การให้ บริการสมาชิกสหกรณ์ และรายงานสภาพกิจการ
การให้ บริการด้ านเงินรับฝาก
สหกรณ์มีการบริ การเงินฝาก 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และ
เงินฝากออมทรัพย์มนั่ คง
เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบีย้ ร้ อยละ 4.25 ต่ อปี
 ยอดเงินเปิ ดบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 200 บาท
 ฝากถอนจานวนเท่าใด เมื่อใด ก็ได้
 คิดดอกเบี้ยให้ สิ้ นเดือน มีนาคม และสิ้ นเดือน กันยายน ของทุกปี
เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ ดอกเบีย้ ร้ อยละ 4.50 ต่ อปี
 ยอดเงินเปิ ดบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 50,000 บาท
 ฝากเพิ่มจานวนเท่าใด เมื่อใด ก็ได้
 การถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งที่เกินคิดค่าธรรมเนียม 1% ของจานวนเงินที่ถอนแต่ตอ้ งไม่ต่า
กว่า 300 บาท ยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 50,000 บาท
 คิดดอกเบี้ยทบต้น ทุกวันสิ้ นเดือน
เงินฝากออมทรัพย์ มั่นคง
 ยอดเงินเปิ ดบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท จะได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบกาหนด
 ฝากเพิ่มจานวนเท่าใด เมื่อใด ก็ได้ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 19,999 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 บาท/ปี
ฝากตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาท/ปี
 การถอนได้แต่ตอ้ งคงเหลือในบัญชีไว้ไม่นอ้ ยกว่า 20,000 บาท ถอนปิ ดบัญชีเมื่อหมดสมาชิก
ภาพการเป็ นสมาชิก

การให้ บริการด้ านเงินกู้
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
1.1 กูฉ้ ุ กเฉิ น กูไ้ ดไม่เกิน 50,000 บาท
ส่ งไม่เกิน 12 งวด เงินได้รายเดือนคงเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10
1.2 กูฉ้ ุ กเฉิ นเพื่อชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่เกิน 10,000 บาท
ส่ งไม่เกิน 12 งวด
2. เงินกู้สามัญเพื่อการดารงชีพ ผ่านระบบ ATM
เงินกูไ้ ม่เกิน 500,000 บาท ส่ งชาระไม่เกิน 150 งวด มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10

3. เงินกู้สามัญ
3.1 เงินกูไ้ ม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5
ส่ งชาระต้นเงิน ไม่เกิน 230 งวด
3.2 เงินกูเ้ กินกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท แต่ไม่เกินสามล้านบาท มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุ ทธิ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ส่ งชาระต้นเงิน ไม่เกิน 290 งวด
3.3 เงินกูส้ ามัญไม่เกิน 95% ของหุ น้ ตนเอง ส่ งชาระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยไม่เกินจานวนงวดตาม
เกณฑ์ 3.1 หรื อ 3.2
3.4 หลักประกันเงินกูส้ ามัญ เป็ นดังนี้
* กูไ้ ม่เกิน 200,000 บาท
* กูเ้ กิน
200,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000
* กูเ้ กิน
400,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000
* กูเ้ กิน
600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000
* กูเ้ กิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000

