สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.
จํากัด
59 หมู่ 8 ตําบลนาป่ า อําเภอเมือ ง จังหวัด ชลบุรี 20000
โทร (038)274390-5 ต่ อ 5027-8 FAX. ต่ อ 5028 หรื อ (038) 759329
E-MAIL = PTTNGBS @ PTTPLC.COM

…ข้ อ มูล ณ วัน ที= 13 กรกฎาคม 2561…
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-3ประกัน ชีวิต ประเภทอุบ ัต เิ หตุ
อายุสมาชิกตังแต่ ได้ สิทธิ
ไม่ถึง 4 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000.00
อายุสมาชิกตังแต่ 4 ปี ขนไป
ึ
ถึง 8 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 200,000.00
อายุสมาชิกตังแต่ 8 ปี ขนไป
ึ
ถึง 12 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 300,000.00
อายุสมาชิกตังแต่ 12 ปี ขนไป
ึ
ถึง 16 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 400,000.00
อายุสมาชิกตังแต่ 16 ปี ขนไป
ึ
ถึง 20 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 500,000.00
อายุสมาชิกตังแต่ 20 ปี ขนไป
ึ
ถึง 24 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 600,000.00
อายุสมาชิกตังแต่ 24 ปี ขนไป
ึ
ถึง 26 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 700,000.00
อายุสมาชิกตังแต่ 26 ปี ขนไป
ึ
ถึง 28 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 800,000.00
อายุสมาชิกตังแต่ 28 ปี ขนไป
ึ
ถึง 30 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 900,000.00
อายุสมาชิกตังแต่ 30 ปี ขนไป
ึ
จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000.00
( มีผลตังแต่ 1 ตุลาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

เงิน สงเคราะห์ เ กี=ยวกับ การศพ
1. อายุสมาชิกไม่ถึง 2 ปี
ได้ รับ 20,000
บาท
2. อายุสมาชิก 2-5 ปี
ได้ รับ 40,000
บาท
3. อายุสมาชิกเกิน 5-10 ปี ได้ รับ 80,000
บาท
4. อายุสมาชิก 10 - 20 ปี ได้ รับ 120,000
บาท
5. อายุสมาชิก 20 ปี ขึนไป ได้ รับ 200,000
บาท
7. ทําบุญงานศพครอบครัวสมาชิกรายละ 5,000
บาท
(บิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรไม่บรรลุนิตภิ าวะไม่เกิน < คน )
( มีผลตังแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็ นต้ นไป)

หลัก เกณฑ์ ก ารส่ งค่ าหุ้น รายเดือ น
สมาชิกต้ องส่งค่าหุ้นรายเดือนตังแต่แรกเข้ าตามหลักเกณฑ์ของเงินได้ รายเดือน ดังนี
เงินได้ รายเดือน(บาท)
ถือหุ้นรายเดือน(บาท)
ตํBากว่า 10,000
200
10,001
- 20,000
500
20,001
- 40,000
1,000
40,001
- 60,000
2,000
60,001
- 80,000
3,000
80,001 ขึนไป 4,000
เกณฑ์การถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน CD % ของเงินเดือน

( มีผลตังแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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เงินสวัสดิการสมาชิก
ให้ จ่ายกรณีดังต่ อไปนี
. สมาชิกเกษียณอายุ
. สมาชิกประสบภัยธรรมชาติ
. สมาชิกเจ็บป่ วยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็ นคนไข้ใ น
' . สมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมาย
- . สมาชิกมีบุตร
ข้อ . การจ่ายเงินกรณี สมาชิกเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยอายุการ
เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ให้จ่ายเป็ นเงินบําเหน็จเกษียณอายุเป็ นเงินจํานวน 2,222.22 บาท (หนึ7ง
หมื7นบาทถ้วน) ครั;งเดียว โดยจ่ายเป็ นเงินสดหรื อหุ ้นสหกรณ์ จํานวน ,222 หุ น้ ยกเว้นสมาชิกที7เกษียณ
ก่อนกําหนด
ข้อ . การจ่ายเงินกรณี สมาชิกประสบภัยธรรมชาติ
ให้จ่ายเงินสวัสดิการในวงเงินไม่เกิน
2,222.22 บาท/ปี เฉพาะเป็ นที7อยูอ่ าศัยของสมาชิกที7ทาํ นิติกรรมจํานองไว้กบั สหกรณ์เท่านั;น ใช้
หลักฐานสําเนาทะเบียนบ้านที7ประสบภัย, ภาพถ่าย และหนังสื อรับรองจากองค์กรปกครองท้องถิ7น
ข้อ . การจ่ายเงินกรณี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล คนไข้ใ นตั;งแต่ คืน วันขึ;นไป ให้จ่ายเงิน
สวัสดิการเป็ นเงินจํานวน ,222.22 บาท(สองพันบาทถ้วน) แต่ปีละไม่เกิน ครั;ง ใช้หลักฐานสําเนา
ใบรับรองแพทย์ หรื อสําเนาใบเสร็ จรับเงิน
ข้อ '. การจ่ายเงินกรณี สมาชิกสมรสและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ให้จ่ายเงินสวัสดิการ
เป็ นเงิน ,222.22 บาท ต่อคนเพียงครั;งเดียว ใช้หลักฐานสําเนาทะเบียนสมรส (ยกเว้นสมาชิกสมรส
ร่ วมกันให้เบิกได้เพียงคนเดียว)
ข้อ -. การจ่ายเงินกรณี ส มาชิกมีบุตร เพื7อรับขวัญทายาทคนใหม่ ให้จ่ายสวัสดิการเป็ นเงิน
ครอบครัวละ ,222.22 บาท (หนึ7งพันบาทถ้วน) ต่อบุตร คน แต่ไ ม่เกินครอบครัวละ คน ใช้
หลักฐานใบเกิด
ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการโดยยืน7 เอกสารหลักฐาน ภายใน B2 วัน นับแต่วนั ที7เกิดสิ ทธิC
หากพ้นกําหนดถือว่าสละสิ ทธิC
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การฝากเงิน
1. หลัก เกณฑ์ ก ารฝากเงิน ออมทรั พ ย์ พ เิ ศษ
1.1 ประเภทฝากเงิน รั บ ดอกเบียN รายงวด
1. จํานวนเงินทีBฝากขันตํBาต้ องไม่น้อยกว่า 10,000.00 บาท/ครัง
2. เงินต้ นทีBฝากและหรื อดอกเบียทีBได้ รับ จะถอนได้ ไม่เกิน 2 ครัง/เดือน
หากถอนเกิน 2 ครัง จะต้ องเสียค่าธรรมเนียม 1% ของจํานวนเงินทีBถอนครังต่อไป
3. จํานวนเงินฝากแต่ละครังต้ องฝากไว้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะได้ รับอัตราดอกเบียออมทรัพย์
พิเศษ หากฝากไม่ครบ 6 เดือน เฉพาะจํานวนเงินทีBถอนออกจะได้ รับอัตราดอกเบียออมทรัพย์
ธรรมดา
4. ดอกเบียเงินฝากคิดรายวันตามจํานวนเงินคงเหลือ จ่ายดอกเบียทุก 6 เดือน คือ วันทีB 31
มีนาคม และวันทีB 30 กันยายน โดยทบเป็ นเงินต้ น
5. การถอนยอดเงินฝากแต่ละครัง สหกรณ์จะให้ ถอนตังแต่ยอดทีBฝากครังแรกเรี ยงตามลําดับไป
6. การถอนดอกเบียเงินฝากหลังวันเข้ าดอกเบียแล้ ว หากเป็ นการถอนเฉพาะดอกเบียทังหมดจะไม่
กระทบต่อการคํานวณดอกเบียของเงินต้ นสะสมในอัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
7. อัตราดอกเบียขึนลงตามประกาศของสหกรณ์ และไม่เสียภาษี

