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สำคัญมาก !!!!
นี่คือชองทางหลักที่ทานจะรับทราบขาวสารสหกรณและสอบถามขอมูลตางๆ 

รวมถึงขอเสนอแนะ สิ่งที่คิดวาจะเปนประโยชนตอสมาชิกโดยตรง

• นี่คือ Line สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต โปรดสแกน 

QR CODE นี้ลงในโทรศัพทของทานทันที 

หร ือ แอดไอดีไลน : @pktco-op

• สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จะใช Line นี้ 

เปนชองทางหลักในการแจงขอมูลขาวสาร

ถึงทุกทานโดยตรง

• ทานสามารถสอบถามขอมูล/สงขอเสนอแนะ ไดตลอดเวลา

• ขอเสนอแนะหรือขอมูลของทานจะไมปรากฏตอสมาชิกอื่น จะปรากฏ 

เฉพาะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเทานั้น (ยกเวนคำถามของทานเปนประโยชน 

โดยรวมก็จะแจงสมาชิกอื่นทราบดวย)

• มีเจาหนาที่คอยติดตามและรับทราบ คำถาม/ขอสงสัยของทาน พรอม 

หาคำตอบใหทันทีตลอดเวลาการทำงานปกติ

•  สมาชิกทานใดไมสะดวกใช Line ดวยตนเอง กรุณาใหบุคคลในครอบครัว 

ดำเนินการแทนเพื่อทานจะไมพลาดโอกาสรับทราบขาวสารของสหกรณ

ออมทรัพยครูภูเก็ต

•  ขาวสารท่ีทานจะไดรับเปนขาวสารท่ีตรวจสอบแลววาถูกตอง และเปนจริง
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นายนิยม  พรหมขุนทอง
รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด

บรรณาธิการ

เรียน  พี่นอง เพื่อนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ตที่เคารพอยางสูง

        ตามท่ีสหกรณของเราดมีการเผยแพรเร่ืองราวขาวสารของสหกรณอยางตอเน่ือง

และทันทวงทีดวยวิธีการและเครื่องมือสื่อสารตางๆที่หลากหลายขึ้นกวาเดิม ไดแก 

เว็บไซตของสหกรณ เฟซบุก Line@ เปนตน  ซึ่งสื่อดังกลาวเหลานี้จะสามารถสื่อสาร 

ไปมาระหวางสหกรณและสมาชิกอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็แลวแต ขาวสารตางๆ

ของสหกรณก็ไมไดครอบคลุมเขาถึงสมาชิกทุกทาน หวังวาเอกสารประชาสัมพันธ 

ฉบับนี้ ก็คงจะเพิ่มเติมเต็มการเผยแพรขอมูลขาวสารของสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต 

อีกรูปแบบหนึ่ง

   ในสุดทายนี้ กระผมซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการใหเปน 

ผูจัดทำเอกสารฉบับนี้ ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณพี่ นอง เพื่อนสมาชิกอยางสูง 

นอกจากที่ไดใหการสงเสริม สนับสนุน ใหมาเปนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ 

ออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด  และยังไดใหความคิดเห็น และขอแนะนำตางๆ นาๆ 

เพ่ือนำมาใชในการพัฒนาคุณภาพสหกรณอมทรัพยครูภูเก็ตของเรา จนนำมาซ่ึงรางวัล 

“สหกรณดีเดนแหงชาติ ประจำป 2563” ประเภทสหกรณออมทรัพย  เปนสหกรณ 

ออมทรัพยเพียงแหงเดียวที่จะไดรับพระราชทานโลรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคล

จรดพระนังคลแรกนาขวัญ อันเปนรางวัลท่ีทรงคุณคาและนำมาซ่ึงความภาคภูมิใจรวมกัน 

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ตทุกคน
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ถึง  พี่  เพื่อน นอง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด ทุกทาน

        ดวยปนี้ กระผมไดนัดประชุมใหญสามัญ ประจำป  2563  ในวันอาทิตยที่ 

31 มกราคม 2564 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน สหกรณจะมอบคาตอบแทนสมาชิก

ที่เขาประชุมทานละ 1,400 บาท และ มีการจับสลากรางวัลใหกับสมาชิก เหมือน 

ปท่ีผานมา  แตเน่ืองจากเปนท่ีทราบกันดีวาสถานการณปจจุบัน เพ่ือนสมาชิกคงทราบดีวา

สถานการณไวรัสโคโรนา 2019  ก็ยังคงมีการระบาดอยู  ฉะน้ัน การประชุมใหญในปน้ี 

สมาชิกก็คงจะไมไดรับความสะดวกสบายเทาที่ควรเหมือนเคย  เพราะเราตองมี 

มาตรการปองกันตางๆ นาๆ ตามมาตราการการควบคุมโรคระบาดของรัฐบาลดวย  

         พ่ี นอง เพ่ือนสมาชิกครับ  จากสภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ท่ีสง 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจและความเปนอยู ของเพื ่อนสมาชิกจำนวนมากมาย  

กระผมและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคร ูภ ูเก ็ตทุกทาน 

มีความหวงใยเปนอยางยิ่งจึงมีมติรวมกันวาจะตองแกปญหาความเดือดรอนดาน

การเงินแกสมาชิก ดังนี้ครับ

         1.การพักสงเงินคาหุนต้ังแต เมษายน 2563 จนถึง มิถุนายน 2564  และปรับลด 

อัตราการถือหุนรายเดือนลงจากเดิม 1,200 บาท  เปน  500  บาท  

         2.การลดดอกเบ้ียเงินกูลงจาก เดิมรอยละ 0.50  เร่ิมต้ังแตเมษายน  เปนตนไป  

         3.งดสงเงินงวดชำระหนี้(เงินตน)ทุกสัญญา เมษายน  จนถึง มิถุนายน 2564  

         4. การใหเงินกูดวยดอกเบ้ียท่ีต่ำกวาตนทุนทางการเงินของสหกรณ คือ รอยละ 4.00  

    คณะกรรมการดำเนินการหวังเพียงเพื่อใหสมาชิกทุกทาน ไดผานพนวิกฤตนี้ 

ไปดวยกัน 
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            ณ ปจจุบันน้ี เห็นไดชัดวาชองทางการส่ือสารในระบบออนไลน มีประโยชนมาก 

สหกรณไดเพิ่มชองทางการติดตอที่รวดเร็ว และสงตรงยังสมาชิกไดอยางทันทวงที  

และประหยัดคาใชจาย ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการ 

ในชุดนี้ ซึ่งจะสามารถเริ่มใชบริการไดในป 2564 นี้  

 ในสวนของผลการดำเนินการป 2563  ถึงแมมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 

เงินกูตั้งแตไตรมาสแรกของป และสถานะทางการเงินของสหกรณที่มีเงินลนมือ 

แตกลับเปนเรื่องทาทายใหคณะกรรมการชุดนี้ไดใชความสามารถในการบริหาร 

จัดการ รวมถึงการแกไขปญหาทางการเงินใหกับสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจาก 

โรคระบาดดังกลาว จนผลประกอบการท่ีจะตอบแทนใหกับสมาชิกอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ  

โอกาสน้ีขอขอบคุณทุกๆฝาย ท่ีรวมดวยชวยกัน  ใหสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด 

กาวเขาสูปที่ 61 อยางมั่นคง และยั่งยืน

ดวยความเคารพ

 (นายนัทธี   ถิ่นสาคู)
 ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต 
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***************
¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡
  ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÑÞ   5,451  ¤¹
  ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º          365  ¤¹
  ÃÇÁ        5,816  ¤¹

à§Ô¹ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÙŒÂ×Á            3,315,128,503.74 ºÒ·

à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ                      91,281,617.80  ºÒ·  

à§Ô¹½Ò¡ÊË¡Ã³�Í×è¹               468,765,617.56  ºÒ·

¡ÓäÃÊØ·¸Ô                139,900,426.89  ºÒ·

Ê¶Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙÀÙà¡çµ ¨Ó¡Ñ´Ê¶Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙÀÙà¡çµ ¨Ó¡Ñ´

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 )

·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹   2,065,360,390.00  ºÒ·

 ·Ø¹ÊÓÃÍ§¢Í§ÊË¡Ã³�Ï         1 71,220,940.42  ºÒ·

à§Ô¹ÃÑº½Ò¡           1,852,337,440.64  ºÒ·
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***************

สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 4 ประเภท ไดแก

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย 5.75 % ตอป

2. เงินกูสามัญ อัตราดอกเบี้ย 5.75 % ตอป

3. เงินกูพิเศษ  (ทุกประเภท) อัตราดอกเบี้ย 5.50 % ตอป

4. เงินกูพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ อัตราดอกเบี้ย 5.25 % ตอป

2.เงินกูสามัญ 

2.1 หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญ

1.เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

1.1 เปนสมาชิก 1 ปขึ้นไป 20 เทาของเงินไดรายเดือน

1.2 เปนสมาชิก 2 ปขึ้นไป 25 เทาของเงินไดรายเดือน

1.3 เปนสมาชิก 4 ปขึ้นไป 30 เทาของเงินไดรายเดือน

1.4 เปนสมาชิก 5 ปขึ้นไป 40 เทาของเงินไดรายเดือน

บวกเงินคาหุน

ไมเกิน  1,500,000.00  บาท

ไมเกิน  1,500,000.00  บาท

ไมเกิน  1,500,000.00  บาท

ไมเกิน  1,500,000.00  บาท

อายุการเปนสมาชิก วงเงินกูไมเกิน

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 1 (ฉ.ฉ.1)

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2 (ฉ.ฉ.2)

