สื่อสารสัมพันธสมาชิก
สหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด

สาระควรรู
ฉบับที่
2/2562

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVES, LIMITED

สวัสดีทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด ทุกทาน ชวงนี้เงียบๆ สมาชิก
สบายดีบ ... สื บเนื่อ งจากสหกรณฯ ไดมี การประชุ มคณะกรรมการดํา เนิน การสหกรณออมทรั พ ยกระทรวง
คมนาคม จํากัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผานมา ผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณฯ คณะกรรมการฯ และเจาหนาที่ ข องสหกรณฯ ไดซอมความเขาใจเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาเงิ น กู
ตามระเบียบตางๆ เพื่อใหเขาใจตรงกันโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การใหสมาชิกคนหนึ่งๆ สามารถกูเงินสามัญกี่สัญญาก็ได แตวงเงินกูรวมกันทุกสัญญาจะตองไมเกิน
2,000,000.-บาท
2. สมาชิกที่โอนยายออกนอกหนวยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม สามารถใชบริการเงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินและกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลตางๆ) ไดตามสิทธิเชนเดียวกับสมาชิกที่อยูในสังกัด
กระทรวงคมนาคมทุกประการ เวนแตการกูเงินสามัญใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนสะสมที่มีอยูใน
สหกรณฯ และหากไดกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลตางๆ) ไปกอนแลว
การคํานวณรอยละ 90 ของมูลคาหุนสะสมจะตองหักคาหุนที่ใชรองรับการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและกูเงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลตางๆ) ออกเสียกอน
3. การใหกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลตางๆ) สมาชิก (ผูกู)
จะตองมีมูลคาหุนสะสมอันปลอดจากภาระผูกพันตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบฯ (ใหม)
ตัวอยาง กรณีที่สมาชิกสามารถกูไดดังนี้
1. นายมัธยัสถ เงินนอย สมาชิกเลขที่ 000008 เงินเดือน 26,750.-บาท เปนสมาชิก 3 เดือน วงเงินกูได
ไมเกิน 10,000.-บาท ไมตองมีมูลคาหุนสะสมเทากับจํานวนเงินที่ขอกู
2. นายเดือดรอน สงางาม สมาชิกเลขที่ 000009 เงินเดือน 12,500.-บาท เปนสมาชิก 6 เดือน
วงเงินกูไดตั้งแต 10,001.-บาท แตไมเกิน 30,000.-บาท นายเดือดรอนฯ ตองมีมูลคาหุนสะสมไมนอยกวาวงเงินที่ขอกู
3. น.ส.แสงจันทร เดือนหงาย สมาชิกเลขที่ 000010 เงินเดือน 15,600.-บาท เปนสมาชิก 12 เดือน
วงเงินกูไดตั้งแต 30,001.-บาท แตไมเกิน 50,000.-บาท น.ส.แสงจันทรฯ ตองมีมูลคาหุนสะสมไมนอยกวาวงเงินที่ขอกู
4. นางรัฐมนตรี ใหญโต สมาชิกเลขที่ 000011 เงินเดือน 21,500.-บาท เปนสมาชิก 15 เดือน
วงเงินกูไดตั้งแต 50,001.-บาท แตไมเกิน 70,000.-บาท นางรัฐมนตรีฯ ตองมีมูลคาหุนสะสมไมนอยกวาวงเงินที่ขอกู
5. น.ส.หนางอ รอไมนาน สมาชิกเลขที่ 000012 เงินเดือน 25,800.-บาท เปนสมาชิก 18 เดือน
วงเงินกูไดตั้งแต 70,001.-บาท แตไมเกิน 100,000.-บาท น.ส.หนางอฯ ตองมีมูลคาหุนสะสมไมนอยกวาวงเงินที่ขอกู
ตั วอยางการคํ านวณมู ลคาหุ นสะสมประกอบการกู เงิ นเพื่ อเหตุ ฉุ กเฉิ น กู เงิ นเพื่ อเหตุ ฉุ กเฉิ น
กรณีพิเศษ และการกูเงินสามัญ
1. สมาชิกสามารถกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลตางๆ)
ไดเทาที่มีมูลคาหุนสะสมรองรับจํานวนเงินกูนั้นๆ เชน สมาชิกมีมูลคาหุนสะสม จํานวน 400,000.-บาท สามารถ
กูเงิ นเพื่อ เหตุฉุ กเฉินและกู เงิ นเพื่อเหตุฉุ กเฉินกรณีพิ เศษ (เพื่ อเทศกาลตางๆ) รวมกันได 4 สั ญญา ในวงเงิ นสั ญญาละ
100,000.-บาท แตหากกูเงินแตละสัญญาไมเต็ม 100,000.-บาท ก็สามารถกูไดสูงสุดเทาที่สหกรณฯ เปดใหกูได
แตวงเงินกูทั้งหมดจะตองไมเกิน 400,000.-บาท
/2 สมาชิก...

