สมาชิกควรทราบ
ด้านการถือหุ้น
1. การถือหุ้นสมาชิกทุกคนจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนของสมาชิก
ไม่เกิน
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า

5,000.00 บาท
5,000.00 – 7,000.00
7,000.00 – 9,000.00
9,000.00 – 12,000.00
12,000.00 – 15,000.00
15,000.00 – 18,000.00
18,000.00 – 20,000.00
20,000.00 บาท

ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 15
บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 20
บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 25
บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 30
บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 40
บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 50
บาท ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 70
ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 100

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

เป็นเงิน 150.00 บาท
เป็นเงิน 200.00 บาท
เป็นเงิน 250.00 บาท
เป็นเงิน 300.00 บาท
เป็นเงิน 400.00 บาท
เป็นเงิน 500.00 บาท
เป็นเงิน 700.00 บาท
เป็นเงิน 1,000.00 บาท

2. ส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน แต่ต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์
3. ยื่นเรื่องพร้อมส่าเนาใบจ่ายเงินเดือน ขอเพิ่ม - ลดหุ้นได้ทุกเดือน
4. งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อส่งไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือเป็นเงินไม่น้อยกว่า 200,000.00 บาท
และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ทั้งในฐานะผู้กู้และ/หรือผู้ค้่าประกัน หรือมีหนี้สินไม่เกินร้อยละ 90 ของจ่านวน
ค่าหุ้นที่มีในสหกรณ์
5. การให้ออกจากสหกรณ์ฯ ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน 3 งวดติดต่อกัน หรือ 6 งวดไม่ติดต่อกัน
5.2 น่าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
5.3 ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันที่เกิดบกพร่อง ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่ก่าหนด
5.4 ค้างส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 2 งวด หรือ 3 งวดไม่ติดต่อกันส่าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
5.5 ไม่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์
5.6 จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์
6. การสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ต้องรอ 1 ปี นับจากวันลาออกหรือให้ออกจากสหกรณ์ และต้อง
เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิขอกู้เงินได้
ด้านสินเชื่อ
สหกรณ์ให้บริการเงินกู้ 3 ประเภท คือ เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
1. เงินกู้ฉุกเฉิน (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.65 ต่อปี)
1.1 สมาชิกสามัญ
เงินคงเหลือ
ระยะเวลา
เท่าของ
วงเงินไม่เกิน
งวดผ่อนไม่เกิน หลังหักงวดแรก
การเป็นสมาชิก เงินได้รายเดือน* (บาท)
(ร้อยละ)

*

6 เดือน – 2 ปี

1

50,000.00

12

2 ปีขึ้นไป

2

100,000.00

12

เงินได้รายเดือน = เงินเดือน + พ.ส.ร. + เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน

30

1.2 สมาชิกสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการ สังกัด นย.
เงินคงเหลือ
ระยะเวลา
เท่าของ
วงเงินไม่เกิน
งวดผ่อนไม่เกิน หลังหักงวดแรก
การเป็นสมาชิก เงินได้รายเดือน* (บาท)
(ร้อยละ)
6 เดือน – 2 ปี
2 ปีขึ้นไป

0.5
1

10,000.00
20,000.00

12
12

30

สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ เมื่อผ่อนชาระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาผ่อนชาระ หรือ
ไม่น้อยกว่า 4 งวด
1.3 สมาชิกสมทบ
- สามารถกู้ฉุกเฉินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากสหกรณ์ โดยกู้สูงสุด
ได้ไม่เกิน 100,000.00 บาท
2. เงินกู้สามัญ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.65 ต่อปี)
2.1 สมาชิกสามัญ
ผู้กู้
 ถือหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของจ่านวนเงินทีขอกู้ และมีสิทธิซื้อหุ้นเพิมได้ตามจ่านวนทีขาด
 ผ่อนช่าระเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 65 ปี เว้นแต่กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝาก
ของผู้กไู้ ม่จ่ากัดอายุ
ผู้ค้่าประกัน
 เป็นข้าราชการประจ่าการ ลูกจ้างประจ่าสังกัด ทร. หรือเป็นเจ้าหน้าที สอ.นย. หรือข้าราชการ
นอกประจ่าการผู้รับเบี้ยหวัด บ่านาญ หรือตามทีคณะกรรมการเงินกู้ สอ.นย. เห็นสมควร
 กู้ไม่เกิน 790,000.00 บาท ต้องมีผู้ค้่าประกันอย่างน้อย 1 คน
 กู้ตั้งแต่ 800,000.00 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้่าประกันอย่างน้อย 2 คน
 กู้ตั้งแต่ 1,500,000.00 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้่าประกันอย่างน้อย 3 คน
 ค้่าประกันเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น ลูกจ้างประจ่าสังกัด ทร. และเจ้าหน้าที
สอ.นย. ค้่าประกันเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์
สิทธิการกู้เงินสามัญ
เงินคงเหลือ
ระยะเวลา
เท่าของ
วงเงินไม่เกิน
งวดผ่อนไม่เกิน หลังหักงวดแรก
การเป็นสมาชิก เงินได้รายเดือน* (บาท)
(ร้อยละ)
6 เดือน – 2 ปี 55 เท่า + หุ้น 1,500,000.00
150
30
2 ปีขึ้นไป
180
65 เท่า + หุ้น 2,500,000.00
2.2 สมาชิกสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการ สังกัด นย.
ผู้กู้
 มีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี เว้นผู้กู้ทีใช้ทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝากค้่าประกัน
 ถือหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของจ่านวนเงินทีขอกู้ และมีสิทธิซื้อหุ้นเพิมได้ตามจ่านวนทีขาด
*