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2 (ฉ.ฉ.2) A.T.M 

6 งวด

36 งวด

36 งวด

ประเภท ผูค้ำประกันผอนชำระ

-

1 คน

1 คน
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2.2 หลักเกณฑการค้ำประกันเงินกูสามัญ

 นำเงินคาหุนที่มีอยูมาหักออกจากวงเงินกูเหลือเทาไหรมาคำนวณหา 

ผูค้ำประกันดังนี้

 ไมเกิน 300,000 บาท        ผูค้ำประกัน  1  คน

 300,001 - 500,000 บาท      ผูค้ำประกัน  2  คน

 500,001  บาท ขึ้นไป   ผูค้ำประกัน  3  คน

หมายเหต ุ  หลังจากหักเงินกู ทุกประเภทจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ 

ไมนอย กวา 15 % หรือไมนอยกวา  5,000 บาท เวนแตสมาชิกท่ีรับเงินเดือนหรือ 

เงินบำเหน็จบำนาญในหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองมีเงินไดรายเดือน 

คงเหลือไมนอยกวา 30 %

3. เงินกูพิเศษ

 3.1 เงินกูพิเศษ 90% ของมูลคาหุน  กูได 90% ของมูลคาหุนตนเอง              

โดยไมตองมีผูค้ำประกัน  ผอนชำระไมเกิน 240 งวด

 3.2 เงินกูพิเศษที่ใชอสังหาริมทรัพยค้ำประกัน ประกอบดวย

เงินกูเพ่ือการเคหะสงเคราะห/รีไฟแนนซ

เงินกูเพ่ือการประกอบอาชีพ

เงินกูเพ่ือซ้ือรถยนต

เงินกูพิเศษอ่ืนๆ

ไมเกิน 5,000,000 บาท

ไมเกิน 3,000,000 บาท

ไมเกิน 1,200,000 บาท

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร

ประเภท

ผอนชำระไมเกิน 240 งวด

วงเงินกู
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 3.3 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห (ซื้อบานใหม)

           ใหกูไดไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาอสังหาริมทรัพย ในวงเงินไมเกิน 

5,000,000 บาท  ผอนชำระไมเกิน 240 งวด

หมายเหตุ : สมาชิกสังกัดเอกชน มีสิทธิค้ำประกันเงินกูพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตไดไมเกินสัญญาละ 50,000 บาท

6. สมาชิก 1 คน สามารถใชสิทธิค้ำประกันเงินกูพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
เงินกูฉุกเฉิน 2 ได รวมไมเกินจำนวน 2 สัญญา

  ใหสมาชิกท่ีรับเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีย่ืน 
คำขอกูทุกประเภท ตองปฏิบัติดังน้ี
   (1)  แนบสลิปเงินเดือน (เดือนลาสุด)
   (2) ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ หลังหักเงินกูทุกประเภทแลวไมนอยกวา 30 %
               (ตั้งแตวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)

4. เงินกูพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 1. สมาชิกสามารถกูไดไมเกิน 500,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25 ตอป
 3. กำหนดชำระเงินกูไมเกิน 180 งวด
 4. วัตถุประสงคการกู
   (1) ลงทุนประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต
   (2) เพื่อทำวิทยฐานะ
   (3) เพื่อเรียนตอปริญญาโท/เอก
5. การค้ำประกันเงินกูพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก อสังหาริมทรัพย อันปลอด 
จากภาระจำนองรายอ่ืน และหรือใหมีบุคคลค้ำประกัน ซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณ

หลักเกณฑการใหเงินกูทุกประเภท

ไมเกิน 250,000 บาท

250,001 – 500,000 บาท

1 คน

2 คน

วงเงินกู ผูค้ำประกัน
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เงินฝากออมทรัพย
     สหกรณมีเงินฝากออมทรัพย 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพยและ เงินฝาก 

ออมทรัพยพิเศษ

     (1) เงินฝากออมทรัพย เปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 100 บาท ฝาก ถอน 

ไดทุกวันทำการของสหกรณ สมาชิก 1 คน สามารถเปดบัญชีไดเกินกวา 1 บัญชี 

และจำนวนเงินฝากจะตองมียอดเงินคงเหลือในเวลาหนึ่งเวลาใดไมนอยกวา 100 บาท

        (2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ สมาชิกคนหน่ึงจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

ไดเพียงหนึ่งบัญชีเทานั้น จำนวนเงินที่เปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 10,000 บาท 

และมีเงื่อนไขดังนี้ สมาชิกถอนไดไมเกินเดือนละ 2 ครั้ง ถาหากเดือนใดมีการถอน 

มากกวาสองคร้ัง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนในอัตรารอยละ 0.5 ของจำนวนเงิน 

