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คาขวัญ / นโยบายคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 61
คาขวัญ
สหกรณ์มนคง
ั่
สมาชิกมัน่ ใจ
บริหารโปร่งใส
ใส่ใจด้านบริการ

วิสยั ทัศน์
“เป็ นองค์กรด้านธุรกิจที่มีความมัน่ คง สมาชิกรับบริการด้วยความมัน่ ใจ พัฒนาสู่ความ
เป็ นเลิศในระดับสากล”

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ระดมเงินออมเพื่อความมัน่ คงขององค์กร
จัดระบบบริ การสิ นเชื่ ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จัดสวัสดิการและพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ
จัดระบบประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง
พัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็ นเลิศ

นโยบายคณะกรรมการดาเนิ นการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาการบริ หารจัดการให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
ส่ งเสริ มให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
ส่ งเสริ มระบบการให้บริ การสิ นเชื่อและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการชาระหนี้
ส่ งเสริ มให้มีสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกอย่างทัว่ ถึง
ส่ งเสริ มให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
พัฒนาสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ

-2อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการอานวยการ
ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูด้ าเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาเนิ นการตามที่ได้รับมอบหมายและ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรื อการเก็บรักษาเงินให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดี
และปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผเู ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขการบริ หารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย

อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการเงินกู้
ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็น
ว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกาหนดให้ผกู ้ ู้ จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้ เงินกู้
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาผ่อนผัน
หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

-3อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพันธ์
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูท้ ี่
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์ รวมทั้งผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนิ นงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณานามาบริ การแก่
สมาชิกตามความเหมาะสม

สมาชิกภาพ
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จากัด
1. เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
3. ก. เป็ นข้าราชการประจา ข้าราชการบานาญ ลูกจ้างประจา หรื อพนักงานราชการ ซึ่งได้รับเงินเดือน
เงินบานาญ ค่าจ้าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ประจาจังหวัดปั ตตานี หรื อ
ข. เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างประจาในสหกรณ์น้ ี หรื อ
ค. เป็ นสมาชิกคุรุสภา ซึ่งทางานประจาในโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดปั ตตานี หรื อ
ง. เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจา ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดปั ตตานี และ
จ. เป็ นข้าราชการประจาหรื อลูกจ้าง ซึ่ งได้รับเงินเดือนประจาสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี จังหวัดปั ตตานี
4. เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5. มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน

-4การสมัครเป็ นสมาชิก
1. ยืน่ ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด (สี เหลือง)
2. แนบหลักฐาน
2.1 สาเนาบัตรข้าราชการหรื อบัตรประชาชน
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.3 กรณี เป็ นครู หรื อทางานในโรงเรี ยนเอกชน ต้องแนบคาสัง่ บรรจุแต่งตั้ง , สาเนาบัตรคุรุสภา
หรื อหนังสื อรับรองสถานภาพสมาชิกคุรุสภา
2.4 กรณี พนักงานราชการให้แนบสัญญาจ้าง
3. ให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นต้นรับรอง
3.1 สังกัดโรงเรี ยน / สถานศึกษา ที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ผูร้ ับรองคือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
4. ข้าราชการบานาญให้กรรมการเป็ นผูร้ ับรองแทน

กรณีผู้สมัครเคยเป็ นสมาชิกมาแล้ว
กรณี ลาออก - จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ตอ้ งลาออกมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
กรณี ถูกให้ออก - จะต้องออกมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

บัตรประจาตัวสมาชิก
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณารับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว สมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอมี บตั รพร้อมแนบ
รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป สมาชิกติดต่อรับบัตรดังกล่าวได้ที่สหกรณ์ และบัตรประจาตัวของสมาชิกนี้
สามารถนามาใช้ติดต่อทาธุ รกรรมกับสหกรณ์ ได้ทุกกรณี

สิ ทธิหน้ าทีใ่ นฐานะสมาชิก
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ น้ ตาม
จานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ ในฐานะสมาชิก
(ก) สิ ทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุ รกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิ อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์

-5(ข) หน้ าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
สมาชิกย้ายสั งกัด สมาชิกที่ยา้ ย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึ งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์น้ นั มีขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้และคณะกรรมการ
ดาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ น้ และเงินกูท้ ี่ตนมีอยูใ่ น
สหกรณ์น้ ีไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ น้ เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี)
ที่สมาชิกนั้นมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

การขาดจากสมาชิกภาพ
เหตุทสี่ มาชิกต้ องออกจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ มีสาเหตุดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) โอนไปสหกรณ์อื่นตามระเบียบสหกรณ์

การลาออกจากสหกรณ์ ออมทรัพย์
สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ได้
โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ

-6การให้ ออกจากสหกรณ์ ออมทรัพย์
สมาชิกอาจถูกให้ ออกจากสมาชิกสหกรณ์ ด้ วยสาเหตุดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรื อไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรื อไม่ถือหุ ้นครั้งแรก
ขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือน โดยมิได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้กนู้ ้ นั
ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกูท้ ี่บกพร่ องให้คืนดีภายในเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลา 2 เดือน หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวด
ชาระหนี้ 3 คราว
6. ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้ สินของตนเองแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิกหรื อเมื่อจะก่อความ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ หรื อผูค้ ้ าประกันหรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่
7. จงใจ ฝ่ าฝื น ข้อบังคับหรื อระเบียบหรื อมติของสหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อประพฤติการใดๆ อันเป็ นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ว่าประการใดๆ

การคงสมาชิกภาพ
สมาชิกที่ไม่มีเงินเดือนประจาให้หกั ณ ที่จ่าย หากต้องการคงสมาชิกภาพอยูต่ อ้ งแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อต่อ
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาและเมื่อมีเงินเดือนประจาให้หกั ณ ที่จ่ายตามเดิมต้องแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ทราบ เป็ นหนังสื อพร้อมทั้งแนบใบแจ้งยอดเงินเดือนของสมาชิกด้วย และติดต่อชาระเงินส่ วนที่คา้ งชาระ

หุ้น
สมาชิกทุกคนต้องส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่สหกรณ์บอกรับเข้าเป็ นสมาชิก
ตามอัตราส่ วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตนเอง ตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนดไว้เป็ นอย่างน้อย
โดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนในวันที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน
- สหกรณ์ จะคิดเงินปั นผลให้เป็ นรายเดือน
- สมาชิกจะถอนหุ ้นของตนบางส่ วนหรื อทั้งหมดในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้ผทู ้ ี่ขอลาออก
จากการเป็ นสมาชิกจะต้องคงหุ น้ ของตนไว้ จนถึงวันที่สิ้นปี บัญชี จึงจะได้รับเงินปั นผลสาหรับปี นั้นๆ
แต่ถา้ ถอนหุ น้ ก่อนสิ้ นปี บัญชี จะไม่ได้รับเงินปั นผลแต่อย่างใด

-7สมาชิกทุกคนจะต้ องถือหุ้นรายเดือน ไม่ น้อยกว่ าตามอัตราส่ วนของเงินได้ รายเดือนของสมาชิก
ดังต่ อไปนี้
-

เงินได้รายเดือนไม่เกิน
เงินได้รายเดือนไม่เกิน
เงินได้รายเดือนไม่เกิน
เงินได้รายเดือนไม่เกิน
เงินได้รายเดือนไม่เกิน
เงินได้รายเดือนไม่เกิน
เงินได้รายเดือนไม่เกิน

10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 32,000 บาท
32,001 – 52,000 บาท
52,001 – 67,000 บาท
67,001 – เป็ นต้นไป

ต้องส่ งค่าหุ น้ รายเดือนไม่นอ้ ยกว่า
ต้องส่ งค่าหุ น้ รายเดือนไม่นอ้ ยกว่า
ต้องส่ งค่าหุ น้ รายเดือนไม่นอ้ ยกว่า
ต้องส่ งค่าหุ น้ รายเดือนไม่นอ้ ยกว่า
ต้องส่ งค่าหุ น้ รายเดือนไม่นอ้ ยกว่า
ต้องส่ งค่าหุ น้ รายเดือนไม่นอ้ ยกว่า
ต้องส่ งค่าหุ น้ รายเดือนไม่นอ้ ยกว่า

800 บาท
1,000 บาท
1,400 บาท
1,700 บาท
2,200 บาท
2,700 บาท
3,200 บาท

การเพิม่ หุ้น
นอกจากหุ น้ ที่สมาชิกส่ งเป็ นรายเดือนแล้ว สมาชิกสามารถเพิม่ หุ น้ เพิม่ ขึ้นอีกได้ โดยส่ งค่าหุ น้ นั้น ๆ
คราวเดียวเต็มมูลค่า

การลดเงินค่ าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ น้ รายเดือนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือน หรื อเป็ นจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 200,000 บาท
และไม่มีหนี้ต่อสหกรณ์ จะลดจานวนการถือหุ น้ โดยการยืน่ หนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการแต่ตอ้ งถือหุ น้ อย่างน้อย
20 หุ น้ ต่อเดือน

-8การโอนสมาชิกภาพ
ขอโอนไปสหกรณ์ ออมทรัพย์ อนื่
1. ยืน่ เรื่ องขอโอนตามแบบที่สหกรณ์กาหนด พร้อมแนบสาเนาคาสั่ง โอน / ย้าย ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วนั รับคาสั่งโอน / ย้าย
2. ปิ ดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี)
3. ต้องดาเนินการโอนให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วนั ที่โอนอัตราเงินเดือนไปจากสังกัดเดิม
4. สมาชิกพ้นจากสมาชิกตั้งแต่วนั ที่สหกรณ์โอนหุ น้ หนี้เงินกู้ ไปยังสหกรณ์ที่รับโอน (ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
สวัสดิการใดๆ อีกนอกจากได้รับเงินปั นผลเฉลี่ยคืน หลังจากประชุมใหญ่มีมติอนุมตั ิจดั สรร)

ขอโอนมาจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ อนื่
1. ยืน่ เรื่ องขอโอนที่สหกรณ์เดิม
2. ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี เพื่อรับทราบมติคณะกรรมการว่า จะรับโอนหรื อไม่ หากรับโอน
จะดาเนินการขั้นตอนอย่างไรต่อไป
3. ผูข้ อโอนจะได้รับสิ ทธิในฐานะสมาชิก ตั้งแต่วนั ที่สหกรณ์ได้รับโอนเงินค่าหุ น้ จากสหกรณ์เดิม

ประโยชน์ ทสี่ มาชิกจะได้ รับเมือ่ สิ้นปี ทางบัญชี
เงินปันผล
เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี สหกรณ์จะจ่ายเงินปั นผลตามหุ ้นให้แก่สมาชิก ตามมติที่ประชุมใหญ่จดั สรร
ทั้งนี้ ในอัตราสูงสุ ดไม่เกินที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ (ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี ) โดยคิดให้เป็ นรายเดือน

เงินเฉลีย่ คืน
สมาชิกที่กเู้ งินจากสหกรณ์เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่ วนจานวนรวมของดอกเบี้ย
เงินกู้ ที่ได้จ่ายให้แก่สหกรณ์ในระหว่างปี ตามมติที่ประชุมใหญ่จดั สรร เงินเฉลี่ยคืนนี้อาจลดลงหรื อเพิ่มขึ้นก็ได้ สมาชิก
ที่ผดิ นัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ผดิ นัด

-9สวัสดิการต่ างๆ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จากัด
ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรเงินจานวนหนึ่ง จากงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็ นทุนอุดหนุ นการศึกษาของบุตร
สมาชิกซึ่ งแบ่งเป็ นระดับได้ ดังนี้
1. ระดับก่อนประถมศึกษา
ทุนละ 2,000 บาท
2. ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 2,500 บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,500 บาท
5. ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ 4,000 บาท

เงินสงเคราะห์ เกีย่ วกับศพ
เงินสงเคราะห์ ทเี่ กีย่ วกับการศพของสมาชิกนั้น มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. อายุการเป็ นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพจานวน 5,000 บาท
2. อายุการเป็ นสมาชิกเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
จานวน 10,000 บาท
3. อายุการเป็ นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี มีสิทธิ์ ได้รับเงินสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพ
จานวน 15,000 บาท
4. อายุการเป็ นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี มีสิทธิ์ ได้รับเงินสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพ
จานวน 20,000 บาท
5. เป็ นสมาชิกเกิน 20 ปี ขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพจานวน 25,000 บาท
ในกรณีที่ค่ ูสมรส ซึ่งไม่ ได้ เป็ นสมาชิกเสี ยชีวติ ให้ ได้ รับเงินเพียงกึง่ หนึ่งของอัตราที่กาหนด

การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์
การตั้งผูร้ ับโอนผลประโยชน์ สมาชิกจะทาเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน เพื่อให้เป็ นผูร้ ับ
ผลประโยชน์ซ่ ึ งตนมีอยูใ่ นสหกรณ์เมื่อสมาชิกเสี ยชีวิต มอบไว้ให้สหกรณ์ถือไว้กไ็ ด้ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนผลประโยชน์
ดังกล่าวนี้ ต้องทาตามลักษณะพินยั กรรม โดยสหกรณ์จดั ทาทะเบียนไว้เป็ นหลักฐาน
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนเปลี่ยนแปลงผูร้ ับโอนผลประโยชน์ที่ทาไว้แล้ว ก็ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ เมื่อสมาชิกตายสหกรณ์จะจ่าย ค่าหุ ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนและ
ดอกเบี้ย รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินอื่นๆ ที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้แก่ผรู ้ ับโอนผลประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้หรื อถ้า
มิได้ต้ งั ไว้กค็ ืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิรับเงินจานวน
ดังกล่าว

- 10 หลักฐานของผู้รับโอนผลประโยชน์
1. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผูร้ ับโอนผลประโยชน์ 3 ชุด
2. สาเนาบัตรประจาตัวของผูร้ ับโอนผลประโยชน์ 3 ชุด

หลักฐานของผู้ถึงแก่ กรรม
1. สาเนาใบมรณบัตรของผูถ้ ึงแก่กรรม
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ ึงแก่กรรม
3. สาเนาบัตรประจาตัวของผูถ้ ึงแก่กรรม

3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด

ทุนสาธารณประโยชน์
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้มีการจัดสรรเงินจานวนหนึ่งจากกาไรสุ ทธิ เรี ยกว่า ทุนสาธารณประโยชน์
เพื่อการศึกษาโดยทัว่ ไป เพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์ เพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศลและเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์โดยส่ วนรวม

