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สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด ที่เคารพทุกท่าน
	 กระผมนายอำานาจ	 สมทรง	 ทำาหน้าที่ในตำาแหน่งประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 รวมท้ังคณะกรรมการทุกท่านของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี	จำากัด	ของชุดคณะกรรมการดำาเนินงานชุดที่	 61	ซึ่งในภารกิจหลักของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์	
คอื	การสรา้งการรบัรูข้า่วสารดา้นตา่งๆ	ของสหกรณ์ออมทรพัยค์รปูตัตาน	ีจำากดั	ใหแ้กส่มาชิกทุกทา่นอยา่งรวดเร็วและท่ัวถงึทกุชอ่งทางทีส่ามารถ
สื่อสารไปยังสมาชิกได้

	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	หมายถึง	สมาชิกสหกรณ์	หรือบุคคลภายนอก	ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์	เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์	รายงานการตรวจสอบกิจการที่ดี	มีองค์ประกอบที่สำาคัญ	ดังนี้
	 1.	ความถูกต้อง	ทั้งเหตุการณ์ข้อความ	ตัวเลขการอ้างอิง	ต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ทุกเรื่อง
	 2.	ความชัดเจน	รายงานต้องสื่อให้ผู้อ่านทราบเหตุการณ์ต่าง	ๆ	เช่นเดียวกับที่ผู้ตรวจสอบทราบมาทั้งหมด
	 3.	ความกะทัดรัด	ใช้ข้อความสั้น	ๆ	แต่ได้ใจความ	ข้อความไม่ฟุ่มเฟือย
	 4.	ความทันต่อเวลา	ต้องกระทำาภายในเวลาที่เหมาะสม	เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์จะได้นำาข้อมูลจากรายงานไปพิจารณาดำาเนินการให้ทันกับเหตุการณ์ได้
	 5.	ความสร้างสรรค์	งานตรวจสอบต้องจัดทำาเพื่อให้เกิดการแก้ไข	ปรับปรุงที่ดีขึ้น	มีข้อเสนอแนะ	และแนวทางแก้ไขที่ดีทุกประเด็น

  รางวัลเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่ยืนยันได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี	จำากัด	มีความมั่นคง	เข้มแข็ง	เป็นที่เชื่อมั่นของสมาชิกและองค์กรต่างๆ
	 	 ขอขอบคุณท่ีปรึกษา	 คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	 61	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ฝ่ายจัดการและสมาชิกท่ีมีส่วนสำาคัญในการสร้างความสำาเร็จ	 ความก้าวหน้า	 ความมั่นคง	 
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี	จำากัด
	 	 ก็ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า	 คณะกรรมการชุดที่	 61	 มุ่งเน้นให้สมาชิกมีการออมเงินมากยิ่งขึ้น	 การควบคุมการปล่อยสินเชื่อโดยดูจากความสามารถในการ 
ชำาระหนี้ของสมาชิกเป็นหลัก	 ลดการก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงินภายนอก	 เป็นการบริหารจัดการโดยใช้ทุนของสหกรณ์ให้มากขึ้น	 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
มคีวามโปรง่ใส	ความรอบคอบ	ม่ันคง	และความปลอดภัยเพือ่ส่งมอบความสขุและสิง่ดีๆ 	กลบัคืนไปใหส้มาชกิ	และจดัสวสัดกิารในด้านตา่งๆ	ใหก้บัสมาชกิเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง	เช่น	 
โครงการสวัสดิการผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียง
	 	 ท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆ	 ท่าน	 ที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี	 จำากัด	 ในทุกๆ	 ด้าน	 ด้วยดีเสมอมา	 และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข	 
ความสำาเร็จ	มีสุขภาพ	กำาลังใจ	และสติปัญญาที่ดีในการทำางาน	เพื่อร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
	 	 ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ

	 วารสารฉบับที	่2	ประจำาป	ี2562	ทีผ่า่นมาซึง่ไดพ้มิพจ์ำานวนทัง้หมด	2,000	ฉบบั	ได้กระจายวารสารไปยงัสมาชกิทกุหนว่ยโดยทัว่ถงึ	ผา่นทางชอ่งทางประธานกลุม่แตล่ะทา่น 
จากการได้สอบถามพดูคยุกับสมาชกิทีไ่ดม้าตดิตอ่ประสานงานกบัทางสหกรณฯ์	เรือ่งของขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ	ทีล่งไปในวารสารมคีวามนา่สนใจ	และมปีระโยชนแ์กส่มาชกิมากน้อย
อย่างเพียงใด	จากการได้พูดคุยได้รับการตอบรับที่ดีมากในเรื่องของเนื้อหาสาระข่าวสารต่างๆ	รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ได้สร้างการรับรู้ให้แก่สมาชิกในวารสารฉบับที่	2	ที่ผ่านมา
	 อกีทัง้ดว้ยสมาชิกของสหกรณอ์อมทรพัยค์รปูตัตาน	ีจำากดั	มจีำานวนทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งทุกป	ีการรบัสมคัรสมาชิกใหมข่องสหกรณอ์อมทรพัยค์รปูตัตาน	ีจำากดั	ในแตล่ะเดอืน 
ก็มียอดจำานวนที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 ด้านข้อมูลต่างๆ	 ก็ต้องมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ส่งถึงสมาชิกอย่างต่อเนื่อง	 เป็นการให้บริการแก่สมาชิกให้ได้รับข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว	ช่องทางใหม่ในการสื่อสารคือ	Line@ของสหกรณ์ฯ	เป็นช่องทางที่ได้จัดขึ้นมาให้บริการแก่สมาชิก	ส่วนข้อมูลในวารสารฉบับที่	3	ประจำาปี	2562	นี ้
มเีนือ้หาอาทเิชน่ผลการดำาเนนิงานเปรยีบเทยีบ	3	ปยีอ้นหลงัของสหกรณอ์อมทรพัยค์รปูตัตาน	ีจำากดั	เพือ่ใหส้มาชกิได้เห็นถงึความเจรญิเตบิโต	และความมัน่คงของสหกรณอ์อมทรัพยค์รู 
ปัตตานี	จำากัด	ตามหลักที่ว่า	“สหกรณ์มั่นคง	สมาชิกมั่นใจ	บริหารโปร่งใส	ใส่ใจด้านบริการ”	ส่วนของโครงการ/กิจกรรมของสหกรณ์ฯ	เช่น	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ 
(กลุม่สมาชกิบำานาญ)	ทีไ่ดด้ำาเนินการเสรจ็ไปเรยีบรอ้ยแล้วเม่ือวันที	่3-8	ตลุาคม	2562	ทีผ่า่นมา	เปน็ตน้	ลว้นเปน็โครงการทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สมาชกิทัง้สิน้	ตลอดจนสวสัดกิารต่างๆ
	 อนึ่งการติดตามข่าวสารต่างๆ	 ของสหกรณ์ฯ	 มีอยู่หลายช่องทาง	 เช่น	 ช่องทาง	 (Line@)	 และช่องทางผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ	 (www.pntsc.com)	 ท่านสมาชิกสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูล	โครงการต่างๆ	พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอย่างเข้าใจ	และเป็นการสร้างการรับรู้รวมกันต่อไป																										

สวสัดคีรบั สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รปูตัตาน ีจำากดั ทกุทา่น

(นายอำานาจ  สมทรง)
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์	

(นายประหยัด  สุขแก้ว)
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

สารจากประธาน

บรรณาธิการแถลง

โฟกัสการตรวจสอบกิจการ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

(นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร)
ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี	จำากัด

	 วารสารฉบบันี	้เปน็ฉบบัที	่3	ซึง่ทกุๆ	ฉบบั	ทีผ่า่นมาสมาชกิทกุทา่นคงไดร้บัขา่วสารความคบืหนา้ในดา้นการบรหิารจดัการ	และผลการดำาเนนิการ
ของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูปตัตาน	ีจำากัด	โดยคณะกรรมการชุดที	่61	มาโดยลำาดบั	ในรอบปี	2562	สหกรณอ์อมทรัพยค์รปูตัตาน	ีจำากัด	มผีลงานดเีดน่ 
เป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ	ทำาให้สหกรณ์ได้รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัล	เช่น
	 นายภัควัฒน์	พงษ์เดชวัฒนาพร	ประธานกรรมการดำาเนินการ	ได้รับรางวัล
	 -	นักบริหารดีเด่น	ระดับประเทศ	ประจำาปี	2562
	 -	ศูนย์ประสานงาน	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	(สสอค.)	ดีเด่นระดับประเทศ	ประจำาปี	2562
					 -		ศนูยป์ระสานงาน	สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์สมาชกิของชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย	(สส.ชสอ.)	ดีเด่นระดับประเทศ	ประจำาป	ี2562
	 -	รางวัล	“พระพฤหัสบดี”	ประจำาป	ี2562	รองชนะเลศิอนัดบั	1	ระดับประเทศ	จากสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดิการและสวสัดภิาพครู 
	 	 และบุคลากรทางการศึกษา	(สกสค.)