ที่ถอน แตไมต่ำกวา 100 บาท ในกรณีที่มีเงินฝากออมทรัพยพิเศษคงเหลือต่ำกวา 

10,000 บาท สหกรณจะคิดดอกเบ้ียใหในอัตราเงินฝากออมทรัพย และถาบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพยพิเศษมีเงินคงเหลือต่ำกวา 100 บาท และไมมีการติดตอเกินกวา 1 ป 

สหกรณจะถือวาผูฝากสละสิทธ์ิ เงินน้ันจะตกเปนรายไดของสหกรณตอไป (ตามระเบียบ 

สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ)

      เม่ือมีการเปดบัญชีแลว สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเงินฝากใหผูฝากยึดถือไว เม่ือมี 

การถอนเงินจะตองนำสมุดคูฝากมาทุกครั้ง ทั้งนี้สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหเปนรายวัน

เงินฝากประจำ
          สหกรณมีเงินฝากประจำตามระยะเวลา 3 ระยะเวลา ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียไมเทากัน 

และเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเงินฝากประเภทหลังนี้จะไดรับการยกเวนภาษี

     (1) เงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน เปดบัญชีครั้งแรก 

ไมต่ำกวา 500 บาท สำหรับการฝากเพิ ่มครั ้งตอไปตองไมนอยกวา 500 บาท 

สหกรณจะคำนวณดอกเบ้ียใหเม่ือครบกำหนด หากประสงคจะถอนเงินกอนครบกำหนด 

จะตองถอนเต็มจำนวนเงินที่ฝากในแตละคราว สหกรณจะไมคำนวณดอกเบี้ยใหใน 

ยอดนั้นๆ และตองมีเงินเหลือในบัญชีในเวลาหนึ่งเวลาใดไมนอยกวา 500 บาท
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ

เงินฝากประจำ 3 เดือน

เงินฝากประจำ 6 เดือน

เงินฝากประจำ 12 เดือน

เงินฝากประจำ 24 เดือน แบบมีเงื่อนไข

ประเภท อัตราดอกเบี้ย รอยละ/ป

 (2) เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข (ไดรับการยกเวนภาษี)

 สมาชิกคนหนึ่งจะเปดบัญชีเงินฝากชนิดนี้ไดเพียง 1 บัญชีเทานั้นโดยผูฝาก 

ตองฝากเงินเปนรายเดือนติดตอกัน 24 เดือน เทาๆกันทุกเดือน(แตไมเกินเดือนละ 

25,000 บาท) เปนระยะเวลาติดตอกัน 24 เดือน โดยการฝากแตละครั้งตองไมเกิน 

วันที่เปดบัญชีครั้งแรก อนุโลมใหลาชาไดไมเกิน 2 ครั้ง สหกรณจะคำนวณดอกเบี้ย 

ทุกยอดเงินฝากเมื่อครบ 3 เดือน และทบเปนเงินตนให

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

3.25
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สวัสดิการของสหกรณ
ทุนการศึกษา

       สหกรณมีทุนการศึกษาอยู 2 ประเภท  คือ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 
100 ทุน และทุนการศึกษาประเภทตอเน่ือง ซ่ึงเปนทุนท่ีมอบใหกับบุคคลท่ัวไป อีก 1 ทุน 
รวมเปน 101 ทุน ซึ่งสหกรณจะประกาศและแจงขาวการรับทุนการศึกษา ไปยัง 
หนวยงานตางๆ ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกป  
1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  มี  2 ประเภท รวม  100  ทุน ดังนี้
     1.1 ประเภททุนการศึกษาปกติ จำนวน 50 ทุน มี 4 ระดับ คือ
 (1) ทุนระดับประถมศึกษาจำนวน 25 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
 (2) ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
 (3) ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท
 (4) ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
    1.2 ประเภททุนเรียนดี จำนวน 50 ทุน มี 4 ระดับ คือ
 (1) ทุนระดับประถมศึกษา (กำลังเรียนช้ัน ป.3) จำนวน 13 ทุนๆ ละ 2,000 บาท
 (2) ทุนระดับประถมศึกษา (กำลังเรียนช้ัน ป.5) จำนวน 12 ทุนๆ ละ 2,000 บาท
  (3) ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (กำลังเรียนชั ้น ม.2) จำนวน 15 ทุน        
ทุนละ 3,000 บาท
 (4) ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(กำลังเรียน 
ชั้น ม.5 หรือ ปวช.2) จำนวน 5 ทุนๆ ละ 4,000 บาท
 (5) ทุนระดับอุดมศึกษา (กำลังเรียนชั้น ปวส.2 หรือ ป 2)  จำนวน 5 ทุนๆ ละ 
5,000 บาท
2. ประเภททุนตอเนื่อง
 ทุนการศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาเยาวชน 
ท่ีมีผลการเรียนดีเดน มีความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย ไดมีโอกาสศึกษาสูงข้ึน 
ไปจนถึงระดับปริญญาตรี  จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท ในระดับมัธยมศึกษา 
และ 5,000 บาท ในระดับอุดมศึกษา
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สวัสดิการวันเกิด

