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คํานํา
คูมือสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารทางวิชาการของสหกรณ อํานวยความสะดวกและสรางความเขาใจที่ถูก ตองเบื้องตนสําหรับสมาชิก
สูการนําไปปฏิบัติที่ถูกตอง ไดรับทราบเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก การใชบริการสหกรณ สวัสดิการตางๆ ที่
สมาชิกพึงไดรับ รวมทั้งจรรยาบรรณของการเปนสมาชิกที่ดี
ปจจุบันสหกรณฯ ไดกําหนดชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจการของสหกรณไวหลาย
ชองทาง ซึ่งสมาชิกสามารถศึกษาและคนหาขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนไดอยางหลากหลาย รวมทั้งการติดตอ
ประสานงานกับสหกรณ เชนโทรศัพท ไลน และที่สําคัญคือผานเว็บไซดของสหกรณ
ดังนั้น เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบขอมูลเบื้องตนอันจะเปนประโยชนสําหรับสมาชิก สหกรณจึงไดจัดทํา
คูมือสมาชิกเลมนี้ขึ้น สําหรับแจกใหแกสมาชิก ซึ่งคณะผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชน
สําหรับสมาชิกที่ไดศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดตามสมควร

(นายคมกฤษณ สุขไชย)
ประธานกรรมการ
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สหกรณคืออะไร
สหกรณเปนองคกรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันดวยความสมัครใจ เพื่อสนองความตองการและจุดมุงหมาย
รวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจที่เปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย สหกรณอยูบนพื้นฐานคานิยมของการพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง มีความเปนประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคีสมาชิก สหกรณตั้งมั่นอยูในคานิยมทางจริยธรรมแหงความซื่อสัตย
เปดเผย รับผิดชอบ ตอสังคม และเอื้ออาทรตอผูอื่น ตามแบบแผนที่สืบทอดมาจากผูริเริ่มการสหกรณ
หลักการสหกรณ
1. การเปดรับสมาชิก สหกรณเปนองคกรแหงความสมัครใจที่เปดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใชบริการ
ของสหกรณและเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เขาเปนสมาชิกโดยปราศจากการ กีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ
การเมือง หรือศาสนา
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย สหกรณเปนองคกรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวล
สมาชิก ผูมีสวนรวม อยางแข็ง ขันในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผูที่ไดรับเลือกใหเปน
ผูแทนสมาชิก ตองรับผิดชอบตอมวลสมาชิกในสหกรณขั้นปฐม สมาชิกมีสิทธิในการ ออกเสียงเทาเทียมกัน (สมาชิก
หนึ่งคนหนึ่งเสียง)สําหรับสมาชิกในระดับอื่นใหดําเนินการ ไปตามแนวทางประชาธิปไตยเชนกัน
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก สมาชิกสหกรณพึงมีความเที่ยงธรรมในการใหและควบคุม
การใชเงินทุนในสหกรณ ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอยสวนหนึ่งตองเปนทรัพยสินสวนรวม
ของสหกรณ ส มาชิ ก จะได ผ ลตอบแทนสํ าหรับ เงิน ทุน ตามเงื่อ นไขแห ง สมาชิ ก ภาพ ในอั ต ราที่ จํ า กั ด (ถามี)
มวลสมาชิกเปนผูจัดสรรผลประโยชนสวนเกิน เพื่อจุดมุงหมาย ประการใดประการหนึ่งหรือทั้งหมดดังตอไปนี้คือ
เพื่อการพัฒนาสหกรณของตน โดยจัดใหเปนทุนของสหกรณซึ่งสวนหนึ่งของทุนนี้ตองไมนํามาแบงปนกัน เพื่อเปน
ประโยชนแกสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณและเพื่อสนับสนุน กิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิก
เห็นชอบ
4. การปกครองตนเองและความเปนอิส ระ สหกรณเปนองคกรที่พึ่ง พาและปกครองตนเองโดยการ
ควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณจําตองมีขอตกลงหรือผูกพันกับองคกรอื่นๆ รวมถึงองคกรของรัฐ หรือตอง
แสวงหาทุนจากแหลงภายนอกสหกรณตองกระทําภายใตเงื่อนไขอันเปนที่มั่นใจ ไดวามวลสมาชิกจะยังคงไวซึ่ง
อํานาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย และยังคงดํารงความเปนอิสระของสหกรณ
5. การศึกษา การฝกอบรม และขาวสาร สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรมแกมวลสมาชิกผูแทน
จากการเลือกตั้ง ผูจัดการ และพนักงาน เพื่อบุคคลเหลานั้นสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของตน ไดอยางมี
ประสิทธิผลและสามารถใหขาวสารแกสาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิ่งแกเยาวชน และบรรดาผูนําทางความคิดใน
เรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชนของสหกรณได
6. การร วมมื อระหว างสหกรณ สหกรณสามารถใหบริการแกสมาชิก ไดอ ยางมีประสิท ธิผลสูงสุดและ
เสริมสราง ความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณไดโดยการประสานความรวมมือกันในระดับ ทองถิ่น ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน สหกรณพึงดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบาย
ที่มวลสมาชิกใหความเห็นชอบ
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ประเภทของสหกรณ
สหกรณในประเทศไทยแบงออกเปน 7 ประเภท ตามลักษณะการประกอบอาชีพ ของบุคคล คือ
1. สหกรณการเกษตร
2. สหกรณประมง
3. สหกรณนิคม
4. สหกรณรานคา
5. สหกรณบริการ
6. สหกรณออมทรัพย
7. สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
สหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพยจัดเปนสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง (ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่องการกําหนด
สถาบันการเงิ นและอั ตราสู ง สุ ดของดอกเบี้ย ที่ส ถาบันการเงินอาจคิดไดจ ากผูกูยืม (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2526)
ซึ่ง ดําเนินการโดยใช หลักเสรีภาพ หลักประชาธิปไตย หลักยุติธรรม หลักเศรษฐกิจ หลักพัฒนาสังคม และหลัก
ความมั่นคง เปนองคกรธุรกิจของสมาชิกดําเนินการโดยสมาชิก และเพื่อประโยชนของสมาชิก
สหกรณเปนองคกรธุรกิจรูปแบบหนึ่งและมีฐานะเปนนิติบุคล เชนเดียวกับหางหุนสวนและบริษัททั่วไป
แตมีความแตกตางกันที่สหกรณไมแสวงหากําไรสูงสุด หากแตอํานวยบริการทางธุรกิจแกสมาชิกเปนสําคัญ เพื่อ
สงเสริมใหสมาชิกชวยตนเองหรือพึ่ง ตนเองไดโดยวิธีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นสหกรณจึงไดรับสิทธิ
พิเศษทาง กฎหมายบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร ดังนี้
1.คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
กลาวคือ เมื่อสหกรณทํา นิติกรรมใดๆ ดังกลาวที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนสําหรับการไดมาการจําหนายการ
ยกขึ้นเปนขอตอสูหรือการยึดหนวงซึ่งกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพยหรือ ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพ ยให
สหกรณ ไดรบั ยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม (พ.ร.บ.สหกรณพ.ศ. 2542 มาตรา 6)
2.ภาษีเงินไดนิติบุคคล เพราะวาสหกรณไมรวมอยูในความหมายของคําวา “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล” ตามประมวลรัษฏากร สหกรณจึงไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไมวาจากกําไรสุทธิหรือจากรายได
ใดๆ เชน ดอกเบี้ยที่ไดรับจาก เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ ในสวนที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ยที่สหกรณไดรับจากการ ใหกูยืมแกสมาชิกหรือสหกรณ
อื่น
4. สหกรณและสมาชิกไดรับยกเวนไมตองติดอากรแสตมป สําหรับตราสาร หรือหนังสือสัญญาตางๆ ที่
สหกรณไดกระทํากับสมาชิกหรือสมาชิกกระทํากับสหกรณ ตามประมวลรัษฏากร
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วัตถุประสงค
สหกรณมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีรวมกันดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชน
ดวยกัน ในขอตอไปนี้
1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายได ของตนไวในทางอันมั่นคง และ
ไดรับประโยชนตามสมควร
2. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น
3. ใหเงินกูแกสมาชิก
4. สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูส มาชิก
5. จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ
6. ใหสหกรณอื่นกูยมื เงิน
7. ดําเนินการใหสมาชิกกูยมื เพื่อการเคหะ
8. ออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงิน
9. ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
10. ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
11. ซื้อหุนของธนาคารซึง่ มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงิน แกสหกรณ
12. ซื้อหุนของสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันทํา ใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริม ความเจริญแกกิจการของ
สหกรณ
13. ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
14. ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
15. ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
16. รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและสหกรณอื่น เพื่อสงเสริม
และปรับปรุงกิจการของสหกรณ
17. จัดใหไดมาซื้อถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กูยืม เชา เชาซื้อ รับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิ
การเชาซื้อจํานองหรือจํานํา ขาย หรือจําหนาย ดวยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพยสนิ
18. ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จ ตามวัตถุประสงคของสหกรณ
ลักษณะ
1. วัตถุประสงค
2. ลักษณะการรวม
3. หุนและมูลคาหุน
4. การควบคุม
5. การจัดสรรผลประโยชน

