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าราร
สหกรณ�ออมทรัพย�ครูป�ตตานี จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�ครูป�ตตานี จํากัด

5 ธันวาคม 2565
วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติรพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

วนัชาตแิละวนัพอ่แหง่ชาติวนัชาตแิละวนัพอ่แหง่ชาติ

นอ้มราํลึกในพระมหากรณุาธคิณุอันหาที�สดุมไิด้นอ้มราํลึกในพระมหากรณุาธคิณุอันหาที�สดุมไิด้
ขา้พระพุทธเจา้ คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการขา้พระพุทธเจา้ คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ

เจา้หนา้ที�และสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รปู�ตตาน ีจาํกัดเจา้หนา้ที�และสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รปู�ตตาน ีจาํกัด
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สรุปผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบในรอบ 9 เดอืน
ตั�งแตม่กราคม-กนัยายน  สาํหรับป� 2563, 2564, 2565

      วธีิเขา้ระบบสอบถามขอ้มลูผา่นเวบ็ไซต์วธีิเขา้ระบบสอบถามขอ้มลูผา่นเวบ็ไซต์

ระบบสอบถามขอ้มลูระบบสอบถามขอ้มลู
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูป�ตตานี จํากดัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูป�ตตานี จํากดั

1. เขา้เวบ็ไซตส์หกรณ์ออมทรัพยค์รูป�ตตานี จํากดั
www.pntsc.com
2. คลกิชอ่งแรกของแทบ็ระบบสอบถามขอ้มลู
พมิพเ์ลขที�สมาชกิสหกรณ์ฯ ของทา่นเอง
3. คลกิที�ชอ่งที� 2 พมิพร์หสัผา่น คอื 
เลขบตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั
4. คลกิปุ�มเขา้สูร่ะบบ

ข้อมูลสว่นตัวด้านการเงิน
บัญชเีงินฝาก
สญัญาเงินกู้
การค�าประกัน
ผู้รับผลประโยชน์
การสง่หุน้
การสง่เรียกเก็บประจําเดือน
คํานวณการสง่เงินกู้

สอบถามขอ้มลู
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มมุดีๆ  เพื�อสมาชกิมมุดีๆ  เพื�อสมาชกิ



การปรับเงนิกู ้ประเภทสามญัการปรับเงนิกู ้ประเภทสามญั

เงนิกูส้ามญัหมนุเวยีน (สม.) อตัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ตอ่ป� 
            สาํหรับสมาชกิที�เป�นขา้ราชการ
            - เป�นสมาชกิไมน้่อยกวา่ 1 ป� 
            - วงเงินกู้สามญัหมนุเวยีน สงูสดุไมเ่กิน 3,000,000 บาท
(สามลา้นบาทถ้วน)
            - สมาชกิที�เป�นขา้ราชการ ใหกู้ร้วมกนัทกุสญัญา                   
ไมเ่กนิ 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น)
             สาํหรับสมาชกิที�เป�นพนักงานราชการหรือครูโรงเรียน
เอกชน
              - เป�นสมาชกิไมน้่อยกวา่ 1 ป�
              - สมาชกิที�เป�นพนักงานราชการ ใหกู้้รวมกันทกุสญัญา
ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น)
              - สมาชกิที�สงักดัโรงเรียนเอกชน ใหกู้้รวมกันทกุสญัญา
ไมเ่กนิ 1,300,000 บาท (หนึ�งลา้นสามแสนบาทถว้น)

