


การให้บริการสมาชิกสหกรณ์และรายงานสภาพกจิการ 
การให้บริการด้านเงนิรับฝาก 

สหกรณ์มีการบริการเงินฝาก  3  ประเภท  คือ   เงินฝากออมทรัพย ์ เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  และ
เงินฝากออมทรัพยม์ัน่คง 
เงินฝากออมทรัพย์  ดอกเบีย้  ร้อยละ  4.25  ต่อปี 

 ยอดเงินเปิดบญัชีไม่นอ้ยกวา่  200  บาท 
 ฝากถอนจ านวนเท่าใด  เม่ือใด  ก็ได ้
 คิดดอกเบ้ียให ้ส้ินเดือน มีนาคม  และส้ินเดือน กนัยายน  ของทุกปี 

เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ  ดอกเบีย้ ร้อยละ  4.50  ต่อปี 

 ยอดเงินเปิดบญัชีไม่นอ้ยกวา่  50,000  บาท 
 ฝากเพิ่มจ านวนเท่าใด  เม่ือใด  ก็ได ้ 
 การถอนไดเ้ดือนละ  1  คร้ัง  คร้ังท่ีเกินคิดค่าธรรมเนียม  1% ของจ านวนเงินท่ีถอนแต่ตอ้งไม่ต ่า

กวา่  300  บาท  ยอดเงินคงเหลือในบญัชีไม่นอ้ยกวา่  50,000  บาท   
 คิดดอกเบ้ียทบตน้ ทุกวนัส้ินเดือน 

เงินฝากออมทรัพย์ มั่นคง   

 ยอดเงินเปิดบญัชีไม่นอ้ยกวา่  1,000  บาท จะไดรั้บสวสัดิการตามท่ีระเบียบก าหนด 
 ฝากเพิ่มจ านวนเท่าใด  เม่ือใด  ก็ได ้จะไดรั้บอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

ฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 19,999 บาท ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 บาท/ปี 
ฝากตั้งแต่  20,000 บาท ข้ึนไป ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.50 บาท/ปี 

 การถอนไดแ้ต่ตอ้งคงเหลือในบญัชีไวไ้ม่นอ้ยกวา่  20,000  บาท  ถอนปิดบญัชีเม่ือหมดสมาชิก
ภาพการเป็นสมาชิก 

 
การให้บริการด้านเงนิกู้ 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน  
1.1  กูฉุ้กเฉิน   กูไ้ดไม่เกิน 50,000   บาท   
       ส่งไม่เกิน 12  งวด เงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ  10 
1.2  กูฉุ้กเฉินเพื่อช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่เกิน 10,000 บาท            
       ส่งไม่เกิน 12 งวด 

2. เงินกู้สามัญเพ่ือการด ารงชีพ ผ่านระบบ ATM  
เงินกูไ้ม่เกิน 500,000  บาท  ส่งช าระไม่เกิน 150 งวด  มีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่  
ร้อยละ  10 



 
3. เงินกู้สามัญ  

3.1 เงินกูไ้ม่เกินหน่ึงลา้นหา้แสนบาท มีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ  5 

ส่งช าระตน้เงิน  ไม่เกิน  230  งวด 
3.2 เงินกูเ้กินกวา่หน่ึงลา้นหา้แสนบาท แต่ไม่เกินสามลา้นบาท มีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิ 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  ส่งช าระตน้เงิน ไม่เกิน  290  งวด 
 3.3  เงินกูส้ามญัไม่เกิน 95% ของหุน้ตนเอง ส่งช าระคืนตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียไม่เกินจ านวนงวดตาม
เกณฑ ์3.1 หรือ 3.2 

3.4 หลกัประกนัเงินกูส้ามญั  เป็นดงัน้ี 

* กูไ้ม่เกิน     200,000   บาท                                                    ค ้าประกนั   1   คน 

* กูเ้กิน          200,000   บาท   แต่ไม่เกิน       400,000   บาท   ค ้าประกนั   2   คน 

* กูเ้กิน          400,000   บาท   แต่ไม่เกิน       600,000   บาท   ค ้าประกนั   3   คน 

* กูเ้กิน          600,000   บาท   แต่ไม่เกิน    1,000,000   บาท   ค ้าประกนั   4   คน 

* กูเ้กิน       1,000,000   บาท   แต่ไม่เกิน    2,000,000   บาท   ค ้าประกนั   5   คน 