-22. สมาชิกที่กูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลตางๆ) และกูเงินสามัญ
ไมเกินมูลคาหุนสะสม (ซึ่งเดิมก็คือกูเงินโดยใชหุนค้ําประกันนั่นแหละ) รวมกัน มีขอกําหนดในการคํานวณ
มูลคาหุนสะสมคงเหลือดังนี้
(1) หากไดใชมูลคาหุนสะสมเพื่อการกูเงินสามัญไมเกินมูลคาหุนสะสมไปกอนแลว หากจะกูเงิน
เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลตางๆ) อื่นๆ ในภายหลัง สมาชิกจะกูไดไมเกิน
มูลคาหุนสะสมคงเหลือหลังจากไดหักออกจากมูลคาหุนสะสมที่ใชไปเพื่อการกูเงินสามัญไมเกินมูลคาหุนสะสม
ไปแลว เชน สมาชิ ก มี มู ล คาหุ นสะสม จํ า นวน 400,000.-บาท และไดกู เงิ น สามั ญ ไมเกิ น มู ล คาหุ นสะสม
จํานวน 270,000.-บาท (รอยละ 90 ของมูลคาหุน จํานวน 300,000.-บาท) สมาชิกจะมีมูลคาหุนสะสมคงเหลือ
100,000.-บาท สมาชิกสามารถกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลตางๆ)
อื่นๆ รวมกันไดไมเกิน 100,000.-บาท
(2) ในทางกลั บ กั น หากสมาชิ ก ไดกู เงิ น เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ กู เงิ น เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น กรณี พิ เ ศษ
(เพื่อเทศกาลตางๆ) อื่นๆ ไปกอนแลว หากจะกูเงินสามัญไมเกินมูลคาหุนสะสมในภายหลัง สมาชิกจะกูไดไมเกิน
มูลคาหุนสะสมคงเหลือหลังจากไดหักออกจากมูลคาหุนสะสมที่ใชไปเพื่อการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือกูเงินเพื่อ
เหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลตางๆ) อื่นๆ ไปแลว เชน สมาชิกมีมูลคาหุนสะสม จํานวน 400,000.-บาท
และไดกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลตางๆ) อื่นๆ ไปกอนแลว จํานวน
200,000.-บาท สมาชิกจะมีมูลคาหุนสะสมคงเหลือ 200,000.-บาท สมาชิกสามารถกูเงินสามัญไมเกินมูลคาหุน
สะสมไดไมเกิน 180,000.-บาท (รอยละ 90 ของมูลคาหุน จํานวน 200,000.-บาท)
3. หากสมาชิกกูเงินสามัญโดยใชบุคคลค้ําประกัน สมาชิกตองมีมูลคาหุนสะสมไมนอยกวารอยละ
20 ของวงเงินกู โดยมูลคาหุนสะสมที่สมาชิกมีอยูสามารถใชรองรับการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือกูเงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลตางๆ) อื่นๆ ไดอีก เชน สมาชิกขอกูเงินสามัญโดยใชบุคคลค้ําประกัน จํานวน
2,000,000.-บาท สมาชิกตองมีมูลคาหุนสะสมไมนอยกวา 400,000.-บาท และมูลคาหุนสะสมไมนอยกวา
400,000.-บาท นี้ สมาชิกสามารถใชรองรับการขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ
(เพื่อเทศกาลตางๆ) อื่นๆ รวมกันไดอีกเทากับมูลคาหุนสะสมที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณฯ
หลั ก ฐานประกอบการกู เงิ น เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น และกู เงิ น เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น กรณี พิ เ ศษ
(เพื่อเทศกาลตางๆ) ประกอบดวย
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการซึ่งยังไมหมดอายุ
 สําเนาใบจดทะเบียนสมรสหรือสําเนาใบจดทะเบียนหยา
 สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือซื่อสกุล
 สําเนาใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนประจําเดือนลาสุดกอนวันยื่นขอกูไมเกิน 1 เดือน
 หลักฐานอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป

สหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด โทรศัพท 0-2283-3131 หรือ 3131 โทรสาร 0-2283-3479
เลขที่ 38 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100

