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คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายมังกร  พงศ์สุชาติ
นายวุฒิพล  ทองน้อย
นายเรวัต  จิตต์หลัง 
นายมานิตย์  สาจิ
นายสุรทิน  บิลยะแม

ประธานกรรมการศึกษาฯ
กรรมการศึกษาฯ
กรรมการศึกษาฯ 
กรรมการศึกษาฯ
กรรมการศึกษาฯ

คู่มือสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

นายสามารถ  สามัญ
น.ส.ชลิษา  หนุนอนันต์
นางละออ  ดวงจันทร์
นางฉายา  สามัญ
นางนิชธาวัลย์  หมันเหตุ
น.ส.เดือน  ลิมาน
นายปริญญา  จันทร์จักษุ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

นายปรีชา  ดุลยการัณย์
นายอัครินทร์  กุลวัฒน์ธนศิริ
น.ส.ขวัญใจ  กาญจนประพันธ์

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

รวบรวมเนื้อหาโดย



         การจัดทำคู่มือสมาชิกเล่มนี้ สืบเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด 
ได้มีการจัดการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการปรับการให้บริการ
แก่สมาชิกทุกท่านให้ดียิ่งขึ้น
         ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดประชาสัมพันธ์กิจการเกี่ยวกับสหกรณ์ ซึ่งสมาชิก
ทุกท่านสามารถศึกษาและค้นหาข้อมูลอันเกี่ยวข้องในกิจการสหกรณ์ เช่น ข้อบังคับ
ระเบียบ ข่าวสาร รวมทั้งแบบคำร้องต่าง ๆ อีกมากมายที่ www.stt-coop.com
         ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกรับทราบข้อบังคับและระเบียบที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
และเกิดความสะดวกในการศึกษาสหกรณ์จัดทำคู่มือสมาชิก โดยการย่อ ข้อบังคับ 
และระเบียบที่สมาชิกควรทราบ
         สหกรณ์หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก ไม่มากก็น้อย

คำนำ

(นายปรีชา  ดุลยการัณย์)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
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วันหยุดตามประเพณี
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

วันขึ้นปีใหม่
วันสหกรณ์แห่งชาติ
วันสงกรานต์(ตามราชการ)
วันฉัตรมงคล
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันปิยมหาราช
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันรัฐธรรมนูญ
วันมาฆบูชา
วันจักรี
วันแรงงานแห่งชาติ
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา 
วันอีดิลฟิตตรี
วันอีดิลอัฏฮา
วันสิ้นปีเก่า  
วันอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณี วันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่ 
ให้เจ้าหน้าที่หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป



สารบัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
การสมัครเป็นสมาชิก 
สิทธิของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
การขอโอนย้ายสภาพสมาชิก
การโอนเงินเข้าบัญชี
การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
การขอประนอมหนี้
สวัสดิการ
ขั้นตอนการใช้งานเว็บบริการสมาชิก
สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกสหกรณ์
วันหยุดตามประเพณี
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ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
458 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : 0-7471-1933 , 0-7473-0072
โทรสาร : 0-7477-2187  มือถือ : 086-4892410-14
E-mail : sttcoop2@gmail.com  เว็บไซต์ : www.stt-coop.com

จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกสหกรณ์

1. มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่น อุดมการณ์ 
   หลักการและ วิธีการสหกรณ์
2. ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
3. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์
   เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญ
   รุ่งเรือง มั่นคง
6. มุ่งมั่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ มีเงินก็มาฝาก  ลำบากก็มาถอน  เดือดร้อนก็มากู้ ”
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สหกรณ์ออมทรัพย์

หลักสหกรณ์สากล 7 ประการ

                สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์การเงิน บริหารและจัดการเยี่ยง
สถาบันการเงิน สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเปรียบได้กับเจ้าของสถาบันการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออม การให้สินเชื่อที่จำเป็น และสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกตามความเหมาะสม
                สหกรณ์ออมทรัพย์จะดำเนินการอย่างไรและมีอำนาจกระทำการใน
เรื่องใดได้บ้าง ต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ และข้อบังคับ
ของสหกรณ์นั้น ๆ ในฐานะที่สมาชิกทุกคนต่างเป็นเจ้าของสหกรณ์ ดังนั้นสมาชิกที่ดี
จึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามสมควร 
ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีความมั่นคงและอำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม

1. หลักเสรี
2. หลักประชาธิปไตย
3. หลักยุติธรรม
4. หลักเศรษฐกิจ
5. หลักความมั่นคง
6. หลักพัฒนาสังคม
7. หลักความเอื้ออาทร

เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ
ควบคุมการดำเนินงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย
จำกัดการถือหุ้นและผลประโยชน์ซึ่งจะได้จากหุ้น
แบ่งผลประโยชน์โดยธรรม
เผยแพร่อุดมการณ์ ส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์และชุมชน
เอื้ออาทรต่อชุมชน

หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ที่มีรูปถ่าย
   และทางราชการออกให้
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของผู้รับผลประโยชน์
7. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิก

การส่งเงินสงเคราะห์และคุ้มครองสมาชิก

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
            รวม  2  สมาคม  เป็นเงิน

ทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์และคุ้มครองสมาชิกเมื่อเสียชีวิตทุกกรณี
- สมาคมฌาปนกิจฯ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล 
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
- ได้รับเงินสงเคราะห์ รวมทั้งหมด

4,440.00  บาท
4,040.00  บาท
8,480.00  บาท

200,000.00  บาท
600,000.00  บาท
600,000.00  บาท

1,400,000.00  บาท
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อุดมการณ์สหกรณ์

วิสัยทัศน์

            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มีความมั่นคง โปร่งใส บุคลากร 
และระบบงานพัฒนาก้าวทันเทคโนโลยี มีบริการเป็นเลิศ

1. ดำเนินงานสหกรณ์ให้โปร่งใส เป็นธรรม
2. ดำเนินงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักการของสหกรณ์
3. เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายของสหกรณ์
4. ส่งเสริมการออม และการกู้เพื่อเพิ่มรายได้
5. นำวิถีทางสหกรณ์มาสนับสนุนวิทยฐานะ และเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก
6. สร้างศรัทธาให้เกิดกับสมาชิก สถาบันอื่น ๆ และสังคม ต่อสหกรณ์
7. ส่งเสริมหลักการพึ่งตนเอง

                คือ ความคิดที่เชื่อว่าการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของมวลสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขโดยการช่วยตนเองและช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน

นโยบายการดำเนินงานสหกรณ์

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

            ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สมาคมฯกำหนด ณ สำนักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในวันเปิดทำการ โดยสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่า 2 คน 
หรือกรรมการของสมาคมรับรอง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
   1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
   4. เงินค่าบำรุงรายปี 50 บาท
   5. เงินค่าสมัคร 100 บาท (เสียครั้งเดียวตลอดชีพ)
   6. เงินค่าสงเคราะห์รายศพเก็บไว้ล่วงหน้า 1,200 บาท จำนวน 12 ศพ ๆ ละ 
      100 บาท ปีต่อไปเก็บเพิ่มเท่าจำนวนศพที่เสียชีวิต ไม่เสียชีวิตไม่ต้องเก็บเพิ่ม
   7. กรณีคู่สมรสของสมาชิก ฯ ให้แนบทะเบียนสมรสด้วย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
  แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

1. เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ที่ตนสังกัดอยู่ ณ วันที่สมัคร
2. เป็นการรับสมัครสมาชิกตามอายุที่ต้นสังกัดกำหนดไว้ (ในแต่ละช่วงเวลา)
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การสมัครเป็นสมาชิก

สิทธิของสมาชิก

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  รายละ 100 บาท
4. สมาชิกส่งทุนเรือนหุ้นรายเดือน 5 % ของเงินได้รายเดือน
5. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์  โดยผ่านความเห็นชอบผู้บังคับ
   บัญชา ของ หน่วยงานนั้นๆ

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
5. สิทธิอื่นๆที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
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คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
4. มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์
5. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูลเท่านั้น
6. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
7. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
8. ต้องมีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฏหมาย
9. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด หรือ คู่สมรสที่ถูกต้องตาม
   กฏหมาย เท่านั้น
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หน้าที่ของสมาชิก