* กูเ้กิน       2,000,000   บาท   แต่ไม่เกิน    3,000,000   บาท   ค ้าประกนั   6   คน 
การค ้าประกนัไดค้นละไม่เกิน 6 สัญญา   
 
เกณฑ์การกู้เงิน   

กูไ้ม่เกิน    1,500,000  บาท                         เงินเดือนคงเหลือ    5%   ทุนเรือนหุ้น   25 %  ส่งช าระ   230    งวด 

กูเ้กิน         1,500,000 - 3,000,000   บาท    เงินเดือนคงเหลือ  10%   ทุนเรือนหุ้น   25 %   ส่งช าระ   290    งวด 

* เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่     6      เดือน 

* ขอกูใ้หม่ตอ้งช าระหน้ีไม่นอ้ยกวา่     6      เดือน 

* กูหุ้น้ไม่เกิน    95 %   ของทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู ่
 

4 เงินกู้พเิศษ   

4.4 เงินกูไ้ม่เกินสองลา้นหา้แสนบาท มีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5 
ส่งช าระตน้เงิน ไม่เกิน  280  งวด 

4.5 เงินกูเ้กินกวา่สองลา้นหา้แสนบาท แต่ไม่เกิน  หา้ลา้นบาท มีเงินได ้ รายเดือนคงเหลือสุทธิ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  10  ส่งช าระตน้เงิน ไม่เกิน  380  งวด 

 3.3  หลกัประกนั ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 



 

หลกัเกณฑ์การกู้พเิศษ 

* หลกัทรัพยเ์ฉพาะท่ีดินอยา่งเดียวให ้  100%   ตามราคาประเมินของทางราชการ    

กรณมีีส่ิงปลูกสร้าง 
กูไ้ม่เกิน  2,500,000  บาท                 ตอ้งมีท่ีดินตามราคาประเมินของทางราชการไม่นอ้ยกวา่  20%    
                                                          ทุนเรือนหุ้น  25 %   ส่งช าระ  280   งวด 
กูเ้กิน  2,500,000 - 5,000,000  บาท   ตอ้งมีท่ีดินตามราคาประเมินของทางราชการไม่นอ้ยกวา่  30%    
                                                          ทุนเรือนหุ้น  25 %   ส่งช าระ  380   งวด 
 

* ท าประกนัสินเช่ือ         2     ปี 

* ท าประกนัอคัคีภยั         2     ปี 

* เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่                               1         ปี 

* ขอกูใ้หม่ตอ้งช าระหน้ีไม่นอ้ยกวา่            12      เดือน 

5 มีเงินค่าหุ้น  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  25  ของวงเงินกู้   
6 ดอกเบีย้เงินกู้ยืม  ร้อยละ  6.40  ต่อปี 

 
การท าประกนัสินเช่ือ  

 น าค่าหุน้และสวสัดิการท่ีสหกรณ์จดัให้หกัจากวงเงินกูย้มื  และน าเงินสงเคราะห์จากสมาคม
ฌาปนกิจท่ีสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกหกัออกอีก  ส่วนท่ีเหลือจึงท าประกนัสินเช่ือ ดงัน้ี 
 1. ค่าหุน้ ณ วนัท่ีกูเ้งิน 
 2. สวสัดิการท่ีสหกรณ์จดัให้สมาชิก 
    - สวสัดิการช่วยเหลือและสงเคราะห์ครบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) ตามอายกุารเป็นสมาชิก 
    - สวสัดิการเพื่อความมัน่คงของสหกรณ์  100,000 บาท 
    - สวสัดิการเพื่อความมัน่คงของสหกรณ์ จากการเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยม์ัน่คง  
5 เท่าของเงินฝากออมทรัพยม์ัน่คง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
   - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  1) ส.ส.ช.    130,000  บาท 
  2) สสอค. 600,000 บาท 
  3) สส.ชสอ. 600,000 บาท 
 ส่วนท่ีเกินหลกัประกนัท่ีกล่าวขา้งตน้ใหท้  าประกนัสินเช่ือ 
 
 



 
 
 

การเงนิกู้ฉุกเฉิน 
 

1. กูห้นา้เคา้นเตอร์    ไม่เกิน       50,000  บาท ส่งช าระ  12    งวด 
2. กูเ้พื่อจ่าย สสอค. - สส.ชสอ.    ไม่เกิน       10,000  บาท   ส่งช าระ   12    งวด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สอบถามยอดเงินกู้ และกดกู้เงินสามัญเพ่ือการด ารงชีพ 
ผ่านระบบ ATM 

