ฉบับที่ 9/2563 ประจาเดือนตุลาคม 2563
สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จากัด
Co-operative Government Officer Co-op Ltd.

หมวด การถือหุน้
สหกรณ์กาหนดเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือนอัตราใหม่
สาหรับสมาชิก

เดิมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ต่อเดือน เป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ต่อเดือน และไม่เกินร้อยละ 5 ต่อเดือน
สาหรับสมาชิกสมทบ

เดิมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อเดือน เป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ต่อเดือน และไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ต่อเดือน
โดยสหกรณ์ฯ ได้ปรับการถือหุน้ ของสมาชิกตัง้ แต่เดือน ต.ค. 2563 เป็ นต้นไป

หมวดสวัสดิการ
เพิม่ สวัสดิการ “รับขวัญทายาทใหม่” ถือใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2563
- ครอบครัวละ 1,000 บาท (ขอรับได้เพียงครัง้ เดียว)
- เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
- ยกเว้น บุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรสของสมาชิก
- ขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับแต่วนั ที่คลอดบุตร

ปรับปรุง “การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผูป้ ระสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย”
สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือสมาชิก ที่ประสบภัยธรรมชาติ และหมายรวมถึงอุบตั ิภยั อื่นๆ ที่เกิดขึน้ แก่ท่ีอยู่อาศัยและ
ทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านหลังที่ได้รบั ความเสียหาย แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและทรัพย์สินที่อยู่ภายนอกบ้าน โดยแบ่งเป็ นกรณีต่างๆ ดังนี ้
กรณีท่ี 1. ที่อยู่อาศัยเสียหายทัง้ หมดไม่อาจซ่อมแซมได้ ให้จ่ายตามที่เสียหายจริง ดังนี ้
- กรณีเป็ นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน ไม่เกินรายละ 25,000 บาท
- กรณีเป็ นผูอ้ าศัยและมีช่ือในทะเบียนบ้าน ไม่เกินรายละ 20,000 บาท
กรณีท่ี 2. ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน ให้จ่ายตามที่เสียหายจริง ดังนี ้
- กรณีเป็ นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน ไม่เกินรายละ 4,000 บาท
- กรณีเป็ นผูอ้ าศัยและมีช่ือในทะเบียนบ้าน ไม่เกินรายละ 3,000 บาท
กรณีท่ี 3. กรณีท่อี ยู่อาศัยเป็ นบ้านพักของทางราชการหรือบ้านเช่าที่มีสญ
ั ญาเช่า โดยไม่ว่าจะมีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้าน
หรือไม่ก็ตาม ให้จ่ายเฉพาะทรัพย์สินที่เสียหายซึ่งอยู่ภายในที่อยู่อาศัยและเป็ นกรรมสิทธิข์ องสมาชิกผูน้ นั้ ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
แต่ ไม่เกิน รายละ 3,000 บาท และต้องมีหนังสือรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาว่าสมาชิกผูน้ นั้ ได้อาศัยและทรัพย์สินได้รบั ความ
เสียหายจริง

“เงินรางวัลเพือ่ เสริมคุณค่าชีวิตสาหรับผู้สูงวัย”
สมาชิกที่อายุครบ 60 ปี และอายุการเป็ นสมาชิก 25 ปี ขนึ ้ ไป รับ 1,500 บาท และเมื่อสมาชิกอายุครบ
70, 80, 90, 100 ปี รับช่วงละ 2,000 บาท (รับรางวัลได้เพียงครัง้ เดียวในแต่ละช่วงอายุ)

หมวดเงินรับฝาก
การบันทึกดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ถือใช้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563
สหกรณ์ฯ จะบันทึกรายการดอกเบีย้ ไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทุกวันที่ 30 มิถนุ ายน และวันที่ 31 ธันวาคม โดยรายการดอกเบีย้
ถือเป็ นเงินฝากใหม่ในวันที่ทาการบันทึกนัน้

โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ย่งั ยืน
สหกรณ์เปิ ดโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ย่งั ยืนเพื่อส่งเสริมการออม และให้อตั ราดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ+0.50% โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้
1) การขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย่งั ยืน
- สมาชิกที่มีบญ
ั ชีเงินฝากกับสหกรณ์อยู่แล้ว ต้องโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเดิมมาฝากไว้ในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ย่งั ยืน ตามเกณฑ์ท่สี หกรณ์กาหนด ดังนี ้
สมาชิกอายุไม่เกิน 30 ปี

ไม่เกิน 500,000 บาท

อายุเกิน 30 ปี - 40 ปี

ไม่เกิน 1,200,000 บาท

อายุเกิน 40 ปี - 50 ปี

ไม่เกิน 2,100,000 บาท

เกษียณอายุราชการแล้ว

ไม่เกิน 5,000,000 บาท

- สมาชิกที่ไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากกับสหกรณ์ สามารถเปิ ดบัญชีได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
(เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือน)
2) การฝาก - ถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย่งั ยืน
- ในแต่ละเดือนฝากได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนหรือเงินบานาญ
- เงินสมทบที่ได้รบั จากกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
- ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตามโครงการฯ สามารถถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
** จากัดจานวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 8,000,000 บาท ไม่รวมดอกเบีย้ ที่เกิดขึน้ **
“ เปิ ดบัญชีได้คนละไม่เกิน 1 บัญชี ”

หมวดสินเชื่อ
การปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยการรวมหนีท้ ุกสัญญา
เพื่อให้สมาชิกที่มีหนีก้ บั สหกรณ์หลายสัญญาและมีเงินได้รายเดือนไม่เพียงพอ สหกรณ์จงึ ให้มีการกาหนด
การปรับโครงสร้างหนีแ้ ละดาเนินการจัดตารางชาระหนีใ้ ห้ใหม่

เงือ่ นไข
- เป็ นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
- มีหนีต้ ามสัญญาเงินกูอ้ ยู่กบั สหกรณ์ฯ และส่งชาระหนีส้ ญ
ั ญาใดสัญญาหนึ่งมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 12 งวด
- ระยะเวลาในการส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 240 งวด
- อัตราดอกเบีย้ สองปี แรกคิดอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี และปี ต่อไปคิดอัตราดอกเบีย้ เท่าอัตราดอกเบีย้ เงินกูส้ ามัญ
- สมาชิก จะขอกูใ้ หม่ได้ต่อเมื่อส่งชาระหนีม้ าแล้วครบ 24 งวด
- ปี ท่ี 1 และปี ท่ี 2 สมาชิกต้องยินยอมให้นาเงินปั นผลและเงินเฉลีย่ คืนมาหักชาระหนี ้
- ยื่นคาขอได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

