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“สหกรณ”์

ต า มพ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ส ห ก รณ ์

พ.ศ.2542 หมายความว่า  คณะบคุคล

ซ่ึงร่วมกันด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์

ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือ

ตนเองและชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั และได้

จดท ะ เ บี ยนตามพร ะ ร า ชบัญญั ติ

สหกรณ์



ประวติัความเป็นมา 

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ

จงัหวดันครศรธีรรมราช จ ากดั

สหกรณ์จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2525 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

ขณะจดทะเบียนสมาชิก 102 คน มีทนุเรือนหุน้ 145,800 บาท  

โดยนายยทุธนา  ศิลปรัสมี  ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสขุ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนั้นด ารงต าแหน่ง สว .บส.       

เป็นผู้เ ร่ิมก่อตั้งมีความมุ่งหมายเพื่อประกอบธุรกิ จในการ

ส่งเสริมการออมทรัพย์ ในหมู่สมาชิกซ่ึงเป็นขา้ราชการและ

ลกูจา้งประจ าในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุภายในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ดว้ยวิธีส่งเงนิสะสมรายเดอืน โดยก าหนดตาม

สว่นแห่งรายได ้ท าใหส้มาชกิพน้จากภาระหนีส้ินภายนอก ซ่ึงเป็น

ภาระหนัก โดยจัดใหเ้งินก ูเ้พื่อการ อันจ าเป็นตามวัตถุประสงค ์

และส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกให้ได ้ผลดีและ

กวา้งขวางมัน่คง

โดย วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณส์ิ้นสดุ  

ณ  วนัที่ 31  ธนัวาคม  ของทกุปี



วตัถปุระสงค์

• สง่เสริมใหส้มาชกิออมทรพัยโ์ดยชว่ยใหส้ามารถสงวนสว่นแห่ง

รายไดข้องตนไวใ้นทางอนัมัน่คงและไดร้บัประโยชนต์ามสมควร

• สง่เสริมการชว่ยตนเองและชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชกิ

• รับฝากเงนิจากสมาชิก หรือสหกรณอ่ื์น หรือสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหห์รือนิติบคุคล ซ่ึงมีบคุลากรหรือลกูจา้งไม่นอ้ยกว่า 

กึ่งหนึง่เป็นสมาชกิของสหกรณ์

• ใหเ้งนิก ูแ้กส่มาชกิ

• ใหส้หกรณอ่ื์นกูยื้มเงนิ

• ใหส้วสัดกิารและการสงเคราะหต์ามสมควรแกส่มาชกิและ

ครอบครวั

• ใหค้วามชว่ยเหลือทางวิชาการแกส่มาชกิ เป็นตน้



คณุสมบติัของ

สมาชิก

สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดันครศรีธรรมราช 

จ ากดั มี 2 ประเภท คือ

1. สมาชิกประเภทสามัญ ประกอบด้วย ข ้าราชการ , 

ลูกจ้างประจ า  ,  พนักงานราชการ ,  พนักงานกระทรวง

สาธารณสขุ , ขา้ราชการบ านาญสงักดักระทรวงสาธารณสขุและ

รับบ านาญที่จังหวัดนครศรีธรรมราช , เจา้หนา้ที่สหกรณ์ฯ , 

เจา้หนา้ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์

สาธารณสขุจังหวัดนครศรีธรรมราช , ลกูจา้งชัว่คราว(ราย

เดือน )  แล ะ ไม่ เ ป็นสมาชิก ในสหกรณ์ออมทรัพย์ อ่ื นที่ มี

วตัถปุระสงคใ์นการใหก้ ูยื้มเงนิ

2. สมาชิกประเภทสมทบ  ประกอบดว้ย เป็นลกูจา้งชัว่คราว

สั ง กั ด ห น่ ว ย ง า น ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า รณ สุข ใ น จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช และ เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบตุรที่

