
 
 
 

ชดุประกอบการฝกึอบรมสมาชกิใหม่ 
 
 
 
 
 

 
สหกรณอ์อมทรพัยม์ัน่คง 

ดำรงตามหลกัธรรมาภบิาล 
บรกิารเปน็เลศิ 

เกดิประโยชนต์อ่มวลสมาชกิ 
 
 

  
    ฝา่ยจดัการงานทัว่ไป 

          สหกรณอ์อมทรพัยค์รนูครสวรรค ์จำกดั 
 



 
 

คำนำ 
 

ชุดประกอบการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  จดัทำขึ้น 
ใช้สำหรับการอบรมผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการ
ของสหกรณ์ บทบาท สิทธิ และหน้าท่ีของสมาชิกในการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดำเนินงานสหกรณ์ฯ 
ไปสู่ความสำเร็จ  

อาศัยอำนาจตามตามข้อบังคับสหกรณ์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2557 
ข้อ 40 และมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ครัง้ท่ี 11/2557  
วันท่ี 12 มีนาคม 2557 ได้กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการอบรม สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบขึ้น เพื่อนำไปปรับใช้ในการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 
ให้ทราบถึงข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมกรรมการสหกรณ์  รวมถึงประวัติความเป็นมา การรวมกลุ่มเพื่อ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  รู้จักการใช้สิทธ์ิท่ีตนมีอยู่อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีสมาชิกควรปฏิบัติต่อ
สหกรณ์ 

ชุดประกอบการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  ชุดนีค้ง 
จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ท่ีจะทำให้สมาชิก ได้รู้หลักการ วิธีการสหกรณ์ฯ 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป  
 
 
       สหกรณอ์อมทรพัยค์รนูครสวรรค ์จำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รนูครสวรรค ์ จำกดั 
 

ความเปน็มา 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  ได้ถือกำเนิดและจดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อวันท่ี  
17 มีนาคม 2498  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งแรก และเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งท่ีสองของประเทศไทย  
รองจาก “ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัดสินใช้” จดทะเบียน วันท่ี 28 กันยายน 2492  
(ท่ีมา: กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครสวรรค์ จำกัดคือ นายปรีดา  สุขบำรุง 
อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  (ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว) 
 

 ปจัจบุนัชือ่  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด    
ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สำนกังาน  เลขท่ี 943/12  หมู่ท่ี 9  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลนครสวรรค์ตก 
         อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์  60000 

        (ข้อ 1 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546) 

 
 

นายปรดีา  สขุบำรงุ 
อดตีศกึษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์
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วิสยัทศัน ์
  

สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมั่นคง  ดำรงตามหลักธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก 
 
พนัธกจิ 

 
1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มั่นคง 
2. นำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการของสหกรณ์ 
3. พัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรทุกระดับ 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก 
6. ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการให้แก่สมาชิกครอบครัวสมาชิก และองค์กรเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 
7. พัฒนาอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอและทันสมัย 
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 ปรชัญา อดุมการณ ์หลกัการและวิธกีารสหกรณ ์

 
 
 

สหกรณ์ คือ  คณะบุคคลซ่ึงร่วมกันดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วย 
     ตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 

ปรัชญาสหกรณ์ คือ  แนวคิดหรือความเช่ือท่ีสถานการณ์ต้องแปลงไปสู่หลักการ และกระบวนการปฏิบัติ โดย
มีจุดหมายท่ีสหกรณ์จะต้องทำได้ เพราะมีประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้ง นั่นคือ จุดหมายปลายทางท่ี
สหกรณ์จะต้องเดินไปถึง 
 

อุดมการณ์สหกรณ์ คือ   “ความเช่ือร่วมกันท่ีว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามหลักการ
สหกรณ์ซ่ึงจะนำไปสู่การกินดี   อยู่ดี    มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”  
 

คุณค่าของสหกรณ์(Cooperative Values) 
    “สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็น

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เช่ือมั่นในคุณค่าทาง
จริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน โดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์" 
 

"หลักการสหกรณ์"  
(Cooperative Principles) 
          หลักการสหกรณ์ คือ "แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล เป็นรูปธรรม" 
ซ่ึงประกอบด้วยหลักการท่ีสำคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ 
 
          หลกัการที ่1 การเปน็สมาชกิโดยสมคัรใจและเปดิกวา้ง (Voluntary and Open Membership) 
          สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ เปิดรับบุคคลท่ัวไปท่ีสามารถใช้บริการสหกรณ์ได้และเต็มใจจะ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทางสังคม เช้ือชาติ การเมือง 
หรือศาสนา 
 
          หลักการที ่2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)  
          สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยท่ีมีการควบคุมโดยสมาชิก ซ่ึงมีส่ วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการ
กำหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีท่ีได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นผู้แทนสมาชิก ต้อง
รับผิดชอบต่อสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธ์ิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน ( สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) 
สำหรับสหกรณ์ในระดับอ่ืนๆ ก็ดำเนินการตามแนวทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน 
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          หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)  
          สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน (ซ้ือหุ้น) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และมีส่วนในการ
ควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยๆ ส่วนหนึ่งต้องเป็น
ทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ โดยปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตราท่ีจำกัดตามเงินลงทุน(หุ้น)
ท่ีกำหนดเป็นเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงินส่วนเกินของสหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งหรือทุกอย่างตามข้อบังคับ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์โดยอาจกันไว้เป็นทุนสำรองซ่ึงอย่างน้อยๆ จะต้อง
มีส่วนหนึ่งท่ีนำมาแบ่งปันกันไม่ได้ เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกตามสัดส่วนของปริมาณธุรกิจท่ีสมาชิกได้ทำกับ
สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีมวลสมาชิกเห็นชอบ 
          หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)  
          สหกรณ์เป็นองค์การท่ีพึ่งพาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของมวลสมาชิก หากสหกรณ์
จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับองค์การอ่ืนใด ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรือจะต้องเพิ่มเงินลงทุน โดย
อาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องกระทำการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขท่ีมั่นใจได้ว่ามวล
สมาชิกจะยังคงธำรงไว้ซ่ึงอำนาจในการควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย และสหกรณ์ยังคงดำรง
ความเป็นอิสระ 
          หลักการที ่5 การศกึษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Trainning and Information)  
          สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิก ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับการเลือกตั้ง ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล 
และพึงให้ข่าวสารแก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและบรรดาผู้นำทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะ
และคุณประโยชน์ของสหกรณ์ 
          หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)  
          สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
          หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) 
          สหกรณ์พึงดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบาย ท่ีมวลสมาชิก
เห็นชอบ 
 
