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พระราชด ารสั 

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

 
“ การกูเ้งนิ  เงนิน ัน้ตอ้งใหเ้กดิประโยชน ์มิใช่กูส้ าหรบัไปเล่น 
ไปท าอะไรท่ีไม่เกดิประโยชน ์ ถา้กูเ้งนิแลว้ท าใหมี้รายได ้

กเ็ท่ากบัใชห้นี้ได ้ ไม่ตอ้งติดหนี้ ไม่ตอ้งเดอืดรอ้น ไม่ตอ้งเสยีเกยีรติ ” 

 
พระราชทาน เมือ่วนัที่ 4 ธนัวาคม 2540 

เกีย่วกบัการด าเนนิชีวิตส าหรบัประชาชน ปี 2541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค าขวญั / นโยบายคณะกรรมการด าเนนิการ ชดุท่ี 62 

 

ค าขวญั 
 

   สหกรณม์ัน่คง  สมาชิกมัน่ใจ 

 บริหารโปร่งใส  ใส่ใจดา้นบริการ 

 

วิสยัทศัน ์
 

“เป็นองคก์รดา้นธุรกิจท่ีมีความมัน่คง   สมาชิกรบับริการดว้ยความมัน่ใจ   พฒันาสู่ความ 
    เป็นเลิศในระดบัสากล” 

     

                  

พนัธกิจ 

   1.    บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ   
2. ระดมเงินออมเพื่อความมัน่คงขององคก์ร 
3. จดัระบบบริการสินเช่ืออยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. จดัสวสัดิการและพฒันาบุคคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
5. จดัระบบประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 
6. พฒันาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ 
 
 

 
นโยบายคณะกรรมการด าเนินการ  

 

1. พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมใหส้มาชิกมีการออมอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
3. ส่งเสริมระบบการใหบ้ริการสินเช่ือและเพิ่มประสิทธิภาพการช าระหน้ี 
4. ส่งเสริมใหมี้สวสัดิการและพฒันาศกัยภาพบุคลากรและสมาชิกอยา่งทัว่ถึง 
5. ส่งเสริมใหมี้การประชาสัมพนัธ์อยา่งหลากหลาย 
6. พฒันาสหกรณ์ให้เป็นองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 
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อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 

ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็นผูด้  าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่ง ของสหกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

(2)  ควบคุมการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
(3)  ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดี

และปลอดภยั และพร้อมท่ีจะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
(4)  เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5)  ควบคุมดูแลการจดัท างบดุล รวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงาน

ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
(6)  พิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา

เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 
(7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเงินกู้ 
 

ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัอนุมติัการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(2)  ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และเม่ือเห็น

วา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งก าหนดใหผู้กู้ ้จดัการแกไ้ขใหคื้นดี ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

(3)  ดูแลและติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
(4)  สอบสวนเบ้ืองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้

หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผอ่นผนั 
หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 
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อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์ 
 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์มีอ านาจและหนา้ท่ีด าเนินกิจการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั    
ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูท่ี้                             
สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์ หลกัวธีิการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะประโยชน์ รวมทั้งผลงานของ                            
สหกรณ์ใหส้มาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ 

(3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
(4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวธีิการออมทรัพย ์และการใชจ่้ายเงินอยา่ง                         

รอบคอบ ตลอดจนวชิาการต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคล่ือนไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและนอก        

ประเทศ เพื่อน าตวัอยา่งท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่              
สมาชิกตามความเหมาะสม 

 

สมำชิกภำพ 
คุณสมบัติของผู้สมคัรเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตำนี จ ำกดั 

 

 

1.  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
2.  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
3.   ก.  เป็นขา้ราชการประจ า  ขา้ราชการบ านาญ  ลูกจา้งประจ า หรือพนกังานราชการ ซ่ึงไดรั้บเงินเดือน   
          เงินบ านาญ   ค่าจา้ง  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าจงัหวดัปัตตานี  หรือ 

ข. เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งประจ าในสหกรณ์น้ี  หรือ 
ค. เป็นสมาชิกคุรุสภา  ซ่ึงท างานประจ าในโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัปัตตานี  หรือ 
ง. เป็นพนกังานหรือลูกจา้งประจ า  ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารศึกษา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปัตตานีและ 
จ. เป็นขา้ราชการประจ าหรือลูกจา้ง  ซ่ึงไดรั้บเงินเดือนประจ าสังกดัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต

ปัตตานี  จงัหวดัปัตตานี 
4.   เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
5.   มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น  ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
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             กำรสมคัรเป็นสมำชิก 
 

1.   ยืน่ใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  (สีเหลือง) 
2.   แนบหลกัฐาน 
 2.1   ส าเนาบตัรขา้ราชการหรือบตัรประชาชน 
 2.2   ส าเนาทะเบียนบา้น 
 2.3   กรณีเป็นครูหรือท างานในโรงเรียนเอกชน  ตอ้งแนบค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง , ส าเนาบตัรคุรุสภา   

        หรือหนงัสือรับรองสถานภาพสมาชิกคุรุสภา 
2.4   กรณีพนกังานราชการใหแ้นบสัญญาจา้ง 

3.   ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้รับรอง 
 3.1   สังกดัโรงเรียน / สถานศึกษา  ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  ผูรั้บรองคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
4.   ขา้ราชการบ านาญใหก้รรมการเป็นผูรั้บรองแทน 
 

กรณผู้ีสมคัรเคยเป็นสมำชิกมำแล้ว 
 

กรณีลาออก -  จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งลาออกมาแลว้อยา่งนอ้ย  1  ปี 
กรณีถูกใหอ้อก -  จะตอ้งออกมาแลว้อยา่งนอ้ย  2  ปี 
 

บัตรประจ ำตัวสมำชิก 
 

  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการพิจารณารับเขา้เป็นสมาชิกแลว้ สมาชิกตอ้งกรอกแบบฟอร์มค าขอมีบตัรพร้อมแนบ
รูปถ่ายขนาด  1  น้ิว  จ  านวน 1 รูป  สมาชิกติดต่อรับบตัรดงักล่าวไดท่ี้สหกรณ์ และบตัรประจ าตวัของสมาชิกน้ี    
สามารถน ามาใชติ้ดต่อท าธุรกรรมกบัสหกรณ์  ไดทุ้กกรณี 
 