สหกรณออมทรัพย
เพื่อชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
รวมคนมากกวารวมทุน
ราคาหุนคงที่มีอัตราต่ําและไมจํากัด จํานวนหุน
เพื่อใหทุกคนไดมีโอกาสถือหุน
ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย 1 คน 1 เสียง
มอบฉันทะใหออกเสียงแทนกัน ไมได
แบงตามสวนธุรกิจที่สมาชิกทํากับสหกรณออม
ทรัพย

สถาบันการเงิน
เพื่อธุรกิจและแสวงหากําไรสูงสุด
รวมทุนมากกวารวมคน
ราคาหุนเปลี่ยนแปลงตาม ฐานะของ
กิจการจํานวนหุนมีจํากัด
ควบคุมโดยอาศัยจํานวน หุนที่ถือ มอบ
ฉันทะใหออกเสียงแทนกันได
แบงตามจํานวนหุนที่ถือ
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หลักสหกรณสากล 7 ประการ
1. หลักเสรี
2. หลักประชาธิปไตย
3. หลักยุติธรรม
4. หลักเศรษฐกิจ
5. หลักความมั่นคง
6. หลักพัฒนาสังคม
7. หลักความเอื้ออาทร

การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ
การรวมมือระหวางสหกรณ
การเอือ้ อาทรตอชุมชน

อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)
อุดมการณสหกรณ คือ “ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ
สหกรณซงึ่ จะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรม และสันติสุขในสังคม”
ประวัติความเปนมา
สหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด จดทะเบียนประเภทสหกรณอ อมทรัพยคือ
สถาบันการเงินแบบหนึ่ งที่ มีสมาชิ ก เป นบุ คคลที่มีอ าชีพอยางเดียวกันทํางานที่เ ดียวกันหรือ อาศัยอยูในชุมชน
เดียวกันมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมทรัพยและใหกูยืมเมื่อเกิดความจําเปนหรือเพื่อใหเกิด
ประโยชนงอกเงยและไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 819 หมูที่ 16 ตําบลบุง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
สมาชิกเริ่มแรก 492 คน
ทุนดําเนินงานแรกตั้ง 12,679,540 บาท
ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 1,876 คน
(30 กันยายน 2564)
ทุนดําเนินงานปจจุบัน 4,613,914,198.52 บาท (30 กันยายน 2564)
(ทุนเรือนหุน 1,169,484,760.00 บาท, ทุนสํารอง 105,610,363.40 บาท)
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วิสัยทัศน (Vision)
เปนสหกรณชั้นนําในเขตอีสานตอนลาง ที่มั่นคง ยั่งยืน
สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ (Mission)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดําเนินการตามหลักการและวัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพย
บริหารทรัพยากรขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพความทันสมัย
ใหบริการประทับใจมีคุณภาพภายใตมาตรฐานเดียวกัน
พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการแกสมาชิกใหตอบสนองตอความตองการและทันตอสภาวะปจจุบัน
พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในใหมีคุณภาพ
สงเสริมและสนับสนุนสมาชิกใหมีความอยูดีกินดีและมีสันติสุขในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การสมัครสมาชิก
ประเภทสามัญ

คุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเ ห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. สมาชิกสามัญ
เปนขาราชการหรือขาราชการผูรับบํานาญ หรือบําเหน็จหรือลูกจางประจําหรือลูกจางประจําผูรับ
บําเหน็จหรือลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัดอํานาจเจริญหรือเปน
พนักงานของสหกรณนี้
ข. สมาชิกสามัญ (สหวิชาชีพ)
เปนพนักงานราชการหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายงานสหวิชาชีพ หรือลูกจางชั่วคราวราย
เดือนสายงานสหวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัดอํานาจเจริญ (สหวิชาชีพ คือตําแหนงที่สามารถ
บรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญได)
(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยมื เงิน