 

วิธีการสหกรณ์ 
(Cooperative Practices) 
          วิธีการสหกรณ์ คือ “ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ภายใต้อุดมการณ์  
ซ่ึงมีวิธีการแตกต่างกันไป โดยผ่านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง สัญญาของสหกรณ์ และใช้ศีลธรรม 
จริยธรรม กำกับการปฏิบัติ 



 
 

 
วตัถปุระสงค ์

 
 สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธี
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ์ รวมท้ังในข้อดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร 
 (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
 (3) รับฝากเงินจากสมาชิก  และสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อ่ืน  หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (4) จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ 
 (5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 (6) ดำเนนิการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะและเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิก 
 (7) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินตามระเบียบของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 (8) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน 
 (9) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (10)ซ้ือหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (11)ซ้ือหุ้นของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
 (12)ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซ่ึงทรัพย์สินแก่สมาชิก 
 (13)จัดให้ได้มา ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพย์สิทธ์ิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซ้ือ  รับโอนสิทธิ การเช่า
ซ้ือ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพย์สิน 
 (14)ซ้ือหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ
ของสหกรณ์ 
 (15)ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
 (16)ฝากหรือลงทุนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
 (17)ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก , สมาชิกสมทบ และครอบครัว 
 (18)ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อ่ืนเพื่อ
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
 (19)ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
 (20)ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอ่ืน 
 (21)ดำเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
 
 



 
 

 
ทนุ 

 
ทีม่าของเงนิทนุ   สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดงัต่อไปนี้ 
 (1) ออกหุ้น 
 (2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (3) กู้ยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
 (4) สะสมทุนสำรองและหรือทุนอ่ืน ๆ 
 (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้โดยไม่มีภาระผูกพัน 
 

การออกหุน้  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวนมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 

การถอืหุน้  สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตาม
ระเบียบของสหกรณ์ สมาชิกจะโอนหุ้นซ่ึงตนถือให้ผู้อ่ืนไม่ได้ 
 

คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้   
 ผู้สมัครเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ  
50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์และจะเรียกคืนไม่ได ้
 
การงดชำระคา่หุน้รายเดอืน 
 สมาชิกท่ีได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 200,000.- บาท 
และไม่มีหนี้สินเกินกว่าหุ้นท่ีมีอยู่จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้ง
ความจำนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  

กรณีสหกรณ์ได้รับหนังสือแจ้งอายัดหุ้นสมาชิกรายใดจากเจ้าพนักงานท่ีปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือใช้
อำนาจตามกฎหมาย ถ้าสมาชิกรายนั้นมีหนี้สินต้องชำระแก่สหกรณ์ อาจของดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ และ
สมาชิกต้องนำเงินส่วนท่ีลดลงมาชำระเพิ่มเติมจากการชำระหนี้ตามงวดปกต ิ

(ข้อ 8 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552 นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนวันที่ 21 มกราคม 2552) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

สมาชกิ และสมาชกิสมทบ 
 
สมาชิกสหกรณฯ์  คือ 
 (1) ผู้ลงช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ซ่ึงมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และ
ได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 
 (2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 
แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 1. สมาชกิ 
 2. สมาชกิสมทบ 
 

การไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบ   
 ผู้เข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จ พร้อมทัง้เขา้รบัการอบรมจากสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบ 
 (ขอ้ 40 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่11) พ.ศ.2556 นายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีนวนัที ่6 มกราคม2557) 
 

สมาชิก 
 

คณุสมบตัขิองสมาชกิ 
 สมาชิก ต้องมีคุณสมบัต ิ ดงันี ้
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
 (3) เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามข้อต่อไปนี้ 
  ก. รับราชการ รับบำนาญ หรือปฏิบัติงานประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
นครสวรรค์ จำกัด หรือ 
  ข. เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือลูกจ้างประจำ ท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวกับการศึกษาและปฏิบัติงานประจำในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดเทศบาลใน
จังหวัดนครสวรรค์ หรือ 
  ค. เป็นเจ้าหน้าท่ี สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หรือสำนักงานคุรุสภาท่ีปฏิบัติงานประจำในจังหวัดนครสวรรค ์หรือเป็นครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึง
ทำงานประจำในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ในส่วนของเงินสมทบเงินเดือนจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวัดนครสวรรค์ หรือ  
  ง. เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างปฏิบัติงานประจำในสหกรณ์นี้ หรือ 

จ. เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างปฏิบัติงานประจำในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก 



 
 

ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด (สฌ.น.) 
ฉ. รับราชการ รับบำนาญ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีเดิมสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ  

แต่ต่อมาได้ตัง้เป็นหน่วยงานใหม่ ตามกฎหมาย ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  
(4) เป็นผู้มีความประพฤติด ี
(5) มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
(ข้อ 34 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนวนัที่ 8 มกราคม 2559) 

