
กองทุนประกันความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ ากัด  

เงื่อนไขและผลประโยชน์ 

1. ฝากเงินเข้ากองทุนฯคนละ 200.- บาท/เดือน เข้าบัญชีเงินฝากของตัวท่านเอง เพื่อเตรียมช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก  

หากเกิดกรณีเสียชีวิต โดยจะหัก 2,000.- บาท/ราย 

2. สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากนี้ให้กับท่านทุกๆ ส้ินปี ในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี 

3. ถ้าทั้งปีไม่มีสมาชิกกองทุนเสียชีวิต หรือถูกไล่ออก  ให้ออกเงินจ านวนนี้ก็ยังจะเป็นเงินฝากของท่านสมาชิกอยู่  

และก็สะสมทุกๆปี ถ้ามีสมาชิกเสียชีวิตก็จะถูกหักออกไปตามจ านวนที่สมาชิกเสียชีวิต ในปีนั้นๆเหลือเท่าไหร่ก็จะยก

ยอดสะสมไปในปีต่อไป 

4. เงินฝากนี้ไม่สามารถถอนได้จนกว่าท่านจะลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนรวมใจฯ หรือลาออกจากการ  

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

5. วงเงินจะได้เท่าใดขึ้นอยู่กับว่า ณ วันนั้นมีจ านวนสมาชิกกองทุนฯ เท่าใด เช่น นาย ก. เสียชีวิต  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และขณะนั้นสมาชิกกองทุนมี  800 คน ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,600,000.- บาท 

หาก     นาย ก. มีหนี้สินกับทางสหกรณ์ฯ 300,000.- บาท เงินที่เหลือ 1,300,000.- บาท ก็จะมอบให้กับทายาท  

                   ของ นาย  ก. ต่อไป 

หาก    นาย ก. ไม่มีหนี้สินกับทางสหกรณ์ฯ เงินกองทุน 1,600,000.- บาท ก็จะมอบให้กับทายาทหมดทั้งจ านวน 
 

คุ้มหรือไม่กับการเป็นสมาชิกกองทุนประกันความเส่ียงสหกรณ์ฯ 
 

ตัวอย่าง 1  นาย ก. อายุ 30 ปี จะขอมีชีวิตอยู่อีก 50 ปี แล้วค่อยเสียชีวิต เท่ากับว่า นาย ก. จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนไปอีก 50 

ปี  ปีละ 2,400.- บาท รวมแล้วเป็นเงิน 120,000.- บาท พออายุครบ 80 ปี ก็เสียชีวิต ณ อีก 50 ปีข้างหน้า กองทุนฯต้องเติบโต

อย่างแน่นอน อาจจะมีสมาชิกกองทุนถึง 1,000 คน ซ่ึงเท่ากับว่าจะได้รับเงินจากกองทุนถึง 2,000,000.- บาท  

มีผลต่างถึง 1,880,000.- บาท (2,000,000 – 120,000.- บาท)   (ได้ผลตอบแทนมากอย่างเห็นๆ)  
 

ตัวอย่าง 2   ส.ต.ท.หนุ่ม  แข็งแรงดี อายุ 25 ปี จะขอมีชีวิตอยู่อีก 75 ปี แล้วค่อยเสียชีวิต เท่ากับว่า  

ส.ต.ท.หนุ่ม   แข็งแรงดี  จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนไปอีก 75 ปี ปีละ 4,800.- บาท รวมแล้วเป็นเงิน 360,000.- บาท พออายุ

ครบ 100 ปี ก็เสียชีวิต ณ อีก 75 ปีข้างหน้า กองทุนฯต้องเติบโตอย่างแน่นอน อาจจะมีสมาชิกกองทุนถึง 2,000 คน  

ซ่ึงเท่ากับว่าจะได้รับเงินจากกองทุนถึง 3,000,000.- บาท มีผลต่างถึง 2,640,000.- บาท (3,000,000 – 360,000.- บาท) 

*****  ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะอายุมาก หรืออายุน้อย หากมีส่ิงที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับท่าน ท่านก็ยังจะได้รับ

ผลตอบแทนมากที่สุด และหากท่านไม่มีหนี้สิน เงินจากกองทุนก้อนนี้ก็จะเป็นของทายาทอย่างเต็มจ านวน   หรือหาก  

ท่านมีหนี้สิน ภาระหนี้สินของท่านก็จะไม่เป็นภาระของเพื่อนผู้ค้ าประกัน หรือเป็นภาระของครอบครัวอีกต่อไป  ** 

(จึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนประกันความเสี่ยงสหกรณ์ฯ รีบมาสมัครเป็นสมาชิกโดยด่วน เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ขอสงวนสิทธ์ิในการรับเป็นสมาชิกกองทุน ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด ได้ทุกเวลาท าการ หรือโทร. 053-277197   

ยินดีให้ค าช้ีแจงและให้ค าปรึกษาทุกท่านด้วยความเต็มใจ) 

************************************ 



 

ค าช้ีแจง 

กองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ ากัด  

 

  กองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญ  ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่  16  ตุลาคม  2555 เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ในการแบ่งเบาภาระการช าระหน้ีต่อสหกรณ์ของสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  โดยก าหนดเง่ือนไข  ดังน้ี 

1. ผู้เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ คือ  

1.1 สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สมัครใจ สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญ 

1.2 สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่กู้เงินสามัญ หลังจากประกาศการก่อตั้งกองทุนฯ บังคับใช้  

โดยหักเงินจากยอดเงินกู้สามัญ  ดังน้ี 

- ยอดเงินกู้ตั้งแต่  100,001 – 500,000  บาท  หักเงินกู้สามัญเข้าบัญชีเงินฝาก  

ออมทรัพย์พิเศษกองทุนฯ จ านวน  9,600.- บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 

ต่อปี 

- ยอดเงินกู้ตั้งแต่  500,001 – 1,000,000  บาท  หักเงินกู้สามัญเข้าบัญชีเงินฝาก  

ออมทรัพย์พิเศษกองทุนฯ  จ านวน  19,200.- บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 

ต่อปี 

2. เงื่อนไขและผลประโยชน์ 

2.1 กรณีสมาชิกกองทุนฯเสียชีวิต  จะหักเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกองทุนของสมาชิก

กองทุนฯทุกคน  คนละ 1,000.- บาท เพื่อช าระหน้ีกับทางสหกรณ์  กรณีไม่มีหน้ีสิน

มอบให้ผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมด 

2.2 สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บเงินที่ถูกหักออกเพื่อมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ เดือนละ  

200.- บาท ระยะเวลา 5 เดือน จนครบจ านวนที่หักออกไป 

2.3 สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกองทุนฯ ในเดือน มิถุนายน และ 

ธันวาคมของทุกปี ในอัตราร้อยละ  2.00 ต่อปี 

2.4 เงินฝากนี้ไม่สามารถถอนได้จนกว่าท่านจะลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนรวมใจฯ  

หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

2.5 วงเงินจะได้เท่าใดขึ้นอยู่กับว่า ณ วันนั้นมีจ านวนสมาชิกกองทุนฯ เท่าใด เช่น นาย ก. เสียชีวิต  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และขณะนั้นสมาชิกกองทุนมี  500  คน ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 

500,000.- บาท 
 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ 
จ ากัด ได้ทุกเวลาท าการ หรือโทร. 053-277197-8 ต่อ 22 ยินดีให้ค าช้ีแจงและให้ค าปรึกษาทุกท่านด้วยความเต็มใจ 

****************************************** 


