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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำปำง จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 20 ถนนทิพย์ช้าง ต�าบลหัวเวียง

อ�าเภอเมืองล�าปาง   จังหวัดล�าปาง

   

ประวัติความเป็นมา

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง	 จำ�กัด	 ได้จดทะเบียนต�มพระร�ชบัญญัติ

สหกรณ์	 พ.ศ.	 2471	 เมื่อวันท่ี	 28	 ตุล�คม	 2501	 ได้เริ่มประกอบธุรกิจต้ังแต่ 

วันที่		31	ตุล�คม	2501	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ	

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต�มหลักก�รสหกรณ์	 กิจก�รของสหกรณ์เจริญก้�วหน้�

ม�เป็นลำ�ดับ	 เม่ือปี	 2542	 ได้รับโล่ประก�ศเกียรติคุณเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ที่มีผลง�นดีเด่นระดับภ�ค	 และได้รับคัดเลือกให้ได้รับร�งวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ดีเด่นขน�ดใหญ่ม�ก	 ประจำ�ปี	 2554	 และประจำ�ปี	 2555	 ได้รับร�งวัลจ�ก 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ดังนี้

	 1.	 ร�งวลัสหกรณ์ดเีด่น	 ก�รใช้ข้อมลูท�งก�รเงนิก�รบญัชใีนก�รบรหิ�ร 

จัดก�ร	ประเภทสหกรณ์นอกภ�คเกษตร	ขน�ดใหญ่/ใหญ่ม�ก	ระดับภ�ค

	 2.	 ร�งวลัสหกรณ์ดเีด่น	 ก�รใช้ข้อมลูท�งก�รเงนิก�รบญัชใีนก�รบรหิ�ร 

จัดก�ร	ประเภทสหกรณ์นอกภ�คเกษตร	ขน�ดใหญ่/ใหญ่ม�ก	ระดับจังหวัด

	 3.	 ร�งวัลสหกรณ์ดีเด่น	 ด้�นร�ยง�นกิจก�รสหกรณ์	 ประเภทสหกรณ์ 

นอกภ�คเกษตรดเีด่น	ระดบัภ�ค

	 4.	 ร�งวัลสหกรณ์ดีเด่น	 ด้�นร�ยง�นกิจก�รสหกรณ์	 ประเภทสหกรณ์ 

นอกภ�คเกษตรดีเด่น	ระดับจังหวัด

อุดมการณ์สหกรณ์

	 อุดมก�รณ์สหกรณ์	 คือ	 คว�มคิดที่เชื่อว่�ก�รสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญห� 

ท�งเศรษฐกจิและสงัคมของมวลสม�ชกิ	ให้มคีว�มอยูด่กีนิด	ีและมสีนัตสิขุโดยก�ร 

ช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั
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คุณค่าของสหกรณ์
	 คณุค่�สหกรณ์	 คอื	 ก�รยดึมัน่ในก�รพึง่พ�ตนเองและรบัผดิชอบต่อตนเอง 
คว�มเป็นประช�ธิปไตย	 คว�มเสมอภ�ค	 คว�มเที่ยงธรรมและคว�มส�มัคค	ี 
สม�ชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู ่ในค่�นิยมของจริยธรรมแห่งคว�มซ่ือสัตย์เปิดเผย 
รับผิดชอบต่อสังคมและเอื้ออ�ทรต่อผู้อื่น	 ต�มแบบแผนที่สืบทอดม�จ�กผู้ริเริ่ม 
ก่อตั้งสหกรณ์

หลักการสหกรณ์
	 หลักก�รสหกรณ์	 เป็นแนวท�งสำ�หรับสหกรณ์ต่�งๆ	 ในก�รนำ�คุณค่�
ของสหกรณ์ไปสู่ก�รปฏิบัติ	คือ
	 หลักก�รที่	1	ก�รเปิดรับสม�ชิกโดยทั่วไปต�มคว�มสมัครใจ
	 หลักก�รที่	2	ก�รควบคุมโดยสม�ชิกต�มแนวท�งประช�ธิปไตย
	 หลักก�รที่	3	ก�รมีส่วนร่วมท�งเศรษฐกิจโดยสม�ชิก
	 หลักก�รที่	4	คว�มเป็นอิสระจ�กก�รปกครอง
	 หลักก�รที่	5	ก�รให้ก�รศึกษ�	ก�รฝึกอบรม	และข่�วส�ร
	 หลักก�รที่	6	ก�รร่วมมือระหว่�งสหกรณ์
	 หลักก�รที่	7	คว�มเอื้ออ�ทรต่อสังคม

วัตถุประสงค์
	 สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจและ 
สงัคมของบรรด�สม�ชกิ	 โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัต�มหลกัก�ร 
สหกรณ์	รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
	 (1)	ส่งเสริมให้สม�ชิกออมทรัพย์	 โดยช่วยให้ส�ม�รถสงวนส่วนแห่ง 
ร�ยได้ของตนไว้ในท�งอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ต�มสมควร
	 (2)	ส่งเสริมก�รช่วยตนเอง	และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สม�ชิก
	 (3)	ให้บริก�รท�งก�รเงินแก่สม�ชิก
	 (4)	 จัดห�ทนุและบรกิ�รสนิเชือ่เพือ่ก�รประกอบอ�ชพีและก�รดำ�รงชพี 
ของสม�ชิก
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	 (5)	ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น	 สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ชุมนุม 
สหกรณ์	 องค์กร	 ชุมชน	 ภ�คเอกชน	 และหน่วยง�นของรัฐเพื่อส่งเสริมและ 
ปรับปรุงกิจก�รของสหกรณ์
	 (6)	 ส่งเสรมิก�รเรยีนรูแ้ละก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติของสม�ชกิและชมุชน

วิสัยทัศน์ :
	 “เป็นสหกรณ์ชั้นนำ�	 ก้�วลำ้�ด้วยเทคโนโลยี	 ส่งเสริมคุณภ�พชีวิตที่ด ี
แก่สม�ชิก	ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง”
 
พันธกิจ :
	 1.	 บริห�รจัดก�รอย่�งมืออ�ชีพ	ด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล
	 2.	 จัดระบบก�รให้บริก�ร	 และระบบก�รจัดสวัสดิก�รให้แก่สม�ชิก 
อย่�งทั่วถึง	และเป็นธรรม
	 3.	 พฒัน�องค์กรให้มคีว�มเข้มแขง็	 ม่ันคงภ�ยใต้เกณฑ์คณุภ�พก�รบรหิ�ร 
จัดก�รสหกรณ์
	 4.	 เสริมสร้�งคว�มมั่นคงท�งด้�นก�รบริห�รจัดก�รท�งก�รเงินและ 
ก�รลงทุน
	 5.	 พัฒน�ก�รจัดก�รส�รสนเทศ	คว�มรู้	และเทคโนโลยีส�รสนเทศ
	 6.	 เสริมสร้�งคว�มศรัทธ�	ยึดมั่นในอุดมก�รณ์	และหลักสหกรณ์
	 7.	 เสรมิสร้�งคณุภ�พชวีติทีด่แีก่สม�ชกิ	 ต�มหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิ 
พอเพียง
	 8.	 เสริมสร้�งภ�พลักษณ์องค์กรให้เป็นองค์กรชั้นนำ�	 และเอื้ออ�ทรต่อ 
ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
	 9.	 เสริมสร้�งคว�มรัก	คว�มส�มัคคี	สม�ชิกมีคว�มสุข

นโยบาย
“สำนงำนต่อ  ก่องำนใหม่  ก้ำวต่อไป  อย่ำงมั่นคง”
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สิทธิหน้ำที่ในฐำนะสมำชิก
 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก	 ผู้เข้�เป็นสม�ชิกต้องลงล�ยมือชื่อของตน 

ในทะเบียนสม�ชิกกับชำ�ระค่�ธรรมเนียมแรกเข้�และค่�หุ้นต�มจำ�นวนที่จะถือ 

ครบถ้วน	เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้ว	จึงจะถือว่�ได้สิทธิในฐ�นะสม�ชิก

     ก. สิทธิของสมาชิก มีดังนี้

	 1.	 เข้�ประชุมใหญ่	เพื่อเสนอคว�มคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

	 2.	 เข้�ชื่อเรียกประชุมใหญ่วิส�มัญ

	 3.	 เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์	 หรือ 

ผู้ตรวจสอบกิจก�รสหกรณ์

	 4.	 ได้รับบริก�รท�งธุรกิจและท�งวิช�ก�รจ�กสหกรณ์

	 5.	 สิทธิอื่นๆ	ที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์

     ข. หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้

	 1.	 ปฏิบัติต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และคำ�สั่งของสหกรณ์

	 2.	 เข้�ประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหม�ย

	 3.	 ส่งเสริมสนับสนุนกิจก�รของสหกรณ์	 เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์ก�ร								 

ที่เข้มแข็ง

	 4.	 สอดส่องดูแลกิจก�รของสหกรณ์

	 5.	 ร่วมมือกับคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รเพื่อพัฒน�สหกรณ์ให้เจริญ 

รุ่งเรืองและมั่นคง
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กำรขำดจำกสมำชิกภำพ
สมาชกิย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตใุดๆ ดงัต่อไปนี้

	 1.	 ต�ย

	 2.	 ล�ออก

	 3.	 เป็นคนไร้คว�มส�ม�รถ	หรือเสมือนไร้คว�มส�ม�รถ

	 4.	 ต้องคำ�พิพ�กษ�ให้ล้มละล�ย

	 5.	 ข�ดคุณสมบัติต�มข้อบังคับข้อ	32

	 6.	 ถูกให้ออกจ�กสหกรณ์

การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชกิอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตอุย่างหน่ึง 

อย่างใดดังต่อไปนี้

	 1.	 ไม่ชำ�ระค่�ธรรมเนียมแรกเข้�

	 2.	 ข�ดชำ�ระค่�หุ้นร�ยเดือนถึงส�มงวดติดต่อกัน	 หรือข�ดชำ�ระรวม 

ถึงหกงวด	ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร

	 3.	 นำ�เงินกู้ไปใช้ผิดคว�มมุ่งหม�ยที่ให้เงินกู้นั้น

	 4.	 ไม่จัดก�รแก้ไขหลักประกันสำ�หรับเงินกู ้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี 

ภ�ยในระยะเวล�ที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รกำ�หนด

	 5.	 ค้�งส่งเงินงวดชำ�ระหนี้	 ไม่ว่�ต้นเงิน	 หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็น 

เวล�ถึงสองเดือน	หรือผิดนัดก�รส่งเงินงวดชำ�ระหนี้ดังว่�นั้นถึงส�มคร�วสำ�หรับ

เงินกู้ร�ยหนึ่งๆ

	 6.	 ไม่ให้ข้อคว�มจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัคร 

เข้�เป็นสม�ชิกหรือเมื่อจะก่อคว�มผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐ�นะผู้กู้	หรือ 

ผู้คำ้�ประกัน	หรือเมื่อมีคว�มผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

	 7.	 จงใจฝ่�ฝืนไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และคำ�สั่ง 

ของสหกรณ์	 หรอืของทีป่ระชมุกลุม่ทีต่นสงักดั	 หรอืประพฤตกิ�รใดๆ	 อนัเป็นเหต ุ

ให้เห็นว่�ไม่ซื่อสัตย์สุจริต	 แสดงตนเป็นปฏิปักษ์	 หรือทำ�ให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์	 

หรือขบวนก�รสหกรณ์	ไม่ว่�โดยประก�รใดๆ
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	 เมื่อคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รได้สอบสวนพิจ�รณ�ปร�กฏว่�	 สม�ชิกมี 

เหตใุดๆ	 ดงักล่�วข้�งต้นนี	้ และได้ลงมตใิห้สม�ชกิออกโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่� 