 
1. ใส่รหสั 
2. เลือก  อ่ืน ๆ  (คร้ังท่ี 1) 
3. เลือก  อ่ืน ๆ (คร้ังท่ี 2) 
4. เลือก  สหกรณ์ออมทรัพย ์
5. เลือก  สอบถามยอดเงินกู ้
6. รอสักครู่  

(หนา้จอจะแสดงผล) 
7. เลือก  ตอ้งการ 
8. เลือก  อ่ืนๆ (คร้ังท่ี 1) 
9. เลือก  อ่ืนๆ (คร้ังท่ี 2) 
10. เลือก สหกรณ์ออมทรัพย ์
11. เลือก รับเงินกู ้
12. ใส่จ านวนเงิน (พร้อมหน่วยสตางค)์ และ กด ตกลง 
13. เลือก ตอ้งการ 
14. เลือก บริการอ่ืนๆ 
15. เลือก จ านวนเงินท่ีตอ้งการ 
16. เลือก ไม่ตอ้งการ 
17. รับเงิน พร้อมบตัร 
 



เอกสารประกอบการกู้สามัญเพ่ือการด ารงชีวติ 

ไม่ต้องเขยีน  วนัที ่ เดือน  ปี 

 1. ค  าขอกูต้ามแบบของสหกรณ์ก าหนด  โดยลงลายมือช่ือครบถว้นและลายมือช่ือผูบ้งัคบับญัชา
รับรอง 
 2. สลิปเงินเดือนปัจจุบนั  พร้อมลายมือช่ือผูมี้อ านาจรับรอง 

3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอกู ้
- บตัรประจ าตวัผูกู้ ้- คู่สมรส (ถ้ามี) 
- ทะเบียนบา้นผูกู้ ้- คู่สมรส (ถ้ามี) 
- ทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
- หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

 
 

เอกสารประกอบการกู้สามัญ 

ไม่ต้องเขยีน  วนัที ่ เดือน  ปี 

  เอกสารผู้กู้                    เอกสารผู้ค า้ 

*  ใบยนิยอมใหห้กัเงินเดือน 3 ใบ (1 ชุด)  *  ใบยนิยอมใหห้กัเงินเดือน 3 ใบ (1 ชุด)  

*  สลิปเงินเดือน 1 เดือน  (เดือนล่าสุด)  * บตัรประจ าตวัผูกู้ ้- คู่สมรส (ถ้ามี) 

  (ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีการเงินเขต รับรองส าเนา) * ทะเบียนบา้นผูกู้ ้- คู่สมรส (ถ้ามี) 

* ใบเสร็จ ส.ส.ช.     * ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

* บตัรประจ าตวัผูกู้ ้- คู่สมรส (ถ้ามี)  *  หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

* ทะเบียนบา้นผูกู้ ้- คู่สมรส (ถ้ามี)     

* ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
-  หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) "สมาชิกมสิีทธิ์ค า้ประกนัได้คนละ 6 สัญญา" 

(รับรองส าเนาถูต้อง  ด้วยลายมือช่ือของเจ้าของเอกสาร) 
 
ค าขอกู้ 
 1.แนบค าขอกูต้ามแบบของสหกรณ์ก าหนด  โดยผูค้  ้าประกนัลงลายมือช่ือครบถว้นและลายมือช่ือ
ผูบ้งัคบับญัชารับรอง 
 2.สลิปเงินเดือนปัจจุบนั  พร้อมลายมือช่ือผูมี้อ านาจรับรอง 
 3.เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอกูต้ามวตัถุประสงคข์องการขอกูก้รณีพิเศษ (ถา้มี) 
 
 



เอกสารประกอบการกู้พเิศษ 
ไม่ต้องเขยีน  วนัที ่ เดือน  ปี 

  เอกสารผู้กู้                    เอกสารเจ้าของทีด่ิน 

*  ใบยนิยอมใหห้กัเงินเดือน 3 ใบ (1 ชุด)  * บตัรประจ าตวัเจา้ของท่ีดิน - คู่สมรส (ถ้ามี) 