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด ที่เคารพ



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด 3

พูดคุยกับผู้จัดการสหกรณ์ฯ

บทความ

ด้วยรักและเคารพ

(นายเกรียงศักดิ์  จันทร์เกิด)
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด 
ที่เคารพทุกท่าน
	 วารสารฉบบันี	้ผมไดร้บัมอบหมายจากทา่นประธานกรรมการ
สหกรณอ์อมทรพัยค์รปูตัตาน	ีจำากดั	ใหเ้ขยีนบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2553	 
และ	พ.ศ.	2562	เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี	จำากัด	 
ได้ทราบถึงผลกระทบจากกรณทีีม่กีารแกไ้ขพระราชบญัญตัสิหกรณฯ์	
ในบางข้อ	 บางมาตราที่มีผลกระทบกับการดำาเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูปัตตานี	จำากัด	และสหกรณ์อื่นๆ	ทั่วประเทศ	ดังนี้
	 มาตรา	1	พระราชบัญญตันิีเ้รยีกวา่	“พระราชบัญญตัสิหกรณ	์
(ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	2562”	 ราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 136	 ตอน	 2	 ก. 
20	มีนาคม	2562
	 มาตรา	2	พระราชบญัญตันิีใ้หใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้กำาหนดหกสบิวนั 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	 (เริ่มบังคับ	19 
พฤษภาคม	2562)
	 มาตรา	 4	 “สหกรณ์”	 หมายความว่าคณะบุคคลซึ่งร่วมกัน 
ดำาเนนิกิจการ	เพือ่ประโยชนท์างเศรษฐกจิและสังคมของผูม้สีญัชาตไิทย
โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และได้รับจดทะเบียน
ตามพระราชบญัญตัสิหกรณน์ี	้มาตรานีเ้ดมิมไิดก้ำาหนดเรือ่งสญัชาต	ิ
ดังนั้นต่อไปสหกรณ์จะรับผู้มีสัญชาติอ่ืน	 นอกจากสัญชาติไทย 
มิได้แล้ว
	 มาตรา	 17	นายทะเบียนสหกรณ์	 รองนายทะเบียนสหกรณ์	
ผู้ตรวจการสหกรณ์	 ผู้สอบบัญชี	 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึง 
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย	 มีอำานาจออกคำาสั่งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ  
เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์	 หรือส่งเอกสาร 
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน	 หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้	
และไปเกี่ยวพันกับมาตรา	130	ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่ง
เอกสารเกีย่วกบัการดำาเนนิงานหรอืรายงานการประชมุของสหกรณฯ์
ตามความในมาตรา	17	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	 หรือทั้งจำาทั้งปรับ	 ซ่ึงแต่เดิมไม่ได้มีบท
กำาหนดโทษจำาไว้	แต่ฉบับใหม่	มีบทกำาหนดโทษไว้แล้ว	ดังนั้นเพื่อ
ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ	 ผมเลยนำามาเขียนและบอกรายละเอียด
ให้ทราบ
 

