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“เป็นสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่นของเขตภาคเหนือตอนล่างภายในปี 2563” 

 
1. ส่งเสริมการออมและมีระบบการเงิน  การคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. สร้างความเช่ือถือ ศรัทธาและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

3. สร้างระบบการบริหารจดัการท่ีมีธรรมมาภิบาล และส่งเสริมใหส้หกรณ์ผา่นเกณฑก์าร

ประเมินสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น 

4. สหกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่ิงแวดลอ้ม 

5. สร้างกระบวนการการจดัการเร่ืองหน้ี/ จดัท าโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นนวตักรรมเพ่ือสร้าง

คุณภาพชีวติท่ีดีใหแ้ก่สมาชิก 

 
1. มีการบริหารสินทรัพยท่ี์ดี 

2. สมาชิกและสังคมมีความเช่ือมัน่ต่อระบบสหกรณ์ 

3. มีระบบบริหารจดัการอยา่งโปร่งใสเป็นธรรม 

4. มีการด าเนินการตามกรอบวตัถุประสงคแ์ละอ านาจกระท าการ 

 
 เพ่ือใหมี้ความมัน่คงทางการเงินฯ 

 เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจแก่สมาชิกฯ 

 เพ่ือเพ่ิมการดูแลการจดัสวสัดิการแก่สมาชิกฯ 

 เพื่อใหมี้ระบบสารสนเทศท่ีดีฯ 

 เพื่อใหอ้งคก์รมีธรรมาภิบาลท่ีดี 

 เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและบริการ 

 เพ่ือเพ่ิมทกัษะและขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตรจ ากัด ก่อตั้ งจากการรวมตัวของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.

2542 ประเภทออมทรัพย์ เมื่อวันที ่26 ธันวาคม 2520 เลขทะเบียนที ่กพธ.50/2520 จ านวนสมาชิกแรกตั้ง 

212 คน มีทุนเรือนหุ้น 24,780.00 บาท มีวัตถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมของ

บรรดาสมาชิก โดยให้ช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เช่น ส่งเสริมให้

สมาชิกออมทรัพย์  ได้รับประโยชน์ตามสมควร ส่งเสริมการช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัและช่วยตัวเองในหมู่

สมาชิก รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อืน่ ฯลฯ 

สหกรณ์ฯ มีการเจริญเติบโตมาเป็นล าดบั ปัจจุบันเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ต้นๆ และใน

ปี 2554 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ได้รับโล่ห์จากชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ต้นแบบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ผ่าน

เกณฑ์ประเมินธรรมาภิบาล ปัจจุบันสหกรณ์มีอายุ 41 ปี 

คุณสมบัตขิองสมาชิกตามข้อบังคบั มดีงันี ้

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(2) เป็นผูบ้รรลนิุติภาวะ  

(3) เป็นผูมี้รายไดเ้ป็นเงินเดือน หรือค่าจา้ง สงักดัใดสงักดัหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

ก. เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจ า หรือพนกังานของรัฐ สงักดั ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัพจิิตร 

ข. เป็นขา้ราชการบ าเหน็จ บ านาญสงักดักระทรวงสาธารณสุขก่อนวนัท่ี 1 ต.ค. 2545 

ค. เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งประจ าของสหกรณ์น้ี 

(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(5) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 

(6) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
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สมาชิกทุกคนตอ้งถือหุน้เม่ือแรกเขา้เป็นสมาชิกอยา่งนอ้ยหน่ึงหุน้และตอ้งถือเป็นราย

เดือนๆละหน่ึงหุน้ตลอดไปตามเกณฑข์องเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกดงัต่อไปน้ี 

เงนิได้รายเดอืน 
(บาท) 

ถือหุ้นรายเดอืน 
หุน้ 

เกินกวา่ 4,000 บาท ถึง 4,500 บาท 30 
เกินกวา่ 4,501 บาท ถึง 5,500 บาท 40 
เกินกวา่ 5,501 บาท ถึง 6,500 บาท 50 
เกินกวา่ 6,500 บาท 60 

 
(1) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 

(3) เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 

(4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 

(5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

 
(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ 

(2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 

(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม้แขง็ 

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

การถือหุ้น 

สิทธิของสมาชิก  

หน้าที่ของสมาชิก 
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 ใหส้มาชิกสมทบมีสิทธิต่างๆ ในสหกรณ์ไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีไม่ขดัแยง้กบักฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์น้ี และไม่ใหสิ้ทธิในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. นบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่และประชุมกลุ่มสมาชิก 

2. ออกเสียงในเร่ืองใดๆ ของสหกรณ์  

3. เขา้เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

4. รับรางวลัต่างๆ จากสหกรณ์ 

(ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด) 

 
1. สมาชิกสมทบตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542  ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและ

ค าสัง่ของสหกรณ์ 

2. เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย  

3. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ 

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ใหเ้ป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 

5. ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรือง 

6. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกลุ สญัชาติ และท่ีอยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ

ภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

7. การตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเพ่ือให้

เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเม่ือตนตายนั้น มอบใหส้หกรณ์ถือไวห้นงัสือตั้ง

ผูรั้บโอนประโยชนด์งัวา่น้ี ตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม 

 

สิทธิของสมาชิกสมทบ  

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ 
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สมาชิกคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษไดด้งัน้ี 

เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษสมาชิกรายหน่ึงๆเปิดบญัชีคร้ังแรกตอ้งไม่ต ่ากว่า100.00 บาท ส่วนการ

ฝากเงินคร้ังต่อไปจะฝากเม่ือใดจ านวนเท่าใดก็ได ้

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ATM ตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากท่ีสหกรณ์ และไปท ารายการถอนผ่าน

ธนาคาร ผ่านบตัร ATM บมจ.กรุงไทย ถอนไดต้ามจ านวนเงินท่ีสมาชิกมีอยู่ในบญัชีเงินฝาก โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังละ 8.00 บาท ใหบ้มจ. กรุงไทย  

อตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ ร้อยละ 3.00 ต่อปี คิดดอกเบีย้ให้ทุกวันแต่น าดอกเบีย้ทบ

ต้นให้ทุกวันส้ินเดอืนไม่ต้องเสียภาษี 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที ่42 คร้ังที ่7/2561  

วันที่ 25 พ.ค. 61 ได้พิจารณาแล้วมีมติจ ากดัยอดเงินฝากออมทรัพย์พเิศษของสมาชิก เน่ืองจากสหกรณ์มี

สภาพคล่องส่วนเกนิจ านวนมาก โดยให้ฝากได้ ไม่เกนิ 1,000,000.00 บาท(หน่ึงล้านบาทถ้วน) ต่อเดือน 

ต่อคน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป เป็นการช่ัวคราว ประกาศให้ทราบจนกว่าจะมีการ

เปลีย่นแปลง 

การถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิศษ สมาชิกตอ้งน าสมุดคู่ฝากมาดว้ยทุกคร้ัง และสามารถ ถอนได ้

2 คร้ังต่อเดือน คร้ังท่ี 3 จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ ค่าธรรมเนียมร้อยละ 

1.00 บาท ของจ านวนเงินที่ถอน  

การให้สมาชิกกู้เงิน มีดงันี้ 

1.  เงินกู้สามัญเป็นสมาชิกนาน 6 เดือน มีสิทธิกูส้ามญัไดว้งเงินสูงสุดไม่เกิน 2,400,000.00 บาท 

(สองลา้นส่ีแสนบาทถว้น) และเม่ือรวมเงินกูส้ามญัทุกสัญญา วงเงินกูสู้งสุดไม่เกินคนละ 3,000,000.00 

บาท (สามลา้นบาทถว้น) 

(1) เขา้เป็นสมาชิก 6-12 เดือนกูไ้ด ้55 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 600,000.00 บาท ส่งคืน

ภายใน 240 งวด และภายในอาย ุ 75  ปี  ส าหรับสมาชิกขา้ราชการบ านาญและสมาชิกรับ

การเปิดบัญชีการฝากเงนิ  และการถอนเงนิออมทรัพย์พเิศษ 
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บ าเหน็จรายเดือนท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปี สามารถยืน่กูเ้งินสามญัของสหกรณ์ฯ ส่งช าระคืนเงิน

