


1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
3. ก เป็นข้าราชการประจ าการ หรือข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง ประจ า หรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน                             
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ

ข  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจ าที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานคุรุสภา             
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ

ค  เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ าของสหกรณ์น้ี 
4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน



 สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ทุกวันท าการของเดือนนั้นๆ จะได้รับการพิจารณารับเข้าเป็น
สมาชิกในเดือนถัดไป

 หากผู้สมัครเคยเป็นสมาชิก และลาออกไปแล้ว จะสมัครใหม่ต้องเป็นผู้ลาออกไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 จะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 100 บาท ส าหรับสมาชิกที่เคยลาออกและสมัครใหม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายละ 200 บาท

 ต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์อย่างน้อยคนละ 1 บัญชี (ส าหรับโอนเงินปันผล เงินกู้และเงินสวัสดิการต่างๆ 
เข้าบัญชี)



 สมาชิกสามัญต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือน ดังนี้

 ช าระค่าหุ้นโดยวิธีหัก ณ ที่จ่าย
 สมาชิกสมทบสามารถถือหุ้นได้สูงสุด 100,000 บาท

อัตราเงินเดือน อัตราถือหุ้นรายเดือน (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



 งดช าระค่าหุ้นรายเดือนได้เมื่อช าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 240 เดือนและมีค่าหุ้นจ านวน 100,000 บาท             
ไม่มีหนี้ในฐานะผู้กู้

 สมาชิกที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุจากงานประจ า หรือเป็นสมาชิก
สหกรณ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีจ านวนหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สามารถถือหุ้นรายเดือนในอัตรา
เดือนละ 500 บาท โดยยื่นค าขอต่อคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด

 กรณีจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกสามารถยื่นหนังสือ             
แสดงความจ านงต่อคณะกรรมการด าเนินการ

 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์จะน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิก
ผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์



 บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก
 ใบสมัครสมาชิก และทะเบียนสมาชิก
 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์
 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย
 ส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง / โอนย้าย
 สลิปเงินเดือน
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 ส าเนาทะเบียนบ้าน
 ส าเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
 ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทยหน้าที่มีเลขที่บัญชี 



‡ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ ากัด 
‡ หน่วยบริการอ าเภอแม่สะเรียง
‡ หน่วยบริการอ าเภอแม่ลาน้อย
‡ หน่วยบริการอ าเภอขุนยวม
‡ หน่วยบริการอ าเภอปางมะผ้า
‡ หน่วยบริการอ าเภอปาย

โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า

หน่วยบริการอ าเภอปาย
(มีส านักงานเป็นของตนเอง)โรงเรียนขุนยวม

โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย

หน่วยบริการอ าเภอแม่สะเรียง
(มีส านักงานเป็นของตนเอง)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
แม่ฮ่องสอน จ ากัด



(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

(5) สิทธอิื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์



(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์

(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง



การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ 
สมาชิกคนใดมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง



 สมาชิกอาจท าหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่
ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่กรรมนั้น หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์สมาชิกต้องเป็นผู้ด าเนินการ
แต่งต้ังด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารได้ที่ส านักงานสหกรณ์ หรือหน่วยบริการอ าเภอตามที่
สมาชิกสะดวก พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานของผู้แต่งตั้งและผู้รับโอนประโยชน์ มอบให้กับ
สหกรณ์ถือไว้

 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้วก็ต้องท า
เป็นหนังสือตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานของผู้แต่งตั้งและผู้รับ
โอนประโยชน์คนใหม่ พร้อมทั้งมอบให้กับสหกรณ์ถือไว้