1.2 ประเภทฝากเงิน รั บ ดอกเบียN รายเดือ น
1. จํานวนเงินทีBฝากขันตํBาต้ องไม่น้อยกว่า 100,000.00 บาท/ครัง
2. เงินต้ นทีBฝาก จะถอนได้ ไม่เกิน 2 ครัง/เดือน
หากถอนเกิน 2 ครัง จะต้ องเสียค่าธรรมเนียม 1% ของจํานวนเงินทีBถอนครังต่อไป
3. จํานวนเงินทีBฝากแต่ละครังต้ องฝากไว้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะได้ รับอัตราดอกเบียออมทรัพย์พิเศษ
หากฝากไม่ครบ 6 เดือน เฉพาะจํานวนเงินทีBถอนออกจะได้ รับอัตราดอกเบียออมทรัพย์ธรรมดา
4. ดอกเบียเงินฝากคิดรายวันตามจํานวนเงินคงเหลือ จ่ายดอกเบียทุกวันทีB 1 ของเดือน
โดยไม่ทบเป็ นเงินต้ น
5. การถอนยอดเงินฝากแต่ละครัง สหกรณ์จะให้ ถอนตังแต่ยอดทีBฝากครังแรกเรี ยงตามลําดับไป
6. การถอนดอกเบียเงินฝาก ผู้ฝากจะต้ องถอนดอกเบียออกทังหมด และไม่ถือว่าเป็ นการถอนครังทีB 1
7. อัตราดอกเบียขึนลงตามประกาศของสหกรณ์ และไม่เสียภาษี

-6-

2. หลัก เกณฑ์ ก ารฝากเงิน ออมทรั พ ย์
1. ต้ องฝากจํานวนเงินตังแต่ 100.00 บาท ขึนไป
2. ในการถอนเงินฝากแต่ละครัง ต้ องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ตาํB กว่า 100.00 บาท
3. จ่ายดอกเบียทุก 6 เดือน คือวันทีB 31 มีนาคม และ 30 กันยายน โดยคิดรายวันตามยอดเงินคงเหลือ

3. หลัก เกณฑ์ ก ารฝากเงิน สิน มัธ ยะ
1. ต้ องฝากจํานวนเงินเท่ากันทุกเดือน และในวันทีBเดียวกันของทุกเดือน
2. จํานวนเงินฝากต่อเดือน ตังแต่ 100.00 บาท และไม่เกิน 25,000.00 บาท และยอดฝากโดยรวมทังหมดเมืBอครบ
กําหนดต้ องไม่เกิน 600,000.00 บาท
3. ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ( 2 ปี )
4. ผู้ฝากจะได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ เมืBอปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
4.1 มีบญ
ั ชีเงินฝากเพียงบัญชีเดียว
4.2 กรณีฝากเงินในนามของตนเอง หรื อคูส่ มรส หรื อบุตรผู้เยาว์จะเป็ นลักษณะการฝากร่วมกัน หรื อแยกกัน จะมี
บัญชีเงินฝากได้ เพียงบัญชีเดียว
4.3 ผู้ฝากเงินจะต้ องส่งหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีดงั นี
- สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
- สําเนาสูติบตั รของบุตรผู้เยาว์
หากผู้ฝากเงินไม่ปฏิบตั ิตามเงืBอนไขดังกล่าว จะมีผลให้ ไม่ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ จากดอกเบียเงินฝาก
5. จ่ายดอกเบียเมืBอครบกําหนดระยะเวลาการฝากตามอัตราทีBประกาศ ณ วันทีBเปิ ดบัญชีเงินฝาก
6. กรณีไม่สามารถนําเงินฝากได้ ภายในเวลาทีBกําหนด จะขาดการฝาก หรื อ ฝากล่าช้ ากว่าระยะเวลาทีBกําหนดทุกกรณี
รวมกันเกินสองเดือนไม่ได้ จะมีผลให้ ผ้ ฝู ากเงินได้ รับดอกเบียเงินฝากประเภทออมทรัพย์ตงแต่
ั วนั เปิ ดบัญชีจนถึง
วันครบกําหนดหรื อวันทีBปิดบัญชีและต้ องเสียภาษีเงินได้ จากดอกเบียเงินฝาก
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*การนําเงิน ฝาก(หรื อ ถอน) สหกรณ์ *
1. นําเงินสดมาฝาก (หรือ ถอน) ณ ทีBทําการสหกรณ์ โดยจะต้ องนําเงินสดมาฝาก (หรือ ถอน) ภายในเวลา 09.30 น.
หากพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวการนําเงินฝาก (หรือ ถอน) จะบันทึกบัญชีเป็ นวันถัดไป (เฉพาะยอดเงินทีBฝาก
(หรือ ถอน) เกินวงเงินทีBสหกรณ์ไม่สามารถจะเก็บไว้ ได้ ตอ่ วัน คือ 40,000.00 บาท)
2. โอนเข้ าบัญชีของสหกรณ์ ซึงB มี 3 สาขา ดังนี
ชืBอบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด"
ธนาคารกรุงไทย จํากัด ประเภทบัญชีออมทรัพย์
- สาขาชลบุรี
เลขทีBบญ
ั ชี
207-1-06662-6
- สาขามาบตาพุด
เลขทีBบญ
ั ชี
234-1-07512-6
- สาขา ปตท.
เลขทีBบญ
ั ชี
071-1-00302-5
***เมื=อ โอนเงิน เข้ าบัญชีต้ อ งแจ้ งให้ เ จ้ าหน้ าที=ธ นาคารพิมพ์ ช= อื สมาชิก และเลขที=ส มาชิก ลงในระบบการรับ
ฝากเงิน ของธนาคารด้ วย หากดําเนิน การโอนเงิน เรียบร้ อ ยแล้ ว จะต้ อ งโทรแจ้ งหรือ FAX เอกสารการโอนเงิน
ให้ ส หกรณ์ ท ราบภายในวัน ที=ด าํ เนิน การทุก ครังN ***
3. ให้ สหกรณ์สง่ หัก ณ ทีBจ่าย ในบัญชีเงินเดือนของสมาชิก ทังนีจะต้ องเป็ นการฝากเท่ากันทุกเดือน
หมายเหตุ กรณีผ้ ถู อนเงินฝากไม่สะดวกทีBจะมาติดต่อ ณ ทีBทําการสหกรณ์ กรุณาส่ง FAX. ใบถอนเงินฝากพร้ อมแจ้ ง
เลขทีBบญ
ั ชีของท่านให้ สหกรณ์ทราบก่อนล่วงหน้ า 1 วัน (ยกเว้ นกรณีฉกุ เฉินแจ้ งก่อนเวลา 09.00 น.
ของวันทําการ)
โทรศัพท์ DC-U<VCDDD ต่อ <UDCV-W FAX ต่อ <U<D<
D<W-CVX<YD-U ต่อ <UDCV-W FAX ต่อ <U<D<