	 มาตรา	41	สหกรณ์ตามมาตรา	33/1	อาจรับสมาชิกสมทบได้ 
สมาชิกสมทบตอ้งเปน็บคุคลธรรมดาซึง่บรรลุนติภิาวะ	เว้นแตส่หกรณ์
ตามมาตรา	33/1	(4)	 (6)	หรือ	 (7)	ที่ต้ังอยู่ในสถานศึกษาอาจรับ 
ผูศึ้กษาอยู่ในสถานศึกษาน้ันซ่ึงยังไมบ่รรลุนิตภิาวะเปน็สมาชกิสมทบได ้
สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
ที่นายทะเบียนกำาหนด	คุณสมบัติอื่น	วิธีรับสมัคร	และการขาดจาก
สมาชกิภาพ	ตลอดจนสทิธแิละหนา้ทีข่องสมาชกิสมทบให้เปน็ไปตาม 
ที่สหกรณ์กำาหนดไว้ในข้อบังคับโดยรวมความเห็นชอบของ 
นายทะเบียนสหกรณ์	ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบ 
ในการนบัชือ่ของสมาชกิสมทบเขา้เปน็องคป์ระชมุ	ในการประชมุใหญ ่
การออกเสียงเรื่องใดๆ	หรือการเป็นกรรมการดำาเนินการ	หรือ 
กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากหรือทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์	 
(4)	สหกรณ์ร้านค้า	(6)	สหกรณ์ออมทรัพย์	และ	(7)	สหกรณเ์ครดติยูเนีย่น	
	 สำาหรบัมาตรานีเ้ปน็เหตใุหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รปูตัตาน	ีจำากดั	 
ต้องขอแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
ในปีหน้าเพราะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของนายทะเบียนบางเรื่อง 
	 และทีส่ำาคญัทีส่ดุของพระราชบญัญตัฉิบบันี	้ไดท้กีารเพิม่หมวด	4/1	
การดำาเนนิงานและการกำากบัดแูลสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละเครดติยเูนีย่น 
โดยเป็นการเพ่ิมอำานาจให้นายทะเบียนในการกำากับดูแลสหกรณ์
ออมทรพัยแ์ละเครดติยเูนีย่น	ผมขอยกทีเ่ปน็ส่วนสำาคญัทีสุ่ดให้ทา่น
สมาชิกได้รับทราบ
	 มาตรา	89/2	การดำาเนนิงานและการกำากบัดแูลสหกรณอ์อมทรัพย์ 
และเครดติยเูนีย่นในเรือ่งดงัตอ่ไปนีใ้หเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ	์วิธกีาร 
และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง	ทั้งนี้	อาจกำาหนดให้แตกต่างกันไป
ตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้
	 (1)	 การกำาหนดขนาดของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละเครดติยเูน่ียน
	 (2)	 การกำาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการ 
  ดำาเนินการ	และผู้จัดการ
	 (3)	 การกำาหนดอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์
	 (4)	 การให้กู้และการให้สินเชื่อ
	 (5)	 การรับฝากเงิน	การก่อหนี้	และการสร้างภาระผูกพัน	
	 	 ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ำาประกัน
	 (6)	 การดำารงเงินกองทุน
	 (7)	 การบริหารสินทรัพย์และการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
	 (8)	 การฝากเงินหรือการลงทุน
	 (9)	 การกำากับดูแลด้านธรรมาภิบาล
	 (10)		การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำารอง
	 (11)		การจดัทำาบญัช	ีการจดัทำาและเปดิเผยงบการเงนิ	การสอบบญัชี 
	 	 	และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
	 (12)		การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
	 (13)		เรื่องอื่นๆ	ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานและการกำากับดูแล
	 ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนี่ง	ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคาร 
แห่งประเทศไทย
	 สำาหรับในส่วนอื่นๆ	ที่ท่านสมาชิกผู้ใดสนใจ	สามารถมา 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นิติกร	หรือผู้จัดการได้โดยตรงครับ	
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วิธกีารกดเงนิกูส้ามญัและเงินกู้สวัสดกิาร

1.  สอดบัตร ATM และกดรหัสผ่านของบัตร ATM
2.  กดเมนูเลือก “บริการอื่น ๆ ”
3.  กดเมนูเลือก “บริการอื่น ๆ ” (อีกครั้ง)
4.  กดเมนูเลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”
5. กดเมนูเลือก “สอบถามยอดเงินฝาก”
6. เครื่องจะแสดง
 -  เงินคงเหลือ          XXXX.XX  บาท
 -  เงินคงเหลือที่ใช้ได้  XXXX.XX  บาท

 7.  เลือก “ต้องการ”
 8.  กดเมน ู“รบัเงนิฝาก”  (เพือ่โอนเงินกูจ้ากบญัชี
  สหกรณ์ไปเข้าบัญชีกรุงไทยของท่าน)
 9.  กดเมนู “ต้องการ”
10.  ถอนเงินฝากจากบัญชีของท่านตามปกติ

ATM

ฉบับที ่ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

การรับเงินสวัสดิการครบอายุการเป็นสมาชิก 50 ปี  

สรุปผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบในรอบ 9 เดือน
ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน สำาหรับปี 2560, 2561, 2562

จำานวนสมาชิก (คน)

ทุนเรือนหุ้น (บาท)

ทุนสำารอง (บาท)

ทุนดำาเนินงาน (บาท)

เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท)

เงินกู้ยืมของสมาชิก (บาท)

เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น (บาท)

รายได้ (บาท)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

กำาไรสุทธิ (9 เดือน) (บาท)