สิทธิหน้ำทีใ่นฐำนะสมำชิก 
ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตาม

จ านวนท่ีจะถือครบถว้น    เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 
 

(ก) สิทธิของสมำชิก มีดังนี้ 
(1) เขา้ประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ  ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อ่ืนของสหกรณ์ 
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(ข) หน้ำที่ของสมำชิก มีดังนี้ 
(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เขา้ประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม็แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
 
 

สมำชิกย้ำยสังกดั     สมาชิกท่ียา้ย  หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน  และประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งข้ึนในสังกดันั้น หากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบัใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการ
ด าเนินการไดมี้มติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนั้นมีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุน้และเงินกูท่ี้ตนมีอยูใ่น
สหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ท่ีตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุน้  เงินกู ้ และเงินฝาก  (ถา้มี)  
ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูต่่อสหกรณ์ใหต้ามวธีิการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 
เหตุทีส่มำชิกต้องออกจำกสหกรณ์ออมทรัพย์  มสีำเหตุดังนี ้

 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 32  
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
(7) โอนไปสหกรณ์อ่ืนตามระเบียบสหกรณ์ 

 
 

กำรลำออกจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

  สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีต่อสหกรณ์ออมทรัพย ์ ทั้งในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพยไ์ด ้ 
โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
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กำรให้ออกจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกสมำชิกสหกรณ์  ด้วยสำเหตุดังนี ้

 

1.   ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้หรือไม่ถือหุ้นคร้ังแรก 
2.   ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน  โดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
3.   น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหกู้น้ั้น 
4.   ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูท่ี้บกพร่องให้คืนดีภายในเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
5.   คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลา 2 เดือน หรือผดินดัการส่งเงินงวด 
       ช าระหน้ี 3 คราว 
6.   ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนเองแก่สหกรณ์  เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือเม่ือจะก่อความ 

ผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ หรือผูค้  ้าประกนัหรือเม่ือมีความผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยู ่
7.   จงใจ ฝ่าฝืน ขอ้บงัคบัหรือระเบียบหรือมติของสหกรณ์ออมทรัพย ์ หรือประพฤติการใดๆ  อนัเป็นเหตุ      
 ใหเ้ห็นว่าไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ์ออมทรัพยไ์ม่ว่าประการใดๆ 
 
 

กำรคงสมำชิกภำพ 
 

  สมาชิกท่ีไม่มีเงินเดือนประจ าใหห้กั  ณ  ท่ีจ่าย  หากตอ้งการคงสมาชิกภาพอยูต่อ้งแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาและเม่ือมีเงินเดือนประจ าใหห้กั ณ ท่ีจ่ายตามเดิมตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ออมทรัพย์
ทราบ เป็นหนงัสือพร้อมทั้งแนบใบแจง้ยอดเงินเดือนของสมาชิกดว้ย  และติดต่อช าระเงินส่วนท่ีคา้งช าระ 
 

หุ้น 
 
 

  สมาชิกทุกคนตอ้งส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  ตั้งแต่เดือนแรกท่ีสหกรณ์บอกรับเขา้เป็นสมาชิก  
ตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตนเอง  ตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งนอ้ย   
โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนในวนัท่ีจ่ายเงินเดือนทุกเดือน 

- สหกรณ์  จะคิดเงินปันผลใหเ้ป็นรายเดือน 
- สมาชิกจะถอนหุ้นของตนบางส่วนหรือทั้งหมดในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ไดผู้ท่ี้ขอลาออก 

จากการเป็นสมาชิกจะตอ้งคงหุน้ของตนไว ้ จนถึงวนัท่ีส้ินปีบญัชี จึงจะไดรั้บเงินปันผลส าหรับปีนั้นๆ     
แต่ถา้ถอนหุน้ก่อนส้ินปีบญัชี  จะไม่ไดรั้บเงินปันผลแต่อยา่งใด 
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  สมำชิกทุกคนจะต้องถือหุ้นรำยเดือน ไม่น้อยกว่ำตำมอตัรำส่วนของเงนิได้รำยเดือนของสมำชิก 
ดงัต่อไปนี ้
 

-  เงินไดร้ายเดือนไม่เกิน  10,000 บาท   ตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนไม่นอ้ยกวา่    800   บาท 
- เงินไดร้ายเดือนไม่เกิน  10,001 – 15,000 บาท  ตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนไม่นอ้ยกวา่   1,000 บาท 
- เงินไดร้ายเดือนไม่เกิน  15,001 – 20,000 บาท  ตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนไม่นอ้ยกวา่   1,400 บาท 
- เงินไดร้ายเดือนไม่เกิน  20,001 – 32,000 บาท  ตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนไม่นอ้ยกวา่   1,700 บาท   
- เงินไดร้ายเดือนไม่เกิน  32,001 – 52,000 บาท  ตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนไม่นอ้ยกวา่   2,200 บาท 
- เงินไดร้ายเดือนไม่เกิน  52,001 – 67,000 บาท  ตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนไม่นอ้ยกวา่   2,700 บาท 
- เงินไดร้ายเดือนไม่เกิน  67,001 – เป็นตน้ไป   ตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนไม่นอ้ยกวา่  3,200 บาท 

 
กำรเพิม่หุ้น 

 

  นอกจากหุน้ท่ีสมาชิกส่งเป็นรายเดือนแลว้  สมาชิกสามารถเพิ่มหุน้เพิ่มข้ึนอีกได ้ โดยส่งค่าหุน้นั้น ๆ 
คราวเดียวเตม็มูลค่า 
 

กำรลดเงินค่ำหุ้นรำยเดือน 
 

  สมาชิกท่ีไดส่้งเงินค่าหุน้รายเดือนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  180  เดือน  หรือเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า 200,000 บาท  
และไม่มีหน้ีต่อสหกรณ์ จะลดจ านวนการถือหุน้โดยการยืน่หนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการแต่ตอ้งถือหุน้อยา่งนอ้ย  
20 หุน้ต่อเดือน 
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 กำรโอนสมำชิกภำพ 

ขอโอนไปสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
 
 

1.   ยืน่เร่ืองขอโอนตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  พร้อมแนบส าเนาค าสั่ง โอน / ยา้ย ภายใน 15 วนั  
 นบัตั้งแต่วนัรับค าสั่งโอน / ยา้ย 
2. ปิดบญัชีเงินฝาก (ถา้มี) 
3. ตอ้งด าเนินการโอนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีโอนอตัราเงินเดือนไปจากสังกดัเดิม 
4. สมาชิกพน้จากสมาชิกตั้งแต่วนัท่ีสหกรณ์โอนหุน้ หน้ีเงินกู ้ไปยงัสหกรณ์ท่ีรับโอน (ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บ 
 สวสัดิการใดๆ อีกนอกจากไดรั้บเงินปันผลเฉล่ียคืน หลงัจากประชุมใหญ่มีมติอนุมติัจดัสรร) 
 

ขอโอนมำจำกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
 

1. ยืน่เร่ืองขอโอนท่ีสหกรณ์เดิม 
2. ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี เพื่อรับทราบมติคณะกรรมการว่า  จะรับโอนหรือไม่ หากรับโอน    
     จะด าเนินการขั้นตอนอยา่งไรต่อไป 
3. ผูข้อโอนจะไดรั้บสิทธิในฐานะสมาชิก ตั้งแต่วนัท่ีสหกรณ์ไดรั้บโอนเงินค่าหุน้จากสหกรณ์เดิม 

 

ประโยชน์ทีส่มำชิกจะได้รับเม่ือส้ินปีทำงบัญชี 
 

เงินปันผล 
 

  เม่ือส้ินปีทางบญัชี  สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นใหแ้ก่สมาชิก  ตามมติท่ีประชุมใหญ่จดัสรร   
ทั้งน้ี ในอตัราสูงสุดไม่เกินท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฯ  (ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี)  โดยคิดใหเ้ป็นรายเดือน 
 
 

เงินเฉลีย่คืน 
 

  สมาชิกท่ีกูเ้งินจากสหกรณ์เม่ือส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์จะจ่ายเงินเฉล่ียคืนใหต้ามส่วนจ านวนรวมของดอกเบ้ีย
เงินกู ้ท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่สหกรณ์ในระหว่างปีตามมติท่ีประชุมใหญ่จดัสรร  เงินเฉล่ียคืนน้ีอาจลดลงหรือเพิ่มข้ึนกไ็ด ้ สมาชิก
ท่ีผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี  จะไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีผดินดั 
 
 
 
 
 

- 8 - 



 
 

สวสัดิกำรต่ำงๆ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตำนี จ ำกดั 
ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก 

 

  ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรเงินจ านวนหน่ึง  จากงบประมาณรายจ่าย   เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตร
สมาชิกซ่ึงแบ่งเป็นระดบัได ้ ดงัน้ี 

1. ระดบัก่อนประถมศึกษา ทุนละ   2,000   บาท 
2. ระดบัประถมศึกษา  ทุนละ   2,500   บาท 
3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทุนละ   3,000   บาท 
4. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ   3,500   บาท 
5. ระดบัอุดมศึกษา  ทุนละ   4,000   บาท 

 
 

เงินสงเครำะห์เกีย่วกบัศพ 
เงินสงเครำะห์ทีเ่กีย่วกบักำรศพของสมำชิกน้ัน  มหีลกัเกณฑ์ดังนี้ 

 

1. อายกุารเป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี  มีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์  เก่ียวกบัการศพจ านวน  5,000 บาท 
2. อายกุารเป็นสมาชิกเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีสิทธ์ิไดรั้บเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ 
 จ านวน  10,000 บาท 
3. อายกุารเป็นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี มีสิทธ์ิไดรั้บเงินสงเคราะห์  เก่ียวกบัการศพ 
 จ านวน  15,000 บาท 
4. อายกุารเป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี  แต่ไม่เกิน 20 ปี  มีสิทธ์ิไดรั้บเงินสงเคราะห์  เก่ียวกบัการศพ 
 จ านวน  20,000 บาท 
5.    เป็นสมาชิกเกิน  20  ปีข้ึนไป  มีสิทธ์ิไดรั้บเงินสงเคราะห์  เก่ียวกบัการศพจ านวน  25,000 บาท 
 
 

ในกรณีที่คู่สมรส  ซ่ึงไม่ได้เป็นสมำชิกเสียชีวติ  ให้ได้รับเงนิเพยีงกึง่หน่ึงของอตัรำที่ก ำหนด 
 

กำรตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ 
 

  การตั้งผูรั้บโอนผลประโยชน์ สมาชิกจะท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน เพื่อใหเ้ป็นผูรั้บ
ผลประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์เม่ือสมาชิกเสียชีวิต มอบไวใ้หส้หกรณ์ถือไวก้ไ็ด ้หนงัสือตั้งผูรั้บโอนผลประโยชน์
ดงักล่าวน้ี ตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม  โดยสหกรณ์จดัท าทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

  ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอนเปล่ียนแปลงผูรั้บโอนผลประโยชน์ท่ีท าไวแ้ลว้   กต็อ้งท าเป็นหนงัสือลกัษณะ
ดงักล่าวขา้งตน้  มอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ เม่ือสมาชิกตายสหกรณ์จะจ่าย ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืนและ
ดอกเบ้ีย  รวมทั้งบรรดาทรัพยสิ์นอ่ืนๆ  ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์  คืนใหแ้ก่ผูรั้บโอนผลประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไวห้รือถา้
มิไดต้ั้งไวก้คื็นใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิรับเงินจ านวน
ดงักล่าว 
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หลกัฐำนของผู้รับโอนผลประโยชน์ 
 

1. ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือผูรั้บโอนผลประโยชน์   3  ชุด 
2.  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูรั้บโอนผลประโยชน์    3  ชุด 
 
 

หลกัฐำนของผู้ถึงแก่กรรม 
1. ส าเนาใบมรณบตัรของผูถึ้งแก่กรรม   3   ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูถึ้งแก่กรรม  3   ชุด 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถึ้งแก่กรรม  3   ชุด 
 

