
669  ถนนราชสีมา-ป�กธงชัย  ตําบลปรุใหญ�  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร  0-4427-8222 ,  0-4427-8333,  0-4427-7037  โทรสาร  0-4427-7166 
Website : www.korattsc.com  E-mail : korattsc@hotmail.com

ารสาร
สหกรณ�ออมทรัพย�ครูนครราชสีมา  จํากัด

6699 ถนนราชสี

ป�ที่  58  ฉบับประจําเดือนกุมภาพันธ�  2558

ฉ.ฉ.ป�นผล
เงินกู�เพื่อเหตุฉุก

เฉิน (กรณีพิเศษ)

กําหนดชั้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู
โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

(ธ.ก.ส.) 
ไดระดับ  ชั้น 1  ดวยคะแนน 97.50 คะแนน

สหกรณ�ออมทรัพย�ครูนครราชสีมา จํากัด

       ผ�าน
การประเมินป�จจัยเสี่ยง

àÃÔèÁáÅŒÇ
๏  ไมตองใชสลิปเงินเดือน
๏  ผูมีสิทธิกู คือผูที่ไดรับเงินปนผล ในป 2557
๏  กูได 90% ของเงินปนผลที่ไดรับ ในป 2557



สวัสดีคะ ท�านสมาชิกที่เคารพรักทุกท�าน
 ในเดือนนี้ สหกรณฯ ไดมีการกําหนดระเบียบเงินกูสามัญ พ.ศ. 2558 ขึ้น 
โดยถือใชตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป ในฉบับนี้ สหกรณฯ จึงไดสรุป
เกณฑการกูสามัญตามระเบียบเงินกูสามัญฉบับใหมใหทานสมาชิกรับทราบและ
ทําความเขาใจ ดังตอไปนี้คะ

สมาชิกที่ยื่นกูเงินสามัญใชบุคคลคํ้าประกันตั้งแต 1,000,000.- บาท ขึ้นไป 
ตองขอใบรับรองหนี้จากสถาบันการเงินอื่นทุกราย

สมาชิกตองสงชําระหนี้เดิม มาแลวไมนอยกวา  3  งวด จึงจะมีสิทธิกูใหมได  
ยกเวนกูสามัญที่ใชหุนคํ้าประกันสงมาแลว 1 งวด กูใหมได

วงเงินกู�สามัญ ให�สิทธิสมาชิกกู� ได� ดังนี้
1. กลุ�มสมาชิกท่ีสมัครเข�าใหม�ตั้งแต� วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2557 เป�นต�นไป
 ๏ กูไดไมเกิน 3,000,000.- บาท
 ๏ ตองมีเงินคาหุนรอยละ 30 ของเงินกู หักหุนจากเงินกูได
 ๏ มีเงินคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินไดรายเดือน
 ๏ สงชําระหนี้ได ดังนี้
  • สมาชิกที่อายุไมเกิน 50 ป สงชําระหนี้ไดไมเกิน 240 งวด
  • สมาชิกที่อายุเกิน 50 ปขึ้นไป แตไมเกิน 55 ป สงชําระหนี้

ไดไมเกิน 200 งวด
  • สมาชกิทีอ่ายเุกนิ 55 ปขึน้ไปสงชาํระหนีไ้ดไมเกนิ 180 งวด

2. กลุ�มสมาชิกที่สมัครเป�นสมาชิกก�อนวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2557 
 ๏ กูไดรายละไมเกิน 3,000,000.- บาท
 ๏ ตองมีเงินคาหุนรอยละ 22 ของเงินกู สําหรับสมาชิกที่ขอกู

ไมเกินวงเงินเดิมหักหุนจากเงินกูได
 ๏ ตองมีเงินคาหุนรอยละ 23 ของเงินกู สําหรับสมาชิกที่ขอกู