บรรลนุติภิาวะของสมาชกิ



สิทธิของสมาชิก

สิทธิในฐานะสมาชิก ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือชื่อของ

ตนในทะเบียนสมาชิก กับช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้น

ตามจ านวนที่จะถือครบถว้นเมื่อไดป้ฏิบัติดงันี้ แล้วจึงจะถือว่าได ้

สิทธิในฐานะสมาชกิ มดีงันี้

• เขา้ร่วมประชมุใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียง

ลงคะแนน

• เขา้ชือ่เรียกประชมุใหญ่วิสามญั

• เสนอหรือไดร้บัเลือกเป็นกรรมการด าเนนิการสหกรณ์

หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์

• ไดร้บับริการทางธรุกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

• สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์



การขาดจาก

สมาชิกภาพ

สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหต ุดงัตอ่ไปนี้

• ตาย

• ลาออก

• เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือเสมอืนไรค้วามสามารถ

• ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย

• ถกูออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยมคีวามผดิ

• ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์



คณุสมบติัการเป็น

สมาชิกประเภทสามญั

ขา้ราชการ , ลกูจา้งประจ า , พนักงานราชการ , 

พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ , ขา้ราชการบ านาญสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขและรับบ านาญ ท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราช , เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ , เจา้หนา้ท่ี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์

สาธารณสขุจงัหวดันครศรีธรรมราช , ลกูจา้งชัว่คราว

(รายเดือน) ท่ีมีสัญญาจา้งไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปีสังกัด

กระทรวงสาธารณสขุและด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช



(1) พยาบาลวิชาชพี (2) นกัวิชาการสาธารณสขุ

(3) เจา้พนกังานสาธารณสขุ (4) นกัวิชาการการเงนิและบัญชี

(5) เจา้พนกังานเภสชักรรม (6) เจา้พนกังานทนัตสาธารณสขุ

(7) เจา้พนกังานเวชกิจฉกุเฉิน (8) นกัวิชาการพสัดุ

(9) เจา้พนกังานเวชสถิติ (10) นกัจิตวิทยาคลินกิ

(11) เจา้พนกังานรงัสีเทคนคิ (12) นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

(13) เจา้พนกังานวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ (14) นกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

(15) นายแพทย์ (16) เภสชักร

(17) นกัรงัสีการแพทย์ (18) นกัเทคนคิการแพทย์

(19) นกัอาชวีบ าบัด (20) นกักายภาพบ าบัด

(21) แพทยแ์ผนไทย (22)  นกัจิตวิทยา

(23) นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน (24) นกัโภชนาการ

ต าแหน่ง

ลกูจา้งชัว่คราว(รายเดือน)



(25) ทนัตแพทย์ (26) พยาบาลเทคนคิ

(27) นกักิจกรรมบ าบัด (28) นกัเทคโนโลยีทรวงอก

(29) เจา้พนกังานโสตทศันศึกษา (30) นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ

(31) เจา้พนกังานการเงนิและบัญชี (32) วิศวกร(ชวีการแพทย)์

(33) เจา้พนกังานพสัดุ (34) โภชนากร

(35) เจา้พนกังานรงัสีการแพทย์ (36) นกัจดัการงานทัว่ไป

(37) เจา้พนกังานธรุการ

และ มิไดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์นที่มวีตัถปุระสงคใ์นการใหก้ ูยื้มเงนิ

ต าแหน่ง

ลกูจา้งชัว่คราว(รายเดือน)



คณุสมบติัการเป็นสมาชิก

ประเภทสมทบ

ลูกจ้างชัว่คราวสังกัดหน่วยงาน

กร ะ ท ร ว งส า ธ า รณสุข จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช หรือ บิดา มารดา 

สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุนิติ

ภาวะของสมาชกิ



การถือห ุน้รายเดือน

สมาชกิทกุคนตอ้งช าระคา่หุน้เป็นราย

เดอืนตัง้แตเ่ดอืนแรกที่เขา้เป็นสมาชกิ 

ตามอตัราสว่นของจ านวนเงนิไดร้าย

เดอืนของตน ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบ

ของสหกรณ์



เงินไดร้ายเดือน

(บาท)

จ านวนห ุน้ราย

เดือน(บาท)

เงินไดร้ายเดือน

(บาท)

จ านวนห ุน้ราย

เดือน(บาท)

4,001-16,000 500 28,001-30,000 870

16,001-18,000 510 30,001-32,000 930

18,001-20,000 570 32,001-34,000 990

20,001-22,000 630 34,001-36,000 1,050

22,001-24,000 690 36,001-38,000 1,110

24,001-26,000 750 38,001-40,000 1,170

26,001-28,000 810 40,001-42,000 1,230

42,001-44,000 1,290 58,001-60,000 1,770

44,001-46,000 1,350 60,001-62,000 1,830

46,001-48,000 1,410 62,001-64,000 1,890

48,001-50,000 1,470 64,001-66,000 1,950

50,001-52,000 1,530 66,001-68,000 2,010

52,001-54,000 1,590 68,001-70,000 2,070

54,001-56,000 1,650 70,001-72,000 2,130

56,001-58,000 1,710 มากกว่า 72,000 2,190

อตัราการถือห ุน้รายเดือน 

ตามอตัราสว่นของเงินไดร้ายเดือน  ดงัน้ี



• สมาชิกท่ีประสงค์จะถือหุน้รายเดือนสงูกว่าอัตรา   

ท่ีก าหนด มหีลกัเกณฑ ์ดงันี้

- มีทนุเรือนหุน้เกิน 1,000,000 บาท สามารถถือ

หุน้รายเดอืนไดไ้มเ่กิน 10% ของเงนิไดร้ายเดอืน

- มีทนุเรือนหุน้ไม่เกิน 1,000,000 บาท สามารถ

ถือหุน้รายเดอืนไดไ้มเ่กิน 30% ของเงนิไดร้ายเดอืน

โดยใหแ้สดงความจ านงเป็นหนงัสือพรอ้มแนบสลิป

เงินเดือนเดือนล่าสุดต่อคณะกรรมการด าเนินการ

เพ่ือพิจารณา

• สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกว่า 240 เดือน 

หรือเป็นจ านวนเงนิไมน่อ้ยกว่า 200,000 บาท และไมม่ี

หนี้สินต่อสหกรณใ์นฐานะผูก้ ูห้รือผูค้ า้ประกัน สามารถ

งดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุน้

รายเดือนลงก็ได ้โดยแจง้ความจ านงเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการด าเนนิการ



ประเภทของเงินฝาก

• เงินฝากออมทรพัย์ ดอกเบ้ียรอ้ยละ 2.00/ปี  ค านวณ ณ 31 ธนัวาคม  

(ไมเ่สียภาษี)

• เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ ดอกเบ้ียรอ้ยละ 2.80/ปี ค านวณตามยอด

คงเหลือเป็นรายวนั ณ 31 ธนัวาคม ฝากครัง้ละไมน่อ้ยกว่า 5,000 บาท 

(ไมเ่สียภาษี)

• เงินฝากสะสมทรพัยส์ขุใจวยัเกษียณ และ เงินฝากสะสมทรพัยเ์พ่ือ

การศึกษาบตุร  ดอกเบ้ียรอ้ยละ 3.50/ปี  โดยใหน้ าฝากเป็นจ านวนเงนิ

เทา่กนัทกุเดือน โดยสหกรณจ์ะสง่หกัจากเงนิไดร้ายเดือนขัน้ต า่ 500 บาท 

สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท คิดดอกเบ้ียเขา้บัญชเีมื่อฝากครบ 60 เดือน 

และด าเนนิการปิดบัญชเีงนิฝาก โดยสมาชกิสามารถเปิดบัญชเีงนิฝากใหม่

ไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง (เงนิฝากเพื่อการศึกษาบตุรใชเ้อกสารหลกัฐานส าเนา

