบบค�ำขอกู้นี้ด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วน
มิฉะนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่รับพิจารณา

เขียนที่…………………………………………………………
วันที่……………………………………………………………

เรียน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
ข้าพเจ้า…………………………………………เกิดวันที่……………เดือน……………………………พ.ศ……..………อายุ……....……ปีสมาชิก
เลขทะเบียนที่...…..…...…………รับราชการหรือท�ำงานประจ�ำในต�ำแหน่ง………….....………… (£ เป็นข้าราชการ £ เป็นลูกจ้างประจ�ำ)
ระดับ………กอง……………เทศบาล……………………อ�ำเภอ………….…………จังหวัด………………………ได้รับเงินได้รายเดือน…………………บาท
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………………หมู่ที่…………ถนน……………………ต�ำบล………………………อ�ำเภอ……………………จังหวัด…………………….…
£ บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ £ บัตรประจ�ำตัวประชาชน £ อื่น ๆ……………………ออกให้โดย………………จังหวัด……………………
เลขที่……………………วันออกบัตร…………………บัตรหมดอายุ……………………โทรศัพท์ที่ท�ำงาน…………..……โทรศัพท์ที่บ้าน……………………
มีอายุการเป็นสมาชิก………ปี….…เดือน ขอเสนอค�ำขอกู้เงินสามัญเพื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พิจารณา ดังต่อไปนี้
คู่สมรส นาย/นาง……………………………………อาชีพ (ระบุ)………………….…………สถานที่ท�ำงาน………………………………………
ต�ำแหน่ง……………………………………………รายได้ปัจจุบันต่อเดือน…………………………………บาท
รายได้สุทธิคงเหลือ รายได้ปัจจุบันของครอบครัวคงเหลือต่อเดือน…………………….บาท หรือต่อปี……………..……………บาท
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญ จ�ำนวน……………...………บาท (..…………………………………………………) โดยขอช�ำระต้นเงินกูเ้ ป็น
งวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) งวดละ………บาท จ�ำนวน…………งวด พร้อมด้วยดอกเบีย้ อัตราตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้อ 2. เหตุผลในการขอกู้เพื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 3. ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ รวม……...........………หุ้น เป็นเงิน………………………………บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีภาระหนี้สิน ดังต่อไปนี้
4.1 หนี้สินต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หนังสือกู้ที่………………/………………วันที่………….......………………………………………………
			
ต้นเงินคงเหลือ……………………………………บาท
			 (2) เงินกู้สามัญ หนังสือกู้ที่…………………/………………………วันที่…………………………………………………………………
ต้นเงินคงเหลือ……………………………………บาท
4.2 หนี้สินภายนอกสหกรณ์ออมทรัพย์ £ ไม่มี £ มี โปรดระบุ……………………..………………………………………
4.3 ในเวลานี้ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลาย
ข้อ 5. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักค�้ำประกัน ดังต่อไปนี้
5.1 สมาชิกค�้ำประกัน (ไม่เกิน 500,000 บาท 1 คน, ไม่เกิน 1,000,000 บาท 2 คน และเกินกว่า 1,000,000 บาท 3 คน)
à 1. ชื่อ……………………………….......…… อายุ……………ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ต�ำแหน่ง………………………………………
ระดับ…………กอง……………………………เทศบาล………………………จังหวัด…………………………เงินได้รายเดือน……...........………บาท
à 2. ชื่อ……………………………….......…… อายุ……………ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ต�ำแหน่ง………………………………………
ระดับ…………กอง…………….....……………เทศบาล…………………………จังหวัด……….…………..เงินได้รายเดือน……............………บาท
à 3. ชื่อ……………………………………....…… อายุ……………ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ต�ำแหน่ง………………………………………
ระดับ…………กอง…………………….....……เทศบาล……………………...…จังหวัด……………………เงินได้รายเดือน……............………บาท
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๒5.2 หลักทรัพย์รัฐบาล เอกสารการฝากเงิน-ในสถาบั
นการเงิน หรือหลักทรัพย์อย่างอื่น ที่จะจ�ำน�ำเป็นประกัน ระบุ……......
5.2 หลักทรัพยรัฐบาล เอกสารการฝากเงินในสถาบันการเงิน หรือหลักทรัพยอยางอื่น ที่จะจํานําเปนประกัน ระบุ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 6. ในการกู้เงินครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะท�ำหนังสือกู้ส�ำหรับเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ก�ำหนด
ขข้ออ 6.7. ในการกู
ครั้งนี้ ขาพเจาบจะทํ
าหนังอสืบัองกูคัสบําหรั
บเงิยนบกูสมติ
ามัญและประกาศ
ใหไวตอสหกรณ
พยเงิตามแบบที
่สหกรณ
ออมทรัพยอกอมทรั
ําหนดพย์ ทุกประการ
ข้าพเจ้เงิานตกลงยอมปฏิ
ตั ติ ามข้
ระเบี
ว่าด้อวอมทรั
ยการให้
นกูแ้ ก่สมาชิ
กของสหกรณ์