ค้ าประกัน 1 คน
บาท ค้ าประกัน 2 คน
บาท ค้ าประกัน 3 คน
บาท ค้ าประกัน 4 คน

บาท ค้ าประกัน 5 คน
* กูเ้ กิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ค้ าประกัน 6 คน
การค้ าประกันได้คนละไม่เกิน 6 สัญญา
เกณฑ์ การกู้เงิน
กูไ้ ม่เกิน 1,500,000 บาท
เงินเดือนคงเหลือ 5% ทุนเรื อนหุ ้น 25 % ส่ งชาระ 230 งวด
กูเ้ กิน 1,500,000 - 3,000,000 บาท เงินเดือนคงเหลือ 10% ทุนเรื อนหุ ้น 25 % ส่ งชาระ 290 งวด
* เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
* ขอกูใ้ หม่ตอ้ งชาระหนี้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
* กูห้ ุ น้ ไม่เกิน 95 % ของทุนเรื อนหุ ้นที่มีอยู่
4 เงินกู้พเิ ศษ
4.4 เงินกูไ้ ม่เกินสองล้านห้าแสนบาท มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5
ส่ งชาระต้นเงิน ไม่เกิน 280 งวด
4.5 เงินกูเ้ กินกว่าสองล้านห้าแสนบาท แต่ไม่เกิน ห้าล้านบาท มีเงินได้ รายเดือนคงเหลือสุ ทธิ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ส่ งชาระต้นเงิน ไม่เกิน 380 งวด
3.3 หลักประกัน ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

หลักเกณฑ์ การกู้พเิ ศษ
* หลักทรัพย์เฉพาะที่ดินอย่างเดียวให้ 100% ตามราคาประเมินของทางราชการ
กรณีมีสิ่งปลูกสร้ าง
กูไ้ ม่เกิน 2,500,000 บาท

ต้องมีที่ดินตามราคาประเมินของทางราชการไม่นอ้ ยกว่า 20%
ทุนเรื อนหุ้น 25 % ส่ งชาระ 280 งวด
กูเ้ กิน 2,500,000 - 5,000,000 บาท ต้องมีที่ดินตามราคาประเมินของทางราชการไม่นอ้ ยกว่า 30%
ทุนเรื อนหุ้น 25 % ส่ งชาระ 380 งวด
* ทาประกันสิ นเชื่อ

2 ปี

* ทาประกันอัคคีภยั

2 ปี

* เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า
* ขอกูใ้ หม่ตอ้ งชาระหนี้ไม่นอ้ ยกว่า

1 ปี
12 เดือน

5 มีเงินค่ าหุ้น ไม่ น้อยกว่ า ร้ อยละ 25 ของวงเงินกู้
6 ดอกเบีย้ เงินกู้ยืม ร้ อยละ 6.40 ต่ อปี
การทาประกันสิ นเชื่ อ
นาค่าหุ น้ และสวัสดิการที่สหกรณ์จดั ให้หกั จากวงเงินกูย้ มื และนาเงินสงเคราะห์จากสมาคม
ฌาปนกิจที่สมาชิกสหกรณ์เป็ นสมาชิกหักออกอีก ส่ วนที่เหลือจึงทาประกันสิ นเชื่อ ดังนี้
1. ค่าหุ น้ ณ วันที่กูเ้ งิน
2. สวัสดิการที่สหกรณ์จดั ให้สมาชิก
- สวัสดิการช่วยเหลือและสงเคราะห์ครบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) ตามอายุการเป็ นสมาชิก
- สวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของสหกรณ์ 100,000 บาท
- สวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของสหกรณ์ จากการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มนั่ คง
5 เท่าของเงินฝากออมทรัพย์มนั่ คง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
1) ส.ส.ช.
130,000 บาท
2) สสอค.
600,000 บาท
3) สส.ชสอ. 600,000 บาท
ส่ วนที่เกินหลักประกันที่กล่าวข้างต้นให้ทาประกันสิ นเชื่ อ

การเงินกู้ฉุกเฉิน
1. กูห้ น้าเค้านเตอร์
2. กูเ้ พื่อจ่าย สสอค. - สส.ชสอ.