092-7596998,092-7594018
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การกู้เ งิน
1. หลัก เกณฑ์ ก ารให้ เ งิน กู้ฉ ุก เฉิน
1. สมาชิกผูก้ ูค้ นหนึง มีสิทธิก้ ูได้ ไม่ เกิน 4 เท่ าของเงินเดือน แต่ ไม่ เกิน $00,000.00 บาท
2. อายุการเป็ นสมาชิก เดือนขึนไป
- เป็ นสมาชิกตํากว่า & เดือน กูไ้ ด้ไม่เกิน & เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
100,000 บาท
- เป็ นสมาชิก , เดือนขึนไป กูไ้ ด้ไม่เกิน & เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
200,--- บาท
3. กรณี มีหนีเก่าจะต้องผ่อนชําระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า & งวด จึงจะสามารถกูใ้ หม่ได้
4. ระยะเวลาการผ่อนชําระไม่เกิน 12 งวด
(โดยผ่ อนชํ าระคืนเงินต้ นเท่ ากันทุกเดือนดอกเบียต่ างหาก)
(แก้ไขมติที ,/:;;; วันที = เม.ย.;; มีผลตังแต่ พ.ค.;;)

2. หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญเพื5อการทัว5 ไป
1. สิทธิการกู้
สมาชิกผู้ก้ คู นหนึงB มีสทิ ธิก้ ไู ด้ 50 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 5,000,000.00 บาท
2. ค่าหุ้นสะสม ZD% ของวงเงินกู้ สําหรับการพิจารณาคําขอกู้เงินสามัญ (โดยให้ ส ามารถซือN หุ้น
เพิ=ม เพื=อ ให้ ค รบตามเงื=อ นไขในการกู้ไ ด้ ไ ม่ เ กิน X เท่ า ของค่ าหุ้น สะสมที=ม ีอ ยู่ ณ เวลาที=
ยื=น คําขอกู้)
3. บุคคลคําประกัน ต้ องมีไม่น้อยกว่า 2 คน
4. อายุการเป็ นสมาชิกสําหรับการพิจารณาคําขอกู้สามัญตังแต่ Z เดือนขึนไป
5. การให้ เงินกู้แก่สมาชิกทีBยงั มีหนีสินค้ างชําระครังก่อนผูกพันกับงวดชําระหนีดังนี
- เงินกู้ไม่เกิน U00,000.00 บาท ต้ องผ่อนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 งวด ติดต่อกัน
- เงินกู้เกินกว่า U00,000.00 บาท ต้ องผ่อนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 9 งวด ติดต่อกัน
7. ระยะเวลาการผ่อนชําระ ไม่เกิน ZWD งวด
V. กําหนดอํานาจผู้พจิ ารณาอนุมตั ิ
1. คณะอนุกรรมการเงินกู้สามัญ เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
2. กรณีนอกเหนือจากข้ อปฎิบตั ิ ให้ นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
W. กําหนดวันรับคําขอกู้
- กําหนดรับคําขอกู้ ภายในวันทีB 10 และ 20 ของเดือน