เงนิกูส้ามญัสวสัดกิาร (สด.) อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ตอ่ป�
             สาํหรับสมาชกิที�เป�นขา้ราชการ
             - เป�นสมาชกิไมน้่อยกวา่ 1 ป� 
             - วงเงินกูส้ามญัสวสัดกิาร สงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท
(หนึ�งลา้นบาทถ้วน)
             สาํหรับสมาชกิที�เป�นพนักงานราชการหรือครูโรงเรียน
เอกชน
             - เป�นสมาชกิไมน้่อยกวา่ 1 ป� 
             - สมาชกิที�เป�นพนักงานราชการ ใหกู้ร้วมกันทกุสญัญา
ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น)
             - สมาชกิที�สงักดัโรงเรียนเอกชน ใหกู้้รวมกันทกุสญัญา
ไมเ่กนิ 1,300,000 บาท (หนึ�งลา้นสามแสนบาทถว้น)
             สมาชกิที�ยื�นกู้จะต้องมเีงนิเดือนสทุธิคงเหลอืไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 30 โดยไมนั่บรวมเงนิคา่เสี�ยงภยั และเงนิเดอืนตกเบกิ
             สมาชกิที�อาย ุ55-60 ป� จะตอ้งมเีงนิเดอืนสทุธิคงเหลอื
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 โดยไมนั่บรวมเงนิวทิยฐานะ เงนิเดอืน
ตกเบิก เงินประจําตําแหน่ง และคา่เสี�ยงภยั
              สมาชกิที�กูเ้งินสามญัไวก้บัสหกรณ์ จะขอกู้สญัญาใหม่
ได้ต่อเมื�อได้ชาํระหนี�เงนิกูส้ญัญากอ่นครบ 12 งวดแลว้ ทั�งนี�          
ใหนํ้าเงินกู้ที�ได้รับตามสญัญาใหมช่าํระหนี�สญัญาเดมิใหเ้สร็จสิ�น
ก่อน ในกรณีที�สมาชกิกูเ้งนิสามญัไวก้บัสหกรณ์และเคยผดินัด
ชาํระหนี�เงินกูท้กุประเภทกบัสหกรณ์ไมว่า่งวดหนึ�งงวดใด หรือ 
 ทั�งจํานวนก่อนวนัยื�นคาํขอกูเ้งนิสญัญาใหม ่ตอ้งชาํระหนี�เงนิกู้
สญัญาก่อนเป�นปกติจํานวน 3 งวดเดอืนติดต่อกัน จึงจะสามารถ
ยื�นกูใ้หมไ่ด้ ทั�งนี� ใหนํ้าเงนิกูท้ี�ไดรั้บตามสญัญาใหมช่าํระหนี�
สญัญาเดิมใหเ้สร็จสิ�นกอ่น

การกูเ้งนิสามญั กาํหนดใหม้หีลักประกนัเงนิกู ้ดงันี�
             - ทนุเรือนหุน้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของวงเงนิกู้
             - สมาชกิที�ยื�นกู ้จะตอ้งมหีลกัประกนัเงนิกู้เพยีงพอ           
กบัวงเงนิกูอ้ยูก่่อนแลว้
            หลกัประกนัสาํหรับเงนิกู้
            การค�าประกนัดว้ยบุคคล
             - สมาชกิ 1 คน ค�าประกนัลกูหนี�สญัญาสามญัหมนุเวยีน
ไดไ้มเ่กนิ 10 คน 
             - สมาชกิที�มคีูส่มรสเป�นสมาชกิดว้ยจะค�าประกัน         
 ซึ�งกันและกนัหรือจะค�าประกนับคุคลเดียวกนัไมไ่ด้
             เกณฑว์งเงนิกูย้มืเงนิ
         - วงเงนิกู้ไมเ่กนิ 300,000 บาท ใชบุ้คคลค�าประกนั 1 คน
เป�นขา้ราชการ 1 คน
        - วงเงนิกู้เกนิ 300,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 600,000 บาท  
 ใชบ้คุคลค�าประกนั 2 คน เป�นขา้ราชการอย่างน้อย 1 คน
        - วงเงนิกู้เกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 900,000 บาท  
 ใชบ้คุคลค�าประกนั 3 คน เป�นขา้ราชการอยา่งน้อย 2 คน
        - วงเงนิกู้เกนิ 900,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,200,000 บาท
ใชบ้คุคลค�าประกนั 4 คน เป�นขา้ราชการอยา่งน้อย 3 คน
        - วงเงนิกู้เกนิ 1,200,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 1,500,000 บาท
ใชบ้คุคลค�าประกนั 5 คน เป�นขา้ราชการอยา่งน้อย 4 คน
        - วงเงนิกู้เกนิ 1,500,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 1,800,000 บาท
ใชบ้คุคลค�าประกนั 6 คน เป�นขา้ราชการอยา่งน้อย 5 คน
        - วงเงนิกู้เกนิ 1,800,000 บาท แตไ่มเ่กิน 2,100,000 บาท
ใชบ้คุคลค�าประกนั 7 คน เป�นขา้ราชการอยา่งน้อย 6 คน
        - วงเงนิกู้เกนิ 2,100,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 2,400,000 บาท
ใชบ้คุคลค�าประกนั 8 คน เป�นขา้ราชการอยา่งน้อย 7 คน
       - วงเงนิกู้เกนิ 2,400,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 2,700,000 บาท
ใชบ้คุคลค�าประกนั 9 คน เป�นขา้ราชการอยา่งน้อย 8 คน
       - วงเงนิกู้เกนิ 2,700,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 3,000,000 บาท
ใชบ้คุคลค�าประกนั 10 คน เป�นขา้ราชการอยา่งน้อย 9 คน

