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ข้�ร�ชก�รเกษียณแล้ว...	ได้อะไรบ้�ง	?

1.	กรณีรับบำ�เหน็จ
    1.1	บำ�เหน็จ	(ไม่เป็นสม�ชิก	กบข.)
 จะได้รับเงินก้อนเดียว และไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการใด ๆ จากทางราชการ

    

    

     1.2	บำ�เหน็จ	(เป็นสม�ชิก	กบข.)
  กรณีผู้เกษียณเป็นสมาชิก กบข. นอกจากจะได้รับเงินตามวิธีการคำานวณ

ตามข้อ 1.1 แล้วยังจะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ จาก กบข. 

อีกด้วย

วิธีก�รคำ�นวณ

=	เงินเดือนเดือนสุดท้�ย	x	เวล�ร�ชก�ร	(ปกติ	+	ทวีคูณ)

1
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2.	กรณีรับบำ�น�ญ
 จะได้รับเงินตอบแทนเป็นรายเดือนทุกเดือน จนกว่าจะเสียชีวิต (เมื่อ

เงินบำานาญได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ผู้รับบำานาญสามารถเรียกรายงาน

ประจำาเดือน ทาง http://www.cgd.go.th ระบบบำาเหน็จบำานาญ)

     2.1	บำ�น�ญ	(ไม่เป็นสม�ชิก	กบข.)

 

 หมายเหตุ : เวลาราชการสำาหรับการคำานวณ ถ้ามีเศษ 6 เดือนให้ปัดเป็นปี
 

     2.2	บำ�น�ญ	(เป็นสม�ชิก	กบข.)

 

 หมายเหตุ : โดยบำานาญรายเดือนที่ได้รับต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือน

เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และเวลาราชการสำาหรับการคำานวณ ถ้ามีเศษของเดือน

ให้หารด้วย 12 ถ้ามีเศษของวัน ให้หารด้วย 360 

 นอกจากเงินบำานาญรายเดือนแล้วผู้เกษียณที่เป็นสมาชิก กบข. ได้รับเงิน

ประเดิม (กรณีเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540)  เงินชดเชย เงินสะสม 

เงินสมทบ และผลประโยชน์จาก กบข.

 

วิธีก�รคำ�นวณ

=	เงินเดือนเดือนสุดท้�ย	x	เวล�ร�ชก�ร	(ปกติ	+	ทวีคูณ)

50

วิธีก�รคำ�นวณ

=	เงินเดือนเฉลี่ย	60	เดือนสุดท้�ย	x	เวล�ร�ชก�ร	(ปกติ	+	ทวีคูณ)

50
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กรณีเลือกรับบำ�น�ญ
 นอกจากจะได้รับบำานาญรายเดือนแล้วยังมีสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่อง 

ดังนี้

บำ�เหน็จดำ�รงชีพ
 บำาเหน็จดำารงชีพ คือ เงินส่วนหนึ่งของบำาเหน็จตกทอด ที่ทางราชการจะ

ให้ทายาทของผู้รับบำานาญหรือผู้ที่ผู้รับบำานาญแสดงเจตนาไว้ แล้วแต่กรณี เมื่อ

ผู้รับบำานาญเสียชีวิตไปแล้ว แต่เนื่องจากผู้รับบำานาญ เมื่อออกจากราชการไป

แล้ว อาจประสบเหตุปัญหาทางด้านการเงิน หรือสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

ทางราชการจึงช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยให้นำาเงินบำาเหน็จตกทอด

ส่วนหนึ่งมาใช้ได้ก่อน ซึ่งผู้รับบำานาญจะขอรับหรือจะไม่ขอรับก็ได้ หากไม่ขอรับ

เงินส่วนนี้จะถูกเก็บเป็นบำาเหน็จตกทอดไว้ให้ทายาทของผู้รับบำานาญ หรือผู้ที่

ผู้รับบำานาญแสดงเจตนาไว้ แล้วแต่กรณี เมื่อยามที่ผู้รับบำานาญเสียชีวิตแล้ว

 การขอรับบำาเหน็จดำารงชีพ กรมบัญชีกลางกำาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

การจ่าย ดังนี้

 - การคำานวณบำาเหน็จดำารงชีพ จะคำานวณจากเงินบำานาญรายเดือนเท่าน้ัน 

จะไม่นำาเงินอ่ืน ๆ มารวม           

    คำ�นวณ ผู้รับบำ�น�ญมีสิทธิได้รับบำ�เหน็จดำ�รงชีพ

=	บำ�น�ญร�ยเดือน	x	15	แต่ไม่เกิน	500,000	บ�ท
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ต�มวิธีก�รดังนี้
 (1) ผู้รับบำานาญซึ่งมีอายุต่ำากว่า 65 ปี ให้มีสิทธิขอรับบำาเหน็จดำารงชีพ