เงินกองทุนสงเคราะห์ สมาชิกถึงแก่กรรม
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริ บูรณ์ ณ วันที่เสี ยชีวติ จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพจากบริ ษทั เอฟดับบลิวดี
ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) จานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
2. สมาชิกทีมีอายุเกิน 70 ปี บริ บูรณ์ ณ วันที่เสี ยชีวติ จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปั ตตานี จากัด จานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
กรณี สมาชิกถึงแก่กรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จากัด จะนาเงินกองทุนสงเคราะห์ชาระหนี้ของสมาชิก ( สองแสน
(กรณี มีหนี้กบั สหกรณ์) เป็ นลาดับแรก และเงินส่ วนที่เหลือจะจ่ายให้กบั ทายาทตามที่ไดทาหนังสื อแสดงเจตนาตั้งผูร้ ับโอน
ผลประโยชน์ไว้แล้ว โดยทายาทจะต้องนาหลักฐานที่รับรองสาเนาถูกต้อง นามาแสดงเพือ่ ขอรับเงินสงเคราะห์ดงั กล่าว
ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วนั ถึงแก่กรรม มิฉะนั้นถือว่าสละสิ ทธิ์

การให้ บริการด้ านการเงิน
สหกรณ์ ให้ บริการแก่สมาชิกในด้ านต่ างๆ ดังนี้
การออมเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จากัด เก็บเงินออมให้แก่สมาชิกในลักษณะของหุ น้ ดังได้กล่าวมาแล้ว
ในเรื่ องของหุ น้

- 11 การให้ เงินกู้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จากัด ให้ เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
2. เงินกูส้ ามัญ
3. เงินกูพ้ ิเศษ
( 2 , 3 กูไ้ ด้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง )
4. เงินกูส้ ามัญโครงการสวัสดิการคุณภาพชีวิต (สด)

การสมัครสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบด้วย
ความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่างๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจา
คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดา
(3) เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก
(4) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิก
สหกรณ์น้ ี ไม่ น้อยกว่าสองคนรับรอง และต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยนื่ ใบสมัครเป็ นสมาชิก
จานวนเงิน 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณี ใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนด ทั้งเห็นเป็ นการ
สมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผสู ้ มัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ น้ ตามที่จะถือครบถ้วน

สิ ทธิและหน้ าทีใ่ นฐานะสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบมีสิทธิ และหน้าที่เฉพาะในส่ วนที่ไม่ขดั กับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิ ทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อแสดงความคิดเห็น
(2) มีสิทธิฝากเงิน
(3) มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ เป็ นครั้งคราว ตามประกาศของสหกรณ์

- 12 (ข) หน้ าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ มีสิทธิในเรื่องดังต่ อไปนี้
(1) นับชื่อเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมกลุ่ม และการประชุมใหญ่
(2) การออกเสี ยงในเรื่ องใดๆ
(3) เป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการ
(4) รับบริ การเงินกูห้ รื อสิ นเชื่ อจากสหกรณ์

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

การให้ บริการเงินกู้
หลักเกณฑ์ การกู้ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 7 เมษายน 2558
1. เป็ นสมาชิกและสามารถหัก ณ ที่จ่าย อย่างน้อย 1 งวด
2. วงเงินกูไ้ ม่เกิน
3.
4.
5.
6.