การขอเพิ่มหุ้น

สมาชิกขอลาออก

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

1. ยื่นคำร้องผ่านกรรมการประจำหน่วยหรือโดยตรงที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
    ครูสตูล  จำกัด
2. ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชำระเกินกว่าทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่
3. หากติดภาระค้ำประกันเงินกู้ต้องหาคนค้ำประกันใหม่มาเปลี่ยนให้เรียบร้อย

            สมาชิกขอส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มมากกว่าเกณฑ์ตามระเบียบสหกรณ์
ว่าด้วยหุ้น โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ขอเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราวได้ตาม
ความประสงค์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ประโยชน์ของการทำฌาปนกิจสงเคราะห์

          “การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า กิจการที่บุคคลหลายคนตกลง
เข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ และสงเคราะห์ 
ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น ซึ่งถึงแก่ความตายและ
มิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน
          การฌาปนกิจสงเคราะห์ มุ่งสงเคราะห์เฉพาะเมื่อมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอง นับว่าเป็นกลุ่มพลังของประชาชน 
ซึ่งเป็นรากฐานอันนำไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน และสังคมอย่าง
แท้จริง ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐกำกับดูแล มิให้เกิดการทุจริตฉ้อโกงภายใต้ 
“พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545”

            ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นที่พึ่งยามสุดท้ายของชีวิตเป็นหลักประกัน
ความมั่นคงให้ครอบครัว เมื่อมีความจำเป็นจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อมี
ความจำเป็น และยังถือได้ว่าเป็นการทำบุญร่วมกันอีกด้วย
            ทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ดังนี้ 
  1. มีเงินช่วยเหลืองานศพ
  2. มีเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
  3. เป็นทุนประกอบอาชีพ
  4. เป็นทุนการศึกษา
  5. ทายาทได้รับผลตอบแทนจากเงินสงเคราะห์ศพที่แน่นอน
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การของดหรือลดส่งเงินค่าหุ้น

การส่งคำร้องต่าง ๆ

การขอโอนย้ายสภาพสมาชิก
การขอย้ายไปต่างจังหวัด

1. ส่งชำระหุ้นไม่น้อยกว่า 240 เดือน หรือเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
2. ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์
3. สมาชิกสามารถขอลดหุ้นได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

1. สมาชิกเขียนคำร้องพร้อมแนบสำเนาคำสั่งย้าย
2. นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
3. ที่ประชุมอนุมัติแล้วทำหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ฯที่สมาชิกขอโอนย้ายไป

            สมาชิกยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภายในวันที่ 16 ของเดือน 
เจ้าหน้าที่จะรวบรวมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภายในวันที่ 
20 ของทุกเดือน เช่น
1. สมาชิกเข้าใหม่และลาออก
2. สมาชิกโอนย้ายภายในและภายนอกจังหวัด
3. คำร้องเปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้
4. คำร้องขอผ่อนผันการชำระหนี้ เป็นต้น

สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ                             
3. เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรส หรือบิดามารดา ของสมาชิก
4. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูล
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
6. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
7. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่เคยเป็นสมาชิก
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
2. เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม 
   สำนักงานพุทธศาสนา  ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ และกระทรวง
   อื่น ๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดสตูล 
3. เป็นลูกจ้าง ซึ่งทำงานประจำสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสตูล
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การขอย้ายมาจากต่างจังหวัด