ได้ไม่เกิน 200,000 บาท ยื่นเรื่องขอรับพร้อมกับเรื่องขอรับบำานาญก็ได้ หาก

ไม่ยื่นเรื่องขอรับพร้อมกับขอรับบำานาญ ให้ยื่นเรื่องขอรับได้ในเดือนตุลาคม - 

ธันวาคม ของทุกปี

 (2) ผู้รับบำานาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ให้มีสิทธิขอรับ

บำาเหน็จดำารงชีพ ได้ไม่เกิน 400,000 บาท แต่ผู้รับบำานาญนั้นได้ใช้สิทธิตาม (1) 

ไปแล้ว ให้ขอรับบำาเหน็จดำารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกัน

แล้วไม่เกิน 400,000 บาท

 (3) ผู้รับบำานาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำาเหน็จดำารง

ชีพได้ไม่เกิน 500,000 บาท แต่ถ้าผู้รับบำานาญนั้น ได้ใช้สิทธิตาม (1) หรือ (2) 

ไปแล้ว ให้ขอรับบำาเหน็จดำารงชีพได้ ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกัน

แล้วไม่เกิน 500,000 บาท

ตัวอย่�ง ท่านได้รับบำานาญรายเดือน เดือนละ 35,000 บาท สิทธิในการขอรับ

บำาเหน็จดำารงชีพ

  การคำานวณ = 35,000 x 15 = 525,000 บาท

  ขอรับครั้งแรก 200,000 บาท

  ขอรับเมื่ออายุครบ 65 ปี 200,000 บาท

  ขอรับเมื่ออายุครบ 70 ปี 100,000 บาท
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บำ�เหน็จตกทอด
 บำาเหน็จตกทอด คือ เงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาท

ของผู้รับบำานาญที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว

     

 สัดส่วนการจ่ายเงินบำาเหน็จตกทอดให้ทายาทตามกฎหมาย ดังนี้

 1. คู่สมรส 1 ส่วน

 2. บุตร 2 ส่วน (บุตร 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน)

 3. บิดา/มารดา 1 ส่วน

หมายเหตุ :

 1. ถ้าไม่มีทายาทตามลำาดับ 1 - 3 ให้จ่ายให้แก่ผู้ที่ผู้รับบำานาญได้แสดง

เจตนาไว้ ตามแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำาเหน็จตกทอด

 2. หากผู้รับบำานาญไม่มีทายาทและไม่ได้แสดงเจตนาฯ ตามแบบที่กำาหนด

ถือว่าการจ่ายบำาเหน็จตกทอดเป็นอันยุติ

สูตรคำ�นวณ

บำ�เหน็จตกทอด	=	(บำ�น�ญ	+	ข.ค.บ.(ถ้�มี)	x	30	-	บำ�เหน็จดำ�รงชีพที่ได้รับไปแล้ว
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เงินช่วยพิเศษ
 เมื่อผู้รับบำานาญเสียชีวิต รัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่บุคคที่ผู้รับบำานาญ

แสดงเจตนาให้เป็นผู้รับเงินช่วยพิเศษ หรือทายาท ตามกฎหมายของผู้รับ

บำานาญ เพื่อใช้ในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับบำานาญ

การจ่ายเงินช่วยพิเศษ จะจ่ายให้แก่บุคคลตามลำาดับ ดังนี้

 1. บุคคลท่ีผู้รับบำานาญได้แสดงเจตนาระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ

 2. กรณีที่ผู้รับบำานาญไม่ได้แสดงเจตนาไว้ หรือบุคคลที่ได้แสดงเจตนาไว้ 

ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนจ่ายให้แก่บุคคลตามลำาดับ ดังนี้

 (1) คู่สมรส

 (2) บุตร

 (3) บิดา-มารดา

 หากปรากฏว่า บุคคลในลำาดับก่อนมีชีวิตอยู่ บุคคลในลำาดับถัดไป ไม่มี

สิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ เช่น กรณีผู้รับบำานาญเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำาหนังสือแสดง

เจตนาไว้ แต่คู่สมรสซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในลำาดับแรก ยังมีชีวิตอยู่ คู่สมรสของผู้ตายก็

จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ โดยบุตรในลำาดับที่ 2 และบิดา - มารดา ใน

ลำาดับที่ 3 จะไม่มีสิทธิ ได้รับเงินช่วยพิเศษ

	 หมายเหตุ	:	ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษ	ภายใน	1	ปี	นับแต่วันที่	ผู้รับ

บำานาญเสียชีวิต
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สูตรคำ�นวณ

เงินช่วยพิเศษ	=	(บำ�น�ญ	+	ช.ค.บ.	(ถ้�มี)	x	3	เท่�



สวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ล
 เมื่อออกจากราชการ และได้รับอนุมัติให้รับบำานาญแล้ว ราชการยังคง

ดูแลให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส บิดามารดา และบุตรที่

ชอบด้วยกฎหมาย กรณีบุตรที่ไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถจะ

ต้องมีคำาสั่งศาล (ยกเว้นบุตรปกติที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่รวมถึงบุตร

บุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น)  

        ก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถตรวจสอบสิทธิ ทาง http://www.

cgd.go.th เข้าระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล โดยใช้เลขที่ประชาชน (13 

หลัก) กด ค้นหา ระบบแจ้งว่า มีสิทธิ  แต่หากปรากฎว่า ระบบแจ้งว่า ไม่มีสิทธิ 

ผู้รับบำานาญติดต่อเจ้าหน้าที่สำานักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ผู้ขอรับบำานาญแจ้ง

ความประสงค์จะขอรับบำานาญที่สำานักงานสหกรณ์จังหวัดนั้น ๆ  เช่น แจ้งความ

ประสงค์ขอรับบำานาญที่สำานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับบำานาญติดต่อท่ี

สำานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

สวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร
 เมื่อออกจากราชการ และได้รับอนุมัติให้รับบำานาญแล้ว ราชการยังคงดูแล

ให้สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เบิกได้ตั้งแต่อายุครบ 3 - 25 ปีบริบูรณ์ 

ศึกษาในระดับอนุบาล – ปริญญาตรี และเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จำานวน 

3 คน เรียงลำาดับก่อนหลัง
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ก�รโอนบำ�น�ญไปส่วนร�ชก�รผู้เบิกใหม่
  สำาหรับผู้รับบำานาญ เมื่อเกิดความไม่สะดวกในการติดต่อส่วนราชการผู้

เบิกบำานาญเดิม สามารถแจ้งความประสงค์ขอโอนบำานาญ ไปยังส่วนราชการผู้

เบิกใหม่ได้ในส่วนราชการเดียวกัน (สังกัดเดียวกัน)

 มีขั้นตอนดำ�เนินก�ร ดังนี้

 1. แจ้งความประสงค์ต่อส่วนราชการผู้เบิกบำานาญเดิม เพื่อขอโอนการรับ

บำานาญไปส่วนราชการผู้เบิกใหม่

 2. ส่วนราชการผู้เบิกบำานาญเดิม จะจัดทำาหนังสือสำาคัญการโอนเบ้ียหวัด

บำานาญ (แบบ สรจ.1) เสนอผู้มีอำานาจให้ความเห็นชอบ แล้วส่งข้อมูลผ่าน

ระบบบำาเหน็จบำานาญ (ระบบ e-Pension) ไปให้กรมบัญชีกลางเพื่อสั่งจ่าย

โอนบำานาญไปจ่ายทางส่วนราชการผู้เบิกใหม่ กรณีไม่สามารถ ส่งหลักฐานผ่าน

ระบบบำาเหน็จบำานาญได้ให้ส่งทางไปรษณีย์

 3. กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาสั่งให้โอนบำานาญและส่ง

แบบ สรจ.11 ให้ส่วนราชการ ผู้เบิกเดิมและส่วนราชการผู้เบิกใหม่ผ่านระบบ

บำาเหน็จบำานาญ (ระบบ e-Pension) เพื่อแจ้งนายทะเบียนผู้รับบำาเหน็จบำานาญ

บันทึกรายการทางทะเบียนต่อไป

     หมายเหตุ : เมื่อกรมบัญชีกลางสั่งโอนบำานาญไปส่วนราชการผู้เบิกใหม่

เรียบร้อย ท่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับการขอเบิกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้จาก

ส่วนราชการผู้เบิกใหม่ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร
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ลูกจ้�งประจำ�เกษียณ
 1.	กรณีรับบำ�เหน็จปกติ
  จะได้รับเงินก้อนจ่ายครั้งเดียว ไม่มีสวัสดิการใด ๆ