เงินได้รายเดือน = เงินเดือน + พ.ส.ร. + เงินเพิมพิเศษรายเดือน

 ผ่อนชาระเงินกู้ได้ไม่เกินอายุการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่เว้นแต่กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
และ/หรือเงินฝากของผู้กู้ไม่จากัดอายุ
ผู้คาประกัน
 เป็นข้าราชการประจาการ ลูกจ้างประจาสังกัด ทร. หรือเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.นย. หรือข้าราชการ
นอกประจาการผู้รับเบียหวัด บานาญ หรือเป็น อส.ทพ.นย. หรือเป็นพนักงานราชการสังกัด นย.
 หากเป็น อส.ทพ.นย. หรือพนักงานราชการสังกัด นย. ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี
 คาประกันเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ อส.ทพ.นย. หรือพนักงานราชการสังกัด
นย. คาประกันได้ไม่เกินอายุการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่
 กู้ตังแต่ 50,000.00 บาท ขึนไป ต้องมีผู้คาประกันอย่างน้อย 2 คน
 กู้ตังแต่ 75,000.00 บาท ขึนไป ต้องมีผู้คาประกันอย่างน้อย 3 คน
 กู้ตังแต่ 100,000.00 บาท ขึนไป ต้องมีผู้คาประกันอย่างน้อย 3 คน
และต้องเป็นข้าราชการประจาการ หรือลูกจ้างประจาสังกัด ทร. หรือ จนท.สอ.นย. หรือเป็น
ข้าราชการนอกประจาการผู้รับเบียหวัดและบานาญอย่างน้อย 1 คน
สิทธิการกู้เงินสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการ สังกัด นย.
ระยะเวลา
เท่าของ
วงเงินไม่เกิน(บาท) งวดผ่อนไม่เกิน
การเป็นสมาชิก เงินได้รายเดือน*
6 เดือน – 2 ปี
36
5
50,000.00
2 ปี – 5 ปี
60
10
100,000.00
5 ปีขึนไป
84
15
150,000.00
2.3 การคาประกันเงินกู้สามัญ
2.3.1 บุคคลคาประกัน คิดสิทธิการคาเท่ากับสิทธิการกู้ แต่ไม่รวมค่าหุ้น
2.3.2 กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นและ/หรือเงินฝากสหกรณ์ ไม่ต้องมีบุคคลคาประกัน
2.4 ต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิหลังจากหักหนีสินทุกประเภทแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
2.5 ส่งชาระแล้ว 18 งวด สามารถกู้ใหม่ได้
2.6 หลักประกันเสริม (กรณีใช้บุคคลคาประกัน)
2.6.1 ประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ คิดทุนประกัน ดังนี
2.6.1.1 วงเงินกู้ – ค่าหุ้น – เงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้คาประกัน – เงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต
= วงเงินที่จะต้องทาประกัน
2.6.1.2 ระยะเวลาคุ้มครองร้อยละ 75 ของระยะเวลาผ่อนชาระ
หรือ 2.6.2 สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
หรือ สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) และ สมัครเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
โดยหากเงิน สงเคราะห์ ครอบครั ว สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่จะได้รับมีจานวนไม่เป็นไปตามหลั กเก ณฑ์
ที่กาหนดสมาชิกต้องทาประกันชีวิตเพิ่มเติมตามจานวนที่ขาด

*

เงินได้รายเดือน = เงินเดือน + พ.ส.ร. + เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน

หลักประกันเสริม (กรณีกู้สามัญใช้บุคคลค้าประกัน)
หลักประกันเสริม

วงเงินคุ้มครองเงินกู้

(1) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์***
สสอท. = 500,000.00 บาท
1.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
สส.ชสอ. = 550,000 บาท
1.2 ชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (2 สมาคม = 1,050,000.00 บาท)
(สส.ชสอ.)
(2) ประกันชีวิต (เลือกท้า 1 บริษัท)
2.1 บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า จากัด (มหาชน)
2.2 บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2.3 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2.4 บริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ทุนประกันตามจริง (1)

การช้าระเงิน

ความคุ้มครองเมื่อ
เสียชีวิต

ค่าสมัคร 4,500.00 บาท/สมาคม (โดยประมาณ)
1. ชาระเป็นเงินสด
2. กู้ ฉ.เพื่อสมัครฌาปนกิจ (จะหักชาระคืนจาก ได้รับ 600,000.00 บาท/สมาคม
ตลอดสมาชิกภาพสมาคม
เงินกู้สามัญ) ต้องต่อสมาชิกภาพรายปี โดยจะหัก
เงินปันผลฯ ส่งสมาคมทุกปี

เบี้ยประกัน
หักจากเงินกู้สามัญครั้งเดียว ณ วันจ่ายเงินกู้สามัญ

ตามทุนประกันทีท่ า
ซึ่งจะลดลงตามหนี้เงินกู้ที่ลดลง

ทุนประกัน (1) = จ้านวนเงินกู้ – ทุนเรือนหุ้น – สวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้าประกัน* – สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต** – สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์***(ถ้ามี)
*

สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้ = ร้อยละ 50 ของทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ (สูงสุดไม่เกิน 50,000.00 บาท)
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ตามอายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 120,000.00 บาท (สูงสุดเป็นสมาชิก 24 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 120,000.00 บาท)
***
เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอท. คุ้มครอง 500,000.00 บาท และ สส.ชสอ. คุ้มครอง 550,000.00 บาท (เริ่ม 1 พ.ย.62)
**

2.7 เงินกู้สามัญ และเงินกู้สามัญเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (อัตราดอกเบี้ย เริ่ม 1 ก.พ.63)
ประเภทเงินกู้สามัญ

ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

เงินคงเหลือ
หลังหักงวดแรก
(ร้อยละ)

5.65

30

300

1

เหลือพอชาระ

4.65
4.65

30
30

4.65

30

100,000.00 ขึ้นไป

60
60
60
84
120

-

360

5.15

30

ระยะเวลา
การเป็นสมาชิก

วงเงินกู้สูงสุด
(บาท)

การผ่อนชาระสูงสุด
(งวด)

จานวนเงินกู้

6 เดือน – 2 ปี

55 เท่า +หุ้น

1,500,000.00

150

2 ปีขึ้นไป

65 เท่า + หุ้น

2,500,000.00

180

1. กู้สามัญ (ต้องชาระสัญญาเดิมครบ 18 งวด)
2. กู้สามัญชาระหนี้ธนาคาร
(ไม่จากัดงวดการชาระสัญญาเดิม)
3. กู้สามัญรวมเงินเพิ่มรายเดือนอื่น ๆ
(ต้องชาระสัญญาเดิมครบ 18 งวด)
4. กู้สามัญช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
กรณีรับโอนหนี้ค้าประกันจากผู้กู้
5. กู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
6. กู้สามัญเพื่อซื้อจักรยาน

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ตามราคาจริง
ตามราคาจริง

7. กู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ตามค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร

8. กู้สามัญเพื่อแปลงหนี้ใหม่
(เฉพาะผู้กู้พิเศษฯ แต่สิทธิไม่ผ่าน)