 
การสมคัรเขา้เปน็สมาชกิ 

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ต้องยื่นใบสมัครตามแบบท่ี 
สหกรณ์กำหนด โดยให้ผู้บังคับบัญชารับรองและต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50.- บาท พร้อมชำระ 
ค่าหุ้น สหกรณ์ฯจะนำรายช่ือผู้สมัครนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 
การถอืหุน้ของสมาชกิ   
 สมาชิกต้องถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละสาม ของจำนวนเงินรายได้รายเดือนของสมาชิก 
 เงินได้รายเดือน หมายถึง  เงินเดือนและหรือเงินเพิ่มอ่ืน ๆ หรือเงินท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ประจำ  ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดและหมายถึง  บำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  
ซ่ึงสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย (ไม่รวมเงินคา่เช่าบ้าน) 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะ
ขอซ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้ แต่ไม่เกินท่ีระเบียบฯกำหนด  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ 
 สมาชิกจะโอนหุ้นซ่ึงตนถือให้ผู้อ่ืนไม่ได้  และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ 
 การชำระค่าหุ้นรายเดือน  ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้ 
รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
 ในการชำระค่าหุ้น  สมาชิกจะนำค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้และสมาชิกมีความรับผิดชอบ
เพียงไม่เกินจำนวนเงนิค่าหุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่ส้ินสุดลง  สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชำระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้  เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  และสมาชิกมีภาระหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ให้นำเงินค่าหุ้น
ชำระหนี้สหกรณ์ก่อน 
 เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น
ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของ
ตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ี
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 



 
 

สิทธขิองสมาชกิ   มีดงันี ้
 1. เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนตามท่ีกำหนด 
 2. เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์ 
 3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์  
 4. ได้รับบริการทางธุรกิจ  และทางวิชาการจากสหกรณ์ 
 5. สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย  

 
สวสัดกิารสมาชกิ 
1. สทิธกิารเปน็สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รนูครสวรรค ์จำกดั (สฌ.น.) 

สมาชิกสามัญถึงแก่กรรม   ทายาทได้รับเงินประมาณ 240,000.- บาท (ขึ้นอยู่กับ 
จำนวนสมาชิก) 

สมาชิกวิสามัญถึงแก่กรรม  ทายาทได้รับเงินประมาณ 120,000.- บาท (ขึ้นอยู่กับ 
จำนวนสมาชิก) 
 

2. สทิธกิารเปน็สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยค์รไูทย จำกดั (สสอค.) 
สมาชิกถึงแก่กรรม  ทายาทได้รับเงินประมาณ 600,000.- บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก) 
 

3. สทิธกิารเปน็สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณส์มาชกิของชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศ    
ไทย จำกดั (สส.ชสอ.) 

สมาชิกถึงแก่กรรม  ทายาทได้รับเงินประมาณ 600,000.- บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก) 
 

4. สทิธใินการรบัเงนิทนุเพือ่การชว่ยเหลอืสมาชกิกรณเีสยีชีวติ ตามระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อการ
ช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต พ.ศ. 2562 
 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต ให้กับผู้รับ
โอนประโยชน์ หรือ ทายาทตามกฎหมาย หรือผู้จัดการมรดก ศพละ 120,000 บาท 
 
5. สทิธใินการรบัเงนิทนุสงเคราะหส์มาชกิ และครอบครวัสมาชิก ตามระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิก 
และครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562 
 
 
 
 



 
 

 สมาชิกถงึแก่กรรม ทายาทมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ฯ ดังนี ้ 
 - เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ไม่เกิน   5 ป ี  จ่ายให ้  30,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ 5 ปีข้ึนไปไม่เกิน 10 ป ี   จ่ายให ้  50,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ 10 ปีข้ึนไปไม่เกิน 15 ปี    จ่ายให ้  70,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ 15 ปีข้ึนไปไม่เกิน 20 ปี    จ่ายให ้  90,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ 20 ปีข้ึนไปไม่เกิน 25 ปี    จ่ายให ้  110,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ 25 ปีข้ึนไปไม่เกิน 30 ปี    จ่ายให ้  130,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ 30 ปีข้ึนไปไม่เกิน 35 ปี    จ่ายให ้  150,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ 35 ปีข้ึนไปไม่เกิน 40 ปี    จ่ายให ้  170,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ 40 ปีข้ึนไป   จ่ายให้   200,000 บาท 
 การนบัเวลาการเปน็สมาชิก ใหน้บัเฉพาะเวลาทีเ่ปน็สมาชกิตดิตอ่กนัครัง้หลังสดุ  
 กรณีสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ์  ให้จ่ายเงนิเป็นการช่วยจัดการศพ 50% ของยอดเงินท่ีจะได้รับ
แต่ไม่เกิน 15,000.- บาท เงนิส่วนท่ีเหลือให้พิจารณานำไปชำระหนี้ท่ีสมาชิกมีต่อสหกรณ์ หากสมาชิกไม่มี
หนี้สินกับสหกรณ์ ให้จ่ายเงินได ้100 % ของยอดเงินท่ีจะได้รับ 
 
 คูส่มรสของสมาชกิถงึแก่กรรม  ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เก่ียวกับการศพเป็นเงินจำนวน  
20,000.- บาท 
 สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกับการศพให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดามารดา ตามลำดับ  
 สหกรณ์จ่ายค่าพวงหรีดเคารพศพ และค่าพิธีกรรมทางศาสนา ตามท่ีจ่ายจริงแตไ่ม่เกิน 2,000.- บาท 
โดยมอบให้ทางหน่วยงาน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายดำเนินการแทนสหกรณ์   
 สมาชิกหรือทายาทโดยชอบตามกฎหมาย ต้องติดต่อขอรับเงินภายในกำหนด 1 ป ี
 
6. สทิธใินการรบัเงนิกองทนุเกษยีณอาย ุ
    (1) เงนิทนุเกษยีณ  
      - เป็นสมาชิก  ไม่เกิน 5 ปี   ได้รับเงิน 2,000.- บาท 
      - เป็นสมาชิก 5 ปี  ไม่เกินกว่า 10 ปี      ได้รับเงิน 5,000.- บาท 
      - เป็นสมาชิก 10 ปี  ไม่เกินกว่า 15 ปี      ได้รับเงิน 7,500.- บาท 
      - เป็นสมาชิก 15 ปี  ไม่เกินกว่า 20 ปี      ได้รับเงิน 10,000.- บาท 
      - เป็นสมาชิก 20 ปี  ไม่เกินกว่า 25 ปี      ได้รับเงิน 12,500.- บาท 
      - เป็นสมาชิก 25 ปี  ไม่เกินกว่า 30 ปี      ได้รับเงิน 15,000.- บาท 
      - เป็นสมาชิก 30 ปีข้ึนไป     ได้รับเงิน 16,000.- บาท 
 