ขอ 7. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพย ทุกประการ

                         (ลงชื่อ)……………………………………………………...…………ผู้ขอกู้
(ลงชื่อ)……………………………………………………...…………ผูขอกู
                                                                        (……………………………………………………………..)
(…………………………………………………………………..)

บันทึกการรับรองและให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาไม่ต�่ำกว่าระดับกอง
การรั
ความเห็อผูน้อชอบของผู
บงั คับบั้นญไปก็
ชาไม
บกองจารณาให้ความเห็นชอบของผู้ใด)
(ถ้าผู้ขอกู้เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่บันงตัทึ้งกแต่
ระดับรองและให
บหัวหน้ากองหรื
�ำนวยการกองขึ
ไม่ตต้อ่ํากว
งผ่าาระดั
นการพิ
(ถาผูขอกูเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับหัวหนากองหรือผูอ ํานวยการกองขึ้นไปก็ไมตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของผูใด)

พเจ้าไดาได้พิจพารณาตามความรู
ิจารณาตามความรู
้เห็น และตามที
่ได้สอบถามแล้
ว ขอให้
ขข้าาพเจ
เห็น และตามที
่ไดสอบถามแล
ว ขอใหความเห็
นดังตคอวามเห็
ไปนี้ นดังต่อไปนี้
(1)
ขอรั
บ
รองว่
า
ผู
้
ข
อกู
้
ถ
ู
ก
กล่
า
วหาว่
า
กระท�
ำ
ผิ
ด
วิ
น
ั
ย
ถู
ก
ร้
อ
งกล่
า
วโทษ
หรือมีพฤติการณ์ ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ
(1) ขอรับรองวาผูขอกูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย ถูกรองกลาวโทษ หรือมีพฤติการณ ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ หรืองานประจํา
หรืองานประจ�ำ หรือไม่…………..…………………………………………………………………………………………………………………………
หรือไม……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) ขอรั
บรองว่าหากผูข้ อกูไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้กู้ ผูข้ อกูม้ เี งินได้รายเดือนเพียงพอส�ำหรับช�ำระหนีใ้ ห้สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือไม่………
(2) ขอรับรองวาหากผูขอกูไดรับอนุมัติใหกู ผูขอกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอสําหรับชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพย หรือไม……………………
(3) ขอรับรองว่าผู้ขอกู้มีสถานภาพทางครอบครัว £ โสด £ สมรส £ หม้าย
(3)
ว
โสด
สมรส
หมาย
(4) ข้ขอรั
อชีบ้แรองว
จงอืา่นผูขๆอกู(ถ้มีสาถานภาพทางครอบครั
มี)……………………………....………………………………………………………………………………………………………
(4) ขอชี้แจงอื่น ๆ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผู
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผู้บบังังคัคับบบับัญญชาชา
                      (...………………………………….…………………………)
(...…………………………………………………………………)
               ต�ำแหน่ตํางแหน
…………………………………………………………………
ง…………………………………………………………………
(รายการตอไปนี้เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรอกเอง)
รายการ
1. ชื่อ
2. ติดการค้ําประกัน

ผูกู

…………………………….………
1. …..…………………....………
2. ………………………...………
3. ………………………...………
3. ตนเงินกูสามัญคงเหลือ จํานวน…………………..…บาท
4. การผิดนัดสงเงินงวด
เคย
ไมเคย
5. การขาดสงเงินคาหุน
เคย
ไมเคย

