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ค ำน ำ 
 

 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั  โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ชุดท่ี 60   ไดจ้ดัท ำคู่มือสมำชิกข้ึนเพื่อให้สมำชิกไดรั้บทรำบถึงประวติัของ
สหกรณ์  และควำมรู้เก่ียวกับสหกรณ์ หลักกำรสหกรณ์ สิทธิ หน้ำท่ี  
คุณสมบติัของสมำชิก  กำรใหบ้ริกำรเงินกู ้ กำรใหบ้ริกำรเงินฝำก   กำรเขำ้ถึง
ขอ้มูลสมำชิกดว้ยตวัเอง  รวมไปถึงสวสัดิกำรท่ีสมำชิกจะไดรั้บจำกกำรเป็น
สมำชิกสหกรณ์ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  ส่วนในหนำ้สุดทำ้ย
จะเป็นหน้ำบนัทึกประวติัส่วนตวัของสมำชิกส ำหรับช่วยในกำรจ ำข้อมูล  
ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  อน่ึงคู่มือสมำชิกฉบบัน้ีไดน้ ำลงใน website 
ของสหกรณ์ ท่ำนสำมำรถจะอ่ำนไดทุ้กท่ีทุกเวลำ 
 

 สหกรณ์หวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่ คู่มือสมำชิกฉบบัน้ี จะมีประโยชน์แก่
สมำชิกทุกท่ำนบำ้ง หรือหำกสมำชิกท่ำนใดต้องกำรทรำบขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัสหกรณ์   สำมำรถติดต่อสอบถำมขอ้มูลไดจ้ำกส ำนกังำนสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ  ำกัด  และหำกต้องกำรทรำบควำมเคล่ือนไหวของ
สหกรณ์  ใหส้มำชิกติดตำมไดจ้ำกเวบ็ไซตส์หกรณ์  www.pktco-op.com   
 

  
 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั 

ชุดท่ี  61 
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ประวตัิสหกรณอ์อมทรพัยค์รภูเูก็ต  จ ำกดั 
******** 

 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั  ก่อตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 15 กนัยำยน 
2503  ตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2471  โดยนำยเช้ือ สุขำพนัธ์ุ ศึกษำธิกำร
จงัหวดัภูเก็ตในสมยันั้น ใช้ช่ือว่ำ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดัสินใช้  
เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพยแ์ละเครดิตส ำหรับคนมีเงินเดือน  มีสมำชิก
ทั้งหมด 136  คน มีทุนด ำเนินกำร 4,080  บำท  มีนำยเช้ือ  สุขำพนัธ์ุ  เป็น
ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรคนแรก  และ นำยจุลทรรศน์  กอ้นแกว้  เป็น
ผูจ้ดักำรคนแรก  ใช้พื้นท่ีส่วนหน่ึงของส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั  ศำลำ
กลำงจงัหวดั  เป็นส ำนักงำนสหกรณ์  เม่ือมีกำรตรำ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
2511  ข้ึนแทน พ.ร.บ.เดิม  ท่ีก ำหนดแบ่งประเภทของสหกรณ์ออกเป็น  6  
ประเภท  คือ สหกรณ์กำรเกษตร  สหกรณ์ประมง  สหกรณ์นิคม  สหกรณ์
ร้ำนคำ้  สหกรณ์บริกำรและสหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์จึงขอจดทะเบียน
ใหม่และเปล่ียนช่ือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ  ำกัด  เม่ือวนัท่ี  24  
เมษำยน  พ.ศ.2512  และไดใ้ชช่ื้อน้ีจนถึงปัจจุบนั 

เม่ือ พ.ศ.2523  สหกรณ์ได้จดัซ้ืออำคำรพำณิชย์ 3 ชั้น 1 คูหำ       
ท่ีถนนเยำวรำช  ฝ่ังตรงกนัขำ้มกบัท่ีวำ่กำรอ ำเภอเมือง  จึงไดย้ำ้ยท่ีท ำกำรจำก
ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดัไปท่ีอำคำรดงักล่ำว  และเม่ือสหกรณ์มีจ ำนวน
สมำชิกและปริมำณธุรกิจเพิ่มมำกข้ึน สหกรณ์จึงไดจ้ดัซ้ือท่ีดินท่ีต ำบลรัษฎำ  
จ  ำนวน  3  ไร่  รำคำ  9  ล้ำนบำท  และก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนข้ึนใหม่      
ใช้งบประมำณในกำรก่อสร้ำง  11  ล้ำนบำท  และได้ยำ้ยท่ีท ำกำรไปยงั



2 
 
ส ำนกังำนแห่งใหม่  เลขท่ี 6/4  หมู่ 3  ถนนรัษฎำนุสรณ์  ต ำบลรัษฎำ  อ ำเภอเมือง  
จงัหวดัภูเก็ต  เม่ือวนัท่ี  21 พฤษภำคม  2548 

ในปี พ.ศ.2559 ซ่ึงเป็นปีท่ีสหกรณ์ไทยมีอำยุครบรอบ 100 ปี  
สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกบั ชุมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศ 
และหน่วยงำนภำครัฐ  ไดจ้ดักิจกรรมโครงกำรเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกำส
ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อเป็นกำรร ำลึกถึงพระกรุณำธิคุณของพระ
รำชวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทยำลงกรณ์ “พระบิดำแห่งกำรสหกรณ์ไทย”   
โดยด ำเนินกิจกรรมคดัเลือก 100 สหกรณ์ดีเด่น และ 100 นกัสหกรณ์ดีเด่น  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ  ำกัด ได้รับกำรคดัเลือก 100 สหกรณ์ดีเด่น   
และ  นำยประเสริฐ  งำนวงศ์พำณิชย ์ ได้รับกำรคดัเลือก 100 นักสหกรณ์
ดีเด่น  ประเภทกรรมกำร 

 ในปี พ.ศ.2564 สหกรณ์ฯ ไดด้ ำเนินกิจกำรมำเป็นระยะเวลำ   
61  ปี  มีสมำชิกเพิ่มข้ึนเป็น 5,918 คน (เป็นสมำชิกสำมญั  5,555  คน   
และสมำชิกสมทบ  363  คน)  มีทุนด ำเนินกำร  4,255,665,520.13   บำท   
มีประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรมำแลว้  15 คน  และมีผูจ้ดักำรจนถึงปัจจุบนั  
5  คน  ปัจจุบนั มี นำยนทัธี  ถ่ินสำคู  เป็นประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร และ 
มีนำยสวสัด์ิ อยูค่ง  เป็นผูจ้ดักำร 
 

วสิัยทศัน์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั 
 

เป็นสหกรณช์ ัน้น ำของประเทศ ท่ีมุ่งพฒันำคุณภำพชวิีตของ

สมำชกิ โดยยดึหลกัธรรมำภิบำล
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หลกักำรสหกรณ ์
******** 

คณะกรรมำธิกำรหลกัสหกรณ์ขององค์กำรสัมพนัธภำพสหกรณ์
ระหวำ่งประเทศหรือไอซีเอ (International Co-operative Alliance : ICA) ได้
ให้ค  ำนิยำมหลกัสหกรณ์ไวส้ั้น ๆ วำ่ “วิธีปฏิบติัอนัจ ำเป็นท่ีไม่อำจหลีกเล่ียง
ไดโ้ดยเด็ดขำด ต่อกำรบรรลุควำมมุ่งหมำยของสหกรณ์” หลกัสหกรณ์สำกล
ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ประกำศเม่ือวนัท่ี 23 กนัยำยน 2538 เป็นแนวทำงส ำหรับ
สหกรณ์ท่ีจะน ำไปปฏิบติั 

หลกัการที ่1 การเปิดรับสมาชิกทัว่ไปและด้วยความสมัครใจ 
สหกรณ์เป็นองค์กำรแห่งควำมสมคัรใจ   เปิดรับบุคคลทั้งหลำยท่ี

สำมำรถใชบ้ริกำรของสหกรณ์และเตม็ใจรับผดิชอบในฐำนะสมำชิก เขำ้เป็น
สมำชิกโดยปรำศจำกกำรกีดกนัทำงเพศ สังคม เช้ือชำติ กำรเมืองหรือศำสนำ 

หลกัการที ่2 การควบคุมโดยสมาชิก ตามหลกัประชาธิปไตย 
สหกรณ์เป็นองคก์รประชำธิปไตยท่ีควบคุมโดยสมำชิกผูมี้ส่วนร่วม

อย่ำงแข็งขนั โดยกำรก ำหนดนโยบำยและกำรตดัสินใจ ผูท่ี้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นผูแ้ทนสมำชิก ตอ้งรับผดิชอบต่อมวลสมำชิก สมำชิกมีสิทธิออกเสียง 
เท่ำเทียมกนั 

หลกัการที ่3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกจิโดยสมาชิก 
สมำชิกพึงมีควำมเท่ียงธรรมในกำรใหแ้ละควบคุมกำรใชเ้งินทุน 

ในสหกรณ์ตำมแนวทำงประชำธิปไตยทุนของสหกรณ์ส่วนหน่ึงตอ้งเป็น
ทรัพยสิ์นส่วนรวมของสหกรณ์ สมำชิกจะไดผ้ลตอบแทนตำมเง่ือนไขและ
สมำชิกเป็นผูจ้ดัสรรผลประโยชน์ 
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หลกัการที ่4 การปกครองตนเองและความเป็นอสิระ 
สหกรณ์เป็นองคก์รท่ีพึ่งพำตนเอง ปกครองตนเอง โดยกำรควบคุม

ของสมำชิก 
หลกัการที ่5 การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร 
สหกรณ์พึงให้กำรศึกษำ และฝึกอบรมแก่มวลสมำชิก ผู ้แทน 

สมำชิกและเจำ้หน้ำท่ี เพื่อให้บุคคลเหล่ำนั้นมีส่วนช่วยพฒันำสหกรณ์ของ
ตนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

หลกัการที ่6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
สหกรณ์สำมำรถให้บริกำรแก่สมำชิกได้อย่ำงมีประสิทธิผลสูงสุด 

และเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่ขบวนกำรสหกรณ์ โดยกำรประสำนควำม
ร่วมมือกนัในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชำติ ระดบัภูมิภำคและระดบันำนำชำติ 

หลกัการที ่7 การเอือ้อาทรต่อชุมชน 
สหกรณ์พึงด ำเนินกิจกรรมเพื่อกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนของชุมชนตำม

นโยบำยท่ีมวลสมำชิกใหค้วำมเห็นชอบ 
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สมำชกิสหกรณ ์กำรสมคัร สทิธิ หนำ้ท่ี 
และกำรขำดจำกสมำชกิภำพ 

******** 
สมาชิกสหกรณ์  
         สหกรณ์มีสมำชิก 2 ประเภท  คือ สมำชิกและสมำชิกสมทบ 

สมาชิก   
ตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั ก ำหนดไวว้ำ่ ผูท่ี้

สำมำรถสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของสหกรณ์ได้ จะต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดำบรรลุนิติภำวะ  และมีอำยุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

ในวนัสมคัร 
 (3) เป็นผูป้ฏิบติังำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก. เป็นข้าราชการ  เ จ้าหน้าท่ีของรัฐ พนักงานของรัฐ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  หรือพนักงานในสังกัด  

- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงวฒันธรรม 
- กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
- ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ 

สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวดั (สกสค.)   
- ส านักงานคุรุสภาเขตพืน้ท่ีการศึกษาภูเกต็  
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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- มหาวิทยาลัย 
และรวมถึงครูอัตราจ้าง  หรือ อาจารย์อัตราจ้าง ท่ีได้รับ

เงินเดือน  ค่าจ้างจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ   

ซ่ึงสังกดัต่างๆดังกล่าวต้องมีหน่วยงานประจ าอยู่ในจังหวัด

ภูเกต็ หรือ 
ข.  เป็นเจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างของสหกรณ์นีห้รือ 
ค.  เป็นพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ซ่ึง

ท างานประจ าในกองการศึกษา หรือส านักการศึกษา ส่วน
การศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ต 
หรือ 

ง.  เป็นครู  อาจารย์  หรือบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงท างาน
ประจ าในสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัภูเกต็ หรือ 

จ. ข้าราชการบ านาญ (ผู้ รับบ านาญ) หรือลูกจ้าง ประจ าท่ีรับ
บ าเหนจ็รายเดือน ตามข้อ ก. และ ค. 