การชําระคาหุนรายเดือน
สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนรายเดือนในอัตรารอยละ 8 ของเงินไดรายเดือนของตนเองเปนอยางนอย
โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน ณ ที่จายทุกเดือน
• สมาชิกแตละคนจะถือหุนเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมดไมได
• สหกรณจะคิดเงินปนผลใหเปนรายวัน
• สมาชิกจะโอนหุนซึง่ ตนถืออยูใหผูอื่นไมได
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ
ภายใตขอบังคับขอ 44 สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
การลาออกจากสหกรณ
สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปน
การชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรค
กอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย
การใหออกจากสหกรณ
สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิไดรบั อนุญาตจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรอ งใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อจะกอความ
ผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว
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(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือของที่ประชุม
กลุมที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสือ่ ม
เสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้และได
ลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดใน
ขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด
การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออก
จากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบโดยเร็ว
สมาชิกขอลาออก
สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปน
การชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณไดคณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบ
ดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบดวย
การขอโอนยายสมาชิกภาพ
สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออม
ทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมมี ติ
ใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยัง
สหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้น
มีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การรับโอนสมาชิกภาพ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอนมารับราชการในสังกัดตามขอ 32 (2) หากประสงคจะสมัคร
เขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อไดปฏิบัติตามขอกําหนดใน ขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิใน
ฐานะสมาชิกทั้งนี้ เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว
การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้นใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ
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สิทธิหนาที่ของสมาชิกสามัญ
สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรก
เขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่นๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับขออื่นของสหกรณ
(ข) หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
การตั้งผูรับโอนประโยชน
สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชน ซึ่งตนมีอยูในสหกรณใน
เมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไวก็ไดหนังสือตั้งผูรับโอน ประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรมแบบ
ธรรมดาหรือแบบเอกสารเขียนเอง ทั้งฉบับแบบพิมพขอไดที่สหกรณ
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ได ทําไวแลว ก็ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตายสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝากเงินปนผลเงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิก
นั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดง
ใหเปนที่พอใจแกคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาท
ถาสมาชิกไมไดตั้งผูรับโอนประโยชนไวสหกรณจะคืนเงินดังกลาวใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานครบถวน
สมบูรณมาแสดงแกคณะกรรมการดํา เนินการ วาเปนทายาท ผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน ดังกลาว
การแกไขประวัติสวนตัว
การเปลี่ยนคํานําหนา ยศตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล ยายสังกัดยายที่อยู ฯลฯ สามารถแกไขไดโดย
การทําบันทึก (ตามแบบฟอรมของสหกรณ) พรอมแนบหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
สงไดทสี่ หกรณ ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่เปลี่ยนแปลง
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ประเภทสมทบ
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) บุคคลในองคกรหรือหนวยงานที่ขาดคุณสมบัติ จะสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับขอ 32
(3) บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตรสมาชิก
(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ
ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีสมาชิก
สหกรณนี้ไมนอยกวาสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครได
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ
ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา คนละ 100 บาทคาธรรมเนียมแรกเขานี้ให
ถือวาเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือ
วาออกจากสหกรณได
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การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ
สิทธิหนาที่ของสมาชิกสมทบ
สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) อาจถือหุนในสหกรณไดไมเกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด ที่สหกรณมีอยูในขณะนั้น และมี
ความรับผิดชอบเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาที่ตนถือ
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ
(3) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่ตนถือครองอยู และหรือ
เงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในเวลานั้น
(4) มีสิทธิไดรับสินเชื่อจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน และหรือเงินฝากที่
สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในเวลานั้น
(5) เงินกูหรือสินเชื่อที่สมาชิกสมทบไดรับตามขอ (3) และ (4) เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 90 ของ
มูลคาหุน และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในเวลานั้น
(ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การนับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุม
(2) การออกเสียงไมวาเรื่องใด ๆ
(3) การเปนกรรมการดําเนินการ
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การสงคํารองตางๆ
สมาชิกสามารถยื่นคํารองตอเจาหนาที่สหกรณภายในวันที่ 20 ของเดือน เจาหนาที่จะรวบรวมนําเสนอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณของทุกเดือน เชน
1. สมาชิกสมัครใหมและลาออก
2. สมาชิกโอนยายภายในและตางจังหวัด
3. คํารองเปลี่ยนแปลงคาหุน
4. คํารองขอผอนผันการชําระหนี้
5. อื่นๆ
จรรยาบรรณสําหรับสมาชิกสหกรณ
1. มุงมั่นและอุทิศเพือ่ พัฒนาใหสหกรณกาวหนา โดยยึดมั่นอุดมการณหลักการและ วิธีการสหกรณ
2. ปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับระเบียบของสหกรณอยางเครงครัด
3. สอดสองดูแลและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณเพือ่ ใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง
4. รวมทําธุรกิจของสหกรณในฐานะเจาของสหกรณ
5. รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณเจริญ รุง เรืองมั่นคง
6. มุงมั่น ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สมาชิกจะถอนหุนของตนบางสวนหรือทั้งหมดในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได
ผูที่ขอลาออกจากการเปนสมาชิกสามารถขอคงคาหุนของตนไวจนถึงสิ้นปบัญชี เพื่อจะไดรบั เงินปนผล
สําหรับปนั้น แตถาถอนหุนกอนสิ้นปบญ
ั ชีจะไมไดรบั เงินปนผลแตอยางใด
การเพิ่มเงินคาหุนรายเดือน
สมาชิกสามารถขอสงเงินคาหุนรายเดือนเพิ่มมากกวารอยละสี่ของเงินได รายเดือน แตไมเกินรอยละเกา
สิบของเงินไดรายเดือน โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือ ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไดทุกวันทําการของ
เดือนนั้นๆ สหกรณจะดําเนินการ ใหในเดือนถัดไป
การลดเงินคาหุน รายเดือน
สมาชิกที่สงเงินคาหุนรายเดือนมากกวารอยละสี่ของเงินไดรายเดือน สามารถขอลดเงินคาหุนรายเดือนลง
มาไดทั้งนี้เมื่อลดแลวตองคงเหลือสงคาหุนรายเดือนไมนอย กวารอยละสี่ของเงินไดรายเดือน โดยแจงความจํานง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ ไดทุกวันทําการของเดือนนั้นๆ สหกรณจะเปลี่ยนแปลงใหในเดือนถัดไป
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การเพิ่มหุน
นอกจากหุนทีส่ มาชิกสงเปนรายเดือนแลวสมาชิกยังสามารถถือหุนเพิม่ ขึ้น อีกไดเปนครัง้ คราวโดยแจง
ความจํานงตอสหกรณออมทรัพยฯ เจาหนาที่จะดําเนินการ เพิ่มหุนใหกบั สมาชิกโดยโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย
ของสมาชิกไปเพิ่มหุนสมาชิกตามที่ ไดแจงความจํานง ทั้งนีส้ มาชิกที่มีความประสงคเพิ่มหุนเมื่อเพิ่มแลวจะตองมี
หุนรวม ไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
การสงเงินคาหุนรายเดือนกรณีที่สมาชิกไมมีเงินใหหัก ณ ที่จาย
เมื่อสมาชิกมีความจําเปนและไมมเี งินใหหกั ณ ที่จายชั่วคราว สมาชิก ตองแจงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการฯ เพือ่ ขออนุมัตหิ ักเงินคาหุนรายเดือน จากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกผูนั้น
ประโยชนที่สมาชิกจะไดรับจากการเปนสมาชิกสหกรณ
เงินปนผล
เมื่อสิ้นปบญ
ั ชีและผลการดําเนินงานมีกําไร สหกรณจะจัดการประชุมใหญ และจัดสรรกําไรสุทธิจายเปน
เงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก ในอัตรา ไมเกินอัตราสูงสุดทีส่ หกรณกําหนดไวในกฏกระทรวง โดยคิด
ใหเปนรายวัน ซึ่งสมาชิกจะได รับเงินปนผลตามหุนเต็มจํานวน เงินปนผลที่ไดรบั นี้สมาชิกไดรับยกเวนภาษีเงินได
ดวย
เงินเฉลี่ยคืน
เมื่อสิ้นปบัญชีและการดําเนินการมีกําไรสหกรณจะจัดการประชุมใหญและจัดสรร กําไรสุทธิจายเงินเฉลี่ย
คืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกูท ี่สมาชิก ไดสงใหแกสหกรณในระหวางปอัตราเงินเฉลี่ยคืน
อาจเพิม่ ขึ้นหรือลดลงก็ไดไมจําเปน ตองเทากันทุกป สมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ในปใดจะไมไดรับเงิน
เฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
ดอกเบี้ยเงินฝาก
สมาชิกจะไดรบั ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สงู กวาหรืออยางนอยเทียบเทาอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยโดยทั่วไป และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยยงั ไดรับ ยกเวนภาษีเงินไดอกี ดวย
ดอกเบี้ยเงินกู
สหกรณคิดดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกในอัตราที่ต่ําเพื่อชวยเหลือสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยของสหกรณ
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สวัสดิการสําหรับสมาชิก
สหกรณจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิก รายละเอียดหลักเกณฑสวัสดิการสมาชิก ดังนี้
ที่
1
2
3