ผูค้ําประกัน 1

ผูค้ําประกัน 2

ผูค้ําประกัน 3

…………………………….………
1. …..…………………....………
2. ………………………...………
3. ………………………...………
จํานวน…………………..…บาท
เคย
ไมเคย
เคย
ไมเคย

…………………………….………
1. …..…………………....………
2. ………………………...………
3. ………………………...………
จํานวน…………………..…บาท
เคย
ไมเคย
เคย
ไมเคย

…………………………….………
1. …..…………………....………
2. ………………………...………
3. ………………………...………
จํานวน…………………..…บาท
เคย
ไมเคย
เคย
ไมเคย

กรรมการเงินกูอนุมัติใหกูเงินสามัญได จํานวน……………………………บาท
ในการประชุมครั้งที่………..………/………..………………
วั
จํานวน…………………………..……………บาท …………………งวด นที่…………………………………………………....…………
การชําระคืนตนเงินกูงวดละ………………………………….……บาท (ลงชื่อ)…………………………………………………………........กรรมการเงินกู
การชําระคืนตนเงินกูงวดสุดทาย…………………………...……บาท วันที่…………………………………………………………….....

เห็นควรอนุมัติวงเงินกู

(ลงชื่อ)………………………………………………..................…ผูตรวจสอบ
(............…………………………………………………………………)
วันที่………………………………………………...................

เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมครั้งที่……………/……………
วันที่……………………………………………………………
(ลงชื่อ)........…………………………………………………เจาหนาที่ประจําหนวย
(.............………………………………………………………)
วันที่…………………………………………………………….............
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด
เลขทะเบียนสมาชิก...................
หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินเพื่อช�ำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
เขียนที่............................................................................
วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า............................................................................... อายุ.................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...............................................ต�ำบล..................................
อ�ำเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................รับราชการต�ำแหน่ง..............................................
สังกัด.....................................................อ�ำเภอ.......................................................จังหวัด................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด เลขทะเบียนที่............................มีความประสงค์ให้
หน่วยงานหักเงิน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้หน่วยงานหัก เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำนาญ เงินบ�ำเหน็จ เงินอืน่ ใด ทีถ่ งึ ก�ำหนดจ่ายแก่ขา้ พเจ้า
เพือ่ ช�ำระหนีห้ รือภาระผูกพันอืน่ ทีม่ ตี อ่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ตามทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
จ�ำกัด แจ้งหน่วยงานโดยฉับพลัน
ข้อ 2. ยินยอมให้หน่วยงานหัก เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำนาญ เงินบ�ำเหน็จ เงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำ� ยินยอมทัง้ หมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับค�ำยินยอมเป็นหนังสือ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ท�ำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค�ำในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
       ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ค�ำยินยอม
                                                                 (.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(........................................................)
เจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ซึ่งเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(......................................................)
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง/หัวหน้ากองคลัง/ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หมายเหตุ ในกรณีผู้ให้ค�ำยินยอมด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองคลัง ให้ปลัดเทศบาลเป็นพยาน
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด
อนุมัติเมื่อวันที่..................................................       หน่วยงาน..............................
หนังสือค�้ำประกันที่……………..…ชื่อผู้ค�้ำประกัน…………………..………………….……….
หนังสือค�้ำประกันที่……………..…ชื่อผู้ค�้ำประกัน…………………..……………………………
หลักประกันอย่างอื่น………………………………………………………………………………….....