ไม่เกิน
ไม่เกิน

50,000 บาท ส่ งชาระ 12 งวด
10,000 บาท ส่ งชาระ 12 งวด

สอบถามยอดเงินกู้ และกดกู้เงินสามัญเพื่อการดารงชีพ
ผ่านระบบ ATM
1. ใส่ รหัส
2. เลือก อื่น ๆ (ครั้งที่ 1)
3. เลือก อื่น ๆ (ครั้งที่ 2)
4. เลือก สหกรณ์ออมทรัพย์
5. เลือก สอบถามยอดเงินกู้
6. รอสักครู่
(หน้าจอจะแสดงผล)
7. เลือก ต้องการ
8. เลือก อื่นๆ (ครั้งที่ 1)
9. เลือก อื่นๆ (ครั้งที่ 2)
10. เลือก สหกรณ์ออมทรัพย์
11. เลือก รับเงินกู้
12. ใส่ จานวนเงิน (พร้อมหน่วยสตางค์) และ กด ตกลง
13. เลือก ต้องการ
14. เลือก บริ การอื่นๆ
15. เลือก จานวนเงินที่ตอ้ งการ
16. เลือก ไม่ตอ้ งการ
17. รับเงิน พร้อมบัตร

เอกสารประกอบการกู้สามัญเพื่อการดารงชีวติ
ไม่ ต้องเขียน วันที่ เดือน ปี
1. คาขอกูต้ ามแบบของสหกรณ์กาหนด โดยลงลายมือชื่อครบถ้วนและลายมือชื่อผูบ้ งั คับบัญชา
รับรอง
2. สลิปเงินเดือนปัจจุบนั พร้อมลายมือชื่อผูม้ ีอานาจรับรอง
3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอกู้
- บัตรประจาตัวผูก้ ู้ - คู่สมรส (ถ้ ามี)
- ทะเบียนบ้านผูก้ ู้ - คู่สมรส (ถ้ ามี)
- ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการกู้สามัญ
ไม่ ต้องเขียน วันที่ เดือน ปี
เอกสารผู้ก้ ู
* ใบยินยอมให้หกั เงินเดือน 3 ใบ (1 ชุด)
* สลิปเงินเดือน 1 เดือน (เดือนล่าสุ ด)
(ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่การเงินเขต รับรองสาเนา)

เอกสารผู้คา้
* ใบยินยอมให้หกั เงินเดือน 3 ใบ (1 ชุด)
* บัตรประจาตัวผูก้ ู้ - คู่สมรส (ถ้ ามี)
* ทะเบียนบ้านผูก้ ู้ - คู่สมรส (ถ้ ามี)

* ใบเสร็ จ ส.ส.ช.

* ทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)

* บัตรประจาตัวผูก้ ู้ - คู่สมรส (ถ้ ามี)
* ทะเบียนบ้านผูก้ ู้ - คู่สมรส (ถ้ ามี)

* หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

* ทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

"สมาชิกมีสิทธิ์คา้ ประกันได้ คนละ 6 สั ญญา"

(รับรองสาเนาถูต้อง ด้ วยลายมือชื่ อของเจ้ าของเอกสาร)
คาขอกู้
1.แนบคาขอกูต้ ามแบบของสหกรณ์กาหนด โดยผูค้ ้ าประกันลงลายมือชื่อครบถ้วนและลายมือชื่อ
ผูบ้ งั คับบัญชารับรอง
2.สลิปเงินเดือนปัจจุบนั พร้อมลายมือชื่อผูม้ ีอานาจรับรอง
3.เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอกูต้ ามวัตถุประสงค์ของการขอกูก้ รณี พิเศษ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการกู้พเิ ศษ
ไม่ ต้องเขียน วันที่ เดือน ปี

เอกสารผู้ก้ ู

เอกสารเจ้ าของทีด่ ิน

* ใบยินยอมให้หกั เงินเดือน 3 ใบ (1 ชุด)

* บัตรประจาตัวเจ้าของที่ดิน - คู่สมรส (ถ้ ามี)

* สลิปเงินเดือน 1 เดือน (เดือนล่าสุ ด)

* ทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน- คู่สมรส (ถ้ ามี)

(ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่การเงินเขต รับรองสาเนา)

* ทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)

* บัตรประจาตัวผูก้ ู้ - คู่สมรส (ถ้ ามี)
* ทะเบียนบ้านผูก้ ู้ - คู่สมรส (ถ้ ามี)

* เอกสารการเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี)

* ทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)

* ภาพถ่ ายทีด่ ิน ด้ านหน้ า - ด้ านหลัง

* ใบเสร็ จ ส.ส.ช.