ทุนสำธำรณประโยชน์ 
 

  ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหมี้การจดัสรรเงินจ านวนหน่ึงจากก าไรสุทธิ   เรียกว่า  ทุนสาธารณประโยชน์   
เพื่อการศึกษาโดยทัว่ไป  เพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์  เพื่อสาธารณประโยชน์  การกุศลและเพื่อสนบัสนุน 
กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม 
 
 

เงินกองทุนสงเครำะห์สมำชิกถึงแก่กรรม 
 

  เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์   
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ดงัต่อไปน้ี 
 1. สมาชิกท่ีมีอายไุม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ ณ วนัท่ีเสียชีวติ จะไดรั้บเงินสงเคราะห์ศพจากบริษทักรุงไทย-แอกซ่า 
ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น) 
  2. สมาชิกทีมีอายเุกิน 70 ปี บริบูรณ์ ณ วนัท่ีเสียชีวติ จะไดรั้บเงินสงเคราะห์ศพจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ปัตตานี จ  ากดั จ  านวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) 
  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จ ากดั จะน าเงินกองทุนสงเคราะห์ช าระหน้ีของ                                       
สมาชิก (กรณีมีหน้ีกบัสหกรณ์)  เป็นล าดบัแรก และเงินส่วนท่ีเหลือจะจ่ายให้กบัทายาทตามท่ีไดท าหนงัสือแสดง                                
เจตนาตั้งผูรั้บโอนผลประโยชน์ไวแ้ลว้ โดยทายาทจะตอ้งน าหลกัฐานท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้ง  น ามาแสดงเพื่อขอรับ                                   
เงินสงเคราะห์ดงักล่าว  ภายใน  180 วนั   นบัตั้งแต่วนัถึงแก่กรรม  มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธ์ิ 
 

กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 
 

สหกรณ์ให้บริกำรแก่สมำชิกในด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้
 

กำรออมเงิน 
 

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จ ากดั  เกบ็เงินออมใหแ้ก่สมาชิกในลกัษณะของหุน้  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
ในเร่ืองของหุน้ 
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กำรให้เงินกู้ 
 
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตำนี  จ ำกดั  ให้เงินกู้แก่สมำชิก  3 ประเภท  คือ 
1.   เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
2.   เงินกูส้ามญั 
3.   เงินกูพ้ิเศษ 
    (  2 ,  3  กูไ้ดเ้พียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ) 
4.   เงินกูส้ามญัโครงการสวสัดิการคุณภาพชีวิต (สด) 
 
 

กำรสมคัรสมำชิกสมทบ 
 
 

สมำชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบดว้ย
ความสมคัรใจ และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา  
(3) เป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของสมาชิก 
(4) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(6) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้โดยตอ้งมีสมาชิก
สหกรณ์น้ี ไม่น้อยกว่ำสองคนรับรอง และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในวนัท่ียืน่ใบสมคัรเป็นสมาชิก                      
จ  านวนเงิน  100  บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์  จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ  
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนด  ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแลว้ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามท่ีจะถือครบถว้น 

 

สิทธิและหน้ำทีใ่นฐำนะสมำชิกสมทบ 
 

   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ท่ีเฉพาะในส่วนท่ีไม่ขดักบักฎหมายสหกรณ์   
(ก) สิทธิของสมำชิกสมทบ มีดงัน้ี 

(1) มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพื่อแสดงความคิดเห็น 
(2) มีสิทธิฝากเงิน 
(3) มีสิทธิซ้ือหุน้เป็นคร้ังคราว ตามประกาศของสหกรณ์ 

- 11 - 



 
 
 

 (ข) หน้ำที่ของสมำชิกสมทบ มีดงัน้ี 
(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม็แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

(ค) สมำชิกสมทบไม่มีสิทธิในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(1) นบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมกลุ่ม และการประชุมใหญ่ 
(2) การออกเสียงในเร่ืองใดๆ 
(3) เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ  
(4) รับบริการเงินกูห้รือสินเช่ือจากสหกรณ์ 
 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ 
 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
(5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 50 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

 
 

 

กำรให้บริกำรเงนิกู้ 
 

หลกัเกณฑ์กำรกู้ฉุกเฉิน  ตั้งแต่   7 เมษำยน  2558 
 

1.   เป็นสมาชิกและสามารถหกั  ณ  ท่ีจ่าย  อยา่งนอ้ย   1   งวด 
 
2. วงเงินกูไ้ม่เกิน 
 
 

3. ก าหนดช าระคืนเงินกู ้ ภายใน 100  งวด 
4. หน้ีกูทุ้นเรือนหุน้รวมกบัหน้ีฉุกเฉินตอ้งไม่เกิน  90 % ของค่าหุน้ 
5.   เม่ือกูส้ามญัหรือพิเศษหากตอ้งการใหห้กัหน้ีฉุกเฉิน  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ 
6.  ไม่อยูร่ะหว่างถูกอายดัค่าหุ้นจากเจา้พนกังานบงัคบัคดี  หรือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
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90%  ของค่าหุน้ แต่ไม่เกิน  400,000 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัเกณฑ์กำรกู้สำมัญ  ตั้งแต่  1  เมษำยน   2556 
 
 
 

1.  ส าหรับสมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ 

 -  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี กูไ้ด ้ 50 เท่าของเงินเดือนหรือ 5 เท่าของค่าหุน้  
    หรืออยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีนอ้ยกวา่ 
 - วงเงินกูส้ามญัหมุนเวยีน สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) 
 -  เงินเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

2.  ส าหรับสมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการหรือครูโรงเรียนเอกชน 

           -  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี กูไ้ด ้ 45 เท่าของเงินเดือนหรือ 5 เท่าของค่าหุน้  
                   หรืออยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีนอ้ยกวา่ 

                          -  สมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการ ใหกู้ร้วมกนัทุกสญัญาไม่เกิน 1,200,000 บาท  
                             (หน่ึงลา้นสองแสนบาทถว้น) 

                                     -  สมาชิกท่ีสงักดัโรงเรียนเอกชน ใหกู้ร้วมกนัทุกสญัญาไม่เกิน 800,000 บาท  
                                          (แปดแสนบาทถว้น) 
                                     -  เงินเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

             3.  เงินกูส้ามญัสวสัดิการ   
 -  เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
 -  วงเงินกูส้ามญัสวสัดิการ สูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถว้น) 
 -  เงินเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

            4. สมาชิกท่ีอาย ุ55-60 ปี กูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนปัจจุบนั ไม่นบัรวมเงินวทิยฐานะ,  
เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสูร้บ (พสร.) 