สวัสดิการ
ทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก
สวัสดิการกรณีเกษียณอายุราชการ
สวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียมือหนึ่งขาง เทา
หนึ่งขาง ตาหนึ่งขาง ฯลฯ
- ทุพพลภาพสิ้นเชิง รายละ 100,000 บาท
- สูญเสียมือหนึง่ ขาง เทาหนึ่งขาง ตาหนึ่งขาง รายละ 50,000 บาท

4

สวัสดิการชวยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแกกรรม
รายละ 2,000 บาท
เงินชวยเหลือสมาชิกดวยเหตุเจ็บปวย รายละ 500 บาท
เงินชวยเหลือคาคลอดบุตรคนแรก รายละ 1,000 บาท
สวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ ปนโสด รายละ 2,000 บาท
สวัสดิการมงคลสมรส รายละ 1,000 บาท
สวัสดิการเพื่ออุปสมบท รายละ 1,000 บาท
สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย
- กรณีธรณีพิบัติ รายละ 5,000 บาท
- กรณีอุทกภัยหรือวาตภัยหรืออัคคีภัย (มีประกัน)
รายละ 5,000 บาท
- กรณีอุทกภัยหรือวาตภัยหรืออัคคีภัย (ไมมีประกัน)
รายละ 10,000 บาท
เงินสวัสดิการวันคลายวันเกิด รายละ 500 บาท

5
6
7
8
9
10

11

เงื่อนไข
ตามประกาศของสหกรณ
ยี่นภายใน 120 วันนับตั้งแตวันที่พนจากหนาที่งานประจํา
ยื่นภายใน 180 วันนับจากศาลสั่ง
- กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิง จายใหแกผูอนุบาล
- กรณีสูญเสียอวัยวะ ใหจายแกสมาชิก

ยื่นภายใน 120 วันที่ถึงแกกรรม
ยี่นภายใน 120 วันที่ออกจากสถานพยาบาล ปละ 1 ครั้ง
ยื่นภายใน 120 วันตั้งแตวันคลอด
ยื่นภายใน 120 มื่อมีอายุครบ 50 ปบริบูรณแตไมถึง 51 ป
ยี่นภายใน 120 วันนับจากวันจดทะเบียนสมรส
ยื่นภายใน 120 วันนับจากวันลาสิกขา

ยื่นภายใน 120 วันนับตั้งแตวันที่ประสบสาธารณภัย

ปบัญชีละ 1 ครั้ง เปนสมาชิกไมนอยกวา 1 ป
โอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย ATM COOP (เลมสีแดง)
ในวันทําการสุดทายของเดือนที่สมาชิกเกิด

สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตกองทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต พ.ศ. 2563
อายุของการเปนสมาชิก

1. เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ

2. เสียชีวิตทั่วไป

อายุไมเกิน 5 ป

ไมเกิน 300,000 บาท

ไมเกิน 200,000 บาท

อายุ 5 – 10 ป

ไมเกิน 350,000 บาท

ไมเกิน 250,000 บาท

อายุ 10 – 19 ป

ไมเกิน 450,000 บาท

ไมเกิน 350,000 บาท

อายุ 19 ป ขึ้นไป
ไมเกิน 500,000 บาท
ไมเกิน 400,000 บาท
เงื่อนไขความคุมครอง ครอบครัวสมาชิกดังตอไปนี้ไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตามระเบียบนี้
1. เปนสมาชิกและสงเงินคาหุนมาแลวไมครบ 6 เดือน
2. สมาชิกที่ฆาตัวตาย กรณีอายุการเปนสมาชิกนอยกวา 365 วัน
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การใหบริการของสหกรณ
สหกรณเก็บเงินออมใหสมาชิกในลักษณะของหุนดังไดกลาวมาแลวในเรือ่ งของหุนและยังมีบริการดาน
อื่นอีก ดังนี้
บริการเงินฝาก
การเปดบัญชีเงินฝาก
- ตองเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด
- ยื่นคํารองขอเปดบัญชีที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด
- เปดบัญชีครั้งแรก ตองไมนอยกวา 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
- สมาชิกจะไดรับดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณทกุ ประเภทตามประกาศที่สหกรณกําหนด
อัตราดอกเบี้ย
ฝากขั้นต่ํา/
ประเภทเงินฝาก
เงื่อนไขการถอน
รอยละ/ป
ยอดคงบัญชี
ออมทรัพย ATM-COOP
3.00
100
- ถอนที่ตู ATM ธนาคารกรุงไทย
- ถอนไดวันละ 100,000 บาท
- ทบดอกเบี้ยทุกไตรมาส
- หากเกิน 100,000 บาท ใหแจงลวงหนา
อยางนอย 1 สัปดาห
- โดยไมเสียคาธรรมเนียม
ออมทรัพยพเิ ศษ
3.00
100
- ถอนไดวันละ 100,000 บาท
- ทบดอกเบี้ยทุกไตรมาส
- หากเกิน 100,000 บาทใหแจงลวงหนา
อยางนอย 1 สัปดาห
- โดยไมเสียคาธรรมเนียม
ประจํา
3.50
ตามประกาศเปน - ถอนที่เคาทเตอร
ครั้งๆ
- ทบดอกเบี้ยปละหนึง่ ครั้ง
- โดยไมเสียคาธรรมเนียม
การปดบัญชีเงินฝาก
- สมาชิกที่ประสงคจะปดบัญชีตองมาติดตอสหกรณ ดวยตนเอง ไมสามารถมอบอํานาจได
- ตองนําสมุดคูฝากมาดวย
- สมาชิกที่ตองการปดบัญชีตองมาทําธุรกรรมกับสหกรณภายใน เวลา 08.30 น. - 15.00 น.ของทุกวัน
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กรณีสมุดคูฝากหาย
- ใหสมาชิกแจงความทีส่ ถานีตํารวจพรอมนําหลักฐานการแจงความมาขอทําสมุดใหมกบั สหกรณ
- เจาหนาจะดําเนินการออกสมุดเลมใหม โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน)
วิธีการฝากเงินดวยตนเอง
1. ผูฝากหรือผูอื่นนําเงินมาฝาก ณ สํานักงานสหกรณโดยเงินสดหรือแคชเชียรเช็ค
2. หากการนําฝากเปนเงินสดสามารถใชบริการไดถึงเวลา 15.00 น.ของทุกวัน
วิธีการฝากเงินดวยการโอนเงินเขาบัญชีสหกรณ
สมาชิกสามารถโอนเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด เพื่อซื้อหุนพิเศษ
ชําระเงินกู ฝากออมทรัพย โดยสมาชิกจะตองเก็บเอกสารทีท่ างธนาคารออกใหไวเปนหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ภายหลัง
1. โอนเงินผานธนาคาร ตองแจงใหสหกรณรบั ทราบทันที เมือ่ สหกรณตรวจสอบยอดเงินโอนในบัญชี
ถูกตองแลว สหกรณจะนําฝากเขาบัญชีเงินฝากใหสมาชิก
2. ถาสมาชิกสงเช็ค เพื่อเขาบัญชีเงินฝากหรือชําระหนี้ ทางสหกรณตองเรียกเก็บเงินตามเช็คไดกอน จึง
จะทํารายการให
ธนาคารกรุงไทย
ประเภทออมทรัพย
สาขาหนาศูนยราชการ ประเภทกระแสรายวัน
การถอนเงิน ณ สํานักงานสหกรณ
สมาชิกมาถอนเงินดวยตนเองตั้งแตเวลา 08.30 น. - 15.00 น.
- ยื่นสมุดเงินฝากพรอมแจงจํานวนเงินที่ตองการแกเจาหนาที่
- นําสมุดคูฝากมาดวย
- เลขที่บัญชี(ธ.กรุงไทย) ที่ประสงคจะใหโอนเงิน
การถอนเงินผานระบบ ATM
- สมาชิกสามารถถอนเงินผานระบบ online (สมุดคูฝ ากเลมแดง)

เมื่อสมาชิกโอนเงิน จะตองแจงใหทางสหกรณ
รับทราบทันที โทร. 081-579-1868, 067-9681669
โดยแจงชื่อ เลขที่สมาชิก จํานวนเงินทีโ่ อน พรอมบอก
วัตถุประสงคในการโอนเงินใหทราบดวยนะคะ

981-6-03159-0
981-6-03174-4
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การใหบริการเงินกู
สหกรณ ใหบริการเงินกู 3 ประเภท คือ
1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกูสามัญ
3. เงินกูพเิ ศษ
ประเภทฉุกเฉิน
สมาชิกประเภทสามัญ

เงื่อนไข/หลักเกณฑ
- อายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน
- สูงสุด 10 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 500,000 บาท
- ผอนชําระไมเกิน 12 งวด
- อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.75 ตอป (หรือตามประกาศ)
- เงินเดือนคงเหลือไมนอยกวา 30% และไมต่ํากวา 1,000 บาท
หลักประกัน
-ทุนเรือนหุน ไมนอยกวาวงเงินกู

สมาชิกประเภทสมทบ

เงื่อนไข/หลักเกณฑ
- กูได 80 % ของทุนเรือนหุน
-วงเงินกูไมเกิน 500,000 บาท
- ผอนชําระไมเกิน 12 งวด
- อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.75 ตอป (หรือตามประกาศ)
หลักประกัน
-ทุนเรือนหุน ไมนอยกวาวงเงินกู