หนังสือกู้ส�ำหรับเงินกู้สามัญ

ที่…………………./…………………                                                                  วันที่……………………………………………....
ข้าพเจ้า……………………………………................เกิดวันที่……...……เดือน……….....…………………......……พ.ศ. ……………อายุ......………ปี
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด เลขทะเบียนที…่ ……...……รับราชการหรือท�ำงานประจ�ำในต�ำแหน่ง……………………………………
(£ เป็นข้าราชการ £ เป็นลูกจ้างประจ�ำ) ระดับ……...…กอง………………......………เทศบาล…………………………อ�ำเภอ…………………
จังหวัด………………
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………ขอท�ำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อ
ไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินและรับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ำนวน………………………บาท (…………………………………………………...……)
ไปถูกต้องแล้ว กรณีโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารถือว่าข้าพเจ้าได้รบั เงินครบถ้วนในวันทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์โอนเงินจ�ำนวนดังกล่าวผ่านบัญชีเงินฝาก
ของข้าพเจ้า
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกูเ้ ป็นงวดรายเดือนงวดละ (ตัวอักษร)…………………………………………………...……………………
บาทถ้วน รวม (ตัวอักษร)……………………………….....งวด พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ…………………............ต่อปี
อนึง่ ในระหว่างอายุสญ
ั ญา หากสหกรณ์ออมทรัพย์ เห็นสมควรจะเลิกสัญญา หรือให้ชำ� ระหนีเ้ มือ่ ใดก็ยอ่ มมีสทิ ธิทำ� ได้ โดยข้าพเจ้ายินยอม
ช�ำระหนี้ ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย รวมทั้งรับผิดในหนี้อุปกรณ์อย่างอื่นอีก ได้แก่ ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญานี้ รวมถึง
ค่าเสียหายทั้งปวงบรรดาทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ ต้องเสียไปในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องเพือ่ บังคับให้ชำ� ระหนีอ้ กี ส่วนหนึง่ ด้วย หากภายหลัง
วันท�ำสัญญานี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องเพิม่ อัตราดอกเบีย้ เงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์เพิม่ อัตราดอกเบีย้ สูงกว่าทีก่ ำ� หนด
ในวรรคก่อนได้ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้มผี ลตั้งแต่วันที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ประกาศเป็นต้นไป ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
ไม่จ�ำต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน�ำเงินกูไ้ ปใช้เฉพาะเพือ่ การดังนี…้ ………………………………………...…………………………………………………………
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ออมทรัพย์
หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจ�ำนวนเงินงวดช�ำระหนี้ ข้อ 2 เพื่อช�ำระหนี้ส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ๆ
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถอื ว่า ในกรณีใดๆ ดังทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อ 18 ให้เงินกูร้ ายนีเ้ ป็นอันถึงก�ำหนด
ส่งคืน โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค�ำนึงถึงก�ำหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อ 19 ว่า ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอน หรือย้าย หรือลาออก
จากราชการ หรืองานประจ�ำตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อ 33 (5) ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ ทราบและ
จัดการช�ำระหนี้สิน ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
หากข้าพเจ้าลาออก หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าพเจ้าจะจัดการช�ำระหนีส้ นิ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูต่ อ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ให้
เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ก�ำหนด
กรณีตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ หักเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ช�ำระหนี้ได้ทันที (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อ 45 ข้าพเจ้ายินยอมช�ำระหนี้ให้เหลือไม่เกินกว่า
ค่าหุน้ ทีม่ อี ยู)่ ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การช�ำระหนีส้ นิ ให้เสร็จสิน้ ตามทีก่ ล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผ่ จู้ า่ ยเงินได้รายเดือน บ�ำเหน็จ
บ�ำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อส่งช�ำระหนี้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 7. ในการใช้สิทธิทางศาลบังคับให้ข้าพเจ้าช�ำระหนี้ตามความในสัญญานี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ เลือกฟ้อง
บังคับคดี ณ ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร ได้
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือกู้ฉบับนี้แล้วมีข้อความถูกต้องครบถ้วน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส�ำคัญ
(ลงชื่อ)………………………………………………………ผู้กู้                               (ลงชื่อ)……..…………………………………….......ผู้พิมพ์/ผู้เขียน
        (…………..………………………………………….)                                         (………………………………….......……...)
(ลงชื่อ)……………..………………………………….....…พยาน
(ลงชื่อ)……...…...……………………………….....เจ้าหน้าที่เทศบาล
        (………………………………………………......) เลขทะเบียนที่……….....…             (………....……………………….……………)
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หนังสือรับรองสถานภาพของผู้กู้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นโสด/สมรส/ม่าย
(ลงชื่อ)...................................................ผู้กู้
(.....................................................)

หนังสือยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส)
เขียนที่……………………………………………
วันที่………………………………………………..
ข้าพเจ้า นาย/นาง……………….........…………….…เป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง………………..........…………..........
ได้ยินยอมให้นาย/นาง………..........…………กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………………….......สามี / ภรรยา                        
                                                           (..............................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน

(...........................................................)