 
 

7. สทิธใินการรบัเงนิทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ  
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาประกาศหลักเกณฑ์และอนุมัติจัดสรรภายในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีได้รับอนุมัติตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำป ี
      1.  จัดสรรให้สมาชิกท่ีมีบุตรกำลังศึกษาตัง้แต่ระดับช้ัน ก่อนประถมศึกษา เป็นตน้ไป 
      2.  บุตรสมาชิกท่ีกำลังศึกษาต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึงไม่เกิน 25 ปี บรบูิรณ์ (นับถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม)  
ไม่มีรายได้ประจำ และเป็นโสด          
      3.  การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ท่ีขอรับเงินทุนตามเอกสารหลักฐานโดยพิจารณาให้ทุน
ครอบครัวละ 1 ทุนๆละ 900 บาท 
 
8. สทิธใินการรบัเงนิทนุสรา้งสขุ ผูส้งูวยั  
 สมาชิกท่ีมีอายุ 65 ปี, 70 ปี, 75 ปี, 80 ปี, 85 ปี โดยคิดตามปี พ.ศ. เกิด มีสิทธิได้รับเงินทุนสรา้งสุข 
ผู้สูงวัย จำนวน 12,000 บาท (ซ่ึงสหกรณ์ฯ จะประกาศรายช่ือสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับทุนในแต่ละปี) 
 
9. สทิธใินการรบัเงนิทนุอาวโุส (90 ป ีชวีมีสีขุ)  
 สมาชิกท่ีมีอายุ 90 ปี ขึน้ไป มีสิทธิได้รับเงินทุนอาวุโส (90 ปี ชีวีมีสุข) โดยจะต้องไม่ผิดนดัชำระหนี้ มี
ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท และสหกรณ์ฯ จะจา่ยให้ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้ 
 - เป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงอายุ 90 ปี ตัง้แต่ 5 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 10 ปี จ่ายให ้ 30,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงอายุ 90 ปี ตัง้แต่ 10 ปีข้ึนไป แตไ่ม่เกิน 20 ปี จ่ายให ้ 50,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงอายุ 90 ปี ตัง้แต่ 20 ปีข้ึนไป แตไ่ม่เกิน 30 ปี จ่ายให ้ 70,000 บาท 
 - เป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงอายุ 90 ปี ตัง้แต่ 30 ปีข้ึนไป           100,000 บาท 
 
10. สทิธใินการรบัเงนิทนุสาธารณประโยชน ์และสวสัดกิารชว่ยเหลือกรณปีระสบภยัพบิตัติา่ง ๆ 
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาอนุมัตจิัดสรรภายในงบประมาณรายจา่ยประจำปีท่ีได้รับ
อนุมัติตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำป ี
 
การขาดจากสมาชกิภาพ   สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้  
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (5) พ้นจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 34. (3) และข้อ 37. (3) โดยมีความผิด 
 (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 

 



 
 

 การลาออกจากสหกรณ ์  
 
 สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดง
ความจำนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดำเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็น
ว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  แล้วจึงอนุญาตให้ลาออกจากสหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการอำนวยการ  หรือประธานกรรมการ  หรือ
รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  หรือผู้จัดการ  สอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบดว้ย
ข้อบังคับก็ให้ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ตามวรรคหนึ่งได ้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม
คราวถัดไป 
 

การใหอ้อกจากสหกรณ์    
 

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี ้
 (1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก 
 (2) ขาดส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน  หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด  ท้ังนี้โดยมไิดร้ับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ 
 (3) นำเงนิกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงนิกู้นั้น 
 (4) ไม่จดัการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 
 (5) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี ้ไม่ว่าต้นเงนิ หรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชำระหนี้ดังว่านัน้ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
 (6) ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์  เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อก่อภาระ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้  หรือค้ำประกัน  หรือเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
 (7) จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณใ์ด ๆ อันเป็นเหตุท่ีเช่ือ
ได้ว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต์่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ 
ได้สอบสวนและพิจารณาแล้ว  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิกมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ดังกล่าว 
ข้างต้นจรงิ  และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการ
ดำเนินการท่ีมีอยู่ในท่ีประชุมแล้ว  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มี สิทธิอุทธรณ์ต่ อ ท่ีประชุมใหญ่   โดยให้ยื่นคำอุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบมติของคณะกรรมการดำเนินการ คำวินิจฉัยของท่ี
ประชุมใหญ่   ให้เป็นที่สุด 
 
 
 
 



 
 

การถอนชือ่สมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ  
 

 ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดำเนนิการถอนช่ือสมาชิก
ออกจากทะเบียนสมาชิก  
 
 

สมาชิกสมทบ 
 
 

คณุสมบตัขิองสมาชกิสมทบ  
 

สมาชิกสมทบ ต้องมีคณุสมบัติ ดงันี ้  
  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (2) เป็นผู้ศรัทธาในงานสหกรณ์และประสงค์จะทำธุรกิจหรือใช้บริการจากสหกรณ์ 
  (3) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ดังนี ้
      3.1 เป็นคู่สมรส บุตร บดิา มารดา ของสมาชิก หรือ 
      3.2 เป็นบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ 
 ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครตามวิธีการท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
             (ข้อ 37 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2560 นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนวนัที่ 5 เมษายน 2560) 

 
การสมคัรเขา้เปน็สมาชกิสมทบ   

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครโดยให้สมาชิก (สามัญ) ผู้เก่ียวข้องลงนามรับรอง(ถ้ามี) พร้อมเอกสาร
ความสัมพันธ์ตามท่ีระบุในใบสมัคร และต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50.- บาท พร้อมชำระค่าหุ้นครั้งแรก 
ไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท สหกรณ์จะนำรายช่ือผู้สมัครนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับรองต่อไป 

