
 
วัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตาก  จํากัด 
--------////-------- 

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตาก  จํากัด   จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักของ
สหกรณ  ซึ่งถือปฏิบัติภายใตกฎขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ 

ขอบังคับ * มาจากมติที่ประชุมเปนเอกฉันทของสมาชิกในที่ประชุมใหญสามญัประจําป หาก
มีประเด็นที่จะปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม  ประเด็นน้ันตองผานการอนุมัติเปนเอกฉันทจากที่ประชุมใหญสามญั
ประป นั้น ๆ กอน   เชน  การจัดสรรกําไรประจําป   ,  การตั้งงบประมาณรายได-รายจายประจําป , การ
เลือกตั้งประธานกรรมการ , การเลือกตั้งกรรมการ, การคัดเลือกผูตรวจสอบกจิการและ การจัดจางผูสอบ
บัญชี เปนตน 

ระเบียบ * มาจากมติที่ประชุมเปนเอกฉันทของคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือนนั้น ๆ 
ที่มีประเด็นทีต่องแกไข เพ่ิมเติม  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบนั  แลวประกาศใหสมาชกิ
ทราบเพื่อปฏบิัติ   ทั้งน้ีตองไมขัดตอขอบังคับและพระราชบัญญัติสหกรณ เชน การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
/ เงินฝาก,  การขยายเพดานเงินกู หรือ การขยายระยะเวลาการชําระเงินกู เปนตน 
 

 การสงเสริมการออมทรัพย  แบงออกเปน  2  วิธี  คือ 
 1.1  โดยการถือหุน สหกรณฯ กําหนดใหสมาชิกสงชําระคาหุนเปนประจําทุกเดือน โดยการ 
    หักเงินคาหุน ณ ที่จายเงินไดรายเดือนของสมาชิกไมรวมรายไดอ่ืน  ให 

ผลตอบแทน เปนเงินปนผล 
 
 1.2   โดยการฝากเงิน สหกรณฯ มีบริการดานเงินฝาก 3 ประเภท     ใหผลตอบแทนเปน 
    ดอกเบี้ย    ดังนี้ 

เงินฝากออมทรัพย    ดอกเบี้ยรอยละ  2.00 ตอป 
เงินฝากประจาํ  6เดือน  ดอกเบี้ยรอยละ  3.00 ตอป  

(เสียภาษี รอยละ 15 ตอป) 
           **เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป 
        (ไมเสียภาษี คิดดอกเบี้ยทบใหทุก 
        สิ้นเดือน) 
    --- เงินกูทุกประเภท  ดอกเบี้ยรอยละ   6.00  ตอป--- 
 
 



 การใหเงินกูแกสมาชิก แบงเปน  2  ประเภท  คือ 
2.1 เงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.00 ตอป) 

เม่ือสมัครเปนสมาชิกแลว  3  เดือน สามารถกูเงินประเภทนี้ได  9  เทาของเงินเดือนที่ 
เหลือสุทธิ  แตไมเกิน  90,000 บาท  สงชําระภายใน  15  งวดเดือน 
 

2.2   เงินกูสามัญ (ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.00 ตอป) เม่ือสมัครเปนสมาชิกแลว   6  เดือน  
สามารถกูไดตามตารางหุน สูงสุดไมเกิน 1,200,000 บาท สงชําระภายใน  150  งวด 

 
 2.3    เงินเดอืนเหลือ 10   %    หมายถึง    เงินเดือนของผูกู และผูค้ําประกัน  หลังจากที่หัก

คาใชจายทั้งหมดแลว ตองเหลือไมนอยกวา 10   %     
เชน เงินเดือน   22,220  บาท  หลังจากที่หักคาใชจายทั้งหมดแลวตองเหลือไมนอยกวา 2,220 บาท   

 
กรณี ผูกูเปนสมาชิกขาราชการ บํานาญ 
 -   ใหกูได  100 % ของทุนเรือนหุน  +  100,000  บาท  สูงสุดไมเกิน  1,200,000 บาท 

-   สงชําระภายใน  150  งวด 
 -   ไมตองมีบุคคลค้ําประกนั 
 
 