ตน้และดอกเบ้ีย ภายในอาย ุ80 ปี 

(2) เขา้เป็นสมาชิก 13-24 เดือนกูไ้ด ้65 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 840,000.00 บาท 

ส่งคืนภายใน 240 งวด และภายในอาย ุ 75  ปี  ส าหรับสมาชิกขา้ราชการบ านาญ

และสมาชิกรับบ าเหน็จรายเดือนท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปี สามารถยืน่กูเ้งินสามญัของ

สหกรณ์ฯ ส่งช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย ภายในอาย ุ80 ปี 

(3) เขา้เป็นสมาชิก 25 เดือนข้ึนไปกูไ้ด ้85 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 2,400,000.00 

บาท ส่งคืนภายใน 240  งวด และภายในอาย ุ 75  ปี  ส าหรับสมาชิกขา้ราชการ

บ านาญและสมาชิกรับบ าเหน็จรายเดือนท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปี สามารถยืน่กูเ้งินสามญั

ของสหกรณ์ฯ ส่งช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย ภายในอาย ุ80 ปี 

การผ่อนช าระเงนิกู้ 

จ านวนงวดการช าระหน้ีเงินกูส้มาชิกผูกู้ต้อ้งมีอายไุม่เกิน 75 ปีหรือไม่เกิน 234 งวด ตามท่ี

ระบุในสญัญากู ้

การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญั ส่งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนคือตน้

เงินกูเ้ท่ากนั พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย  หรือขอส่งตน้เงินกูบ้วกดอกเบ้ียเท่ากนัเป็นงวดรายเดือนทุก

เดือน แต่ไม่เกิน 240 งวดและภายในอาย ุ 75  ปี  ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก  ส าหรับ

สมาชิกขา้ราชการบ านาญและสมาชิกรับบ าเหน็จรายเดือนท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปี สามารถยืน่กูเ้งิน

สามญัของสหกรณ์ฯ ส่งช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย ภายในอาย ุ80 ปี และสมาชิกตอ้งมี

หลกัประกนัและท าฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทย (สสธท.) หรือ  ท าฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) หรือกองทุน

สวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย 

(กสธท.)  ครบตามวงเงินท่ียืน่กูเ้งิน 
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ในกรณีท่ีสมาชิกกูเ้งินสามญัใชทุ้นเรือนหุน้ของตนเอง และหรือเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ

ค ้ าประกันให้กูไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษทั้ งหมดท่ีผูกู้ ้มีอยู่เป็นหลักประกันและไม่จ ากัดจ านวน และไม่ต้องค ำนวณเงิน

คงเหลือหลังจำกหักช ำระหนี้เงินกู้  และมิต้องค ำนึงถึงอำยุผู้กู้  และเงื่อนไขของผู้กู้แต่ให้ส่งช ำระ

คนืภำยใน 234 งวด 

สมาชิกท่ีมีอายุตั้ งแต่ 55 ปี ข้ึนไป ยื่นกู้กับสหกรณ์ตอ้งคิดเงินเดือนปัจจุบันให้เหลือ

ประมาณ 70% หรือตามความเป็นจริงของการค านวนเงินเดือนท่ีไดรั้บเม่ือเกษียณอายรุาชการและ

น าเงินเดือนมาค านวนสิทธิการกูต้ามระเบียบและมติคณะกรรมการของสหกรณ์ 

 สมาชิกท่ีมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป ขอกูเ้งินระยะสั้นให้ช าระหน้ีให้หมดภายในอาย ุ60 ปี โดย

ค านวนเงินเดือนปัจจุบนัในการกู ้

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผู้กู้สามญัมากกว่าแปดคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

โดยเงินกูทุ้ก 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถว้น) จะตอ้งมีสมาชิกค ้ าประกนั 1 คน หากเหลือ

เศษไม่ถึง 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถว้น) ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนัเพ่ิมข้ึนอีก 1 คน  

ลูกจา้งประจ ายืน่กูเ้งินสามญัเกิน 900,000.00 บาท (เกา้แสนบาทถว้น) จะตอ้งมีขา้ราชการ

ค ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน 

ยื่นเอกสารสัญญาเงินกูเ้งินสามญั เงินกูเ้พ่ือคลายกงัวล เงินกูเ้พ่ือการศึกษา เงินกูเ้พ่ือการ

บริโภค ไดทุ้กวนั ปิดรับสัญญาฯทุกวนัพุธ เวลา 12.00 น. คณะกรรมการเงินกูจ้ะพิจารณาทุกวนั

พฤหสับดี หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นจ่ายเงินทุกวนัศุกร์ 

2.  เงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน กูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000.00 บาทหรือสองเท่า แห่งเงินไดร้ายเดือน

ของสมาชิกนั้น สุดแต่จ านวนไหนน้อยกวา่ส่งคืนภายใน 12 งวด ยื่นค าขอกูไ้ดทุ้กวนั หลกัฐาน

ถูกตอ้งจ่ายเงินใหว้นัถดัไป 

3.  เงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ผ่านตู้ บมจ.กรุงไทย 
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4.  เงนิกู้เพือ่สวัสดิการเพื่อคลายกังวล กูไ้ดไ้ม่เกิน 150,000.00บาท ส่งคืนภายใน 60 งวด 

ใชบุ้คคลค ้าประกนั 2 คน 

5.  เงนิกู้เพือ่สวสัดกิารศึกษากูไ้ดต้ามหลกัฐานไม่เกิน 200,000.00 บาท หรือไม่เกินเงินทุน

เรือนหุน้ท่ีสมาชิก มีอยูสุ่ดแต่จ านวนไหนนอ้ยกวา่ ส่งคืนภายใน 60 งวด ไม่มีบุคคลค ้าประกนั 

6.  เงินกู้สามัญเพื่อการบริโภคของสมาชิก กูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 600,000 บาท ส่งคืนภายใน 

200 งวด เกษียณอายรุาชการ ไม่เกิน 75 ปีใชบุ้คคลค ้าประกนัไม่ซ ้ ากบัคนค ้าเงินกูส้ามญั 

7.  เงนิกู้สวสัดิการเพื่อการอุปสมบท จ่ายเงินจากกองทุนสวสัดิการสมาชิกเป็นสวสัดิการ

เพ่ือการอุปสมบท ใหแ้ก่สมาชิกหรือบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย รายละไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึง

แสนบาทถว้น) ตอ้งใชส้ าเนาการอนุญาตให้ลาอุปสมทบตามระเบียบราชการ และส าเนาใบสุทธิ

แสดงวา่ไดอุ้ปสมบท ส่งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบ้ียเป็นจ านวนก่ีงวดก็ไดแ้ต่ไม่เกิน 

24 งวด 

8.  เงินกู้สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสให้สมาชิก พ.ศ. 2557 เพื่อการมงคลสมรส รายละ

ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) เพียงคร้ังเดียว ส าหรับสมาชิกท่ีสมรสและจดทะเบียน

สมรสถูกตอ้งตามกฎหมาย หากเป็นสมาชิกทั้งคู่ให้ใชสิ้ทธิไดเ้พียงคนเดียวส่งคืนเงินกูเ้ป็นงวด

รายเดือนพร้อมดอกเบ้ียเป็นจ านวนก่ีงวดก็ไดแ้ต่ไม่เกิน 36 งวด 

9. โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องสมาชิกสหกรณ์ โดยมวีตัถุประสงค์ของการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้มดีงันี ้

(1)  เพ่ือผอ่นคลายภาระหนกัในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

(2)  เพ่ือช่วยพฒันาหรือปรับปรุงหรือฟ้ืนฟลููกหน้ี 

(3)  เพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี และเป็นการพฒันา

คุณภาพหน้ีของสหกรณ์ 
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10. โครงการให้เงนิกู้เพือ่เหตฉุุกเฉิน (เงนิปันผล) พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ชุดท่ี 41 คร้ังท่ี 12/2560  เม่ือวนัท่ี 24 พ.ค. 2560  ไดมี้มติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์

เห็นสมควรใหก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั วา่ดว้ย  การใหเ้งินกู้

เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) พ.ศ. 2560 

(1)  วงเงินกูย้มืตั้งแต่ 1,000.00 บาท ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินปันผลท่ีไดรั้บในปีท่ี

แลว้โดยใชเ้งินปันผลปีปัจจุบนัเป็นหลกัประค ้าประกนั  

(2)  ระยะเวลาการกูต้ ั้งแต่ สิงหาคม ถึง ตุลาคม  ก่อนท่ีจะมีการจ่ายเงินปันผลเฉล่ียคืน

ประจ าปี 

(3)  การส่งช าระเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) ของสมาชิกนั้น ช าระเพียงงวดเดียว 

หลงัจากวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี โดยจะหกัจากเงินปันผลและหรือเงินเฉล่ียคืนท่ีสมาชิก

พึงจะไดรั้บทั้งเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย 

(4)  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งช าระดอกเบ้ีย ตามประกาศของสหกรณ์ โดยประกาศใหท้ราบ

เป็นคราวๆ ไป 

11. เงนิกู้เพือ่ลงทุนประกอบอาชีพเสริม 20,000.00 บาท ส่งคืน 12 งวด ไม่ดูเงินเดือน

คงเหลือ 12%  

12. เงินกู้พนักงานราชการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  เงนิกู้สามญัเป็นสมาชิกนาน 6 เดือนมีสิทธิกูส้ามญั ไดว้งเงินสูงสุดไม่เกิน 

1,000,000.00 บาท 

(1)  เขา้เป็นสมาชิก 6-12 เดือน กูไ้ด ้20 เท่า ของเงินเดือน  

แต่ไม่เกิน 300,000.00 บาท   

(2)  เขา้เป็นสมาชิก 13-24 เดือน กูไ้ด ้ 30 เท่า ของเงินเดือน  

แต่ไม่เกิน 600,000.00 บาท 
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(1) เขา้เป็นสมาชิก 25 เดือนข้ึนไป กูไ้ด ้40 เท่าของเงินเดือน  

แต่ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท 

การผ่อนช าระเงินกู้ 

จ านวนงวดการช าระหน้ีเงินกูต้อ้งไม่เกินอาย ุ 60  ปี หรือไม่เกิน 144 งวด ตามท่ีระบุ ใน 

สัญญากู ้

ในกรณีท่ีสมาชิกกูเ้งินสามญั  ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัช าระ

คืนภายใน 144  งวด 

2.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000.00  บาท หรือสองเท่า แห่งเงินไดร้ายเดือนของ

สมาชิกนั้น สุดแต่จ านวนไหนนอ้ยกวา่  ส่งคืนภายใน 12 งวด   

ยืน่ค  าขอกูไ้ดทุ้กวนั หลกัฐานถูกตอ้งจ่ายเงินใหว้นัถดัไป 

3.  เงินกู้เพื่อสวัสดิการเพือ่คลายกงัวล  กูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000.00 บาท  ส่งคืนภายใน  60  งวด 

ใชบุ้คคลค ้าประกนั 2 คน 

4.  เงินกู้เพื่อสวัสดิการศึกษา  กูไ้ดต้ามหลกัฐานไม่เกิน 200,000.00 บาท หรือไม่เกิน  เงินทุน

เรือนหุน้ท่ีสมาชิก มีอยูสุ่ดแต่จ านวนไหนนอ้ยกวา่ ส่งคืนภายใน  60  งวด  ไม่มีบุคคลค ้าประกนั 

5.  เงินกู้เพื่อการบริโภค กูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส่งคืน  144  งวด และภายใน 

อาย ุ 60 ปี 

ปัจจุบัน ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติให้โทรศัพท์สอบถามไปยังผู้ค า้ประกนั ว่าค า้ประกนั

เงินกู้สมาชิกจริงหรือไม่ 100% เพือ่ป้องกนัความเส่ียงเน่ืองจากผู้ค า้ประกนัไม่ได้ไปเซ็นช่ือต่อหน้า

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

เงินเดือนคงเหลือ เม่ือรวมยอดเงินท่ีตอ้งช าระต่อสหกรณ์และค่าใชจ่้ายทุกประเภทแลว้ ผูกู้ต้อ้ง

มีเงินรายไดร้ายเดือนคงเหลือ 12 %(ทั้งน้ีเงินไดร้ายเดือน หมายถึง เงินเดือนรวมค่าครองชีพ เงินประจ า

ต าแหน่ง ท่ีปรากฏตามสลิปเงินเดือน) 
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หมายเหตุ   ส าหรับพนักงานราชการ 

      1.  เงินเดอืนคงเหลอืหลงัหักค่าใช้จ่าย 12 % 

      2.  มีทุนเรือนหุ้น 15 %  ของเงินกู้ 

      3.  ผู้ค า้ประกนัอย่างน้อยต้องมีข้าราชการ 1 คน 

      4.  ส่งช าระคืนภายในอายุ 60 ปี 

13. เงนิกู้สมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบสามารถกูเ้งินไดต้ามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด คือ กูไ้ดต้อ้งไม่เกิน  

ร้อยละ 90 มลูค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยู ่

ยืน่ค  าขอกูไ้ดทุ้กวนั หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นจ่ายวนัถดัไป 
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1. เงินกู้สามัญทุกประเภท 

มีมต ิตั้งแต่ 1  มกราคม  2561  เป็นต้นไป  เพือ่อ านวยความสะดวกให้สมาชิกเวลา ยื่นกู้เงิน
สามัญ ผู้กู้เขียนค าขอกู้ใบเดยีว และในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ สหกรณ์ฯ จะพมิพ์รายละเอยีดให้   
มีขั้นตอนดงันี้ 
 ขั้นตอนที่ 1   

1. ดาวน์โหลดค าขอกูเ้งินสามญั ผา่นทาง Web Site ของสหกรณ์ฯ  
(http://www.phichitcoop.com/)  หรือ  
  2.  รับค าขอกูเ้งินสามญั ไดท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  หรือ 
  3.  รับค าขอกูส้ามญั ไดท่ี้หน่วยงานของสมาชิก 
  สมาชิกผูกู้เ้ขียนค าขอกูเ้งินสามญัดว้ยตนเอง และใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัลงลายมือ
ช่ือค ้าประกนัในค าขอกูใ้หค้รบถว้น เพ่ือส่งใหส้หกรณ์ตรวจสอบสิทธ์ิกู ้สิทธ์ิค  ้าประกนั 
 ขั้นตอนที่ 2   
  1.  สมาชิกผูกู้ส่้งค  าขอกูเ้งิน ด้วยตนเอง  พร้อมแนบสลิปเงินเดือนปัจจุบนั                
ท่ีเจา้หนา้ท่ีการเงินหน่วยงานรับรองเรียบร้อย หรือ 
  2.  ฝากตวัแทนหรือ ส่ง  Line  กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ  ID : Line  088-2783622  
หรือ ส่งขอ้ความใน Inbox face book ของสหกรณ์ฯ ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  
หรือ  ส่ง Email : phichit_coop@hotmail.com  หรือ  ส่งทาง Fax  เบอร์โทร. 0-5699-0360 ต่อ 17  เพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 ขั้นตอนที่ 3 
  1. ค  าขอกูเ้งินสามญั และสิทธ์ิคนค ้าประกนัถูกตอ้งครบถว้น สหกรณ์จะพมิพ์
หนงัสือกูเ้งิน, หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินฯ ของ (ผูกู้)้  หนงัสือค ้าประกนั, หนงัสือยนิยอมให ้               
ส่วนราชการหกัเงินฯ ของ (ผูค้  ้าประกนั) ใหส้มาชิก (สมาชิกผู้กู้และผู้ค า้ประกนัไม่ต้องเขียน)  