(4) เป็นผูมี้ควำมประพฤติและนิสัยดีงำม 
(5) มิไดเ้ป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน  และ/หรือสหกรณ์เครดิต

ยเูนียนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นกำรใหกู้ย้มืเงิน 
สมาชิกสมทบ 

          ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั  ก ำหนดว่ำ สหกรณ์
อาจเปิดรับสมาชิกสมทบให้ตามเหตุอันควร โดยผูท่ี้สมคัรเขำ้เป็นสมำชิก
สมทบของสหกรณ์ไดจ้ะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และ 
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(2) เป็นผูศ้รัทธำในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเขำ้ร่วมกิจกรรม
กบัสหกรณ์  

(3) เป็นบุตรท่ีบรรลุนิติภำวะ คู่สมรส บิดำมำรดำ ของสมำชิก และมี
อำยุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวนัสมคัร หรือ  เป็นลูกจำ้งชั่วครำวต ำแหน่ง 
นกักำรภำรโรง เจำ้หนำ้ท่ีต ำแหน่งต่ำงๆ ในสังกดัหน่วยงำนตำมท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ (3) ในคุณสมบติัของสมำชิก   

(4) มิไดเ้ป็นสมำชิกสหกรณ์อ่ืน  และ/หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นกำรใหกู้ย้มืเงิน 
 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก  
 ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรตำมแบบฟอร์มของสหกรณ์ให้ครบถ้วน 
โดยต้องมีผูบ้งัคบับญัชำของผูส้มคัรในต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำผูบ้งัคบับญัชำ
ชั้นตน้รับรอง แต่ถำ้ผูส้มคัรเองเป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกวำ่ผูบ้งัคบับญัชำ
ชั้นตน้ ก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง ยื่นใบสมคัรท่ีสหกรณ์พร้อมหลกัฐำนประกอบ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 1 ฉบบั 
2. ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ฉบบั 
3. ส ำเนำค ำสั่งบรรจุแต่งตั้ง/สัญญำจำ้ง 1 ฉบบั 
4. สลิปเงินเดือน (เดือนล่ำสุด) 1 ฉบบั 
ยื่นเอกสำรให้เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยธุรกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง พร้อม

ช ำระเงินค่ำหุ้นล่วงหน้ำ และค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (100  บำท)  เม่ือ
คณะกรรมกำรมีมติรับเป็นสมำชิก จึงเร่ิมเก็บเงินค่ำหุ้นรำยเดือนในเดือน
ถดัไป  
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แต่ถ้ำหำกผูส้มคัรรำยใดไม่ผ่ำนกำรอนุมติัด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม 
สำมำรถร้องขอให้คณะกรรมกำรฯน ำเร่ืองเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ เพื่อ
พิจำรณำช้ีขำดได ้ในกรณีดงักล่ำวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำม
ของสมำชิกท่ีมำประชุม   

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  

 หำกสหกรณ์เปิดรับสมคัรสมำชิกสมทบเม่ือใด ผูท่ี้มีคุณสมบติัตำมท่ี
ขอ้บงัคบัก ำหนด สำมำรถสมคัรเป็นสมำชิกสมทบได ้ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบ
สมคัรตำมแบบฟอร์มของสหกรณ์ให้ครบถว้น โดยให้สมำชิกของสหกรณ์
ซ่ึงท ำงำนในแผนก/ฝ่ำย/กอง/จงัหวดั/อ ำเภอ/หน่วยเดียวกนัรับรองอยำ่งนอ้ย 
1 คน และให้ผูบ้งัคบับญัชำของผูส้มคัรรับรองอีกคร้ังหน่ึง แต่ถำ้ผูส้มคัรมี
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัสมำชิก ก็ให้สมำชิกซ่ึงเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส หรือบุตร เป็นผูรั้บรอง ยื่นใบสมคัรพร้อมหลกัฐำนประกอบ
ดงัน้ี 
 1.ส ำเนำทะเบียนบำ้น 1 ฉบบั 
 2.ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ฉบบั 
 3.รูปถ่ำย 1 น้ิว 1 รูป 
 4.หลกัฐำนกำรจำ้งงำนจำกตน้สังกดั 
 5.ส ำเนำสมุดบญัชีธนำคำรกรุงไทย ถำ้ใชก้ำรหกัเงินผำ่นบญัชี 

ยื่นเอกสำรให้เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยธุรกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง พร้อม
ช ำระเงินค่ำหุ้นล่วงหน้ำ และค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (100  บำท)  เม่ือ
คณะกรรมกำรมีมติรับเป็นสมำชิก จึงเร่ิมเก็บเงินค่ำหุ้นรำยเดือนในเดือน
ถดัไป  
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กำรยื่นใบสมคัรทั้งสมคัรเป็นสมำชิกและสมำชิกสมทบ ควรยื่น
ภำยในวนัท่ี 10 ของแต่ละเดือน เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมกรรมกำรฯพิจำรณำ
อนุมติัในเดือนนั้นๆ (กรรมกำรฯจะประชุมในวนัท่ี 20 ของทุกเดือน) 

ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ 100 บำท ถือเป็นรำยไดข้องสหกรณ์และจะ
เรียกคืนไม่ได ้

สิทธิของสมาชิก  

  ผูท่ี้เป็นสมำชิกโดยสมบูรณ์แลว้จะมีสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
และระเบียบของสหกรณ์ ดงัน้ี 

(1) เข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี เพื่อรับทรำบรำยงำน
กิจกำรประจ ำปี พิจำรณำอนุมัติในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น งบดุล แผนงำนและ
งบประมำณ กำรจดัสรรก ำไรสุทธิ คดัเลือกผูส้อบบญัชี ก ำหนดวงเงินกูย้ืม 
กำรแกไ้ขขอ้บงัคบั เป็นตน้ ตลอดจนเสนอควำมคิดเห็นเพื่อพฒันำสหกรณ์ 

(2) เขำ้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิำมญั 
(3) สมคัรเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ หรือผูต้รวจสอบ 

กิจกำรสหกรณ์  
(4) ลงคะแนนเลือกกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ และ 

ผูต้รวจสอบกิจกำรสหกรณ์  
(5) ไดรั้บบริกำรทำงธุรกิจและทำงวชิำกำรจำกสหกรณ์ 
(6) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

เช่น สิทธิในกำรรับสวสัดิกำรท่ีสหกรณ์จดัใหแ้ก่สมำชิก 
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สิทธิของสมาชิกสมทบ  

สมำชิกสมทบ จะไม่ไดสิ้ทธิใน เขำ้ร่วมประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 
กำรเข้ำช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ  สมัครลงเลือกตั้ งเป็นกรรมกำร
ด ำเนินกำรสหกรณ์ หรือผูต้รวจสอบกิจกำรสหกรณ์ และลงคะแนนในกำร
เลือกตั้ง แต่จะไดสิ้ทธิในกำรรับบริกำรทำงธุรกิจ ไดแ้ก่ การถือหุ้น การฝาก
เงิน การกู้ เงินเฉพาะประเภทเงินกู้ ท่ีไม่เกิน 90 % ของมลูค่า (ไม่มสิีทธ์ิในการ
กู้ เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามญั)   ไดรั้บสิทธิในกำรบริกำรทำงวชิำกำร 
และสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์   

หน้าทีข่องสมาชิก  

 หนำ้ท่ีของสมำชิก มีดงัน้ี 
(1) ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั มติ และค ำสั่งของ

สหกรณ์ 
(2) เขำ้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมำย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็น

องคก์ำรท่ีเขม็แขง็ เช่น เปิดบญัชีเงินฝำกกบัสหกรณ์ 
(4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมกำรฯสหกรณ์ พัฒนำสหกรณ์ให้

เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
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หน้าทีข่องสมาชิกสมทบ  

 สมำชิกสมทบมีหน้ำท่ีเช่นเดียวกบัสมำชิก ยกเวน้ ขอ้(2) ท่ีเป็น
กำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี แต่สหกรณ์อำจจะอนุญำตให้สมำชิกสมทบ
เขำ้ร่วมสังเกตกำรประชุมได ้

การขาดจากสมาชิกภาพ 

สมำชิกและสมำชิกสมทบ ขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใดๆ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ตำย 
2. ลำออก  
3. เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
4. ตอ้งค ำพิพำกษำใหล้ม้ละลำย 
5. ถูกออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำโดยมีควำมผดิ 
6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์

เพรำะเหตุอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ 
(2) ขำดช ำระค่ำหุ้นรำยเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือ

ขาดช าระรวมถึงหกงวดทั้ ง น้ีโดยมิได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

(3) น ำเงินกูไ้ปใชผ้ดิควำมมุ่งหมำยท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(4)  ไม่จัดกำรแก้ไขหลักประกันส ำหรับเงินกู้ ท่ี เ กิด

บกพร่อง ใหคื้นดีภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรฯก ำหนด 
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(5) ค้ำงส่งเงินงวดช ำระหน้ี ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบ้ีย
ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ ผิดนดักำรส่งเงินงวดช ำระหน้ีดงัวำ่นั้น
ถึงสามคราวส ำหรับเงินกูร้ำยหน่ึง ๆ 

(6) ไม่ให้ขอ้ควำมจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์
เม่ือสมคัรเขำ้เป็นสมำชิก หรือเม่ือจะก่อควำมผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ใน
ฐำนะผูกู้ห้รือผูค้  ้ำประกนั หรือเม่ือมีควำมผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
มติ และค ำสัง่ของสหกรณ์หรือ ของท่ีประชุมกลุ่มท่ีตนสังกดั หรือ ประพฤติ
กำรใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เห็นว่ำไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือ
ท ำใหเ้ส่ือมเสียต่อสหกรณ์ ไม่วำ่โดยประกำรใด ๆ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบให้ใช้เหตุดังกล่าวโดย
อนุโลม 

เม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไดส้อบสวนพิจำรณำปรำกฏวำ่  
สมำชิกมีเหตุใด ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้น้ี และไดล้งมติใหส้มำชิกออกโดยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรท่ีมีอยู่ทั้งหมด
ในขณะนั้นแลว้ ก็เป็นอนัถือว่ำสมำชิกนั้นถูกให้ออกจำกสหกรณ์สมำชิกท่ี
ถูกให้ออกจำกสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีทรำบมติ
กำรใหอ้อก ค ำวนิิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ป็นท่ีสุด 
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สมำชกิสหกรณก์บักำรถอืหุน้ 
******** 

การถือหุ้น  
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั วำ่ดว้ยเงินค่ำหุน้ ก ำหนดวำ่ 
สหกรณ์ออกหุ้นไดโ้ดยไม่จ  ำกดัจ ำนวน มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท และสมำชิก
ทุกคนตอ้งถือหุ้นเป็นรำยเดือน ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขำ้เป็นสมำชิก ตำมอตัรำ 
ส่วนของจ ำนวนเงินไดร้ำยเดือนของตน โดยวิธีหกัจำกเงินไดร้ำยเดือน ณ ท่ี
จ่ำย ดงัน้ี 

เงินได้รายเดือน   การถือหุ้นรายเดือน 
ไม่เกิน    15,000  บำท                 500  บำท 
เกินกวำ่  25,000  บำท              1,200  บำท 

เงินได้รายเดือน หมายถึงเงินเดือนและเงินท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจ า ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึง
บ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ  ซ่ึงสมาชิกได้รับจากทาง
ราชการด้วย 

ส่วนสมำชิกสมทบตอ้งถือหุ้นรำยเดือน ไม่น้อยกว่ำเดือนละ 500 
บำท และอำจใช้วิธีช ำระเงินค่ำหุ้นผ่ำนช่องทำงอ่ืนท่ีไม่ใช่วิธีหักจำกเงินได้
รำยเดือน ณ ท่ีจ่ำย เช่น หกัเงินผำ่นธนำคำร มำช ำระดว้ยตนเองท่ีสหกรณ์ 
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ข้อควรรู้เกีย่วกบัหุ้นส าหรับสมาชิก 
 1.สมำชิกหรือสมำชิกสมทบจะถือหุ้นรำยเดือนในอตัรำท่ีสูงกว่ำ
อตัรำท่ีก ำหนดไวห้รือซ้ือหุ้นเพิ่มเป็นคราวๆก็ย่อมท าได้ โดยแสดงควำม
จ ำนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมกำรฯ 
 2.สมำชิกหรือสมำชิกสมทบจะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกวำ่หน่ึงใน
หำ้ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได ้
 3.กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน ไม่วำ่จะช ำระโดยวิธีใด ให้ถือว่างวด
ช าระเงินค่าหุ้นแต่ละงวด ถึงก าหนดภายในเวลาและวันท าการวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน 

4.สมำชิกหรือสมำชิกสมทบจะของดหรือลดช ำระเงินค่ำหุ้นรำย
เดือนก็ได้  ถ้ำได้ช ำระเงินค่ำหุ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 180 เดือน หรือ เป็น
จ ำนวนเงินไม่นอ้ยกวำ่ 200,000 บำท และมีหน้ีต่อสหกรณ์ทุกประเภท      ไม่
เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น ในฐานะผู้กู้  โดยแจง้ควำมจ ำเป็นเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

5.สมำชิกหรือสมำชิกสมทบจะโอนหุ้นซ่ึงตนถือให้ผูอ่ื้นไม่ได ้และ
จะถอนคืนหุน้ในระหวำ่งท่ีตนเป็นสมำชิกอยูก่็ไม่ได ้