1. รับหนังสือจากสหกรณ์ฯต้นสังกัดของสมาชิกที่ขอโอนย้ายพร้อมใบสมัครแบบโอน
2. นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
3. ที่ประชุมอนุมัติแล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ กรณีมีหนี้ให้ยื่นคำขอกู้พร้อมทั้งทำสัญญา
   เงินกู้
4. เมื่อสมาชิกทำสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้วสอบถามยอดสหกรณ์ฯต้นสังกัด เพื่อตัด
    โอนเงินชำระหนี้ส่วนที่เกินกว่าหุ้นจึงถือว่าเสร็จสิ้นการโอนสภาพสมาชิก
5. กรณีที่สมาชิกมีแต่ทุนเรือนหุ้นให้ออกหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ฯต้นสังกัดสมาชิก
   ว่าได้รับสมัครการเป็นสมาชิกแล้วจึงขอให้สหกรณ์ฯ โอนทุนเรือนหุ้นมาให้
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4. เมื่อสหกรณ์ฯใหม่พิจารณารับโอนย้ายแล้ว ให้สมาชิกผู้ขอโอนติดต่อกับสหกรณ์
   ใหม่ เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก กรณีที่มีหนี้ให้ยื่นคำขอกู้พร้อมทั้งทำสัญญาเงินกู้
5. แจ้งยอดขอตัดโอน เมื่อสหกรณ์ฯใหม่โอนเงินชำระหนี้ส่วนที่เกินกว่าหุ้นให้ จึงถือ
   ว่าเสร็จสิ้น การโอนสภาพสมาชิก
6. กรณีที่สมาชิกมีแต่ทุนเรือนหุ้นให้สหกรณ์ฯที่สมาชิกโอนไปมีหนังสือรับรองเป็น
   สมาชิกแล้ว จึงโอนทุนเรือนหุ้นไป
7. ในระหว่างดำเนินเรื่องขอโอนสมาชิกนี้ สหกรณ์ฯอาจระงับการเก็บค่าหุ้นและเงิน
   งวดชำระหนี้ไว้ชั่วคราวกว่าจะทราบผลการโอนสมาชิกต้องไม่เกิน กำหนด 60 วัน

ขั้นตอนการใช้งานเว็บบริการสมาชิก

4. สวัสดิการทุนศึกษาบุตรสมาชิก ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอนุมัติ
5. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกไม่มีคู่สมรส (ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และ
   ต้องยื่นแบบ คำขอรับเงินภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์) 
   จะได้รับเงิน รายละ 3,000 บาท ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอนุมัติ

1. เข้าใช้งานที่  www.stt-coop.com
2. หน้าจอแรกในส่วน สำหรับสมาชิก กรอกเลขที่สมาชิกและรหัสผ่าน ซึ่ง
   รหัสผ่านสมาชิก ต้องติดต่อขอรับด้วยตนเองที่สหกรณ์เท่านั้น
3. เมื่อสมาชิกกรอก เลขที่สมาชิก และรหัสผ่านถูกต้องจะเข้าสู่หน้าหลักของ
    เว็บบริการสมาชิก
4. เลือกเมนูข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
   - ข้อมูลส่วนตัว
   - บัญชีเงินฝาก
   - สัญญาเงินกู้
   - การค้ำประกัน
   - การส่งหุ้น
   - เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
   - รายการส่งเรียกเก็บประจำเดือน
   - คำนวณสิทธิการกู้
   - คำนวณการส่งเงินกู้
5. การเปลี่ยนรหัสผ่าน สมาชิกสามารถ
   ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วนตนเอง
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การโอนเงินเข้าบัญชี

            สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เพื่อ
ซื้อหุ้นพิเศษ ชำระหนี้เงินกู้ ฝากออมทรัพย์ โดยผ่านธนาคารต่าง ๆ โดยสมาชิกจะ
ต้องเก็บเอกสารส่งเงินที่ธนาคารออกให้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบภายหลัง 

เมื่อสมาชิกโอนเงินจะต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบทางโทรศัพท์ทันที ที่หมายเลข 

074-711933 , 074-730072 , 074-772187
หรือ 086-4892410-14  โดยแจ้งชื่อธนาคาร
และจำนวนเงินที่โอน   พร้อมบอกวัตถุประสงค์

ในการโอนเงินให้ทราบด้วย นะค่ะ

ธนาคาร/สาขา
กรุงไทย - สาขาสตูล
ออมสิน - สาขาสตูล
ธนชาต - สาขาสตูล

เลขบัญชี - ออมทรัพย์
910-1-12454-4
0-5102031485-5
426-6-00194-5
           

เลขที่บัญชี - กระแสรายวัน
910-6-00174-2
0-0110200141-7
426-3-00059-2
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สวัสดิการ
สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

1. สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย จ่ายให้สมาชิกในวงเงิน 200,000 บาท
2. สวัสดิกสมาชิกเสียชีวิต กรณีอุบัติเหตุิ จ่ายให้สมาชิกในวงเงิน 400,000 บาท
3. สหกรณ์ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ่ายให้ รายละ 200,000 บาท
4. สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก 
   - เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี สหกรณ์จ่ายค่าฌาปนกิจศพรายละ 5,000 บาท
   - เป็นสมาชิก 5 - 10 ปี สหกรณ์จ่ายค่าฌาปนกิจศพรายละ 10,000 บาท
   - เป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป สหกรณ์จ่ายค่าฌาปนกิจศพรายละ 15,000 บาท
   - บุคคลในครอบครัวสมาชิก สหกรณ์จ่ายค่าฌาปนกิจศพรายละ 3,000 บาท