   สหกรณมอบหุนใหเปนของขวัญวันเกิด ใหแกสมาชิกทุกคน ที่มีอายุการเปน 
สมาชิกมาครบ 1 ป โดยนับต้ังแตวันเร่ิมเปนสมาชิกถึงวันครบรอบวันเกิด โดยจำนวนหุน 
ที่มอบให มีจำนวนตามอายุการเปนสมาชิกปละ 1 หุน (10 บาท) สหกรณ จะไมแจง 
ทางไปรษณีย สมาชิกสามารถจะตรวจสอบเงินคาหุนไดจากใบเสร็จรับเงิน ในเดือน 
ถัดไป หรือตรวจสอบจากระบบสอบถามขอมูลสมาชิกใน website ของสหกรณ

เงินสงเคราะหศพสมาชิก

         สมาชิกสหกรณผูใดถึงแกกรรมในขณะที่เปนสมาชิกอยูในสหกรณนี้ ใหมีสิทธิ์ 
ไดรับเงินสงเคราะหในการจัดการศพ ดังตอไปนี้
       1. อายุการเปนสมาชิกตั้งแต  1 วัน ถึง 1 ป           ไดรับ    50,000  บาท
       2. อายุการเปนสมาชิกมากกวา 1 ป                   ไดรับ  100,000  บาท

สวัสดิการสงเคราะหครอบครัวสมาชิก

        เม่ือสมาชิกถึงแกกรรม สหกรณจะจายเงินสงเคราะหใหครอบครัวตามหลักเกณฑ 
และเงื่อนไขดังนี้
       1. ใหสมาชิกแสดงหนังสือแสดงเจตนารมณที่จะมอบเงินสงเคราะหครอบครัว
ใหแกบุคคลในครอบครัวไวเปนการลวงหนา
      2. ในกรณีท่ีสมาชิกมิไดจัดทำหนังสือแสดงเจตนารมณตามขอ 1. คณะกรรมการ 
จะจายเงินสงเคราะหใหแกทายาทของสมาชิก (ผูตาย) ตามกฎหมาย
      3. กอนการจายเงินสงเคราะหตามขอ 2. น้ีจะตองหักหน้ีเงินกูพรอมดอกเบ้ียหรือ 
เงินอื่นใดที่สมาชิกผูถึงแกกรรมมีหนี้ในสหกรณกอน (ถามี) สวนที่เหลือจึงใหจัดสรร 
ตามขอ 2.
     4. เพื่อใหกองทุนสามารถบริหารและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ใหผูไดรับ 
การสงเคราะหครอบครัวตามขอ 2. นี้ สมทบเงินเขากองทุนในอัตรารอยละ 10.00 
โดยไมมีเงื่อนไขหรือขอผูกพันใด ๆ
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5. หลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหครอบครัว  ใหจายในอัตราดังนี้

หมายเหตุ : ท้ังน้ีการนับอายุการเปนสมาชิก ใหเร่ิมนับต้ังแตวันท่ีคณะกรรมการรับเปน  
     สมาชิกจนถึงวันที่ถึงแกกรรม

      สหกรณจัดทำประกันชีวิตกลุมใหกับสมาชิก (ไมจำกัดอายุ) เบ้ียประกันประมาณ 
1,060 บาท/ป (โดยสหกรณจายคาเบ้ียประกันใหคร่ึงหน่ึง และสมาชิกจายอีกคร่ึงหน่ึง) 
สมาชิกที่ประสงคจะทำประกันชีวิตจะตองสมัครที่สหกรณในระหวางเดือนกันยายน 
โดยกรอกใบสมัครเอาประกันตามแบบฟอรมของบริษัทที่รับประกัน พรอมทั้งชำระ 
เบี้ยประกัน สวนสมาชิกที่เปนอยูแลวสหกรณจะตอกรมธรรมใหและหักเบี้ยประกัน 
ณ ที่จาย หรือเรียกเก็บเงินโดยตรงจากสมาชิก 

อายุการเปนสมาชิก ไดรับเงิน

100,000 บาท

130,000 บาท

160,000 บาท

190,000 บาท

220,000 บาท

250,000 บาท

280,000 บาท

310,000 บาท

340,000 บาท

370,000 บาท

400,000 บาท

450,000 บาท

500,000 บาท

ไมถึง  1  ป

1 ป แตไมเกิน 3 ป

3  ป แตไมเกิน  6 ป

6  ป แตไมเกิน  9 ป

9  ป  แตไมเกิน  12  ป

12  ป  แตไมเกิน  15  ป

15  ป  แตไมเกิน  18  ป

18  ป  แตไมเกิน  21  ป

21  ป  แตไมเกิน  24  ป

24  ป  แตไมเกิน 27  ป

27 ป แตไมเกิน 30 ป

30  ป  แตไมเกิน 35 ป

เกิน 35  ป

การประกันชีวิตกลุมสมาชิก
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กรมธรรมจะมีผลคุมครองต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม – วันท่ี 14 ตุลาคม ของทุกป ถาหาก 
ผูเอาประกันเสียชีวิต ผูรับผลประโยชนที่สมาชิกระบุไวจะไดรับสินไหมทดแทน ดังนี้
 - เสียชีวิตปกติ   ไดรับ 110,000  บาท
 - เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ  ไดรับ 410,000  บาท
 - เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุสาธารณะ ไดรับ 710,000  บาท

ฌาปนกิจสงเคราะหศพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
         สหกรณฯ ไดจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหศพสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ครูภูเก็ต จำกัด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพ 
และลดความเสี่ยงใหกับผูค้ำประกันเงินกูของสหกรณ ผูที่มีสิทธิสมัครเปนสมาชิกได 
จะตอง มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด อายุไมเกิน 55 ป
 2. บุคคลในครอบครัว ดังนี้
  - สามีหรือภรรยา
  - บิดา มารดา
  - บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลว
  - ผูอุปการะ (ตองอยูในบานเดียวกันไมนอยกวา 1 ป) และยังคงอยูในบานน้ัน 
ในขณะที่ถึงแกความตาย

การชำระเงินในการสมัคร
       ผูสมัครจะตองจายเงินคาสมัคร (50 บาท) คาบำรุงรายป (ปละ 50 บาท) และ 
เงินสงเคราะหลวงหนา 4 ศพ (ศพละ 100 บาท) 400 บาท รวมเงินท่ีตองจายในวันสมัคร 
500 บาท สวนการจายเงินสงเคราะหคร้ังตอๆไป จะจายเม่ือมีสมาชิกของสมาคมเสียชีวิต 
ในแตละเดือน โดยหักเงิน ณ ที่จาย หรือเรียกเก็บเงินโดยตรง จากสมาชิก

การไดรับเงินสงเคราะห
      เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม สมาคมฯจะจายเงินสงเคราะหใหทายาทของสมาชิก 
ที่ไดระบุไว ดังนี้
เงินท่ีไดรับ = (คาสงเคราะหศพละ 100 X จำนวนสมาชิกท้ังหมดของสมาคม) – คาใชจาย 9%
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ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)

       ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย(สสอท.)ไดจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขึ้น 
เรียกวาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย เรียกยอๆวา 
สสอค. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และลดความ 
เสี่ยงใหกับผูค้ำประกันในการกูเงินกับสหกรณ  เปดรับสมาชิก 2 ประเภท  ดังนี้

1.ประเภทสามัญ 

       ผูสมัครตองเปนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ ออมทรัพยครูภูเก็ต 
ที่มีอายุไมเกิน  55 ป นับตามปปฏิทิน  (ขอมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)

2.ประเภทสมทบ

    ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมทบของสหกรณฯ คูสมรส บิดามารดา บุตรที่บรรลุ 
นิติภาวะ ของสมาชิกสสอค. ประเภทสามัญ ที่มีอายุไมเกิน 55 ป นับตามปปฏิทิน 
(ขอมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)

การชำระเงินในการสมัคร
        ผูสมัครจะตองจายเงินในวันสมัคร เปนคาสมัคร (40 บาท) คาบำรุงรายป 
(ปละ 40 บาท) และเงินสงเคราะหลวงหนา (ปละประมาณ 4,800 บาท) รวม 4,880 บาท 

การไดรับเงินสงเคราะห

     ถาสมาชิกเสียชีวิต สมาคมฯจะจายเงินคาสงเคราะหศพใหกับผูรับผลประโยชน 
ท่ีสมาชิกไดระบุไว  ประมาณ  600,000 บาท  โดยหักคาใชจายตามกฎหมาย 4 %
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ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย  (สส.ชสอ.)

        ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจข้ึน เรียกวา 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
เรียกยอๆวา สส.ชสอ. มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ 
และลดความเส่ียงใหกับผูค้ำประกันเงินกูของสหกรณ เปดรับสมัครสมาชิก 2 ประเภท 
ดังนี้ 

1.ประเภทสามัญ 

      ผูสมัครตองเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต ที่มีสุขภาพแข็งแรงและ 
มีอายุไมเกิน 55 ป  (ขอมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)

2.ประเภทสมทบ

    ผูสมัครตองเปนคูสมรส บิดา มารดา บุตรหรือบุตรบุญธรรม ที่บรรลุนิติภาวะ 
ของสมาชิก สส.ชสอ. ที่มีสุขภาพแข็งแรง ในวันสมัคร และมีอายุไมเกิน 55 ป 
(ขอมูล ณ วันที่ วันที่ 12 มกราคม 2564)