           ทาํหนังสอืสญัญากูแ้ละหนังสอืค�าประกนัตามแบบของ
สหกรณ์ฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี� อย่างละ 1 ชดุ 
พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง
        - สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ
หรือสาํเนาบตัรสมาชกิสหกรณ์ฯ ของผูกู้แ้ละผูค้�าประกนั
        - สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้แ้ละผูค้�าประกนั
        - สาํเนาใบรับรองการจ่ายเงนิเดอืน (สลปิเงนิเดอืน)
เดอืนลา่สดุของผูกู้้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาลงชื�อรับรอง
        - สาํเนาบญัชธีนาคารกรุงไทยหรือบญัชเีงนิฝากสหกรณ์ฯ
หน้าแรก
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เงนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉิน (ฉฉ.) อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ตอ่ป�
             สาํหรับสมาชกิที�เป�นขา้ราชการ ใหกู้้ไดไ้มเ่กินร้อยละ 
90 ของมลูคา่หุน้ของผูกู้ ้ณ วนัยื�นกู ้แตไ่มเ่กนิ 200,000 บาท
             สาํหรับสมาชกิที�เป�นพนักงานราชการและครูโรงเรียน
เอกชน ใหกู้้ได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่หุน้ของผูกู้ ้ณ วนัยื�นกู ้
แต่ไมเ่กิน 200,000 บาท 
            กรณีผูกู้เ้ป�นพนักงานราชการ ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กินร้อยละ 90 
ของมลูคา่หุน้ของผู้กู้ ณ วนัยื�นกู ้และวงเงนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉิน                      
เมื�อรวมกับเงินกู้สามญัทกุประเภทแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 2,000,000 บาท 
(สองลา้นบาทถ้วน) 
            กรณีผู้กู้เป�นครูสงักัดโรงเรียนเอกชน ใหกู้้ไดไ้มเ่กินร้อยละ 90 
ของมูลค่าหุน้ของผู้กู้ ณ วนัยื�นกู้และไม่เกิน 1,300,000 บาท                             
 (หนึ�งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
            สมาชกิที�ยื�นกู้จะต้องมเีงนิเดือนสทุธิคงเหลอืไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 30 โดยไมนั่บรวมเงนิคา่เสี�ยงภยั และเงนิเดอืนตกเบกิ
            สญัญากู้มอีาย ุ60 งวดนับแตว่นัทาํสญัญา
            เมื�อผู้กูช้าํระหนี�แลว้หากยงัไมค่รบกาํหนดสญัญา 
ผู้กู้อาจเบิกเงินกู้สว่นที�เหลอืไดต้ลอดระยะเวลาของสญัญากู้
            สมาชกิที�กู้เงินเพื�อเหตฉุุกเฉินไวก้บัสหกรณ์ จะขอกู้
สญัญาใหมไ่ดต้อ่เมื�อไดช้าํระหนี�เงนิกูส้ญัญาก่อนครบ 3 งวดแลว้
ทั�งนี� ใหนํ้าเงินกู้ที�ไดรั้บตามสญัญาใหมช่าํระหนี�สญัญาเดมิ
ใหเ้สร็จสิ�นก่อน
            หลักประกนัสาํหรับเงนิกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉิน ซึ�งอยูภ่ายใน
ข้อกําหนดไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่หุน้ของตนเอง ไมต่อ้ง
มหีลกัประกันอยา่งอื�นอีก
              กาํหนดใหม้กีารชาํระหนี�ทั�งหมดไมเ่กนิ 60 งวด