ประเภทสามัญ
ขาราชการ ลูกจางประจํา หรือเจาหนาที่สหกรณ
เงื่อนไข/หลักเกณฑ
- อายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน
วงเงินขอกู :
1. วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท
2. ผอนชําระ 150 งวด
3. อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป (หรือตามประกาศ)
4. เงินเดือนคงเหลือไมนอยกวา 30% และไมต่ํากวา 1,000 บาท
หลักประกัน
1. ทุนเรือนหุน ไมนอยกวารอยละ 15 ของวงเงินกู
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ หักจากวงเงินกูรอยละ 0.10
ของวงเงินกูและหักฝากประจําเดือนละ 200 บาท
3. บุคคลที่เปนสมาชิกค้ําประกัน จํากัดความรับผิดชอบ
ไมเกิน คนละ 300,000 บาท ค้ําประกันไดไมเกิน 10 คน
4. ตองมีหลักประกันตามที่สหกรณกําหนดใหครอบคลุมและ
คุมครองในกรณีเสียชีวิต และยินยอมใหหักปนผล/เฉลี่ยคืน

นักเรียนทุน (สห.วิชาชีพ)
เงื่อนไข/หลักเกณฑ
- อายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน
วงเงินขอกู :
1. วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท
2. ผอนชําระ 150 งวด
3. อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป (หรือตามประกาศ)
4. เงินเดือนคงเหลือไมนอยกวา 30% และไมต่ํากวา 1,000 บาท
หลักประกัน
1. ทุนเรือนหุน ไมนอยกวารอยละ 15 ของวงเงินกู
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ หักจากวงเงินกูรอยละ 0.10
ของวงเงินกูและหักฝากประจําเดือนละ 200 บาท
3. บุคคลที่เปนสมาชิกค้ําประกัน จํากัดความรับผิดชอบไมเกิน
คนละ 300,000 บาท ค้ําประกันไดไมเกิน 10 คน
4. ตองมีหลักประกันตามที่สหกรณกําหนดใหครอบคลุมและ
คุมครองในกรณีเสียชีวิต และยินยอมใหหักปนผล/เฉลี่ยคืน

21

ประเภทพิเศษ
ขาราชการ ลูกจางประจํา หรือเจาหนาที่สหกรณ
เงื่อนไข/หลักเกณฑ
- อายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 36 เดือน
วงเงินขอกู :
1. วงเงินขอกูไมเกิน 5,000,000 บาท
2. ผอนชําระ 360 งวด
3. อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25 ตอป (หรือตามประกาศ)
4. เงินเดือนคงเหลือไมนอยกวา 30% และไมต่ํากวา 1,000 บาท
หลักประกัน
1. ทุนเรือนหุน ไมนอยกวารอยละ 15 ของวงเงินกู
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ หักจากวงเงินกู รอยละ 0.10
ของวงเงินกู
3. บุคคลที่เปนสมาชิกค้ําประกัน จํากัดความรับผิดชอบไมเกิน
คนละ 500,000 บาท ค้ําประกันไดไมเกิน 10 คน
4. ที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอันปลอดภาระจํานองราย
อื่นๆ ใชค้ําประกันเงินกูไดไมเกินรอยละ 85 ของราคาหลักทรัพย
ประเมินโดยสํานักงานที่ดินตามที่ตั้งนั้นๆ เปนผูประเมินและตอง
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. สมาชิกผู กูจะต องมี หลั กประกั นครอบคลุ ม คุมครองตามที่
สหกรณกําหนด และยินยอมใหหักปนผล/เฉลี่ยคืน

นักเรียนทุน (สห.วิชาชีพ)
เงื่อนไข/หลักเกณฑ
- อายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 36 เดือน
วงเงินขอกู :
1. วงเงินขอกูไมเกิน 5,000,000 บาท
2. ผอนชําระ 360 งวด
3. อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25 ตอป (หรือตามประกาศ)
4. เงินเดือนคงเหลือไมนอยกวา 30% และไมต่ํากวา 1,000 บาท
หลักประกัน
1. ทุนเรือนหุน ไมนอยกวารอยละ 15 ของวงเงินกู
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ หักจากวงเงินกูรอยละ 0.10
ของวงเงินกู
3. บุคคลที่เปนสมาชิกค้ําประกัน จํากัดความรับผิดชอบไมเกิน
คนละ 500,000 บาท ค้ําประกันไดไมเกิน 10 คน
3. ที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอันปลอดภาระจํ านองราย
อื่นไมเกินราคาที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลู กสรางที่ประเมิ นโดย
สํานักงานที่ดินตามที่ตั้งนั้นๆ เปนผูประเมินและตองผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
5. สมาชิ กผู กูจะต องมี ห ลั กประกั นครอบคลุ ม คุ ม ครองตามที่
สหกรณกําหนด และยินยอมใหหักปนผล/เฉลี่ยคืน

เอกสารประกอบการยื่นกู
 คําขอกูและสัญญาค้ําประกัน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผูกู-คูสมรส ผูค้ําประกัน-คูสมรส
 สําเนาทะเบียนบาน
ผูกู-คูสมรส ผูค้ําประกัน-คูสมรส
 สําเนาทะเบียนสมรส(ถามี)
ผูกู
ผูค้ําประกัน
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
ผูกู-คูสมรส ผูค้ําประกัน-คูสมรส
 สลิปเงินเดือนปจจุบัน
 สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ
 กรณีกูต่ํากวาเกณฑ
หนี้อื่นๆ(ระบุ)..........................................
 สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ (เจาหนี)้
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หลักประกัน (สมัครเพิ่มเติม)
 ทุนเรือนหุน จํานวน.......................
 สสธท.
 สส.ชสอ.
 กสธท.
 กองทุนอิสาน
 อื่นๆ (ระบุ)………………………………

เอกสารประกอบ

 ใบสมัครสมาชิก
 ใบรับรองแพทยฉบับจริง มีอายุไมเกิน 30 วัน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร/ผูร ับผลประโยชน
 สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร/ผูรบั ผลประโยชน
 สําเนาทะเบียนสมรส(ถามี)
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)

ระยะเวลาการอนุมัติจายสัญญาเงินกู
ประเภทสัญญา

รอบการจายสัญญาเงินกู

ฉุกเฉิน

วันละ 2 รอบ ของวันที่ยื่นสัญญา
รอบแรก สมาชิกที่ยื่นคํ าขอกูตั้ งแต หลั ง เวลา 15.00 น ของวันทําการที่แ ลว ถึงเวลา 09.30 น.
สมาชิกจะไดรับเงินกูหลังเวลา 12.00 น.
รอบสอง สมาชิกที่ยื่นคําขอกูตั้งแต เวลา 09.30-15.00 น. สมาชิกจะไดรับเงินกูหลังเวลา 18.00 น.