 2.	กรณีรับบำ�เหน็จร�ยเดือน
  จะได้รับเงินรายเดือนทุกเดือนจนเสียชีวิต ไม่มีสวัสดิการใด ๆ โดย

ต้องมีเวลาราชการรวมทวีคูณตั้งแต่ 25 ปี

 

 กรณีรับบำาเหน็จรายเดือน นอกจากจะได้รับำาเหน็จรายเดือนแล้ว ยังมีสิทธิท่ี

เก่ียวเน่ือง คือ บำาเหน็จตกทอด ด้วย

วิธีคำ�นวณ

=	ค่�จ้�งเดือนสุดท้�ย	x	เวล�ร�ชก�ร	(ปกติ	+	ทวีคูณ	(เดือน)	/12
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วิธีคำ�นวณ

บำ�เหน็จตกทอด	=	บำ�เหน็จร�ยเดือน	x	15

วิธีก�รคำ�นวณ

=	ค่�จ้�งเดือนสุดท้�ย	x	เวล�ร�ชก�ร	ปกติ	+	ทวีคูณ	(เดือน)	/12

50
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สิ่งที่สม�ชิกควรปฏิบัติเมื่อเกษียณอ�ยุร�ชก�ร  

 1. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย  เพื่อ

จัดส่งข้อมูลข่าวสารและเอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง   

 2. หากสมาชิกที่มีหนี้คงเหลืออยู่ ท่านต้องส่งแบบคำาขอผ่อนผันการชำาระ

หนี้ ระหว่างรอเงินบำานาญหรือบำาเหน็จรายเดือน เพ่ือมิให้เป็นการผิดนัดชำาระ

หน้ีเป็นเหตุให้อาจถูกให้ออกจากสหกรณ์

 3. หากทราบว่าเงินเดือนบำานาญหรือบำาเหน็จ ไม่เพียงพอต่อการหักชำาระ

หน้ี กรุณาติดต่อ ฝ่ายสินเช่ือ  โทร 02-2414711-12 , 02-2448720-21  ต่อ 13

สม�ชิกที่เกษียณในปีงบประม�ณ	2564



สหกรณ์ข้�ร�ชก�รสหกรณ์	จำ�กัด
1.	ด้�นสวัสดิก�ร

  เมื่อยังเป็นสมาชิกยังคงมีสิทธิในการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ได้ดังนี้

 

	 เงินเสริมคุณค่�ชีวิตผู้สูงวัย เมื่อเป็นสมาชิกมาแล้วตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป 

และมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 สหกรณ์จะมอบเงิน

สวัสดิการเสริมคุณค่าชีวิตสำาหรับผู้สูงวัยแก่สมาชิกผู้นั้นโดยอัตโนมัติ ในวันสิ้น

เดือนเกิดของสมาชิก  และจะได้รับอีกเมื่อครบอายุตามระเบียบ ดังนี้ 
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 * อายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำานวน 2,000 บาท

       * อายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำานวน 2,500 บาท

       * อายุครบ 75 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำานวน 3,000 บาท

       * อายุครบ 80 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำานวน 3,500 บาท

        * อายุครบ 85 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำานวน 4,000 บาท

        * อายุครบ 90 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำานวน 4,500 บาท

        * อายุครบ 95 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำานวน 5,000 บาท

        * อายุครบ 100 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำานวน 20,000 บาท

**** สำาหรับสมาชิกที่เกิดก่อนเดือนมิถุนายน 2564 และมีอายุครบ 60 ปี แล้ว 

ต้องเขียนใบคำาขอ พร้อมแนบสำาเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำาเนาถูกต้อง ส่ง

มายังสหกรณ์

2.	ด้�นก�รถือหุ้น
  ก�รงดหรือลดส่งเงินค่�หุ้นร�ยเดือน สมาชิกสามารถแจ้งความจำานง

เป็นหนังสือมายังสหกรณ์ โดยสมาชิกที่จะของดหรือลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ 

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ หรือมีหนี้สินไม่เกินเงินค่าหุ้นรวมกับเงิน

สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

  2. สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน 

หรือ เป็นจำานวนเงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท 
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3.	ด้�นสินเชื่อ
 ก�รบรรเท�คว�มเดือดร้อนด้�นสินเชื่อ