(โดยผ่ อนชํ าระคืนเงินต้ นเท่ ากันทุกเดือนดอกเบียต่ างหาก)
(แก้ไขมติที ,/:;;; วันที = เม.ย.;; มีผลตังแต่ พ.ค.;;)
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3. หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญเพื5อยานพาหนะ
1. คุณสมบัติของสมาชิกผูม้ ีสิทธิ กู้
1.1 เป็ นสมาชิกตังแต่ เดือนขึนไป
2. สิ ทธิ ของผูก้ ูแ้ ละเงือนไข (สํ าหรับรถยนต์ ใหม่ )
2.1 กูไ้ ด้ไม่เกิน --% ของราคาซื อขาย โดยไม่มีวงเงินกูข้ นตํ
ั าแต่ทงนี
ั ต้องไม่เกิน
4,000,000.00 บาท
:.: ค่าหุ น้ สะสม -% ของวงเงินกู้ (ไม่ สามารถเพิม5 ค่ าหุ้นสะสมได้ )
2.3 ผูก้ ูต้ อ้ งประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึงทุกปี
โดยระบุชือในกรมธรรม์ให้
สหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ ตลอดอายุของสัญญา
2.4 ผูก้ ูต้ อ้ งส่ งมอบสมุดคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะให้แก่สหกรณ์ฯภายใน30
วันนับตังแต่วนั ซื อ
2.5 ต้องมีบุคคลคําประกันไม่นอ้ ยกว่า : คน
2.6 ระยะเวลาการผ่อนชําระ ไม่เกิน =, งวด หรื อ I ปี
(โดยผ่ อนชํ าระคืนเงินต้ นบวกดอกเบียเท่ ากันทุกเดือน)

4. หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้พเิ ศษเพื5อการเคหะสงเคราะห์
1. คุณสมบัติของสมาชิกผูม้ ีสิทธิ กู้
1.1 เป็ นสมาชิกตังแต่ เดือนขึนไป
2. สิ ทธิ ของผูก้ ูแ้ ละเงือนไข
2.1 การกู้เพื5อซื อบ้ านพร้ อมที5ดิน /คอนโด
2.1.1 กูไ้ ด้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน หรื อของมูลค่าราคาซื อขายจากโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ของสมาชิกและคู่สมรส โดยไม่มีวงเงินกูข้ นตํ
ั า
แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกิน 20,000,000.00 บาท (ยีสิ บล้านบาทถ้วน)
2.1.2 ผูก้ ตู้ อ้ งประกันอัคคีภยั สําหรับตัวอาคาร โดยระบุชือในกรมธรรม์ให้สหกรณ์ฯ
เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์

- 10 2.1.3 ผูก้ ตู้ อ้ งทํานิติกรรมจํานอง และไม่ตอ้ งมีบุคคลคําประกัน
:. .& ระยะเวลาการผ่อนชําระ ไม่เกิน J,0 งวด (J-ปี ) แต่อายุของผูก้ รู้ วมกับจํานวนปี ที
ผ่อนชําระต้องไม่เกิน K- ปี

(โดยผ่ อนชํ าระคืนเงินต้ นบวกดอกเบียเท่ ากันทุกเดือน)
2.2 การกู้เ พื=อ ซือN ที=ด ิน

