
 

คณะกรรมการฯ ชุดที่ 38 ฉบับที่   4                         วันที่  21 กันยายน  2564 

พกัต้นเงินกู้อีก 3 เดือน (ตลุาคม-ธนัวาคม 2564) 
                ตามสถานการณ์โควิด 19 ระลอก 3 ท าให้สมาชิกยังได้รับผลกระทบ  คณะกรรมการจึงได้
พิจารณาให้สมาชิกที่มีความประสงค์งดส่งเงินต้น ส่งแต่ดอกเบี้ยต่อได้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง
เดือนธันวาคม 2564  ตามเงื่อนไขเดิม ยื่นความต้องการได้ตั้งแตว่ันที่ 7 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 
ตุลาคม 2564 ที่สหกรณ์...  
                1. ผู้ที่เคยยื่นแล้ว 
                2. ผู้ไม่เคยยื่น  
                3. ผู้ที่กู้ใหมแ่ละเปลี่ยนสัญญาแล้วของดได้ตามเงินกู้ประเภทเดิมสอบถามเพ่ิมเตมิไดท้ี ่
                   โทร.1174 สายนอก  02-2291174 
    

คิดถึงเงินกู้ โปรดคิดถึงสหกรณ์ฯ ก่อน 
 สมาชิกสนใจจะกู้เงินเพ่ือซื้อบ้าน ที่ดิน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องเรือน ฯลฯโปรดคิดถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ ก่อนไปสถาบันการเงินแห่งอื่น เพราะสหกรณ์ฯ ช่วยท่านได้มากกว่าที่
ท่านคิด และไม่ต้องเสียคา่ตรวจสถานที่ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ส่วนค่าจดจ านองได้รับการยกเว้น เสียเพียง
ค่าพยาน 20 บาท และดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  ประหยัดกว่ากันเยอะ 
 

สหกรณ์ฯ มีเงินกู้หลายประเภทให้สมาชิกเลือกใช้ 

ลดต้นลดดอก หน้ีหมดไว และได้เงินเฉล่ียคืน 
  

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  กู้ได้ 4 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ผ่อนช าระ 12 เดือน ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี 
2. เงินกู้สามัญ  เป็นสมาชิกครบ 1 เดือนแต่ไม่ครบ 1 ปี กู้ได้ 8 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 60,000 บาท สุดแต่จ านวนไหน

น้อยกว่า ผ่อนช าระ 36 เดือน เป็นสมาชิกครบ 1 ปี กู้ได้ 60 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 2,000,000 บาท สุดแต่จ านวน
ไหนน้อยกว่า ผ่อนช าระ 200 เดือน ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี  

3. เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ป้ายแดง  วงเงินกู้ให้ตามราคาของรถยนต์ที่ซื้อ ไม่จ ากัดยี่ห้อ และรุ่น ผ่อนช าระ 10 ปี และ
ผู้กู้ต้องท าประกันภัยรถ ชั้น 1 ดอกเบี้ย 5.75%  ต่อป ี

4. เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์มือ 2  วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท รถยนต์ที่ซื้อต้องจดทะเบียนไม่เกิน 15 ปี นับจาก
วันจดทะเบียน และรถอยู่ในสภาพดี ผ่อนช าระ 84 เดือน สมาชิกสามารถกู้เงินนี้ เพื่อปิดหนี้สัญญาเช่าซื้อรถยนต์จาก
ที่อื่นได้ ดอกเบี้ย 5.75% ต่อป ี

5. เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์  เป็นสมาชิกครบ 1 ปี กูไ้ด้ตามราคารถที่ซื้อ ต้องเป็นรถใหม่ ไม่จ ากดัยี่ห้อ เงินกู้
ไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนช าระ 60 เดือน เงินกู้เกิน 200,000 บาท ผ่อนช าระ 120 เดือน  ดอกเบี้ย5.75%  ต่อป ี

6. เงินกู้สามัญบรรเทาภาวะทางการเงินในช่วงเปิดเทอม วงเงนิ 250,000 บาท ผ่อนช าระ 60 เดือน (ไม่เกิน
เกษียณอายุ) ดอกเบี้ย 5.75%  ต่อป ี

7. เงินกู้สามัญไม่เกิน 90 % ของทุนเรือนหุ้น  กู้ได้ 90% ของหุ้นที่สมาชิกมีในสหกรณ ์ผ่อนช าระ 240 เดือน ดอกเบี้ย 
5.25 % ต่อป ี

8. เงินกู้สามัญที่ใชห้ลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจเป็นประกนั กู้ได้ 80 % หรือเงินฝากของผู้กู้หรือสมาชิกอื่นใน
สหกรณ์ กู้ได้ 90 % ของมูลค่าหลักทรัพย์น้ัน ดอกเบี้ย 5.25 % ต่อป ี
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9. เงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เสริมสภาพคล่องจากสถานการณ์ COVID-19  เปิดเป็นระยะเวลาที่คณะกรรมการ   
ก าหนด วงเงิน 50,000 บาท ผ่อนช าระ 48 เดือน บุคคลค้ าประกัน 2 คน เงินติดบิลเหลือ 1,000 บาท  ดอกเบีย้ 
5.75%  ต่อปี 