   5. สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัไวก้บัสหกรณ์ จะขอกูส้ญัญาใหม่ไดต้่อเม่ือ  ไดช้ าระหน้ีเงินกูส้ญัญาก่อน                                     
ครบ 8 งวดแลว้ ทั้งน้ี ใหน้ าเงินกูท่ี้ไดรั้บตามสญัญาใหม่ช าระหน้ีสญัญาเดิมใหเ้สร็จส้ินก่อน 

 

ในกรณีท่ีสมาชิกกูเ้งินสามญัไวก้บัสหกรณ์และเคยผิดนดัช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทกบัสหกรณ์ไม่วา่งวดหน่ึง                 
งวดใด  ทั้งจ านวนหรือบางส่วน ก่อนวนัยืน่ค  าขอกูเ้งินสญัญาใหม่ ตอ้งช าระหน้ีเงินกูส้ญัญาก่อนเป็นปกติจ านวน 6 งวดเดือน               
จึงจะสามารถยืน่กูใ้หม่ได ้  ทั้งน้ี ใหน้ าเงินกูท่ี้ไดรั้บตามสญัญาใหม่ช าระหน้ีสญัญาเดิมใหเ้สร็จส้ินก่อน 

            6.  การกูเ้งินสามญั  ก าหนดใหมี้หลกัประกนัเงินกู ้ดงัน้ี 

 6.1 ทุนเรือนหุน้  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของวงเงินกูห้รือไม่นอ้ยกวา่ 500,000 บาท 

 6.2 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.)  
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

 6.3 สมคัรท าประกนัสินเช่ือกบับริษทัท่ีสหกรณ์จดัหาใหต้ามจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่สิทธิ                        
เรียกร้องในขอ้ 6.1  และ 6.2   ตอ้งท าประกนัสินเช่ือไวเ้ตม็วงเงินกู ้

 6.4 หกัเงินเขา้กองทุนสงเคราะห์ผูค้  ้าประกนั ไม่เกินร้อยละ 1  ของยอดกูท้ั้งหมดแต่ไม่เกิน  
20,000  บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) 
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 6.5 หกัเงินฝากเขา้บญัชีผูกู้ ้ไม่เกินร้อยละ 1  ของยอดรับสุทธิและผูกู้จ้ะถอนไดต้่อเม่ือครบ 

ก าหนด 6  เดือนนบัแต่วนัท่ีกู ้
 

ทั้งน้ี จากขอ้ 6.3  สหกรณ์จะหกัคา่เบ้ียประกนัจากเงินกูท่ี้ผูกู้จ้ะไดรั้บหรือเงินปันผล - เฉล่ียคืนแลว้แต่กรณี  โดย
จะหกัไวใ้นบญัชีเงินฝากสหกรณ์ของผูกู้เ้ป็นจ านวน 3 ปีและปีท่ี 4 เป็นตน้ไป  ผูกู้ต้อ้งน าเงินมา 

ฝากไวใ้นบญัชีสหกรณ์ดงักล่าวเพ่ือช าระค่าประกนัเป็นประจ าทุกปีจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
 

ซ่ึงมีจ านวนเกินกวา่สิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ของสมาชิกนั้น  ผูกู้ต้อ้งท าประกนัชีวติเพ่ือค ้าประกนั
เงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่สิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุน้ท่ีช าระแลว้หรือจะสมคัรใจท าประกนัชีวติเพ่ือค ้าประกนัเงินกูท้ั้งจ านวนก็ได ้ โดย
สหกรณ์จะหกัค่าเบ้ียประกนัจากเงินกูท่ี้ผูกู้จ้ะไดรั้บหรือเงินปันผล-เฉล่ียคืน  หรือเงินไดร้ายเดือนของสมาชิก แลว้แต่กรณี   โดยจะหกั
ไวใ้นบญัชีเงินฝากสหกรณ์เป็นจ านวน 3  ปี  และปีท่ี 4   เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน   ผูกู้ต้อ้งน าเงินมาฝากไวใ้นบญัชี
สหกรณ์ดงักล่าว   เพ่ือช าระค่าประกนัเป็นประจ าทุกปี 

 7.  หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้
    7.1  การค ้าประกนัดว้ยบุคคล 

   -  สมาชิก 1 คน ค ้าประกนัลูกหน้ีสญัญาสามญัหมุนเวยีนได ้7 คน และค ้าประกนัลูกหน้ี  
                              สญัญาสามญัสวสัดิการได ้4 คน 

   -  สมาชิกท่ีมีคู่สมรสเป็นสมาชิกดว้ยจะค ้าประกนัซ่ึงกนัและกนัหรือจะค ้าประกนับุคคล     
                                  เดียวกนัไม่ได ้

    7.2  เกณฑว์งเงินกูย้มืเงิน 

   -  กูไ้ดไ้ม่เกิน 200,000 บาท  ใชบุ้คคลค ้าประกนั 1 คน เป็นขา้ราชการ 1 คน 

   -  กูไ้ดไ้ม่เกิน 400,000 บาท  ใชบุ้คคลค ้าประกนั 2 คน เป็นขา้ราชการอยา่งนอ้ย 1 คน 
 -  กูไ้ดไ้ม่เกิน 600,000 บาท  ใชบุ้คคลค ้าประกนั 3 คน เป็นขา้ราชการอยา่งนอ้ย 2 คน 
 -  กูไ้ดไ้ม่เกิน 800,000 บาท  ใชบุ้คคลค ้าประกนั 4 คน เป็นขา้ราชการอยา่งนอ้ย 3 คน 
 -  กูไ้ดไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท ใชบุ้คคลค ้าประกนั 5 คน เป็นขา้ราชการอยา่งนอ้ย 4 คน 
 -  กูไ้ดไ้ม่เกิน 1,800,000 บาท ใชบุ้คคลค ้าประกนั 6 คน เป็นขา้ราชการอยา่งนอ้ย 5 คน 
 -  กูไ้ดไ้ม่เกิน 2,000,000 บาท ใชบุ้คคลค ้าประกนั 7 คน เป็นขา้ราชการอยา่งนอ้ย 6 คน 
 