สองในส�มแห่งจำ�นวนกรรมก�รดำ�เนนิก�รทีม่อียูท่ัง้หมดในขณะนัน้แล้ว	กเ็ป็นอนั 

ถอืว่�สม�ชิกนั้นถูกให้ออกจ�กสหกรณ์

 สม�ชิกที่ถูกให้ออกจ�กสหกรณ์มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่ 

ทร�บมติก�รให้ออก	คำ�วินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด

กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3 

	 สม�ชกิอ�จทำ�หนงัสอืตัง้บคุคลหนึง่	 หรอืหล�ยคนเป็นผูร้บัโอนประโยชน์ 

ในเงนิค่�หุน้	 เงนิฝ�ก	หรอืเงนิอืน่ใดจ�กสหกรณ์เมือ่ตนถงึแก่คว�มต�ย	โดยมอบไว้ 

แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐ�น	 หนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ดงัว่�นีต้้องทำ�ต�มลกัษณะ 

พินัยกรรม

	 ถ้�สม�ชกิประสงค์จะเพกิถอน	 หรอืเปลีย่นแปลงก�รต้ังผูรั้บโอนประโยชน์ 

ทีไ่ด้ทำ�ไว้แล้ว	กต้็องทำ�เป็นหนงัสอืต�มลกัษณะดงักล่�วในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ 

ถือไว้

	 เมื่อสม�ชิกต�ย	 ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ต�มคว�มใน 

วรรคก่อนทร�บ	 สหกรณ์จะจ่�ยค่�หุน้	 เงนิฝ�ก	 หรอืเงนิอืน่ใดทีส่ม�ชกินัน้มอียู่ใน 

สหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้	 หรือถ้�มิได้ตั้งไว้	 ก็คืนให้แก่บุคคล 

ที่ได้นำ�หลักฐ�นม�แสดงว่�เป็นท�ย�ทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำ�นวนดังกล่�ว	 โดยยื่น 

คำ�ขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภ�ยในกำ�หนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สม�ชิกต�ย	 

หรือได้รับแจ้งจ�กสหกรณ์
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กำรบริกำรด้ำนเงินรับฝำก
ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายเงินฝาก ช่องบริการหมายเลข 6-9

	 สหกรณ์เปิดรบัฝ�กเงนิออมทรพัย์โดยเปิดบญัชีต้ังแต่	100.00	บ�ท	ขึน้ไป 

โดยให้บริก�รประเภทเงินฝ�กดังนี้
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ที่ ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

1 เงินรับฝ�กออมทรัพย์ 3.00

2 เงินรับฝ�กออมทรัพย์ร�ยเดือน 3.00

3 เงินรับฝ�กออมทรัพย์	1	เดือน	(งดรับฝ�ก) 3.10

4 เงินรับฝ�กออมทรัพย์	12	เดือน	(งดรับฝ�ก) 3.15

5 เงินรับฝ�กออมทรัพย์อุ่นใจ 3.90

6 เงินรับฝ�กออมทรัพย์พิเศษ	สสอค.	และ	สส.ชสอ. 3.95

7 เงินรับฝ�กออมทรัพย์เดือนละนิดชีวิตมั่นคง 4.50

ติดต่อธุรกรรมทางการเงินได้ทุกวันท�าการตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.

สมุดคู่ฝากเก่าใช้เต็ม – ช�ารุด

	 สมุดคู่ฝ�กเก่�ใช้เต็มหรือชำ�รุดจนใช้ก�รไม่ได้	 ให้สม�ชิกนำ�ม�ยื่นต่อ 

สหกรณ์	 เพื่อจะดำ�เนินก�รเปลี่ยนเล่มใหม่และโอนยอดเงินคงเหลือ	 ณ	 วันที่ 

ทำ�ก�รเปลี่ยนสมุดให้เรียบร้อยโดยไม่มีค่�ธรรมเนียม

สมุดคู่ฝากสูญหาย

	 ให้สม�ชิกดำ�เนินก�รแจ้งคว�มต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจแล้ว	 นำ�ใบ 

แจ้งคว�มนั้นม�ติดต่อสหกรณ์เพื่อให้ออกสมุดคู่ฝ�กเล่มใหม่	ชำ�ระค่�ธรรมเนียม	 

เล่มละ	20.00	บ�ท
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ดอกเบี้ยเงินฝาก

	 เป็นไปต�มประก�ศของสหกรณ์	 ซึง่สหกรณ์จะนำ�ดอกเบีย้ทบต้นเงนิเข้� 

บัญชีเงินฝ�กในวันสิ้นสุดเดือน

การฝากเงิน ท�าได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 ฝากที่ท�าการของสหกรณ์

	 นำ�ฝ�กด้วยเงินสดฝ�กเข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์	 ให้สม�ชิกเขียนใบ 

นำ�ฝ�กเงนิให้ถกูต้องครบถ้วน	 ส่งพร้อมกบัเงนิสดทีต้่องก�รนำ�ฝ�กให้แก่เจ้�หน้�ที่ 

ฝ่�ยเงินฝ�กสหกรณ์

วิธีที่ 2 การฝากเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูล�าปาง จ�ากัด

 ประเภทเงินฝากออมทรพัย์ธนาคาร ทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าปาง จ�ากดั 

ได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร ดังนี้
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ธนาคาร สาขา เลขบัญชี

กรุงไทย ลำ�ป�ง 503-1-44073-2

กรุงเทพ ลำ�ป�ง 254-4-86587-2

ออมสิน ลำ�ป�ง 05-013238272-7

ธกส. ลำ�ป�ง 01029-8-05110-1

กรุงศรีอยุธย� ม.ร�ชภัฏลำ�ป�ง 439-1-1-4601-2

วิธีกำรน�ำฝำกโดยผ่ำนธนำคำร
	 โดยปฏบิตั	ิเขยีนใบฝ�กท่ีธน�ค�รชือ่บญัช	ี“สหกรณ์ออมทรพัย์ครลูำ�ป�ง	จำ�กดั” 
ต�มเลขที่บัญชีธน�ค�รและส�ข�	 (ที่ระบุไว้ข้�งต้น)	 พร้อมสำ�เน�	 และนำ� 
สำ�เน�ใบฝ�กของธน�ค�รม�ทีส่หกรณ์	 หรอืหลกัฐ�นก�รโอนเงนิผ่�นระบบออนไลน์ 
เพื่อเขียนใบนำ�ฝ�กเข้�บัญชีของผู้ฝ�กในวันเดียวกัน	 วิธีปฏิบัติเช่นนี้	 จะเหมือนว่� 
ท่�นได้นำ�เงินสดไปฝ�กท่ีทำ�ก�รของสหกรณ์นั่นเอง	ทั้งนี้ให้ดำ�เนินก�รโอนเงิน 
และแจ้งต่อเจ้�หน้�ทีส่หกรณ์ก่อนเวล�	15.00	น.	(ส�ม�รถโทรแจ้งสหกรณ์ทีเ่บอร์ 

081-8820031)
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กำรถอนเงิน
	 สม�ชิกที่เป็นเจ้�ของบัญชีเงินฝ�กในสหกรณ์	 ส�ม�รถถอนเงินในบัญชี 

ของตนเองเท่�ใดก็ได้	 ต�มจำ�นวนเงินที่ตนมีอยู่ในบัญชี	 ทั้งนี้	 ต้องมียอดเงินฝ�ก 

คงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่�	50.00	บ�ท	(หรือต�มข้อกำ�หนดของสหกรณ์สำ�หรับ 

เงินฝ�กที่มีเงื่อนไข)

กำรบริกำรด้ำนสินเชื่อ
 สหกรณ์จะพจิ�รณ�ก�รให้สนิเชือ่แก่สม�ชกิ	 โดยคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�ร 

เป็นผูม้อีำ�น�จพจิ�รณ�วนิิจฉยัให้เงินกูไ้ด้ต�มข้อบงัคบั	 และระเบยีบของสหกรณ์ 

สำ�หรับดอกเบี้ยเงินกู ้ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู ้ทุกประเภทท่ีให้แก่ 

สม�ชิกกู้ในอัตร�ที่กำ�หนดไว้ในประก�ศของสหกรณ์	ปัจจุบันอัตร�ร้อยละ	5.75

	 สหกรณ์ออมทรพัย์ครลูำ�ป�ง	 จำ�กดั	 มเีงนิกูป้ระเภทส�มญัโดยมหีลกัเกณฑ์ 

และเงื่อนไขในก�รจ่�ยเงินกู้ส�มัญทั้ง	8	ร�ยก�ร	ดังนี้

	 1.	 เงนิกูส้�มญัทัว่ไป	(สค.)	 กูไ้ด้สงูสดุ	 1,800,000.00	บ�ท

	 2.	 เงนิกูส้�มญัเพือ่คว�มมัน่คง	(สพ.)	 กูไ้ด้สงูสดุ	 1,700,000.00	บ�ท

	 3.	 เงนิกูส้�มญัเพือ่พฒัน�ชวีติ	(สก.)	 กูไ้ด้สงูสดุ	 600,000.00	บ�ท

 4.	 เงนิกูส้�มญัเพือ่ส่งเสรมิคณุภ�พชวีติ	(สส.)	 กูไ้ด้สงูสดุ	 5,000,000.00	บ�ท

	 5.	 เงนิกูส้�มญัประกนัสนิเชือ่	(สป.)	 กูไ้ด้สงูสดุ	 400,000.00	บ�ท

										 6.	 เงนิกูส้�มญัด้วยเหตพุเิศษ	(สษ.)	 กูไ้ด้สงูสดุ	 200,000.00	บ�ท

	 7.	 เงนิกูส้�มญัทีไ่ม่เกนิมลูค่�หุน้ของตนเอง	 ไม่เกนิร้อยละ	 90	 ของหุน้ที ่

สม�ชกิมอียูส่หกรณ์

	 8.	 เงนิกูส้�มญัเพือ่ชำ�ระหนีส้หกรณ์	 ในฐ�นะผูค้ำ�้ประกนั	 (สฐ.)	 ไม่เกนิ 

จำ�นวนหนีท้ีค่ำ�้ประกนั	(อตัร�ดอกเบีย้ร้อยละ	4.50	ไม่มเีฉลีย่คนื)
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ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสินเชื่อ ช่องบริการหมายเลข 4
เอกสารประกอบการยื่นค�าขอกู้เงินเพื่อค�านวณสิทธิ

	 1.	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวและสำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้กู้
	 2.	 สำ�เน�บญัชเีงนิได้ร�ยเดอืน	3	เดอืนย้อนหลงัของผูกู้	้(สลปิเงนิเดือน)
	 3.	 สำ�เน�สมุดบัญชีธน�ค�รหน้�ที่มีชื่อสม�ชิกผู้กู ้เจ้�ของบัญชีและ 
หน้�ที่มีร�ยก�รยอดเงินเดือน	 3	 เดือนย้อนหลังของธน�ค�รท่ีเงินเดือนผ่�น	 
(กรณีที่สมุดธน�ค�ร	ไม่ปร�กฏร�ยก�รยอดเงินเดือนให้ใช้	Statement	3	เดือน 
ย้อนหลัง)
	 4.	 กรณีสม�ชิกที่ต้องก�รชำ�ระหนี้ปิดบัญชีสถ�บันก�รเงินอื่น	 ให้แนบ 
ร�ยก�รบัญชีลูกค้�และใบสอบถ�มยอดเงินชำ�ระหนี้ปิดบัญชี
	 5.	 สม�ชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำ�ป�ง	 เช่น	 
อบจ./เทศบ�ล	 ให้ผู้อำ�นวยก�รกองคลัง	 หรือผู้รักษ�ก�รแทนเป็นผู้รับรองใน 
บัญชีเงินได้ร�ยเดือนพร้อมประทับตร�
	 6.	 สม�ชิกท่ีปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร�ยรับ-ร�ยจ่�ยในบัญชีเงินได้ 
ร�ยเดือน	สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์พิจ�รณ�ก�รกู้
	 7.	 แนบหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภ�ระหนี้สิน 
ธน�ค�รออมสิน
	 8.	 สำ�เน�บัญชีเงินได้ร�ยเดือนผู้คำ้�ประกันเดือนล่�สุด	(สลิปเงินเดือน)