6.สมำชิกหรือสมำชิกสมทบจะน ำเงินค่ำหุ้นมำหักกลบลบหน้ีกับ
สหกรณ์ไม่ได ้และมีควำมรับผิดเพียงไม่เกินจ ำนวนค่ำหุ้นท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบ
มูลค่ำหุน้ท่ีตนถือ 
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7.ในกรณีท่ีสมำชิกภำพของสมำชิกหรือสมำชิกสมทบยงัไม่ส้ินสุด
ลง สหกรณ์จะไม่ส่งเงินค่ำหุ้นของสมำชิกหรือสมำชิกสมทบเพื่อช ำระหน้ี
ใหแ้ก่เจำ้หน้ีใดๆ 

8.หำกสมำชิกตกอยู่ในพฤติกำรณ์อนัท ำให้ไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำ
หุ้นรำยเดือนได้ โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนำอนัไม่สุจริตของตน เช่น เงิน
บ ำนำญในเดือนท่ีเกษียณรำชกำรยงัไม่ไดเ้บิกจ่ำย สมำชิกมีค ำขอเป็นหนงัสือ 
ไปยงัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อขออนุญำตให้มิตอ้งช ำระเงินค่ำหุ้นรำย
เดือนชัว่ระยะเวลำตำมเห็นสมควรได ้ 

9.สมำชิกจะไดผ้ลประโยชน์จำกเงินค่ำหุ้นเป็นเงินปันผลในแต่ละปี
ตำมผลกำรประกอบกำร ซ่ึงจะรับเงินน้ีได้เม่ือท่ีประชุมใหญ่อนุมัติกำร
จดัสรรก ำไรสุทธิแลว้ ถำ้สมำชิกมีควำมประสงคใ์ห้สหกรณ์น ำเขำ้บญัชีของ
สมำชิกท่ีมีกบัสหกรณ์ ก็จะเกิดดอกเบ้ียไปจนกวำ่สมำชิกจะมำขอถอน 

10.เงินค่ำหุ้นเป็นเงินออมท่ีพอกพูนข้ึนเร่ือยๆ เม่ือถึงวยัเกษียณ เงิน
ปันผลในแต่ละปี จะแหล่งเงินไดอี้กทำงหน่ึงของสมำชิก และมีประโยชน์ต่อ
สมำชิกท่ีจะกูเ้งินฉุกเฉิน 1 และกูพ้ิเศษ 90% ของเงินค่ำหุ้น (ซ่ึงจะกล่ำวถึง
ต่อไป) 
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กำรใหบ้ริกำรเงนิฝำก 
******** 

 สหกรณ์ฯ เปิดบริกำรเงินฝำกในทุกวนัท ำกำรของสหกรณ์ (ใน
เวลำท ำงำนกำรเงิน  08.30-15.30 น.) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต 
จ  ำกดั ว่ำดว้ยกำรรับเงินฝำก ก ำหนดให้สหกรณ์รับเงินฝำกจำกสมาชิกได ้2 
ประเภท  คือ  เงินฝำกออมทรัพย ์(ไม่หักภาษีดอกเบีย้เงินฝาก) และเงินฝำก
ประจ ำ (หักภาษีดอกเบีย้เงินฝาก 15 % ) ซ่ึงอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกทุกประเภท
จะเป็นไปตำมประกำศของสหกรณ์ (อตัรำดอกเบ้ียท่ีเป็นปัจจุบนัดูไดจ้ำก 
website   ของสหกรณ์) 
เงินฝากออมทรัพย์   

สหกรณ์มีเงินฝำกออมทรัพย์ 2 ประเภท คือ เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงิน
ฝำกออมทรัพยพ์ิเศษ 

(1)  เงินฝากออมทรัพย์    เปิดบญัชีคร้ังแรกตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 100 บำท ฝำก 
ถอนไดทุ้กวนัท ำกำรของสหกรณ์  สมำชิก 1 คน  สำมำรถเปิดบญัชีไดเ้กิน
กวำ่ 1 บญัชี และจ ำนวนเงินฝำกจะตอ้งมียอดเงินคงเหลือในเวลำหน่ึงเวลำใด
ไม่นอ้ยกวำ่ 100 บำท 

(2) เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ  สมำชิกคนหน่ึงจะเปิดบญัชีเงินฝำก 
ออมทรัพยพ์ิเศษได้เพียงหน่ึงบัญชีเท่ำนั้น  จ  ำนวนเงินท่ีเปิดบญัชีคร้ังแรก
ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 10,000 บำท และมีเง่ือนไขดงัน้ี สมำชิกถอนไดไ้ม่เกินเดือน
ละ 2 คร้ัง  ถ้ำหำกเดือนใดมีกำรถอนมำกกว่ำสองคร้ัง  สหกรณ์จะคิด
ค่ำธรรมเนียมกำรถอนในอตัรำร้อยละ 0.5  ของจ ำนวนเงินท่ีถอน แต่ไม่ต ่ำ
กว่ำ 100 บำท  ในกรณีท่ีมีเงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษคงเหลือต ่ำกว่ำ 10,000 
บำท สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ในอตัรำเงินฝำกออมทรัพย ์ และถำ้บญัชีเงิน
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ฝำกออมทรัพยพ์ิเศษมีเงินคงเหลือต ่ำกว่ำ 100 บำท และไม่มีกำรติดต่อเกิน
กว่ำ 1 ปี สหกรณ์จะถือว่ำผูฝ้ำกสละสิทธ์ิ เงินนั้นจะตกเป็นรำยได้ของ
สหกรณ์ต่อไป(ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ) 
 เม่ือมีการเปิดบัญชีแล้ว สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้
ฝากยึดถือไว้ เม่ือมีการถอนเงินจะต้องน าสมุดคู่ฝากมาทุกคร้ัง ทั้งนี้สหกรณ์
จะคิดดอกเบีย้ให้เป็นรายวนั 
เงินฝากประจ า  

สหกรณ์มีเงินฝำกประจ ำตำมระยะเวลำ 3 ระยะเวลำ ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียไม่
เท่ำกนั และเงินฝำกประจ ำแบบมีเง่ือนไข ซ่ึงเงินฝำกประเภทหลงัน้ีจะไดรั้บ
กำรยกเวน้ภำษี 
 (1) เงินฝากประจ าระยะเวลา 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน    เปิด
บญัชีคร้ังแรกไม่ต ่ำกวำ่ 500 บำท  ส ำหรับกำรฝำกเพิ่มคร้ังต่อไปตอ้งไม่นอ้ย
กวำ่ 500  บำท สหกรณ์จะค ำนวณดอกเบ้ียให้เม่ือครบก ำหนด  หำกประสงค์
จะถอนเงินก่อนครบก ำหนดจะตอ้งถอนเต็มจ ำนวนเงินท่ีฝำกในแต่ละครำว  
สหกรณ์จะไม่ค  ำนวณดอกเบ้ียให้ในยอดนั้นๆ  และตอ้งมีเงินเหลือในบญัชี
ในเวลำหน่ึงเวลำใดไม่นอ้ยกวำ่ 500 บำท 
 (2) เงินฝากประจ าแบบมีเง่ือนไข  (ได้รับการยกเว้นภาษี) 
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั วำ่ดว้ยเงินฝำกประจ ำ
แบบมีเง่ือนไข ก ำหนดวำ่ สมำชิกคนหน่ึงจะเปิดบญัชีเงินฝำกชนิดน้ี ไดเ้พียง  
1 บญัชีเท่ำนั้น  โดยผูฝ้ำกตอ้งฝำกเงินเป็นรำยเดือนติดต่อกนั  24  เดือน  โดย
ผูฝ้ำกจะตอ้งฝำกเงินจ ำนวนเท่ำกนัทุกเดือน (แต่ไม่เกินเดือนละ 25,000 บำท) 
เป็นระยะเวลำติดต่อกนั 24  เดือน โดยกำรฝำกแต่ละคร้ังตอ้งไม่เกินวนัท่ีเปิด
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บญัชีคร้ังแรก อนุโลมให้ล่ำชำ้ไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง  สหกรณ์จะค ำนวณดอกเบ้ีย 
ทุกยอดเงินฝำกเม่ือครบ 3 เดือน และทบเป็นเงินตน้ให้  
 ในกรณีที่ไม่สามารถฝากต่อได้  จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี และ
สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ให้ในอัตราของเงินฝากออมทรัพย์  ส าหรับผู้ฝาก
ทีฝ่ากไม่ถึง  3 เดือน สหกรณ์จะไม่ค านวณดอกเบีย้ให้ 

 เงินฝากประเภทนีส้หกรณ์ก าหนดอัตราดอกเบีย้ไว้สูงสุด เพ่ือ
สร้างนิสัยการออมและเหมาะกับสมาชิกท่ีมีรายได้หลักจากเงินเดือนเพียง
อย่างเดียว และเพ่ือการฝากเงินเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ป้องกันการลืม  สมาชิก
สามารถแจ้งต้นสังกัดท่ีหักเงินส่งเป็นค่าหุ้นรายเดือน ให้หักเงินฝากประเภท
นีใ้ห้สหกรณ์รวมไปด้วยกไ็ด้ 
 การนับวันครบก าหนดการฝากประจ า  เงินฝำกประจ ำให้นับไป
ถึงวนัท่ีเดียวกันกับวนัเปิดบัญชี  ตัวอย่ำงเช่น  เปิดบัญชีเงินฝำกประจ ำ
ระยะเวลำ 12 เดือน ในวนัท่ี 2 เมษำยน 2560  วนัครบก ำหนดคือ วนัท่ี 2 
เมษำยน 2561  ผูฝ้ำกสำมำรถจะถอนเงินในวนันั้นได้เลย  แต่ถ้ำตรงกับ
วนัหยดุ ใหถ้อนในวนัท ำกำรถดัไป  แต่ถำ้เงินฝำกประจ ำแบบมีเง่ือนไข  
วนัครบก ำหนดคือ วนัท่ีตรงกบัวนัเปิดบญัชีในเดือนท่ี 25 
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กำรใหบ้ริกำรเงนิกู ้
******** 

สหกรณ์เปิดบริกำรเงินกูแ้ก่สมำชิกในทุกวนัท ำกำร (ในเวลำท ำงำน
กำรเงิน  08.30-15.30 น.) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั วำ่ดว้ย
กำรใหเ้งินกู ้ก  ำหนดใหส้หกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมำชิก  4  ประเภท  ไดแ้ก่ 

 1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  5.75 
 2. เงินกูส้ำมญั  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  5.75 
 3. เงินกูพ้ิเศษทุกประเภท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  5.50 
 4. เงินกูพ้ิเศษพฒันำชีวติฯ อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  5.25 

 อัตรำดอกเบ้ียเงินกู้แต่ละประเภทเป็นไปตำมประกำศของ
สหกรณ์ (อตัรำดอกเบ้ียท่ีเป็นปัจจุบนัดูไดจ้ำก website ของสหกรณ์) 

สมาชิกที่ผ่านการปฐมนิเทศแล้วมีสิทธ์ิกู้ เงินได้ทุกประเภท (แต่จะกู้

ทั้งประเภทเงินกู้สามัญและประเภทเงินกู้พิเศษ พร้อมกันไม่ได้)  ถ้ายังไม่
ผ่านการปฐมนิเทศสามารถจะกู้ได้เฉพาะเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1 (ฉ.ฉ.1) 

เท่าน้ัน 
สมาชิกสมทบที่ผ่านการปฐมนิเทศแล้วมีสิทธ์ิกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ

เท่าน้ัน 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  มี  2  ประเภท 

(1.1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1 (ฉ.ฉ.1)  ใหกู้ไ้ดห้น่ึงเท่ำแห่งเงินได้
รำยเดือน แต่ไม่เกินมูลค่ำหุน้ โดยมีค่ำหุน้เป็นหลกัประกนั  ผอ่นช ำระไม่เกิน  
6 งวด  โดยมำเขียนแบบค ำขอและหนงัสือกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีฝ่ำยสินเช่ือ 
และรอรับเงินไดเ้ลย  กูไ้ดทุ้กวนัในเวลำท ำงำนกำรเงิน 
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(1.2) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 2  (ฉ.ฉ.2) ให้กูไ้ดไ้ม่เกิน 7  เท่ำ แห่ง
เงินไดร้ำยเดือน แต่ไม่เกิน  250,000 บำท  โดยให้มีสมำชิกอย่ำงน้อย 1 คน  
เป็นผูค้  ้ำประกนัเงินกูเ้ต็มจ ำนวน   ผอ่นช ำระไม่เกิน  36  งวด  กูไ้ดทุ้กวนัใน
เวลำท ำงำนกำรเงิน  สมำชิกเขียนกู้ค  ำขอในแบบค ำขอกู้เงินและหนังสือ
สัญญำกูเ้งินฉุกเฉิน 2  และผูค้  ้ ำประกนัลงนำมในหนงัสือสัญญำค ้ำประกนั
ส ำหรับเงินฉุกเฉิน 2 แลว้สำมำรถจะรอรับเงินไดเ้ลย 