ขัน้ตอนการย่ืนกู้เงนิสามัญทุกประเภท กู้สามัญไม่มีคนค า้ประกัน 

กู้เงนิเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และกู้เงนิฉุกเฉิน ATM 

http://www.phichitcoop.com/
mailto:phichit_coop@hotmail.com
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  2.  สมาชิกผู้กู้น าเอกสารดงักล่าวกบัไปให้ผู้ค า้ประกนั เจ้าหน้าท่ีการเงิน กรรมการ
ในหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาเซนต์  หรือจะให้สหกรณ์ฯ ฝากเอกสารดงักล่าวกลบัผ่านตัวแทน หรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้ 
 ขั้นตอนที่ 4 
  สมาชิกผูกู้ต้อ้งท าเอกสารดงักล่าวทั้งชุดใหส้มบูรณ์ พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ 
เช่น บตัรประชาชน ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส  บตัรประชาชนคู่สมรส ทะเบียนบา้นคู่สมรส (ถา้มี) 
มายื่นด้วยตนเอง ท่ีสหกรณ์ฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง ภายในวนัพุธ เวลา 12.00 น. 
คณะกรรมการเงินกูจ้ะเขา้พิจารณาวนัพฤหสับดี จ่ายเงินใหส้มาชิกวนัศุกร์ของทุกสัปดาห์ 
(สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่เบอร์โทร 0-5699-0359, โทร.0-5699-0360 มือถือ 088-2783622) 
 

2. เงินกู้สามัญไม่มีคนค า้ประกนั(กู้เงินทุนเรือนหุ้น 90% ของตนเอง) และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ขั้นตอนที่ 1   
สมาชิกยืน่ค  าขอกูด้ว้ยตนเองท่ีสหกรณ์ หรือถา้ไม่สามารถมายืน่ดว้ยตนเองได ้ใหก้รรมการ

ตวัแทนในหน่วยงาน หรือผูบ้งัคบับญัชาเซ็นรับรองวา่สมาชิกขอกูเ้งินดงักล่าวจริง 

 ขั้นตอนที่ 2   
ถ่ายเอกสารรับรองส าเนาถูกตอ้งบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมแนบสลิปเงินเดือนปัจจุบนั ท่ี

เจา้หนา้ท่ีการเงินหน่วยงานรับรองเรียบร้อย 

 ขั้นตอนที่ 3 
ยืน่ค  าขอกูไ้ดทุ้กวนัท าการ หลกัฐานถูกตอ้งจ่ายเงินให้วนัถดัไป 
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3. เงินกู้ฉุกเฉิน ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย 

 ขั้นตอนที่ 1   
สมาชิกยืน่ค  าขอกูด้ว้ยตนเองท่ีสหกรณ์  

 ขั้นตอนที่ 2  (เอกสารท่ีตอ้งแนบค าขอกู)้ 
1. ถ่ายเอกสารรับรองส าเนาถูกตอ้งบตัรประจ าตวัประชาชน 

2.สลิปเงินเดือนปัจจุบนั ท่ีเจา้หนา้ท่ีการเงินหน่วยงานรับรองเรียบร้อย 

3. ถ่ายเอกสารรับรองส าเนาถูกตอ้งหนา้สมุดบญัชีกรุงไทยของสมาชิก 

 ขั้นตอนที่ 3 
 หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นแลว้(เงินเดือนหลงัหักค่าใชจ่้ายต่างๆ คงเหลือ12%) สหกรณ์จะส่ง

ขอ้มลูไปธนาคารกรุงไทย สมาชิกสามารถกดเงินผา่นตู ้ATM ของธนาคารกรุงไทย ไดใ้นวนัถดัไป 
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1. ไดอ้อมเงินในรูปแบบของค่าหุน้รายเดือน โดยไดรั้บเงินปันผล เม่ือส้ินปีบญัชี  

ยกเวน้ภาษีเงินได ้

2. ไดสิ้ทธิฝากเงินออมทรัพยพ์ิเศษ ดอกเบ้ียสูงกวา่ธนาคารพาณิชย ์(ปัจจุบนั 3.00 บาทต่อปี) และ

ดอกเบ้ียเงินฝากยงัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้

3. ไดมี้สิทธิกู้เงินสามญัสูงสุด 3,000,000.00 บาท, เงินกู้ฉุกเฉิน กูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000.00 บาท, 

เงินกูเ้พ่ือคลายกงัวล กูไ้ดไ้ม่เกิน 150,000.00 บาท, เงินกูเ้พ่ือการศึกษา กูไ้ดใ้นวงเงินเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 

200,000.00 บาท, เงินกูส้ามญัเพื่อการบริโภค กูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 600,000.00 บาท, เงินกูส้วสัดิการเพ่ือการ

อุปสมบท, เงินกูส้วสัดิการเพ่ือการมงคลสมรส และไดรั้บเงินเฉล่ียคืน เม่ือส้ินปีบญัชี 

4. ไดสิ้ทธิสมคัรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.)

ทายาทไดรั้บเงินสงเคราะห์ศพ เม่ือสมาชิกเสียชีวติ (โดยประมาณ 1 ลา้นเศษ) 

5. ไดสิ้ทธิสมคัรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) ทายาทไดรั้บเงินสงเคราะห์ศพ เม่ือสมาชิกเสียชีวติ (โดยประมาณ 6 แสนเศษ) 

6. ไดสิ้ทธิสมคัรกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์

สาธารณสุขไทย (กสธท.) ทายาทไดรั้บเงินสงเคราะห์ศพ เม่ือสมาชิกเสียชีวติ 

( 1 ลา้นบาท) 

 

ได้สิทธิรับเงนิสวสัดกิารต่าง ๆ ตามที่สหกรณ์ก าหนด ดงันี ้

1. จ่ายวนัเกิดให้ทุกคน ปีละ 1 คร้ัง 300.00 บาท เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์

2. นอนโรงพยาบาล เป็นคนไขใ้นจ่ายให้คืนละ 200.00 บาท เบิกได ้ปีละไม่เกิน 10 คืน 

3. กองทุนรวมใจเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกเก่ียวกับการจดัการศพสูงสุด 250,000.00 บาท และถ้ายงัไม่

เสียชีวิต เม่ือสมาชิกอาย ุ60 ปี สหกรณ์ฯ จ่ายให้ 50,000.00 บาท ทุก ๆ 5 ปี ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาชกิจะได้รับจากสหกรณ์ย่อ ๆ มีดังนี ้
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มติท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี  41  คร้ังท่ี  19 /2560  วนัที่  6 พฤศจิกายน  2560  
พิจารณาการจ่ายเงินระเบียบวา่ดว้ย ทุนเพ่ือกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิกฯ เปล่ียนแปลงจากเดิม ดงัน้ี 

 3.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ครบ 15 ปี จึงมีสิทธ์ิไดรั้บเงินกองทุนรวมใจฯ ท่ีสหกรณ์
ฯ จ่ายใหส้มาชิกเม่ืออายคุรบ 60 ปี เกษียณอายรุาชการหรืองานประจ า ถา้ยงัไม่เสียชีวิต จ่ายให ้4 คร้ัง ๆ 
ละ 50,000.00 บาท และอายเุพ่ิมข้ึนทุก 5 ปี เร่ิมจากอาย ุ60 ปี 65 ปี 70 ปี 75 ปี เป็นตน้  แต่ถา้สมาชิก
เสียชีวติก่อนทายาทก็จะไดรั้บเงินกองทุนรวมใจฯ ส่วนท่ีเหลือส าหรับเงินท่ีจ่ายเป็นช่วง ๆ 5 ปี 

 3.2 ถา้สมาชิกไม่มีหน้ี หรือสมาชิกท่ีมีเงินกูค้งเหลือไม่เกินกวา่ร้อยละ 90 ของค่า
หุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ฯ ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน สหกรณ์ฯ จะโอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีเงินรับ
ฝากออมทรัพยพิ์เศษของสมาชิกพร้อมกบัเงินวนัเกิดท่ีสหกรณ์ฯ จ่ายให้สมาชิก  
          3.3 ถา้สมาชิกท่ีมีหน้ีโดยมีผูค้  ้าประกนั เม่ืออาย ุ60 ปี และรับเงินบ านาญ หรือเงิน
บ าเหน็จรายเดือน สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินดงักล่าวใหใ้นวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี                                                        