การชำระเงินในการสมัคร
        ผูสมัครจะตองจายเงินในวันสมัคร เปนคาสมัคร (20 บาท) คาบำรุงรายป  
(ปละ 20 บาท) และเงินสงเคราะหลวงหนา (ปละประมาณ 4,800 บาท) รวม 4,840 บาท

การไดรับเงินสงเคราะห

      ถาสมาชิกจะเสียชีวิต สมาคมฯจะจายเงินคาสงเคราะหศพใหกับผูรับผลประโยชน 
ท่ีสมาชิกท่ีไดระบุไว  ประมาณ  600,000 บาท  โดยหักคาใชจายตามกฎหมาย 4 %
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พิธีเปดปาย
"สหกรณออมทรัพยคุณภาพมาตรฐาน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย"

วันที่ 13 มกราคม 2563  ณ สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด

รับการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล ปงบประมาณ 2562
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563  ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต

วันสหกรณแหงชาติ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563  ณ อาคารยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน)

18
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โครงการมุทิตาจิต 2563
วันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม W3 HOTEL จ.สงขลา

มอบอุปกรณทางการแพทย ใหกับทาง รพ.วชิระภูเก็ต , รพ.ถลาง และ รพ.ปาตอง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของ
วันที่ 29 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2563   ณ เนินเขารีสอรท  อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา
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กิจกรรม “จิตอาสาปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”
วันท่ี 13 กันยายน 2563 ณ พ้ืนท่ีปาชายเลนทาเทียบเรือรัษฎา ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โครงการสหกรณ-ชุมชนสัมพันธ ฟุตบอลชุมชนสัมพันธ
วันที่ 27 กันยายน 2563 ณ สนาม TX-PARK

โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 23 สิงหาคม 2563  ณ สวนถุงแปง ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา



ปฐมนิเทศสมาชิกเขาใหม ครั้งที่ 1
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต

ปฐมนิเทศสมาชิกเขาใหม ครั้งที่ 2
วันที่ 31 ตุลาคม 2563  ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต

21

โครงการประเมินผลดำเนินงาน ป 2563  ทบทวนแผนยุทธศาสตร
และจัดทำแผนดำเนินงาน ป 2564

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ เนินเขารีสอรท  อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา



นางประไพพักตร  อรัญญาสิต นายบุญเสี่ยง อารีราษฎร

นายอำนวย กิ่งแกว นางสาววราภรณ  วัจนะพันธ

นายละมาย  นาคนคร นายสุนทร  เอกวุฒิพงศชัย

นางพาณี  สุวรรณรัตน นายมนตรี  วัลยะเพ็ชร

ประมวลภาพสวัสดิการ
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหครอบครัวสมาชิก
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นางภรณี  มิตรารัตน นางลาภ  ชื่นจิตต

นางสุจิตรา  หยีสะอีด นายชัยพร  เหลาบุญเกื้อ

นายประพล  เพ็งจันทร นายศิมล  หลักเลิศ

มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหครอบครัวสมาชิก
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มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหครอบครัวสมาชิก

นายสาคร  คูชัมภู นายเผดิม  วงศชุมพิศ

นายประวิทย  จันทวงศ นางสาววรณัฐ  จิรวัฒนานุศาสน

นางโสมนภา  บรรเทิง นางอาภาภรณ  ชัยทองรักษ



นางจำเนียร  ระเบียบโอษฐ นางสาววราภรณ  วัจนะพันธ

นางประไพพักตร  อรัญญาสิต นายสุนทร  เอกวุฒิพงศชัย

นายมนตรี  วัลยะเพ็ชร นางพาณี  สุวรรณรัตน

มอบเงินสงเคราะหศพ
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นางภรณี  มิตรารัตน นายชัยพร  เหลาบุญเกื้อ

นายสาคร คูชัมภู นางสุจิตรา  หยีสะอีด

นายเผดิม  วงศชุมพิศ นางจันทนา  พิษณุพันธ

มอบเงินสงเคราะหศพ
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นายธนชาต  เทียนวัฒนากุล นายศิมล  หลักเลิศ

นางมนัสนิจ  ปนแกว นางสาววรณัฐ  จิรวัฒนานุศาสน

มอบเงินสงเคราะหศพ

นางโสมนภา  บรรเทิง นายสุจินต  จันทรวงศ
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มอบเงินประกันชีวิตกลุม