สวัสดิการอื่น ๆ ของสมาชิก

1. สวัสดิการมีบุตรใหม่  สหกรณ์จ่ายเมื่อสมาชิกมีบุตรใหม่ 1,000 บาท/คน 
   โดยเบิกภายใน 1 ปี ไม่เกิน 3 คน
2. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล 1-3 คืน จ่าย 1,000 บาท ตั้งแต่ 
   4  คืน ขึ้นไป จ่าย 2,000 บาท
3. สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ-ออกจากงาน เป็นสมาชิก 10 ปีแรก จ่าย 
    5,000 บาท ปีที่ 11 จนถึงเกษียณหรือออกจากงาน จ่ายปีละ 1,000 บาท 
   (หากเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี จะไม่จ่าย)  
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การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

การปิดบัญชี

- ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
- ยื่นคำร้องขอเปิดบัญชีที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
- เปิดบัญชีครั้งแรก ต้องฝากไม่น้อยกว่า 100 บาท
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การขอผ่อนผันส่งเงินงวดชำระหนี้

การขอประนอมหนี้

1. เขียนแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนด
2. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
3. ขอผ่อนผันส่งเงินงวดชำระหนี้ได้เฉพาะต้นเงินเท่านั้น
4. ขอผ่อนผันได้ปีละ 2 งวด ในทุกสัญญา (ยกเว้น ฉ.ฉ.)
5. ต้องชำระดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือนระหว่างขอผ่อนชำระหนี้
6. อยู่ในระหว่างขอผ่อนผันขอกู้เงินทุกประเภทไม่ได้

คุณสมบัติ
1. เป็นสมาชิกที่ค้างชำระไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน
2. เป็นสมาชิกที่รับสภาพหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน
3. เป็นสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ และได้รับเงินบำนาญ 
   ต่ำกว่าเงินเดือนเดิมที่รับ

หลักฐาน
1. แบบคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
2. สลิปเงินได้รายเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด
3. ส่งคำขอไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน

- สมาชิกที่ประสงค์จะปิดบัญชีต้องมาติดต่อสหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบ
   อำนาจได้
- ต้องนำสมุดคู่ฝากมาด้วย
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กรณีสมุดคู่ฝากหาย

การฝากเงิน

- เขียนบันทึกข้อความขอออกสมุดเงินฝากเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย พร้อม
   แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ยื่นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บ
   ไว้เป็นหลักฐาน
- เจ้าหน้าที่จะเปิดเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท

- ผู้ฝากหรือผู้อื่นนำเงินมาฝาก ณ สำนักงานสหกรณ์ โดยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
- โอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ที่สหกรณ์ได้ทำการเปิดบัญชีไว้และแจ้งให้
   ทางสหกรณ์ทราบด้วย เมื่อทางสหกรณ์ตรวจสอบยอดเงินโอนในบัญชีถูกต้อง
   แล้วและอยู่ในเวลาทำการของสหกรณ์จะนำเข้าบัญชีเงินฝากให้ หากเลยเวลา 
   ทำการไปแล้ว จะนำเข้าฝากในบัญชีในวันทำการถัดไป
- หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน สมาชิกที่ประสงค์จะให้หักรายเดือน ณ ที่จ่าย แจ้งความ
   ประสงค์ได้ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
- ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากทางสหกรณ์ต้องเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ก่อนถึงจะนำ
   เข้าบัญชีของผู้ฝากให้
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การถอนเงิน ณ สำนักงานสหกรณ์

สมาชิกมาถอนเงินด้วยตนเอง
- ยื่นสมุดเงินฝากพร้อมแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการถอนแก่เจ้าหน้าที่
- ONE  STOP  SERVICE
- ต้องนำสมุดคู่ฝากมาด้วย

กรณีมอบอำนาจ           
- ต้องนำสมุดคู่ฝากมาด้วย
- สมาชิกลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
- บัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน ของเจ้าของบัญชีและผู้รับมอบฉันทะ