ทะเบียนบา้น/สตูิบัตรของบตุรประกอบการเปิดบญัชี)

• เงินฝากประจ า 12 เดือน ดอกเบ้ียรอ้ยละ 3.00/ปี  ฝากครัง้ละไม่นอ้ย

กว่า 1,000 บาท ฝากไมค่รบก าหนดคิดดอกเบ้ีย 1.80 (เสียภาษี 15%)



ดา้นการใหเ้งินก ู้

เงนิก ูส้ามญั (ใชบ้คุคลค า้ประกนั)

(1) สมาชิกขา้ราชการหรือขา้ราชการบ านาญหรือ

ลกูจา้งประจ าหรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์นี้ ก ู้ไดไ้ม่เกิน

4,500,000 บาท  (สี่ลา้นหา้แสนบาทถว้น)

อายกุารเป็นสมาชิก
ก ูไ้ด ้(เท่าของ  

เงินไดร้ายเดือน)

6 เดอืนแตไ่มถึ่ง 2 ปี 60

2 ปีขึน้ไปแตไ่มถึ่ง 4 ปี 80

4 ปีขึน้ไปแตไ่มถึ่ง 6 ปี 90

6 ปีแตไ่มถึ่ง 10 ปี 100

10 ปีขึน้ไป 120



(2) สมาชิกพนกังานราชการกูไ้ดไ้ม่เกิน 500,000 บาท

(หา้แสนบาทถว้น) และสมาชิกท่ีเป็นพนักงานกระทรวง  

ก ูไ้ดไ้มเ่กิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น)

สมาชิกตาม (1) และ (2) ตอ้งมีทนุเรือนหุน้ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ15 ของจ านวนเงินกูด้ังกล่าว หากสมาชิกมี

ทนุเรือนหุน้ไม่ครบจ านวนสามารถรอ้งขอใหส้หกรณห์ัก

เอาเงนิก ูส้ามญัดงักลา่วไปเพิ่มทนุเรือนหุน้ใหค้รบจ านวนได้

หมายเหต ุ: เงนิไดร้ายเดือน หมายถึง เงนิเดือนและเงนิประจ าต าแหนง่

อายกุารเป็นสมาชิก
ก ูไ้ด ้(เท่าของ

เงินไดร้ายเดือน)

6 เดอืนถึง 2 ปี 10

2 ปีขึน้ไปถึง 4 ปี 15

4 ปีขึน้ไปถึง 6 ปี 20

6 ปีขึน้ไป 25



การค ้าประกนัเงินก ูส้ามญั 

โดยใชบ้คุคลค ้าประกนั

• สมาชิกผูค้ า้ประกนัตอ้งไมเ่ป็นคูส่มรสของผูก้ ู ้

• สมาชิกผูค้ า้ประกัน สามารถค า้ประกันไดว้งเงินตาม
สิทธิท่ีสมาชิกกูไ้ด ้

• สมาชิกขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า สามารถค า้ประกัน 
ตามสิทธิท่ีก ูไ้ด ้และใหค้ า้ประกนัผูก้ ูร้ายหนึ่งไดไ้มเ่กิน 

500,000 บาท กรณีผูค้ า้ประกนัมีอายรุาชการเหลือ

นอ้ยกว่าผูก้ ู ้ใหค้ า้ประกนัไดโ้ดยเฉลี่ยการค า้ประกนัปี 

ละ 50,000 บาท  จนอายคุรบ 75 ปี

• สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการหรืองานประจ าท่ีไดร้ับ

บ านาญตามพระราชบัญญัติบ า เห น็จบ านาญ

ขา้ราชการ มีสิทธิค า้ประกันไดต้ามสิทธิท่ีก ูไ้ดแ้ละให้

ค า้ประกนัผูก้ ูร้ายหนึง่ไดไ้มเ่กิน 500,000 บาท 



• สมาชิกพนักงานราชการ สามารถค ้าประกันไดต้าม
สิทธิ ท่ีก ู้ได ้ และให้ค ้าประกันผู้ก ู้รายหนึ่งได ้ไม่เกิน 