 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 2  รับเงินทางตู้ A.T.M ธนาคารกรุงไทย   
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 7  เท่ำ แห่งเงินไดร้ำยเดือน แต่ไม่เกิน 250,000 บำท  โดยใหมี้
สมำชิกอยำ่งนอ้ย 1 คน  เป็นผูค้  ้ำประกนัเงินกูเ้ต็มจ ำนวน   ผอ่นช ำระไม่เกิน  
36  งวด  กูไ้ดทุ้กวนัในเวลำท ำงำนกำรเงิน  สมำชิกเขียนกูค้  ำขอในแบบค ำขอ
กูเ้งินและหนงัสือสัญญำกูเ้งินฉุกเฉิน 2  และผูค้  ้ ำประกนัลงนำมในหนงัสือ
สัญญำค ้ ำประกันส ำหรับเงินฉุกเฉิน 2 แล้วรับเงินผ่ำนทำงตู้ A.T.M 
ธนำคำรกรุงไทย 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2559 
ได้ออกระเบียบเงินกูส้วสัดิกำรเพื่อกำรสงเครำะห์ เป็นเงินกู้ระยะสั้น เพื่อ
ช่วยเหลือสมำชิกในกำรส่งเงินสงเครำะห์ศพรำยปีของสมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย ซ่ึงตอ้งจ่ำยปีละประมำณ 
5,240 บำทและสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงตอ้งจ่ำยปีละประมำณ 4,820 บำท 
โดยก ำหนด ดงัน้ี 

1.วงเงินกูเ้ท่ำกบัค่ำสงเครำะห์ศพท่ีสมำคมเรียกเก็บในปีนั้น 
2.ส่งช ำระไม่เกิน 12 งวด 
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3.เม่ือท ำสัญญำแลว้ มีผลบงัคบัไปจนกว่ำฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดจะได้บอก
เลิก หรือสมำชิกถึงแก่ควำมตำย 
หลกัฐานการขอกู้เงินฉุกเฉิน 2  

1. สลิปเงินเดือนเดือนล่ำสุด 
2. ส ำเนำบตัรประชำชน (ผูกู้แ้ละผูค้  ้ำประกนั) 
3. ค ำขอกู ้

เงินกู้สามัญ  มี 2 ประเภท 

 (2.1) เงินกู้สามัญ  กูไ้ดไ้ม่เกิน 2,000,000 บำท  ผอ่นช ำระไม่เกิน  240  
งวด  โดยสมำชิกมีสิทธ์ิกูใ้นวงเงินดงัน้ี 
อายุการเป็นสมาชิก       วงเงินกู้ไม่เกนิ 
เป็นสมำชิก 1 ปี ข้ึนไป 20 เท่ำของเงินไดร้ำยเดือน   
เป็นสมำชิก 2 ปี ข้ึนไป 25 เท่ำของเงินไดร้ำยเดือน   
เป็นสมำชิก 4 ปี ข้ึนไป 30 เท่ำของเงินไดร้ำยเดือน   
เป็นสมำชิก 5 ปี  ข้ึนไป 40 เท่ำของเงินไดร้ำยเดือนบวกเงินค่ำหุน้  
เป็นสมำชิก 10 ปี  ข้ึนไป 50 เท่ำของเงินไดร้ำยเดือนบวกเงินค่ำหุน้  

สมำชิกท่ีประสงค์จะกู้ให้เขียนค ำขอกู้ในแบบหนังสือค ำขอกู้เงิน
สำมญั ใหค้รบถว้น เสนอผำ่นหวัหนำ้หน่วยงำน  

หลกัเกณฑ์ค า้ประกนัเงินกู้สามัญ 

กำรกู้สำมญั จะต้องมีหลักประกันท่ีอำจจะเป็นอสังหำริมทรัพย์ท่ี
ปลอดภำระหรือพนัธบตัรรัฐบำล หรือสมำชิกท่ีมิใช่คู่สมรส  ถำ้ใชส้มำชิกค ้ำ
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ประกัน สหกรณ์ก ำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อก ำหนดจ ำนวนผูค้  ้ ำประกันดงัน้ี 
 สหกรณ์จะน ำเงินค่ำหุน้ของผูกู้ท่ี้มีอยูม่ำหกัลบออกจำกวงเงินกู ้  

หำกยอดเงินคงเหลือไม่เกิน 300,000 บำท  ก ำหนดผูค้  ้ำประกนั  1 คน 
หำกยอดเงินกู้คงเหลือตั้งแต่ 300,001- 500,000  บำท  ก ำหนดผูค้  ้ ำ

ประกนั  2  คน 
หำกยอดเงินกูค้งเหลือตั้งแต่ 500,001 ข้ึนไปก ำหนดผูค้  ้ำประกนั 3 คน 

หมายเหตุ    เม่ือหกัเงินงวดช ำระหน้ีทุกประเภทแลว้สมำชิกจะตอ้ง
มีเงินได ้รำยเดือนคงเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 15 % หรือไม่นอ้ยกวำ่ 5,000 บำท เว้น
แต่สมาชิกที่ รับเงินเดือนหรือเงินบ าเหน็จบ านาญในหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30 % 
 

หลกัเกณฑ์การค า้ประกนัเงินกู้สามัญของสมาชิกทีสั่งกดัโรงเรียนเอกชน   

สมำชิกสังกดัโรงเรียนเอกชน ท่ีขอกู้สำมญัตอ้งมีสมำชิกค ้ ำประกนั     
ท่ีเป็นขำ้รำชกำร หรือขำ้รำชกำรบ ำนำญ ค ้ำประกนัอยำ่งนอ้ย 1 คน 

ส ำหรับสมำชิกผูค้  ้ำประกนัท่ีสังกดัโรงเรียนเอกชน  ตอ้งบรรจุมำแลว้
ไม่นอ้ยกวำ่ 5  ปี 
 

หลกัฐานการขอกู้เงินสามัญ 
1. สลิปเงินเดือนเดือนล่ำสุด 
2. ส ำเนำบตัรประชำชน (ผูกู้แ้ละผูค้  ้ำประกนั) 
3. ค ำขอกู ้
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(2.2) เงินกู้ เพ่ือการด ารงชีพ  กูไ้ดไ้ม่เกิน 500,00 บำท  ผ่อนช ำระไม่
เกิน 180 งวด  และสำมำรถหัก ณ ท่ีจ่ำยได ้ ตอ้งเป็นสมำชิกมำแลว้ไม่นอ้ย
กว่ำ 12 เดือน  และผ่ำนกำรอบรมสมำชิกเข้ำใหม่แล้ว  ไม่ผิดนัดกำรส่ง
เงินงวดช ำระหน้ีในรอบ 12 งวดยอ้นหลงัในฐำนะผูกู้แ้ละผูค้  ้ำประกนั 

หลกัเกณฑ์การค า้ประกนั 
1. มีสมาชิกซ่ึงมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรค ้าประกัน 

2. วงเงินกู้ ไม่ เกิน 200,000 บาท  ใช้บุคคลค ้าประกันซึ่ งเป็นสมาชิก           
ค ้าประกันจ้านวน 1 คน 

3. วงเงินกู้ตั งแต่ 200,000 บาทขึ นไป แต่ไม่เกิน 400,000 บาท  ใช้บุคคลค ้า
ประกันซึ่งเป็นสมาชิก ค ้าประกันจ้านวน 2 คน 

4. วงเงินกู้ตั งแต่ 400,000 บาทขึ นไป  ใช้บุคคลค ้าประกันซึ่งเป็นสมาชิกค ้า
ประกันจ้านวน 3 คน 

5. สมาชิกสังกัดเอกชน และพนักงานราชการ มีสิทธิ์ค ้าประกันเงินกู้เพ่ือการ
ด้ารงชีพได้ไม่เกินสัญญาละ 50,000 บาท 

6. สมาชิก 1 คน ค ้าประกันเงินกู้เพ่ือการด้ารงชีพ รวมไม่เกินจ้านวน 3 สัญญา
(คน) 

 

เงินกู้พเิศษ   

  เงินกู้ประเภทน้ีกู้ได้ทั้งสมำชิกและสมำชิกสมทบ สหกรณ์ให้เงินกู้
พิเศษแก่สมำชิก  ดงัน้ี 
  3.1 เงินกู้พิเศษ 90% ของมูลค่าหุ้น  สมำชิกสำมำรถกูไ้ด ้ 90  %  
ของมูลค่ำหุ้นของตนเอง โดยไม่ตอ้งมีผูค้  ้ำประกนั  ผอ่นช ำระ  240  งวด  กู้
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ไดทุ้กวนัในเวลำท ำงำนกำรเงิน  โดยเขียนค ำขอในแบบหนงัสือค ำขอกูเ้งิน
พิเศษ ไม่เกิน 90 % ของมูลค่ำหุ้นแลว้รอรับเงินไดเ้ลย  ทั้งน้ีสมำชิกตอ้งไม่มี
หน้ีสำมญัอยู ่ หรือสำมำรถหกัลบกลบหน้ีกบัเงินกูส้ำมญัได ้
 
 

 3.2 เงินกู้พเิศษทีใ่ช้อสังหาริมทรัพย์ค า้ประกนั  ประกอบดว้ย 

3.2.1 เงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ / รีไฟแนนซ์  กูไ้ดไ้ม่เกิน   
5,000,000 บำท  ผอ่นช ำระไม่เกิน  240  งวด 

3.2.2 เงินกู้เพ่ือการประกอบอาชีพ  กูไ้ดไ้ม่เกิน 3,000,000  
บำท  ผอ่นช ำระไม่เกิน  240  งวด 

3.2.3 เงินกู้เพ่ือซ้ือรถยนต์  กูไ้ดไ้ม่เกิน 1,200,000 บำท  
ผอ่นช ำระไม่เกิน  240  งวด   

3.2.4 เงินกู้พเิศษอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร   
ผอ่นช ำระไม่เกิน  240  งวด 

อสังหาริมทรัพย์ทีน่ าใช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้พเิศษ  

1) ที่ดิน   ตอ้งเป็นโฉนด หรือ น.ส.3 ก ท่ีอยูใ่นโครงกำรจดัสรร
ท่ีดินเท่ำนั้น  ของสมำชิกเอง คู่สมรส พอ่ แม่ หรือบุตร  ในจงัหวดัภูเก็ต โดย
สมำชิกผูข้อกูจ้ะตอ้งขอรำคำประเมินท่ีดินจำกส ำนกังำนท่ีดิน  โดยสหกรณ์
จะก ำหนดวงเงินกูใ้หไ้ม่เกิน 100 % ของรำคำประเมินน้ี  
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2) ส่ิงปลูกสร้าง ค  ำนวณจำก บ/ช รำคำประเมินส่ิงปลูกสร้ำง 
(ของส ำนกังำนท่ีดิน พ.ศ. 2559 -2562)  หกัค่ำเส่ือมรำคำปีละ  5 % ทั้งน้ี ส่ิง
ปลูกสร้ำงดงักล่ำวจะตอ้งมีประกนัวนิำศภยัดว้ย 

วงเงินกู้ พิเศษท่ีสหกรณ์จะอนุมัติให้สมาชิกกู้ได้จะมาจากราคาของ
หลักประกันดังกล่าว ซ่ึงสมาชิกเองกส็ามารถจะค านวณอย่างคร่าว ๆ ได้ 

3.3 เงินกู้พเิศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ (ซ้ือบ้านใหม่)   
 ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย ์(รำคำซ้ือขำย

ตำมโครงกำร)  ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000  บำท  ผอ่นช ำระไม่เกิน 240 งวด 
3.4 เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง   
     เงินกูพ้ิเศษเพื่อใช้ในกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของสมำชิก เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด และใหส้มำชิกมีควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์
ลงทุนประกอบอำชีพในจงัหวดัภูเก็ต เพื่อท ำวิทยฐำนะหรือเพื่อเรียนต่อ
ปริญญำโท/เอก  สมำชิกสำมำรถกูไ้ดไ้ม่เกิน 500,000 บำท ผอ่นช ำระไม่เกิน 
180 งวด 
การย่ืนกู้เงินกู้พเิศษ  
 สมำชิกท่ีประสงค์จะกู้พิเศษ ให้กรอกแบบค ำขอกู้เงินพิเศษท่ีใช้
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนัให้ครบถว้น ยื่นท่ีฝ่ำยสินเช่ือ (ปิดรับค ำขอทุกวนัท่ี 5 
ของเดือน)พร้อมเอกสำรประกอบ ดงัน้ี 
 1.ส ำเนำโฉนดหรือ น.ส.3 ก ทุกหนำ้ (เท่ำขนำดจริง) 
 2.หนงัสือรับรองรำคำประเมินจำกส ำนกังำนท่ีดิน (ฉบบัจริง) 
 3.แบบหรือภำพถ่ำยส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใชค้  ำนวณรำคำประเมิน 
 4.แบบแปลนส่ิงก่อสร้ำงท่ีจะน ำเงินกูน้ี้ไปด ำเนินกำร 
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 5.เอกสำรประกอบวตัถุประสงคใ์นกำรกู ้
 6.สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน  
 7.ส ำเนำบตัรและทะเบียนบำ้น ผูกู้,้ คู่สมรส และผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 
 