(ข้อ 38 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2556 นายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีนวนัที ่6 มกราคม2557) 

 
การถอืหุน้ของสมาชกิสมทบ   
 สมาชิกสมทบ  ต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์ฯ  อนึ่ง สมาชิกคนหนึง่ ๆ จะถือ
หุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นท้ังหมดของสหกรณ์ไม่ได้ 
 สมาชิกสมทบ ต้องถือหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท และชำระค่าหุ้น
รายปีไม่น้อยกว่า 120 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,200 บาททุกปีบัญชี โดยให้ชำระภายใน 60 วันหลังวันส้ินปีบัญชี
สหกรณ์  
 
 
 

 



 
 

การชำระคา่หุน้  
 

 ให้สมาชิกสมทบชำระค่าหุ้นเป็นรายปีครั้งแรก 100 หุ้น และปีต่อไปไม่น้อยกว่า 120 หุ้น และให้ชำระ
ภายใน 60 วันภายหลังจากวันส้ินปีบัญชีสหกรณ์  (ส้ินปีบัญชีสหกรณ์ วันท่ี 30 พฤศจิกายน ชำระไดต้ั้งแต่วันท่ี 
1 ธันวาคม ถึงวันท่ี 29 มกราคม) 
 

การชำระเงนิงวดชำระหนี ้  
 

 ให้สมาชิกสมทบชำระเงินงวดชำระหนี้ภายใน ส้ินเดือนนั้นๆ 
 

สิทธขิองสมาชกิสมทบ 
 (1) ได้รับบริการทางธุรกิจ  และทางวิชาการจากทางสหกรณ ์
 (2) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย  และสิทธิการได้รับสวัสดิการตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด  
 (3) สิทธิการกู้เงินและสินเช่ือจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นและหรือ
เงินฝากท่ีสมาชิกสมทบนั้น  มีอยู่ในเวลานั้น 
 (4) สิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 (5) สิทธิได้รับสวัสดิการทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก โดยสมาชิกสมทบผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะท่ี
เป็นสมาชิกสมทบอยู่ในสหกรณ์ ให้ทายาทมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิก และครอบครัวสมาชิก 2562 แต่ท้ังนี้ไม่เกิน 1 ใน 
5 ของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบในวันท่ีเสียชีวิต 
  

หนา้ทีข่องสมาชกิสมทบ   
 (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบสหกรณ์ มติ และคำส่ังของสหกรณ์ 
 (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
 (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง 
 (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พัฒนา สหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
 

หลักเกณฑก์ารใหส้ทิธแิละสวสัดิการแกส่มาชกิสมทบ 
 1. สิทธิในการถือหุ้น ตามระเบียบฯ 
 2. สิทธิในการฝากเงิน ตามระเบียบฯ 
 3. สิทธิในการร้องขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญ ประจำป ี
 4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม อบรม ศึกษาดูงานตามท่ีสหกรณ์กำหนด 
 5. สิทธิในการกู้เงินสามัญ เฉพาะการกู้ทุนเรือนหุ้นในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นรวมกับเงิน
ฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่ในขณะนั้น 



 
 

 6. สิทธิในการค้ำประกันการกู้เงินของสมาชิกคนอ่ืน ท้ังนี้สิทธิการค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 80 ของ
มูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่ในขณะนั้น 
 7. สิทธิในการกู้เงินและการได้รับสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ จากสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 
 8. สิทธิและสวัสดิการเป็นสมาชิกวิสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครสวรรค์ จำกัด (สฌ.น.) 

    สมาชิกวิสามัญถึงแก่กรรม  ทายาทได้รับเงินประมาณ 120,000.- บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก) 
 9. สิทธิและสวัสดิการเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)สมาชิกสมทบ ประเภทกลุ่มสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์(บุตร,บิดาและ
มารดาของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ) 

    สมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทได้รับเงินประมาณ 600,000.- บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก) 
 10. สิทธิได้รับสวัสดิการทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก โดยสมาชิกสมทบผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะท่ี
เป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ ให้ทายาทมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิก 
โดยอนุโลม แต่ท้ังนี้ ไม่เกิน 1 ใน 5 ของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบในวันท่ีถึงแก่กรรม  

11. สิทธิและสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กำหนด 
 12. ให้สมาชิกสมทบได้รับสิทธิและสวัสดิการตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ตัง้แต่วันท่ี 
1 พฤษภาคม 2546 
 

การขาดจากสมาชกิภาพ  
 สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (5) พ้นจากงานโดยมีความผิด  หรือถูกจำคุกโดยมีคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ำคุก  เว้นแต่คดีโดย
ประมาท  หรือลหุโทษ 
 (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การใหอ้อกจากสหกรณ์   
 สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์  เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก 
 (2) ขาดส่งเงนิค่าหุ้นโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ 
 (3) นำเงนิกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงนิกู้นั้น 
 (4) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี ้ ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึง 2 งวด  หรือ   ผิดนัดการ
ส่งเงินงวดชำระหนี้  ดังว่านั้นถึง 3 คราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
 (5) ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์  เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก  หรือเมื่อจะก่อ
ภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือค้ำประกัน หรือเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
 (6) จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติของสหกรณ์  หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุท่ี
เช่ือได้ว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

 
ความรบัผดิของสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบ   
 

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินค่าหุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบ
มูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 
  
การงดชำระเงนิคา่หุน้ 
  สมาชิกท่ีได้ชำระเงินค่าหุ้นเกินกว่า 180 เดือน  หรือเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 200,000.- บาท  และ
ไม่มีหนี้สินเกินกว่าหุ้นท่ีมีอยู่จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความ
จำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
 กรณีสหกรณ์ได้รับหนังสือแจ้งอายัดหุ้นสมาชิกรายใดจากเจ้าพนักงานท่ีปฏิบัติตามคำพิพากษาหรอืใช้
อำนาจตามกฎหมาย ถ้าสมาชิกรายนั้นมีหนี้สินต้องชำระแก่สหกรณ์ อาจของดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ และ
สมาชิกต้องนำเงินส่วนท่ีลดลงมาชำระเพิ่มเติมจากการชำระหนี้ตามงวดปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การโอนสมาชกิระหวา่งสหกรณ ์