ตารางหุน 

ลําดับ จํานวนหุน (บาท) กูได 
จํานวนเงินกู

(บาท) ลําดับ จํานวนหุน (บาท) กูได 
จํานวนเงินกู

(บาท) 
1 5,000  - 13,000  กูได 160,000 11 85,010 - 93,000 กูได 560,000 

2 13,010 - 21,000 กูได 200,000 12 93,010 - 101,000 กูได 600,000 

3 21,010 - 29,000  กูได 240,000 13 101,010 - 111,000 กูได 650,000 

4 29,010 - 37,000 กูได 280,000 14 111,010 - 121,000 กูได 700,000 

5 37,010 - 45,000 กูได 320,000 15 121,010 - 146,000 กูได 750,000 

6 45,010 - 53,000 กูได 360,000 16 146,010 - 171,000 กูได 800,000 

7 53,010 - 61,000 กูได 400,000 17 171,010 - 201,000 กูได 850,000 

8 61,010 - 69,000 กูได 440,000 18 201,010 - 231,000 กูได 900,000 

9 69,010 - 77,000 กูได 480,000 19 231,010 - 266,000 กูได 1,000,000 

10 77,010 - 85,000 กูได 520,000 20 266,010 - 300,000 กูได 1,100,000 

        21 300,010  ขึ้นไป กูไดไมเกิน 1,200,000 
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การค้ําประกัน 
สมาชิก  1  คน  สามารถค้ําประกันได  60  เทาของเงินเดือน   แต  ไมเกิน  5  คน 

กูไมเกิน   300,000  บาท  ใชผูค้ําประกนั  1 คน  

 เงินเดือนผูค้ําประกันตองเทากันหรือมากกวาผูกู 

 เงินเดือนผูค้ําประกันตองเหลือ ไมนอยกวา รอยละ 10 

กูตั้งแต        300,001  บาท  ใชผูค้ําประกนั   2 คน 

แตไมเกิน    600,000   บาท เงินเดือนผูค้ําประกัน 2 คนรวมกันตองมากกวาผูกู 

 เงินเดือนผูค้ําประกันตองเหลือ ไมนอยกวา รอยละ 10 

กูตั้งแต        600,001  บาท  ใชผูค้ําประกนั   3 คน 

แตไมเกิน    900,000   บาท เงินเดือนผูค้ําประกัน 3 คนรวมกันตองมากกวาผูกู 

 เงินเดือนผูค้ําประกันตองเหลือ ไมนอยกวา รอยละ 10 

กูตั้งแต        900,001  บาท  ใชผูค้ําประกนั   4 คน 

แตไมเกิน 1,200,000  บาท เงินเดือนผูค้ําประกัน 4 คนรวมกันตองมากกวาผูกู 

 เงินเดือนผูค้ําประกันตองเหลือ ไมนอยกวา รอยละ 10 
 

 
☺☺☺ 
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หลักฐานประกอบสัญญา เงินกูสามัญ   มีดังน้ี 
 

หลักฐานของผูกู 
1. สําเนา สมุด ธนาคารกรุงไทย    ดานที่มีชื่อ  ผูกู    จํานวน 1  ฉบับ 
2. สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน หรือ  บัตรขาราชการ    ผูกู  จํานวน 1  ฉบับ 
3. สําเนา ทะเบียนบาน   ผูกู       จํานวน 1  ฉบับ 
4. สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน หรือ  บัตรขาราชการ  คูสมรสผูกู จํานวน 1  ฉบับ 
5. สําเนา ทะเบียนบาน   คูสมรสของผูกู     จํานวน 1  ฉบับ 

 
หลักฐานของ  ผูค้ําประกัน 
1. สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน หรือ  บัตรขาราชการ  ผูค้ําประกัน  จํานวน 1  ฉบับ 
2. สําเนา ทะเบียนบาน  ผูค้ําประกัน      จํานวน 1  ฉบับ 
3. สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน หรือ  บัตรขาราชการ  คูสมรสผูค้ําประกัน จํานวน 1  ฉบับ 
4. สําเนา ทะเบียนบาน   คูสมรสของผูค้ําประกัน     จํานวน 1  ฉบับ 

  

กรณี   คูสมรส “เสียชวีิต” ใหใช สําเนา ใบมรณะ 
 

 คูสมรส “หยา”  ใหใช สําเนา ใบหยา 
 

 เปลี่ยน คาํนําหนานาม จาก  “นาง”  เปน “ นางสาว”  ตองสําเนาหนังสือที่นายทะเบียน 
      ครอบครัวรับรองประกอบการขอกูดวย 
 
หมายเหต ุ    สําเนาทุกฉบบั  ใหเจาของบัตร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง และการลงลายมือชื่อ
จะตองใหเหมือนกันทั้งหมด 
 
 

หลักฐานประกอบสัญญา เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   มีดังน้ี 
 

 -  สําเนา สมุด ธนาคารกรุงไทย    ดานที่มีชื่อ  ผูกู    จํานวน 1  ฉบับ 
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สิทธิ และ ประโยชน  ของสมาชิกที่จะไดรับ 

1. ระเบียบฯ วาดวย  หุน 
     * สมาชิกทุกคนตองสงคาหุนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก ราย 
     เปนเดือน ตามเกณฑของเงินเดือนรายเดือนตามบัญชีถือจายของ 
     สมาชิก โดยไมรวมรายไดอ่ืนๆ  