เอกสารประกอบหนังสือกู้เงินมีดังนี้
	 1.	 หนังสือกู้เงินสำ�หรับเงินกู้ส�มัญ
	 2.	 หนังสือคำ้�ประกันเงินกู้
	 3.	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวและสำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้กู ้และคู่สมรส	 
	 	 (พร้อมรับรองสำ�เน�ต่อหน้�พย�น)
	 4.	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวและสำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้คำ้�ประกันทุกคน 
	 	 และคู่สมรส	(พร้อมรับรองสำ�เน�ต่อหน้�พย�น)
	 5.	สำ�เน�ใบหย่�	/	ใบมรณบัตร	ของคู่สมรส	(ถ้�มี)
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	 6.	 สำ�เน�หนังสือเปลี่ยนชื่อ	/	สกุล	(พร้อมรับรองสำ�เน�)
	 7.	 หนงัสอืข้อตกลงต่อท้�ยหนังสอืกู้เงนิ	ผูกู้้	และคูส่มรส	ลงล�ยมอืชือ่ให้ครบ 
  (กรณไีม่มีคู่สมรส	ให้ผูร้บัผลประโยชน์	ในสวสัดกิ�ร	เป็นผูล้งล�ยมอืชือ่)
	 8.	 เอกส�รอื่นๆ	ที่สหกรณ์	แนบให้พร้อมกับหนังสือกู้เงิน

ความสมบูรณ์ของหนังสือกู้เงิน
	 1.	 ผู้กู้และพย�นลงล�ยมือชื่อให้ครบทุกร�ยก�รในหนังสือกู้เงินและ
ลงล�ยมือชื่อต่อหน้�พย�น
	 2.	 ผู ้คำ้�ประกันและพย�นลงล�ยมือชื่อให้เรียบร้อยในหนังสือคำ้�
ประกันและลงล�ยมือชื่อต่อหน้�พย�น
	 3.	 ในกรณีที่ผู้กู้หรือผู้คำ้�ประกันมีคู่สมรส	 ให้คู่สมรสลงล�ยมือชื่อ
ยินยอม	ต่อหน้�พย�นในหนังสือกู้เงินหรือหนังสือคำ้�ประกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.	 ผู้กู้มีเงินได้ร�ยเดือนคงเหลือต�มระเบียบสหกรณ์ว่�ด้วยเงินกู้และดอกเบี้ย 
 พ.ศ.	2563	(ข้อ	14)	
2.	 กรณีเป็นผู้ผิดนัดชำ�ระหนี้	ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
3.	 กรณทีีส่ม�ชกิกูเ้งนิเพือ่ไปชำ�ระปิดบญัชสีถ�บนัก�รเงนิอืน่	 สหกรณ์สัง่จ่�ยเงนิ 
	 เป็นเชค็ให้สถ�บนัก�รเงนินัน้เป็นผูร้บั	 โดยให้สม�ชกินำ�ไปยืน่แก่สถ�บนัก�รเงนิ 
 คู่สัญญ�
4.	 กรณีมีสม�ชิกกู้เงินเป็นจำ�นวนม�กเกินกว่�เงินที่สหกรณ์มีอยู่อ�จจะต้อง 
 พิจ�รณ�ต�มลำ�ดับก่อนหลัง	สหกรณ์จะออกเป็นสัดส่วนเงินกู้ให้แต่ละหน่วย	 
	 คณะกรรมก�รเงินกู้เป็นผู้จัดลำ�ดับให้เงินกู้
5.	 สม�ชิก	1	คน	ส�ม�รถคำ้�ประกันได้ไม่เกิน	10	คน	 (คนละ	1	สัญญ�)	และ 
	 จะคำ้�ประกันผู้กู้ร�ยเดียวกันเกิน	1	สัญญ�ไม่ได้
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ขั้นตอนกำรกู้เงิน
1.	สม�ชิกส่งคำ�ขอกู้พร้อมเอกส�รประกอบต�มที่สหกรณ์กำ�หนด

2.	ฝ่�ยสินเชื่อสหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลสม�ชิก	ดังนี้

	 -	 สำ�เน�บัญชีเงินได้ร�ยเดือน	3	เดือนย้อนหลัง	3	ชุด	(สลิปเงินเดือน)

	 -	 สำ�เน�ร�ยก�รเคลื่อนไหวบัญชีธน�ค�ร	เล่มเงินเดือนเข้�	หรือ	Statement	 

	 	 ย้อนหลัง	3	เดือน	จำ�นวน	1	ชุด

	 -	 หนงัสอืยนิยอมเปิดเผยข้อมลูและตรวจสอบภ�ระหนีส้นิกบัธน�ค�รออมสนิ

	 -	 สำ�เน�บัญชีเงินได้ร�ยเดือนผู้คำ้�ประกันเดือนล่�สุด	(สลิปเงินเดือน)

	 -	 ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	 ตำ�แหน่ง	 สังกัด	 คู่สมรสของสม�ชิก	 เพื่อแก้ไขฐ�น 

	 	 ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

3.	คำ�นวณสิทธิก�รกู้เงินเป็นไปต�มประก�ศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้

4.	รอผลตรวจสอบภ�ระหนี้สินกับธน�ค�รออมสิน

5.	 แจ้งให้สม�ชิกกำ�หนดวันรับเงินกู้เพื่อเตรียมสัญญ�เงินกู้	และสัญญ�คำ้�ประกัน

6.	ผู้กู้และผู้คำ้�ประกันม�ลงน�มในสัญญ�เงินกู้ต่อหน้�พย�นที่สหกรณ์กำ�หนด

7.	ก�รจ่�ยเงินกู้	ของสหกรณ์	มี	2	รูปแบบดังนี้

	 7.1	 ก�รจ่�ยเงินกู้ระหว่�งวันที่	1	-	20	ของเดือน

   สหกรณ์จ่�ยเงนิกูท้กุร�ยก�รทีส่ม�ชกิขอยืน่กูซ้ึง่เป็นไปต�มหลกัเกณฑ์และ 

เงื่อนไขแนบท้�ยระเบียบสหกรณ์ว่�ด้วยเงินกู้และดอกเบี้ย	 พ.ศ.	 2563	 โดยที่ 

สม�ชิกผู้กู้และคู่สมรส/ผู้คำ้�ประกันและคู่สมรส	 ลงล�ยมือชื่อในหนังสือเงินกู้ 

และหนังสือคำ้�ประกันเงินกู้	 ณ	 สำ�นักง�นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง	 จำ�กัด	 

เมื่อสัญญ�สมบูรณ์ต�มแบบที่สหกรณ์กำ�หนดสม�ชิกจะได้รับเงินกู้ในวันที่ระบุ

ในสัญญ�

	 7.2	 ก�รจ่�ยเงินกู้งวดสิ้นเดือน	(สม�ชิกส่งคำ�ขอกู้ต�มปฏิทินก�รจ่�ยเงินกู้)

	 	 	 สหกรณ์จ่�ยเงินกู้ทุกร�ยที่สม�ชิกขอยื่นกู้ซึ่งเป็นไปต�มหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขแนบท้�ยระเบียบสหกรณ์ว่�ด้วยเงินกู้และดอกเบี้ย	 พ.ศ.	 2563	 โดยที่ 

สม�ชิกผู้กู้และคู่สมรส/ผู้คำ้�ประกันและคู่สมรส	 ลงล�ยมือชื่อในหนังสือเงินกู้และ 

12



คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง จำ�กัด

หนังสือคำ้�ประกันเงินกู้	 ณ	 หน่วยอำ�เภอที่สม�ชิกสังกัดต่อหน้�พย�น	 กรรมก�ร 

ประจำ�หน่วยและผูป้ระส�นง�นประจำ�หน่วย	 เมือ่สญัญ�สมบรูณ์ต�มแบบทีส่หกรณ์ 

กำ�หนดสม�ชิกจะได้รับเงินกู้ในวันสิ้นเดือน

   หมายเหตุ

	 	 	 1.	 เงนิกูส้�มญัสม�ชกิสมทบ	 (สม�ชกิกูไ้ด้ไม่เกินร้อยละ	 90	 ของมลูค่�หุน้ 

     ที่สม�ชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์)

	 	 	 2.	 เงินกู้ส�มัญไม่เกินมูลค่�หุ้นของตนเอง	(สม�ชิกกู้ได้ไม่เกินร้อยละ	90	 

	 	 	 	 	 ของมูลค่�หุ้นที่สม�ชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์และไม่มีหนี้ในร�ยก�รอื่นๆ)

	 	 	 3.	 เงินกู้ส�มัญเงินฝ�กคำ้�ประกัน	 (สม�ชิกกู้ได้ไม่เกินเงินฝ�กของตนเอง	 

	 	 	 	 	 และสหกรณ์จะทำ�ก�รอ�ยัดเงินฝ�กเท่�กับจำ�นวนที่สม�ชิกขอกู้เพื่อ 

	 	 	 	 	 เป็นหลักประกัน)

	 	 	 4.	งดจ่�ยเงินกู้ร�ยวันตั้งแต่วันที่	21	ถึงวันสิ้นเดือน

	 	 	 หม�ยเหตตุ�ม	ข้อ	1.	-	ข้อ	3.	สม�ชกิส�ม�รถกูไ้ด้ระหว่�งวนัที	่1	-	20	เท่�นัน้ 

ห�กสม�ชิกต้องก�รรับเงินกู้ในงวดสิ้นเดือนให้สม�ชิกยื่นคำ�ขอกู้ต�มกำ�หนดใน 

ปฏิทินก�รจ่�ยเงินกู้

กำรค�้ำประกันเงินกู้สำมัญ
	 กรณีผู้กู้ผิดนัดไม่ชำ�ระหนี้ต�มสัญญ�กู้หรือผู้กู้ถูกศ�ลพิพ�กษ�ให้เป็น

บุคคลล้มละล�ยหรือไม่ปร�กฏว่�ผู้กู้ไปอยู่แห่งใด	 ผู้คำ้�ประกันจะต้องรับภ�ระ

หนี้แทนต�มสัญญ�โดยสหกรณ์จะเรียกเก็บจ�กผู้คำ้�ประกันโดยวิธีหักชำ�ระหนี้

จ�กเงินได้ร�ยเดือนของผู้คำ้�ประกัน	 ซ่ึงร�ยละเอียดคว�มรับผิดชอบของผู้คำ้�

ประกันเป็นไปต�มหนังสือคำ้�ประกันเงินกู้

กำรผิดนัดช�ำระหนี้ของผู้กู้
 สม�ชกิทีผ่ดินดัชำ�ระหนี	้ (ไม่ว่�เงนิกูป้ระเภทใดๆ)	งวดหนึง่งวดใด	 เป็นก�ร 

ผิดสัญญ�เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับคว�มเสียห�ย	 สหกรณ์ใช้วิธีก�รดำ�เนินก�ร

ดังนี้
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 1.	 บอกกล่�วหน้ีค้�งชำ�ระไปยงัผูกู้โ้ดยผ่�นระบบ	SMS	(ข้อคว�มบนมือถือ) 
ให้ชำ�ระหนี้
	 2.	 ห�กผูกู้ไ้ม่ดำ�เนนิก�รต�มข้อ	1	สหกรณ์จะทำ�หนงัสอืบอกกล่�วถงึผูกู้้ 
(โดยส่งท�งไปรษณีย์ลงทะเบียน)	ให้ชำ�ระหนี้		
	 3.	 ห�กผูกู้ย้งัไม่ดำ�เนินก�รชำ�ระหนีด้งักล่�ว	 สหกรณ์จะมีหนงัสือบอกกล่�ว 
แจ้งก�รผิดนัดถึงผู้คำ้�ประกัน