              การทาํสญัญากูเ้งนิเพื�อเหตฉุุกเฉินใหผู้กู้ป้ฏิบตั ิ ดงันี�
      ทําหนังสอืสญัญากูต้ามแบบของสหกรณ์ฯ พร้อมเอกสาร
หลกัฐาน ดังต่อไปนี� อย่างละ 1 ชดุ พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง
      - สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชนหรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ
หรือสาํเนาบัตรสมาชกิสหกรณ์ของผูกู้ ้
      - สาํเนาใบรับรองการจ่ายเงนิเดอืน (สลปิเงนิเดอืน ) 
เดือนลา่สดุของผูกู้้ ใหผู้บั้งคบับัญชาลงชื�อรับรอง 
      - ผู้กูล้งลายมอืชื�อในหนังสอืสญัญากูต้อ่หน้าเจ้าหน้าที� 
สหกรณ์ฯ ผู้ลงลายมอืชื�อเป�นพยานในหนังสอืสญัญากู ้ตอ้งเป�น
สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพยค์รูป�ตตานี จํากดั
         กรณีผู้บังคบับญัชาของสมาชกิบํานาญ ใหค้ณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูป�ตตานี จํากดั เป�นผูล้งนาม
รับรอง
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การเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยเงินใหกู้ทุ้กประเภทการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยเงินใหกู้ทุ้กประเภท

        เพื�อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะทางการเงนิของสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูป�ตตานี จํากดั  รวมถงึสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตลาดการเงนิในป�จจุบนั        
จึงเหน็สมควรเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยใหกู้้ยมืทุกประเภท 
         คณะกรรมการดาํเนินการชดุที� 64  ในคราวประชมุ ครั�งที� 2/2565
เมื�อวนัที� 26 มนีาคม  2565 มีมตเิหน็ชอบใหเ้ปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย
เงนิใหกู้ย้มืทกุประเภท จากร้อยละ 6.00 ตอ่ป� เป�นอตัราร้อยละ 5.75 ตอ่ป�

การเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยเงินฝากทุกประเภทการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยเงินฝากทุกประเภท
และอัตราดอกเบี�ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื�นและอัตราดอกเบี�ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื�น

         เพื�อใหอ้ตัราดอกเบี�ยเงนิรับฝากของสหกรณ์ฯ ประเภทออมทรัพย ์          
ทกุประเภท และเงนิรับฝากจากสหกรณ์อื�น สอดคล้อง และเหมาะสมกับ
สภาวะทางการเงนิของสหกรณ์ฯ และตลาดการเงนิป�จจุบนั
         คณะกรรมการดําเนินการชดุที� 64ในคราวประชมุครั�งที� 3/2565      
 เมื�อวนัที� 30 เมษายน2565 มมีตเิหน็ชอบใหเ้ปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย            
เงนิรับฝากทกุประเภทและเงนิรับฝากจากสหกรณ์อื�น ดงันี�

1. ประเภทออมทรัพยท์ั�วไป
      จากร้อยละ  1.00  ตอ่ป� เป�นร้อยละ  0.75  ตอ่ป�

2. ประเภทออมทรัพยพ์เิศษ
  - เงนิฝากตั�งแต ่10,000 บาท - 10 ลา้นบาท  อตัราดอกเบี�ย 2.75% ตอ่ป�
  - เงนิฝากมากกวา่ 10 ลา้นบาท - 20 ลา้นบาท  อตัราดอกเบี�ย 3.00% ตอ่ป�
  - เงนิฝากมากกวา่ 20 ลา้นบาทขึ�นไป  อตัราดอกเบี�ย 3.25% ตอ่ป�

3. ประเภทเงนิรับฝากจากสหกรณ์อื�น
  - เงนิฝากตั�งแต ่100 บาท - 15ลา้นบาท  อตัราดอกเบี�ย 2.00% ตอ่ป�
  - เงนิฝากมากกวา่ 15 ลา้นบาท- 25 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ย 2.25% ตอ่ป�
  - เงนิฝากมากกวา่ 25 ลา้นบาท- 40 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ย 2.50% ตอ่ป�
  - เงนิฝากมากกวา่ 40 ลา้นบาทขึ�นไป อตัราดอกเบี�ย 2.75% ตอ่ป�

4. ประเภทออมทรัพยม์เีป�าหมาย
     จากร้อยละ 3.00 ตอ่ป� เป�นร้อยละ 2.75 ตอ่ป� (ไมท่บตน้)
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           วงเงนิกูย้มืไมเ่กนิ 600,000 บาท
 (หกแสนบาทถว้น)
  

       ผู้กูต้อ้งเป�นสมาชกิประเภทสามัญของสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูป�ตตานี จํากดั มาแลว้ไมน้่อยกวา่          
 12 งวดเดอืน และมทีนุเรือนหุน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20
ของวงเงนิกู้
     

       การผ่อนชาํระ ผอ่นชาํระได ้ ไมเ่กนิ 240 งวด                            
โดยชาํระตน้เงนิพร้อมดอกเบี�ยเป�นงวดรายเดอืน           
เทา่กนัทกุเดอืน ในอตัราร้อยละ 5.75 บาทตอ่ป�
      กรณีผูกู้เ้ป�นขา้ราชการตอ้งชาํระหนี�ใหแ้ล้วเสร็จ
ภายในอาย ุ 90  ป�บริบรูณ์ และกรณีผู้กูเ้ป�นเจ้าหน้าที�
สหกรณ์ฯ พนักงานราชการ และครูสงักดัโรงเรียน
เอกชน ตอ้งชาํระหนี�ใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุ60 ป�บริ
บรูณ์
 

      เงนิเดอืนคงเหลอืสทุธิไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30               
ไมร่วมเงนิเสี�ยงภยัพื�นที�พเิศษ ทั�งนี� เวน้แต ่ในกรณี             
ที�คณะกรรมการเงนิกู ้หรือคณะกรรมการดาํเนินการ
เหน็วา่มเีหตสุมควร จะพจิารณาเป�นอยา่งอื�นกไ็ด้
      สมาชกิผดินัดชาํระหนี�ไมว่า่ในฐานะผูกู้้  ผูค้�า
ประกนั หรือหกัชาํระหนี� ณ ที�จ่ายไมไ่ด ้ หรือมหีมาย
ศาลอายดัสทิธิเรียกร้อง เงนิป�นผล เงนิเฉลี�ยคืน ไมม่ี
สทิธิ�ยื�นกูต้ามโครงการนี� เวน้แตใ่นกรณี ที�คณะ-
กรรมการเงนิกู ้หรือคณะกรรมการดาํเนินการเหน็วา่
มเีหตสุมควร จะพจิารณาเป�นอยา่งอื�นกไ็ด้
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โครงการเงนิกูส้นิเชื�ออเนกประสงค์โครงการเงนิกูส้นิเชื�ออเนกประสงค์

ทาํหนังสอืสญัญากูแ้ละหนังสอืค�าประกันตาม
แบบของสหกรณ์ฯ กาํหนด พร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานพร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง ดงัตอ่ไปนี�  