  สมาชิกที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำาประกัน เมื่อเกิด

เหตุสุดวิสัยไม่สามารถชำาระหนี้ได้ตามสัญญาหรือตามระเบียบและมีเอกสาร

หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันจำาเป็น สามารถปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้

 1.	ก�รผ่อนผันชำ�ระหนี้  คือ พักหรือหยุดชำาระหนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ใช้

ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้มีเหตุทำาให้รายได้หยุดชะงักชั่วระยะเวลาหนึ่ง สมาชิกผู้กู้

อาจขอพักชำาระหนี้และขยายงวดชำาระหน้ีได้ไม่เกินเวลาที่รายได้หยุดชะงักหรือ

ตามความจำาเป็น แต่ต้องให้ผู้คำา้ประกันยินยอมด้วยทุกครั้ง ในกรณีสมาชิกผู้คำา้

ประกันหรือบุคคลอื่นที่ต้องชำาระหน้ีแทนผู้กู้แต่ไม่สามารถชำาระหน้ีน้ันโดยสิ้น

เชิงในคราวเดียว จะขอผ่อนผัน  ชำาระหนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้กู้ก็ได้
  

13

กรมส่งเสริมสหกรณ์



  

 2.	 ก�รขย�ยระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี ้ หมายถึง การที่ผู้ให้กู้กับผู้กู้ตกลง

ให้มีการปรับระยะเวลาการชำาระหน้ีจากเดิมออกไปและกำาหนดระยะเวลาการ

ชำาระหนี้ขึ้นใหม่ โดยผู้ค้ำาประกันต้องให้ความยินยอมและต้องกระทำาก่อนที่หนี้

ถึงกำาหนดชำาระ ทั้งนี้ ให้ใช้กับหนี้เงินกู้สามัญเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขการขยาย

ระยะเวลาการชำาระหนี้ ดังนี้

   (1) การขยายระยะเวลาชำาระหนี้เมื่อผู้กู้มีอายุ 75 ปี จะต้องมีเงินกู้คง

เหลือไม่เกินค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่

กรรม

   (2) สมาชิกท่ีได้รับการขยายเวลาชำาระหน้ีไม่มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ทุก

ประเภทไม่รวมเงินกู้ฉุกเฉิน เว้นแต่ส่งชำาระหน้ีสัญญาดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 12 

งวด นับจากวันท่ีขยายระยะเวลาชำาระหน้ี

   (3) สมาชิกต้องส่งเงินงวดชำาระหนี้เงินกู้สามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ของเงินได้รายเดือน และสหกรณ์จะขยายระยะเวลาการชำาระหนี้ได้ไม่เกิน 180 

งวด
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 3.	ก�รปรับโครงสร้�งหนี้	สมาชิกผู้กู้จะขอปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อส่งชำาระ

หนี้กับสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด และมีปัญหาหนี้หนักเป็นเหตุให้ไม่

สามารถส่งชำาระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้เดิม โดยสมาชิกผู้กู้ต้องแสดงเอกสาร

หลักฐานสาเหตุปัญหาหนี้หนักให้สหกรณ์พิจารณาแล้ว โดยมีเงื่อนไขการปรับ

โครงสร้างหนี้ ดังนี้ 

  (1) การปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงต้นเงินหรือเปลี่ยนเป็น

บุคคลอื่นชำาระหนี้แทนผู้กู้ ให้ทำาเป็นหนังสือกู้ฉบับใหม่

  (2) ผู้กู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป จะต้องมีเงินกู้คงเหลือไม่เกินค่าหุ้น     ที่

สมาชิกมีอยู่ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้

ถึงแก่กรรม

 (3) กำาหนดงวดการส่งชำาระการปรับโครงสร้างหนี้ไม่เกิน 240 งวด ทั้งนี้

สมาชิกต้องส่งเงินงวดชำาระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินได้รายเดือน

 (4) สมาชิกที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ทุก

ประเภท  ไม่รวมเงินกู้ฉุกเฉิน เว้นแต่ส่งชำาระหนี้สัญญาดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 

12 งวด นับจากวันที่ปรับโครงสร้างหนี้  ทั้งนี้ ไม่รวมการปรับโครงสร้างหนี้กรณี

ชำาระหนี้ในฐานะผู้ค้ำาประกัน

 (5) สมาชิกที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จะขอปรับโครงสร้างหนี้ อีก

ไม่ได้ ภายในระยะเวลา 5 ปี
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 วิธีปฏิบัติ	  ย่ืนคำาขอผ่อนชำาระหน้ี การขยายระยะเวลาการชำาระหน้ีและ