10. เงินกู้สามัญโครงการสินค้าราคาพิเศษ (อาวุธปืน)  ตามราคาจริง ไม่เกิน 100,000 บาท บุคคลค้ าประกัน 2 คน 
ผ่อนช าระ  60 เดือน ดอกเบี้ย 5.75 % ต่อปี ร้านค้าสวัสดิการที่เข้าโครงการ ได้แก่  หจก. ปืนราชา   หจก.แพน
สยามอาร์มาเมนท์  หจก.ไทยเนชั่นแนลการค้า 

11. เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ หรือปลดหนี้เนื่องจากการเคหะ  ซื้อที่ดิน ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ก่อสร้าง ต่อเติม 
ซ่อมแซม หรือปรับปรุงอาคาร ปลดหนี้เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น กู้เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ  กู้ได้ตาม
ราคาจริง ไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่อนช าระ 300  เดือน ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันตามที่สหกรณ์ก าหนด ดอกเบี้ย 
5.25%  ต่อปี และยังสามารถกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องเรือนหรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน วงเงิน 500,000 บาท ผ่อนช าระ 
ไม่เกินงวดช าระหนี้ของเงินกู้พิเศษสัญญาแรก และไม่เกินเกษียณอายุ  ดอกเบี้ย 5.25%  ต่อปี 

12. การกู้เงินพิเศษโดยคงสัญญาแรก  สมาชิกที่กู้เงินพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน และหรือเพื่อ
ปลูกสร้างบ้าน เมื่อมากู้เงินพิเศษสัญญาใหม่จะท าให้เสียสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ าปี ในกรณีนี้
สมาชิกสามารถกู้เงินพิเศษ โดยให้คงสัญญาแรกไว้ เพื่อสิทธิในการน าไปลดหย่อนภาษี ได้เพิ่มอีก 1 สัญญา  แต่
วงเงินกู้ได้ ไม่เกินหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนจ านองไว้กับสหกรณ์ฯ ดอกเบี้ย 5.25%  ต่อปี 

13. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อยานพาหนะ และหรือปลดหนี้เนื่องจากการซื้อหรือเช่าซื้อยานพาหนะ/กู้ได้ตามราคา
ที่ซื้อจริง หรือเช่าซื้อจริง ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนช าระ 120 เดือน ดอกเบ้ีย 5.25 % ต่อปี 

14. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ โครงการต่าง ๆ ที่สมาชิกเตรียมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้
ตนเองและครอบครัว  ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันตามที่สหกรณ์ก าหนด วงเงิน 5,000,000 บาท ผ่อนช าระ 300 
เดือน ดอกเบีย้ 5.25 % ต่อปี 
 

ประโยชน์ท่ีสมาชิกได้รบัจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
      1. เงินปันผลจากหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
      2. เงินเฉล่ียคืนจากการกู้เงิน 
      3. ดอกเบี้ยเงินฝาก สมาชิกได้รับดอกเบี้ยในราคาที่สูง 
      4. ดอกเบี้ยเงินกู้ คิดดอกเบี้ยให้สมาชิกในราคาที่ต่ า และต้องบริหารเงินมาเป็นสวัสดิการให้สมาชิกในด้านต่าง ๆ 
         4.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 
         4.2 การสงเคราะห์จัดการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส 
         4.3 กองทุนสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุ 
         4.4 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ 
         4.5 กองทุนพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ฯ 
         4.6 สวัสดิการวันเกิดสมาชิกสหกรณ์ฯ 200 บาท เงินเข้าทุกวันที่ 25 ของเดือนเกิด 
         4.7 การสงเคราะห์จัดการศพสมาชิกสมทบ หรือคู่สมรสสมาชิกสมทบ 
      5. การบริการด้านเงินฝาก  

5.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน (หักจากเงินเดือน) 
     เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน ออมทรัพย์ขวัญรุ่ง ออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 51,52,53,54,56,58 ออมทรัพย์       
   เกษียณสุข เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน  จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่              
5   30 มิถนุายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี หากวันใดยอดคงเหลือในบัญชีต่ ากว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะ5 5   
ไม่คิดดอกเบี้ยให้  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่ต้องเสียภาษี   

         5.2 เงินฝากประจ า 3,6,12 เดือน เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่ต่ ากว่า 100 บาท จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด เงินฝาก 
              ประจ า 24 เดือน เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออม                         
              ทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าเสียภาษีตามที่สรรพากรก าหนด 
 
                                                                              คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์    