 

  8.  ก าหนดใหมี้การช าระหน้ีทั้งหมดไม่เกิน 180 งวด 

  9.  การท าสญัญากูเ้งินสามญั ใหผู้กู้ ้ปฏิบติัดงัน้ี 

                      9.1  ท าหนงัสือสญัญากูแ้ละหนงัสือค ้าประกนัตามแบบของสหกรณ์ พร้อมเอกสารหลกัฐาน                                          
ดงัต่อไปน้ี  อยา่งละ 1 ชุดพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

                                  -  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรขา้ราชการหรือส าเนาบตัรสมาชิกสหกรณ์         
                                     ของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั    

                                 -  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  

  -  ส าเนาใบรับรองการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน ) ล่าสุดของผูกู้ ้ใหผู้บ้งัคบับญัชาลงช่ือรับรอง   
                                 - ส าเนาบญัชีธนาคารกรุงไทยหรือบญัชีเงินฝากสหกรณ์หนา้แรก 

                          9.2   ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัลงลายมือช่ือในหนงัสือสญัญากูแ้ละหนงัสือค ้าประกนัต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
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                          9.3  ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัท่ีมีคู่สมรส  ตอ้งใหคู้่สมรสลงลายมือช่ือยนิยอมใหกู้เ้งินและหรือค ้าประกนั 

ตามแบบของสหกรณ์ ถา้ไม่มีคู่สมรสหรือเคยมีแต่ไดจ้ดทะเบียนหยา่ หรือคู่สมรสถึงแก่กรรมแลว้ ตอ้งแจง้ไวใ้นหนงัสือสญัญากูแ้ละ
หนงัสือค ้าประกนัพร้อมแนบส าเนาทะเบียนหยา่ ส าเนามรณบตัร ส าเนาค าสัง่หรือค าพิพากษาศาลไวด้ว้ย 

                          9.4  ผูล้งลายมือช่ือเป็นพยานในหนงัสือสญัญากูแ้ละหนงัสือค ้าประกนัทุกแห่ง ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูปัตตานี จ ากดั 

                          9.5  ผูบ้งัคบับญัชาของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั ท่ีมีอ านาจพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการขอกูเ้งิน 

หรือค ้าประกนัเงินกูข้องสมาชิกใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัแลว้แต่กรณี   ใหล้งช่ือรับรอง 

ในช่องผูบ้งัคบับญัชาก็ได ้

กรณีผูบ้งัคบับญัชาของสมาชิกบ านาญ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู จ ากดั เป็นผูล้งนามใน
ช่องผูบ้งัคบับญัชา 

 

10.  การรับเงินกูต้อ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 

10.1 เม่ือผูกู้ไ้ดจ้ดัท าหนงัสือสญัญากูแ้ละไดล้งลายมือช่ือเรียบร้อยแลว้ ใหม้อบหนงัสือกูด้งักล่าว พร้อมหนงัสือ
ค ้าประกนัไวก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือเพ่ือใหค้ณะกรรมการเงินกูอ้นุมติัเงินกู ้แลว้สหกรณ์จะโอนเงินเขา้บญัชีท่ีสมาชิกระบุ โดยบญัชี
ตอ้งเป็นช่ือของผูกู้เ้ท่านั้น 

11.  สมาชิกท่ีกูย้มืเงินหรือค ้าประกนัตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งถูกอายดัหุน้จากเจา้พนกังานบงัคบัคดี 
 
 
 
 

เอกสำรและหลกัฐำนประกอบค ำขอกู้เงิน 
  1. สลปิเงินเดือนทีใ่ช้หลักฐำนประกอบค ำขอกู้เงิน 

 

   -  สมาชิกท่ีสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ใชส้ลิปเงินเดือนท่ีออกมาจาก สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาเท่านั้น 
   -  สมาชิกท่ีสังกดัหน่วยงานอ่ืนๆ  ใหใ้ชส้ลิปเงินเดือนท่ีออกจากตน้สังกดั  มีผูบ้งัคบับญัชารับรอง 
  กำรรับรองสลปิเงินเดือน 
       1.1 ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ/ผูช่้วย สพท.ปน.เขต1สพท.ปน.เขต 2 และสพท.ปน.เขต 3 
       1.2 เจา้หนา้ท่ีการเงิน  สพท.ปน.เขต 1    สพท.ปน.เขต 2  และ สพท.ปน.เขต 3  
       1.3 ผูอ้  านวยการโรงเรียน /รองผูอ้  านวยโรงเรียน  /รักษาการ 
       1.4 ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานท่ีสมาชิกสังกดัอยู ่
  2.  ส ำเนำบัตร  และส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ผู้กู้และผู้ค ำ้  กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  และพนกังานของรัฐ
ใหใ้ชบ้ตัรขา้ราชการ  บตัรลูกจา้งประจ า  บตัรประชาชน  บตัรสหกรณ์ฯ  และพนกังานของรัฐ  โดยถ่ายเอกสาร 
จ านวนอยา่งละ  1 ฉบบั   
  3.  ส าเนาบญัชีสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย  จ ากดั (หนา้แรก)  โดยถ่ายเอกสาร  จ านวน 1 ฉบบั 
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ดอกเบีย้เงินกู้ 
 

   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ ากดั จะคิดเอาดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัราท่ีสอดคลอ้งกบัสภาวะ 
ทางการเงินของสหกรณ์ปัจจุบนัดอกเบ้ียเงินกูใ้ชอ้ตัราเดียวทุกประเภท คือ ร้อยละ 6.50  ต่อปี โดยถือใชต้ั้งแต่ 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2560   (ตาประกาศสหกรณ์ฯ)  

 