8,831

2,406,948,920.00

250,304,261.46

6,439,405,604.71

1,861,521,478.28

6,307,868,117.21

1,745,652,000.00

274,374,016.21

127,912,097.23

146,461,918.98

8,871

2,631,474,010.00

276,154,675.39

6,749,007,520.71

2,014,888,165.40

6,593,631,036.67

1,645,656,000.00

283,626,494.85

134,008,628.01

149,617,866.84

8,900

2,856,312,030.00

305,347,864.38

7,098,336,274.69

2,204,455,473.05

6,820,858,271.48

1,552,811,273.20

289,530,168.78

144,017,098.15

145,513,070.63

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2556 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หมวดที่ 3 สวัสดิการสมาชิกสูงอายุ
 ข้อ 17. สมาชิกทีเ่ปน็สมาชกิของสหกรณม์รีะยะเวลา 50 ปี ข้ึนไป สามารถได้รบัเงนิช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชกิ 
 ข้อ 18. จำานวนเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 17 ให้จ่ายเป็นรายปี ๆ  ละ 3,000 บาท จนกว่าจะถึงแก่กรรม
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ระบบสอบถามข้อมูล

LO
GI

N เลขที่สมาชิกสหกรณ์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลล่าสุด ณ

Offline
ข้ันตอนวธิกีารเข้าสู่ระบบ

........

แนะนำ�ก�รเข้�สู่ระบบของสหกรณ์ฯ
1. เข้าเวบ็ไซตส์หกรณอ์อมทรพัย์ครูปตัตาน ีจำากดั 

  WWW.PNTSC.COM

2. คลิกช่องแรกของแท็บระบบสอบถามข้อมูล 

 พิมพ์เลขที่สมาชิกสหกรณ์ฯ ของท่านเอง

3. ค ลิ ก ที่ ช่ อ ง ที่  2  พิ ม พ์ ร หั ส ผ่ า น  คื อ 

 เลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน 13 หลัก

4. คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ  

วิธีเข้าระบบสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์

หากเข้าดูข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯ ไม่ได้ ให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ) เพื่อรีเซทข้อมูล
และรหัสผ่านใหม่

 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของท่านผ่านช่องทางระบบ
สอบถามข้อมูลในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ ได้ เช่น ประวัติส่วนตัว การกู้เงิน ฝากเงิน  
ผู้รับผลประโยชน์ ผู้คำ้าประกัน เป็นต้น  

การระดมเงินฝาก
เนื่องในวันออมแห่งชาติ

*** สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการระดมเงินฝาก ทางเว็บไซต์สหกรณ์ WWW.PNTSC.COM
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 073-336209, 073-337070 ต่อ 106 ฝ่ายการเงิน 

ลำาดับที่

5,000,001.00 บาทขึ้นไป
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16  ชิ้น
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ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่

ฝากเงินตั้งแต่
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1,000,000.00

1,300,000.00
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3,700,000.00

4,000,000.00

4,300,000.00

4,700,000.00
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แต่ไม่เกิน

แต่ไม่เกิน

แต่ไม่เกิน

แต่ไม่เกิน

แต่ไม่เกิน
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แต่ไม่เกิน

แต่ไม่เกิน

แต่ไม่เกิน

จำานวน
ของที่ระลึก (ชิ้น)รายละเอียดการฝากเงิน

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด

2.  มีการหักเงินฝาก ณ ที่จ่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด หรือสมาชิกที่นำาเงินมาฝากด้วยตนเอง

3. ระยะเวลาจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562

4.  เมื่อหักเงินฝาก ณ ที่จ่ายครบ 20,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562) รับชุดของที่ระลึกจากสหกรณ์ฯ

5. สมาชิกที่มีเงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ฯ (ฝ่ายการเงิน)

6. สำาหรับสมาชิกที่ระดมเงินฝาก จะได้รับของที่ระลึกตามรายละเอียดการฝากเงิน

7. ต้องคงเงินฝากอยู่ในบัญชีของสหกรณ์ฯ เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563
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สสอค.