เกินวงเงินเดิมหักหุนจากเงินกูได
 ๏ มีเงินคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินไดรายเดือน
 ๏ สงชําระหนี้ไดสูงสุดไมเกิน 240 งวด

3. กลุ�มสมาชิกที่เป�นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๏ กูไดรายละไมเกิน 3,000,000.- บาท 
 ๏ เปนสมาชิกเขาใหมตั้งแต วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 

เปนตนไปตองมีเงินคาหุ นรอยละ 30 ของเงินกู  หักหุ น
จากเงินกูได

 ๏ เปนสมาชิกกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 ตองมีเงินคาหุน
รอยละ 22 ของเงินกูสําหรับสมาชิกท่ีขอกูไมเกินวงเงินเดิม 
สวนสมาชิกที่ขอกูเกินวงเงินเดิมตองมีเงินคาหุนรอยละ 23 
ของเงินกู หักหุนจากเงินกูได

 ๏ การสงชําระหนี้ไดไมเกิน 240 งวด แตตองชําระหนี้ใหเสร็จสิ้น
ในวนัทีเ่กษยีณอายุราชการมีเงนิคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10 
ของเงินไดรายเดือน

4. กลุ�มสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน
 ๏ เปนสมาชิกทีส่งเงนิคาหุนรายเดือนมาแลวไมนอยกวา 12 เดอืน

จึงมีสิทธิยื่นกูได
 ๏ การใหเงินกู
  • อายกุารเปนสมาชิก 12 เดือนใหกูไดไมเกนิ 400,000.- บาท
  • อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 24 เดือนใหกู  ได ไม เกิน 

500,000.- บาท
  • อายุการเปนสมาชิก ตั้งแต 36 เดือน ใหกู ไดไมเกิน 

600,000.- บาท
 ๏ สมาชิกทีเ่คยกูเกนิวงเงินทีก่าํหนดใหกูไดไมเกนิวงเงินกูครัง้กอน
 ๏ มีเงินคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินไดรายเดือน
 ๏ สงชําระหนี้ไดไมเกิน 240 งวด 

5. กลุ�มสมาชิกที่ขอกู�เงินสามัญโดยใช�หุ�นคํ้าประกันหรือบัญชีเงินฝากคํ้าประกัน
 ๏ กูไดไมเกินรอยละ 90 ของเงินคาหุนหรือกูไดไมเกินรอยละ 90 ของบัญชีเงินฝากคํ้าประกัน 
 ๏ สงชําระหนี้ไดสูงสุดไมเกิน 240 งวด

สวั
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ทําความเข�าใจระเบียบเงินกู�สามัญฉบับใหม�



ผู�ที่ยื่นกู�จะต�องมีคุณสมบัติดังต�อไปนี้

สมาชิกที่กูเงินสามัญไมเกิน  2,000,000.- บาท 
 ๏ ตองเปนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ครูนครราชสีมา จํากัด (ส.ฌ.นม.)
 ๏ ตองเปนสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุม หรือ 
ตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด (ส.ส.นม.) 

สมาชิกที่กูเงินสามัญเกิน 2,000,000.- บาท 
 ๏ ตองเปนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ครูนครราชสีมา จํากัด (ส.ฌ.นม.)
 ๏ ตองเปนสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุม และ 
ตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด (ส.ส.นม.) 
 ๏ ตองเปนสมาชิกโครงการประกันภัยคุ มครอง
สินเชื่อ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด
** คุณสมบัติผูสมัครเปนสมาชิก สฌ.นม. 
 (1) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
 (2) ตองมีสุขภาพสมบูรณในวันสมัคร
 (3) ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือเรื้อรังจนรักษาไมหาย ยกเวนโรคที่กฎหมายกําหนดเฉพาะ
 (4) มีทะเบียนบานถูกตองตามกฎหมาย
 (5) ตองมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ
 (6) เปนผูบรรลุนิติภาวะ และตองมีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณนับถึงวันสมัคร
** เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 2. สําเนาทะเบียนบาน 
 3. ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้น 1 จากสถานพยาบาลของรัฐเทานั้น 
** ชําระคาสมัคร 750 บาท (เงินสงเคราะหลวงหนา 600 บาท คาสมัคร 100 บาท คาบํารุงรายป 50 บาท)

“ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ Ê.¬.¹Á. ÇÑ¹¹Õé à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ãËŒ¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇÊÁÒªÔ¡ã¹ÇÑ¹Ë¹ŒÒ”

วันนี้
ท�านเป�นสมาชิก  ส.ฌ.นม. 

แล�วหรือยัง



1.  นางสาวจรัสพร  งวดสูงเนิน
2.  นางสาวนพพร  นอยหมื่นไวย
3.  นายนิพล  หยวกฉิมพลี
4.  นายเฉลิมพล  แหนกลาง
5.  นายนิเวศน  อุดมรัตน
6.  นางวรรทนีย  คงหมื่นไวย
7.  นางสิริญา  เกรียงธนกุล
8.  นายวิฑูรย  จูมพลสา
9.  นายเหลือ  มณีดานจาก

10.  นางมาลี  พัดกระจาง
11.  นางปราณี  พมหมเวฬุพัฒน
12.  นางนิธิวดี  ศรีสืบสาย
13.  นางสาวศิรินทร  ฝายกระโทก
14.  นางสาวพรทิพย  รอดพน
15.  นายสุพัฒน  สถิตเมธี
16.  นายเจริญชัย  ตอนครองจันทร
17.  นายพิสิษฐ  ชดกิ่ง 

ตอบป�ญหา     ไขข�อสงสัย

ประกาศรายชื่อผู�โชคดีได�รับรางวัลสร�อยคอทองคําหนัก  1  บาท  จํานวน  17  รางวัล

โครงการระดมหุ�นทรัพย�ทวี  ป�ที่  2  ประจําป�  2557 ”

ป 2553 2554 2555 2556 2557

อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู สถาบันการเงินตาง ๆ
(รอยละ/ตอป)

3.107 3.632 4.355 4.494 5.179

ถาม ๏ การรับสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกใหในระดับใดบาง ?
ตอบ ๏ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
  ระดับ ปวช. ปที่ 1
  ระดับอุดมศึกษาปที่ 1
  ระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง (สอบคัดเลือก)

ถาม ๏ รับสมัครขอทุนบุตรสมาชิกในชวงเดือนใด ?
ตอบ ๏ รับสมัครในเดือนกรกฎาคม 2558 และมอบทุนในเดือนสิงหาคม 2558

ถาม ๏ สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ในป 2557 จะไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเมื่อใด ?
ตอบ ๏ ไดรับภายในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 นี้ โดยโอนเขาบัญชีธนาคารของสมาชิกหรือทายาทสมาชิกที่แจงไว

กับสหกรณ (ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตของสหกรณ www.korattsc.com)

ถาม ๏ เพราะเหตุใด ? เงินเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกในป 2557 จึงลดลง
ตอบ ๏ สหกรณฯ การกูเงนิจากสถาบนัการเงนิอืน่มาปลอยกูใหกบัสมาชกิ ตองรบัภาระคาใชจายดอกเบีย้เงนิกูทีส่ถาบนั

การเงนิอ่ืน ปรบัขึน้สงูขึน้เรือ่ยๆ ซึง่สงผลกระทบโดยตรงกบักาํไรสทุธ ิในขณะทีส่หกรณฯ ปลอยกูใหกบั สมาชกิ
ในอัตราดอกเบี้ยเทาเดิมโดยไมไดปรับขึ้น แตปรับเงินเฉลี่ยคืนลดลง เพื่อไมใหสมาชิกไดรับผลกระทบจากการ
เพิ่มดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงินขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากตารางตอไปนี้

๏ ั ส ั ัั

รโครโคร