200,000 บาท

• สมาชกิพนกังานกระทรวงสาธารณสขุสามารถค า้ประกนัได ้

ตามสิทธิท่ีก ูไ้ด ้และใหค้ ้าประกันผูก้ ูร้ายหนึ่งไดไ้ม่เกิน 

50,000 บาท

• สมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างประจ า / พนักงานราชการ /
พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ ตอ้งมีสมาชิกท่ีเป็น

ขา้ราชการหรือขา้ราชการบ านาญค ้าประกันไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 50 ของเงนิก ู้

*** ตัง้แต่วันท่ี 22 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป สมาชิกท่ีก ูเ้งินโดยใชบ้คุคลค า้ประกัน ตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายในการกูใ้นอัตรารอ้ยละ 0.1 ของวงเงินท่ีก ูไ้ด ้(รายละเอียดตามประกาศ ฉบับท่ี 2/2564  

ลว. 22 มกราคม 2564)

การค ้าประกนัเงินก ูส้ามญั 

โดยใชบ้คุคลค ้าประกนั



การค ้าประกนัเงินก ูส้ามญั 

โดยใชห้ลกัประกนัอ่ืน

• มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินใน
ธนาคารหรือเงินฝากในสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการ

ด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกันเงนิก ูร้ายนัน้ 

โดยจ านวนเงนิกูส้่วนท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูก้ ูต้อ้งอยู่

ภายในรอ้ยละเกา้สิบแห่งค่าของหลกัทรพัยน์ัน้

• ใชอ้สงัหาริมทรัพยอ์ันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน
จ านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงนิกูร้ายนัน้ไมเ่กินรอ้ย

ละแปดสิบแห่งค่าของอสงัหาริมทรพัยน์ัน้



การสง่เงินงวดช าระหน้ี

เงินก ูส้ามญั

• สมาชิกขา้ราชการ/ขา้ราชการบ านาญ/ลกูจา้งประจ า 

ผูก้ ูส้ง่คืนเงนิก ูส้ามญัเป็นงวดรายเดือน ไมเ่กิน 300 งวด 

ทัง้นี ้ตอ้งหมดหนีภ้ายในอายตุวั 75 ปี บริบรูณ์

• สมาชิกพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง

สาธารณสขุ ผูก้ ูส้่งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือน

จ านวน 100 งวด ทั้งนี้  ต ้องหมดหนี้ภายในวัน

สุดท้ายของการปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัด

กระทรวงสาธารณสขุในจงัหวดันครศรีธรรมราช



การใหเ้งินก ูส้ามญัเพ่ือ

พฒันาคณุภาพชีวิต

• สมาชิกท่ีจะกูเ้งินจะตอ้งมีอายกุารเป็นสมาชิก 60 งวด
วงเงนิใหก้ ูต้ามระเบียบ ท่ีคณะกรรมการจะพึงอนมุตัิ

ไดส้งูสดุไมเ่กิน 500,000 บาท 

• หลักค ้าประกันเงินกู้ บุคคลท่ีเป็นสมาชิกค ้าประกัน
อย่างนอ้ยหนึ่งคน การช าระหนี้เงินกูใ้หก้ระท าโดย

ผ่อนช าระคืนแก่สหกรณ์ไม่เกิน 240 งวด และ ผูก้ ู้

ตอ้งช าระหนี้ใหเ้สร็จสิ้นภายในอายตุัวไม่เกิน 75 ปี

บริบรูณ์ โดยใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูต้ามระเบียบนี้ใน