 เม่ือฝ่ำยสินเช่ือไดรั้บค ำขอกูจ้ะด ำเนินกำรต่อตำมระยะเวลำดงัน้ี 
 1.ตรวจสอบเอกสำรกำรกูแ้ละเอกสำรหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
 2.นดัผูกู้ต้รวจสอบหลกัทรัพย ์ระหวำ่งวนัท่ี 7-14 ของเดือน และเป็น
หนำ้ท่ีของผูกู้ท่ี้จะตอ้งน ำตรวจสอบ เช่น ช้ีหลกัเขตท่ีดินท่ีตรงกบัโฉนด 
 3.เสนอคณะกรรมกำรเงินกูพ้ิจำรณำ ทุกวนัท่ี 15 ของเดือน 
 4.เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ ทุกวนัท่ี 20 ของเดือน 
 5.ฝ่ำยสินเช่ือจดัเตรียมสัญญำกูแ้ละสัญญำจ ำนอง 
 6.นัดผูกู้ท้  ำสัญญำกู้และสัญญำจ ำนองพร้อมรับเงิน ไม่เกินวนัท่ี 10 
ของเดือนถดัไป 
ข้อดีของการกู้เงินกบัสหกรณ์ 
 1.เขำ้ถึงไวไ้ดง่้ำย และรวดเร็ว  
 2.อตัรำดอกเบ้ียในระยะยำวจะถูกกวำ่ของธนำคำร 
 3.ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมในกำรจดจ ำนองกบัส ำนกังำนท่ีดิน 
จ่ำยเฉพำะค่ำค ำขอ 5 บำท และค่ำพยำน 20 บำท ต่อนิติกรรม 
 4.ไม่มีกำรตรวจสอบขอ้มูลเครดิตบูโร  
 5. ค่ำใชจ่้ำยในกำรตรวจสอบหลกัทรัพย ์1,500  บำท 
 6. ปลำยปีมีเงินเฉล่ียคืน (หำกไม่ผิดนัดช ำระหน้ี)  ซ่ึงวิธีคิด คือ 
สหกรณ์จะเอำดอกเบ้ียทั้งหมด ท่ีได้รับจำกสมำชิกตั้งแต่เดือนมกรำคมถึง
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เดือนธนัวำคม  (ปีบญัชีของสหกรณ์) มำรวมกนัและจ่ำยคืนเป็น % ตำมกำร
จดัสรรก ำไรสุทธิในปีนั้น  
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สวสัดิกำร 
******** 

 สหกรณ์ได้จัดสวสัดิกำรให้กับสมำชิกและสมำชิกสมทบ 9 
ประกำรด้วยกัน มีสวัสดิกำร 5 ประเภทท่ีสมำชิกจะได้รับทุกคน คือ
ทุนกำรศึกษำ     เงินสวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล เงินสงเครำะห์ศพสมำชิก 
สวสัดิกำรวนัเกิด และสวสัดิกำรสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิก แต่สวสัดิกำร
อีก 4 ประเภท คือ กำรประกนัชีวิตกลุ่มและฌำปนกิจสงเครำะห์ศพของอีก 3 
หน่วยงำน สมำชิกจะตอ้งสมคัร 
ทุนการศึกษา   
 สหกรณ์มีทุนกำรศึกษำอยู่ 2 ประเภท  คือ ทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก 
จ ำนวน 100 ทุน และทุนกำรศึกษำประเภทต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นทุนท่ีมอบให้กบั
บุคคลทัว่ไป อีก 1 ทุน รวมเป็น 101 ทุน ซ่ึงสหกรณ์จะประกำศและแจง้ข่ำว
กำรรับทุนกำรศึกษำไปยงัหน่วยงำนต่ำงๆ ประมำณเดือนพฤศจิกำยนของทุก
ปี   

1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  มี  2 ประเภท รวม  100  ทุน ดงัน้ี 

     1.1 ประเภททุนการศึกษาปกติ จ  ำนวน 50 ทุน มี 4 ระดบั คือ 
(1) ทุนระดบัประถมศึกษำจ ำนวน 25 ทุน ๆ ละ 2,000.00 บำท 
(2) ทุนระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ จ ำนวน 15 ทุน ๆ ละ 3,000.00 บำท 
(3) ทุนระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

(ปวช.) จ ำนวน 5 ทุน ๆ ละ 4,000.00 บำท 
(4) ทุนระดบัอุดมศึกษำ จ ำนวน 5 ทุน ๆ ละ 5,000.00 บำท 
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      1.2 ประเภททุนเรียนดี จ  ำนวน 50 ทุน มี 4 ระดบั คือ 

(1) ก ำลงัเรียนชั้น ป.3  จ ำนวน 13 ทุน ๆ ละ 2,000.00 บำท 
(2) ก ำลงัเรียนชั้น ป.5  จ ำนวน 12 ทุน ๆ ละ 2,000.00 บำท 
(3) ก ำลงัเรียนชั้น ม.2  จ ำนวน 15 ทุน ๆ ละ 3,000.00 บำท 
(4) ก ำลงัเรียนชั้น ม.5 หรือ ปวช. จ ำนวน 5 ทุน ๆ ละ 4,000.00 บำท 
(5) ก ำลงัเรียนชั้น ปวส.2 หรือ มหำวทิยำลยัชั้นปีท่ี 2  จ  ำนวน 5 ทุน  
      ทุนละ 5,000.00 บำท 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 

(1) เป็นสมำชิกหรือสมำชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั
ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี 

(2) เป็นบุตรสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ  ำกดั ท่ีชอบด้วย
กฎหมำย 

(3) ผูข้อรับทุนประเภทเรียนดี  ซ่ึงก ำลงัเรียนชั้น ป.3, ป. 5, ม. 2, ม. 5 
หรือปวช. 2 และ ปวส. 2 หรือมหำวิทยำลยั ปีท่ี 2 ตอ้งสอบไล่ได้คะแนน
ตั้งแต่ระดบั 3 หรือร้อยละ 75 ข้ึนไป ส ำหรับปีกำรศึกษำท่ีล่วงมำแลว้  (ซ่ึงใช้
ในกำรพิจำรณำ) 

(4) เป็นผูมี้ควำมประพฤติเรียบร้อย เอำใจใส่กำรเรียน มีสุขภำพดี 
(5) ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บทุนกำรศึกษำอ่ืนใดในปีท่ียืน่ค  ำขอรับทุน 
(6) สมำชิกหรือสมำชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ  ำกัด         

ท่ีไดรั้บทุนน้ีติดต่อกนั 2 ปี ไม่มีสิทธ์ิขอรับทุนในปีถดัไป  
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(7) สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู ภูเก็ต จ  ำกดั คนหน่ึงมีสิทธ์ิขอรับ
ทุนเพียง 1 ทุน และกรณีท่ีบิดำ มำรดำ ต่ำงเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ภูเก็ต จ  ำกดั ก็ใหข้อรับทุนเพียง  1 ทุน เช่นกนั 

2. ประเภททุนต่อเน่ือง 

ทุนกำรศึกษำน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนส่งเสริมและพฒันำ 
เยำวชนท่ีมีผลกำรเรียนดีเด่น มีควำมประพฤติดี แต่ขำดแคลนทุนทรัพย ์ไดมี้
โอกำสศึกษำสูงข้ึนไปจนถึงระดบัปริญญำตรี  จ  ำนวน 1 ทุน ๆ ละ 4,000 บำท 
ในระดบัมธัยมศึกษำ และ 5,000 บำท ในระดบัอุดมศึกษำ 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

(1) อำยไุม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ นบัถึงวนัขอรับทุน 
(2) ก ำลงัศึกษำอยูช่ั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 และมีผลกำรเรียนอยูใ่นเกณฑ์

ดีเด่น (พิจำรณำจำกผลกำรเรียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3) 
(3) ขำดแคลนทุนทรัพย ์
(4) ควำมประพฤติเรียบร้อย 
(5) มีควำมเป็นผูน้ ำ 
(6) มีสุขภำพดี 

ลกัษณะและเง่ือนไขของทุน 

ทุนกำรศึกษำแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัมธัยมปลำย ปีละ 4,000  
บำท และระดบัอุดมศึกษำ ปีละ 5,000 บำท 

(1) เป็นทุนในลกัษณะต่อเน่ืองคือให้ตั้งแต่ ม.4 จนจบระดบัปริญญำ
ตรี 
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(2) ผูรั้บทุนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีควำมประพฤติดี มีผลกำรเรียนไม่ต ่ำ
กวำ่ ระดบั 3.00 ในชั้นมธัยมศึกษำและ 2.50 ในระดบัอุดมศึกษำ 

(3)  กำรจ่ำยทุน จะแบ่งจ่ำยทุนปีละ 2 งวด งวดละคร่ึงหน่ึง     โดย
จ่ำยใหใ้นตน้ภำคเรียนแต่ละภำค 

(4) ผูไ้ดรั้บทุนจะตอ้งรำยงำนผลกำรเรียนต่อสหกรณ์ฯ ทุกภำค 
เรียนให้คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์ เป็นผูพ้ิจำรณำจดัล ำดบัผู ้
สมควรไดรั้บทุน แลว้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ กำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรถือเป็นท่ีสุด 
เงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  
 สมำชิกท่ีมีสิทธิยื่นขอรับสวสัดิกำรกรณีรักษำพยำบำล ต้องมี
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. มีอายุการเป็นสมาชิก 5 ปี นับจนถึงวันที่เข้ารับการรักษา 

2. สมาชิกท่ีขอรับสวัสดิการกรณีรักษาพยาบาลดังเหตุดังต่อไปนี  

- ต้องพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในสถานพยาบาลหรือคลอดบุตร วันละ 

300 บาท แต่ไม่เกิน 5 วัน ต่อปีบัญชีของสหกรณ์ หรือ 

- เจ็บป่วยร้ายแรงหรือเรื อรัง ที่เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง เป็นจ้านวน

เงินปีละ 3,000 บาท ต่อปีบัญชีของสหกรณ์ หรือ 

- ทุพพลภาพ จ้านวนปีละ 3,000 บาท ต่อปีบัญชีของสหกรณ์ 

เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 

สมำชิกสหกรณ์ผูใ้ดถึงแก่กรรมในขณะท่ีเป็นสมำชิกอยูใ่นสหกรณ์น้ี 
ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินสงเครำะห์ในกำรจดักำรศพ ดงัต่อไปน้ี 
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1.อำยกุำรเป็นสมำชิกตั้งแต่  1 วนั ถึง 1 ปี  ไดรั้บ    50,000  บำท 
2.อำยกุำรเป็นสมำชิกมำกกวำ่ 1 ปี          ไดรั้บ  100,000  บำท 

เอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 
1.ส ำเนำบตัรประชำชนของผูถึ้งแก่กรรม 

          2.ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีประทบัตรำ “ตำย” ของสมำชิกผูถึ้งแก่กรรม 
          3.ส ำเนำใบมรณบตัร  
           4.ส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บเงินสงเครำะห์ 
           5.ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูรั้บเงินสงเครำะห์ 
 
 

สวสัดิการวนัเกดิ 

สหกรณ์มอบหุ้นให้เป็นของขวญัวนัเกิด  ให้แก่สมำชิกทุกคนท่ีมีอำยุ
กำรเป็นสมำชิกมำครบ 1 ปี โดยนบัตั้งแต่วนัเร่ิมเป็นสมำชิกถึงวนัครบรอบ
วนัเกิด  โดยจ ำนวนหุ้นท่ีมอบให้ มีจ  ำนวนตำมอำยุกำรเป็นสมำชิกปีละ 1 
หุ้น (10 บำท) สหกรณ์จะไม่แจง้ทำงไปรษณีย ์สมำชิกสำมำรถจะตรวจสอบ
เงินค่ำหุ้นได้จำกใบเสร็จรับเงินในเดือนถัดไป หรือตรวจสอบจำกระบบ
สอบถำมขอ้มูลสมำชิกใน website ของสหกรณ์ 

 

สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  

เม่ือสมำชิกถึงแก่กรรม เพื่อเป็นกำรสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิก  
สหกรณ์จะจ่ำยเงินสงเครำะห์ใหค้รอบครัวตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัน้ี 
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1.  ให้สมำชิกแสดงหนงัสือแสดงเจตนำรมณ์ท่ีจะมอบเงินสงเครำะห์
ครอบครัวใหแ้ก่บุคคลในครอบครัวไวเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ 

2. ในกรณีท่ีสมำชิกมิได้จดัท ำหนังสือแสดงเจตนำรมณ์ตำมข้อ 1.  
คณะกรรมกำรจะจ่ำยเงินสงเครำะห์ให้แก่ทำยำทของสมำชิก (ผูต้ำย) ตำม
กฎหมำย 

3.  ก่อนกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมขอ้ 2.  น้ีจะตอ้งหกัหน้ีเงินกูพ้ร้อม
ดอกเบ้ียหรือเงินอ่ืนใดท่ีสมำชิกผูถึ้งแก่กรรมมีหน้ีในสหกรณ์ก่อน (ถำ้มี) 
ส่วนท่ีเหลือจึงใหจ้ดัสรรตำมขอ้ 2. 