3.4 ถา้สมาชิกท่ีมีหน้ีและรับเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จรายเดือน โดยมีผูค้  ้า
ประกนัเม่ืออาย ุ65 ปี, 70 ปี,  75 ปี, 80 ปี  เป็นตน้ สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินดงักล่าวโดยโอนเขา้บญัชีเงินรับ
ฝากออมทรัพยพิ์เศษของสมาชิกพร้อมกบัเงินวนัเกิดท่ีสหกรณ์ฯ จ่ายให้สมาชิกตามเดิม 
          3.5 ถา้สมาชิกท่ีรับเงินบ าเหน็จกอ้นเดียว สหกรณ์ฯ  จะน าเงินดงักล่าวมาช าระหน้ีท่ี
คา้งก่อนล าดบัแรก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัผูค้  ้าประกนั   

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2561  เป็นต้นไป 

4. กองทุนเกษียณอายุราชการหรืองานประจ า สหกรณ์จ่ายให้สูงสุด 15,000.00 บาท (ตามอายุสมาชิก

สหกรณ์ฯ)  

5. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกจ่ายให้บุตรคนละ 500.00 บาท 

6. ทุนเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกผูป้ระสบภยัพิบติัต่าง ๆ ไม่เกิน 5,000.00 บาท  

7. เงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสพอุบติัเหตุ 

8. ให้สมาชิกยมืเงินไปจดัการศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ได ้3 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 50,000.00 

บาท ไม่เสียดอกเบ้ีย แต่ถา้ไม่มาช าระคืนภายในก าหนดสหกรณ์จะคิดอตัราดอกเบ้ียเท่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญั 

และไม่พิจารณาการกูต่้าง ๆ 

9. ให้เงินสงเคราะห์เก่ียวกับการศพแก่ครอบครัวสมาชิก(สามี ภรรยา และบุตร ชอบด้วยกฎหมาย)  

สมาชิกถึงแก่กรรมให้ คร้ังละ 5,000.00 บาท คู่สมรสและบุตรให้ 1,500.00 บาท 
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10. ช่วยเหลือสมาชิกผูค้  ้าประกนัเงินกู ้ร้อยละ 25 ของหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 300,000.00บาท 

11. ให้เงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสวสัดิการเก่ียวกบัการมงคลคงสมรส ให้สมาชิกยืมเงิน เพ่ือเป็น

สวสัดิการเก่ียวกบัการมงคลสมรสของตวัสมาชิกเองรายละไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพียง

คร้ังเดียว ช าระคืนภายใน 30 วนัโดยไม่เสียดอกเบ้ีย ส าหรับสมาชิกท่ีสมรสและจดทะเบียนสมรสถูกตอ้งตาม

กฎหมายหากเป็นสมาชิกทั้งคู่ให้ใช้สิทธ์ิไดเ้พียงคนเดียว แต่ถา้ไม่มาช าระคืนภายในก าหนดสหกรณ์จะคิดอตัรา

ดอกเบ้ียเท่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญั และไม่พิจารณาการกูต่้าง ๆ  

12. ให้เงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสวสัดิการเก่ียวกบัการอุปสมบท ให้สมาชิกยมืเงิน เพ่ือเป็นสวสัดิการ

เก่ียวกบัการอุปสมบท รายละไม่เกิน 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ช าระคืนภายใน30 วนัโดยไม่เสีย

ดอกเบ้ีย ส าหรับสมาชิกหรือบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าไม่มาช าระคืนภายในก าหนดสหกรณ์จะคิดอตัรา

ดอกเบ้ียเท่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญั และไม่พิจารณาการกูต่้าง ๆ 
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ระเบียบทีส่มาชิกควรทราบ 

1. ระเบียบฯว่าด้วยทุนเพือ่กองทุนรวมใจช่วยเหลอืสมาชิกเพือ่สงเคราะห์เกีย่วกบัการศพ 

พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงวยั และประสบอุบัตเิหตุ 

เป็นสมาชิกกองทุน 1 ปี  รับเงินจ านวน 75,000.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 2 ปี  รับเงินจ านวน 87,500.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 3 ปี  รับเงินจ านวน 100,000.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 4 ปี  รับเงินจ านวน 112,500.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 5 ปี  รับเงินจ านวน 125,000.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 6 ปี  รับเงินจ านวน 137,500.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 7 ปี  รับเงินจ านวน 150,000.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 8 ปี  รับเงินจ านวน 162,500.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 9 ปี  รับเงินจ านวน 175,000.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 10 ปี  รับเงินจ านวน 187,500.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 11 ปี  รับเงินจ านวน 200,000.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 12 ปี  รับเงินจ านวน 212,500.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 13 ปี  รับเงินจ านวน 225,000.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 14 ปี  รับเงินจ านวน 237,500.00 บาท 

เป็นสมาชิกกองทุน 15 ปีข้ึนไป  รับเงินจ านวน 240,000.00 บาท 

กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินเป็นค่าใชจ่้ายในการศพ ให้รายละ 10,000.00

บาท นอกเหนือจากเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ และเงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบติัเหตุ 
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เมือ่สมาชิกอายุ 60 ปี เกษียณอายุราชการหรืองานประจ า สหกรณ์จะจ่ายให้ 50,000.00 บาท และ

อายุเพิม่ขึน้ทุก 5 ปี จ่ายให้คร้ังละ 50,000.00 บาท จนครบเงนิกองทุนรวมใจฯทีส่หกรณ์จ่ายให้ 

 แต่ถ้าสมาชิกเสียชีวิตก่อน ทายาทก็จะได้รับเงินกองทุนรวมใจฯ ส่วนที่เหลือ ส าหรับเงินที่จ่าย

เป็นช่วงๆ 5 ปี สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษของสมาชิกเท่านั้น เร่ิมใช้ระเบียบ

นี ้ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป(จากมติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 36คร้ังท่ี 12/2555 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2555 มีมติให้สมาชิกท่ีไดรั้บเงินกองทุนฯ จะตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ครบ 15 ปี จึงมีสิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวตามระเบียบฯ)  

เงนิสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัตเิหตุ 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบติัเหตุมีดงัน้ี(กรณีสูญเสียอวยัวะหรือสูญเสีย

สายตาภายใน 180 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีประสบอุบติัเหตุใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินดงัน้ี 

1.1 มือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือหรือเทา้สองขา้งตั้งแต่สองขา้ง หรือสูญเสียสายตา 

สองขา้ง     20,000.00 บาท 

1.2 มือขา้งหน่ึงตั้งแต่ขอ้มือและเทา้ขา้งหน่ึงตั้งแต่ขอ้เทา้ 15,000.00 บาท 

1.3 มือขา้งหน่ึงตั้งแต่ขอ้มือและสูญเสียสายตาหน่ึงขา้ง 15,000.00 บาท 

1.4 เทา้ขา้งหน่ึงตั้งแต่ขอ้เทา้และสูญเสียสายตาหน่ึงขา้ง 15,000.00 บาท 

1.5 มือขา้งหน่ึงตั้งแต่ขอ้มือ    10,000.00 บาท 

1.6 เทา้ขา้งหน่ึงตั้งแต่ขอ้เทา้    10,000.00 บาท 

1.7 สูญเสียสายตาหน่ึงขา้ง    10,000.00 บาท 

กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน180วนั (ไม่สามารถประกอบอาชีพได)้จ่าย 25,000.00บาท 
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2. ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพือ่สวสัดกิารวนัเกดิสมาชิก  

จ่ายใหว้นัเกิดทุกคน ปีละ 1 คร้ัง โดยจ่ายใหใ้นวนัคลา้ยวนัเกิดของสมาชิก ถา้ตรงวนัหยดุ

ก็จะจ่ายให้ก่อน โดยการโอนเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษของสหกรณ์ฯ ของสมาชิกผูน้ั้น 

โดยจ่ายเงินใหแ้ก่สมาชิก ปีละ 300.00 บาท เร่ิมใชร้ะเบียบน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

3. ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดงานศพ

ครอบครัวสมาชิก  

สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกยืมเงิน เพ่ือไปจัดการศพได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 

50,000.00 บาท ช าระคืนภายใน 30 วนั โดยไม่เสียดอกเบ้ีย กรณีท่ีบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ท่ี

ชอบดว้ยกฎหมายเสียชีวิต แต่ถา้ไม่มาช าระคืนภายในก าหนดสหกรณ์จะคิดอตัราดอกเบ้ียเท่า

อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญั และไม่พิจารณาการกูต้่าง ๆ 

4. ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้เกษียณอายุ

ราชการหรืองานประจ า หรือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด หรือลาออกจากราชการ  

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 10 ปี  ไดรั้บเงิน   5,000.00 บาท  

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 11 ปีถึง 15 ปี ไดรั้บเงิน   8,000.00 บาท 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 16 ปีถึง 20 ปี ไดรั้บเงิน  10,000.00 บาท 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 21 ปีถึง 25 ปี ไดรั้บเงิน  12,000.00 บาท  

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 26 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงิน  15,000.00 บาท  

เร่ิมใชร้ะเบียบน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 เป็นตน้ไป  
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5. ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของ

ครอบครัวสมาชิก 

ให้เงินสงเคราะห์เก่ียวกับการศพแก่ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม คือ สมาชิก ให้เงิน

สงเคราะห์พร้อมหรีด คร้ังละ 5,000.- บาท คู่สมรส และบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย (ยกเวน้บุตรบุญ

ธรรม) ใหเ้งินสงเคราะห์พร้อมหรีด คร้ังละ 1,500.00 บาท 

6. ระเบียบฯว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

จ่ายใหบุ้ตรทุกคน คนละ 500.00บาท ครอบครัวไม่เกิน 3 ทุน ระดบัชั้นอนุบาล (อายไุม่ต ่ากวา่ 3 

ปี) ถึงระดบัปริญญาตรี (อายไุม่เกิน 25 ปี) 

7. ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์สวัสดิการสมาชิก เพื่อสวัสดิการ

รักษาพยาบาล จะจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์สวสัดิการสมาชิกเพ่ือสวสัดิการรักษาพยาบาล 

เม่ือสมาชิกเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไขใ้นของสถานพยาบาลตามระเบียบปีละไม่เกิน 10 

คืน คืนละ 200.00 บาท ต่อสมาชิก 1 คน 

8. ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์เพือ่สงเคราะห์สมาชิกผู้ค า้ประกนัเงนิกู้  เงินทุน

เพ่ือสงเคราะห์สมาชิกผูค้  ้าประกนัเงินกูร้้อยละ 25 ของหน้ีคา้งช าระท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเงินกูทุ้ก

ประเภท ตามสดัส่วนของจ านวนเงินท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบแต่ไม่เกิน 300,000.00 บาท 

9. ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสพภัยพิบัติ

ต่าง ๆ 

1. ภยัจากอคัคีภยัไดรั้บเงินสงเคราะห์ ไม่เกิน 5,000.00 บาท 

2. ภยัจากวาตภยัท่ีเสียหายอยา่งร้ายแรง ไม่เกิน 5,000.00 บาท 

3. ภยัจากอุทกภยัท่ีเสียหายอยา่งร้ายแรง ไม่เกิน 5,000.00 บาท 

4. อุบติัเหตุจากการปฏิบติัหนา้ท่ีไดรั้บ ไม่เกิน 5,000.00 บาท 

สมาชิกผูข้อรับเงินสงเคราะห์ภยัพิบติัตอ้งเป็นสมาชิกมาแลว้อยา่งนอ้ย 6 เดือน 
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การโอนเงนิ 

1. สมาชิกท่ียืน่กูเ้งินทุกประเภทของสหกรณ์ฯ สามารถเลือกใหโ้อนเงินเขา้บญัชี 

ของสมาชิกได ้3 ทาง ดงัน้ี (1) ธ.กรุงไทย จก. (2) ธกส. (3) บญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

2. กรณีสมาชิกถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของสหกรณ์ฯมีความประสงคใ์ห้สหกรณ์ฯ

โอนเงินเขา้บญัชีธ.กรุงไทย จก. หรือ ธกส. ของสมาชิกตอ้งเขียนใบถอนเงิน และน าสมุดเงินฝาก 

ออมทรัพยพิ์เศษใหก้บัสหกรณ์ฯ เพ่ือจะไดด้ าเนินการโอนเงินดงักล่าวใหก้บัสมาชิกต่อไป 

3. สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านธนาคารท่ีสหกรณ์เปิดบญัชีไวบ้ริการ   โดยไม่ตอ้งถือ

เงินสดมาท่ีสหกรณ์เพื่อช าระหน้ี ฝากออมทรัพยพิ์เศษ หรือท าธุรกรรมอ่ืน ๆ ดงัน้ี  

3.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาพิจิตรบญัชีออมทรัพย ์

เลขท่ีบญัชี 01028-2-42883-0 

3.2 บมจ.กรุงไทยสาขาพิจิตรบญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ีบญัชี 610-1-78400-2 

3.3 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาพิจิตร บญัชีออมทรัพย ์ 

เลขท่ีบญัชี 650-222075-4 

3.4 ธนาคารออมสิน สาขาพิจิตร บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 020102232475 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการโอนเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ 

หรือท าธุรกรรมการเงินอ่ืนๆ 
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ถ้าสมาชิกโอนเงนิเข้าบัญชีสหกรณ์ฯเพือ่ฝากออมทรัพย์พิเศษ, ช าระหนีห้รือท าธุรกรรมอื่นๆ ขอ

ความกรุณาสมาชิกปฏิบัตดิงันี ้

1. โทรศพัทแ์จง้สหกรณ์วา่ไดโ้อนเงินเขา้บญัชีเพ่ือท าธุรกรรมใดแลว้ 

2. ส่งแฟกซ์ใบน าฝากของธนาคารมาใหส้หกรณ์ก่อนเวลา 15.00 น.ของวนันั้น 

สมาชิกที่โอนเงินมาช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท โอนเงินเพื่อน ามาฝากออมทรัพย์พิเศษ 

หรือท าธุรกรรมอื่นๆ ขอความกรุณาให้สมาชิกโทรแจ้งที่สหกรณ์ฯ ณ วันที่โอนเงินมา

ท าธุรกรรมกบัสหกรณ์ฯ ถ้าสมาชิกฯไม่โทรบอกสหกรณ์ฯ ภายในวันที่โอน สหกรณ์ฯ

จะลงบัญชีให้ ณ วนัทีโ่ทรแจ้งตามมตขิองคณะกรรมการฯ 
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1.  เงินกูต่้าง ๆ  ดงัน้ี   

-  เงินกูส้ามญั, เงินกูเ้พ่ือคลายกงัวล, เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน,                                                  

เงินกูเ้พ่ือการบริโภค     ร้อยละ 6.50 ต่อปี  

-  เงินกูเ้พ่ือการศึกษา     ร้อยละ 5.25 ต่อปี  

-  กูเ้งินทุนเรือนหุน้      ร้อยละ 6.25 ต่อปี 

- เงินกูส้วสัดิการเพ่ือการอุปสมบท   ร้อยละ 6.50 ต่อปี 

- เงินกูส้วสัดิการเพ่ือการมงคลสมรส   ร้อยละ 6.50 ต่อปี 

- เงินกูเ้พ่ือลงทุนประกอบอาชีพเสริม   ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

 

2.  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ      ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 

 

อัตราดอกเบีย้ 
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สรุปผลการด าเนินงาน  ปี 2561 

จ านวนสมาชิก ณ วนัที่ 30  เมษายน  2561 สมาชิกสามญั 2,112 คน 

สมาชิกสมทบ 525 คน รวม 2,637 คน 

สมาชิกท่ีท าธุรกิจกบัสหกรณ์  2,637 คน  คิดเป็น  100% 

(สมาชิกท่ีฝากเงินและกูเ้งินกบัสหกรณ์) 

สมาชิกมีเงินฝากกบัสหกรณ์ 2,637 คน คิดเป็น 100% 

 

สถานการณ์เงินของสหกรณ์  ณ วนัที่  30 เมษายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

  1. ทุนเรือนหุน้               1,001,078,620.00 บาท 

2. ทุนส ารอง                  117,272,813.63 บาท 

3. ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัฯ                   17,103,961.44 บาท 

4. เงินฝากธนาคารต่าง ๆ                   35,156,893.49 บาท 

5. เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์อ่ืน ๆ                199,226,298.47 บาท 

6.เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ                 973,803,984.50 บาท 