ตามหนี้ค้าประกันคงเหลือ + เบี้ยประกัน

ชาระสามัญแล้ว
18 งวด

ตามหนี้สามัญเดิม
+ เบี้ยประกัน

80,000.00
60,000.00
ไม่เกิน 50,000.00
ไม่เกิน 100,000.00

2.8 มาตรการสมาชิกหลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง
2.8.1 งดให้สินเชื่อประเภทกู้ฉุกเฉิน
2.8.2 งดให้สิทธิค้าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภท เว้นแต่จะขอกู้ใหม่
2.8.3 ชะลอการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจนกว่าจะแก้ไขหลักประกัน
2.8.4 ต้องถือหุ้นตามเกณฑ์โดยยึดถือตามเงินได้รายเดือน
2.8.5 หาคนค้ารายใหม่ได้แต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้สิทธิค้าเป็นกรณีพิเศษได้เป็นการชั่วคราว
2.9 มาตรการสมาชิกที่ไม่จัดท้าหลักประกันเสริม
2.9.1 งดให้สินเชื่อทุกประเภท
2.9.2 งดให้สิทธิการค้าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภท เว้นแต่จะขอกู้ใหม่
2.9.3 น้าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิ กที่ไม่จัดท้าหลักประกันฯ มาจัดท้า ประกันชีวิต
คุ้มครองเงินกู้ หรือจัดท้าหลักประกันเสริมอื่นที่ สอ.นย.ก้าหนดขึน
3. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี)
ผู้กู้
1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ถือหุ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ของจ้านวนเงินที่ขอกู้ และไม่น้อยกว่า 50,000.00 บาท มีสิทธิซือหุ้น
เพิม่ ได้ตามจ้านวนที่ขาด
3. ผ่อนช้าระเงิน กู้ได้ไม่เกิน 360 งวด และผ่ อนได้ถึงอายุ 70 ปี เว้นแต่ กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
ทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากของผู้กู้ไม่จ้ากัดอายุ
หลักประกัน
1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน
2. หุ้น ใช้ เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นที่มีอยู่, เงินฝาก ใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของเงินฝากที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ เพื่อซือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากสถาบันการเงิน
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
1. วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 4,000,000.00 บาท
2. ไม่เสียค่าธรรมเนียมการจดจ้านองร้อยละ 1
3. เบิกค่าเช่าซือได้ (เฉพาะผู้มีสิทธิ)
4. หลักประกันต้องอยู่ในพืนทีจ่ ังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี

ด้านการเงิน
สหกรณ์ให้บริการเงินรับฝากสมาชิก ดังนี้
1. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 2.75%) เริ่มใช้ 1 มี.ค.63
1.1 ปัจจุบัน สอ.นย. งดเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ แต่ยังคงใช้ในปัจจุบัน
1.2 ต้องมีเงินคงเหลื อในบัญชีขั้น ต่า 1,000.00 บาท จึงจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากให้ และปรั บ
ดอกเบี้ยทบเป็นเงินฝากทุกเดือน
1.3 จ่ า กั ด การถอนเงิ น เดื อ นละ 1 ครั้ ง หากถอนมากกว่ า 1 ครั้ ง ภายในเดื อ น สหกรณ์ คิ ด
ค่าธรรมเนียม 2% ของเงินทีถอน ขั้นต่า 100.00 บาท
1.4 จ่ากัดวงเงินรับฝาก 50,000.00 บาท/เดือน/บัญชี ฝากสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/บัญชี หรือ
เป็นไปตามประกาศ สอ.นย.
2. เงินรับฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ย 2.75%) เริ่มใช้ 1 มี.ค.63
2.1 เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่า 100.00 บาท
2.2 สามารถเข้าร่วมโครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข (ตัดเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก) ขั้นต่า 200.00 บาท
2.3 จ่ากัดวงเงินรับฝาก 50,000.00 บาท/เดือน/บัญชี ฝากสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/บัญชี และ
ไม่จ่ากัดจ่านวนครั้งในการถอนเงิน
2.4 ปรับดอกเบี้ยทบเป็นเงินฝาก ทุกสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกปี
3. เงินรับฝากออมทรัพย์สินทวี (อัตราดอกเบี้ย 1.25%) เริ่มใช้ 1 มี.ค.63
3.1 เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่า 100.00 บาท
3.2 ไมจ่่ากัดเงินฝากต่อเดือน ฝากสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท/บัญชี และไม่จ่ากัดจ่านวนครั้งในการถอนเงิน
3.3 ปรับดอกเบี้ยทบเป็นเงินฝาก ทุกสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกปี
4. โครงการเงินรับฝากออมทรัพย์
ปัจจุบัน สอ.นย.ปิดรับเงินฝากเพิมเติม ปรับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
โอนดอกเบี้ย
อัตรา
อัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
ฝากสูงสุดต่อบัญชี
เข้าบัญชี
ดอกเบี้ย ถอนก่อนกาหนด
มันคง 2
2.85
0.35
มันคง 3
3.00
0.50
10,000,000.00
สินทวี
มันคง 1.
2.45
มันคง 2.
2.60
0.10
มันคง 3.
2.75
0.25
5. โครงการเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
ปัจจุบัน สอ.นย.ปิดรับเงินฝากเพิมเติม ปรับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
เงินรับฝาก