* แผนทีต่ ้งั ทีด่ ิน

* ใบเสร็ จ สสอค. - สส.ชสอ. (ถ้ามี)
* เอกสารการเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี)

* ใบประเมินราคาทีด่ ินทางราชการ (ฉบับจริง)

*กรณีนาบ้ านจานอง*
* บัตรประจาตัว - ทะเบียนบ้าน เจ้ าของบ้ าน
* ภาพถ่ ายบ้ าน ด้ านหน้ า - ด้ านหลัง - ด้ านข้ าง

(รับรองสาเนาถูต้อง ด้ วยลายมือชื่ อของเจ้ าของเอกสาร)
คาขอกู้
1.คาขอกูพ้ ิเศษตามแบบสหกรณ์กาหนด และผ่านผูบ้ งั คับบัญชารับรอง
2.สลิปเงินเดือนเดือนปั จจุบนั พร้อมรับรองโดยผูม้ ีอานาจ
3.สาเนาเอกสารหลักทรัพย์(ที่ดิน)
4.ใบประเมินราคาที่ดินจากทางราชการ (ฉบับจริ ง)
5.ภาพถ่าย ที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้าง พร้อมแผนที่ต้ งั ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

สวัสดิการที่สมาชิกจะได้ รับ
1. สวัสดิการเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดสมาชิก
สมาชิกจะได้รับคนละ 1,000 บาท ทุกปี โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่เปิ ด
บัญชีไว้ที่สหกรณ์ หลังวันเกิดภายใน 30 วัน
2. สวัสดิการสมาชิ กเกษียณอายุราชการหรื อลาออกจากงาน
-สหกรณ์จ่ายให้ตามอายุการเป็ นสมาชิก ปี ละ 500 บาท
-สมาชิกเกษียณอายุราชการหรื อลาออกจากงาน ณ วันสิ้ นปี งบประมาณ สหกรณ์จะโอน
เข้าบัญชีของสมาชิก ให้มารับได้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี
3. สวัสดิการสมาชิ กผู้สูงอายุ
-เป็ นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และ
-การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกผูส้ ู งอายุ โดยให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 สมาชิกผูส้ ู งอายุ อายุครบ 65 ปี
สหกรณ์จ่ายให้ 5,000 บาท
3.2 สมาชิกผูส้ ู งอายุ อายุครบ 70 ปี
สหกรณ์จ่ายให้ 7,000 บาท
3.3 สมาชิกผูส้ ู งอายุ อายุครบ 75 ปี
สหกรณ์จ่ายให้ 9,000 บาท
3.4 สมาชิกผูส้ ู งอายุ อายุครบ 80 ปี
สหกรณ์จ่ายให้ 12,000 บาท
3.5 สมาชิกผูส้ ู งอายุ อายุครบ 85 ปี
สหกรณ์จ่ายให้ 14,000 บาท
3.6 สมาชิกผูส้ ู งอายุ อายุครบ 90 ปี
สหกรณ์จ่ายให้ 16,000 บาท
3.7 สมาชิกผูส้ ู งอายุ อายุครบ 95 ปี
สหกรณ์จ่ายให้ 19,000 บาท
3.8 สมาชิกผูส้ ู งอายุ อายุครบ 100 ปี ขึ้นไป สหกรณ์จ่ายให้ปีละ 21,000 บาท
สมาชิกที่มีสิทธิ์ จะได้รับเงินสวัสดิการนี้ หากมีภาระหนี้ สินกับสหกรณ์ให้นาชาระหนี้ก่อนส่ วนที่
เหลือจ่ายให้ทายาทรับไป
4. สวัสดิการช่ วยเหลือและสงเคราะห์ ครอบครัวสมาชิก
-เป็ นสมาชิก ไม่เกิน 5 ปี
จ่ายให้ทายาท 40,000 บาท
-เป็ นสมาชิก เกินกว่า 5 ปี
แต่ไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ทายาท 60,000 บาท
-เป็ นสมาชิก เกินกว่า 10 ปี
แต่ไม่เกิน 15 ปี จ่ายให้ทายาท 80,000 บาท
-เป็ นสมาชิก เกินกว่า 15 ปี
แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ทายาท 100,000 บาท
-เป็ นสมาชิก เกินกว่า 20 ปี
แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ทายาท 130,000 บาท
-เป็ นสมาชิก เกินกว่า 25 ปี
จ่ายเพิม่ ให้ ปี ละ
10,000 บาท
5. สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์
-สมาชิกสหกรณ์เสี ยชีวติ สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้ทายาท 100,000 บาท
-กรณี สมาชิกที่เสี ยชีวติ มีเงินฝากออมทรัพย์มนั่ คง สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ศพเพิม่ ให้
ทายาท 5 เท่า ของเงินฝาก ณ วันเสี ยชีวติ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