 
  

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงย้าย โอน ไปรับราชการในสังกัดอ่ืนและประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซ่ึงตั้งขึ้นใน สังกัดนั้น  หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และ
คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าให้เป็นสมาชิกแล้วถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะโอนเงิน  ค่าหุ้น
และเงินกู้ท่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงิน  ค่าหุ้น 
เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี)  ท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการท่ีได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 การรับโอนสมาชิกของสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซ่ึงย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัด 
หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามท่ีกำหนดไว้ และเข้ารับการอบรมจาก
สหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด  และจะได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิก เมื่อได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกกับได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และสหกรณ์ท่ีตนเป็น
สมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเก่ียวกับหนี้สินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 
 การเปล่ียนแปลงสถานภาพหรือภูมิลำเนา  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบคนใดเปล่ียนแปลงสถานภาพ
หรือภูมิลำเนา ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 
การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน ์
  

สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์
ในเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ ท้ังนี้ ตามท่ีบัญญัติไว้ตามกฎหมายสหกรณ์ 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้กำหนดและมอบไว้กับ
สหกรณ์แล้ว ให้ทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งมอบให้ สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม  
 

 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินอ่ืนใด
บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์หลังจากชำระหนี้สินตามข้อผูกพันใหแ้ก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้  หรือ
ถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทตามกฎหมาย 
หรือผู้จัดการมรดก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สมาชิกทีโ่อน หรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจำโดยไมม่คีวามผดิ   
 

 สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากงานราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น โดยได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการดำเนินการและอาจกู้เงินไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
 

กรณสีมาชิกลาออกและประสงคเ์ขา้เปน็สมาชกิใหม่  
สมาชิกต้องเว้นระยะเวลา 2 ปี และสมาชิกสมทบ ต้องเว้นระยะเวลา 5 ปี 

  
การใหบ้รกิารดา้นเงนิฝาก 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิรบัฝาก (รอ้ยละตอ่ป)ี ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  เปน็ตน้ไป 
ประเภทเงนิรบัฝาก อตัราดอกเบีย้ 

1. ออมทรพัย ์
    1.1 ออมทรัพย์ 
    1.2 ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 
    1.3 ออมทรัพย์พิเศษ (63 ปีสหกรณ์) 
    1.4 ออมทรัพย์พิเศษ 1 
    1.5 ออมทรัพย์พิเศษ 2 
    1.6 ออมทรัพย์พิเศษ 3 
    1.7 ออมทรัพย์พิเศษ 4 
    1.8 ออมทรัพย์พิเศษ 5 
    1.9 ออมทรัพย์พิเศษ 7 (สหกรณ์อ่ืน) 
    1.10 ออมทรัพย์พิเศษ 8 
2. ประจำ 
    2.1 ประจำ 1 ป ี
    2.2 ประจำ 2 ปี 
    2.3 ประจำ 3 ป ี
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คณะกรรมการดำเนินการพจิารณาเป็นราย ๆ 
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เงือ่นไขการฝากเงนิและจา่ยดอกเบีย้เงนิรบัฝาก 
1. เงือ่นไขสำหรบัเงนิฝากออมทรพัย ์
          1.1 เงนิฝากออมทรพัย ์(อตัราดอกเบีย้ 1.50) 
  - เปิดบัญชีและหรือรับฝากขั้นต่ำ 100 บาท 
  - ฝาก ถอน ได้ทุกวันทำการสหกรณ์ ไม่จำกัดจำนวนครั้งท่ีฝากและถอน 
  - คิดดอกเบ้ียให้เป็นรายวัน อัตราดอกเบ้ียข้ึน-ลง ตามประกาศของสหกรณ ์
  - โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 
          1.2 เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษทวทีรพัย ์(อตัราดอกเบีย้ 3.75) 
  - เปิดบัญชีและหรือรับฝาก เดือนละ 500-25,000 บาท เท่ากันทุกเดือน 
  - ถอนได้เมื่อครบกำหนด 2 ปี และต่อสัญญาโดยอัตโนมัต ิทุก 2 ปี 
  - ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่คิดดอกเบ้ียให้ 
  - ผิดเงื่อนไขและฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป คิดดอกเบ้ียอัตราเงนิฝากออมทรัพย์  
    ณ วันท่ีเริ่มฝากเงิน ดอกเบ้ียส่วนท่ีจ่ายเกินหักคืนจากบัญชีเงินฝาก 
  - คิดดอกเบ้ียให้เป็นรายวัน อัตราดอกเบ้ียข้ึน-ลง ตามประกาศของสหกรณ์ฯ 
  - โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 
 1.3 เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ (63 ปสีหกรณ)์ (อตัราดอกเบีย้ 4.00) 
  - เปิดบัญชีและหรือรับฝาก เดือนละ 1,000-15,000 บาท เท่ากันทุกเดือน 
  - ถอนได้เมื่อครบกำหนด 3 ปี และต่อสัญญาโดยอัตโนมัต ิทุก 3 ปี 
  - ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่คิดดอกเบ้ียให้ 
  - ผิดเงื่อนไขและฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป คิดดอกเบ้ียอัตราเงินฝากออมทรัพย์  
    ณ วันท่ีเริ่มฝากเงิน ดอกเบ้ียส่วนท่ีจ่ายเกินหักคืนจากบัญชีเงินฝาก 
  - คิดดอกเบ้ียให้เป็นรายวัน อัตราดอกเบ้ียข้ึน-ลง ตามประกาศของสหกรณ์ฯ 
  - โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 
  - สมาชิกสามารถฝากได้มากกว่า 1 บัญชี และไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปิดบญัชีใหม่ 
          1.4 เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 1 (อตัราดอกเบีย้ 2.25) 
  - เปิดบัญชีข้ันตำ่ 50,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 500 บาท 
  - ถอนได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง และเงินฝากคงเหลือต้องไม่ตำ่กว่า 50,000 บาท  
    กำหนดระยะเวลา 1 ปี และต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ทุก 1 ปี 
  - ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่คิดดอกเบ้ียให้ 
  - ผิดเงื่อนไขและฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป คิดดอกเบ้ียอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันท่ี 
    เริ่มฝากเงิน ดอกเบ้ียส่วนท่ีจ่ายเกินหักคืนจากบัญชีเงินฝาก 
  - คิดดอกเบ้ียให้เป็นรายวัน อัตราดอกเบ้ียข้ึน-ลง ตามประกาศของสหกรณ ์
  - โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 