สามัญ

วันละ 2 รอบ ของวันที่ยื่นสัญญา
รอบแรก สมาชิกที่ยื่นคํ าขอกูตั้ งแต หลั ง เวลา 15.00 น ของวันทําการที่แ ลว ถึงเวลา 09.30 น.
สมาชิกจะไดรับเงินกูหลังเวลา 12.00 น.
รอบสอง สมาชิกที่ยื่นคําขอกูตั้งแต เวลา 09.30-15.00 น. สมาชิกจะไดรับเงินกูหลังเวลา 18.00 น.
สัญญาเงินกูสามัญ ทุกสัปดาห ดังนี้
1. สมาชิกรับบริการยื่นคําขอกูถึงวันพุธ (เที่ยง) ของทุกสัปดาห
2. คณะกรรมการเงินกูพิจารณาทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห
3. อนุมัติจายเงินกูในวันศุกรของทุกสัปดาห สมาชิกจะไดรับเงินกูกอนเวลา 20.00 น. .
พิเศษ
สัญญาเงินกูพิเศษ (กรณีพิเศษ) ทุกสัปดาห ดังนี้
1. สมาชิกรับบริการยื่นคําขอกูถึงวันพุธ (เที่ยง) ของทุกสัปดาห
2. คณะกรรมการเงินกูพิจารณาทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห
3. อนุมัติจายเงินกูในวันศุกรของทุกสัปดาห สมาชิกจะไดรับเงินกูกอนเวลา 20.00 น. .
** สําหรับสมาชิกที่ยื่นสัญญาเงินกูประเภทพิเศษ จะไดรับ SMS แจงผลการพิจารณาอนุมัติ และการค้ําประกันสัญญา
เงินกู ยกเวน สัญญาเงินกูประเภทฉุกเฉินและสัญญาเงินกูประเภทสามัญ ที่พิจารณาอนุมัติจายภายในวัน

การออกหนังสือรับรองยอดเงิน
สมาชิกที่มีความประสงคจะใหสหกรณออกหนังสือรับรองยอดเงินก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถแจงความจํานงไดที่สหกรณทุกสาขาและรับได ในวันทําการถัดไป

23

หลักประกัน
ประโยชนของการทําหลักประกันกับสหกรณ
การทําฌาปนกิจสงเคราะหเปนทีพ่ ึ่งยามสุดทายของชีวิต เปนหลักประกันความมั่นคงครอบครัวเมื่อมี
ความจําเปน จะชวยบรรเทาความเดือดรอนและยังถือไดวา เปนการทําบุญรวมกันอีกดวย ใหประโยชนตอ
ครอบครัวของผูเ สียชีวิต ดังนี้
1. มีเงินชวยเหลืองานศพ
2. มีเงินไวใชจายในครอบครัว
3. เปนทุนประกอบอาชีพ
4. เปนทุนการศึกษา
5. ทายาทไดรับผลตอบแทนจากเงินสงเคราะหศพแนนอน
สมาคม /
กองทุน
สสธท.
(ลานที่ 1)

เงินสงเคราะห
คาสมัคร

1,000,000 บาท
คาสมัคร 4,840.-

อายุ
การรับสมัคร

กสธท.
(ลานที่ 2)

1,000,000 บาท
คาสมัคร 4,850.-

20-59 ป
บริบูรณ

กสธท.
(ลานที่ 3)

1,000,000 บาท
คาสมัคร 3,350.-

20-64 ป
6 เดือน

สส.ชสอ.
(6 แสน)

600,000 บาท
คาสมัคร 4,840.-

20-55 ป
บริบูรณ

กสอ.
(ลานอีสาน 1)
กสอ.
(ลานอีสาน 2)

1,000,000 บาท
คาสมัคร 2,920.1,000,000 บาท
คาสมัคร 2,920.-

20-60 ป
บริบูรณ
20 – 60 ป
บริบูรณ

20-54 ป
บริบูรณ

ประเภท
-สามัญ
-สมทบคูส มรส
-สมทบบุตร
-สามัญ
-สมทบคูส มรส
-สมทบบุตร
-สามัญ
-สมทบคูส มรส
-สมทบบุตร
-สามัญ
-บิดา/มารดา
-คูสมรส
-บุตร
สามัญเทานั้น
สามัญเทานั้น

คุณสมบัติ

ความคุมครอง

- สามัญตองเปนสมาชิกสหกรณฯ
- สมทบทีป่ ระกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเวน
เกษตรกรและผูท ี่ไมประกอบอาชีพ
- สามัญตองเปนสมาชิกสหกรณฯ และลานที่ 1
- สมทบทีป่ ระกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเวน
เกษตรกรและผูท ี่ไมประกอบอาชีพ
- สามัญตองเปนสมาชิกสหกรณฯ และลานที่ 1
และลานที่ 2
- สมทบทีป่ ระกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเวน
เกษตรกรและผูท ี่ไมประกอบอาชีพ
- สามัญตองเปนสมาชิกสหกรณฯสมาชิก
- สมาชิกตองมาสมัครดวยตนเองเทานั้น ตอง
ถายภาพคูกับใบสมัคร

- อุบัติเหตุ 1 เดือน
- มะเร็ง 2 ป
- ทุกกรณี 2 ป
- อุบัติเหตุ 1 เดือน
- มะเร็ง 2 ป
- ทุกกรณี 2 ป
- อุบัติเหตุ 1 ป
- มะเร็ง 3 ป
- ทุกกรณี 2 ป

- เปนสมาชิกสหกรณฯ

- อุบัติเหตุ 1 เดือน
- มะเร็ง 2 ป
- ทุกกรณี 180 วัน

- เปนสมาชิกสหกรณฯ
- เปนสมาชิกลานอีสาน 1 แลว
(ไมตองขอใบรับรองแพทย)
- สมัครอีสาน 1 และ 2 พรอมกันรับอายุ 60 ป

- อุบัติเหตุ 2 เดือน
- มะเร็ง 2 ป
- ทุกกรณี 2 ป
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ชองทางการติดตอ

โทร.081-5791868, 061-9681669

Line ID : @789yybxn

Website: http://www.supsasookamnat.com/myweb

E-mail : E-mail : Coop-sahakorn@hotmail.co.th

ที่อยู : 819 หมู 16 ตําบลบุง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัด
อํานาจเจริญ 37000
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Line ประจําหนวย
ซึ่งจะมีเจาหนาที่และคณะกรรมการเปนผูประสานงาน เพื่อใหสามารถสื่อสารไดอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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COOP MOBILE APP