90% ของค่าหุ น้

แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

กาหนดชาระคืนเงินกู้ ภายใน 100 งวด
หนี้กทู้ ุนเรื อนหุ น้ รวมกับหนี้ฉุกเฉิ นต้องไม่เกิน 90 % ของค่าหุ น้
เมื่อกูส้ ามัญหรื อพิเศษหากต้องการให้หกั หนี้ฉุกเฉิ น ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ไม่อยูร่ ะหว่างถูกอายัดค่าหุ ้นจากเจ้าพนักงานบังคับคดี หรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
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หลักเกณฑ์ การกู้สามัญ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556
1. สาหรับสมาชิกที่เป็ นข้าราชการ
- เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี กูไ้ ด้ 50 เท่าของเงินเดือนหรื อ 5 เท่าของค่าหุน้
หรื ออย่างหนึ่งอย่างใดที่นอ้ ยกว่า
- วงเงินกูส้ ามัญหมุนเวียน สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
- เงินเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
2. สาหรับสมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการหรื อครู โรงเรี ยนเอกชน
- เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี กูไ้ ด้ 45 เท่าของเงินเดือนหรื อ 5 เท่าของค่าหุน้
หรื ออย่างหนึ่งอย่างใดที่นอ้ ยกว่า
- สมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการ ให้กรู้ วมกันทุกสัญญาไม่เกิน 1,200,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
- สมาชิกที่สงั กัดโรงเรี ยนเอกชน ให้กรู้ วมกันทุกสัญญาไม่เกิน 800,000 บาท
(แปดแสนบาทถ้วน)
- เงินเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
3. เงินกูส้ ามัญสวัสดิการ
- เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
- วงเงินกูส้ ามัญสวัสดิการ สูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
- เงินเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
4. สมาชิกที่อายุ 55-60 ปี กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนปั จจุบนั ไม่นบั รวมเงินวิทยฐานะ,
เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสูร้ บ (พสร.)
5. สมาชิกที่กเู้ งินสามัญไว้กบั สหกรณ์ จะขอกูส้ ญ
ั ญาใหม่ได้ต่อเมื่อ ได้ชาระหนี้เงินกูส้ ญ
ั ญาก่อน
ครบ 8 งวดแล้ว ทั้งนี้ ให้นาเงินกูท้ ี่ได้รับตามสัญญาใหม่ชาระหนี้สญ
ั ญาเดิมให้เสร็ จสิ้นก่อน
ในกรณี ที่สมาชิกกูเ้ งินสามัญไว้กบั สหกรณ์และเคยผิดนัดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภทกับสหกรณ์ไม่วา่ งวดหนึ่ง
งวดใด ทั้งจานวนหรื อบางส่วน ก่อนวันยืน่ คาขอกูเ้ งินสัญญาใหม่ ต้องชาระหนี้เงินกูส้ ญ
ั ญาก่อนเป็ นปกติจานวน 6 งวดเดือน
จึงจะสามารถยืน่ กูใ้ หม่ได้ ทั้งนี้ ให้นาเงินกูท้ ี่ได้รับตามสัญญาใหม่ชาระหนี้สญ
ั ญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน
6. การกูเ้ งินสามัญ กาหนดให้มีหลักประกันเงินกู้ ดังนี้
6.1 ทุนเรื อนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกูห้ รื อไม่นอ้ ยกว่า 500,000 บาท
6.2 เป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย (สสอค.)
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
6.3 สมัครทาประกันสิ นเชื่อกับบริ ษทั ที่สหกรณ์จดั หาให้ตามจานวนเงินกูส้ ่วนที่เกินกว่าสิ ทธิ
เรี ยกร้องในข้อ 6.1 และ 6.2 ต้องทาประกันสิ นเชื่อไว้เต็มวงเงินกู้
6.4 หักเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ผคู ้ ้ าประกัน ไม่เกินร้อยละ 1 ของยอดกูท้ ้ งั หมดแต่ไม่เกิน
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

- 14 6.5 หักเงินฝากเข้าบัญชีผกู ้ ู้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของยอดรับสุ ทธิ และผูก้ จู้ ะถอนได้ต่อเมื่อครบ
กาหนด 6 เดือนนับแต่วนั ที่กู้
ทั้งนี้ จากข้อ 6.3 สหกรณ์จะหักค่าเบี้ยประกันจากเงินกูท้ ี่ผกู ้ จู้ ะได้รับหรื อเงินปั นผล - เฉลี่ยคืนแล้วแต่
กรณี โดยจะหักไว้ในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของผูก้ เู้ ป็ นจานวน 3 ปี และปี ที่ 4 เป็ นต้นไป ผูก้ ตู้ อ้ งนาเงินมา
ฝากไว้ในบัญชีสหกรณ์ดงั กล่าวเพื่อชาระค่าประกันเป็ นประจาทุกปี จนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้ น
ซึ่ งมีจานวนเกินกว่าสิ ทธิ เรี ยกร้องในเงินค่าหุน้ ที่ชาระแล้วของสมาชิกนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาประกันชีวิตเพื่อค้ า
ประกันเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าสิ ทธิ เรี ยกร้องในเงินค่าหุน้ ที่ชาระแล้วหรื อจะสมัครใจทาประกันชีวิตเพื่อค้ าประกันเงินกูท้ ้ งั
จานวนก็ได้ โดยสหกรณ์จะหักค่าเบี้ยประกันจากเงินกูท้ ี่ผกู ้ จู้ ะได้รับหรื อเงินปั นผล-เฉลี่ยคืน หรื อเงินได้รายเดือนของ
สมาชิก แล้วแต่กรณี โดยจะหักไว้ในบัญชีเงินฝากสหกรณ์เป็ นจานวน 3 ปี และปี ที่ 4 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จ
สิ้ น ผูก้ ตู้ อ้ งนาเงินมาฝากไว้ในบัญชีสหกรณ์ดงั กล่าว เพื่อชาระค่าประกันเป็ นประจาทุกปี
7. หลักประกันสาหรับเงินกู้
7.1 การค้ าประกันด้วยบุคคล
- สมาชิก 1 คน ค้ าประกันลูกหนี้สญ
ั ญาสามัญหมุนเวียนได้ 7 คน และค้ าประกันลูกหนี้
สัญญาสามัญสวัสดิการได้ 4 คน
- สมาชิกที่มีค่สู มรสเป็ นสมาชิกด้วยจะค้ าประกันซึ่ งกันและกันหรื อจะค้ าประกันบุคคล
เดียวกันไม่ได้
7.2 เกณฑ์วงเงินกูย้ ืมเงิน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 1 คน เป็ นข้าราชการ 1 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 400,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 2 คน เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 1 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 600,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 3 คน เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 2 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 800,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 4 คน เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 3 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 5 คน เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 4 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,800,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 6 คน เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 5 คน
- กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้บุคคลค้ าประกัน 7 คน เป็ นข้าราชการอย่างน้อย 6 คน
8. กาหนดให้มีการชาระหนี้ท้ งั หมดไม่เกิน 180 งวด
9. การทาสัญญากูเ้ งินสามัญ ให้ผกู ้ ู้ ปฏิบตั ิดงั นี้
9.1 ทาหนังสื อสัญญากูแ้ ละหนังสื อค้ าประกันตามแบบของสหกรณ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ อย่างละ 1 ชุดพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาบัตรข้าราชการหรื อสาเนาบัตรสมาชิก
สหกรณ์ ของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน
- สาเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน
- สาเนาใบรับรองการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน ) ล่าสุ ดของผูก้ ู้ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาลงชื่อรับรอง
- สาเนาบัญชีธนาคารกรุ งไทยหรื อบัญชีเงินฝากสหกรณ์หน้าแรก
9.2 ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันลงลายมือชื่อในหนังสื อสัญญากูแ้ ละหนังสื อค้ าประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์