4.  เพื่อใหก้องทุนสำมำรถบริหำรและจดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ  ให้
ผูไ้ดรั้บกำรสงเครำะห์ครอบครัวตำมขอ้ 2.  น้ี  สมทบเงินเขำ้กองทุนในอตัรำ
ร้อยละ 10.00 โดยไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้ผกูพนัใด ๆ 

5.  หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัว  ใหจ่้ำยในอตัรำดงัน้ี 
 (1) อำยกุำรเป็นสมำชิกไม่ถึง  1  ปี  จ่ำย 100,000  บำท 
 (2) อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่  1  ปี แต่ไม่เกิน  3  ปี จ่ำย  130,000  

บำท 
 (3) อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่  3  ปี แต่ไม่เกิน  6 ปี  จ่ำย  160,000  

บำท 
 (4) อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่  6  ปี แต่ไม่เกิน  9 ปี  จ่ำย  190,000  

บำท 
 (5) อำยกุำรเป็นสมำชิกตั้งแต่  9  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี จ่ำย  220,000  

บำท 
 (6) อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้ งแต่  12  ปี  แต่ไม่เกิน  15  ปี  จ่ำย  

250,000  บำท 
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 (7) อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้ งแต่  15  ปี  แต่ไม่เกิน  18  ปี  จ่ำย  
280,000  บำท 

 (8) อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้ งแต่  18  ปี  แต่ไม่เกิน  21  ปี  จ่ำย 
310,000   บำท 

 (9) อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้ งแต่  21  ปี  แต่ไม่เกิน  24  ปี  จ่ำย  
340,000  บำท 

 (10) อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้ งแต่  24  ปี  แต่ไม่เกิน 27  ปี  จ่ำย 
370,000  บำท 

 (11) อำยกุำรเป็นสมำชิกตั้งแต่  27 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี จ่ำย 400,000  
บำท 

 (12) อำยุกำรเป็นสมำชิกตั้ งแต่  30  ปี  แต่ไม่เกิน 35 ปี จ่ำย 
450,000  บำท 

 (13) อำยกุำรเป็นสมำชิกเกิน 35  ปี  จ่ำย  500,000 บำท 

ทั้ ง น้ี ก ำรนับอำยุก ำร เ ป็นสมำ ชิก  ให้ เ ร่ิ มนับตั้ ง แ ต่ว ัน ท่ี
คณะกรรมกำรรับเป็นสมำชิกจนถึงวนัท่ีถึงแก่กรรม   

เอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 
 1.ส ำเนำบตัรประชำชนของผูถึ้งแก่กรรม 

 2.ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีประทบัตรำ “ตำย” ของสมำชิกผูถึ้งแก่
กรรม 
 3.ส ำเนำใบมรณบตัร  
 4.ส ำเนำบตัรประชำชนคู่สมรส 
 5. ส ำเนำทะเบียนบำ้นคู่สมรส 
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 6.ส ำเนำบตัรประชำชนบุตร 

7.ส ำเนำทะเบียนบำ้นบุตร 
 8.หำกไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตร ใช้ส ำเนำบตัรประชำชนของบิดำ  
ส ำเนำทะเบียนบำ้นของบิดำ  ส ำเนำบตัรประชำชนของมำรดำ และส ำเนำ
ทะเบียนบำ้นของมำรดำ 
 9.ในกรณีระบุผูรั้บประโยชน์ ใช้ส ำเนำบตัรประชำชนของผูรั้บ
ประโยชน์ และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูรั้บประโยชน์ 
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การประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก 
สหกรณ์จดัท ำประกันชีวิตกลุ่มให้กบัสมำชิก (ไม่จ  ำกดัอำยุ) เบ้ีย

ประกนัประมำณ 1,060 บำท/ปี (โดยสหกรณ์จ่ำยค่ำเบ้ียประกนัให้คร่ึงหน่ึง 
และสมำชิกจ่ำยอีกคร่ึงหน่ึง)   สมำชิกท่ีประสงค์จะท ำประกนัชีวิตจะต้อง
สมคัรท่ีสหกรณ์ในระหวำ่งเดือนกนัยำยน โดยกรอกใบสมคัรเอำประกนัตำม
แบบฟอร์มของบริษทัท่ีรับประกนั พร้อมทั้งช ำระเบ้ียประกนั ส่วนสมำชิกท่ี
เป็นอยูแ่ลว้สหกรณ์จะต่อกรมธรรมใ์หแ้ละหกัเบ้ียประกนั ณ ท่ีจ่ำย หรือเรียก
เก็บเงินโดยตรงจำกสมำชิก  

กรมธรรม์จะมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันท่ี 15 ตุลาคม – วันท่ี 14 ตุลาคม 
ของทุกปี ถ้าหากผู้ เอาประกันเสียชีวิต ผู้ รับผลประโยชน์ท่ีสมาชิกระบุไว้จะ
ได้รับสินไหมทดแทน ดังนี ้

- เสียชีวิตปกติ  ได้รับ 110,000.00  บาท 
- เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  ได้รับ 410,000.00  บาท 
- เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุสาธารณะ ได้รับ 710,000.00  บาท 

เอกสารการขอรับเงินประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก 
1.ส ำเนำบตัรประชำชนของผูถึ้งแก่กรรม 
2.ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีประทบัตรำ “ตำย” ของสมำชิกผูถึ้ง 

แก่กรรม 
 3.ส ำเนำใบมรณบตัร  
 4.ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรตำย 
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ฌาปนกจิสงเคราะห์ศพของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัตั้งสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ศพสมำชิกสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั ข้ึน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัในกำรจดักำรศพ และลดควำมเส่ียงให้กบัผูค้  ้ ำประกนัเงินกูข้องสหกรณ์ 
ผูท่ี้มีสิทธิสมคัรเป็นสมำชิกไดจ้ะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

1. สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั อำยไุม่เกิน 55 ปี 
2. บุคคลในครอบครัว อำยไุม่เกิน 50 ปี ดงัน้ี 

- สำมีหรือภรรยำ 
- บิดำ มำรดำ 
- บุตรท่ีบรรลุนิติภำวะแลว้ 
- ผูอุ้ปกำระ (ตอ้งอยูใ่นบำ้นเดียวกนัไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี) และ 

ยงัคงอยูใ่นบำ้นนั้นในขณะท่ีถึงแก่ควำมตำย 
การสมัคร สมคัรไดท่ี้สหกรณ์ฯพร้อมหลกัฐำนในกำรสมคัร ดงัน้ี 

1. ส ำเนำบตัรประชำชน/ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
2. รูปถ่ำย 1 น้ิว จ  ำนวน 1 รูป 
3. ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐ (ฉบบัจริง) 
4. หนงัสือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลำยคนเป็นผูรั้บ

เงินสงเครำะห์ 
การช าระเงินในการสมัคร 

ผูส้มคัรจะตอ้งจ่ำยเงินค่ำสมคัร (50 บำท) ค่ำบ ำรุงรำยปี (ปีละ 50 
บำท)และเงินสงเครำะห์ล่วงหนำ้ 4 ศพ (ศพละ 100 บำท) 400 บำท รวม เงิน
ท่ีตอ้งจ่ำยในวนัสมคัร 500 บำท ส่วนกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์คร้ังต่อๆไปจะ
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จ่ำยเม่ือมีสมำชิกของสมำคมเสียชีวติในแต่ละเดือน โดยหกัเงิน ณ ท่ีจ่ำย หรือ
เรียกเก็บเงินโดยตรงจำกสมำชิก 
การได้รับเงินสงเคราะห์  

เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม สมาคมฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทายาท
ของสมาชิกท่ีได้ระบุไว้ ดังนี ้

เงินท่ีได้รับ = (ค่าสงเคราะห์ศพละ 100 X จ านวนสมาชิกท้ังหมด 
  ของสมาคม) – ค่าใช้จ่าย 9% 

เอกสารการขอรับเงินสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 
 1.ส ำเนำบตัรประชำชนของผูถึ้งแก่กรรม 
 2.ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีประทบัตรำ “ตำย” ของสมำชิกผูถึ้งแก่
กรรม 
 3.ส ำเนำใบมรณบตัร  
 4.ส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บประโยชน์ 

5. ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูรั้บประโยชน์ 
 

 
 



39 
 

ฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)   
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย(สสอท.)ไดจ้ดัตั้งสมำคมฌำปนกิจ

สงเครำะห์ข้ึน เรียกวำ่สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูไทย เรียกย่อๆ ว่ำ สสอค. โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในกำรจดักำรศพ  และลดควำมเส่ียงให้กบัผูค้  ้ ำประกนัในกำรกูเ้งิน
กบัสหกรณ์ 
               สสอค. เปิดรับสมำชิก 2 ประเภท  ดงัน้ี 
1.ประเภทสามัญ   
 ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ตท่ีมีอำยุ
ไม่เกิน  55 ปี (ผูท่ี้เกิดตั้งแต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2509 เป็นตน้ไป นบัปี พ.ศ.) 
2.ประเภทสมทบ 
 ผูส้มัครต้องเป็นสมำชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ คู่สมรส  
บิดำมำรดำ บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ีบรรลุนิติภำวะ  ของสมำชิก  สสอค. 
ประเภทสำมัญ ท่ีมีอำยุไม่เกิน 55 ปี นับตำมปีปฏิทิน (ผู ้ท่ี เกิดตั้ งแต่ 1 
มกรำคม พ.ศ. 2509 เป็นตน้ไป นบัปี พ.ศ.) 
การสมัคร  สมคัรไดท่ี้สหกรณ์ฯ พร้อมหลกัฐำน ดงัต่อไปน้ี  
(โหลดเอกสำรท่ี www.cwftc.or.th)          

1.ใบสมคัร        
2.ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรือบตัรประชำชน (ผูส้มคัร

และผูรั้บผลประโยชน์)  
3.ส ำเนำทะเบียนบำ้น (ผูส้มคัรและผูรั้บผลประโยชน์)     
4.ส ำเนำทะเบียนสมรส    
5.ส ำเนำใบส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ 
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6.ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐ (ฉบบัจริง) 
การช าระเงินในการสมัคร 
         ผูส้มคัรจะตอ้งจ่ำยเงินในวนัสมคัร เป็นค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ (40 บำท) 
ค่ำบ ำรุงรำยปี (ปีละ 40 บำท)และเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ (ปีละประมำณ 
4,800 บำท) รวม 4,880 บำท ยกเวน้สมำชิกกรณีพิเศษท่ีต้องจ่ำยบริจำค
เพิ่มเติม  
การได้รับเงินสงเคราะห์  
 ถ้าสมาชิกจะเสียชีวิต สมาคมฯจะจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพให้กับ
ผู้ รับผลประโยชน์ท่ีสมาชิกท่ีได้ระบุไว้  ประมาณ  600,000 บาท  โดยหัก
ค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย 4 % 
เอกสารขอรับเงินฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  
 1.ส ำเนำบตัรประชำชนของผูถึ้งแก่กรรม 
 2.ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีประทบัตรำ “ตำย” ของสมำชิกผูถึ้งแก่
กรรม 
 3.ส ำเนำใบมรณบตัร  
 4.ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรตำย 
 5.ส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บประโยชน์ 

6.ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูรั้บประโยชน์ 
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ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  (สส.ชสอ.)   