อัตรารอ้ยละ5.80/ปี ในกรณีมีการผิดนัดช าระหนี ้

ใหป้รับอัตราดอกเบ้ียขึน้เป็นรอ้ยละ 19/ปี นบัแตว่ัน

ผดินดัเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น



เงินก ูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉิน

•ผูก้ ูจ้ะตอ้งเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลา   
ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน กูไ้ดไ้ม่เกิน รอ้ยละ 90 

ของทนุเรือนหุน้แตไ่มเ่กิน 300,000 บาท ฐาน

ค านวณการส่งช าระหนี้แบบรวมเท่าไม่เกิน 

3 ,900 บาท/เดือน เบิกเงินกู้ผ่านช่องทาง

ATM ของธนาคารกรงุไทยเท่านั้น  การส่ง

เงนิงวดช าระหนีส้ าหรับเงนิก ูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินให้

ผูก้ ูส้ง่คืนเงนิตน้พรอ้มดอกเบ้ียภายในวันสิ้นเดอืน



การใหเ้งินก ูฉ้กุเฉิน 

เพ่ือสวสัดิการสมาชิก
(เงินก ูปั้นผล)

• วงเงินกูยื้มตั้งแต่ 1,000 บาท ใหก้ ูไ้ดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 90 ของเงินปันผลที่ไดร้ับ ในปีที่แลว้ 

และใหก้ ูไ้ดเ้พียงครั้งเดียวเท่านัน้ ระยะเวลาการกู้

ตัง้แต่ 1 มีนาคม ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ของทกุปี

ก่อนที่จะมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ปร ะจ า ปี  ก ารส่ ง ช า ร ะ เ งินกู้ฉุก เ ฉิ น เพื่ อ

สวัสดิการสมาชิก ให้สมาชิกช าระเพียงงวด

เดียว หลังจากประชมุใหญ่สามัญประจ าปี

โดยจะหักจากเงนิปันผลที่สมาชิกพึงจะไดร้บัทั้ง

เงนิตน้พรอ้มดอกเบ้ีย



ดา้นสวสัดิการสมาชิก

สวสัดิการสมาชิก

กรณีสมาชิกเสียชีวิต

- เป็นสมาชิกไมเ่กิน 1 ปี  

จ านวนเงนิ 30,000 บาท

- เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี ไมเ่กิน  5 ปี 

จ านวนเงนิ 60,000 บาท

- เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี ไมเ่กิน 10 ปี 

จ านวนเงนิ 90,000 บาท

- เป็นสมาชิกเกิน 10 ปีขึน้ไป  

จ านวนเงนิ 120,000 บาท

- พวงหรีดหรืออ่ืนๆตามความเหมาะสมของศาสนา

ไมเ่กินจ านวนเงนิ 1,000 บาท



กรณีค ู่สมรสสมาชิกไมไ่ดเ้ป็นสมาชิก

หรอืกรณีเป็นสมาชิกทัง้สองคน

คนหน่ึงคนใดเสียชีวิต

• ใหไ้ดร้บัเพียงครัง้เดยีว ดงันี้

- เป็นสมาชิก ไมเ่กิน 5 ปี

จ านวนเงนิ 10,000 บาท

- เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี แตไ่มเ่กิน 10 ปี 

จ านวนเงนิ 20,000 บาท

- เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี     

จ านวนเงนิ 30,000 บาท

- พวงหรีดหรืออ่ืนๆตามความเหมาะสมของศาสนา

ไมเ่กินจ านวนเงนิ 1,000 บาท



กรณีสมาชิกอายคุรบ 70 ปี บรบิรูณ ์ 

(วงเงนิเดยีวกบักรณีสมาชกิเสียชวีิต)

- เป็นสมาชกิ 10 ปี ไมเ่กิน 15 ปี  

ครัง้แรกจ่าย 30,000 บาท

- เป็นสมาชกิเกนิ 15 ปี 

ครัง้แรกจ่าย 90,000 บาท

ส่วนที่เหลือใหจ้่ายปีถัดไป ปีละ 6,000 บาท 

หากเสียชีวิตก่อน ใหจ้่ายเงนิส่วนที่เหลือใหค้รบ

จ านวน 120,000 บาท



กรณีสมาชิกทพุพลภาพโดยสิ้นเชิง

(วงเงนิเดยีวกบักรณีสมาชกิเสียชวีิต)

- เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี จา่ยปีละ 24,000 บาท   

เป็นเวลา 5 ปี หากเสียชีวิตก่อนใหจ้่ายส่วนท่ีเหลือให้

ครบ 120,000 บาท



กรณีญาติของสมาชิก

เสียชีวิต

ญาตขิองสมาชกิ คือ บคุคลซ่ึงเป็นบิดา หรือ 

มารดา หรือบตุร (ที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย) 

สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก      

ที่ญาติเสียชีวิต จ านวน 2,000 บาท และพวงหรีด

หรืออ่ืนๆตามความเหมาะสมของศาสนาไม่เกิน

จ านวนเงิน 1,000 บาท ในกรณีที่ผูเ้สียชีวิต    

มีทายาทที่เป็นสมาชิกหลายคน ใหแ้ต่ละคนมี

สิทธิรบัเงนิสงเคราะหต์ามระเบียบนีท้กุคน



สวสัดิการสมาชิก

ท่ีเป็นโสดหรอืไม่มีบตุร

• สหกรณ์ฯ จะใหเ้งินสวัสดิการแก่สมาชิกที่ เป็น

โสดหรือไม่มีบุตรรายละ 2,000 บาท สมาชิกที่

เป็นโสดหรือไม่มีบตุร มีสิทธิไดร้ับเงินสวัสดิการ

เพียงครัง้เดยีว โดยจะตอ้ง เป็นสมาชกิสหกรณฯ์ 

มาแล้วไม่น ้อยกว่า 20 ปี และ อายุครบ 55 ปี

บริบูรณ์ และไม่เคยขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับ

บตุรจากสหกรณฯ์



สวสัดิการวนัคลา้ยวนัเกิด

• สหกรณ์ฯจะจ่ายค่าใชจ้่ายวันคลา้ยวันเกิดสมาชิก ส าหรับสมาชิกที่

สมัครใหม่ให้มีสิทธิได้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกในปีบัญชีถั ดไป       

ตามรายละเอียด ดงันี้

(1) เป็นสมาชกิ 1 ปีขึน้ไป จา่ยจ านวนเงนิ 1,000 บาทตอ่ปี 

(2) เป็นสมาชกิ 2 ปีขึน้ไป จา่ยจ านวนเงนิ 1,500 บาทตอ่ปี

(3) เป็นสมาชกิ 3 ปีขึน้ไป จา่ยจ านวนเงนิ 2,000 บาทตอ่ปี

สมาชิกที่โอนยา้ยระหว่างสหกรณ์ใหเ้ร่ิมนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก

ตาม (1)-(3) ตัง้แตไ่ดด้ าเนนิการเกี่ยวกบัการโอนยา้ยเสร็จสิ้นแลว้ 

ส าหรบัสมาชกิสมทบที่ไดร้บัการปรบัเป็นสมาชกิใหน้บัระยะเวลาการเป็น

สมาชกิตอ่จากระยะเวลาที่เป็นสมาชกิสมทบ และใหไ้ดส้ิทธิตามขอ้ (1) – (3)

สมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่  29 กุมภาพันธ์ ของปี ให้จ่าย

ค่าใชจ้่ายวันคลา้ยวันเกิดสมาชิกในวันที่ 28 กมุภาพันธ์ สมาชิกที่มี ขอ้มลู

ระบุเฉพาะปี พ.ศ.  ที่เกิดใหถื้อวันที่ 1 เดือนมกราคม เป็นวันเกิด โดยสหกรณ์ฯ

จะจ่ายเงิน ดังกล่าวโดยการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรงุไทยท่ี