(ลงชื่อ)................................................................พยาน
         (...........................................................)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ)..............................................................เจ้าหน้าที่เทศบาล
                                                            (..............................................................)
                                                            วันที่........................................................
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หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ
วันที่……………………………………………………………
ขาพเจา………………………………………………………………เกิดวันที่……………เดือน……………………………………………พ.ศ……………อายุ…………ป
สมาชิกเลขทะเบียนที่………………รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง…………………………( เปนขาราชการ
เปนลูกจางประจํา) ระดับ……………
กอง…………………เทศบาล………………………………………อําเภอ………………………………จังหวัด………..…………………ไดรับเงินไดรายเดือน………….……บาท
ปจจุบันอยูบานเลขที่……………หมูที่……………ถนน…………………………ตําบล………………………………อําเภอ…………………………จังหวัด……..…………………
โทรศัพทติดตอที่ทํางาน………………………..……โทรศัพทติดตอที่บาน……………………………………ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวแกสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด ซึ่งตอไปจะเรียกวา “สหกรณออมทรัพย” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ในเวลานี้ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย
ขอ 2. ตามที่…………………………………………………………….…สมาชิกเลขทะเบียนที่……………………ไดกูเงินของสหกรณออมทรัพยตามหนังสือกู
สําหรับเงินกูสามัญที่………………./……………… ลงวันที่…………………………………………นั้น ขาพเจายินยอมเขารวมรับผิดกับผูกูอยางลูกหนี้รวมเพื่อหนี้สิน
เกี่ยวกับเงินกูรายนี้ รวมทั้งรับผิดชอบในหนี้อุปกรณอยางอื่นอีก ไดแก ดอกเบี้ยคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้ตามสัญญานี้ รวมถึงคาเสียหาย
ทั้งปวงบรรดาที่สหกรณออมทรัพยตองเสียไปในการเรียกรอง หรือฟองรองลูกหนี้ผูกูเพื่อบังคับใหชําระหนี้ อีกสวนหนึ่งดวย
ขาพเจาทราบขอผูกพันของผูกูที่มีตอสหกรณออมทรัพยในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่
กลาวไวในหนังสือกูนั้นโดยตลอดแลว และขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ
ขอ 3. ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยผอนเวลาใหแกลูกหนี้ไดโดยมิพักตองบอกกลาวขาพเจากอนและใหถือวาขาพเจาตกลงดวยในการผอน
เวลาดังกลาวทุก ๆ ครั้ง
ขอ 4. สหกรณออมทรัพยสงวนสิทธิที่จะเรียกรอง ไมเรียกรอง หรือปลดหนี้ใหแกผูค้ําประกันคนหนึ่งคนใดก็ได โดยมิพักตองขอความยินยอม
หรือบอกกลาวใหผูค้ําประกันคนอื่น ๆ ทราบกอน และผูค้ําประกันคนอื่นที่เหลืออยูยังคงรับผิดชอบในหนี้ทั้งหมดตอไปจนเต็มจํานวนในฐานะลูกหนี้รวม
ขอ 5. เมื่อปรากฏวาผูกูไมชําระหนี้สิน และ/หรือไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญากูไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือผูกูลมละลาย หรือตาย หรือกลายเปน
บุคคลไรความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นที่อยู หรือหาตัวไมพบ หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทําใหสหกรณออมทรัพยไมไดรับชําระหนี้ตามสัญญากู
ขาพเจาก็ยอมเขารับผิดรวมกับลูกหนี้ในอันที่จะตองชําระหนี้ตามสัญญากูนั้นทันที
ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การที่ขาพเจาออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยนี้ ไมวาเพราะเหตุใดไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดจากการ
ค้ําประกัน รายนี้จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดจัดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกัน
แทนขาพเจา
ขอ 7. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณออมทรัพยแทนผูกู และ/หรือ รวมรับผิดกับผูกู ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือ
เจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจายให หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ทั้งสิ้นที่ขาพเจาจะตองชําระแทนผูกู
ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได และขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยหักเงินคาหุนของขาพเจาที่มีอยูกับสหกรณชําระหนี้ไดทันที
ขอ 8. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหขาพเจาชําระหนี้ตามความในสัญญานี้ ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณออมทรัพย เลือกฟองบังคับคดี ณ
ศาลแพง กรุงเทพมหานคร ได
(โปรดพลิก)
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เปน