การปรับโครงสร้างหน้ี ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด พร้อมทั้งเอกสาร

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันจำาเป็น
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4.	ด้�นก�รรับฝ�กเงิน
 สมาชิกเมื่อเกษียณอายุราชการสามารถนำาเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของ

สหกรณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าประเภทอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมออมให้กับ

สมาชิกวัยเกษียณอายุราชการ สมาชิกสามารถนำาเงิน กบข. หรือเงินบำาเหน็จ ที่

ได้รับจากราชการมาฝาก โดยแสดงหลักฐานพร้อมแนบหนังสือการสั่งจ่ายเงินที่

ได้รับดังกล่าวด้วย
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เงินฝ�กออมทรัพย์ยั่งยืน
1. โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ย่ังยืน เป็นการรับฝากเงินประเภทเงินฝากออม

ทรัพย์ตามระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเงินฝากประจำาและเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.

2536

2. การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ย่ังยืน สมาชิกท่ีมีความประสงค์เข้า

ร่วมโครงการ ฯ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืนใหม่คนละไม่เกิน 1 บัญชี 

โดย

 2.1 สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์อยู่แล้ว ต้องโอนเงินจากบัญชีเงิน

ฝากเดิม มาฝากไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย่ังยืน ภายในไม่เกินวงเงินท่ีกำาหนด

ตามข้อ 3.

 2.2 สมาชิกที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ สามารถเปิดบัญชีได้ไม่เกินร้อย

ละ 30 ของเงินได้รายเดือน 
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3. กำาหนดเกณฑ์วงเงินในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ยั่งยืนครั้งแรกไว้ตามช่วงอายุ

ของสมาชิก คำานวณตามสัดส่วนการออมจากเงินเดือนและเงินที่ได้รับจาก กบข. 

ดังนี้

 3.1 สมาชิกอายุไม่เกิน 30 ปี     ไม่เกิน   500,000 บาท

 3.2 อายุเกิน 30 ปี – 40 ปี      ไม่เกิน 1,200,000 บาท

 3.3 อายุเกิน 40 ปี – 50 ปี      ไม่เกิน 2,100,000 บาท

 3.4 อายุเกิน 50 ปี – 60 ปี      ไม่เกิน 3,000,000 บาท

 3.5 เกษียณอายุราชการแล้ว     ไม่เกิน 5,000,000 บาท

4. การฝากเพิ่มภายหลังจากเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืนตามข้อ 3 แล้ว 

ให้สมาชิกฝาก เพ่ิมได้ ดังน้ี

 4.1 ในแต่ละเดือนจะนำาฝากได้จำานวนเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนหรือ

เงินบำานาญท่ีได้รับ

 4.2 ผู้ที่เกษียณอายุราชการภายหลังจากการเปิดบัญชีครั้งแรกสามารถ

นำาเงินไม่เกินจำานวนเงินออมและเงินสมทบที่ได้รับจากกองทุนบำาเหน็จบำานาญ 

(กบข.) มาฝากเพิ่มเติมได้
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5. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตามโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ย่ังยืนน้ี สามารถ

ถอนเม่ือใด จำานวน เท่าใดก็ได้ แต่การฝากเพิ่มจะต้องเป็นไปตามที่กำาหนดในข้อ 

4 เท่านั้น

6. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ + 0.50 %

7. จำากัดจำานวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 8,000,000 บาท ไม่รวมดอกเบี้ยที่

เกิดขึ้น

8. ข้อกำาหนดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเงินฝากประจำาและ

เงินฝากออมทรัพย์  พ.ศ. 2536
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ช่องท�งก�รติดต่อสหกรณ์ข้�ร�ชก�รสหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์  0-2241-4711-12, 0-2244-8720-21
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หม�ยเลขโทรส�ร	:	หมายเลขภายในต่อ 24 หรือ 02-241-4404 (สายตรง)

ท่ีอยู่	:	สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำากัด เลขท่ี 20  ถนนพิชัย  แขวงดุสิต  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300

Facebook		:	 http://www.facebook.com/coopcgd

หรือแฟนเพจ	:	http://www.facebook.com/coopofficer

Email  :  coopcgd@hotmail.com

Line	ID	:	 @coopofficer
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กรมส่งเสรมิสหกรณ์
สำ�นักพฒัน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รสหกรณ์
กลุม่เผยแพรแ่ละประช�สัมพนัธ์
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