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กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ 

วันเสาร์ ท่ี 26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมขุนวิเศษดรุณกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 
 

 เคยมีสมาชิกหลายท่านสงสัยว่า เมื่อตัวเองเปล่ียนสถานะจากข้าราชการครูประจ าการแล้ว
ปลดเกษียณลง แต่ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อยู่ ต้องท าอย่างไรบ้าง เพราะเงินเดือนก็ลดลง จะ
ขอเพิ่ม ลด งดส่งหุ้น/หนี้อย่างไร ยังจะใช้สิทธิ์การกู้ได้หรือไม่  การจัดเก็บเงินทางสหกรณ์ฯ 
ด าเนินการอย่างไร ตนเองจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากสหกรณ์บ้างหลังจากเกษียณอายุ
ราชการ การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสรรหาเปล่ียนไปอย่างไร ต้องไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งสรรหา
ใด  แล้วจะรับข่าวสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ผ่านทางช่องทางใดได้บ้าง วันนี้เรามีค าตอบ 
 

ข้อควรรู้ 
 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ จะได้รับเงินเดือนที่ลดลงจากเดิม เป็นเหตุผลที่ท าให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนและปรับโครงสร้างการช าระหนี้ การจัดเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัดแตกต่างไปจาก
เดิม ซึ่งในส่วนของสหกรณ์ฯ ที่จะด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 
 1. กรณีสมาชิกท่ีรับเงินบ านาญ มีต้นสังกัดจัดเก็บ สมาชิกมีสิทธิ์ในการขอลด / งดส่ง 
หุ้น – หนี้ – เงินฝาก ได้ ทั้งนี้ ต้นสังกัดจะด าเนินการจัดเก็บให้อยู่ภายใน 70% ของเงินเดือน  ซึ่ง
ปัจจุบันทางหน่วยงานต้นสังกัดจะแจ้งยอดที่สามารถจัดเก็บให้แก่สหกรณ์ฯ และด าเนินการจัดเก็บ
ตามยอดที่ต้นสังกัดของท่านแจ้งมา 
 2. กรณีสมาชิกท่ีรับเงินบ าเหน็จ ไม่มีต้นสังกัดจัดเก็บ กรณีนี้สหกรณ์ฯ จะด าเนินการ
ย้ายชื่อของท่านมาอยู่ในหน่วยงานของสหกรณ์ฯ โดยท่านจะต้องตามมาช าระหนี้ประจ าเดือนเองที่
สหกรณ์ฯ หากแต่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ สามารถด าเนินการผ่านช่องทางดังนี้ 
  2.1 เขียนค าร้องเพื่อให้สหกรณ์ฯ หักผ่านบัญชีเงินเดือน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
(ขอรับแบบค าร้องได้ที่ฝ่ายการเงินสหกรณ์ฯ) 
  2.2 โอนช าระหนี้ผ่านทางระบบออนไลน์ และส่งสลิปใบโอน พร้อมแจ้งความประสงค์
ในการท าธุรกรรม ได้ที่ไลน์แอปพลิเคชั่น @phetcoop 
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การจัดเก็บเพื่อช าระหนี้สหกรณ์ฯ 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด จะต้องด าเนินการจัดเก็บให้อยู่ภายใน 70% ของ
เงินเดือน ส่งผลให้ต้องมีการปรับลดยอดการจัดเก็บลงเพื่อให้อยู่ในภายใต้เง่ือนไขดังกล่าว โดย
สหกรณ์ฯ จะด าเนินการดังนี้ 
 กรณีท่ีต้นสังกัดแจ้งยอดจัดเก็บมายังสหกรณ์ เนื่องจาก 70% ไม่พอหัก สหกรณ์ฯ จะ
ท าการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลการจัดเก็บให้อยู่ภายใต้เง่ือนไข และจัดล าดับการปรับลด
ยอดเงินไว้ดังนี้ 
  -  เงินฝาก 
  -  หุ้นรายเดือน 
  -  หนี้ 
 กรณีท่ีสมาชิกไม่มีต้นสังกัดจัดเก็บและย้ายมาช าระเองท่ีสหกรณ์ หากสมาชิกไม่มาช าระ
เกิน 3 งวดติดต่อกัน  ทางสหกรณ์ฯ ถือว่าสมาชิก “ผิดนัดขาดส่ง” ต่อสหกรณ์ ส่งผลให้สมาชิก
ไม่ได้รับเงินเฉล่ียคืนในปีบัญชีนั้น 
 