โสด

-๒-

ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือนี้ตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงกับที่ตกลงกัน และขาพเจาขอรับรองวา
สมรส มาย จึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)………………………………………………………………ผูค้ําประกัน
(………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)..…………………………………………………………..…พยาน
(.....……………………………………………….……………)
(ลงชื่อ)….....…………………………………………………………ผูพิมพ / เขียน
(...…..……………………………………………..…………....…)

คํารับรองของผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6
(กรณีผูค้ําประกันเปนขาราชการตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป ไมตองมีการรับรอง)
ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูค้ําประกันจริง และเห็นวาหนังสือค้ําประกันนี้ไดทําขึ้นโดยถูกตองแลว
(ลงชื่อ)...……………………………………………………………ผูรับรอง
(………………………………………………………………)
ตําแหนง……………………………………………………………....
วันที่………………………….....…………………………….....…

คํายินยอมของคูสมรส

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่……………………………………………………………
วันที่………………………………………………………………
ขาพเจา นาย / นาง………………...……………………………เปนสามี / ภรรยาของ นาย / นาง……………………...……………………………
ไดยินยอมใหนาย / นาง……………………………………………………………………เปนผูค้ําประกันตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามหนังสือ
ค้ําประกันขางตนนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………สามี / ภรรยา
(.....………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………………………..……พยาน
(..…………………………………………………………………)

(สําหรับเจาหนาที่กรอก)
ไดตรวจสอบแลว เห็นวารายการตาง ๆ ครบถวนถูกตอง
(ลงชื่อ)...………………………………………………………………เจาหนาที่เทศบาล
(..…………………………………………………………………)
วันที่………………………………………………………………
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง กรณีผู้ค�้ำประกันไม่มีคู่สมรส
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ตัวอย่าง กรณีผู้ค�้ำประกันมีคู่สมรส
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(รายการต่อไปนี้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรอกเอง)
1. สมาชิกผู้ขอกู้มีเงินได้รายเดือน……………………….....…บาท มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้นเงินคงเหลือ……............…………บาท
   หนี้เงินกู้สามัญต้นเงินคงเหลือ……………......……………บาท เงินได้รายเดือนคงเหลือ......…………………………………………..…บาท
2. ตรวจสอบถูกต้องแล้วเห็นควรอนุมตั ใิ ห้กเู้ งินได้ จ�ำนวน………………………………บาท (………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผู้ตรวจสอบ
      (……………………………………………..…………………….)
                                                                                            วันที่……………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………………………………ผู้อนุมัติ
                    
       (……………………………………………..……………………..)
                                                                                            วันที่……………………………………....………………………

ข้าพเจ้า……………………….....…………………………………...ได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
จ�ำนวน………………………………....บาท (…………………………………………………………………………….............) ไปถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผู้รับเงิน
       (....…………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)………………………………………………………………ผู้จ่ายเงิน
       (………………………….…………………………………………)
                                                                             วันที่……………………....………………………………………
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(รายการต่อไปนี้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรอกเอง)
1. สมาชิกผู้ขอกู้มีเงินได้รายเดือน……………………….....…บาท มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้นเงินคงเหลือ……............…………บาท
   หนี้เงินกู้สามัญต้นเงินคงเหลือ……………......……………บาท เงินได้รายเดือนคงเหลือ......…………………………………………..…บาท
2. ตรวจสอบถูกต้องแล้วเห็นควรอนุมตั ใิ ห้กเู้ งินได้ จ�ำนวน………………………………บาท (………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผู้ตรวจสอบ
      (……………………………………………..…………………….)
                                                                                            วันที่……………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………………………………ผู้อนุมัติ
                    
       (……………………………………………..……………………..)
                                                                                            วันที่……………………………………....………………………

ข้าพเจ้า……………………….....…………………………………...ได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
จ�ำนวน………………………………....บาท (…………………………………………………………………………….............) ไปถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผู้รับเงิน
       (....…………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)………………………………………………………………ผู้จ่ายเงิน
       (………………………….…………………………………………)
                                                                             วันที่……………………....………………………………………
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

