
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
- กู้ได้ 1 เท่าของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
- ชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน 40 งวด
- กรณีจะขอกู้ใหม่ต้องชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินผ่านเคร่ือง ATM 
- กู้ได้ 100 % ของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
- ชำระหนี้เป็นเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ของวงเงิน
   ที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่ต่ำกว่า  2,500  บาท
- ทำสัญญากับสหกรณ์สองปีครั้งแต่รับเงินกู้ได้ไม่จำกัด
   จำนวนครั้ง โดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่ภายใน 2 ปี

คุณสมบัติสมาชิกผู้กู้เงินทุกประเภท
- ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 3 เดือน สำหรับสมาชิกที่
  ลาออกแล้วสมัครใหม่ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 1 ปี   
- ชำระค่าหุ้นและเงินชำระหนี้ โดยวิธีหัก ณ ที่จ่าย
  หรือตามที่ คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
- ไม่เคยถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงก่อนขอกู้ หรือ 
  ไม่เคยผิดนัดงวดชำระหนี้หรือค้างส่งเงินงวดชำระหนี้
- สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหัก
  ค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 15 % 
- อายุไม่เกิน 75 ปี

:: รายชื่อกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 48 ::
1. นายปรีชา  ดุลยการัณย์
2. นายเลิศศักดิ์  หมีนหวัง
3. นายจำแนก  เรืองติก
4. นายสมนึก  ศรีนคร
5. นายกมล  แก้วคำ
6. นางเจียมจิตร  อนุวัฒนวงค์
7. นายสุรทิน  บิลยะแม
8. นายเรวัต  จิตต์หลัง
9. นายสัญชัย  ฝาละเหย็บ
10. นายมังกร  พงศ์สุชาติ
11. นายเสรี  ศรียาเทพ
12. นายบาดี  ง๊ะสมัน
13. นายวุฒิพล  ทองน้อย
14. นายสุริยา  สนูบุตร
15. นายมานิตย์  สาจิ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3

กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

:: 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

แผนกลยุทธสหกรณ
์

วิสัยทัศน์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มีความมั่นคง โปร่งใส 
  บุคลากรและระบบพัฒนาก้าวทันเทคโนโลยี มีบริการเป็นเลิศ

พันธกิจ
- พัฒนาโครงสร้างการดำเนินงาน ด้านการบริการจัดการ
  และด้านบุคลากรให้ทันสมัย
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี
- จัดส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ และบริการที่เป็นประโยชน์
- เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายและขบวนการสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสตูล จำกัด
ยินดีต้อนรับ 



:: สวัสดิการสมาชิก :: 
สมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ 
จ่ายให้สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 10 ปี 
โดย 10 ปีแรกจ่าย 5,000 บาท หลังจาก 10 ปีแรกจ่ายปีละ 
1,000 บาท

เสียชีวิตกรณีเจ็บป่วย
- สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต 200,000 บาท
- เงินโครงการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต (ชสต.) 200,000 บาท

เสียชีวิตกรณีได้รับอุบัติเหตุ
- สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต 400,000 บาท
- เงินโครงการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต (ชสต.) 200,000 บาท

:: เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ::

รายละ  5,000 บาท
รายละ  10,000 บาท          
รายละ  15,000 บาท
รายละ  3,000 บาท

    
เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี
เป็นสมาชิก 5-10 ปี
เป็นสมาชิก 10 ปี ข้ึนไป
เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก

:: เงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต :: 

จ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ตามเงื่อนไข ดังนี้
- พักรักษาตัว 1-3 คืน
- พักรักษาตัว 4 คืนข้ึนไป

:: สมาชิกเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ::

จ่าย  1,000  บาท
จ่าย  2,000  บาท

จ่าย  3,000  บาท

สวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร
- สหกรณ์จ่ายครั้งละ 1,000 บาท ไม่เกิน 3 คน (ส่งสำเนาสูติบัตร
  และสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก)

สวัสดิการสมาชิกโสด
- สมาชิกโสด อายุ 55 ปีข้ึนไป

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
- อนุมัติงบประมาณประจำปีในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

:: อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ::

:: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 6.75 บาทต่อปี ::

เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์เพ่ืออนาคต

ร้อยละ  3.00  บาทต่อปี
ร้อยละ  4.00  บาทต่อปี
ร้อยละ  3.25  บาทต่อปี

:: การให้เงินกู้แก่สมาชิก ::
- ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 3 เดือน 
- สำหรับสมาชิกที่ลาออกแล้วสมัครใหม่ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 
  12 เดือน

ใช้บุคคลค้ำประกัน 
- กู้ไม่เกิน 200,000 บาท ค้ำประกัน 1 คน       
- กู้เกิน 200,000 ไม่เกิน 500,000 บาท ค้ำประกัน 2 คน       
- กู้เกิน 500,000 ไม่เกิน 800,000 บาท ค้ำประกัน 3 คน       
- กู้เกิน 800,000 ไม่เกิน 1,500,000 บาท ค้ำประกัน 4 คน       
- กู้เกิน 1,500,000 ไม่เกิน 2,000,000 บาท ค้ำประกัน 5 คน

- ชำระคืนไม่เกิน  อายุตัว  75  ปี 
- กรณีมีหนี้เก่าและกู้เต็มสิทธ์ิแล้วต้องชำระมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
  12 งวด จึงจะกู้ใหม่ได้

เงินกู้สามัญ  กู้ได้ไม่เกิน  2,000,000  บาท 

เงินกู้เพ่ือสวัสดิการ กู้ได้ไม่เกิน  500,000  บาท 

เงินกู้พิเศษ 
- กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
- ที่ดินโฉนด/น.ส.3 ก หลักทรัพย์สามารถค้ำประกันได้ 