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้ งสมำคม
ฌำปนกิจข้ึน เรียกวำ่ สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรียกย่อๆว่ำ สส.ชสอ. มีวตัถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกำรจดักำรศพ และลดควำมเส่ียงให้กบัผูค้  ้ ำ
ประกนัเงินกูข้องสหกรณ์    เปิดรับสมคัรสมำชิก 2 ประเภท ดงัน้ี  
1.ประเภทสามัญ   
 ผูส้มัครต้องเป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ท่ีมี
สุขภำพแข็งแรง และมีอำยุไม่เกิน 55 ปี  (ผูท่ี้เกิดตั้งแต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2509 
เป็นตน้ไป นบัปี พ.ศ.) 
2.ประเภทสมทบ 
 ผูส้มคัรตอ้งเป็น  คู่สมรส  บิดำ มำรดำ  บุตรหรือบุตรบุญธรรม ท่ี
บรรลุนิติภำวะ ของสมำชิก สส.ชสอ.  ทีมีสุขภำพแข็งแรง ในวนัสมคัร และ
มีอำยุไม่เกิน 55 ปี  (ผูท่ี้เกิดตั้งแต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2509 เป็นตน้ไป นับปี 
พ.ศ.) 
การสมัคร  สมคัรไดท่ี้สหกรณ์ฯ พร้อมหลกัฐำน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ใบสมคัร        

2.ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรือบตัรประชำชน (ผูส้มคัร
และผูรั้บผลประโยชน์)  

3.ส ำเนำทะเบียนบำ้น (ผูส้มคัรและผูรั้บผลประโยชน์)     
  4.ส ำเนำทะเบียนสมรส    
  5.ส ำเนำใบส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ 
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6.ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐ (ฉบบัจริง) 
 
การช าระเงินในการสมัคร 
         ผูส้มคัรจะตอ้งจ่ำยเงินในวนัสมคัร เป็นค่ำสมคัร (20 บำท) ค่ำบ ำรุงรำย
ปี (ปีละ 20 บำท)และเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ (ปีละประมำณ 4,800 บำท) 
รวม 4,840 บำท  
 

การได้รับเงินสงเคราะห์  
 ถ้าสมาชิกจะเสียชีวิต สมาคมฯจะจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพให้กับ
ผู้ รับผลประโยชน์ท่ีสมาชิกท่ีได้ระบุไว้  ประมาณ  600,000 บาท  โดยหัก
ค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย 4 % 
 

เอกสารการขอรับเงินฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 1.ส ำเนำบตัรประชำชนของผูถึ้งแก่กรรม 
 2.ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีประทบัตรำ “ตำย” ของสมำชิกผูถึ้งแก่
กรรม 
 3.ส ำเนำใบมรณบตัร  
 4.ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรตำย 
 5.ส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บประโยชน์ 
 6.ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูรั้บประโยชน์ 
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ข ัน้ตอนกำรใชบ้รกิำรกบัสหกรณ ์
******** 

บริการสมาชิกต้องหยบิบัตรคิวทีเ่คาน์เตอร์ 

สมำชิกท่ีมำติดต่อธุรกรรมทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี   
ฝำกเงิน  ถอนเงิน  รับเงินกู ้ จ่ำยช ำระหน้ีเงินกู ้ รับ – จ่ำยเงินทุกประเภทของ
สหกรณ์  และขอหนงัสือรับรองภำษีดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ  ใหห้ยบิบตัรคิว
แลว้รอเคร่ืองเรียกเบอร์ และช่องท่ีรับบริกำรซ่ึงสหกรณ์ฯ ไดเ้ปิดเคำน์เตอร์
เพื่อบริกำรสมำชิก จ ำนวน 3 ช่อง (ช่อง  1 , ช่อง  2  และ ช่อง 3)  แต่ในกรณี
ท่ีสมำชิกมีนอ้ย สมำชิกสำมำรถติดต่อท่ีเคำน์เตอร์ท่ีวำ่งอยูไ่ดเ้ลย  

บริการทีส่มาชิกไม่ต้องหยบิบัตรคิวทีเ่คาน์เตอร์ 

1. สมำชิกไปติดต่อท่ีฝ่ำยสินเช่ือโดยตรง ในกรณีท่ีมำติดต่องำน
ดงัต่อไปน้ี  

1.ขอเอกสำรกำรขอกูทุ้กประเภท 
2.ตรวจสอบสิทธิกำรกูแ้ละกำรค ้ำประกนัทุกประเภท   
3.ยืน่ค  ำขอกูพ้ิเศษ  ค ำขอกูส้ำมญั และค ำขอกูฉุ้กเฉินทุกประเภท 
4.รับ – ส่งสัญญำเงินกูแ้ละสัญญำค ้ำประกนั 
5.สอบถำมเร่ืองกำรติดตำมทวงถำมในกรณีสมำชิก 

ผดินดัช ำระหน้ี 
6.ขอหนงัสือรับรองดอกเบ้ียเงินกู ้
7.ขอหนงัสือรับรองเงินค่ำหุน้และหน้ี 

2.สมำชิกดงัต่อไปน้ี  ไปติดต่อท่ีฝ่ำยธุรกำร โดยตรง ในกรณีท่ีมำ
ติดต่องำนดงัต่อไปน้ี  
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1.รับ – ส่งเอกสำร   
2.ยืน่ใบสมคัรเขำ้ใหม่  
3.แจง้สมำชิกถึงแก่กรรม 
4.ยืน่เอกสำร  เช่น  เปล่ียนแปลงเงินค่ำหุน้  เปล่ียนแปลง 

เงินช ำระหน้ี  หนังสือขอลำออกจำกสหกรณ์  ใบเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล  
หนังสือยินยอมให้หักโอนเงินฝำกระหว่ำงบัญชี  หนังสือยินยอมให้หัก
เงินเดือน ณ ท่ีจ่ำย บนัทึกขอ้ควำมต่ำง ๆ 

5.ขอรหสั login เพื่อตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวั 
6.กำรประกนัชีวติกลุ่ม   
7.สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต   
8.สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูไทย   
9.สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ 

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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กำรเขำ้ถงึขอ้มูลของสมำชกิดว้ยตวัเอง 
******** 

สมำชิกสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของตวัเองท่ีมีกบัสหกรณ์  โดยผำ่นท่ีหนำ้ 
website www.pktco-op.com  ของสหกรณ์ ถ้ำในเบ้ืองต้นสมำชิกได้ท ำ  
shortcut ไวบ้นมือถือเรียบร้อยแลว้ ตำมค ำแนะน ำกำรคั้งค่ำเวปไซต์บนมือ
ถือในคู่มือฉบบัน้ี จะยิง่สะดวกยิง่ข้ีน 

เม่ือเขำ้ website ของสหกรณ์ไดแ้ล้ว ให้ไปท่ีสอบถำมขอ้มูลสมำชิก
ให้ใส่เลขสมำชิก และรหัสผ่ำน (รหัสผ่ำนให้ติดต่อขอรับได้ท่ีสหกรณ์ฯ)  
เม่ือกรอกครบแล้ว click เขำ้สู่ระบบ จะมีแถบหัวขอ้ให้เลือก ถ้ำ click ใน
หัวขอ้ใดก็จะมีรำยละเอียดของขอ้มูลในหัวขอ้นั้นปรำกฏข้ึนมำ ซ่ึงหัวขอ้มี
ดงัน้ี 

1.ขอ้มูลส่วนตวัทำงกำรเงิน จะแสดงเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ 
เลขท่ีสมำชิก  ช่ือ สกุล หน่วยงำน สถำนภำพ  ประเภทสมำชิก  

2.บญัชีเงินฝำก จะปรำกฎบญัชีเงินฝำกท่ีมีกบัสหกรณ์ทุกบญัชี 
โดยจะแสดงยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียสะสม และรำยละเอียดกำรเดินบญัชี  

3.สัญญำเงินกู ้(ถำ้สมำชิกมีกำรกูเ้งิน) จะแสดงเก่ียวกบัวงเงินกู ้ 
หน้ีคงเหลือ เงินช ำระต่องวด หลกัทรัพยผ์ูค้  ้ ำประกนั  รำยละเอียดกำรช ำระ
หน้ี 

4.กำรค ้ ำประกัน (ถ้ำสมำชิกมีกำรค ้ ำประกันผูอ่ื้น) จะแสดง
เก่ียวกบัช่ือของผูกู้ท่ี้สมำชิกค ้ำประกนั  เลขท่ีสัญญำ หน้ีคงเหลือของสัญญำ
ท่ีสมำชิกค ้ำประกนั 
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5.กำรส่งหุ้น จะแสดงเก่ียวกับทุนเรือนหุ้น  เงินช ำระหุ้นต่อ
เดือน วนัท่ีช ำระหุ้นล่ำสุด รำยละเอียดกำรส่งหุ้น สมำชิกสำมำรถใชห้วัขอ้น้ี
ตรวจดูหุน้ท่ีไดรั้บเป็นสวสัดิกำรวนัเกิดได ้

6.ปันผลและเฉล่ียคืน จะแสดงปีท่ีจ่ำยเงินปันผลและเฉล่ียคืน 
ยอดเงินปันผล  ยอดเงินเฉล่ียคืน และวนัท่ีรับเงินปันผล 

7.กำรส่งเรียกเก็บประจ ำเดือน จะแสดงวนัท่ีเรียกเก็บคร้ังล่ำสุด 
ยอดเรียกเก็บรวม รำยละเอียดเงินค่ำหุน้  รำยละเอียดหน้ีประเภทต่ำง 

8.ค ำนวณกำรส่งเงินกู ้  สมำชิกสำมำรถหวัขอ้น้ีเพื่อค ำนวณเงิน
ท่ีจะตอ้งจ่ำยต่องวดได ้โดยกรอกยอดเงินกู ้เลือกประเภทกำรช ำระเงิน เลือก
จ ำนวนงวดท่ีส่งเงิน สมำชิกสำมำรถกดค ำนวณได้หลำยคร้ังหลำยแบบใน
กำรค ำนวณเงินงวด  

9.เปล่ียนรหสัผำ่น รหสัผำ่นท่ีขอรับมำจำกสหกรณ์ ใชเ้พื่อกำร
เข้ำสู่ระบบคร้ังแรก เม่ือเข้ำแล้วควรเปล่ียนรหัสผ่ำนโดยก ำหนดให้เป็น
ตวัอกัษรภำษำองักฤษและเลขอำรบิคไม่น้อยกว่ำ 6 ตวั โดยใส่เลขสมำชิก 
และรหสัผำ่นเดิม และรหสัผำ่นใหม่ตำมขั้นตอน  

10.ออกจำกระบบ เม่ือเลิกใชร้ะบบสอบถำมขอ้มูลสมำชิกตอ้ง 
click เลือกท่ีออกจำกระบบทุกคร้ัง 

ขอ้มูลต่ำงๆของสมำชิก เป็นขอ้มูลท่ีอ่ำนไดเ้พียงอยำ่งเดียว ไม่
สำมรถแกไ้ขได ้หำกมีขอ้มูลใดไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนั กรุณำติดต่อ
กบัสหกรณ์ และขอ้มูลท่ีสมำชิกเขำ้ถึงน้ีมำจำก server ส ำรอง ซ่ึงจะ update 
หลงัเท่ียงวนัในทุกวนัท ำกำรของสหกรณ์ 
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1. เลือก App “ Safari” 

 

กำรต ัง้ค่ำเวปไซต์ในมือถอื ระบบ IOS และ ระบบ Android 

 1 

2. พิมพข์อ้ควำม “สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต” 
ลงในช่อง คน้หำหรือป้อนช่ือเวปไซต ์
3. กดเลือก ช่ือเวปไซต ์www.pktco-op.com 

 

 2 

 3 

ระบบ IOS 
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4. จะปรำกฏ หนำ้เวปไซตข์องสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั 
 

 4 

 5 

5. กดเลือกท่ี ปุ่ม       น้ี ท่ีดำ้นล่ำงของจอ
มือถือ 
 

 6 

6. กดเลือกท่ี ไอคอน “เพิ่มไปยงัหนำ้จอโฮม” 
7. กด “เพิ่ม” 
 

 7 

8. จะปรำกฏ shortcut เวปไซต ์ของสหกรณ์ฯ
บนหนำ้จอมือถือ 

 

 8 
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1. เลือก App “ อินเตอร์เน็ต” 
 

 1 

2. พิมพข์อ้ควำม “สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต” 
ลงในช่อง คน้หำ  
3. กดเลือก สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั 
หรือ ช่ือเวปไซต ์www.pktco-op.com 

 

 2 

 3 
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4. จะปรำกฏ หนำ้เวปไซตข์องสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั 
 

 4 

5. กดปุ่มดำ้นซำ้ยของปุ่มโฮม  ของ โทรศพัท์ 
จะปรำกฏ ดงัรูป 
 

 5 

6. เลือก “เพิ่มทำงลดับนหนำ้จอหลกั” 
 

 6 

8. จะปรำกฏ shortcut เวปไซต ์ของสหกรณ์ฯ
บนหนำ้จอหลกั 

 

 5 
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บญัชธีนำคำรของสหกรณ ์
******** 

ธนาคาร สาขา ประเภท เลขทีบ่ัญชี 
กรุงไทย ภูเกต็ ออมทรัพย ์ ๘๐๕-๑-๐๐๑๘๘-๕ 
กรุงไทย ภูเกต็ กระแสรำยวนั

(ฉุกเฉิน) 
๘๐๕-๖-๐๕๗๗๓-๐ 

กรุงไทย ถนนเทพกระษตัรี ออมทรัพย ์ ๓๗๗-๐-๐๒๐๑๕-๔ 
กรุงเทพ ถนนเทพกระษตัรี กระแสรำยวนั ๔๔๒-๓-๐๐๖๕๕-๒ 
ไทยพำณิชย ์ ถนนเทพกระษตัรี ออมทรัพย ์ ๘๒๔-๒-๐๒๔๓๕-๕ 
ออมสิน ภูเกต็ ออมทรัพย ์ ๐๒-๐๐๘๕-๗๙๒๘๗-๕ 
กรุงศรีอยธุยำ ถนนเทกระษตัรี ออมทรัพย ์ ๓๕๖-๑-๒๓๔๒๖-๖ 
ธนชำต ภูเกต็ ออมทรัพย ์ ๗๐๑-๒-๐๓๙๙๖-๖ 
ธนชำต โลตสั ออมทรัพย ์ ๗๐๖-๒-๐๑๔๔๐-๓ 
ธกส. ภูเกต็ ออมทรัพย ์ ๐๑๕๖๐-๒-๐๗๙๓๒-๖ 
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เพลงสหกรณอ์อมทรพัยค์รภููเกต็ 
******** 