- 15 9.3 ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันที่มีค่สู มรส ต้องให้ค่สู มรสลงลายมือชื่อยินยอมให้กเู้ งินและหรื อค้ าประกัน
ตามแบบของสหกรณ์ ถ้าไม่มีคู่สมรสหรื อเคยมีแต่ได้จดทะเบียนหย่า หรื อคู่สมรสถึงแก่กรรมแล้ว ต้องแจ้งไว้ในหนังสื อสัญญากู้
และหนังสื อค้ าประกันพร้อมแนบสาเนาทะเบียนหย่า สาเนามรณบัตร สาเนาคาสัง่ หรื อคาพิพากษาศาลไว้ดว้ ย
9.4 ผูล้ งลายมือชื่อเป็ นพยานในหนังสื อสัญญากูแ้ ละหนังสื อค้ าประกันทุกแห่ ง ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จากัด
9.5 ผูบ้ งั คับบัญชาของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน ที่มีอานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอกูเ้ งิน
หรื อค้ าประกันเงินกูข้ องสมาชิกให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันแล้วแต่กรณี ให้ลงชื่อรับรอง
ในช่องผูบ้ งั คับบัญชาก็ได้
กรณี ผบู ้ งั คับบัญชาของสมาชิกบานาญ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จากัด เป็ นผูล้ ง
นามในช่องผูบ้ งั คับบัญชา
10. การรับเงินกูต้ อ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
10.1 เมื่อผูก้ ไู้ ด้จดั ทาหนังสื อสัญญากูแ้ ละได้ลงลายมือชื่อเรี ยบร้อยแล้ว ให้มอบหนังสื อกูด้ งั กล่าว พร้อม
หนังสื อค้ าประกันไว้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ นเชื่อเพื่อให้คณะกรรมการเงินกูอ้ นุมตั ิเงินกู้ แล้วสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีที่
สมาชิกระบุ โดยบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อของผูก้ เู้ ท่านั้น
11. สมาชิกที่กยู้ ืมเงินหรื อค้ าประกันต้องไม่อยูร่ ะหว่างถูกอายัดหุน้ จากเจ้าพนักงานบังคับคดี
เอกสารและหลักฐานประกอบคาขอกู้เงิน
1. สลิปเงินเดือนที่ใช้ หลักฐานประกอบคาขอกู้เงิน
- สมาชิกที่สงั กัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้ใช้สลิปเงินเดือนที่ออกมาจาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น
- สมาชิกที่สงั กัดหน่วยงานอื่นๆ ให้ใช้สลิปเงินเดือนที่ออกจากต้นสังกัด มีผบู ้ งั คับบัญชารับรอง
การรับรองสลิปเงินเดือน
1.1 ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการ/ผูช้ ่วย สพท.ปน.เขต1สพท.ปน.เขต 2 และสพท.ปน.เขต 3
1.2 เจ้าหน้าที่การเงิน สพท.ปน.เขต 1 สพท.ปน.เขต 2 และ สพท.ปน.เขต 3
1.3 ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน /รองผูอ้ านวยโรงเรี ยน /รักษาการ
1.4 ผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดอยู่
2. สาเนาบัตร และสาเนาทะเบียนบ้ าน ผู้ก้ แู ละผู้คา้ กรณี ที่เป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานของรัฐให้
ใช้บตั รข้าราชการ บัตรลูกจ้างประจา บัตรประชาชน บัตรสหกรณ์ฯ และพนักงานของรัฐ โดยถ่ายเอกสาร
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. สาเนาบัญชีสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย จากัด (หน้าแรก) โดยถ่ายเอกสาร จานวน 1 ฉบับ