*  สลิปเงินเดือน 1 เดือน  (เดือนล่าสุด)  * ทะเบียนบา้นเจา้ของท่ีดิน- คู่สมรส (ถ้ามี) 

  (ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีการเงินเขต รับรองส าเนา) * ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

* บตัรประจ าตวัผูกู้ ้- คู่สมรส (ถ้ามี) * เอกสารการเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

* ทะเบียนบา้นผูกู้ ้- คู่สมรส (ถ้ามี) * ใบประเมินราคาทีด่ินทางราชการ (ฉบับจริง) 

* ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) * ภาพถ่ายทีด่ิน  ด้านหน้า - ด้านหลงั 

* ใบเสร็จ ส.ส.ช.     * แผนทีต่ั้งทีด่ิน 

* ใบเสร็จ สสอค. - สส.ชสอ. (ถา้มี)     
 

 *กรณนี าบ้านจ านอง* 

* เอกสารการเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) * บตัรประจ าตวั - ทะเบียนบา้น เจ้าของบ้าน  

    * ภาพถ่ายบ้าน  ด้านหน้า - ด้านหลงั - ด้านข้าง 

(รับรองส าเนาถูต้อง  ด้วยลายมือช่ือของเจ้าของเอกสาร) 
 
ค าขอกู้ 
 1.ค าขอกูพ้ิเศษตามแบบสหกรณ์ก าหนด  และผา่นผูบ้งัคบับญัชารับรอง 
 2.สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบนั  พร้อมรับรองโดยผูมี้อ านาจ 
 3.ส าเนาเอกสารหลกัทรัพย(์ท่ีดิน) 
 4.ใบประเมินราคาท่ีดินจากทางราชการ (ฉบบัจริง) 
 5.ภาพถ่าย ท่ีดิน  และส่ิงปลูกสร้าง  พร้อมแผนท่ีตั้งท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวสัดกิารที่สมาชิกจะได้รับ 
1. สวสัดิการเน่ืองในโอกาสครบรอบวนัเกดิสมาชิก 

สมาชิกจะไดรั้บคนละ 1,000 บาท  ทุกปี  โดยจะโอนเขา้บญัชีเงินฝากของสมาชิกท่ีเปิด
บญัชีไวท่ี้สหกรณ์  หลงัวนัเกิดภายใน 30 วนั  

2. สวสัดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน 
-สหกรณ์จ่ายใหต้ามอายกุารเป็นสมาชิก  ปีละ  500 บาท 
-สมาชิกเกษียณอายรุาชการหรือลาออกจากงาน  ณ  วนัส้ินปีงบประมาณ  สหกรณ์จะโอน

เขา้บญัชีของสมาชิก  ใหม้ารับไดต้ั้งแต่วนัท่ี 4 ตุลาคม ของทุกปี 
3. สวสัดิการสมาชิกผู้สูงอายุ 

-เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  และ 
-การจ่ายเงินสวสัดิการสมาชิกผูสู้งอาย ุ โดยใหจ่้ายตามหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

3.1  สมาชิกผูสู้งอาย ุ  อายคุรบ   65  ปี       สหกรณ์จ่ายให ้    5,000    บาท 
3.2  สมาชิกผูสู้งอาย ุ  อายคุรบ   70  ปี       สหกรณ์จ่ายให ้    7,000    บาท 
3.3  สมาชิกผูสู้งอาย ุ  อายคุรบ   75  ปี       สหกรณ์จ่ายให ้    9,000    บาท 
3.4  สมาชิกผูสู้งอาย ุ  อายคุรบ   80  ปี       สหกรณ์จ่ายให ้   12,000   บาท 
3.5  สมาชิกผูสู้งอาย ุ  อายคุรบ   85  ปี       สหกรณ์จ่ายให ้   14,000  บาท 
3.6  สมาชิกผูสู้งอาย ุ  อายคุรบ   90  ปี       สหกรณ์จ่ายให ้   16,000  บาท 
3.7  สมาชิกผูสู้งอาย ุ  อายคุรบ   95  ปี       สหกรณ์จ่ายให ้   19,000  บาท 
3.8  สมาชิกผูสู้งอาย ุ อายคุรบ  100  ปีข้ึนไป สหกรณ์จ่ายใหปี้ละ 21,000 บาท 

สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิจะไดรั้บเงินสวสัดิการน้ี  หากมีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ใหน้ าช าระหน้ีก่อนส่วนท่ี
เหลือจ่ายใหท้ายาทรับไป 