7. เงินใหส้มาชิกกูย้มืคงเหลือ              1,922,014,809.56 บาท 

8. เงินลงทุนในสินทรัพยร์ะยะยาว                    2,888,500.00 บาท 

9. รายได ้                     63,557,544.64 บาท 

10. ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากฯ                  14,441,686.43 บาท 

11. ค่าใชจ่้ายบริหาร      3,099,280.96 บาท 

12. ก าไรสะสม                    46,016,577.25 บาท 

  13. ทุนด าเนินงานทั้งส้ิน              2,179,430,509.08 บาท 
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1. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 
• ปัจจุบัน ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 มสีมาชิก  2,284  ราย        

• รับสมคัรรอบที ่6/2561 วนัที ่1 - 20  มถุินายน 2561  อายุไม่เกนิ 56 ปี   

• ค่าสมคัร 4,040 บาท คุ้มครอง 1 ธันวาคม 2561  

• ประเภทสามญั  บุคคลทีเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์ 

• ประเภทสมทบ  บุคคลทีเ่ป็น คู่สมรส และบุตร ของสมาชิก 

2. กองทุนสวสัดกิารสมาชิกสมาคมฌาปณกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

ไทย(กสธท.) 
• ปัจจุบัน ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 มสีมาชิก 1,118 ราย 

• รับสมคัรรอบที ่6/2561 วนัที ่1 – 20 มถุินายน 2561 อายุไม่เกนิ 65 ปี และต้องเป็นสมาชิก สสธท.แล้ว ค่าสมคัร 

1,790 บาท คุ้มครอง 1 มกราคม 2562 

3. สมาคมฌาปณกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

(สส.ชสอ) 
• ปัจจุบัน ณ วนัที ่30 เมษายน 2561 มสีมาชิก  543 ราย 

• รับสมคัรรอบที ่8/2561 วนัที ่1-30 มถุินายน 2561 ผู้สมคัรมอีายุไม่เกนิ 56 ปี 

 - ประเภทสามญัของสหกรณ์ออมทรพย์ฯ และเป็นสมาชิกประเภทสามญัของ สสธท. 

 - ประเภทสมทบ  ♥ คู่สมรสของสมาชิก สส.ชสอ. 

             ♥ บิดา มารดา ของสมาชิกประเภทสามญัของสมาชิก สส.ชสอ. 

                                              ♥ บุตร บุตรบุญธรรม ของสมาชิกประเภทสามญัของสมาชิก  สส.ชสอ.  (ทีบ่รรลุนิตภิาวะ) 

• ค่าสมคัร 4,840 บาท คุ้มครอง 1 สิงหาคม 2561 
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ช่องทางที่สามารถติดต่อสหกรณ์ได้ปัจจุบัน มีดงัต่อไปนี ้

1.Line กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ 

 Line ID : 0882783622 

QR CODE : 

 
2.Line กลุ่มสมาชิกแต่ละอ าเภอ 

3.กล่องข้อความเฟสบุ๊ค  

https://www.facebook.com/messages/t/100003700721432 

 4.เวบ็ไซต์สหกรณ์ฯ  www.phichitcoop.com 
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5. ปัจจุบนั สหกรณ์เปิดบริการให้สมาชิกสอบถามขอ้มูลส่วนตวัดา้นเงินฝาก,เงินกู,้จ านวนการส่งค่าหุ้นและหน้ี

ประจ าเดือน,จ านวนเงินปันผลและเฉล่ียคืนท่ีไดรั้บ,การค ้าประกนับุคคลอ่ืน ผา่นเวบ็ไซตส์หกรณ์ฯ โดยสมาชิก

ตอ้งมีรหสัผ่านเขา้ระบบ โดยขอรหสัผ่านเขา้ใชร้ะบบสอบถามขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์ไดท่ี้สหกรณ์ ไลน์สมาชิกทุก

กลุ่ม กล่องขอ้ความเฟสบุค๊ของสหกรณ์ http://coop.phichitcoop.com/coop 

 

6.สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ไดท่ี้ http://www.phichitcoop.com/download 
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คณะกรรมการด าเนินการปี2561 จ านวน 15 คน ดงันี้ 

1.  นายแพทยป์ระทีป  จนัทร์สิงห์  ประธานกรรมการ 

2.  นายแพทยเ์สรี  วฒิุนนัทช์ยั  รองประธานกรรมการ 1 

3.  นายอธิวฒัน์  วงศต์นัติเจริญ  รองประธานกรรมการ 2 

4.  นายธนู  คลงัเพช็ร   เหรัญญิก 

5.  นายมานะ  เกตุตรง   กรรมการ 

6.  นายพงศพศั  เลือดพระปฐม  กรรมการ 

7.  น.ส.วรารัตน์  ญาอคัรวฒัน์  กรรมการ 

8.  นางเพญ็พิมล  ธีรธิติไชพา   กรรมการ 

9.  นายสุขสนัต ์ รัตนชยั   กรรมการ 

10.นายปราโมทย ์ สงัขท์อง   กรรมการ 

11.นางประเสริฐ  ขนุเพง็   กรรมการ 

12.นายสุทธิพงษ ์ ปิงยศ   กรรมการ 

13.นางณฐัสินี  ภคทิพากร   กรรมการ 

14.นายวชิิต  หม่ืนจ ารัส   กรรมการ 

15.นางเสาวลกัษณ์  ภูนวกลุ   เลขานุการ 

 

ทีป่รึกษา 3 คน 

1.  นายแพทยว์วิฒั  ค  าเพญ็   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

2.  นายแพทยว์ริิยะ  เอ๊ี ยวประเสริฐ  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

3 . นายกฤติกร  ญาณฤทธ์ิ   ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 
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ผู้ตรวจสอบกจิการ 

 1.  นางผอ่งพรรณ  ธีระวฒันศกัด์ิ  ประธานผูต้รวจสอบกิจการ 

 2.  นางมณีพรรณ  นพศิริ   ผูต้รวจสอบกิจการ 

 3.  น.ส.สุมลัลิกา  อ.สงวน   ผูต้รวจสอบกิจการ 

 

เจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างสหกรณ์ฯ 8 คน   

1.  นางนิภา  บุญญเขตต ์  ผูจ้ดัการ 

2.  นางสุกญัญา  ทพัศรีสวสัด์ิ  รองผูจ้ดัการ/เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

3.  นางปราณี  แกว้อ่วม  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 

4.  น.ส.อจัฉรา  รักษาพล  เจา้หนา้ท่ีบญัชี   

5.  น.ส.กญัญาภรณ์  สอนเขียว เจา้หนา้ท่ีประมวลผลคอมพิวเตอร์  

6.  นายนพญัญ ์ เกตุตรง  เจา้หนา้ท่ีธุรการ/เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ 

 7. นางปภาดา  รัตนะบรรจงการ เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

 8. น.ส.มณีวรรณ  อินทร์นวม  แม่บา้น 
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สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ชุดท่ี 41 คร้ังท่ี 18/2560 วันท่ี 30 ตุลาคม 2560 

 สมาชิกท่ีมีวนัคลา้ยวนัเกิด ตั้งแต่ 1 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป สหกรณ์ฯจะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก

ออมทรัพยพ์ิเศษ ใหส้มาชิก และถา้ตอ้งการตรวจสอบเงินให้เขา้ไปดูใน 

http://coop.phichitcoop.com/coop/index.php หรือน าสมุดมาปรับไดท่ี้สหกรณ์ 

 สมาชิกท่ีโอนยา้ยไปต่างจงัหวดั 

คณะกรรมการมีมติใหส้มาชิกขอโอนยา้ยสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

ตามไปดว้ย และสหกรณ์จะท าหนงัสือถึงหน่วยงานตน้สังกดั 

เพ่ือให้หกัเงินค่าหุน้ - เงินงวดช าระหน้ี - เงินฝาก ส่งใหส้หกรณ์ 

 ถา้สมาชิกปลอมแปลงเอกสารต่างๆ เช่น สลิปเงินเดือน 

สหกรณ์จะรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

http://coop.phichitcoop.com/coop/index.php
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สรุปมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ชุดที ่42 คร้ังที ่2/2561 วนัที ่25 ธันวาคม 2561 