107

คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด
เลขทะเบียนสมาชิก...................
หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินเพื่อช�ำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
เขียนที่............................................................................
วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า............................................................................... อายุ.................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...............................................ต�ำบล..................................
อ�ำเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................รับราชการต�ำแหน่ง..............................................
สังกัด.....................................................อ�ำเภอ.......................................................จังหวัด................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด เลขทะเบียนที่............................มีความประสงค์ให้
หน่วยงานหักเงิน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้หน่วยงานหัก เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำนาญ เงินบ�ำเหน็จ เงินอืน่ ใด ทีถ่ งึ ก�ำหนดจ่ายแก่ขา้ พเจ้า
เพือ่ ช�ำระหนีห้ รือภาระผูกพันอืน่ ทีม่ ตี อ่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ตามทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
จ�ำกัด แจ้งหน่วยงานโดยฉับพลัน
ข้อ 2. ยินยอมให้หน่วยงานหัก เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำนาญ เงินบ�ำเหน็จ เงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำ� ยินยอมทัง้ หมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับค�ำยินยอมเป็นหนังสือ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ท�ำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค�ำในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
       ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ค�ำยินยอม
                                                                 (.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(........................................................)
เจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ซึ่งเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(......................................................)
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง/หัวหน้ากองคลัง/ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หมายเหตุ ในกรณีผู้ให้ค�ำยินยอมด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองคลัง ให้ปลัดเทศบาลเป็นพยาน

108

คู่มือตัวแทน
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คู่มือตัวแทน
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หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินเพื่อช�ำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
เขียนที่............................................................................
วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า............................................................................... อายุ.................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...............................................ต�ำบล..................................
อ�ำเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................รับราชการต�ำแหน่ง..............................................
สังกัด.....................................................อ�ำเภอ.......................................................จังหวัด................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด เลขทะเบียนที่............................มีความประสงค์ให้
หน่วยงานหักเงิน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้หน่วยงานหัก เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำนาญ เงินบ�ำเหน็จ เงินอืน่ ใด ทีถ่ งึ ก�ำหนดจ่ายแก่ขา้ พเจ้า
เพือ่ ช�ำระหนีห้ รือภาระผูกพันอืน่ ทีม่ ตี อ่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ตามทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
จ�ำกัด แจ้งหน่วยงานโดยฉับพลัน
ข้อ 2. ยินยอมให้หน่วยงานหัก เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำนาญ เงินบ�ำเหน็จ เงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานเทศบาล จ�ำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำ� ยินยอมทัง้ หมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับค�ำยินยอมเป็นหนังสือ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ท�ำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค�ำในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
       ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ค�ำยินยอม
                                                                 (.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(........................................................)
เจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ซึ่งเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(......................................................)
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง/หัวหน้ากองคลัง/ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หมายเหตุ ในกรณีผู้ให้ค�ำยินยอมด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองคลัง ให้ปลัดเทศบาลเป็นพยาน
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

ภาคผนวก 4
การให้บริการด้านเงินฝาก
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

ข้อก�ำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานเทศบาล จ�ำกัด
เงินฝาก.............................................

หนังสือขอฝากเงินหรือขอเปิดบัญชี ลงวันที่ .......................................................
ตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิกผู้ฝากเงิน

โปรดเขียนชื่อเต็มไว้ข้างใต้ลายมือชื่อ

บัญชีเลขที่...........................................ชื่อ..............................................................................

สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................................สังกัด............................................................
ที่อยู่........................................................................................................................................
.....................................................................................................โทร. ..................................
หมายเหตุ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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คู่มือตัวแทน
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด

ภาคผนวก 5
การให้สวัสดิการต่างๆ
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คู่มือตัวแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำ�กัด
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คู่มือตัวแทน
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คู่มือตัวแทน
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คู่มือตัวแทน
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คู่มือตัวแทน
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คู่มือตัวแทน
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คู่มือตัวแทน
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คู่มือตัวแทน
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คู่มือตัวแทน
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คู่มือตัวแทน
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พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จำ�กัด 70 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0-2222-5555, 0-221-9781 โทรสาร 0-2221-6433 นายยอดย่ิง โสภณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2557
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