4. สวสัดิการช่วยเหลือและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 
-เป็นสมาชิก ไม่เกิน  5  ปี   จ่ายใหท้ายาท 40,000 บาท 
-เป็นสมาชิก  เกินกวา่    5  ปี  แต่ไม่เกิน  10  ปี  จ่ายใหท้ายาท     60,000   บาท 
-เป็นสมาชิก  เกินกวา่  10  ปี  แต่ไม่เกิน  15  ปี จ่ายใหท้ายาท      80,000   บาท 
-เป็นสมาชิก  เกินกวา่  15  ปี  แต่ไม่เกิน  20  ปี  จ่ายใหท้ายาท   100,000   บาท 
-เป็นสมาชิก  เกินกวา่ 20  ปี  แต่ไม่เกิน  25  ปี จ่ายใหท้ายาท    130,000   บาท 
-เป็นสมาชิก เกินกวา่   25  ปี  จ่ายเพิ่มให ้ ปีละ                  10,000   บาท 

5. สวสัดิการเพ่ือความมั่นคงของสหกรณ์ 
-สมาชิกสหกรณ์เสียชีวติ  สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ศพใหท้ายาท 100,000  บาท  
-กรณีสมาชิกท่ีเสียชีวติ มีเงินฝากออมทรัพยม์ัน่คง สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ศพเพิ่มให ้

ทายาท 5 เท่า ของเงินฝาก ณ วนัเสียชีวติ  แต่ไม่เกิน 100,000  บาท  
 
 
 



-เงินจดัการศพใหจ่้ายใหท้ายาท  ตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
 (1)  กรณีสมาชิกผูต้ายไม่มีหน้ีต่อสหกรณ์  ใหแ้บ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดละเท่า ๆ กนั 

(2)  กรณีสมาชิกผูต้ายมีหน้ีต่อสหกรณ์  ใหห้กัช าระหน้ีสหกรณ์ก่อน เงินท่ีเหลือจึง
จ่ายใหท้ายาทรับไป 

สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิจะไดรั้บเงินสวสัดิการ ตามขอ้ 1  ถึง 5  จะตอ้งไม่เป็นผูผ้ดินดัการช าระหน้ีไม่วา่จะ
เป็นเงินตน้หรือดอกเบ้ียในปีบญัชีนั้น ๆ 

6. สวสัดิการทีส่มาชิกสมัครใจและจ่ายเงินสงเคราะห์เอง 
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั และครอบครัว  
(สสช.) ทายาทไดรั้บเงินสงเคราะห์ศพ 300,000  บาท ส่งสงเคราะห์ศพ ๆ ละ 20 บาท 
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย  (สสอค.) ทายาทไดรั้บเงิน
สงเคราะห์ศพ 600,000  บาท ส่งสงเคราะห์ศพ ปีละ  4,860 บาท 
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.) 
ทายาทไดรั้บเงินสงเคราะห์ศพ 600,000  บาท ส่งสงเคราะห์ศพ ปีละ  4,840 บาท 

สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ศพ  หากมีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ใหน้ าช าระหน้ีก่อนส่วนท่ี
เหลือจ่ายใหท้ายาทรับไป 

 
สภาพกจิการปัจจุบัน (ณ  31 มกราคม 2562) 