      การทาํสญัญา “เงนิกูส้นิเชื�ออเนกประสงค”์               
ใหป้ฏบิตั ิดงันี�

  เอกสารผูกู้้
        - สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนหรือสาํเนาบตัร
ขา้ราชการหรือสาํเนาบตัร สมาชกิสหกรณ์ฯ           
 จํานวน  2  ฉบบั  
        - สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบบั 
        - สาํเนาใบรับรองการจ่ายเงนิเดอืน  (สลปิเงนิ
เดอืน) เดอืนลา่สดุ โดยใหผู้บ้งัคบับัญชาลงชื�อรับรอง
จํานวน  1  ฉบบั
        - สาํเนาหน้าสมดุบญัชธีนาคารกรุงไทย           
 จํานวน  1  ฉบบั
  เอกสารผูค้�าประกนั
        - สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนหรือสาํเนาบตัร
ขา้ราชการหรือสาํเนาบตัร สมาชกิสหกรณ์ฯ        
 จํานวน 1 ฉบบั 
        - สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน 1 ฉบบั
        - ผูกู้ล้งลายมอืชื�อในหนังสอืสญัญากูต้อ่หน้า         
เจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ เทา่นั�น 
        - ผูค้�าประกนัไมต่อ้งมาลงลายมอืชื�อตอ่หน้า         
เจ้าหน้าที�  สหกรณ์ฯ โดยใหถ้า่ยรูปผูกู้แ้ละผูค้�า
ประกนัขณะลงลายมอืชื�อค�าประกนั แลว้พมิพรู์ปภาพ
โดยพมิพเ์ป�นภาพสลีงในกระดาษ A4 และลงลายมอื
ชื�อผูค้�าประกนัดา้นล่างรูปภาพ เพื�อประกอบหนังสอื
สญัญาค�าประกนั
        - ผูกู้แ้ละผูค้�าประกนัที�มคีูส่มรส จะตอ้งใหคู้่
สมรสลงลายมอืชื�อยนิยอมใหกู้เ้งนิและหรือค�าประกนั
ตามแบบของสหกรณ์ฯ กาํหนด

                     สมาชกิยื�นคาํขอกูไ้ด้
ตั�งแต ่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2565 ถงึ 

วนัที� 23 ธันวาคม 2565 



วารสารเพื�อการประชาสมัพนัธ์วารสารเพื�อการประชาสมัพนัธ์      สหกรณ์ออมทรัพยค์รูป�ตตานี จํากดัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูป�ตตานี จํากดั 55



โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด

ประธานกลุ่มสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีหน่วยหักเงิน

ข้าราชการบํานาญ

สมาชิกท่ัวไป
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
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ไไ

สวสัดกิารสมาชกิสวสัดกิารสมาชกิ

QR : Facebook

QR : Website

QR : Line

  เงนิกองทนุสงเคราะหส์มาชกิถงึแกก่รรม (500,000)เงนิกองทนุสงเคราะหส์มาชกิถงึแกก่รรม (500,000)
  เงนิชว่ยเหลอืศพเงนิชว่ยเหลอืศพ
  เงนิชว่ยเหลอืกรณีคูส่มรสเสยีชวีติเงนิชว่ยเหลอืกรณีคูส่มรสเสยีชวีติ
  เงนิชว่ยเหลอืกรณีครอบครัวสมาชกิเสยีชวีติเงนิชว่ยเหลอืกรณีครอบครัวสมาชกิเสยีชวีติ
  เงนิสงเคราะหส์มาชกิที�เป�นสมาชกิ 50 ป�ขึ�นไปเงนิสงเคราะหส์มาชกิที�เป�นสมาชกิ 50 ป�ขึ�นไป
  เงนิสวสัดิการผูป้ �วยในเงนิสวสัดิการผูป้ �วยใน
  เงนิสวสัดิการผูป้ �วยตดิเตียงเงนิสวสัดิการผูป้ �วยตดิเตียง
  โครงการ Happy Birthday สขุใจในวนัเกดิโครงการ Happy Birthday สขุใจในวนัเกดิ

11..
22..
33..
44..
55..
66..
77..
88..