!! COOP MOBILE APP
แอปพลิเคชัน...ที�ให้บริ การสมาชิกในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
ดวยตนเองได
้
้ตลอดเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน
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Add Line Official อีกหนึ่งชองทางในการติดตามขาวสารตางๆ ของสหกรณ

@789yybxn

ขอดี
1. เขาถึงขอมูลไดดวยตนเอง
2. มีระบบตอบโตอัตโนมัติ
3. สมาชิกเขาถึงขาวสารไดอยางรวดเร็ว
4. สงขอมูลเฉพาะกลุม ไดอยางรวดเร็ว
5.เลื่อนดูขอความสนมนาในอดีตได ถึงแมจะเพิ่งเขารวมกลุม
6. สามารถแชรขอมูลไดอยางรวดเร็ว เชน อัพเดทกิจกรรมของสหกรณในไลน
7. มีชองทางการสํารวจขอมูลสมาชิก เชน การสรางหนาโหวตใหสมาชิกไดตอบคําถาม
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เว็บบริการสมาชิก อีกหนึ่งชองทางในการติดตามขาวสารตางๆ ของสหกรณ
ขั้นตอนการใชงานเว็บบริการสมาชิก
สหกรณไดจัดทํา www.supsasookamnat.com/myweb เพื่อ เผยแพรป ระชาสัมพันธและกิจกรรม
ตางๆ ของสหกรณ ใหสมาชิ กได ท ราบถึ ง ผลการดําเนินงานและอํานวยความสะดวกแกสมาชิก สหกรณในการ
เขาตรวจสอบขอ มูล ของตนเองเริ่ม จากขอ มูล ทั่ ว ๆ ไปเกี่ยวกับ การตรวจสอบ หรือ พิม พร ายการเรียกเก็บ
ประจําเดือ น หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ นประจํ าเดือ น โดยสมาชิก สามารถเขาสูร ะบบ เพื่อ ใชง าน เรียกดูห รือ พิมพ
ใบเรียกเก็บประจําเดือน หรือใบเสร็จรับเงิน ไดดวยตนเอง ดังนี้
1. เขาใชงานที่ www.supsasookamnat.com/myweb
2. หนาจอแรกในสวน “ระบบขอมูลสมาชิก” กรอกชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password)
ซึ่งรหัสผานตองติดตอขอรับดวยตนเองกับสหกรณเทานั้น
3. เมื่อสมาชิกกรอกเลขทีส่ มาชิกและรหัสผานถูกตองจะเขาสูหนาหลักของขอมูลสวนตัว ซึ่งสมาชิก
สามารถดูขอมูลไดดังนี้
- ขอมูลสวนตัวทางดานการเงิน
- บัญชีเงินฝาก
- สัญญาเงินกู
- การค้ําประกัน
- ผูรับผลประโยชน
- การสงหุน
- ปนผลและเฉลี่ยคืน
- การสงเรียกเก็บประจําเดือน
- ใบเสร็จประจําเดือน
- คํานวณเงินกู
4. การเปลี่ยนรหัสผาน สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผานไดดวยตนเอง
5. หากสมาชิกลืมรหัสผาน สามารถติดตอสหกรณดวยตนเองเพื่อขอรับรหัสผานใหม
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คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 28
นายคมกฤษณ สุขไชย
ประธานกรรมการ
โทร. 086-653-2399

นายสมร ไชโยธา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
โทร. 084-548-7563

นายอนุชติ ประแดงปุย
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
โทร. 093-748-2844

นายจักรพันธ ทําชอบ
เหรัญญิก
โทร. 094-305-2233

วาที่ ร.ต.ภูมเรศ ศรีระวงศ
เลขานุการ
โทร. 094-749-5224

นายสุริยา ดอกบัว
ผูชวยเหรัญญิก/ประธานเงินกู
โทร. 091-014-3145

นายพรหมพิริยะ สิงหไชย
กรรมการเงินกู
โทร. 087-029-9761

นายสุนทร โมทอง
กรรมการเงินกู
โทร. 091-014-7339

นายการุณ งามเถื่อน
เลขานุการเงินกู
โทร. 083-741-6887

นายวรายุทธ วงศบา
กรรมการศึกษาฯ
โทร. 081-047-9885

นายสมพรชัย แกวคําจันทร
กรรมการศึกษาฯ
โทร. 093-323-6228

นายโกวิทย พิกุล
กรรมการเงินกู
โทร. 081-760-9801

นายเสนหศกั ดิ์ สีหารัตน
ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ
โทร. 063-761-5516

นายปรมินทร พุมจันทร
กรรมการศึกษาฯ
โทร. 088-581-0565

นายวีระชาติ อํานาจวรรณพร
เลขานุการศึกษาฯ
โทร. 089-280-2505
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ฝายจัดการ
นางมลฑิรา ไชยสงคราม
ผูจัดการ
โทร. 093-323-4211

นางสาวสุจิลักษณ เสนาจันทร
ผูชวยผูจัดการดานบริหาร
โทร. 064-435-5111

นายปรเมษฐ บุญหนา
ผูชวยผูจัดการดานธุรกิจ
โทร. 094-383-9738

นางศรันยา บุญยะมาตย
หัวหนาแผนกบริหารทั่วไป
โทร. 094-492-9153

นางสาวพัชรทติ า กิ่งแกว
หัวหนาแผนกสินเชื่อ
โทร. 091-828-5159

นางอมรรัตน บุญทน
หัวหนาแผนกการเงิน
โทร. 065-269-6246

นางสาวนริศรา ไผปอง
เจาหนาที่สินเชื่อ
โทร. 084-919-0333

นางสาวสุมาลี โสมอินทร
เจาหนาที่การเงิน
โทร. 092-423-2202

นางสาวกัลยา คําตัน
เจาหนาที่บัญชี
โทร. 087-458-3959

นางสาวสริตา แกวสะเถียน
นิติกร
โทร. 090-045-6132

นางสาวอรนิภา พานิช
เจาหนาที่ศูนยประสาน
โทร. 081-5941614

นายทรรศพล โลจรัส
เจาหนาที่ธุรการ/สารสนเทศ
โทร. 088-582-1431

นางสาวศันชนีย สารีพันธ
เจาหนาที่ศูนยประสาน
โทร. 095-732-2120

นายธนภพ บุญลักษณ
ลูกจางทัว่ ไป
โทร. 063-717-2628

นางชนิดา สายสมุทร
ลูกจางทัว่ ไป
โทร. 085-863-1078
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819 หมู่ 16 ตําบลบุง
่ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 37000
โทร.081-5791868,061-9681669
http://www.supsasookamnat.com/myweb