ฝากสูงสุดต่อบัญชี

เพิมพูน 3.
เพิมสุข

10,000,000.00

โอนดอกเบี้ย
เข้าบัญชี
ออมทรัพย์
สินทวี

อัตรา
ดอกเบี้ย
4.25
3.50

อัตราดอกเบี้ย
ถอนก่อนกาหนด
1.75
1.00

ด้านการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินปันผล
1. จ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี (ตามที่กฎหมายกาหนด) ของค่าหุ้นที่ชาระแล้วของสมาชิกแต่ละคน
2. การคานวณเงินปันผลให้คิดตามส่วนของระยะเวลาในการคานวณเงินปันผล ถ้าชาระค่าหุ้นวันที่ 1-7
ของเดือนจะคิดเงินปันผลให้ในเดือนก่อนนั้น ถ้าชาระค่าหุ้นวันที่ 8 - วันสิ้นเดือนจะคิดเงินปันผลให้ในเดือนนั้น
เงินเฉลี่ยคืน
1. คิดจากยอดรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ในรอบปี ตามอัตราที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเห็นสมควร ใน
แต่ละปีบัญชี
2. สมาชิกที่ผิดนัดการชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น
การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (สมาชิกต้องแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี)
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกขอเปลี่ยนแปลง (ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร ที่มีเลขบัญชี 10 หลักเท่านั้น)
2. โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย.
3. โอนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น
4. กรณีเป็ น สมาชิก สสอท. และ สส.ชสอ. สมาชิกสามารถนาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฌาปนกิจฯ ได้

สวัสดิการต่ าง ๆ สาหรับสมาชิก
สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก
เพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสหกรณ์ จ่ายเป็นเงิน 1,500.00 บาท ต่อบุตร 1 คนขอรับสวัสดิการ
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเกิดของบุตรสมาชิก โดยแนบเอกสารดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก และบุตร 2. สาเนาสูติบัตร
3. สาเนาทะเบียนสมรส
4. สาเนาบัตรประชาชนของสมาชิก
5. สาเนาบัญชีธนาคาร/สาเนาบัญชีเงินฝาก สอ.นย. (กรณีให้โอน)
สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก
สหกรณ์จะช่วยเหลือค่ารักษาให้กับสมาชิกที่เข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในของสถานพยาบาล อัตราคืนละ
300.00 บาท แต่ไม่เกิน 1,500.00 บาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
ออกจากสถานพยาบาล โดยแนบเอกสารดังนี้
1. หลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือใบเสร็จรับเงิน และระบุระยะเวลาให้ชัดเจน
2. เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า
สวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน
สหกรณ์จะจ่ายเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
เป็นคนไข้ในของสถานพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน รายละ 2,000.00 บาท
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
คุณสมบัติทั่วไป
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร ไม่เคยผิดนัดชาระหนี้ในปีที่ขอรับทุน
สมาชิก 1 คน ขอรับทุนได้เพียงปีละ 1 ประเภท ประเภทละ 1 ทุน และไม่เกิน 2 ปี ติดต่อกัน กรณีบิดา และมารดา
เป็นสมาชิกมีสิทธิขอรับทุนในปีนั้นเพียงคนเดียว กรณี บิดา มารดา หย่าขาดจากการสมรส และได้แบ่งแยก
การปกครองดูแลบุตรแต่ละคน ให้มีสิทธิขอรับทุนสาหรับบุตรที่อยู่ในการปกครองดูแลของตนเองสมาชิกเสนอ
ขอรับทุนโดยตรงที่ สอ.นย. แบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา (พิจารณาตามอัตราเงินเดือนสมาชิกที่มีรายได้น้อย)
ระดับอนุบาล
2,000.00 บาท
ระดับประถมศึกษา
2,500.00 บาท
ระดับมัธยมศึกษา
3,000.00 บาท
ระดับ ปวช.
3,500.00 บาท
ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 4,000.00 บาท
ประเภททุนเรียนดี (พิจารณาผลการศึกษาเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา 1 ปีการศึกษา)
ระดับประถมศึกษา
3,500.00 บาท
ระดับมัธยมศึกษา
4,000.00 บาท
ระดับ ปวช.
4,500.00 บาท
ระดับ ปวส. และปริญญาตรี
5,000.00 บาท