การขอลด – งดส่ง – ขยายงวด 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน
เกี่ยวกับการหักช าระหนี้ของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนนั้น 
สหกรณ์ฯ จึงได้ก าหนดรูปแบบการปรับโครงสร้างเกี่ยวกับจัดเก็บช าระหนี้แก่สมาชิกกลุ่มนี้ขึ้น เพ่ือ
เป็นลดความตึงเครียด และผ่อนปรนให้แก่สมาชิกไว้ดังนี้ 

 1. การขอปรับลด – งดส่งหุ้นรายเดือน   
  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  สามารถขอลด – งดส่งหุ้นรายเดือนได้ในกรณีที่มีหุ้น   
ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท หรือต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งสมาชิกจะต้องมา
เขียนค าร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ 
  หากแต่เมื่อสหกรณ์ฯ ตรวจสอบพบว่าไม่สามารถจัดเก็บให้อยู่ใน 70% ได้ สหกรณ์ฯ 
จะด าเนินการลด – งดส่งหุ้นรายเดือนให้แก่สมาชิกโดยอัตโนมัติ 

 2. การขอปรับลด – งดส่งเงินฝากรายเดือน 
  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการที่มีความประสงค์ขอปรับลด – งดส่งเงินฝากรายเดือน ให้
เขียนค าร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ ภายในสิ้นเดือน เพ่ือให้มีผลในเดือนถัดไป 



3 

 3. การขอขยายงวดการช าระหนี้ 
  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอขยายงวดการช าระหนี้ได้ ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของสหกรณ์ฯ 
 

การขอรับบริการเงินกู้ 
 ปัจจุบันการให้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทร้อยละ 5 ต่อปี เท่ากันทุกประเภทสัญญา ยกเว้นโครงการเงินกู้สวัสดิการ
โควิด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้ สมาชิกสังกัดบ านาญที่ประสงค์จะกู้ต้องอยู่ภายใต้
เง่ือนไขการส่งช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทสัญญารวมกันต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนหรือตามที่ต้น
สังกัดแจ้ง อีกทั้งต้องไม่เกินสิทธิประโยชน์ที่ได้รับรวมกัน 
 เอกสารการยื่นกู้ให้ได้รับอนุญาตการกู้จากหน่วยงานต้นสังกัดจัดเก็บ (สนง.เขตพื้นที่, 
สนง.สพม.10 ฯลฯ) 
 

