
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  

คุณสมบัติ 

 - เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 

หรือเป็นคู่สมรส บุตร และบิดามารดาของสมาชิกสามัญ  

 - รับอายุไม่เกิน 55 ปี          

          3. สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

          สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์        

แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

คุณสมบัติ 

 - เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ หรือเป็นคู่สมรส 

บุตร และบิดามารดาของสมาชิกสามัญที่สมัครเป็นสมาชิก

ของสมาคมแล้ว   

 - รับอายุไม่เกิน 55 ปี 

4. สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์          

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) 

คุณสมบัติ 

  - เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ หรือเป็นคู่สมรส 

บุตร และบิดามารดาของสมาชิกสามัญที่สมัครเป็นสมาชิก

ของสมาคมแล้ว   

  - รับอายุไม่เกิน 55 ปี  

5. สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท) 

 - เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 

หรือเป็นคู่สมรส บิดามารดา บุตร บุตรบุญธรรมของสมาชิก 

 - รับอายุไม่เกิน 70 ปี (ระยะเวลาการรรับสมัคร      

ตามประกาศของ สส.สท) 

  

 

การถอืหุน้ 

สมาชิกสามัญต้องส่งหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์นี้ 

อัตราเงนิเดือน 
 อัตราถือหุน้ 

รายเดือน(บาท) 

ไม่เกิน 15,000 บาท  400 

เกินกว่า 15,001 บาท ถึง 20,000 บาท  500 

เกินกว่า 20,001 บาท ถึง 25,000 บาท  600 

เกินกว่า 25,001 บาท ถึง 30,000 บาท  750 

เกินกว่า 30,001 บาท ถึง 35,000 บาท  900 

เกินกว่า 35,001 บาท ถึง 40,000 บาท  1,050 

เกินกว่า 40,001 บาท ถึง 45,000 บาท  1,200 

เกินกว่า 45,001 บาท ถึง 50,000 บาท  1,350 

เกินกว่า 50,001 ขึ้นไป 1,500 

 สมาชิกที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือเกษียณอายุ

ราชการหรือเกษียณอายุจากงานประจ า หรือเป็นสมาชิก

สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีจ านวนหุ้นไม่น้อยกว่า 

100,000 บาท สามารถยื่นความประสงค์ขอถือหุ้นรายเดือน            

ในอัตราเดือนละ  500 บาท ได้ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 

หลักประกนัเพือ่ความมัน่คงของสมาชิก 

สหกรณ์ได้มีบริการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคง

ของสมาชิก ดังนี้ 

1. ท าประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์ รับสมาชิกอายุไม่เกิน 

65 ปี (ผู้ที่จะท าประกันต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่) 

  - กรมธรรม์ ที่ 1 ทุนประกันชีวิต 500,000 บาท      

ทุนอุบัติเหตุ 500,000 บาท  

  - กรมธรรม์ ที่ 2 ทุนประกันชีวิต 500,000 บาท      

ทุนอุบัติเหตุ 500,000 บาท 

 

 

โมบายแอพพลเิคชัน่สหกรณ์ 

สามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่ 
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ประโยชนท์ีส่มาชกิจะไดร้บั 

 เงินปันผล เมื่อสิ้นปีบัญชีและผลการด าเนินงาน           

มีก าไร สหกรณ์จะจัดการประชุมใหญ่ และจัดสรรก าไรสุทธิ

จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ ช าระแล้วให้แก่สมาชิก              

ใน อัตราไม่ เกิ น อัตราสู งสุดที่ สหกรณ์ก าหนดไว้              

ในกฎกระทรวง ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้น             

เต็มจ านวน  

 เงินเฉลี่ยคืน เมื่อสิ้นปีบัญชีสหกรณ์จะจัดสรร

ก าไรสุทธิ จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน

จ านวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกได้ส่งให้แก่สหกรณ์        

ในระหว่างปี อัตราเงินเฉลี่ยคืนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ 

ไม่จ าเป็นต้องเท่ากันทุกปี สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวด

ช าระหนี้ในปีใด จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น 

 ดอกเบี้ยเงินฝาก สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก       

ในอัตราที่สูงกว่าหรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป และดอกเบี้ย              

เงินฝากออมทรัพย์ยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อีกด้วย 

 ดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก        

ใน อัตราที่ต่ า เพื่ อช่ วยเหลือสมาชิก ทั้ งนี้ ให้ เป็น ไป                

ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ 

 สวัสดิการ สหกรณ์มีการจัดสวัสดิการต่างๆ        

เพื่อช่วยเหลือสมาชิก โดยสามารถยื่นเอกสารค าขอ

มายังสหกรณ์ 

คุณสมบตัขิองสมาชกิสามญั 

 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

 เป็นข้าราชการประจ าการ หรือข้าราชการบ านาญ 

หรือลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจ าที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับ    

การจัดการศึกษาสั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานคุรุสภาในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

 อายุไม่เกิน 50 ปี ณ วันที่สมัคร กรณีสมาชิกที่เคย

ลาออกไปแล้วสมัครใหม่ รับอายุไม่เกิน 55 ปี 

ขัน้ตอนการสมคัรสมาชิกสามญั 

   1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมทั้ง

แนบเอกสารการสมัคร ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   2  ฉบับ 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  2  ฉบับ 

 ส าเนาทะเบียนสมรส/หย่า  1  ฉบับ 

 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)  1  ฉบับ 

 ส าเนาค าสั่งบรรจุ  1  ฉบับ 

 ส าเนาสลิปเงินเดือน  1  ฉบับ 

 ส าเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย  1  ฉบับ 

2. แนบเงินส าหรับเปิดบัญชี เงินฝากกับสหกรณ์ 

ประเภทออมทรัพย์  เปิดไม่ต่ ากว่า 100 บาท ส าหรับ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายละ 100 บาท สมาชิกที่เคยลาออก

และสมัครใหม่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายละ 200 บาท 

(สหกรณ์จะเรียกเก็บในใบเสร็จเดือนแรก) 

 

3. ยื่นใบสมัครได้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรั พย์ครู

แม่ฮ่องสอน จ ากัด หรือหน่วยบริการอ าเภอ 

สทิธขิองสมาชกิ 

 1. เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม ใ หญ่  เ พื่ อ เ ส น อค ว า ม คิ ด เ ห็ น ห รื อ              

ออกเสียงลงคะแนน 

 2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

 3. เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 4. ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์ 

 5. สิทธิอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

หนา้ทีข่องสมาชกิ 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่ง

ของสหกรณ์ 

 เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 

 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์     

เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 

 สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

 ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์

ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

 
 
 

 