-เงินจัดการศพให้จ่ายให้ทายาท ตามเกณฑ์ ดังนี้
(1) กรณี สมาชิกผูต้ ายไม่มีหนี้ต่อสหกรณ์ ให้แบ่งจ่ายเป็ น 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน
(2) กรณี สมาชิกผูต้ ายมีหนี้ต่อสหกรณ์ ให้หกั ชาระหนี้สหกรณ์ก่อน เงินที่เหลือจึง
จ่ายให้ทายาทรับไป
สมาชิกที่มีสิทธิ์ จะได้รับเงินสวัสดิการ ตามข้อ 1 ถึง 5 จะต้องไม่เป็ นผูผ้ ดิ นัดการชาระหนี้ไม่วา่ จะ
เป็ นเงินต้นหรื อดอกเบี้ยในปี บัญชีน้ นั ๆ
6. สวัสดิการทีส่ มาชิกสมัครใจและจ่ ายเงินสงเคราะห์ เอง
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จากัด และครอบครัว
(สสช.) ทายาทได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 300,000 บาท ส่ งสงเคราะห์ศพ ๆ ละ 20 บาท
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย (สสอค.) ทายาทได้รับเงิน
สงเคราะห์ศพ 600,000 บาท ส่ งสงเคราะห์ศพ ปี ละ 4,860 บาท
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ทายาทได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 600,000 บาท ส่ งสงเคราะห์ศพ ปี ละ 4,840 บาท
สมาชิกที่มีสิทธิ์ จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ หากมีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ให้นาชาระหนี้ก่อนส่ วนที่
เหลือจ่ายให้ทายาทรับไป

สภาพกิจการปัจจุบัน (ณ 31 มกราคม 2562)
สมาชิก จานวน 11,159 คน

แยกเป็ น สมาชิกสามัญ 10,746 คน ทุนเรื อนหุน้ 4,171,167,930 บาท
สมาชิกสมทบ 413 คน ทุนเรื อนหุน้
57,168,220 บาท
รวม 4,228,336,150 บาท
ทุนดาเนิ นงานทั้งสิ้ น
15,187,733,217.08 บาท
-ทุนเรื อนหุน้
4,228,336,150.00 บาท
-ทุนสารอง
489,885,607.65 บาท
-ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่น
37,337,245.87 บาท
เงินรับฝาก
3,887,125,721.48 บาท
-สมาชิก
3,598,366,497.71 บาท
-สหกรณ์อื่น
288,759,225.77 บาท
เงินกูย้ มื จากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงินอื่น(คงเหลือ) 6,359,801,057.71 บาท
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
14,604,497,171.80 บาท
-เงินกูส้ ามัญ
12,113,442,941.15 บาท
-เงินกูพ้ ิเศษ
1,204,887,094.80 บาท
-เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
1,286,167,135.50 บาท
-NPL
234,418,000.97 บาท
ประมาณการกาไร ณ 31 มกราคม 2562
132,758,811.97 บาท