ผู้รับผลประโยชน์ 
 ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ตรวจสอบพบว่ายังสมาชิกบางส่วนที่มิได้
ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ ซึ่งการระบุผู้รับผลประโยชน์จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ 
 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด (สฌส.) จ่ายศพละ 30 
บาท เก็บไม่เกินเดือนละ 150 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์โดยประมาณ 230,000 บาท  
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ซึ่งผู้รับผลประโยชน์จะได้รับ ได้แก่ หุ้น, เงินฝาก, 
, เงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ฯ, เงินประกันชีวิตกลุ่ม, เงินสงเคราะห์จากกองทุน, เงิน
สงเคราะห์จากท าประกันชีวิต 150 บาท เป็นต้น (ดูรายละเอียดในตารางสิทธิประโยชน์) 
 ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับหลังจากน าเงินหักช าระหนี้ให้แก่สมาชิกเรียบร้อยแล้วหาก
สมาชิกมีภาระหนี้กับสหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์ฯ จะจัดสรรให้แก่ทายาทตามที่สมาชิกได้ระบุไว้ 
 หากสมาชิกความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ให้เขียนค าร้องเปล่ียนแปลง
ผู้รับประโยชน์ พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ 
หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจฯ 
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การรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน 
 สหกรณ์ฯ จะใช้ฐานข้อมูลเดิมของปี 2562 คือ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีเงิน
ฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ หากสมาชิกบ านาญต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เขียนค าร้องยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทราบล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
 1. เงินสวัสดิการบ าเหน็จ สมาชิกมีอายุตัวครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินสวัสดิการ
บ าเหน็จในเดือนเกิดของตน (ค านวณอายุ ณ วันที่ 31 ตุลาคมของปีบัญชี) โดยสหกรณ์ฯ โอนเงิน
จ านวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งจ่ายตามเกณฑ์อายุการเป็น
สมาชิก ดังนี้ 
  -  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปี จ่ายปีละ 500 บาท 
  -  เป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป จ่าย 10,000 บาท เศษ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี 
ยกเว้นปีเริ่มต้นไม่ปัดเศษ 
 2.  สวัสดิการมุทิตาจิต  เป็นเงินสวัสดิการที่สหกรณ์ฯ มอบให้แก่สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 
ปีขึ้นไปของแต่ละปีบัญชี ก าหนดจ่ายในเดือนเมษายนของทุกปี สมาชิกที่อายุครบ 60 ปีนี้ จะไปรับ
เงินสวัสดิการดังกล่าวในปีถัดไป โดยสหกรณ์ฯ โอนเงินจ านวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก
ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ จ่ายตามเกณฑ์ช่วงอายุ ดังนี้ 
  -  อายุ 60 – 64 ปี จ่ายคนละ  500  บาท 
  -  อายุ 65 – 69 ปี จ่ายคนละ  750  บาท 
  -  อายุ 70 – 74 ปี จ่ายคนละ  1,000  บาท 
  -  อายุ 75 – 79 ปี จ่ายคนละ  1,250  บาท 
  -  อายุ 80 – 84 ปี จ่ายคนละ  1,500  บาท 
  -  อายุ 85 – 89 ปี จ่ายคนละ  1,750  บาท 
  -  อายุ 90 ปีขึ้นไป จ่ายคนละ  2,000  บาท 
 3.  สวัสดิการต่าง ๆ 
 1. สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรและสวัสดิการพัฒนาศักยภาพสมาชิก จ่ายให้
สมาชิกคนละ 1,000 บาท จ่ายปีละ 1 ครั้งโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับ
สหกรณ์ฯ 
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 2. สวัสดิการเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม เป็นค่าจัดการศพโดยจ่ายตาม
อายุการเป็นสมาชิก ค านวณจ่ายปีละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ทั้งนี้ หากสมาชิกที่
ถึงแก่กรรมยังคงมีหนี้สินผูกพันกับสหกรณ์ สหกรณ์จะน าเงินจัดการศพดังกล่าวมาช าระหนี้ก่อน
เมื่อมีเงินเหลือจะคืนให้กับทายาทต่อไป 
 3. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไตระยะฟอกไต โรค
อื่นที่เป็นสาเหตุท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือโรคร้ายแรงอื่นตามค าวินิจฉัยแพทย์ จ่าย 
4,000 บาท จ่ายครั้งเดียว 
 4. กรณีประสบอุบัติเหตุนอนพักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จ่ายวันละ 200 
บาท    ไม่เกิน 10,000 บาท หากประสบอุบัติต้องนอนพักรักษาตัวและต้องสูญเสียอวัยวะ จ่าย
รวมกันไม่เกิน 10,000 บาท 
  - สูญเสียนิ้วมือ, นิ้วเท้า นิ้วละ     2,000  บาท 
  - สูญเสียมือ, เท้า ข้างละ     5,000  บาท 
  - สูญเสียตา ข้างละ      5,000  บาท 
  - สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์    10,000  บาท 
  - พิการทางร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 10,000  บาท 
 5. สวัสดิการรักษาพยาบาลกรณีคู่สมรสและหรือบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่
บรรลุนิติภาวะประสบอุบัตินอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ช่วยเหลือวันละ 200 
บาท ไม่เกิน 3,000 บาท 
 6. สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรสและหรือบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และยังไม่บรรลุนิติภาวะเสียชีวิต ช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อศพ 
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ตารางสิทธปิระโยชน ์
1. สหกรณ์ฯ มอบให้สมาชิก จ านวนเงิน 
-  จัดการศพสมาชิก (เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป) 
   ** (เป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป จ่าย 120,000 บาท) ** 

100,000 

-  ประกันชีวิตกลุ่ม  100,000 
รวม 200,000 

2. สมาชิกต้องสมัครจึงจะได้รับ จ านวนเงิน 
-  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ฌ.ส. / จ่ายศพละ 30 บาท) 230,000 
-  ประกันชีวิต 150 บาท 400,000 
- กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน (จ่ายศพละ 100 บาท) 460,000 
- ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 600,000 
- ฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 (สส.ชสอ.) 