กำรประหยดั    และกำรออมทรัพย ์
เป็นส่ิงท่ีนบั   วำ่ประเสริฐศรี 
จบัมือกนั  พร้อมใจเปรียบไมตรี 
สร้ำงสรรคส่ิ์งดี   สำมคัคีเกิดพลงั 
แมพ้วกเรำ   ไดพ้ึ่งพำกนั 
ยอ่มเกิดผลพลนั  ในส่ิงท่ีหวงั 
ไดส้ร้ำงตวั     เหมือนนกไดส้ร้ำงรัง 
พูลทรัพยป์ลูกฝัง    ดำ้นกำรศึกษำ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต 
คือกองเพชร  อนัล ้ำค่ำ 
ทั้งตวัเรำ  ครอบครัวพฒันำ 
เชิดหนำ้ชูตำ  งำมอยูใ่นสังคม 
ขอพวกเรำ   ยดึมัน่ในหลกักำร 
ปรำกฏผลงำน  ท่ีน่ำช่ืนชม 
เอ้ืออำทร  ทุกคนก็สุขสม 
โลกสวยร่ืนรมย ์ ดว้ยสหกรณ์ 

 

  



53 
 

หมำยเลขโทรศพัท ์
******** 

 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ำกดั   
 โทรศพัท ์     0-7668-5212 
 โทรสำร        0-7635-4770 
 มือถือสหกรณ์ฯ   094-5799911 
 

ต้าแหนง่ ชื่อ-สกลุ เบอรโ์ทร 

ประธานกรรมการ  นายนัทธี   ถิ่นสาคู   089-8735876 

รองประธานฝา่ยเงินกู้ นายนิยม  พรหมขุนทอง 083-1035310 

รองประธานฝา่ยการศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง 081-6775029 

เลขานุการ นายเกรียงศักดิ์  นาคปาน  081-3979548 

ผู้ช่วยเลขานุการ นายรังสรรค์  พลสมัคร 089-1957589 

ผู้จัดการ นายสวัสดิ์  อยู่คง 084-3067582 

รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ นางเนาวรัตน์  ฉ่ัวเจรญิ 065-5125946 

รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี  นางสุวรรณา  ชลชวลิต 081-5973934 

รองผู้จัดการฝ่ายสินเช่ือ นางกฤตยา  เดชภิบาล 084-6295992 

เจ้าหน้าท่ีสวสัดิการ  น.ส.ณฏัฐนันท์  รัตนพันธ ์ 087-9167093 
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จรรยำบรรณส ำหรบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ ์
******************************* 

1.  มุ่งมัน่  และอุทิศ  เพื่อพฒันำกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ให้กำ้วหน้ำ  
ดว้ยควำมเสียสละ  ซ่ือสัตย ์ และสุจริตโดยยึดมัน่อุดมกำรณ์  หลกักำร  และ
วธีิกำรสหกรณ์ 

2.  พึงรักษำ  ปกป้องผลประโยชน์ของสมำชิกโดยรวม  และตดัสินใจบน
พื้นฐำนประโยชน์สมำชิกอยำ่งเป็นธรรม 

3. พึงปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั  ระเบียบของสหกรณ์อยำ่งเคร่งครัด  
รวมถึงยดึหลกัจริยธรรม วฒันธรรมอนัดีงำม 

4.  มุ่งพฒันำควำมรู้  ศกัยภำพของตนและบุคลำกรของสหกรณ์อย่ำง
จริงจงั  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำนในสหกรณ์ 

5.  ก ำกบั  ดูแล กำรจดักำรสหกรณ์ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
โดยไม่แทรกแซงสำยกำรบังคับบัญชำ  แต่จะสร้ำงควำมยุติธรรมแก่
เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ในกำรปฏิบติังำน 

6.  ไม่อำศยัหรือยอมให้ผูอ่ื้นอำศยัต ำแหน่ง หน้ำท่ี ในสหกรณ์เพื่อให้
ไดม้ำซ่ึงประโยชน์ส่วนตน ญำติและพวกพอ้ง 

7.   หลีกเล่ียงกำรท ำธุรกิจส่วนตน ท่ีมีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัสหกรณ์  
และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในองค์กรหรือธุรกรรมใดท่ีขัดกับ
ประโยชน์ของสหกรณ์ 

8.   ละเวน้กำรให้สัญญำต่ำงตอบแทนแก่บุคคล  องคก์ร  เพื่อให้ไดม้ำซ่ึง
ต ำแหน่ง  ผลประโยชน์ของตน 
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9.   ไม่น ำเอำทรัพย์สิน  อุปกรณ์  บุคลำกรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนและพวกพอ้ง  และไม่กระท ำกำรใดอนัเป็นปฏิปักษ ์ และ
เป็นคู่แข่งขนัต่อกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
 

จรรยำบรรณส ำหรบัเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ ์
******************************* 

1. พึงปฏิบติัตำมนโยบำย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบของสหกรณ์และค ำสั่งของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด  ภำยใตอุ้ดมกำรณ์  หลกักำรและ
วธีิกำรสหกรณ์ 

2. พึ ง ให้บ ริก ำ รแ ก่สม ำ ชิก และผู ้ใ ช้ บ ริก ำ รด้ ว ยคว ำม เ ต็ ม ใ จ                      
และประทบัใจ 

3. พึงรักษำขอ้มูลส่วนตวัของสมำชิกเป็นควำมลบัและไม่น ำไปแสวงหำ
ประโยชน์เพื่อตนและพวกพอ้ง 

4. ให้บริกำรแก่สมำชิกอย่ำงเท่ำเทียมกนั และไม่เลือกปฏิบติัต่อผูใ้ดผู ้
หน่ึงเป็นกำรเฉพำะ 

5. พฒันำตนเองให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  เพื่อพฒันำประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบติังำน 

6. พึงรักษำและใช้ประโยชน์จำกทรัพยสิ์น  อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่ำง
ประหยดั  คุม้ค่ำมำกท่ีสุด  รวมถึงไม่น ำเอำไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน 

7. พึงรักษำและเสริมสร้ำงควำมสำมคัคีระหว่ำงเจำ้หน้ำท่ีสหกรณ์และ
หลีกเล่ียงกำรสร้ำงควำมขดัแยง้  ปัญหำหรือกำรกระท ำอนัเป็นกำรสร้ำง
ควำมแตกแยก 
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8. พึงให้ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่สมำชิก ใน
ทุกโอกำสท่ีเอ้ืออ ำนวย  ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหำควำมต้องกำรของ
สมำชิก เพื่อพฒันำกำรด ำเนินงำนในโอกำสต่อไป 

9. พึงละเว้นกำรรับทรัพย์สิน  ประโยชน์อ่ืนใดจำกสมำชิก  หรือ
บุคคลภำยนอกเพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้งอยำ่งมีศกัด์ิศรี 

10. หลีกเล่ียงกำรท ำธุรกิจท่ีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน  เป็นคู่แข่งขนั  หรือ
เป็นปฏิปักษก์บัสหกรณ์ 

 
จรรยำบรรณส ำหรบัสมำชกิสหกรณ ์

******************************* 
1.  มุ่งมัน่และอุทิศ เพื่อพฒันำให้สหกรณ์กำ้วหน้ำ โดยยึดมัน่อุดมกำรณ์ 

หลกักำรและวธีิกำรสหกรณ์ 
2.  ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์อยำ่งเคร่งครัด 
3.  สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพื่อให้

สหกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
4. ร่วมท ำธุรกิจของสหกรณ์ ในฐำนะเจำ้ของสหกรณ์ 
5. ร่วมมือกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ พฒันำสหกรณ์ให้

เจริญรุ่งเรือง มัน่คง 
6.  มุ่งมัน่ ด ำรงชีวติตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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มรดกแก่ทำยำทของสมำชกิ 
******** 

 สมำชิกสหกรณ์มกัจะถำมกรรมกำรว่ำ  สมำชิกท่ีถึงแก่กรรมจะ
ไดรั้บผลประโยชน์อะไรบำ้ง  ซ่ึงค ำตอบคงจะไม่เหมือนกนั (แต่กรรมกำร
จะแจง้เฉพำะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำนั้น)  ข้ึนอยูก่บัวำ่ระหวำ่งท่ีสมำชิกมีชีวิต
อยู่ เขำไดส้มคัรสวสัดิกำรสงเครำะห์อะไรไวบ้ำ้ง  เพรำะสวสัดิกำรท่ีไดรั้บ
จะมีทั้งสิทธ์ิท่ีเกิดข้ึนโดยควำมเป็นสมำชิก และสิทธ์ิท่ีเกิดข้ึนโดยกำรสมคัร  
จะยกตวัอย่ำงสิทธ์ิเหล่ำน้ีว่ำมีอะไรบำ้ง  สมมุติ  สมำชิกเป็นขำ้รำชกำรครู
(บ ำนำญ)  รับเงินเดือน  30,000  บำท  เป็นสมำชิกของสหกรณ์มำแลว้  36  ปี  
และสมคัรสวสัดิกำรสงเครำะห์ทุกอยำ่ง  รวมทั้งสมคัร ชพค. (ช่วยเพื่อนครู)  
ชพส. ของ สกสค. 
 

เงินทีไ่ด้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็  (รวมสมาคม 3 สมาคม) 
1. เงินสงเครำะห์ศพ (ตำมระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก) 

100,000  บำท 
2. เงินสงเครำะห์ครอบครัว (จ่ำยตำมระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก)   

500,000  บำท 
3. เงินประกนัชีวติกลุ่ม (ตอ้งสมคัร)  (ถึงแก่กรรมปกติ 110,000   

บำท   ถำ้เป็นอุบติัเหตุ จะเป็น 410,000  บำท และอุบติัเหตุสำธำรณะ  
จะเป็น 710,000  บำท) 

4. เงินสงเครำะห์สมำคมฌำปนกิจ สอ.ครูภูเก็ต (ตอ้งสมคัร)    
200,000  บำท 
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5. เงินสงเครำะห์สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุม 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย สสอค. (ตอ้งสมคัร)  600,000  บำท 

6. เงินสงเครำะห์สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิก 
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  สส.ชสอ. (ต้องสมัคร)        
600,000   บำท 

รวมเงินทีไ่ด้รับจากสหกรณ์ 2,110,000  บาท 
 

เงินทีไ่ด้รับจากหน่วยงานต้นสังกดั 
1. เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (3 X 30,000)  เป็นเงิน  90,000  บำท 
2. เงินบ ำเหน็จตกทอด                                       500,000  บำท   

(สมมุติวำ่รับมำแลว้ตอนมีชีวติ  400,000 บำท) 
หมำยเหตุ 

1. บ ำเหน็จตกทอด  = 30 x  เงินบ ำนำญรำยเดือน  กรณีสมำชิก 
คนน้ีเงินเดือน 30,000  บำท  จึงไดบ้  ำเหน็จตกทอด  900,000  บำท  แต่สมมุติ
วำ่รับมำแลว้เป็นบ ำนำญยงัชีพ  400,000  บำท) 

2. ติดต่อหน่วยงำนตน้สังกดั และควรท ำหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บ 
ผลประโยชน์ไวต้อนมีชีวติอยู ่

รวมเงินทีไ่ด้รับจากต้นสังกดั   590,000  บาท 
เงินทีไ่ด้รับจาก สกสค. 

1. เงิน ชพค. (ตอ้งสมคัร)    970,000 บำท 
2. เงิน ชพส. (ตอ้งสมคัร)    370,000 บำท 

รวมเงินทีไ่ด้รับจาก สกสค. 1,340,000 บาท 
 

                        รวมเงินทีท่ายาทจะได้รับทั้งส้ิน               4,040,000 บาท  
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บนัทึกประวตัิส่วนตวั 

******** 
 

1. ช่ือ – สกุล.......................................................................................... 
2. เลขท่ีสมำชิกสหกรณ์......................................................................... 
3. วนัสมคัรเป็นสมำชิก......................................................................... 
4. ท่ีอยู.่.................................................................................................. 
5. เบอร์โทรศพัท.์.................................มือถือ....................................... 

ID Facebook………………………email address………………… 
Line ID……………………………………………………………. 

6. สมำชิกหน่วยงำนอ่ืน 
6.1 สมำคมฌำปนกิจฯ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต 

   เป็น    เลขท่ี...........................  
   ไม่เป็น     

6.2 สมำคมฌำปนกิจฯ ครูไทย 
   เป็น    เลขท่ี...........................  
   ไม่เป็น     

6.3 สมำคมฌำปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   เป็น    เลขท่ี...........................  
   ไม่เป็น     

6.4 ช.พ.ค...............................เลขท่ี.......................... 
ช.พ.ส...............................เลขท่ี......................... 
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บนัทึกเพิม่เติม 
******** 
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