 มีมติใหค้วามช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั กรณีท่ีรับภาระค ้าประกนัแทนผูกู้ ้โดยกูเ้งินสหกรณ์ฯ ช าระหน้ีค ้าประกนั

หมดคร้ังเดียว และมีความประสงคจ์ะฟ้องผูกู้ ้เพื่อเรียกเอาเงินคืน (สิทธ์ิไล่เบ้ีย) เพราะชดใชห้น้ีแทนผูกู้ห้มดแลว้ โดยเกบ็

ใบเสร็จท่ีสหกรณ์ออกใหว้า่ผูค้  ้าประกนัเป็นคนจ่าย ฟ้องศาลทวงเงินคืน ถา้ไมมี่ ไม่ยอมจ่ายกสื็บทรัพยว์า่ผูกู้มี้ทรัพยอ์ะไร 

แจง้กรมบงัคบัคดีใหย้ึดต่อไป โดยสหกรณ์ฯ จะเป็นคนออกค่าทนายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการฟ้องให้สมาชิก 

 มีมติยกเลิกมติของคณะกรรมการด าเนินการ เร่ือง การแนบ กพ. 7 ของลูกจา้งประจ าท่ี 

มีอายุ 55 ปีข้ึนไป เวลายื่นกูเ้งินสามญัของสหกรณ์ ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม  2560 เป็นตน้ไป 

 

สรุปมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ชุดที ่42 คร้ังที ่3/2561 วนัที ่31 มกราคม 2561 

 สมาชิกยื่นกูเ้งินทุกประเภทจะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

ตามสลิปเงินเดือน เช่น หกัฌกส. หกักบข. หกัค่าไฟฟ้า  หกัธนาคาร  หกัหน้ีอ่ืน ๆ เป็นตน้ และหกัส่งค่าหุน้สหกรณ์ เงินงวด

ช าระหน้ี เงินฝากสหกรณ์แลว้จะตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือ 12% ตามมติของคณะกรรมการ และถา้มีความประสงคจ์ะส่ง

เงินงวดช าระหน้ีเพิ่มมากข้ึนได ้แต่ภายใน 1 ปี หา้มเปล่ียนแปลงการส่งช าระหน้ี(ลดส่ง) หรือฝากเงินออมทรัพยพ์ิเศษเพิม่ได ้ 

โดยหกัจากเงินเดือน ใหย้ื่นความจ านงเป็นบนัทึกขอ้ความ เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา ตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ์  2561  เป็น

ตน้ไป 

 * สมาชิกสหกรณ์ท่ีลาออก คร้ังท่ี 1 สามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ได ้ภายใน 2 ปี 

 * สมาชิกสหกรณ์ท่ีลาออก คร้ังท่ี 2 สามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ไดภ้ายใน 3 ปี  

 คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแลว้ ถา้สมาชิกท่ีลาออกจากสหกรณ์ยงัไม่ครบตามเกณฑ ์มีความประสงคจ์ะ

กลบัเขา้มาเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ได ้โดยยื่นความจ านงเป็นบนัทึกขอ้ความ ส่งสหกรณ์ฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณา

เป็นราย ๆ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป  

 สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีโอนยา้ยไปต่างจงัหวดั ตั้งแต่เดือนมกราคม  2561 เป็นตน้ไป คณะกรรมการมีมติให้

สหกรณ์ฯ ท าหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานตน้สงักดัใหม ่ของสมาชิก เพื่อหกัเงินค่าหุน้ เงินฝาก  เงินงวดช าระหน้ี

รายเดือนส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 
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สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 42 คร้ังที่ 4/2561 วนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561 

1.  ก าหนดระเบยีบว่าด้วย เงนิกู้สามญัเพือ่คลายกงัวล พ.ศ. 2561 มีวตัถุประสงค ์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่

สมาชิกเป็นทุนหมุนเวียนหรือเป็นค่าใชจ่้ายต่อการด ารงชีวิต หรือช าระหน้ีอ่ืน ๆ หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ

เห็นสมควร โดยยดึหลกัความพอเพยีง ความอยูร่อด และตรวจสอบได ้ วงเงินกูไ้ม่เกินคนละ 150,000.00  บาท   

(หน่ึงแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) ส่งคืนไม่เกิน  60  งวด  ยกเวน้ขา้ราชการบ านาญท่ีมีอายุตั้งแต่  60  ปีข้ึนไป สามารถยื่นเงินกู ้

สามญัเพื่อคลายกงัวลของสหกรณ์ฯ  ส่งช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย ภายในอายุ 80 ปี ระเบียบน้ีใหใ้ชแ้ทนระเบียบสหกรณ์

ฯ วา่ดว้ย การใหเ้งินกูเ้พื่อสวสัดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2559 (ยานพาหนะ, คอมพวิเตอร์) ถา้สมาชิกจะยื่นกูเ้งินและยงัมีหน้ี

เงินกูเ้พื่อสวสัดิการแก่สมาชิก(ยานพาหนะ, คอมพวิเตอร์) คา้งเก่าอยูต่อ้งช าระหน้ีเก่าใหห้มดก่อน ระเบียบวา่ดว้ย เงินกู้

สามญัเพื่อคลายกงัวล พ.ศ. 2561 เร่ิมใชร้ะเบียบฯ ตั้งแตว่นัท่ี 1 มีนาคม  2561  เป็นตน้ไป สมาชิกสามารถดาวน์โหลดค าขอกู้

และสัญญาได้ที ่ www.phichitcoop.com 

 2.  ก าหนดระเบียบวา่ดว้ย การกูเ้งินลงทุนประกอบอาชีพเสริม พ.ศ. 2561 มีวตัถุประสงค ์เพื่อช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สมาชิกเพื่อน าไปลงทุนประกอบอาชีพเสริม เพื่อหารายไดโ้ดยยึดหลกัความพอเพียง ความอยูร่อด และตรวจสอบ

ได ้จะตอ้งเป็นสมาชิกติดต่อกนันาน 6 เดือน จึงจะมีสิทธ์ิ  กู้เงนิได้ไม่เกนิ คนละ 20,000.00  บาท  (สองหมืน่บาทถ้วน)  ส่ง

ช าระคนืไม่เกนิ 6 – 12  เดอืน  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 (คณะกรรมการ  15 คน จะเป็นผูพ้ิจารณาใหส้มาชิกกู)้  สมาชิกตอ้งน า

เงินไปลงทุนท าอาชีพเสริมต่าง ๆ จริง  โดยเขียนบนัทึกพร้อมแนบสลิปเงินเดือนถึงคณะกรรมการ จะท าธุรกิจอาชีพเสริม 

โดยผา่นกรรมการตวัแทนในหน่วยงานของสมาชิกรับรอง พร้อมยื่นบนัทึกขอ้ความส่งสหกรณ์ฯ ภายในวนัที ่15 ของทุก ๆ 

เดอืน สหกรณ์ฯ จะน าบนัทึกขอ้ความของสมาชิกฯ เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา เร่ิมใชร้ะเบียบฯ น้ี ตั้งแต่ 

วนัท่ี 1 มีนาคม  2561 เป็นตน้ไป  

  จึงประชาสมัพนัธ์มาใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านรับทราบโดยทัว่กนั 
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สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ชุดท่ี 42 คร้ังที่ 7/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ไดพิ้จารณาแลว้มีมติจ ากดัยอดเงินฝากออมทรัพย์

พิเศษจากสมาชิก เน่ืองจากสหกรณ์มีสภาพคล่องส่วนเกินจ านวนมาก โดยให้ฝากได ้ไม่เกิน 

1,000,000.00 บาท(หน่ึงลา้นบาทถว้น) ต่อเดือน ต่อคน ทั้งน้ีตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป เป็น

การชัว่คราว จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 

 จึงประชาสัมพนัธ์มาใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านรับทราบโดยทัว่กนั 
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หมายเลขโทรศัพท์ของสหกรณ์ทีส่มาชิกตดิต่อได้  

โทร. 056-99-0359 

แฟกส์. 056-990-360 

มอืถือ  088-278-3622, 088-278-6711 

E-mail : phichit_coop@hotmail.com 