อายุ เป็นเงินบริจาคตัวคูณ ค่าสมัคร ค่าบำารุง เงินสงเคราะห์ รวมจ่าย

51
52
53
54
55
56

10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200

200
200
200
200
200
200

40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40

4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800

15,080
15,280
15,480
15,680
15,880
16,080

สสอค.สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
The Federation of Saving and Credit Cooperatives of Thailand limited

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครที่อายุเกิน 50 ปี แต่ไม่เกิน 56 ปี

ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ อายุไม่เกิน 30 วัน
สำาเนาบัตรประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้านของตนเอง 
และผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์

(การนับอายุ : นับตามปีปฏิทิน)
สมัครได้โดยชำาระ ค่าสมัคร 40 บาท + ค่าบำารุง 40 บาท
+ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท และ บริจาคเงิน
เฉพาะการสมัครครั้งแรกตามชั้นอายุ โดยมีอัตราดังนี้

อัตราเงินบริจาค คำานวณตามอายุตัว คูณ 200 บาท

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด

สมัครได้ที่

1.	สำาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้สมัคร

2.	สำาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

3.	ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐ	หรือ

	 สถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง	(อายุไม่เกิน	30	วัน	ถึงวันที่สมัคร)

4.	สำาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์

5.	สำาเนาเอกสารประกอบอื่น	ๆ	เช่น	ใบเปลี่ยนชื่อ	-	สกุล	เป็นต้น

6.	สำาเนาใบสำาคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส	กรณีสมาชิกสมทบ

7.	ทะเบียนรับรองบุตร	กรณีเป็นสมาชิกสมทบบุตรบุญธรรม

1.	เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี	จำากัด

2.	รับสมัครอายุไม่เกิน	56	ปี	

	 (เป็นผู้ที่เกิดปี	พ.ศ.	2506	และ	พ.ศ.	2507	เป็นต้นไป)

3.	มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ณ	วันที่สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สวัสดิการ เพื่อชาวสหกรณ์ออมทรัพย์

สมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่073-336209, 073-337070 ต่อ 104 ฝ่ายธุรการ (สมาคม)

ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำารุง 20 บาท 
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท

รวม 4,840 บาท



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด 7

ภาพกิจกรรม

โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ 

การเลอืกตัง้ประธานกลุม่สมาชิกและผู้แทนสมาชิกสหกรณฯ์ ประจำาปี 2562
วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ สถานที่เลือกตั้งของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ

	 วนัที	่	21	กนัยายน	2562	ณ	โรงแรม	ซ.ีเอส.ปตัตาน	ีนายสุรศักดิ	์อนิศรไีกร	ทีป่รกึษาดา้นนโยบาย
และแผนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	และรับฟังการบรรยายพิเศษ
และทอล์คโชว์	โดย	พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์	ตั้งคณา	

	 รางวัล	 “พระพฤหัสบดี”	 ประจำาปี	 2562	 รองชนะเลิศอันดับ	 1 
ระดับประเทศ	 จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ	 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	(สกสค.)

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำาปี 2562  



งานประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำากัด

31/4 ม.4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ 0-7333-6209, 0-7333-7070 

โทรสาร 0-7333-7967

คณะผู้จัดทำา
วารสาร สอ.ครูปัตตานี

ที่ปรึกษา บรรณาธิการ

พิมพ์ที่

นายภัควัฒน์   พงษ์เดชวัฒนาพร  ประธานกรรมการ

นายชวรัตน์   เงินราษฎร ์       รองประธานคนที่ 1

นายธำารงศักดิ์ ตันนิยม  รองประธานคนที่ 2

นายคำานึง ดิษฐโรจน์ กรรมการและเหรัญญกิ

นายชวนชิด รักเถาว์         กรรมการและเลขานกุาร

นายอำานาจ   สมทรง

กองบรรณาธิการ

นายวีระชัย เรืองช่วย

นายสุนทร   ศรสีมปอง

นางราทิพย์   ขุนทอง

นายปรีชา   ศรีสุข

นายอับดุลฮามิด  ยานยา

นายอัมรัน  แวหะมิิ  

นายกษิดิท    มณีโชติ

นายณรงค์   หวานเปราะ

นางฮัซนะห์    ปัตนกุล

นายเกรียงศักดิ์   จันทร์เกิด

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง

โทร. 0-7331-2639

โทรศัพท์	:		0-7333-6209	,	0-7333-7070	
โทรสาร	 :	0-7333-7967
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี	จํากัด

WWW.PNTSC.COM
E-mail		:	 Krutani2010@hotmail.com	
		 :	 Cooptani@hotmail.com

“สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ

บริการ โปร่งใส ใส่ใจด้านบริการ”

พิมพ์ 2,500 ฉบับ ๆ ละ 25 บาท

www.pntsc.com

ชอ่งทางในการใหบ้รกิาร ของสหกรณอ์อมทรัพยค์รปูตัตาน ีจำากัด

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (สมาชิกบำานาญ) 
ระหว่างวันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพฯ 

โครงการสวัสดิการผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียง

โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สหกรณ์ฯ