นายบุญเสี่ยง  อารีราษฎร นายมนตรี  วัลยะเพ็ชร

28

นางจำเนียร  ระเบียบโอษฐ นางสาววราภรณ  วัจนะพันธ

นายมนัส   กิตติกุล

มอบเงินสงเคราะหศพ



29

นางพาณี  สุวรรณรัตน นายละมาย  นาคนคร

นายสุนทร  เอกวุฒิพงศชัย นางภรณี  มิตรารัตน

นางสุจิตรา  หยีสะอีด นายประพล  เพ็งจันทร



มอบเงินประกันชีวิตกลุม

นายประวิทย  จันทวงศ นางสาววรณัฐ  จิรวัฒนานุศาสน

นางโสมนภา  บรรเทิง

นางมนัสนิจ  ปนแกว
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คณะกรรมการดำรงตำแหนงอยูตามวาระ จำนวน  8  คน  ดังนี้
1. นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ
2. นายนิยม พรหมขุนทอง รองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย บุญประสิทธิ์ กรรมการ
4. นายวาริน ขาวทอง กรรมการ
5. นางสาวสมจิต     ธัญประสาท กรรมการ
6. นางอิศรา ณ นคร กรรมการ
7. นางสาวกิตติมา    มณีโชติ กรรมการ
8. นายเกรียงศักดิ์     นาคปาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศสหกรณ

คณะกรรมการที่หมดวาระในปนี้
1. นายสุวัชร โกยสมบูรณ
2. นายวินัย สุริยปราการ
3. นายปญญา หัตถิ
4. นายวิลาศ ปริญญานิยม
5. นายคัมภีร นิลวรรณ
6. นายอนุรักษ รุงเรือง
7. นายรังสรรค พลสมัคร
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รายชื่อผูสมัครกรรมการใหมในปนี้  จำนวน 16 คน  ดังนี้

หมายเลข  1 นายวิลาศ ปริญญานิยม
หมายเลข  2 นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร
หมายเลข  3 นายวินัย สุริยปราการ
หมายเลข  4 นายระวิ ดาบทอง
หมายเลข  5   นายปญญา หัตถิ
หมายเลข  6 นายรังสรรค พลสมัคร
หมายเลข  7 นายอนุรักษ รุงเรือง
หมายเลข  8 นายประชา ชลชวลิต
หมายเลข  9 นายบูรณันต ชุมรักษ
หมายเลข  10 นายจรุง สังขรักษ
หมายเลข  11 นายสมบัติ อาวะภาค
หมายเลข  12 นายเสนห   สุขขนาน
หมายเลข  13 นายจารุวัฒน   วิกรมธีรานันท
หมายเลข  14 นายมานะ ตัณฑัยย
หมายเลข  15 นายบรรยง ปตถา
หมายเลข  16 นายวัชรเกียรติ     ชัชเวช

รายชื่อผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ  ดังนี้

กลุมที่ 1  ผูตรวจสอบกิจการดานการบัญชี  มีผูสมัคร  1  คน ดังนี้
หมายเลข  1     น.ส.สุรัสวดี       กีรติวิริยาภรณ
กลุมที่ 2  ผูตรวจสอบกิจการดานอื่น ๆ  มีผูสมัคร  3  คน ดังนี้
หมายเลข  1   นายประเสริฐ งานวงศพาณิชย
หมายเลข  2    นางวิมลวรรณ เจริญ
หมายเลข  3    นายปราโมทย รัตนมงคล
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ภารกิจที่ขับเคลื่อนสำเร็จ

1. ลดรายจาย  เพิ่มรายได  สงผลใหมีกำไรเพิ่มขึ้น

2. จัดโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ปรับระบบเงินกูสามัญ ใหยื่นกู อนุมัติไดภายในวันเดียว

4. ขยายวงเงินกูแกสมาชิก  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

5. ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู สงผลใหแบงเบาภาระทางเศรษฐกิจแกสมาชิกผูกูเงิน

6. ดูแลสมาชิกเรงดวน โดยใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำกวา 1,400  คน เปนเงินกวา  

350  ลานบาท กับสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019

7. เพิ่มทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เปน  100 ทุน  

8. พัฒนาระบบ IT เพื่อตอบสนองสมาชิกอยางถูกตองและรวดเร็ว

หมายเลขบัญชีธนาคารของสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด

กรุงไทย

กรุงไทย

ธกส.

ไทยพาณิชย

ออมสิน

กรุงศรีอยุธยา

ธนชาต

ภูเก็ต

ถนนเทพกระษัตรี

ภูเก็ต

ถนนเทพกระษัตรี

ภูเก็ต

ถนนเทพกระษัตรี

ภูเก็ต

ออมทรัพย

ออมทรัพย

ออมทรัพย

ออมทรัพย

ออมทรัพย

ออมทรัพย

ออมทรัพย

805-1-00188-5

377-0-02015-4

01560-2-07932-6

824-2-02435-5

02-0085-79287-5

356-1-23426-6

701-2-03996-6

ธนาคาร ประเภท เลขท่ีบัญชีสาขา
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ประกาศประกาศ
ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563 
สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด
วันอาทิตยที่ 31 มกราคม 2564

เวลา 07.30 - 11.00 น.
ณ เวทีกลางสะพานหิน

ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563 
สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด
วันอาทิตยที่ 31 มกราคม 2564

เวลา 07.30 - 11.00 น.
ณ เวทีกลางสะพานหิน