สมาชกิแจง้ไวก้บัสหกรณ์



สวสัดิการสง่เสรมิการศึกษา

ของบตุรสมาชิก

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์

ออมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดันครศรีธรรมราช จ ากดั

ทนุสง่เสริมการศึกษาของบตุรสมาชกิแยกเป็นระดบัดงันี้

• ระดบัประถมศึกษาไดแ้กบ่ตุรสมาชกิที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน

ระดบัชัน้ ป.1 - ป.6

• ระดบัมธัยมศึกษาไดแ้กบ่ตุรสมาชกิที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน

ระดบัชัน้ ม.1 - ม.6 หรือเทียบเทา่

• ระดบัอดุมศึกษาไดแ้กบ่ตุรสมาชกิที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบั 

ปวส. หรือปริญญาตรีหรือเทียบเทา่

สมาชิกผูม้ีสิทธิขอรับทนุส่งเสริมการศึกษา ตอ้งเป็นสมาชิก

ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และบุตรของสมาชิกตอ้งก าลังศึกษาอยู่ ในปี

การศึกษาที่ขอรับทนุส าหรับปีนัน้ๆ โดยบตุรของสมาชิกที่ขอรับ

ทนุตอ้งมอีายไุมเ่กิน 25 ปีบริบรูณ ์และมสีถานภาพเป็นโสด



สวสัดิการสมาชิก

เกษียณอายรุาชการ

“เกษียณอายุราชการ” หมายถึง  สมาชิกที่ เกษียณ      

ตามอายรุาชการ หรือสมาชิกท่ีลาออกจากราชการ หรืองานประจ า

ก่อนเกษียณตามอายรุาชการ โดยใหจ้่ายจากทนุสวัสดิการ     

มีเงือ่นไขดงันี้

• เป็นสมาชกิตัง้แต ่ 5 - 10 ปี 

ไดร้ับเงนิจ านวน  2,000 บาท

• เป็นสมาชกิมากกว่า 10 - 15 ปี

ไดร้ับเงนิจ านวน  3,000 บาท

• เป็นสมาชกิมากกว่า 15 - 20 ปี 

ไดร้ับเงนิจ านวน  4,000 บาท 

• เป็นสมาชกิมากกว่า  20 ปี 

ไดร้ับเงนิจ านวน  5,000 บาท



สวสัดิการสงเคราะห์

สมาชิกประสบภยัพิบติั

“ภัยพิบัติ” หมายถึง ภัยที่เกิดจาก อัคคีภัย 

และ วาตภยั

สมาชกิที่ประสบภยัพิบัตใิหไ้ดร้บัเงินชว่ยเหลือ

บรรเทาทกุข์ไม่เกิน 30,000 บาท โดยให้ย่ืน

หนังสือขอความช่วยเหลือต่อสหกรณ์ ภายใน

15 วัน นับจากวันที่ประสบภัยพิบัติ หากเลย

ก าหนดนีถื้อว่าสมาชกิสละสิทธิ



ติดต่อสหกรณ์

ผา่นช่องทาง ดงัน้ี

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ

จงัหวดันครศรีธรรมราช จ ากดั

เลขที่ 6/99-100

ถนนพฒันาการคขูวาง

ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง  

จงัหวดันครศรีธรรมราช  80000

โทร. 075—774672-3

มอืถือ 062-4267444



website

www.nhpcoop.com



Line Official Account



Facebook Page



ธนาคารกรงุไทย  สาขานครศรีธรรมราช

ชือ่บญัช ีสหกรณอ์อมทรพัย ์สสจ.นครศรีฯ

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที่ 801-1-90473-6

เลขบญัชสีหกรณ์



- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัด

นครศรีธรรมราช (สสธ.นศ)

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ไทย 

(สสธท.)

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

สมาชิกของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.)

- กองทนุสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์

ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย (กสธท.)

ศนูยป์ระสานงาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์