- 16 ดอกเบีย้ เงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จากัด จะคิดเอาดอกเบี้ยเงินกูใ้ นอัตราที่สอดคล้องกับสภาวะ
ทางการเงินของสหกรณ์ปัจจุบนั ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ช้อตั ราเดียวทุกประเภท คือ ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยถือใช้ต้ งั แต่
วันที่ 1 มีนาคม 2560 (ตาประกาศสหกรณ์ฯ)

หลักเกณฑ์ การกู้พเิ ศษ
1. มี 2 ประเภท คือ เพื่อการสงเคราะห์ และเพื่อการประกอบอาชีพ
2. คุณสมบัติและวงเงินกูท้ ี่ให้กู้
2.1 เป็ นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2.2 วงเงินกูไ้ ม่เกิน
- เพือ่ การเคหะสงเคราะห์ สู งสุ ดไม่เกิน 80 เท่าของเงินเดือน หรื อไม่เกิน 5,000,000 บาท
สุ ดแต่จานวนใดจะน้อยกว่า โดยกาหนดส่ งชาระภายใน 300 งวด
- เพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพ สู งสุ ดไม่เกิน 80 เท่าของเงินเดือน หรื อไม่เกิน
4,000,000 บาท สุ ดแต่จานวนใดจะน้อยกว่า โดยกาหนดส่ งชาระภายใน 200 งวด
3. หลักประกัน
3.1 โฉนดที่ดิน ( ค้ าประกันได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน )
3.2 ให้เพื่อนสมาชิกด้วยกันค้ าประกันไม่ได้
3.3 ราคาประเมิน = ราคาที่ดินรวมกับราคาสิ่ งปลูกสร้างหรื อราคาที่อยูอ่ าศัย
3.4 ต้องเป็ นโฉนดที่ดินที่ใช้สร้างที่อยูอ่ าศัย หรื อโฉนดที่ดินที่ทาโครงการเพื่อประกอบอาชีพ
4. ขั้นตอนการพิจารณา
4.1 ยืน่ คาขอกู้
4.2 คณะกรรมการดาเนินการประชุมพิจารณาอนุมตั ิจานวนเงินที่จะให้กู้
4.3 ประเมินหลักประกัน ( สมาชิกผูก้ รู้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย )
4.4 นัดทาสัญญากูแ้ ละนิติกรรม จานองหลักประกัน

การให้ บริการรับฝากเงิน
เงินรับฝากออมทรัพย์ ทวั่ ไป
เงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไป คือ เงินฝากที่ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากเมื่อใดก็ได้ในวัน
และเวลาทาการของสหกรณ์

- 17 การเปิ ดบัญชี
สมาชิกที่มีความประสงค์ จะขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ให้กรอกแบบพิมพ์ “ใบเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ประเภท” และ “บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก” ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเงินฝากครั้งแรกต้องไม่นอ้ ยกว่า 200 บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) จะเป็ นเงินสดหรื อเช็คก็ได้ ( ถ้าเป็ นเช็ครายการฝากสมบูรณ์เมื่อสหกรณ์ ได้รับเงินตามเช็คแล้ว)

การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดในบัญชีเงินฝาก
หากเจ้าของบัญชีตอ้ งการเปลี่ยนชื่อเจ้าของบัญชี เปลี่ยนชื่อผูส้ ั่งจ่ายหรื อเงื่อนไขการสั่งจ่ายจากที่ได้แจ้ง
ไว้เดิมเจ้าของบัญชีตอ้ งแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ เมื่อพิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและสหกรณ์ตอบรับแล้ว
การเปลี่ยนแปลงถือว่าเสร็ จสมบูรณ์

การปิ ดบัญชี
เมื่อเจ้าของบัญชีมีความประสงค์ จะปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กระทาได้โดยกรอกข้อความ
“เพื่อปิ ดบัญชี ” ไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากและให้เว้นไว้เฉพาะช่องจานวนเงิน เพื่อพนักงาน
จะได้คานวณดอกเบี้ยให้

เงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คือ เงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีมีการกาหนดเงื่อนไข ในการรับฝากเพิ่มเติม
จากเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เงื่อนไขเพิ่มเติมมีดงั นี้
1. เปิ ดบัญชีครั้งแรกต้องไม่นอ้ ยกว่า 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ฝากครั้งต่อ ๆ ไป
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
2. คานวณดอกเบี้ยให้เป็ นรายวัน โดยโอนดอกเบี้ยหกเดือน/ครั้ง ตามอัตราที่กาหนดในประกาศของสหกรณ์
3. อนุญาตให้ถอนเงินฝากได้เดือนละครั้ง หากถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอน
ครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป ในอัตราร้อยละ 0.5 ของจานวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ากว่า 10 บาท ส่ วนการเปิ ด
บัญชีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีเงินฝากและการปิ ดบัญชีปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ มเี ป้ าหมาย
เงินฝากออมทรัพย์มีเป้ าหมาย คือ เงินฝากที่มีกาหนดเวลาการคานวณดอกเบี้ยให้ผฝู ้ ากแน่ นอน
(ทุกวันสิ้ นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม)