ขอเชิญลงทะเบียนที่น่ ีค่ะ
ค่ ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. กรอกเลขทะเบียนให้ครบ
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก
3. ไม่ตอ้ งระบุคานาหน้าชื่อ
4. กรอกนามสกุลให้ถูกต้อง(ถ้าในใบเสร็จมีอาเภอต่อท้ายให้ใส่ อาเภอด้วย)
5. กรอก วัน เดือน ปี พ.ศ.เกิด ให้ถูกต้อง (รู ปแบบที่ถูกต้อง 7/7/2524)
6. รหัสผ่านใส่ ตวั เลขไม่นอ้ ยกว่า 4 ตัว แต่ไม่เกิน 8 ตัว
7. เมื่อใส่ ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้วกดปุ่ มลงทะเบียน

ตัวอย่ างการลงทะเบียน

- เมื่อกดปุ่ มลงทะเบียน หน้ าเว็ปแจ้ งดังข้ อความข้างล่าง

- เมื่อกดปุ่ มตกลง หน้ า Web แจ้ งดังข้ อความข้ างล่าง และสมาชิกสามารถใช้ งานได้ ทนั ที

ระบบ Mobile Application
ระบบรายงานสถานะของสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งประกอบด้วยการรายงาน ดังนี้
1. ข้อมูลสมาชิก
1. ลงทะเบียนบน Web สหกรณ์
2. รายงานทุนเรื อนหุ ้น
3. รายเงินรับฝาก
4. รายงานเงินกู้
5. รายงานภาระการค้ าประกัน
6. รายการเรี ยกเก็บเงิน
7. ใบเสร็จรับเงิน

2.โหลด Application จาก PlayStore และ AppStore
8. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ค้นหา “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ” แล้วติดตั้ง
วิธีการ Upload บนโทรศัพท์มือถือ และสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิก
1. ลงทะเบียนใน Website ของสหกรณ์ เพื่อจะได้
รหัสผูใ้ ช้ (Username)และ รหัสผ่าน (Password)
2. 2.โหลด Application จาก Play Store และ
App Store ค้นหา “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ” แล้วติดตั้ง
3. กรอกเลขทะเบียนสมาชิก และรหัสผ่าน
(ที่กาหนดใน ข้อ 1) โดยเลขทะเบียนสมาชิกต้องกรอกให้ครบ
6 หลัก เช่น ทะเบียน 234 ให้กรอก 000234 และใส่ รหัสผ่าน
ที่กาหนดในข้อ 1 แล้วกด “เข้าสู่ ระบบ”
4. ใส่ รหัส Pin Code จานวน 6 หลัก และยืนยันอีกครั้ง และรหัส Pin Code จะเป็ นรหัสผ่านเข้าใช้
งาน Application ทุกครั้งที่เปิ ดใช้งานโดยไม่ตอ้ งลงทะเบียนใหม่ ดังนั้นต้องจารหัส Pin Code ของตนเอง

ระบบ ATM Online
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จากัด ได้ปรับเปลี่ยนระบบการฝากถอนเป็ นระบบ ATM Online เมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 จึงของแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ และดาเนินการ ดังนี้
1. ต้องมีบญั ชีเงินรับฝากกับสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์
2. ต้องมีบญั ชีเงินฝากธนาคารกรุ งไทย ที่ใช้กบั บัตร ATM ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สหกรณ์ฯ จะได้เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีเงินฝากสหกรณ์ กับบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกโดยผ่าน
ระบบ ATM Online ซึ่ งอานวยความสะดวกในการให้บริ การสมาชิก ไม่ตอ้ งเดินทางเพื่อมาฝากถอนเงินที่
สานักงานสหกรณ์