2.2.1 กูไ้ ด้ไม่เกิน =-% ของราคาประเมิน หรื อ ราคาซื อขายจากโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ของสมาชิกและคู่สมรส โดยไม่มีวงเงินกูข้ นตํ
ั า
แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกิน :-,000,000.00 บาท (ยีสิ บล้านบาทถ้วน) หรื อ
2.2.2 ผูก้ ูต้ อ้ งทํานิ ติกรรมจํานอง และไม่ตอ้ งมีบุคคลคําประกัน
:.:.J ระยะเวลาการผ่อนชําระ ไม่เกิน 360 งวด (J-ปี ) แต่อายุของผูก้ ูร้ วมกับ
จํานวนปี ทีผ่อนชําระต้องไม่เกิน K- ปี
(โดยผ่ อนชํ าระคืนเงินต้ นบวกดอกเบียเท่ ากันทุกเดือน)
2.3 การกู้เ พื=อ ปลูก สร้ างหรือ ต่ อ เติมที=อ ยู่อ าศัย
2.3.1 พิจารณาให้ เงินกู้ตามมูลค่าการปลูกสร้ างหรื อต่อเติม ซึงB ผู้ขอกู้จะต้ องยืBนแบบแปลน
พร้ อมรายละเอียดสัญญาการปลูกสร้ างหรื อต่อเติม และเอกสารต่าง ๆ ทีBเกีBยวข้ อง
เพืBอประกอบการพิจารณา
C.<.C ระยะเวลาการผ่อนชําระ ไม่เกิน 360 งวด (<Dปี ) แต่อายุของผู้ก้ รู วมกับ
จํานวนปี ทีBผอ่ นชําระต้ องไม่เกิน VD ปี
(โดยผ่อนชําระคืนเงินต้ นบวกดอกเบียเท่ ากันทุกเดือน)
2.Z การกู้เ พื=อ ไถ่ ถ อนจํานองจากสถาบัน การเงิน
2.4.1 พิจารณาให้ เงินกู้ตามจํานวนหนีเงินกู้ทคีB ้ างชําระกับสถาบันการเงิน ณ วันทีBยืBนคําขอกู้
. . ระยะเวลาการผ่อนชําระ ไม่เกิน 360 งวด ( ปี ) แต่อายุของผู้ก้ รู วมกับ
จํานวนปี ที(ผอ่ นชําระต้ องไม่เกิน ) ปี
(โดยผ่ อนชําระคืนเงินต้ นบวกดอกเบียเท่ ากันทุกเดือน)

(แก้ไขมติที :/:;; วันที : ม.ค.; มีผลตังแต่ ก.พ.; )
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1. คุณสมบัติของสมาชิกผูม้ ีสิทธิ กู้
1.1 เป็ นสมาชิกตังแต่ เดือนขึนไป
2. สิ ทธิ ของผูก้ ูแ้ ละเงือนไข
2.1 วงเงินกูไ้ ม่กาํ หนดวงเงินกูข้ นตํ
ั า แต่วงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 10,000,000.00 บาท
2.2 พิจารณาให้กูไ้ ด้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
สมาชิกหรื อคู่สมรสทีนํามาคําประกันหรื อ 100% ของราคาประเมินมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ของบุคคลในครอบครัวทีนํามาคําประกัน
2.3 เป็ นการกูเ้ งินทีมีวตั ถุประสงค์ทีนอกเหนือจากเงินกูพ้ ิเศษเพือเคหสงเคราะห์
2.4 ผูข้ อกูไ้ ด้ส่งรายละเอียดชีแจงเหตุผลประกอบการขอกู้
2.5 หลักทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ทีนํามาคําประกันต้องปลอดภาระจํานอง
และภาระติดพันอืน ๆ
2.6 ผูก้ ูต้ อ้ งทํานิ ติกรรมจํานอง และไม่ตอ้ งมีบุคคลคําประกัน
3. ระยะเวลาการผ่อนชําระ ไม่เกิน J,0 งวด (J-ปี ) แต่อายุของผูก้ ูร้ วมกับจํานวนปี ที
ผ่อนชําระต้องไม่เกิน K- ปี
(โดยผ่ อนชํ าระคืนเงินต้ นบวกดอกเบียเท่ ากันทุกเดือน)
(แก้ไขมติที ,/:;;; วันที = เม.ย.;; มีผลตังแต่ พ.ค.;;)
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*หลักเกณฑ์ การคํานวณเงินได้ ของการให้ เงินกู้*
1. การคํานวนเงินได้รายเดือน
1. เงินเดือน
100%
2. ค่าเบียต่างจังหวัด
100%
3. ค่าปฏิบตั ิงานกะ
100%
4. ค่าเข้าเวร
100%
;. ค่าเช่าบ้าน
--%
,. รายได้ประจําอืน ๆ
--%
2. จํานวนเงินเหลือใช้ต่อเดือน
- ต้องมีเงินเหลือใช้ต่อเดือน J-% หรื อ J,000.00 บาท
3. กรณี การให้กเู้ งินสามัญทีนอกเหนือระเบียบและข้อปฏิบตั ิทีกําหนดไว้ ให้นาํ เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพือพิจารณา โดยพิจารณาจากเหตุผลทีสําคัญในการขอกูเ้ งินดังนี
1. เกียวกับการเจ็บป่ วยของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว
2. เพือการป้ องกันความเสี ยหายหรื อสูญเสี ยทรัพย์สินของผูก้ อู้ ย่างร้ายแรง
3. เกียวกับคดีความ
4. เกียวกับภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภยั วาตภัย ฯลฯ

*การชําระหนีเN งิน กู้ข องสหกรณ์ *
1. นําเงินโอนเข้ าบัญชีของสหกรณ์ ซึงB มี 3 สาขา ดังนี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชืBอบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด"
- สาขาชลบุรี
เลขทีBบญ
ั ชี
207-1-06662-6
- สาขามาบตาพุด เลขทีBบญ
ั ชี
234-1-07512-6
- สาขา ปตท.
เลขทีBบญ
ั ชี
071-1-00302-5
***เมื=อ โอนเงิน เข้ าบัญชีต้ อ งแจ้ งให้ เ จ้ าหน้ าที=ธ นาคารพิมพ์ ช= อื สมาชิก และเลขที=ส มาชิก ลงในระบบการรับ
ฝากเงิน ของธนาคารด้ วย หากดําเนิน การโอนเงิน เรียบร้ อ ยแล้ ว จะต้ อ งโทรแจ้ งหรือ FAX เอกสารการโอนเงิน
ให้ ส หกรณ์ ท ราบภายในวัน ที=ด าํ เนิน การทุก ครังN ***

2. กําหนดการชําระหนี ภายในสินเดือนก่อนถึงเดือนถัดไป
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อัต ราดอกเบียN เงิน ฝาก
ณ 1 กุม ภาพัน ธุ์ 2561

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
สินมัธยะ

0.75 % ต่อปี

ระยะเวลา 24 เดือน (2 ปี )

3.25 % ต่อปี

2.75 % ต่อปี

อัต ราดอกเบียN เงิน กู้
เงินกู้เพืBอเหตุฉกุ เฉิน
เงินกู้สามัญ
เพืBอการทัวB ไป
เพืBอยานพาหนะ
เงินกู้โครงการ
เงินกู้พิเศษ
เพืBอการอืBนใด
เพืBอเคหะทีBอยูอ่ าศัย