- 18 การเปิ ดบัญชี
เปิ ดบัญชีครั้งแรกต้องไม่นอ้ ยกว่า 500 บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) ฝากครั้งต่อๆ ไปต้องไม่นอ้ ยกว่า
ครั้งละ 100 บาท ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน )

สมาชิกที่ประสงค์ให้สหกรณ์หกั เงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากเป็ นประจาทุกเดือน
ต้องกรอกแบบพิมพ์ “หนังสือแจ้งความจานงยินยอมให้หกั เงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก”

การถอนเงิน
ผูฝ้ ากถอนเงินในบัญชีเงินฝากเท่าใดก็ได้ แต่ตอ้ งมียอดคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ากว่า 200 บาท

การปิ ดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีเงินฝาก และการปิ ดบัญชีดาเนินการเหมือนเงินฝากออมทรัพย์

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
1. ประเภทออมทรัพย์ทวั่ ไป
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
2. ประเภทออมทรัพย์ พเิ ศษ
- เงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท - 10 ล้านบาท
- เงินฝากมากกว่า 10 ล้านบาท - 20 ล้านบาท
- เงินฝากตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
3. ประเภทเงินรับฝากจากสหกรณ์อนื่
- เงินฝากตั้งแต่ 100 บาท - 15 ล้านบาท
- เงินฝากมากกว่า 15 ล้านบาท - 25 ล้านบาท
- เงินฝากมากกว่า 25 ล้านบาท – 40 ล้านบาท
- เงินฝากมากกว่า 40 ล้านบาทขึ้นไป
4. ประเภทออมทรัพย์ มีเป้าหมาย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี (ไม่ทบต้น)

อัตราดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย 3.75 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย 4.00 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย 2.75 %
อัตราดอกเบี้ย 3.00 %
อัตราดอกเบี้ย 3.25 %
อัตราดอกเบี้ย 3.50 %

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ย
ให้เป็ นรายวันและโอนเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันทาการสุ ดท้ายเดือนมิถุนายนและธันวาคม โดยไม่หกั ภาษี

รายชือ่ คณะกรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ทนายความ
ชุดที่ 61
.........................................................................

คณะกรรมการดาเนินการ
1. นายภัควัฒน์
2. นายชวรัตน์
3. นายธารงศักดิ์
4. นายคานึง
5. นายชวนชิด
6. นายอานาจ
7. นายวีระชัย
8. นายสุ นทร
9. นางราทิพย์
10. นายปรี ชา
11. นายอับดุลฮามิด
12. นายกษิดิท
13. นายณรงค์
14. นายอัมรัน
15.นางฮัซนะห์

พงษ์เดชวัฒนาพร
เงินราษฎร์
ตันนิยม
ดิษฐโรจน์
รักเถาว์
สมทรง
เรื องช่วย
ศรี สมปอง
ขุนทอง
ศรี สุข
ยานยา
มณี โชติ
หวานเปราะ
แวหะมิ
ปัตนกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
ประธานการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เลขานุการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประธานเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
เลขานุการเงินกู้

ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายประหยัด
2. นายสนัน่
3. นางนารี รัตน์

สุ ขแก้ว
นวลเอียด
เศียรอินทร์

ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการและเลขานุการ

ทนายความ
นายสุ ริยะ

จูฑงั คะ

รายชื่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปัตตานี จากัด
1. นายเกรี ยงศักดิ์
2. นางนิตยา
3. นางธัญญรัศม์
4. นางสาวปทิตตา
5. นางสาวสุ ภาวดี
6. นางสาวอุไรพร
7. นางสาวศิวพร
8. นางสาวปนัดดา
9. นางอินทิรา
10. นางสาวอัสวาณี
11. นางสาวเมลดา
12. นางโศภิตา
13. นางอัสมา
14. นางสาวอาภาพร
15. นางซัลมา
16. นางสาวภาสฎา
17. นางสาวไซนับ
18. นางสาววิภากร
19. นายสุ ริเยนทร์
20. นายทศพร

จันทร์ เกิด
ศรี ราม
กิตติอคั รศรี กุล
เขียวจินดา
ทองดี
ทองมี
แก้วขาว
หนูสีคง
กาญจนจันทร์
โฆ
เงินราษฎร์
สะมุนี
อุสมาล
หนูนะ
เจ๊ะแม
นุ่นกะสิ กุล
มะแซ
จันทรัตน์
แดงนุย้
สมาธิ

ผูจ้ ดั การสหกรณ์
รองผูจ้ ดั การสหกรณ์
หัวหน้าฝ่ ายประมวลผล
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
เจ้าหน้าที่บญั ชี
เจ้าหน้าที่บญั ชี
หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่อ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าฝ่ ายธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นิติกร
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง