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้
ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสินเชื่อ
	 สม�ชิกผู้ขอรับก�รปรับโครงสร้�งหนี้	ส่งคำ�ขอปรับโครงสร้�งหนี้	พร้อม 
แนบเอกส�รเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ดังนี้
 -	 สำ�เน�บญัชเีงนิได้ร�ยเดอืนของสม�ชกิเดอืนล่�สดุ	 พร้อมรบัรองสำ�เน� 
(สลิปเงินเดือน)
	 -	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของสม�ชิก/ 
คู่สมรส/ผู้รับผลประโยชน์ในสวัสดิก�รของสหกรณ์	(พร้อมรับรองสำ�เน�)	1	ชุด
 ก�รขอปรบัโครงสร้�งหนี	้ต้องได้รบัคว�มยนิยอม	จ�กผูค้ำ�้ประกนั	โดยก�ร 
ลงล�ยมอืชือ่ในคำ�ขอปรบัโครงสร้�งหนีใ้ห้ผูกู้ข้ย�ยงวดก�รชำ�ระหนี	้ แนบเอกส�ร 
สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้คำ้�ประกันและคู่สมรส	
พร้อมรับรองสำ�เน�	เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�สำ�หรับสม�ชิกผู้ขอปรับโครงสร้�ง
หนี้ก่อนได้รับอนุมัติทุกร�ย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
	 1.		มีคุณสมบัติต�มที่สหกรณ์กำ�หนด	ประกอบด้วย
	 	 1.1	 สม�ชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ที่ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้ต�ม 
	 	 	 กำ�หนดเวล�
	 	 1.2	 สม�ชิกที่ค้�งส่งเงินงวดชำ�ระหนี้ไม่ว่�ต้นเงินหรือดอกเบี้ย
	 	 1.3	 สม�ชิกผู้เข้�ร่วมรับใช้หนี้แทนสม�ชิกที่มีเงินกู้กับสหกรณ์
	 	 1.4	 สม�ชิกที่มีเงินได้ร�ยเดือนน้อยกว่�ยอดเรียกเก็บของสหกรณ์	 
	 	 	 (ไม่รวมหนี้สถ�บันก�รเงินอื่นๆ)
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	 	 1.5	 สม�ชิกที่มีคว�มจำ�เป็นอื่นๆ	โดยมีหลักฐ�นแสดงชัดเจน

	 2.	 สม�ชกิทีข่อปรบัโครงสร้�งหนีต้้องยืน่คำ�ขอปรบัโครงสร้�งหนีท้ีส่หกรณ์ 

กำ�หนดและเมื่อคณะกรรมก�รอนุมัติแล้วมีอำ�น�จมอบหม�ยให้ฝ่�ยจัดก�ร 

ดำ�เนินก�ร

	 3.	 ก�รปรับโครงสร้�งหน้ีให้ทำ�เป็นหนังสือต่อท้�ยสัญญ�เงินกู้แนบไว	้										 

กับสัญญ�เงินกู้ร�ยนั้นโดยฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว ้

ท้�ยระเบียบสหกรณ์ว่�ด้วยเงินกู้และดอกเบี้ย	พ.ศ.	2563

	 4.	 สม�ชิกที่ปรับโครงสร้�งหนี้แล้วมีเงินเดือนเหลือสุทธิไม่น้อยกว่� 

ร้อยละ	30	มีสิทธิยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเงินกู้ส�มัญด้วยเหตุพิเศษได้	ทั้งนี้ 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมก�ร

	 5.	 สม�ชกิทีท่ำ�ก�รปรบัโครงสร้�งหนีร้�ยใดผดินดัก�รส่งเงนิงวดชำ�ระหนี ้

ให้ถือว่�สิน้สดุก�รปรบัโครงสร้�งหนีต้�มระเบยีบสหกรณ์ว่�ด้วยเงินกูแ้ละดอกเบีย้	 

พ.ศ.	2563	และให้ดำ�เนนิก�รต�มระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

	 6.	 กรณีอื่นท่ีไม่เข้�หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต�มระเบียบนี้ให้เป็นไปต�ม 

มตคิณะกรรมก�ร	ทัง้นีใ้ห้คำ�นงึถงึผลประโยชน์	และคว�มมัน่คงสหกรณ์เป็นหลกั

	 7.	 สม�ชิกท่ีขอทำ�ก�รปรับโครงสร้�งหนี้	 สหกรณ์จะขย�ยระยะเวล� 

ชำ�ระหนีอ้อกไป	โดยพจิ�รณ�ต�มร�ยก�รรบั	-	จ่�ยเงนิเดอืนล่�สดุ	ทัง้นี	้ต้องชำ�ระ 

เงินต้นไม่น้อยกว่�ร้อยละ	10

15
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กำรพักช�ำระหนี้ 
 ก�รพักหรือหยุดชำ�ระหนี้ชั่วระยะเวล�หนึ่งใช้ในกรณีที่สม�ชิกผู้กู้มีเหตุผล

และคว�มจำ�เป็นพเิศษ	 สม�ชกิผูกู้ข้อพกัชำ�ระหนีไ้ด้แต่ต้องให้ผูค้ำ�้ประกนัยนิยอม 

ด้วยทกุครัง้	 ในกรณผีูค้ำ�้ประกนัหรอืบคุคลอืน่ทีต้่องชำ�ระหนีแ้ทนผูกู้แ้ต่ไม่ส�ม�รถ 

ชำ�ระหนี้ได้	 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ให้พักชำ�ระหนี้ต�มหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ให้ 

แก่สม�ชิกผู้กู้ก็ได้	 โดยสม�ชิกผู้ขอพักชำ�ระหนี้ส่งคำ�ขอพักชำ�ระหนี้	 พร้อมแนบ 

เอกส�รเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ดังนี้

 -	 สำ�เน�บญัชเีงนิได้ร�ยเดอืนของสม�ชกิเดอืนล่�สดุ	 พร้อมรบัรองสำ�เน� 

(สลิปเงินเดือน)

	 -	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนและสำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้กู้และ 

คู่สมรส	(พร้อมรับรองสำ�เน�)

 -	 สำ�เน�บตัรประจำ�ตวัประช�ชนและสำ�เน�ทะเบยีนบ้�นของผูค้ำ�้ประกัน 

และคู่สมรส	(พร้อมรับรองสำ�เน�)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพักช�าระหนี้ 

	 1.	 ก�รพักชำ�ระหนี้ให้สม�ชิกยื่นคว�มประสงค์พักชำ�ระหนี้ในสัญญ�ใด

สญัญ�หนึง่	 หรอืหล�ยสญัญ�กไ็ด้	 ยกเว้น	 สญัญ�กูเ้งนิส�มญัประกนัสนิเชือ่	 (สป.) 

สัญญ�กู้เงินส�มัญโครงก�รสงเคร�ะห์ทุนสวัสดิก�รร่วมจิต	 (สจ.)	 สัญญ�กู้เงิน 

ส�มัญด้วยเหตุพิเศษ	(สษ.)	สัญญ�กู้เงินเพื่อชำ�ระหนี้สหกรณ์ในฐ�นะผู้คำ้�ประกัน 

(สฐ.)	และสัญญ�กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รชำ�ระหนี้จำ�นวนม�ก	(สช.)

 2.	 ก�รพกัชำ�ระหน้ี	ให้พกัชำ�ระหน้ีเงนิต้นในสัญญ�ทีส่ม�ชกิขอพกัชำ�ระหนี้

	 3.	 สม�ชิกที่ขอพักชำ�ระหนี้ต้องยื่นคำ�ขอพักชำ�ระหนี้ต�มแบบที ่

สหกรณ์กำ�หนด

 4.	 สม�ชกิทีพ่กัชำ�ระหนีจ้ะไม่มสีทิธิก์ูเ้งนิใดๆ	ทัง้สิน้	เว้นแต่สม�ชกิยกเลกิ 

ก�รขอพักชำ�ระหนี้จึงจะส�ม�รถขอกู้เงินได้ทุกประเภท	
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	 5.	 ก�รพักชำ�ระหนี้ให้ทำ�เป็นบันทึกแนบท้�ยสัญญ�เงินกู้

	 6.	 สม�ชิกที่พักชำ�ระหนี้	 ต้องชำ�ระดอกเบี้ยปกติร�ยเดือนเต็มจำ�นวน 

ต�มสญัญ�เงนิกู	้สม�ชกิร�ยใดผดินดัก�รส่งดอกเบีย้	ให้ถอืว่�สิน้สดุก�รพกัชำ�ระหนี้ 

ต�มระเบียบนี้

	 7.	 ผู้จัดก�รรวบรวมคำ�ขอพักชำ�ระหนี้และเอกส�รหลักฐ�นประกอบ 

นำ�เสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รเงินกู้เพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นแล้วเสนอ 

คณะกรรมก�ร

	 8.	 ให้สหกรณ์พิจ�รณ�ให้สม�ชิกพักชำ�ระหนี้ต้ังแต่เดือนแรกของป ี

บัญชี	คือเดือนธันว�คมถึงเดือนสิงห�คม	อนึ่ง	กรณีที่สม�ชิกประสบภ�วะวิกฤต	 

คณะกรรมก�รอ�จพิจ�รณ�ให้พักชำ�ระหนี้ได้ต�มห้วงเวล�ที่สม�ชิกร้องขอ

	 ทัง้นีก้�รพกัชำ�ระหน้ีทกุกรณีต้องไม่เกนิ	6	งวดตดิต่อกนัและในสัญญ�หนึง่ๆ 

สม�ชิกจะพักชำ�ระหนี้ได้ไม่เกิน	9	งวด

 พิจารณาติดตามหนี้

	 1.	 อำ�น�จหน้�ที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รและคณะกรรมก�รเงินกู้

	 	 เสนออำ�น�จหน้�ทีค่ณะกรรมก�รดำ�เนนิก�ร	ต�มข้อ	15	ก�รควบคมุ 

หลักประกันและก�รเรียกคืนเงินกู้	 ข้อ	 79,	 80	 และ	 84	 อำ�น�จหน้�ที่ของ 

คณะกรรมก�รเงินกู้	ร�ยละเอียดต�มที่เสนอ

	 2.	 ทบทวนขั้นตอนก�รติดต�มหนี้	เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้

	 	 ต�มทีส่หกรณ์ฯ	 ได้กำ�หนดขัน้ตอนก�รตดิต�มหน้ีในกรณลีกูหนีผ้ดินัด 

ชำ�ระหนี้และถือปฏิบัติเรื่อยม�	 เมื่อเริ่มต้นปีบัญชีใหม่ต้องมีก�รทบทวนขั้นตอน 

ก�รติดต�มหนี้เพื่อให้ขั้นตอนดังกล่�วมีประสิทธิภ�พ	 ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ 

อย่�งถูกต้อง	ดังนั้นจึงขอเสนอทบทวนขั้นตอน	โดยร�ยละเอียดดังต่อไปนี้
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ผู้ผิดนัดช�าระ (ผู้กู้) ผู้ค�้าประกัน

ล�าดับ รายการ รายการ

1 ส่งข้อคว�ม	SMS	แจ้งผู้ผิดนัดให้ม�ชำ�ระ -

2 ห�กผู้ผิดนัดไม่ม�ดำ�เนินก�รภ�ยในระยะ

เวล�ที่กำ�หนดต�มข้อ	1	สหกรณ์ทำ�หนังสือ

บอกกล่�วให้ลูกหนี้ทร�บว่�ลูกหนี้ผิดนัด

ชำ�ระ	(ยังไม่ทวงถ�มผู้คำ้�ประกัน)

-

3 ผู้กู้ไม่ม�ชำ�ระภ�ยในระยะเวล�กำ�หนด บอกกล่�วและทวงถ�มให้ชำ�ระหนี้

แทนงวดที่ค้�งชำ�ระ

หนังสือฉบับที่	1	(ไปรษณีย์ตอบรับ)

4 ผู้กู้ไม่ม�ชำ�ระภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด บอกกล่�วและทวงถ�มให้ชำ�ระหนี้

แทนงวดที่ค้�งชำ�ระ

หนังสือฉบับที่	2	(พร้อมแจ้งเตือนที่จะ

หักเงินผู้คำ้�ประกันม�ชำ�ระหนี้แทน

(ไปรษณีย์ตอบกลับ)

5 ผู้กู้ไม่ม�ชำ�ระภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด หักผู้คำ้�ประกันม�ชำ�ระหนี้ค้�งชำ�ระ

โดยเฉลี่ยหนี้ค้�งต�มจำ�นวนผู้คำ้�ประกัน

6 ห�กผู้กู้มีหนี้ค้�งชำ�ระเงิน	3	งวดขึ้นไป

และหรือหักเงินจ�กผู้คำ้�ประกันไม่ได้

ให้นำ�เสนอคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร

เพื่อขออนุมัติบอกเลิกสัญญ�และให้เรียก

เงินกู้คืน	ต�มข้อบังคับข้อที่	15

บอกเลิกสัญญ�และดำ�เนินก�ร

ต�มขั้นตอนกฏหม�ยต่อไป

18
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สัญญำบกพร่อง (กรณีผู้ค�้ำประกันเสียชีวิต)
 เมือ่สม�ชกิรบัทร�บเหตแุห่งสญัญ�บกพร่อง	 สม�ชกิผูกู้ด้ำ�เนนิก�รจดัก�รห�ผูค้ำ�้ประกนั 

ร�ยใหม่ทดแทนผู้คำ้�ประกันร�ยเดิม	โดยมีขั้นตอนและแนวท�งปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

	 1.	ผูค้ำ�้ประกนัร�ยใหม่	 แสดงเจตน�เข้�คำ�้ประกนัต�มหนงัสอืแสดงเจตน�เข้�คำ�้ประกนั 

แทนผู้คำ้�ร�ยเดิม

	 2.	ผู้คำ้�ประกันร�ยใหม่และคู่สมรส	แนบเอกส�ร	ดังนี้

	 	 2.1	 สำ�เน�บัญชีเงินได้ร�ยเดือนผู้คำ้�ประกัน	(สลิปเงินเดือน)	เดือนล่�สุด	1	ชุด

	 	 2.2	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน	2	ชุด

	 	 2.3	 สำ�เน�ทะเบียนบ้�น	2	ชุด

	 	 2.4	 สำ�เน�ใบมรณบัตร	(กรณีคู่สมรส	เสียชีวิต)	2	ชุด

	 	 2.5	 สำ�เน�ใบหย่�	(กรณีหย่�)	2	ชุด

	 3.	ผู้คำ้�ประกันร�ยใหม่และคู่สมรสม�ลงล�ยมือชื่อในสัญญ�คำ้�ประกัน	ที่สหกรณ์ฯ

	 4.	ผู้คำ้�ประกันร�ยใหม่ลงล�ยมือชื่อในบันทึกต่อท้�ยสัญญ�ก�รปรับโครงสร้�งหนี้	 

กรณีที่ผู้กู้ได้ปรับโครงสร้�งหนี้กับท�งสหกรณ์ฯ

	 5.	แนวท�งปฏิบัติ

	 	 5.1	 ให้ผูกู้ด้ำ�เนนิก�รเปลีย่นผูค้ำ�้ประกนัร�ยใหม่แทนผูเ้สยีชวีติ	 หรอื	 นำ�หลกัทรพัย์ 

	 	 	 	 ม�คำ้�ประกัน	ภ�ยใน	60	วัน		นับจ�กวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่�ว

	 	 5.2	 ห�กผู้กู้ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มข้อ	 5.1	 ได้	 ให้นิติกรทำ�หนังสือแจ้งผู้กู้และ 

	 	 	 	 ผู้คำ้�ประกัน	รับทร�บ	ร�ยละเอียดต�มข้อบังคับ	ข้อ	15	โดยให้ผู้กู้ดำ�เนินก�ร 

	 	 	 	 แก้ไขภ�ยใน	30	วัน	นับจ�กวันที่ได้รับหนังสือ

	 	 5.3	 ห�กผู้กู้ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�ร	ต�ม	ข้อ	5.1	และข้อ	5.2	ได้	ภ�ยในระยะเวล� 

	 	 	 	 ที่ท�งสหกรณ์ฯ	กำ�หนด	ให้ดำ�เนินก�รต�มข้อบังคับ	ข้อ	15

19
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ล�าดับที่ อายุสมาชิก (เดือน) ได้รับเงินเดือนละ หลักฐานประกอบการรับเงิน

1 60	-	120 70.00	บ�ท -	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว	

-	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่มีชื่อสม�ชิก

-	สำ�เน�หนังสือให้ล�ออกจ�กร�ชก�ร

		เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	หรือให้ออกจ�ก			

		ร�ชก�รแล้วแต่กรณี

2 121	-	240 80.00	บ�ท

3 241	-	360 90.00	บ�ท

4 361	ขึ้นไป 100.00	บ�ท

ทั้งนี้จ�านวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 50,000.00 บาท

สวัสดิกำรที่จัดให้แก่สมำชิก 
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าปาง จ�ากัด

ว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2561

1. เงินสวสัดกิารเมือ่ออกจากราชการหรอืเกษยีณอายรุาชการ (เป็นสทิธเิฉพาะตวั 

ของสมาชิกเท่านั้น)

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3 

ก�รให้เงินสวัสดิก�รเมื่อสม�ชิกออกจ�กร�ชก�รหรือเกษียณอ�ยุร�ชก�ร

2. เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตเพื่อใช้ในการจัดการศพ 

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3

	 เงินสวัสดิก�รในก�รให้คว�มช่วยเหลือสม�ชิกที่เสียชีวิตเพื่อใช้ในก�ร 

จัดก�รศพมีหลักเกณฑ์	ดังนี้	

	 2.1	 สม�ชิก	 (ก�รนับเวล�ก�รเป็นสม�ชิก	 ให้นับต้ังแต่วันรับเข้�เป็น 

สม�ชิกจนถึงวันเสียชีวิต)

20
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ล�าดับ

ที่

อายุสมาชิก

(เดือน)

ได้รับเงิน

(บาท)

เงินเพิ่มตาม

จ�านวนเดือน

ที่เป็นสมาชิก

(บาท)

หลักฐาน

ประกอบการรับเงิน

1 1	-	60 7,000.00 - -	แบบคำ�ขอรับสวัสดิก�ร

-	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว

		ประช�ชนของผู้มีสิทธิ

-	สำ�เน�ทะเบียนบ้�น

-	สำ�เน�ทะเบียนสมรส

-	สำ�เน�ใบมรณบัตร

	ก�รขอรับเงินสวัสดิก�ร

	ภ�ยในกำ�หนด	1	ปี	นับตั้งแต่

	วันที่เสียชีวิต	ห�กพ้นกำ�หนด

	ถือว่�ไม่มีสิทธิในก�รขอรับเงิน

2 61	-	120 8,000.00 50.00

3 121	-	240 9,000.00 70.00

4 241	เดือนขึ้นไป 10,000.00 100.00

ทั้งนี้จ�านวนเงินที่ได้รับรวมกันแล้ว

ไม่เกิน 60,000.00 บาท

					กรณีที่สม�ชิกเสียชีวิตและมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์	

ให้สหกรณ์นำ�เงินสวัสดิก�รที่จะจ่�ยให้ม�หักชำ�ระหนี้

ของสม�ชิกที่ค้�งชำ�ระอยู่ทั้งหมดก่อน

21

	 2.2	คู่สมรส

	 	 -	 คู่สมรสที่เสียชีวิตและมิได้เป็นสม�ชิก	ให้สม�ชิกได้รับเงินจำ�นวน	

	 	 	 5,000.00	บ�ท

	 	 -	 คู่สมรสท่ีเสียชีวิตเป็นสม�ชิกให้ได้รับเงินต�มสิทธิของสม�ชิกที่ 

	 	 	 เสียชีวิตเท่�นั้น	

	 2.3	บุตรสม�ชิก

	 	 -	 บุตรสม�ชิกที่มีอ�ยุไม่เกิน	 25	 ปี	 เสียชีวิตให้สม�ชิกมีสิทธ ิ

	 	 	 ได้รับเงินร�ยละ	4,000.00	บ�ท

	 	 -	 ยกเว้นกรณีบุตรพิก�รหรือทุพพลภ�พ	 ให้มีสิทธิได้รับตลอดชีวิต 

	 	 	 ในขณะที่ยังอยู่ในก�รอุปก�ระของสม�ชิก
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	 ห�กสม�ชกิประสบอบุตัเิหตคุรัง้ใหม่	 ให้มสีทิธขิอรบัเงนิต�มสทิธดิงักล่�ว 

ข้�งต้นได้	กรณีสม�ชิกประสบอุบัติเหตุถึงต้องออกจ�กร�ชก�ร	และมีหนี้สิน 

กบัสหกรณ์	 ให้สหกรณ์นำ�เงนิทีจ่ะจ่�ยต�มทีไ่ด้กำ�หนดไว้ม�หกัชำ�ระหน้ีของสม�ชกิ 

ที่ค้�งชำ�ระอยู่ทั้งหมดก่อน	 เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลและคว�มจำ�เป็นคณะกรรมก�ร 

อ�จพิจ�รณ�ผ่อนผันได้ต�มคว�มเหม�ะสม

ล�าดับ

ที่
รายละเอียด

จ�านวนเงิน

ที่ได้รับ

(บาท)

หลักฐาน

ประกอบการรับเงิน

1 ทุพพลภ�พถ�วรสิ้นเชิง 60,000.00 -	แบบคำ�ขอรับสวัสดิก�ร

-	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว

		ประช�ชน

-	สำ�เน�ทะเบียนบ้�น

-	ใบรับรองแพทย์	เพื่อขอ

		รับเงินสวัสดิก�รภ�ยใน

		กำ�หนด	1	ปี	นับตั้งแต่วันที่

		ประสบอุบัติเหตุ	

		ห�กพ้นกำ�หนดให้ถือ

		ว่�สละสิทธิ์

		ไม่ขอรับเงินสวัสดิก�ร	

2 สูญเสียอวัยวะ	ดังต่อไปนี้

	-	มือสองข้�ง	หรือเท้�สองข้�ง

	-	มือหนึ่งข้�งและเท้�หนึ่งข้�ง

	-	มือหนึ่งข้�งและสูญเสีย

			ส�ยต�หนึ่งข้�ง

	-	เท้�หนึ่งข้�งและสูญเสีย

			ส�ยต�หนึ่งข้�ง

	-	มือหนึ่งข้�ง

	-	เท้�หนึ่งข้�ง

	-	สูญเสียต�หนึ่งข้�ง

	-	สูญเสียนิ้ว	(นิ้วละ)

50,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

5,000.00

3. เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ 

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3
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4. เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ 

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3

	 สวัสดิก�รช่วยเหลือสม�ชิกที่ประสบภัยพิบัติต่�งๆ	เช่น	ว�ตภัย	อัคคีภัย	

อุทกภัย	ธรณีพิบัติภัย	ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อที่พักอ�ศัยของตนเอง

	 ก�รให้สวัสดิก�รช่วยเหลือสม�ชิกที่ประสบภัยพิบัติมีหลักเกณฑ์	ดังนี้

 1.	สม�ชกิทีข่อรบัสวัสดกิ�รต้องมชีือ่ในทะเบยีนบ้�นหลงัทีป่ระสบภยัพบิตัิ

	 2.	สม�ชกิต้องขอรบัสวสัดิก�รภ�ยใน	120	วนั	นบัตัง้แต่วนัทีป่ระสบภยัพบิตัิ

	 3.	ก�รพิจ�รณ�คว�มเสียห�ยพิจ�รณ�จ�กรูปถ่�ยเท่�นั้นในกรณ ี

ที่ไม่ส�ม�รถเข้�ไปถ่�ยรูปในขณะท่ีประสบภัยพิบัติได้ให้ถ่�ยรูปร่องรอยของ 

คว�มเสียห�ย

	 4.	คว�มเสียห�ยที่เกิดกับตัวบ้�นที่เป็นกรรมสิทธิ์	 หรือสิทธิครอบครอง	

ที่สม�ชิกอ�ศัยอยู่จริง	จะพิจ�รณ�ต�มร�ยละเอียดดังนี้

ล�าดับ

ที่
รายละเอียด

จ�านวนเงิน
ที่ได้รับ
(บาท)

หลักฐาน

ประกอบการรับเงิน

1 เสียห�ยทั้งหลัง ไม่เกิน	50,000.00 -	แบบคำ�ขอรับสวัสดิก�ร

-	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว

-	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่สม�ชิกอ�ศัย

-	หนังสือรับรองของส่วนร�ชก�ร

		ว่�บ้�นหลังดังกล่�ว	ได้ประสบภัยจริง	

		(ถ้�มี)

-	รูปถ่�ยที่พักอ�ศัยที่ประสบภัย

-	หลักฐ�นที่แสดงคว�มเสียห�ย

		จะต้องผ่�นก�รรับรองของ

		กรรมก�รประจำ�หน่วย

		หรือผู้ประส�นง�นประจำ�หน่วย	

2 เสียห�ยบ�งส่วน

(สหกรณ์จ่�ยให้ร้อยละ	30

ของค่�เสียห�ย)

ไม่เกิน	30,000.00
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5. เงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2 - 3

 1. สิทธิในการขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  

															1.1	 สม�ชิกที่ประสงค์ขอรับทุนก�รศึกษ�บุตร	

	 	 	 ต้องเป็นสม�ชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่�	5	ปี			

	 	 1.2	 สม�ชิก	1	คน		ใช้สิทธิ์ขอรับทุนก�รศึกษ�บุตรได้เพียง		1		คน

	 	 	 ต่อปี

  1.3	 บตุรของสม�ชิก	 (ยกเว้นบตุรบญุธรรม)	ขอรบัทนุได้ไม่เกนิระดบัชัน้ 

	 	 	 ละ	1	ครัง้	โดยไม่ส�ม�รถขอรบัทนุก�รศึกษ�ย้อนหลงั		ห�กข้�ม 

   ระดับชั้นนั้นๆ	ไปแล้ว		

	 	 1.4	 อ�ยุบุตรต้องไม่เกิน	25	ปีบริบูรณ์	

 2. ทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ระดับชั้น  ดังนี้

	 	 ระดับชั้นอนุบ�ลปีที่	1	-	3	 ทุนละ		1,500.00	บ�ท	

	 	 ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1	-	3	 ทุนละ		2,000.00	บ�ท

	 	 ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	4	-	6	 ทุนละ		2,000.00	บ�ท

	 	 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	1	-	3	 ทุนละ		2,500.00	บ�ท

	 	 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4	-	6	 ทุนละ		2,500.00	บ�ท

	 	 ระดับชั้นอุดมศึกษ�	 ทุนละ		3,000.00	บ�ท
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6. เงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3 

	 ก�รให้เงินสวัสดิก�รแก่สม�ชิกอ�วุโสที่มีอ�ยุก�รเป็นสม�ชิกไม่น้อยกว่�	 

120	เดือนขึ้นไป	สหกรณ์ฯ	จะโอนเงินเข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ร�ยเดือนของ 

สม�ชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ	โดยจะจ่�ยปีละครั้งในเดือนตุล�คมของทุกปี	ดังนี้

ล�าดับที่ อายุ (ปี) ได้รับเงิน

1 มีอ�ยุสม�ชิกตั้งแต่	10	ปี	ขึ้นไป	ถึง	25	ปี 600.00	บ�ท

2 มีอ�ยุสม�ชิกตั้งแต่	25	ปี	ขึ้นไป	ถึง	40	ปี 700.00	บ�ท

3 มีอ�ยุสม�ชิกตั้งแต่	40	ปี	ปีขึ้นไป	 800.00	บ�ท

	 ก�รนับอ�ยุของสม�ชิกอ�วุโสและอ�ยุสม�ชิก	นับถึงวันที่	30	กันย�ยน									

ของทุกปี

7. เงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่เป็นโสด 

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3

	 ก�รให้เงนิสวสัดกิ�รแก่สม�ชกิทีเ่ป็นโสดทีม่อี�ยคุรบ	 50	 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป 

และเป็นสม�ชิกของสหกรณ์ไม่น้อยกว่�	 120	 เดือน	 ร�ยละ	 5,000.00	 บ�ท 

โดยสหกรณ์ฯ	 จะโอนเงินเข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ร�ยเดือนของสม�ชิกที่ 

เปิดบัญชีไว้กับสหกรณ์ฯ	สม�ชิกมีสิทธิรับเงินสวัสดิก�รนี้ได้เพียงครั้งเดียว	โดยมี 

เอกส�รประกอบก�รขอรับสวัสดิก�รดังนี้

	 -	แบบคำ�ขอรับสวัสดิก�ร

	 -	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้มีสิทธิ	(พร้อมรับรองสำ�เน�)

	 -	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้มีสิทธิ	(พร้อมรับรองสำ�เน�)

	 ก�รขอรบัสวัสดกิ�รให้สม�ชกิผูม้สีทิธย่ืินเอกส�รดงักล่�ว	 ต่อคณะกรรมก�ร 

ดำ�เนินก�รเพื่อขอรับเงินภ�ยในกำ�หนด	2	ปี	นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิเมื่อพ้นกำ�หนด	 

ถือว่�ไม่ประสงค์ขอรับสวัสดิก�ร
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8. เงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่สมรสและไม่มีบุตร 

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3

	 ก�รให้เงินสวัสดิก�รแก่สม�ชิกที่สมรสและไม่มีบุตรที่มีอ�ยุครบ	 55	 ปี

ร�ยละ	 5,000.00	 บ�ท	 โดยสหกรณ์ฯ	 จะโอนเงินเข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ 

ร�ยเดือนของสม�ชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ	 สม�ชิกมีสิทธิรับเงินสวัสดิก�รนี้ 

ได้เพียงครั้งเดียว	โดยมีเอกส�รประกอบก�รขอรับสวัสดิก�รดังนี้

	 -	แบบคำ�ขอรับสวัสดิก�ร

	 -	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้มีสิทธิ	(พร้อมรับรองสำ�เน�)

	 -	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้มีสิทธิ	(พร้อมรับรองสำ�เน�)

	 -	หนังสือรับรองของกรรมก�รประจำ�หน่วย

	 ก�รขอรับสวัสดิก�รให ้สม�ชิกผู ้มีสิทธิยื่นเอกส�รดังกล ่�วต ่อ 

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รเพื่อขอรับเงินภ�ยในกำ�หนด	2	ปีนับตั้งแต่วันที่มี 

สิทธิเมื่อพ้นกำ�หนดนี้แล้วถือว่�ไม่ประสงค์ขอรับสวัสดิก�ร

9. เงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและเรื้อรัง 

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3 

	 สหกรณ์ฯ	 จะจ่�ยเงินสวัสดิก�รช่วยเหลือก�รรักษ�พย�บ�ล	 สม�ชิกที่

เจ็บป่วยด้วยโรคร้�ยแรงและเรื้อรัง	ร�ยละ	10,000.00	บ�ท	โดยเอกส�รต้องได้

รับก�รรับรองจ�กแพทย์ผู้ตรวจรักษ�โรคดังต่อไปนี้

	 1.	 โรคไตว�ยเรื้อรังระยะสุดท้�ย

	 2.	 ปลูกถ่�ยไขกระดูก

	 3.	 โรคมะเร็ง

	 4.	 เปลี่ยนถ่�ยอวัยวะภ�ยใน

	 5.	 ผ่�ตัดเพื่อรักษ�เกี่ยวกับหัวใจ	หรือก�รรักษ�ด้วยก�ร

	 	 ขย�ยหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดคำ้�ยัน

	 6.	 ผ่�ตัดเพื่อรักษ�เกี่ยวกับสมอง
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 7.	 รักษ�พย�บ�ลอื่นที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รพิจ�รณ�เห็นสมควร
	 	 ให้ก�รช่วยเหลือ
เอกสารประกอบขอรับสวัสดิการ
	 -	แบบคำ�ขอรับสวัสดิก�ร
	 -	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้มีสิทธิ	(พร้อมรับรองสำ�เน�)
	 -	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้มีสิทธิ	(พร้อมรับรองสำ�เน�)
	 -	ใบรับรองแพทย์
	 ก�รขอรับสวัสดิก�ร	 ให้สม�ชิกผู้มีสิทธิยื่นคำ�ขอเป็นหนังสือ	 พร้อมทั้ง										 

แนบเอกส�รหลักฐ�น	ต่อคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รเพือ่ขอรบัเงนิภ�ยในกำ�หนด	1	ปี	 
นบัตัง้แต่วนัเข้�รบัก�รรกัษ�พย�บ�ล	 เมือ่พ้นกำ�หนดนีแ้ล้ว	 ถอืว่�ไม่ประสงค์ขอรบั 
สวสัดกิ�ร
ทั้งนี้สมาชิกสามารถใช้สิทธิ ได้เพียงโรคเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น

10. เงินสวัสดิการจัดท�าประกันชีวิตสมาชิกทุกคน 
ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3
	 สหกรณ์ฯ	กำ�หนดหลกัเกณฑ์สวสัดิก�รจดัทำ�ประกนัชวีติสม�ชกิ	พ.ศ.	2561 
ดังนี้
	 1.	 จัดทำ�ประกันชีวิตให้สม�ชิก
	 	 1.1	 สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง	จำ�กัด	ทุกคน
	 	 1.2	คู่สมรสและบุตรสม�ชิกสวัสดิก�รและครอบครัว
	 	 1.3	 สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง	 จำ�กัด	 ที่เข้�ใหม่หลังจ�ก 
สหกรณ์ได้จัดทำ�ประกันชีวิตไปแล้ว	จะจัดสวัสดิก�รให้ปีต่อไป
	 2.	กรมธรรม์ประกันชีวิตระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์
	 	 2.1	 เงินสินไหมทดแทนท่ีได้จ�กก�รประกันชีวิตสำ�หรับสม�ชิกที ่

ไม่ได้เป็นสม�ชกิสวสัดกิ�รเพือ่สม�ชกิและครอบครวั	 ห�กมภี�ระหนีส้นิต่อสหกรณ์ 
ให้นำ�เงินสินไหมทดแทนที่ได้จ�กก�รประกันชีวิตชำ�ระหนี้สินท่ีมีต่อสหกรณ์	 
ส่วนเงินที่เหลือให้คืนท�ย�ทต�มกฎหม�ย
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	 3.	 ก�รชำ�ระค่�เบี้ยประกันชีวิต

  3.1	 คู่สมรสและบุตรของสม�ชิกสวัสดิก�รเพื่อสม�ชิกและครอบครัว 

จ่�ยจ�กดอกผลเงินกองทุนสวัสดิก�รเพื่อสม�ชิกและครอบครัว	(กสส.)

	 	 3.2	 สม�ชิกทุกคนจ่�ยจ�กทุนสวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิกและ

ครอบครัว	พ.ศ.	2561

	 4.	 วงเงินประกันคนละไม่เกิน	200,000.00	บ�ท

11. เงินสวัสดิการให้กับสมาชิกตามโครงการหรือกิจกรรมที่สหกรณ์ก�าหนด 

สวัสดิกำรเพิ่มเติมจำกที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ 
ในกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกและครอบครัว

1. โครงการสงเคราะห์ศพสมาชิก (ส.ค.ส.)

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3 

	 ปัจจุบันมีสม�ชิกประม�ณ	 11,237	 คน	 เมื่อสม�ชิกเสียชีวิตสหกรณ ์

จะเรียกเก็บร�ยละ	40.00	บ�ท	ได้เงินประม�ณ	450,920.00	บ�ท	โดยหัก	4% 

เพือ่บรหิ�รโครงก�รสงเคร�ะห์สม�ชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง	 จำ�กดั	 (ส.ค.ส.) 