6.00 %

ต่อปี

6.00 %
6.00 %
6.00 %

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

6.00 %
5.50 %

ต่อปี
ต่อปี
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วิธ ีค ดิ เงิน ปั น ผลตามหุ้น และเงิน เฉลี=ย คืน ของสมาชิก
א. การคิด เงิน ปั น ผลตามหุ้น
ตัวอย่ าง
งวดที=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นเท่ากันทุกเดือน
วัน ที=
ถือ หุ้น เดือ นละ(บาท) จํานวน(หุ้น ) หุ้น รวม(บาท)
31 ต.ค. 36
50
5
50
30 พ.ย. 36
50
10
100
31 ธ.ค. 36
50
15
150
31 ม.ค. 37
50
20
200
28 ก.พ. 37
50
25
250
31 มี.ค. 37
50
30
300
30 เมย. 37
50
35
350
31 พ.ค. 37
50
40
400
30 มิ.ย. 37
50
45
450
31 ก.ค. 37
50
50
500
31 ส.ค. 37
50
55
550
30 ก.ย. 37
50
60
600 = 3,900.00
31 ต.ค. 37
50
65
650
วิธ ีท= ี 1 จํานวนเงินค่าหุ้นในช่อง “รวมหุ้นทีBถือ” ในแต่ละเดือนตังแต่เดือนแรกถึงเดือน
สุดท้ ายทีBจะคิดเงินปั นผลเข้ าด้ วยกันแล้ วคูณด้ วยอัตราเงินปั นผล หารด้ วย 1,200 ผลลัพธ์ทีBได้ จะเป็ น
เงินปั นผล ตามตัวอย่างรวมเงินค่าหุ้นตังแต่เดือน ต.ค. 36 ถึง ก.ย. 37 จะได้ เท่ากับ 3,900.00 บาท
ถ้ าคิดเงินปั นผลร้ อยละ 12 ต่อปี จะเท่ากับ 3,900X12/1,200 จะได้ เงินปั นผล 39.00 บาท
ถ้ าคิดเงินปั นผลร้ อยละ 13 ต่อปี จะเท่ากับ 3,900X13/1,200 จะได้ เงินปั นผล 42.25 บาท
วิธ ีท= ี 2 รวมเงินค่าหุ้นเดือนแรกทีBจะหาเข้ ากับเดือนสุดท้ าย (ต้ องเป็ นกรณีสง่ เงินค่าหุ้นครบ
12 เดือน) คูณด้ วยครึBงหนึงB ของอัตราเงินปั นผลแล้ วหารด้ วย 100 จะได้ เงินปั นผลตามตัวอย่าง
เงินค่าหุ้นเดือนแรก
31 ต.ค. 36
50.00 บาท
เงินค่าหุ้นเดือนสุดท้ าย 30 ก.ย. 37
600.00 บาท = 650.00 บาท
ถ้ าคิดเงินปั นผลร้ อยละ 12 ต่อปี 650X6/100 = 39.00 บาท
ถ้ าคิดเงินปั นผลร้ อยละ 13 ต่อปี 650X6.5/100 = 42.25 บาท
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ב. การคิด เงิน เฉลี=ย คืน
รวมดอกเบียทีBได้ รับจากสมาชิกแต่ละคนตังแต่ 1 ต.ค. ถึง 30 ก.ย. เข้ าด้ วยกัน แล้ วคูณด้ วย
เปอร์ เซ็นต์ทีBคดิ ให้ เช่น ดอกเบียทีBสมาชิกส่งตังแต่ต้นปี ถึง 30 ก.ย. 600.00 บาท คิดเฉลีBยคืนให้
ร้ อยละ 8 หรื อ 8%
วิธ ีค ิด ดอกเบียทังปี 600X8/100 ได้ เงินเฉลีBยคืน 48.00 บาท
ในการรวมยอดดอกเบียซึงB สมาชิกได้ สง่ ต่อสหกรณ์แต่ละคนนัน นอกจากวิธีบวกดอกเบีย
ตังแต่เดือนแรกถึงเดือนสุดท้ ายแล้ ว ก็อาจคํานวณโดยวิธีลดั (ถ้ าส่งเงินต้ นเท่ากันทุกงวด) หรื อเมืBอรวม
แล้ วจะทดสอบว่ารวมไว้ ถกู ต้ องหรื อไม่ก็อาจทดสอบได้ ดงั นี
ตัวอย่ าง นาย ก ได้ สง่ ชําระดอกเบียเงินกู้ไว้ ดงั นี
ต.ค.
15.00 บาท
พ.ย.
14.00 บาท
ธ.ค.
13.00 บาท
ม.ค.
12.00 บาท
ก.พ.
11.00 บาท
มี.ค.
10.00 บาท
เม.ย.
9.00 บาท
พ.ค.
8.00 บาท
มิ.ย.
7.00 บาท
ก.ค.
6.00 บาท
ส.ค.
5.00 บาท
ก.ย.
4.00 บาท
รวม 114.00 บาท
วิธ ีท ดสอบ ดอกเบีย ต.ค.
15.00 บาท
ก.ย.
4.00 บาท
รวม
19.00 บาท
คูณ ระยะเวลา 12 เดือน 12 เดือน
ผลคูณ 228
ดังนัน ผลคูณ 228 หาร 2 จะได้ ผลลัพธ์เท่ากับ 114.00 บาท
-------------------------------