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
การสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ประสบอัคคีภัย, วาตภัย, อุทกภัย และ ธรณีพิบัติภัย เสนอ
รายงานผ่ านผู้ บั งคับ บั ญชาต้ น สั งกัด ระดับ ผบ.พัน . หรือเทียบเท่า ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ ประสบ
ภัยพิบัติ มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 30,000.00 บาท ขึ้นไป ให้การสงเคราะห์รายละ 4,000.00 บาท
หลักฐานที่ประกอบคาขอยื่นรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
1. บันทึกของเจ้าพนักงานสอบสวน หรือรายการประเมินความเสียหายของเจ้าพนักงานปกครองท้องถิ่น
2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่สูญหาย หรือเสียหาย
3. คารับรองจาก ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า
4. ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย
5. หลักฐานแสดงว่าทรัพย์สินที่เสียหายเป็นสินสมรส

สวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก จ่ายให้สมาชิกที่เกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจากงาน โดยมี
อายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี วิธีการคานวณเงินสวัสดิการ ดังนี้
1. ปีที่ 10 – 20 คานวณให้ปีละ 100.00 บาท
2. ปีที่ 21 – 30 คานวณให้ปีละ 150.00 บาท
3. ปีที่ 31 ขึ้นไป คานวณให้ปีละ 200.00 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000.00 บาท
เสนอรายงานขอรับเงินสวัสดิการได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคาสั่งฯ
สวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก
ในวันขึ้นปี ใหม่แต่ละปี สอ.นย. จะจ่ายเงินสวัสดิการเนื่องในวันขึ้นปี ใหม่ เป็นเงินสด หรื อโอนเข้าบัญชี
เงินฝากของสมาชิก หรือซื้อสิ่งของให้แก่สมาชิก จานวนเงินเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
1. บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร ยกเว้นบุตรบุญธรรม เสียชีวิต ช่วยเหลือค่าจัดการศพ 1,500.00 บาท
2. จ่ายเพิ่มกรณีจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. ไม่เกิน 1,000.00 บาท (มีใบเสร็จรับเงินและภาพถ่ายพวงหรีด
3. เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า ภายใน 60 วัน นับจากวันที่
เสียชีวิต
สวัสดิการสาหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต
1. ช่วยเหลือค่าจัดการศพ 1,500.00 บาท
2. จ่ายเพิ่มกรณีจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. ไม่เกิน 1,000.00 บาท (มีใบเสร็จรับเงินและภาพถ่ายพวงหรีด)
3. เสนอรายงานโดยตรงที่ สอ.นย. ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต

สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษร้อยละ 50 ของจานวนเงินค่าหุ้นของผู้กู้ ณ วันที่สหกรณ์โอนหนี้ให้แก่
ผู้ค้าประกัน แต่ไม่เกิน 50,000.00 บาท และไม่เกินหนี้สินคงเหลือหลังจากนาเงินค่าหุ้น เงินฝากและสิทธิเรียกร้อง
ที่ผู้ กู้ หรื อบุ คคลในครอบครั ว หรื อทายาทมีอยู่ในสหกรณ์ รวมถึงเงิ นประกั นชี วิต หรือ เงิ นประกันหนี้ หรื อ
เงินสงเคราะห์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร และ/หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มาหักชาระหนี้แล้ว
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
จ้านวนปีที่เป็นสมาชิก
1. น้อยกว่า 3 ปี
2. ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี
3. ตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปี
4. ตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

เงินสงเคราะห์
จัดการศพสมาชิก

เงินสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิกที่เสียชีวิต

10,000.00 บาท

20,000.00 บาท
40,000.00 บาท
60,000.00 บาท
ตามจานวนปีที่เป็นสมาชิก
ปีละ 5,000.00 บาท
แต่ไม่เกิน 120,000.00 บาท

(ผู้รับโอนประโยชน์ติดต่อขอรับสวัสดิการที่ สอ.นย. ภายใน 60 วัน)
จ่ายเพิ่ม (ผู้รับโอนประโยชน์ติดต่อขอสวัสดิการภายใน 120 วัน)
1. “เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน”
จ่ายเงินสงเคราะห์ เพิ่ม 30,000.00 บาท
2. “เสียชีวิตสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน” จ่ายเงินสงเคราะห์ เพิ่ม 15,000.00 บาท
หมายเหตุ กรณีสมาชิกเสียชีวิตก่อนครบกาหนดเวลาแจ้งความจานงขอรับสิทธิ ให้ผู้รับโอนประโยชน์ หรือ
ทายาทแจ้งความจานงขอรับสวัสดิการแทน ภายในเวลาที่กาหนด ดังนี้
1. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก
2. สวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก
3. สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก

สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการดารงชีพแก่สมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ

-

อายุการเป็นสมาชิก
เหตุสูญเสีย
น้อยกว่า
ตั้งแต่ 3 ปี
ตั้งแต่ 7 ปี
3 ปี
แต่ไม่ถึง 7 ปี
ขึ้นไป
ในเวลาปกติ (สมาชิก หรือผู้รับมอบอานาจ หรือผู้อนุบาลติดต่อขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน)
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
10,000.00 บาท 20,000.00 บาท 30,000.00 บาท
บาท
2. บาดเจ็บ, เจ็บป่วยจนสูญเสียอวัยวะ
- แขนขาดข้างหนึ่ง (เหนือข้อมือขึ้นไป) 6,000.00 บาท 12,000.00 บาท 18,000.00 บาท
- ขาขาดข้างหนึ่ง (เหนือข้อเท้าขึ้นไป) 5,000.00 บาท 10,000.00 บาท 15,000.00 บาท
- ตาบอดข้างหนึ่ง
5,000.00 บาท 10,000.00 บาท 15,000.00 บาท
- สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
8,000.00 บาท 16,000.00 บาท 24,000.00 บาท
- หูหนวกข้างหนึ่ง
5,000.00 บาท 10,000.00 บาท 15,000.00 บาท
- สูญเสียอวัยวะหลายส่วน เมื่อรวมกัน 10,000.00 บาท 20,000.00 บาท 30,000.00 บาท
- สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ในข้อ 1. แล้ว หมดสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ในข้อ 2.
* สมาชิ ก รั บ เงิ น สงเคราะห์ ใ นข้ อ 2.
แล้วหากต่อมาเป็นผู้ทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงยังมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพิ่ม 10,000.00 บาท 20,000.00 บาท 30,000.00 บาท
ในข้อ 1.
จ่ายเพิ่ม (สมาชิก หรือผู้รับมอบอานาจ หรือผู้อนุบาล ติดต่อขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน)
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, สูญเสียอวัยวะ จากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน
จ่ายเงินสงเคราะห์เพิ่ม 20,000.00 บาท
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียอวัยวะ สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน
จ่ายเงินสงเคราะห์เพิ่ม 10,000.00 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด เป็นศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
1. เพื่อสงเคราะห์ในการจัดการศพและช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
2. เพื่อสร้างหลักประกัน และแบ่งเบาภาระผู้ค้าประกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
หน้าที่ของศูนย์ประสานงาน สอ.นย.
1. ด้าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่สมาคมก้าหนด
2. อ้านวยความสะดวกในการรับสมัครสมาชิกสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม
3. ด้าเนินการรวบรวมเงินค่าสมัคร ค่าบ้ารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อน้าส่งสมาคม
4. อื่น ๆ ตามที่สมาคมจะประสานหรือร้องขอ และมอบหมาย

ประโยชน์ ของการเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
การด้าเนินชีวิตในปัจจุบัน ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ อันเนื่องมาจากสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความเดือดร้อนย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย อาชญากรรม อันจะน้ามาซึ่งความสูญเสีย และ
ส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัว ดังนั้น เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัว
และไม่เป็นภาระกับคนที่คุณรักสามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข จึงควรสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(สสอท., สส.ชสอ.) เนื่องจากหากวาระสุดท้ายของสมาชิกมาถึง ทายาท หรือผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับเงิน
จ้ านวนหนึ่ ง เพื่ อน้ า ไปใช้จ่ ายในสิ่ ง ที่เ ป็ นประโยชน์กับ ครอบครั ว หรือ ในกรณี ที่มีภ าระหนี้ สิ นกั บสหกรณ์
จะสามารถช้าระหนี้ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องน้าเงินส่วนอื่น ๆ มาหักช้าระหนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
ประวัติความเป็นมา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
เพื่อสร้างสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกในกรณีที่เสียชีวิต
ที่ตั้งสานักงานและเวลาเปิดทาการ
สานักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่เลขที่ 124/125 (หมู่บ้านนนทรี 5) หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางสีทอง
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2496 1056, 0 2403 1553 และ 0 2403 1554 โทรสาร
0 2496 1057 เปิดทาการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 0830 – 1630 ข้อมูลเพิ่มเติม www.ca-comil.com
คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
1. เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
4. มีอายุตามประกาศของสมาคมฯ
คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ
1. เป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามัญ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
4. มีอายุตามประกาศของสมาคมฯ
หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก
ผู้สมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
4. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง (แบบ สสอท.2) จากโรงพยาบาลของรัฐพร้อมประทับตรา (ต้อง
สรุปความเห็นแพทย์ว่า “สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง” “สุขภาพสมบูรณ์” “สุขภาพแข็งแรง”)
6. ผลการตรวจเลือดที่แสดงค่า AFP, CA19-9, BUN, Creatinine, eGFR, HIV PSA (ผู้ชาย) และ CA125
(ผู้หญิง)
7. สาเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์