ห�กมภี�ระหนีก้บัสหกรณ์ฯ	 จะทำ�ก�รชำ�ระหนีก่้อน	 ส่วนทีเ่หลอืจ�กก�รชำ�ระหนี้ 

สหกรณ์ฯ	จะจ่�ยให้ท�ย�ทที่สม�ชิกระบุไว้

2. เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว (ก.ส.ส. เดิม)

	 สม�ชิกและครอบครัวที่บริจ�คเงินเข้�กองทุนสวัสดิก�ร	 เมื่อเสียชีวิต 

สหกรณ์จะจ่�ย	200,000.00	บ�ท	ตัง้แต่วนัที	่1	มกร�คม	2562	ถงึ	วนัที	่31	ธนัว�คม	 

2563	 สหกรณ์ได้จัดทำ�ประกันชีวิตกลุ่ม	 ต�มมติที่ประชุมประจำ�ปี	 2561/2562 

ทั้งนี้ห�กมีภ�ระหนี้กับสหกรณ์ฯ	 จะทำ�ก�รชำ�ระหนี้ก่อน	 ส่วนที่เหลือจ�กก�ร 

ชำ�ระหนี้สหกรณ์ฯ	จะจ่�ยให้ท�ย�ทที่สม�ชิกระบุไว้
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3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าปาง จ�ากดั (ส.ส.ค.)
ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3
	 สม�คมได้รับก�รจดทะเบียนเมื่อวันที่	 25	 สิงห�คม	 2546	 และมีก�ร
ประชุมใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่	 28	 ตุล�คม	 2546	 ปัจจุบันมีสม�ชิกสมัครเข้�	 
สม�คมประม�ณ	7,041	คน	สม�คมเรยีกเกบ็เงนิสงเคร�ะห์ศพล่วงหน้�	200.00	บ�ท 
ค่�สมัคร	20.00	บ�ท	รวมเก็บคนละ	220.00	บ�ท	สม�ชิกจะมีสิทธิต�มข้อบังคับ	 
ของสม�คมตัง้แต่วนัทีไ่ด้ชำ�ระเงนิดงักล่�ว	 เมือ่เสยีชวีติจะได้เงนิต�มจำ�นวนสม�ชกิ 
ของสม�คม	ณ	วนัทีส่ม�ชกิผูเ้สยีชวิีตจะได้เงนิจดัก�รศพประม�ณ	140,820.00	บ�ท 
โดยหักค่�ดำ�เนินก�ร	 3%	 ของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยโดยสม�คมจะจ่�ยให้ต�มที่	 
สม�ชิกระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้	(ข้อมูล	ณ	30	มิถุน�ยน	2563)	

4. โครงการสงเคราะห์ทุนสวัสดิการร่วมจิตต์ 
ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2-3
	 1.	 ผู้สมัครเข้�ร่วมโครงก�รต้องเป็นสม�ชิกกองทุนสวัสดิก�รช่วยเหลือ 
สม�ชกิและครอบครวั	(ก.ส.ส.เดมิ)	เท่�นัน้	ปัจจบุนัมสีม�ชกิประม�ณ	6,951	คน
	 2.	 โครงก�รสงเคร�ะห์ทุนสวัสดิก�รร่วมจิตต์	เริ่มโครงก�รต้ังแต่วันที่														 
31	มีน�คม	พ.ศ.	2559	เป็นต้นไป
	 3.	 ก�รเข้�เป็นสม�ชิกโครงก�รสงเคร�ะห์ทุนสวัสดิก�รร่วมจิตต์เป็นไป 
ด้วยคว�มสมคัรใจ	 ผู้ประสงค์จะเป็นสม�ชกิต้องกรอกใบสมคัร	และผ่�นก�รเหน็ชอบ 
จ�กคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณ์ออมทรพัย์ครลูำ�ป�ง	 จำ�กดั	 และสทิธกิ�รเป็น 
สม�ชิกจะสมบูรณ์เมื่อดำ�เนินก�รต�มข้อ	3	และมีผลบังคับในวันถัดไป
	 4.	 ให้เปิดบัญชีออมทรัพย์ร�ยเดือน	 (โครงก�รสงเคร�ะห์ทุนสวัสดิก�ร
ร่วมจติต์)	เดอืนละ	200.00	บ�ท	ต่อสม�ชกิโครงก�ร	1	คน	เพือ่หกัค่�สงเคร�ะห์ศพ 
เมื่อสม�ชิกโครงก�รถึงแก่กรรม	 โดยยินยอมให้หักเงินสงเคร�ะห์ศพต�มแบบที่
สหกรณ์กำ�หนด
	 กรณีสม�ชิกโครงก�รที่ไม่ได้เป็นสม�ชิกสหกรณ์ต้องเปิดบัญชีเงินฝ�ก	 

ดังกล่�วไว้ล่วงหน้�	จำ�นวน	2,400.00	บ�ทต่อปี
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	 5.	 สม�ชิกโครงก�รต้องชำ�ระเงินเมื่อสม�ชิกโครงก�รถึงแก่กรรม 

ศพละ	20.00	บ�ท	จ�กบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ร�ยเดือน	(ข้อ	4)

	 6.	 ก�รจ่�ยเงินสงเคร�ะห์ศพสม�ชิกจะจ่�ย	ดังนี้

	 	 6.1	 จ่�ยให้ผู้ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

	 	 6.2	 จ่�ยไม่เกินคนละ	100,000.00	บ�ท

  6.3	 ส่วนเกิน	100,000.00	บ�ท	จะจ่�ยเข้�ดอกผลเงนิกองทนุสวสัดกิ�ร 

ช่วยเหลือสม�ชิกและครอบครัว	 (ก.ส.ส.)	 ท้ังนี้ต้องชำ�ระหนี้คงค้�งที่สม�ชิก 

ผูกพันกับสหกรณ์

5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูไทย (สสอค.)

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2

	 สม�คมฌ�ปนกิจที่สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ	ณ	วันที่	31 

พฤษภ�คม	 2563	 มีสม�ชิกประม�ณ	 301,067	 คน	 เฉพ�ะสม�ชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง	จำ�กัด	ณ	วันที่	30	มิถุน�ยน	2563	รวมสม�ชิกส�มัญและ 

สม�ชกิสมทบมจีำ�นวน	6,088	คน	สม�ชกิ	สสอค.	เสยีชวีติจะได้รบัเงนิสงเคร�ะห์ศพ 

จำ�นวน	 600,000.00	 บ�ท	 (เบ้ืองต้น)	 โดยหักค่�ดำ�เนินก�รร้อยละ	 4	 โดยมี 

ร�ยละเอียดในก�รรับสมัครดังนี้

	 1.	ผู้สมัครอ�ยุไม่เกิน	50	ปี	(ก�รนับอ�ยุ	:	นับต�มปีปฏิทิน)	สมัครได้โดย 

ชำ�ระค่�ธรรมเนียมแรกเข้�	 40.00	 บ�ท	 +	 ค่�บำ�รุงร�ยปี	 40.00	 บ�ท	 +	 เงิน 

สงเคร�ะห์	(ล่วงหน้�)	4,000.00	บ�ท	รวม	4,880.00	บ�ท

	 2.	ผู้สมัครที่อ�ยุ	51	ปี	แต่ไม่เกิน	55	ปี	(ก�รนับอ�ยุ	:	นับต�มปีปฏิทิน)	 

สมคัรได้โดยชำ�ระค่�สมคัร	40.00	บ�ท	+	ค่�บำ�รงุร�ยปี	40.00	บ�ท	+	เงนิสงเคร�ะห์ 

ล่วงหน้�	 4,800.00	บ�ท	รวม	4,880.00	บ�ท	และเงินรับบริจ�คเข้�กองทุน 

สวัสดิก�รฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกสม�คม	พ.ศ.	2557	ต�มชั้นอ�ยุ
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เอกสารประกอบการสมัคร    

 1.	ใบรับรองแพทย์	รพ.	ของรัฐ	อ�ยุไม่เกิน	30	วัน	

	 2.	สำ�เน�บัตรประช�ชนของตนเอง	และผู้ระบุให้รับเงินสงเคร�ะห์	 จำ�นวน	2		ฉบับ

	 3.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของตนเอง	และผู้ระบุให้รับเงินสงเคร�ะห์	 จำ�นวน	2		ฉบับ

	 4.	สำ�เน�ทะเบียนสมรส	(ถ้�มี)	 จำ�นวน	2		ฉบับ

	 5.	ใบสำ�คัญก�รเปลี่ยนชื่อ-สกุล	(ถ้�มี)	 จำ�นวน	2		ฉบับ

สมัครได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าปาง จ�ากัด

อัตราเงินบริจาค จ�านวนตามอายุตัว คูณ 200.00 บาท

อายุตัว ตัวคูณ
เป็นเงิน

บริจาค
ค่าสมัคร ค่าบ�ารุง เงินสงเคราะห์ รวมจ่าย

51 200 10,200 20 40 4,800 15,060

52 200 10,400 20 40 4,800 15,260

53 200 10,600 20 40 4,800 15,460

54 200 10,800 20 40 4,800 15,660

55 200 11,000 20 40 4,800 15,860

56 200 11,200 20 40 4,800 16,060

57 200 11,400 20 40 4,800 16,260

58 200 11,600 20 40 4,800 16,460

59 200 11,800 20 40 4,800 16,660

60 200 12,000 20 40 4,800 16,860
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6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายสวัสดิการ ช่องบริการหมายเลข 2

	 สม�คมฌ�ปนกิจที่สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ัวประเทศ	 วันท่ี	 31 

พฤษภ�คม	 2563	 มีสม�ชิกประม�ณ	 301,674	 คน	 เฉพ�ะสม�ชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง	 จำ�กัด	 ณ	 30	 มิถุน�ยน	 2563	 มีจำ�นวน	 3,383	 คน 

สม�ชิก	สส.ชสอ.	เสียชีวิต	จะได้รับเงินสงเคร�ะห์ศพ	จำ�นวน	600,000.00	บ�ท	 

(เบือ้งต้น)	โดยหักค่�ดำ�เนินก�รร้อยละ	4	ผู้สมัครอ�ยุไม่เกิน	55	ปี	(ก�รนับอ�ยุ	:	

นับต�มปีปฏิทิน	พ.ศ.	2508)	สมัครได้โดยชำ�ระค่�สมัคร	20.00	บ�ท	+	ค่�บำ�รุง 

20.00	บ�ท	+	เงินสงเคร�ะห์ล่วงหน้�	4,800.00	บ�ท

เอกสารประกอบการสมัคร  
	 1.	ใบรับรองแพทย์	รพ.	ของรัฐ	อ�ยุไม่เกิน	30	วัน	 	

	 2.	สำ�เน�บัตรประช�ชนของตนเอง	และผู้ระบุให้รับเงินสงเคร�ะห์	 จำ�นวน	2	ฉบับ

	 3.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้สมัคร	และผู้ระบุให้รับเงินสงเคร�ะห์	 จำ�นวน	2	ฉบับ

	 4.	สำ�เน�ทะเบียนสมรส	(ถ้�มี)	 จำ�นวน	2	ฉบับ

	 5.	ใบสำ�คัญก�รเปลี่ยนชื่อ-สกุล	(ถ้�มี)	 จำ�นวน	2	ฉบับ

สมัครได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าปาง จ�ากัด
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7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)

ยื่นค�าร้องได้ที่ : ฝ่ายธุรการ ช่องบริการหมายเลข 1

	 สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภ�คเหนือ	 (สฌอน.)	 

สม�ชิก	 ณ	 วันที่	 30	 มิถุน�ยน	 2563	 มีจำ�นวนสม�ชิกประม�ณ	 30,936	 คน	 

เฉพ�ะสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง	จำ�กัด	มีสม�ชิกประม�ณ	2,075	คน	 

สม�ชกิ	สฌอน.	เสยีชวีติจะได้รบัเงนิสงเคร�ะห์ศพไม่เกนิ	จำ�นวน	600,000.00	บ�ท 

(เบือ้งต้น)	โดยหกัค่�ดำ�เนนิก�รร้อยละ	4		ผูส้มคัรอ�ยุไม่เกนิ	55	ปี	(ก�รนบัอ�ยุ	: 

นับต�มปีปฏิทิน	 พ.ศ.	 2508)	 สมัครได้โดยชำ�ระ	 ค่�สมัคร	 100.00	 บ�ท	 + 

ค่�บำ�รงุ	50.00	บ�ท	+	เงนิสงเคร�ะห์ล่วงหน้�	4,000.00	บ�ท	รวม	4,150.00	บ�ท

เอกสารประกอบการสมัคร
	 1.	ใบรับรองแพทย์	รพ.ของรัฐ	อ�ยุไม่เกิน	30	วัน	 จำ�นวน		1		ฉบับ

	 2.	สำ�เน�บัตรประช�ชนของตนเอง	และผู้ระบุให้รับเงินสงเคร�ะห์	 จำ�นวน		1		ฉบับ

	 3.	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของตนเอง	และผู้ระบุให้รับเงินสงเคร�ะห์	 จำ�นวน		1		ฉบับ

	 4.	สำ�เน�ทะเบียนสมรส	(ถ้�มี)	 จำ�นวน		1		ฉบับ

	 5.	ใบสำ�คัญก�รเปลี่ยนชื่อ-สกุล	 จำ�นวน		1		ฉบับ

สมัครได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

ศูนย์ประสานงาน สฌอน. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าปาง จ�ากัด
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เงินประกันชีวิตกลุ่มผ่ำนสหกรณ์
เอกส�รประกอบก�รเรียกร้องเงินชดเชยสินไหมมรณกรรม

	 1.	 สำ�เน�ใบมรณบัตรอย่�งละ	2	ชุดให้ท�ย�ทเซ็นรับรองสำ�เน�	

	 2.	 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน	(ผู้เอ�ประกันและผู้รับประโยชน์)

	 3.	 สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของสม�ขิก	(ผู้เอ�ประกันและผู้รับประโยชน์)

	 4.	 ใบรับรองแพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�ครั้งสุดท้�ย	(แบบฟอร์มบริษัทฯ)

	 5.	 ใบรับรองก�รเป็นข้�ร�ชก�รหรือลูกจ้�งประจำ�จ�กต้นสังกัด

	 	 (แบบฟอร์ม	บริษัทฯ)	ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ

	 6.	 ใบเรียกร้องสิทธิเนื่องในมรณกรรม	(แบบฟอร์มบริษัทฯ)

	 	 ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ

	 7.	 หนังสือรับรองที่บริษัทฯ	ออกให้	(ตัวจริง)	ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ

	 8.	 หนังสือยินยอม	(แบบฟอร์มบริษัทฯ)	ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ

	 9.	 อื่นๆ	(ห�กมี)
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ขั้นตอนกำรใช้ระบบรำยงำนผลทำงกำรบัญชีของสมำชิก : 
E-COOP (ใบเสร็จรับเงิน)

	 2.	 ทำ�ก�รเข้�ระบบโดยระบุรหัสผู้ใช้	 (Username)	 คือ	 เลขทะเบียน 

สมาชิกและรหัสผ่�น	(Password)	คือ	เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก 

แล้วทำ�ก�รกดปุ่มเข้�ระบบ	ดังรูปด้�นล่�งนี้

กรณี	 ท่ีสม�ชิกมีก�รเปล่ียนแปลงรหัสผ่�นให้กรอกช่องรหัสผ่�นเป็นรหัสท่ีสม�ชิก 

เปลี่ยนแปลงครั้งล่�สุด

 1.	 เข้�สู่ระบบโดยผ่�นท�งเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง	 จำ�กัด 

www.Lptcoop.com	แล้วไปที่ร�ยก�รเมนู	(จะปร�กฏบนส่วนหัวเว็บไชต์)
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สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูล�าปาง จ�ากัด

กรณี	 ต้องก�รค้นห�ข้อมูลย้อนหลัง	 ให้ทำ�ก�รเลือก	 เดือน	 และ	 ปี	 พร้อมทั้ง 

กดปุ่มค้นห�

	 3.	 เมื่อเข้�ระบบแล้ว	 ให้เลือกแถบเมนู	 “ใบเสร็จรับเงิน”	 ระบบจะ 

แสดงร�ยก�รยอดหักเงินประจำ�เดือนของสม�ชิกแต่ละเดือนและสม�ชิกส�ม�รถ 

ค้นห�	ใบเสร็จรับเงินย้อนหลังได้

วิธีกำรเพิ่มเพื่อนใน Facebook

ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อน

1.	ค้นห�โดยก�รพิมพ์	“LPTCOOP62”

2.	เมื่อค้นห�ต�มข้อ	1	ก็จะปร�กฏ

3.	จ�กนั้น	ให้กดเพิ่มเพื่อน
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วิธีกำรเพิ่มเพื่อนในไลน์ (Application Line)
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คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง จำ�กัด 
ชุดที่ 64  ประจำ�ปี 2563

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 น�ยนพดล	 อินป� ประธ�นกรรมก�ร 081-6035201

2 น�ยสมศักดิ์	 สลีวงศ์ รองประธ�นกรรมก�ร 081-7643515

3 น�ยสนั่น	 สลีวงศ์ รองประธ�นกรรมก�ร 081-1624557

4 น�ยไมตรี	 ท�ปลูก เหรัญญิก 081-5316562

5 น�ยไพรัช	 จิรัฐิตินันท์ กรรมก�ร 093-1831264

6 น�ยสุวิทย์	 คุณชัยมัง กรรมก�ร 081-9524012

7 น�ยมิ่ง	 สีล� กรรมก�ร 082-7658167

8 น�ยจงรักษ์	 รัตนมงคล กรรมก�ร 098-8495983

9 น�ยพงศ์พันธุ์	 จีร�พันธุ์ กรรมก�ร 081-8849809

10 น�ยปร�โมทย์	 มีเดช กรรมก�ร 083-3206251

11 น�ยทนงศักดิ์	 มณีเวียง กรรมก�ร 081-9808721

12 น�ยเดชวิทย์	 หล้�ป�วงศ์ กรรมก�ร 062-9149162

13 น�งรำ�พ�	 ฤาชัย กรรมก�ร 081-9607289

14 น�งเย�วรัตน์	 เลิศพิพัฒน์กุล กรรมก�ร 081-7643917

15 น�ยจำ�ลอง	 ตันท� เลข�นุก�ร 081-0348073

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร ปี 2563

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 น�ยประชัน	 จักรบุญม� ประธ�นผู้ตรวจสอบกิจก�ร 085-7051906

2 น�ยวิทย�	 วงศ์คำ�แน่น ผู้ตรวจสอบกิจก�ร 086-6785400

3 น�ยกฤตภ�ส	 สิทธิกุล ผู้ตรวจสอบกิจก�ร 061-3483969
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คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร

คณะกรรมก�รเงินกู้

คณะกรรมก�รศึกษ�และประช�สัมพันธ์

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 น�ยนพดล	 อินป� ประธ�นกรรมก�ร 081-6035201

2 น�ยสมศักดิ์	 สลีวงศ์ กรรมก�ร 081-7643515

3 น�ยสนั่น	 สลีวงศ์ กรรมก�ร 081-1624557

4 น�ยไมตรี	 ท�ปลูก กรรมก�ร 081-5316562

5 น�ยจำ�ลอง	 ตันท� เลข�นุก�ร 081-0348073

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 น�ยเดชวิทย์		 หล้�ป�วงศ์ ประธ�นกรรมก�ร 062-9149162

2 น�ยไพรัช	 จิรัฐิตินันท์ กรรมก�ร 093-1831264

3 น�ยมิ่ง	 สีล� กรรมก�ร 082-7658167

4 น�ยสุวิทย์	 คุณชัยมัง กรรมก�ร 081-9524012

5 น�ยจงรักษ์	 รัตนมงคล เลข�นุก�ร 098-8495983

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 น�งรำ�พ�	 ฤาชัย ประธ�นกรรมก�ร 081-9607289

2 น�ยพงศ์พันธุ์	 จีร�พันธุ์ กรรมก�ร 081-8849809

3 น�ยทนงศักดิ์	 มณีเวียง กรรมก�ร 081-9808721

4 น�ยปร�โมทย์	 มีเดช กรรมก�ร 083-3206251

5 น�งเย�วรัตน์	 เลิศพิพัฒน์กุล เลข�นุก�ร 081-7643917
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ร�ยชื่อเจ้�หน้�ที่และลูกจ้�งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง  จำ�กัด
ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1 น�งศิริลักษณ์	 เลี้ยงดีศรีสุข รองผู้จัดก�ร	(รักษ�ก�รแทน	ผจก.)

2 น�งพรสุด�	 วงศ์ชัชว�ลย์ รองผู้จัดก�ร

3 น�งพัชร�ภรณ์	 จำ�ป�ทอง หัวหน้�ฝ่�ยก�รเงิน

4 น�งจิตร�	 ตันตินวงศ์ หัวหน้�ฝ่�ยประมวลผล

5 น�งม�นี	 ศรียอด หัวหน้�ฝ่�ยบัญชี

6 น�งปลิด�	 แช่มวงษ์ หัวหน้�ฝ่�ยธุรก�ร

7 น�งจริย�	 สุวงษ� หัวหน้�ฝ่�ยเงินฝ�ก

8 น�งเกศร�	 ขุนรักษ์ หัวหน้�ฝ่�ยพัสดุฯ

9 น�งดวงใจ	 ธิวงศ์ษ� หัวหน้�ฝ่�ยสินเชื่อ

10 น�งอลิส�	 เรืองวิไลรัตน์ หัวหน้�ฝ่�ยสวัสดิก�ร

11 น�งส�วนันท์ธนัษฐ์		 ธรรมลังก� เจ้�หน้�ที่สวัสดิก�ร

12 น�งภวชญ�	 ไชยจันล� เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน

13 น�งปริมช์วดี	 เตชะตันมีนสกุล เจ้�หน้�ที่สินเชื่อ

14 น�งกัญญ�ณัฐ	 ถำ้�ทอง เจ้�หน้�ที่บัญชี

15 น�งวลัยลักษณ์	 อึ้งตระกูล เจ้�หน้�ที่สินเชื่อ

16 น�ยสิตธร�วิชญ์	 มะณีย์ เจ้�หน้�ที่ประมวลผล

17 น�งจินัฐฎ�	 ปิงฟอง เจ้�หน้�ที่พัสดุฯ

18 น�งวิล�วัณย์		 จ�ดเนือง เจ้�หน้�ที่เงินฝ�ก

19 น�งส�วปทุมพร	 วงค์นันต� เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร

20 น�งส�วพรมนัส	 ชมภูกูล นิติกร

21 น�งส�วธัญญ�ลักษณ์	 จันต๊ะวงศ์ เจ้�หน้�ที่ประมวลผล

22 น�งสมบัติ	 จันทร์สุริยะ นักก�รภ�รโรง

23 น�งส�วนิรมล			 ศรีวิบูลย์รัตน� ลูกจ้�งชั่วคร�ว	(ธุรก�ร)

24 น�ยวุฒิภัทร	 หมั่นห� ลูกจ้�งชั่วคร�ว	(เทคโนโลยีส�รสนเทศ)

25 น�ยจ�รึก	 บำ�เพ็ญ ลูกจ้�งชั่วคร�ว	(พนักง�นขับรถ)

26 น�ยกัมพล	 สิทธิกุล คนง�น

27 น�งส�วปัญจพร	 อินฟู ลูกจ้�งชั่วคร�ว	(พนักง�นบริก�ร)
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