 
 

          1.5 เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 2 (อตัราดอกเบีย้ 3.25) 
  - เปิดบัญชีข้ันตำ่ 1,000,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 500 บาท 
  - ถอนได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง และเงินฝากคงเหลือต้องไม่ตำ่กว่า 1,000,000 บาท  
    กำหนดระยะเวลา 1 ปี และต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ทุก 1 ปี 
  - ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่คิดดอกเบ้ียให้ 
  - ผิดเงื่อนไขและฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป คิดดอกเบ้ียอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันท่ี 
    เริ่มฝากเงิน ดอกเบ้ียส่วนท่ีจ่ายเกินหักคืนจากบัญชีเงินฝาก 
  - คิดดอกเบ้ียให้เป็นรายวัน อัตราดอกเบ้ียข้ึน-ลง ตามประกาศของสหกรณ ์
  - โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 
 
          1.6 เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 3 (อตัราดอกเบีย้ 3.00) 
  - เปิดบัญชีข้ันตำ่ 500,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 500 บาท 
  - ถอนได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง และเงินฝากคงเหลือต้องไม่ตำ่กว่า 500,000 บาท  
    กำหนดระยะเวลา 1 ปี และต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ทุก 1 ปี 
  - ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่คิดดอกเบ้ียให้ 
  - ผิดเงื่อนไขและฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป คิดดอกเบ้ียอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันท่ี 
    เริ่มฝากเงิน ดอกเบ้ียส่วนท่ีจ่ายเกินหักคืนจากบัญชีเงินฝาก 
  - คิดดอกเบ้ียให้เป็นรายวัน อัตราดอกเบ้ียข้ึน-ลง ตามประกาศของสหกรณ ์
  - โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 
 
          1.7 เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 4 (อตัราดอกเบีย้ 3.50) 
  - เปิดบัญชีข้ันตำ่ 5,000,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 500 บาท 
  - ถอนได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง และเงินฝากคงเหลือต้องไม่ตำ่กว่า 5,000,000 บาท 
      กำหนดระยะเวลา 1 ปี และต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ทุก 1 ปี 
  - ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่คิดดอกเบ้ียให้ 
  - ผิดเงื่อนไขและฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป คิดดอกเบ้ียอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันท่ี 
    เริ่มฝากเงิน ดอกเบ้ียส่วนท่ีจ่ายเกินหักคืนจากบัญชีเงินฝาก 
  - คิดดอกเบ้ียให้เป็นรายวัน อัตราดอกเบ้ียข้ึน-ลง ตามประกาศของสหกรณ ์
  - โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 
 
 
 
 



 
 

          1.8 เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 5 (อตัราดอกเบีย้ 3.50) 
  - เปิดบัญชีข้ันตำ่ 10,000,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 500 บาท 
  - ถอนได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง และเงินฝากคงเหลือต้องไม่ตำ่กว่า 10,000,000 บาท  
    กำหนดระยะเวลา 1 ปี และต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ทุก 1 ปี 
  - ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่คิดดอกเบ้ียให้ 
  - ผิดเงื่อนไขและฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป คิดดอกเบ้ียอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันท่ี 
    เริ่มฝากเงิน ดอกเบ้ียส่วนท่ีจ่ายเกินหักคืนจากบัญชีเงินฝาก 
  - คิดดอกเบ้ียให้เป็นรายวัน อัตราดอกเบ้ียข้ึน-ลง ตามประกาศของสหกรณ ์
  - โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 
 
          1.9 เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 7 (รบัฝากจากสหกรณอ์ืน่ อตัราดอกเบีย้ตามมตคิณะกรรมการ
ดำเนนิการพจิารณาเปน็ราย ๆ) 
  - เปิดรับฝากเฉพาะสหกรณ์เท่านั้น 
  - เงื่อนไขอัตราดอกเบ้ีย และเงื่อนไขการเปิดบัญชี คณะกรรมการดำเนนิการพิจารณา 

  เป็นรายๆ 
 - ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่คิดดอกเบ้ียให้ 
 - ผิดเงื่อนไขและฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป คิดดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันท่ีเริ่มฝากเงิน 
   ดอกเบ้ียส่วนท่ีจ่ายเกินหักคืนจากบัญชีเงินฝาก 

- โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) หรือ 
   คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
 
          1.10 เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 8 (อตัราดอกเบีย้ 3.50) 
  - เปิดบัญชีข้ันตำ่ 30,000,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 500 บาท 
  - ถอนได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง และเงินฝากคงเหลือต้องไม่ตำ่กว่า 30,000,000 บาท  
    กำหนดระยะเวลา 1 ปี และต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ทุก 1 ปี 
  - ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่คิดดอกเบ้ียให้ 
  - ผิดเงื่อนไขและฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป คิดดอกเบ้ียอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันท่ี 
    เริ่มฝากเงิน ดอกเบ้ียส่วนท่ีจ่ายเกินหักคืนจากบัญชีเงินฝาก 
  - คิดดอกเบ้ียให้เป็นรายวัน อัตราดอกเบ้ียข้ึน-ลง ตามประกาศของสหกรณ ์
  - โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 
 
 
 



 
 

2. เงือ่นไขสำหรบัเงนิฝากประจำ 
          2.1 เงนิฝากประจำ 1 ป ี(อตัราดอกเบีย้ 3.00) 
  - เปิดบัญชีและหรือรับฝากขั้นต่ำ 500 บาท ห้ามถอนเงินบางส่วน ถอนได้เมื่อครบ 
    กำหนด 1 ป ีและต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ทุก 1 ปี 
  - ผิดเงื่อนไข ดอกเบ้ียและภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หักคืนจากบัญชีเงินฝาก 
  - โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 
  - ดอกเบ้ียท่ีได้รับ หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 15 ของดอกเบ้ียรับ 
          2.2 เงนิฝากประจำ 2 ป ี(อตัราดอกเบีย้ 3.25) 
  - เปิดบญัชีและหรือรับฝากขั้นต่ำ 500 บาท ห้ามถอนเงินบางส่วน ถอนได้เมื่อครบ 
    กำหนด 2 ป ีและต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ทุก 2 ปี 
  - ผิดเงื่อนไข ดอกเบ้ียและภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หักคืนจากบัญชีเงินฝาก 
  - โอนดอกเบ้ียให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 
  - ดอกเบ้ียท่ีได้รับ หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 15 ของดอกเบ้ียรับ 
          2.3 เงนิฝากประจำ 3 ป ี(อตัราดอกเบีย้ 3.50) 
  - เปิดบัญชีและหรือรับฝากขั้นต่ำ 500 บาท ห้ามถอนเงินบางส่วน ถอนได้เมื่อครบ 
    กำหนด 3 ป ีและต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ทุก 3 ปี 
  - ผิดเงื่อนไข ดอกเบ้ียและภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หักคืนจากบัญชีเงินฝาก 
  - โอนดอกเบีย้ให้วันท่ี 25 ของไตรมาสของสหกรณ์ (ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.) 
  - ดอกเบ้ียท่ีได้รับ หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 15 ของดอกเบ้ียรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การใหบ้รกิารดา้นเงนิกู ้
 
ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยค์รนูครสวรรค ์จำกดั วา่ดว้ยเงนิใหกู้แ้กส่มาชิก  พ.ศ.2562 

                      ท้ังนี ้ตั้งแต่วันท่ี 19 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ได้ให้บริการการกู้เงินแก่สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะใช้
บริการเงินกู้ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของเงนิกู ้ม ี2 รายการ ไดแ้ก ่
        1.1 เงนิกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิ  ม ี2 ประเภท 
  1.1.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
  1.1.2  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 
  
 1.2 เงนิกูส้ามญั  ม ี4 ประเภท 
  1.2.1 เงินกู้สามัญ ประกันชีวิต 
  1.2.2 เงินกู้สามัญ (สสอค.) 
  1.2.3 เงินกู้สามัญ (สส.ชสอ.) 
  1.2.4 เงินกู้สามัญ (สฌ.น.) 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โอนเงนิเข้าบญัชสีหกรณฯ์ เพือ่ชำระหนี ้หรอืฝากเงนิทกุประเภท 
 

ชือ่บญัช ีสหกรณอ์อมทรพัยค์รนูครสวรรค ์จำกดั 

โทร.086-4456489 ,056-221340 , 056-225240 ตอ่ 140 FAX 056-227666  

ธนาคาร กรงุไทย สาขา ปากนำ้โพ 628-1-16474-1 

ธนาคาร กรงุเทพ สาขา นครสวรรค ์ 281-4-24192-9 

ธนาคาร ธนชาต สาขา ปากนำ้โพ 302-2-20132-3 

ธนาคาร ออมสนิ สาขา ตลาดศรนีคร 02-003758165-7 

ธนาคาร อาคารสงเคราะห ์ สาขา นครสวรรค ์ 057-11-001327-3 

ธนาคาร ธกส.(เพือ่การเกษตร) สาขา นครสวรรค ์ 01018-284671-2 
 

กรณุานำใบโอนเงนิ หรอืแฟกซม์าที ่หมายเลข 056-227666 พรอ้มแจง้ชือ่-นามสกลุ และเลขทะเบยีน 
โดยแจง้วตัถปุระสงคใ์นการโอนเงนิมาดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

โอนเงินเข้าบญัชสีหกรณ์ฯ เพ่ือช าระหนี้ หรือฝากเงินทุกประเภท 
ช่ือบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ ากัด 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 628-1-16474-1  สาขาปากน ้าโพ 
กรุณาน าใบโอนเงิน หรือแฟกซ์มาที่หมายเลข 056-227666  พร้อมแจ้งช่ือ-นามสกุล  และเลขทะเบียนสมาชิก 

พร้อมบอกวัตถุประสงค์ในการโอนเงินมาด้วย (หน่วยงานและบุคคลที่ไม่สามารถหักเก็บเงินได้)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ ากัด 
       สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครสวรรค์จ ำกดั 

943/12 หมู่ที่ 9  ต.นครสวรรค์ตก   
อ.เมืองฯ  จ.นครสวรรค ์
60000 
 

 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ ากัด 
โทรศัพท์ : 0-5622-1340,0-5622-5240,0-5622-7705, 
                0-5622-9566    แฟกซ์ : 0-5622-7666 
 

 

http://www.nswtsco.com 
e-mail : nswtsco@hotmail.com 

ติดต่อสายภายใน 
สินเช่ือเงินกู้สำมญั   150,151,152         เทคโนโลยีฯ     102 
ซ้ือหุ้น - ช ำระหนี้                   140                   เงินฝำก            141 
บญัชี-ตรวจสอบ                    203                  ประกนั             160 
โอนยำ้ย-สมคัรสมำชิก          0         กำรเงิน       140,141 
สสอค./สส.ชสอ.                   202                  สฌ.น.               180 
ผูจ้ดักำร      110 รองผูจ้ดักำร   120   ประธำนสหกรณ์     191 

http://www.nswtsco.com/