600,000 

รวม 2,290,000 
3. สมาชิกท่ีมีหนี้เกินกว่าสิทธิประโยชน์ตามข้อ 1, 2 รวมกัน ให้สมัคร 
- ประกันคุ้มครองสินเช่ือ จ่ายค่าประกันแสนละ 450 บาทต่อปี 2,000,000 
- ประกันคุ้มครองสินเช่ือ จ่ายค่าประกันปีละ 7,500 บาท 
 (รับเฉพาะสมาชิกที่กู้โครงการรวมหนี้) 

1,000,000 

รวม 3,000,000 
 

การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 
 ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เพื่อ
ไว้บริการสมาชิก อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ  www.phetcoop.com   

 

 
 

 
 

http://www.phetcoop.com/
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 หากสมาชิกไม่สามารถเข้าระบบได้หรือเปล่ียนแปลงรหัสผ่านแล้วจ าไม่ได้ ให้ท่านติดต่อไป
ที่แอดมินเพจ ที่ไลน์แอด :  @phetcoop 
 

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสหกรณ์ 
 1. เว็บไซต์  : www.phetcoop.com 
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 2. Line@  :  @phetcoop 
 

 
 
 3. เฟสบุ๊ค  :  www.facebook.com/phetcoop_muangphet 
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 4. อีเมล์  :  oamsubkruphet61@gmail.com 
 5. โทรศัพท์ : 032-425301  แฟกซ์ : 032-400876 
 

การไปใช้สิทธิ์สรรหา 
 สมาชิกที่เกษียณให้ไปใช้สิทธิในบัญชี  “ข้าราชการบ านาญ”  ในอ าเภอที่สังกัดเดิม   
ตอนเกษียณ  หากมีความประสงค์ย้ายหน่วยสรรหา  ต้องเขียนค าร้องแจ้งความประสงค์ย้ายหน่วย  
สรรหายื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนให้เรียบร้อยได้ต้ังแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

ตารางแจ้งก าหนดสรรหาคณะกรรมการด าเนนิการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2564 
รายการ วันท่ี 

เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 6 – วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 
วันที่ถอนการสมัคร ภายในวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 
วัน เวลา ลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
วัน เวลา ลงคะแนนสรรหาและนับคะแนน วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
การประกาศผลการสรรหา วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

หน่วยสรรหาและสถานที่ลงคะแนน 
หน่วยสรรหาท่ี สมาชิกทุกสังกัดในเขต สถานท่ีลงคะแนน 

1 อ าเภอเมืองเพชรบุรี ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
2 อ าเภอเขาย้อย รร.บ้านเขาย้อย 
3 อ าเภอบ้านแหลม รร.บ้านแหลมวิทยา 
4 อ าเภอหนองหญ้าปล้อง รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง 
5 อ าเภอท่ายาง รร.ท่ายางวิทยา 
6 อ าเภอบ้านลาด รร.บ้านลาดวิทยา 
7 อ าเภอชะอ า รร.ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 
8 อ าเภอแก่งกระจาน รร.แก่งกระจานวิทยา 
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หมายเหต ุ
 

ก าหนดการสรรหาล่วงหน้า 
วันพุธที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 13.00 น. 

 

ก าหนดการสรรหา 
วันศุกรท์ี่ 13 พฤศจกิายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 13.00 น. 

 

** อย่าลืม!  น าบัตรประจ าตัวประชาชนติดมือมาด้วยนะคะ ** 
 

** สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด หยุดท าการในวันสรรหา ** 
 

กรณีสมาชิกต้องการช าระหนี้หรือฝากเงินจ านวนมาก 
และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง 

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ฯ ตามหมายเลขบัญชี ดังต่อไปนี้ 
 

 ธนาคาร สาขา เลขท่ีบัญช ี ประเภท 
 กรุงไทย เพชรบุรี 703-1-22379-2 ออมทรัพย์ 
 กรุงไทย พระนครคีรี 731-1-10877-2 ออมทรัพย์ 
 ธกส. เพชรบุรี 010042786719 ออมทรัพย์ 
 ธนชาต เพชรบุรี 547-6-01638-8 ออมทรัพย์ 
 กรุงเทพฯ เพชรบุรี 278-3-00657-6 กระแสรายวัน 
 กรุงศรีฯ จอมเกล้า 325-0-00174-5 กระแสรายวัน 
 กสิกรไทย เพชรบุรี 207-1-01588-5 กระแสรายวัน 
 ทหารไทย เพชรบุรี 357-1-07013-9 กระแสรายวัน 
 ไทยพาณิชย์ เพชรบุรี 504-3-01588-6 กระแสรายวัน 
 ไทยพาณิชย์ บิ๊กซีเพชรบุรี 884-3-00015-2 กระแสรายวัน 
 ออมสิน เพชรบุรี 020131181487 เผ่ือเรียก 