ชอ่งทางในการใหบ้ริการ

         0-7333-6209

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูป�ตตานี จํากดัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูป�ตตานี จํากดั

                                          ตอ่ 101 - ผู้จัดการ           ตอ่ 102 - รองผู้จัดการ  
ตอ่ 103 - ประธาน            ตอ่ 104 - ฝ�ายธุรการ     ตอ่ 105 - ฝ�านสนิเชื�อ  
ตอ่ 106 - ฝ�ายการเงนิ       ตอ่ 107 - ฝ�ายบญัช ี       ตอ่ 108 - ฝ�ายประมวลผล  
ตอ่ 109 - นิตกิร                 ตอ่ 110 - เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ฯ 

การสมคัรสมาชกิใหม่การสมคัรสมาชกิใหม่
1. ยื�นใบสมัครตามแบบที�สหกรณ์ฯ กําหนด1. ยื�นใบสมัครตามแบบที�สหกรณ์ฯ กําหนด  
2. แนบหลกัฐาน2. แนบหลกัฐาน  
          2.1 สาํเนาบตัรข้าราชการหรือบัตรประชาชน2.1 สาํเนาบตัรข้าราชการหรือบัตรประชาชน  
          2.2 สาํเนาทะเบียนบา้น2.2 สาํเนาทะเบยีนบา้น  
          2.3 กรณีเป�นครูหรือทํางานในโรงเรียนเอกชน2.3 กรณีเป�นครูหรือทํางานในโรงเรียนเอกชน  
                        ต้องแนบคาํสั�งบรรจุแต่งตั�ง, สาํเนาบัตรคุรุสภาต้องแนบคาํสั�งบรรจุแต่งตั�ง, สาํเนาบัตรคุรุสภา  
                        หรือหนังสอืรับรองสถานภาพสมาชกิคุรุสภาหรือหนังสอืรับรองสถานภาพสมาชกิคุรุสภา  
          2.4 กรณีพนักงานราชการใหแ้นบสญัญาจ้าง2.4 กรณีพนักงานราชการใหแ้นบสญัญาจ้าง  
3. ใหผู้บ้งัคบับญัชารับรอง3. ใหผู้บ้งัคบับญัชารับรอง  
          3.1 สงักดัโรงเรียน / สถานศึกษา ที�เรียกชื�ออย่างอื�น3.1 สงักดัโรงเรียน / สถานศึกษา ที�เรียกชื�ออย่างอื�น  
                      ผูรั้บรองคอื ผู้บริหารสถานศึกษาผูรั้บรองคอื ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
4. ข้าราชการบาํนาญใหก้รรมการเป�นผู้รับรองแทน4. ข้าราชการบาํนาญใหก้รรมการเป�นผู้รับรองแทน

"สหกรณ์มั�นคง สมาชกิมั�นใจ
บริการโปร่งใส  ใสใ่จดา้นบริการ"

www.pntsc.com

คณะผูจั้ดทาํคณะผูจั้ดทาํ
วารสาร สอ.ครูป�ตตานี จํากดัวารสาร สอ.ครูป�ตตานี จํากดั ที�ปรึกษาที�ปรึกษา

ฝ�ายการศกึษาและประชาสมัพนัธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูป�ตตานี จํากดั
31/4 ม.4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมแิล 
อ.เมอืง จ.ป�ตตานี 94000
โทรศพัท์ 0-7333-6209, 07333-7070
โทรสาร 0-7333-7967

นายศริิชยั  ขวญัแกว้   รองประธานคนที� 1 รักษาการ
                                     ประธานกรรมการดาํเนินการ
นายชยักจิ  ชะดารัตน์  รองประธานคนที� 2
นายอัษฏาวธุ  สวุตัถ ี กรรมการแลัเหรัญญิก
นายประภาส  เพช็รไทยพงค ์  กรรมการและเลขานุการ

บรรณาธิการบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ

นายศริิชยั  ขวญัแกว้   รองประธานคนที� 1 รักษาการ
                                     ประธานกรรมการดาํเนินการ

นายอุดมเกยีรต ิ รักทรัพย์
นายสนิท  สกลุมณี
นายกาํธร  อินศรีสวสัดิ�
นางปาณิสรา  จาตเิกตุ
นางสาวสราภรณ์  สงวาริน