หลกัเกณฑ์กำรกู้พเิศษ 
 

1.  มี  2 ประเภท  คือ  เพื่อการสงเคราะห์  และเพื่อการประกอบอาชีพ 
2. คุณสมบติัและวงเงินกูท่ี้ใหกู้ ้
  2.1 เป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  5  ปี 
  2.2 วงเงินกูไ้ม่เกิน 
    -  เพ่ือกำรเคหะสงเครำะห์ สูงสุดไม่เกิน  80  เท่าของเงินเดือน  หรือไม่เกิน 5,000,000 บาท 
                                       สุดแต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่า โดยก าหนดส่งช าระภายใน  300  งวด 
    -  เพ่ือกำรลงทุนประกอบอำชีพ   สูงสุดไม่เกิน   80 เท่าของเงินเดือน   หรือไม่เกิน  
                                       4,000,000 บาท     สุดแต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่า  โดยก าหนดส่งช าระภายใน  200  งวด 
3. หลกัประกนั 
  3.1 โฉนดท่ีดิน  ( ค  ้าประกนัไดไ้ม่เกิน  80%  ของราคาประเมิน ) 
  3.2 ใหเ้พื่อนสมาชิกดว้ยกนัค ้าประกนัไม่ได ้
  3.3 ราคาประเมิน = ราคาท่ีดินรวมกบัราคาส่ิงปลูกสร้างหรือราคาท่ีอยูอ่าศยั 
  3.4 ตอ้งเป็นโฉนดท่ีดินท่ีใชส้ร้างท่ีอยูอ่าศยั  หรือโฉนดท่ีดินท่ีท าโครงการเพื่อประกอบอาชีพ 
4.  ขั้นตอนการพิจารณา 
  4.1 ยืน่ค  าขอกู ้
  4.2 คณะกรรมการด าเนินการประชุมพิจารณาอนุมติัจ านวนเงินท่ีจะใหกู้ ้
  4.3 ประเมินหลกัประกนั  ( สมาชิกผูกู้รั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย ) 
  4.4 นดัท าสัญญากูแ้ละนิติกรรม  จ านองหลกัประกนั 

 
กำรให้บริกำรรับฝำกเงิน 

 

เงินรับฝำกออมทรัพย์ทัว่ไป 
 

  เงินฝากออมทรัพยท์ัว่ไป  คือ  เงินฝากท่ีไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาในการฝาก  จะฝากเม่ือใดก็ไดใ้นวนั 
และเวลาท าการของสหกรณ์ 
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กำรเปิดบัญชี 
 

  สมาชิกท่ีมีความประสงค ์จะขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ใหก้รอกแบบพิมพ ์ “ใบเปิดบญัชีเงินฝาก 
ประเภท” และ “บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือสมาชิก”  ให้ครบถว้นถูกตอ้ง โดยเงินฝากคร้ังแรกตอ้งไม่นอ้ยกว่า 200 บาท   
(สองร้อยบาทถว้น) จะเป็นเงินสดหรือเช็คกไ็ด ้( ถา้เป็นเช็ครายการฝากสมบูรณ์เม่ือสหกรณ์ ไดรั้บเงินตามเช็คแลว้) 
 

 

กำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดในบัญชีเงินฝำก 
 

  หากเจา้ของบญัชีตอ้งการเปล่ียนช่ือเจา้ของบญัชี  เปล่ียนช่ือผูส้ั่งจ่ายหรือเง่ือนไขการสั่งจ่ายจากท่ีไดแ้จง้ 
ไวเ้ดิมเจา้ของบญัชีตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์      เม่ือพิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและสหกรณ์ตอบรับแลว้ 
การเปล่ียนแปลงถือว่าเสร็จสมบูรณ์ 
 

กำรปิดบัญชี 
 

  เม่ือเจา้ของบญัชีมีความประสงค ์จะปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์ระท าไดโ้ดยกรอกขอ้ความ   
“เพื่อปิดบญัชี ” ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากและใหเ้วน้ไวเ้ฉพาะช่องจ านวนเงิน เพื่อพนกังาน 
จะไดค้  านวณดอกเบ้ียให้ 
 

เงินฝำกออมทรัพย์พเิศษ 
 

  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  คือ  เงินฝากประเภทออมทรัพยที์มีการก าหนดเง่ือนไข  ในการรับฝากเพิ่มเติม 
จากเงินฝากออมทรัพยป์กติ  เง่ือนไขเพิ่มเติมมีดงัน้ี 

1.  เปิดบญัชีคร้ังแรกตอ้งไม่นอ้ยกว่า  10,000 บาท  ( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น ) ฝากคร้ังต่อ ๆ ไป   
    ตอ้งไม่นอ้ยกว่า  1,000 บาท  ( หน่ึงพนับาทถว้น ) 
2.  ค  านวณดอกเบ้ียใหเ้ป็นรายวนั โดยโอนดอกเบ้ียหกเดือน/คร้ัง ตามอตัราท่ีก าหนดในประกาศของสหกรณ์ 
3.  อนุญาตใหถ้อนเงินฝากไดเ้ดือนละคร้ัง หากถอนมากกว่า 1 คร้ัง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอน 
     คร้ังท่ี 2 และคร้ังต่อๆไป ในอตัราร้อยละ 0.5 ของจ านวนเงินท่ีถอน แต่ไม่ต ่ากว่า 10 บาท  ส่วนการเปิด 
     บญัชีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในบญัชีเงินฝากและการปิดบญัชีปฏิบติัเช่นเดียวกบัเงินฝากออมทรัพย ์

 

เงินฝำกออมทรัพย์มเีป้ำหมำย 
 

  เงินฝากออมทรัพยมี์เป้าหมาย  คือ  เงินฝากท่ีมีก าหนดเวลาการค านวณดอกเบ้ียให้ผูฝ้ากแน่นอน   
(ทุกวนัส้ินเดือนมีนาคม   เดือนมิถุนายน   เดือนกนัยายน   และเดือนธนัวาคม) 
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กำรเปิดบัญชี 
 

  เปิดบญัชีคร้ังแรกตอ้งไม่นอ้ยกว่า 500 บาท ( หา้ร้อยบาทถว้น ) ฝากคร้ังต่อๆ ไปตอ้งไม่นอ้ยกว่า 
  คร้ังละ 100  บาท    ( หน่ึงร้อยบาทถว้น )  
 

 

 
 
 

กำรถอนเงิน 
 

  ผูฝ้ากถอนเงินในบญัชีเงินฝากเท่าใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งมียอดคงเหลือไวใ้นบญัชีไม่ต ่ากว่า  200 บาท 
 

กำรปิดบัญชี 
 

  การเปล่ียนแปลงรายละเอียดในบญัชีเงินฝาก และการปิดบญัชีด าเนินการเหมือนเงินฝากออมทรัพย ์
 

อตัรำดอกเบีย้เงินฝำก 
1.  ประเภทออมทรัพย์ทัว่ไป 
  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
2.  ประเภทออมทรัพย์พเิศษ 

  -  เงินฝากตั้งแต่  10,000 บาท  -  10 ลา้นบาท   อตัราดอกเบ้ีย 3.50 %  ต่อปี 
  -  เงินฝากมากกวา่  10 ลา้นบาท -  20 ลา้นบาท   อตัราดอกเบ้ีย 3.75 %  ต่อปี 
  -  เงินฝากตั้งแต่  20 ลา้นบาทข้ึนไป    อตัราดอกเบ้ีย 4.00 %  ต่อปี 

3.  ประเภทเงินรับฝำกจำกสหกรณ์อ่ืน 
  -  เงินฝากตั้งแต่  100 บาท  -  15 ลา้นบาท   อตัราดอกเบ้ีย 2.75 %  ต่อปี 
  -  เงินฝากมากกวา่  15 ลา้นบาท -  25 ลา้นบาท   อตัราดอกเบ้ีย 3.00 %  ต่อปี 
  -  เงินฝากมากกวา่  25 ลา้นบาท – 40 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ีย 3.25 %  ต่อปี 
  -  เงินฝากมากกวา่  40 ลา้นบาทข้ึนไป    อตัราดอกเบ้ีย 3.50 %  ต่อปี 

4.  ประเภทออมทรัพย์มีเป้ำหมำย 
  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี  (ไม่ทบตน้) 

 

อตัรำดอกเบีย้เงินฝำก 
 

  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   โดยสหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ีย 
ใหเ้ป็นรายวนัและโอนเขา้บญัชีใหปี้ละ  2  คร้ัง  ในวนัท าการสุดทา้ยเดือนมิถุนายนและธนัวาคม โดยไม่หกัภาษี 

 

สมาชิกที่ประสงคใ์หส้หกรณ์หกัเงนิเดือนเขา้บญัชีเงนิฝากเป็นประจ าทกุเดอืน 

ตอ้งกรอกแบบพมิพ ์“หนงัสอืแจง้ความจ านงยนิยอมใหห้กัเงนิเดือนเขา้บญัชีเงนิฝาก” 
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รายชือ่คณะกรรมการด าเนนิการ  ผูต้รวจสอบกจิการ  ทนายความ 

ชดุท่ี 62 
......................................................................... 

 

คณะกรรมการด าเนินการ 
 

1. นายภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร ประธานกรรมการ 
2. นายชวนชิด  รักเถาว ์   รองประธานคนท่ี 1 
3. นายค านึง  ดิษฐโรจน์  รองประธานคนท่ี 2 
4. นายสุนทร   ศรีสมปอง  กรรมการและเหรัญญิก 
5. นางราทิพย ์  ขนุทอง   กรรมการและเลขานุการ 
6.   นายอมัรัน  แวหะมิ   ประธานเงินกู ้

            7.   นายกษิดิท  มณีโชติ   กรรมการเงินกู ้
   8. นายธ ารงศกัด์ิ ตนันิยม   กรรมการเงินกู ้
9.  นางฮซันะห์  ปัตนกุล   กรรมการเงินกู ้   
10.  นายอุดม  ชูอ่อน   เลขานุการเงินกู ้
11.  นายณรงค ์  หวานเปราะ  ประธานการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
12.  นายวรีะชยั  เรืองช่วย  กรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
13.   นายปรีชา  ศรีสุข   กรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
14.  นายเลอพงศ ์ มีแกว้   กรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
15. นายศิริชยั  ขวญัแกว้  เลขานุการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 

 
ผู้ตรวจสอบกจิกำร 

 

1. นายประหยดั สุขแกว้   ประธานผูต้รวจสอบกิจการ  
2. นายสนัน่  นวลเอียด  ผูต้รวจสอบกิจการ 
3. นางนารีรัตน์  เศียรอินทร์  ผูต้รวจสอบกิจการและเลขานุการ 
 
 

ทนำยควำม 
 

  นายสุริยะ         จูฑงัคะ 
 
 



 
 

รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตำนี  จ ำกดั 
 
 

1. นายเกรียงศกัด์ิ  จนัทร์เกิด  ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
2. นางนิตยา   ศรีราม   รองผูจ้ดัการสหกรณ์ 
3. นางธญัญรัศม ์  กิตติอคัรศรีกุล  หวัหนา้ฝ่ายประมวลผล 
4. นางสาวปทิตตา  เขียวจินดา  เจา้หนา้ท่ีประมวลผล 
5. นางสาวสุภาวดี  ทองดี   เจา้หนา้ท่ีประมวลผล 
6. นางสาวอุไรพร  ทองมี   หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 
7. นางสาวศิวพร  แกว้ขาว   เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
8. นางสาวปนดัดา  หนูสีคง   เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
9. นางอินทิรา  กาญจนจนัทร์  หวัหนา้ฝ่ายสินเช่ือ 
10. นางสาวอสัวาณี  โฆ   เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 
11. นางสาวเมลดา  เงินราษฎร์  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 
12. นางโศภิตา  สะมุนี   หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
13. นางอสัมา   อุสมาล   เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
14. นางสาวอาภาพร  หนูนะ   เจา้หนา้ท่ีการเงิน   
15. นางซลัมา   เจะ๊แม   หวัหนา้ฝ่ายธุรการ 
16. นางสาวภาสฎา  นุ่นกะสิกุล  เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
17. นางสาวไซนบั  มะแซ   เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
18. นางสาววภิากร  จนัทรัตน์  นิติกร 
19. นายสุริเยนทร์  แดงนุย้   พนกังานขบัรถ 
20. นายทศพร   สมาธิ   นกัการภารโรง 

 
 
 

 
  