• สมาชิก ขาราชการที่ไดสงคาหุนมาแลวไมนอยกวา 240 เดือน  
หรือ เปนจํานวนเงินไมนอย 400,000 บาท     และ สําหรับสมาชิก
ที่เปนลูกจางประจํา    จํานวนเงินไมนอยกวา  200,000  บาท .
ตองไมมีหน้ีสินกับสหกรณจะงดสงคาหุนรายเดือนก็ได   หากมี
หนี้สินอยูจะลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได  แตตองไมต่ํา
กวาอัตราต่ําสดุของคาหุนรายเดือนที่กําหนดไว (500 บาท)  โดย
แจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ/. 

2. ระเบียบฯ วาดวย  ทุนสงเสริมการศึกษา บุตร ของสมาชิก 
     มีทุน  3 ระดับ คือ  
     ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,000  บาท 
     ระดับมัธยมศกึษา ทุนละ 1,500  บาท 
     ระดับอุดมศึกษา  ทุนละ 2,000  บาท  
3. ระเบียบฯ วาดวย  การใชทุนเพือ่ใหสวัสดิการสงเคราะห สมาชิก บิดา 
     มารดา คูสมรส และ บตุร ของสมาชิกที่เสียชวีติ 
 - สมาชิก   เสียชีวติทุกสาเหตุ      ไดรับเงินชวยเหลือ 100,000  บาท 
 - บิดา / มารดา/ บุตร เสียชีวติทุกกรณี          ไดรับเงินชวยเหลือ รายละ 3,000   บาท   
 - คูสมรส   เสียชีวติทุกรณี ไดรับเงินชวยเหลือ ดังนี้   
     เปนสมาชิก  1-5   ป    ใหไดรับ 10,000   บาท 
      “  6-10  ป     ใหไดรับ 15,000   บาท 
      “  11-15 ป   ใหไดรับ 20,000    บาท 
      “  16  ขึ้นไป  ใหไดรับ      25,000   บาท 

- กรณีที่สมาชิกเกษียณอายุราชการ 60  ป  ใหจายเปนเงินของขวัญรายละไมเกิน 
1,000  บาท 

 
 
 
 

*/*/*/*/* 
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การคํานวณเงินปนผลประจําป 

คิดเปน   2   ขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่1. นํายอดเงินหุนรวม ณ 30 กันยายน ของปที่แลว คูณ อัตราเงินปนผล  
ตัวอยาง ยอดเงินหุนรวมป 2550 มี 150,000  คูณ  6  % ไดเทากับ  9,000  บาท  
ขั้นตอนที่2. นํายอดเงินหุนประจําปนี้ คูณ อัตราเงินปนผล  คูณระยะเวลา หาร 12 
ตัวอยาง  

งวดที ่ เดือน จายคาหุน คํานวณปนผล ไดรับ 
1 ต.ค.50 2,000 2,000*6/100*11/12 110 
2 พ.ย.50 2,000 2,000*6/100*10/12 100 
3 ธ.ค.50 2,000 2,000*6/100 *9/12 90 
4 ม.ค.51 2,000 2,000*6/100 *8/12 80 
5 ก.พ.51 2,000 2,000*6/100 *7/12 70 
6 มี.ค.51 2,000 2,000*6/100 *6/12 60 
7 เม.ย.51 2,000 2,000*6/100 *5/12 50 
8 พ.ค.51 2,000 2,000*6/100 *4/12 40 
9 มิ.ย.51 2,000 2,000*6/100 *3/12 30 
10 ก.ค.51 2,000 2,000*6/100 *2/12 20 
11 ส.ค.51 2,000 2,000*6/100 *1/12 10 
12 ก.ย.51 2,000 ไมครบเดือนไมคํานวณ 0 
  แตจะคํานวณปตอไป  12เดือน 660 

 ☺   ใหนํา ขั้นตอนที่1. +ขั้นตอนที่ 2 .  ( 9,000+660 = 9,660   บาท) 

 
การคํานวณเงินเฉลี่ยคืน 

ใหนํายอดเงินดอกเบี้ยสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551  คูณ ดวย อัตราเงินเฉลีย่คืน 
ตัวอยาง              35,000  คูณ   8  %    =   2,800  บาท 
 
สรุป   สิ้นป  2551  ไดรับเงินปนจํานวน  9,660  บาท  เงินเฉลี่ยคืน 2,800 บาท รวม 12,460  บาท 
 

☺☺☺☺ 
 

  สมาชิกสามารถติดตอ สอบถามรายละเอียด ได ที่ โทร. 055-514143 ,055-512370  
ในเวลาราชการ 
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