ผู้รับผลประโยชน์
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
4. กรณีให้คู่สมรสเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ขอสาเนาทะเบียนสมรส
เงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
1. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องชาระเงินค่าสมัคร ค่าบารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ณ วันที่สมัคร
ตามประกาศของสมาคมฯ
2. สมาชิกสมาคมฯ ต้องชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจาปี ในช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี
หรือตามประกาศของสมาคมฯ
วิธีการชาระเงินต่ออายุสมาชิกภาพ
1. ชาระด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงาน สอ.นย.
2. ชาระด้วยวิธีหักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
3. ชาระด้วยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
4. ชาระด้วยวิธีหักจากเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ)
การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวและค่าจัดการศพกรณีสมาชิกเสียชีวิต
เมื่อสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ประมาณ 600,000.00 บาท (จานวนสมาชิก x
อัตรารายศพ) หักค่าบริหารสมาคมตามกฎหมาย ร้อยละ 4 ส่วนเงินสงเคราะห์ที่เหลือจ่ายให้แก่บุคคลที่สมาชิก
แสดงเจตนาให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ โดยผู้รับเงินสงเคราะห์มีสิทธิขอรับเงิน ส่วนแรกเพื่อจัดการศพสมาชิก
เป็นเงิน 100,000.00 บาท สาหรับเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือจะได้รับภายใน 90 วัน
หลักฐานประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก
1. สาเนาใบมรณบัตรของสมาชิกที่เสียชีวิต
2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
4. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิต (ประทับ “ตาย”)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ (ทุกคน)
6. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ของผู้รับเงินสงเคราะห์ (ทุกคน)
7. สาเนาทะเบียนสมรส หรือสาเนาใบเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ประวัติความเป็นมา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ได้
จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อสร้างสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกและครอบครัวของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ทุกสาขาอาชีพในกรณีที่เสียชีวิต
ที่ตั้งสานักงานและเวลาเปิดทาการ
สานักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)
เลขที่ 199/8 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางสีทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์
0 2496 1251 โทรสาร. 0 2496 1253 เปิดทาการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 0830 - 1630
คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
1. เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ ชสอ.
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
5. มีอายุตามประกาศของสมาคมฯ
6. ต้องเป็นสมาชิกสามัญของ สสอท.
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
1. เป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามัญ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
4. มีอายุตามประกาศของสมาคมฯ
หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก
ผู้สมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
4. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
หรือใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของสมาคมฯ
6. สาเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
7. หลักฐานอื่นตามที่สมาคมกาหนด

ผู้รับผลประโยชน์
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
เงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง และ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
1. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องชาระเงินค่าสมัคร ค่าบารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ณ วันที่สมัคร
ตามประกาศของสมาคมฯ
2. สมาชิกสมาคมฯ ต้องชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจาปี ในช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี
หรือตามประกาศของสมาคมฯ
วิธีการชาระเงินต่ออายุสมาชิกภาพ
1. ชาระด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงาน สอ.นย.
2. ชาระด้วยวิธีหักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
3. ชาระด้วยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
4. ชาระด้วยวิธีหักจากเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ)
การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวและค่าจัดการศพกรณีสมาชิกเสียชีวิต
เมื่อสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ประมาณ 600,000.00 บาท (จานวนสมาชิก x อัตรา
รายศพ) หักค่าบริหารสมาคมตามกฎหมาย ร้อยละ 4 ส่วนเงินสงเคราะห์ที่เหลือจ่ายให้แก่บุคคลที่สมาชิกแสดง
เจตนาให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ โดยผู้รับเงินสงเคราะห์มีสิทธิขอรับเงินส่วนแรกเพื่อจัดการศพสมาชิก (10%)
เป็นเงิน 60,000.00 บาท สาหรับเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือจะได้รับภายใน 90 วัน
หลักฐานประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก
1. สาเนาใบมรณบัตรของสมาชิกที่เสียชีวิต
2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
4. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิต (ประทับ “ตาย”)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ (ทุกคน)
6. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ของผู้รับเงินสงเคราะห์ (ทุกคน)
7. สาเนาทะเบียนสมรส หรือสาเนาใบเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี)