สมาชิก     จ  านวน  11,159  คน แยกเป็น    สมาชิกสามญั  10,746  คน   ทุนเรือนหุน้  4,171,167,930  บาท 
        สมาชิกสมทบ      413  คน   ทุนเรือนหุน้       57,168,220  บาท 
         รวม  4,228,336,150  บาท 
ทุนด าเนินงานทั้งส้ิน             15,187,733,217.08  บาท 
 -ทุนเรือนหุน้               4,228,336,150.00  บาท      
 -ทุนส ารอง                  489,885,607.65  บาท 
 -ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบอ่ืน   37,337,245.87  บาท 
เงินรับฝาก                3,887,125,721.48 บาท 
 -สมาชิก                3,598,366,497.71 บาท 
 -สหกรณ์อ่ืน                  288,759,225.77 บาท 
เงินกูย้มืจากสหกรณ์อ่ืนและสถาบนัการเงินอ่ืน(คงเหลือ)    6,359,801,057.71 บาท 
เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก             14,604,497,171.80 บาท 
 -เงินกูส้ามญั             12,113,442,941.15 บาท 
 -เงินกูพ้ิเศษ               1,204,887,094.80 บาท 
 -เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน              1,286,167,135.50 บาท 
 -NPL                   234,418,000.97 บาท 
ประมาณการก าไร  ณ  31  มกราคม 2562                132,758,811.97 บาท 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 
1. กรอกเลขทะเบียนใหค้รบ 
2. กรอกหมายเลขบตัรประชาชนใหค้รบ 13 หลกั  
3. ไม่ตอ้งระบุค าน าหนา้ช่ือ 
4. กรอกนามสกลุใหถู้กตอ้ง(ถา้ในใบเสร็จมีอ าเภอต่อทา้ยใหใ้ส่อ าเภอดว้ย) 
5. กรอก วนั เดือน ปี พ.ศ.เกิด ใหถู้กตอ้ง (รูปแบบท่ีถูกตอ้ง  7/7/2524) 
6. รหสัผา่นใส่ตวัเลขไม่นอ้ยกวา่  4  ตวั แต่ไม่เกิน  8  ตวั 
7. เม่ือใส่ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้กดปุ่มลงทะเบียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชญิลงทะเบียนที่น่ีค่ะ
ค่ะ 



  ตัวอย่างการลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เม่ือกดปุ่ มลงทะเบียน  หน้าเวป็แจ้งดังข้อความข้างล่าง 
 
 
 
 
 
 
 

- เม่ือกดปุ่ มตกลง หน้า Web แจ้งดังข้อความข้างล่าง  และสมาชิกสามารถใช้งานได้ทนัที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ระบบรายงานสถานะของสมาชิกบนโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงประกอบดว้ยการรายงาน ดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลสมาชิก 
    2. รายงานทุนเรือนหุ้น 
     3. รายเงินรับฝาก 
     4. รายงานเงินกู ้
     5. รายงานภาระการค ้าประกนั 
     6. รายการเรียกเกบ็เงิน 
     7. ใบเสร็จรับเงิน 
  8. ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ 
 วธีิการ Upload บนโทรศพัทมื์อถือ และสมคัร 
เขา้เป็นสมาชิก 
 1. ลงทะเบียนใน Website ของสหกรณ์ เพื่อจะได ้
รหสัผูใ้ช ้(Username)และ รหสัผา่น (Password)  
 2. 2.โหลด Application จาก Play Store  และ 
App Store คน้หา “สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ” แลว้ติดตั้ง 
 3. กรอกเลขทะเบียนสมาชิก และรหสัผา่น  
(ท่ีก าหนดใน ขอ้ 1) โดยเลขทะเบียนสมาชิกตอ้งกรอกใหค้รบ 
6 หลกั เช่น ทะเบียน 234 ใหก้รอก 000234 และใส่รหสัผา่น 
ท่ีก าหนดในขอ้ 1 แลว้กด “เขา้สู่ระบบ” 
 4. ใส่รหสั Pin Code จ านวน 6 หลกั และยนืยนัอีกคร้ัง และรหสั Pin Code จะเป็นรหสัผา่นเขา้ใช้
งาน Application ทุกคร้ังท่ีเปิดใชง้านโดยไม่ตอ้งลงทะเบียนใหม่ ดงันั้นตอ้งจ ารหสั Pin Code ของตนเอง 
 
 

                                           
 

ระบบ Mobile  Application  

1. ลงทะเบียนบน Web สหกรณ์ 

 
2.โหลด Application จาก PlayStore  และ AppStore 
คน้หา “สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ” แลว้ติดตั้ง 

      
 



 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ไดป้รับเปล่ียนระบบการฝากถอนเป็นระบบ ATM Online เม่ือ
วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 จึงของแจง้ใหส้มาชิกไดท้ราบ และด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. ตอ้งมีบญัชีเงินรับฝากกบัสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย ์ 
 2. ตอ้งมีบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ท่ีใชก้บับตัร ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 สหกรณ์ฯ จะไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูลบญัชีเงินฝากสหกรณ์ กบับญัชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกโดยผา่น
ระบบ ATM Online ซ่ึงอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการสมาชิก ไม่ตอ้งเดินทางเพื่อมาฝากถอนเงินท่ี
ส านกังานสหกรณ์ 
 

 

ระบบ ATM Online 




