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ประวัติการจัดต้ัง 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด  

 “ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ” มีสถานที่ท าการ
ต้ังอยู่ที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองตาก  เลขที่ 9/67 ถนน
มหาดไทยบ ารุง ต าบลหนองหลวง  อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

           การก่อต้ังครั้งแรก สหกรณ์มีสมาชิกจ านวน 121 คน 
ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก จ านวน 1,390 หุ้น เป็นเงินค่าหุ้น
จ านวน 13,900 บาท  ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขตาก จ ากัด เมื่อวันที ่7 กรกฎาคม 2531 เลขทะเบียน
ที ่สทส.(อ) 51/2531 โดยมนีายแพทย์โกมล  สายชุ่มอินทร์ ด ารง
ต าแหน่งประธานฯ  และนายแพทย์กาญจนศักด์ิ  ผลบูรณ์  ด ารง
ต าแหน่งผู้จัดการ 

 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นพ.รเมศ         ว่องวิไลรัตน์        ประธานกรรมการ 
2. นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
3. นายมานัส ต๊ะชมภู กรรมการเลขานุการ 
4. นายธวัช จงนิมิตรสถาพร กรรมการเหรัญญิก 
5. นายชิด บุญมาก กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการเงินกู้ 

1. นางสุพัตรา แจ่มตระกูล ประธานกรรมการเงินกู ้
2. นายหิน สิทธิกัน กรรมการ 
3. นายประเวศ ขอบเหลือง กรรมการ 
4. นายเกษม ศิริมา กรรมการ 
5. นายจงวัฒน์ แสงทอง กรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

1. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง ประธานกรรมการศึกษา 

2. นายสนงาน ใจยาเก๋ กรรมการ 
3. นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรต์ิ กรรมการ 
4. นายธวัชชัย ค าแก้ว กรรมการ 
5. นางสาวเจนจิรา กาวงษ์ กรรมการ 

ที่ปรึกษา 
1. นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัตาก 
2. นายสุพร กาวิน า ประธานข้าราชการบ านาญ 
3. นายฟรีอี เละเซ็น ทนายความ 

ผู้สอบบัญชี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์  พีระเชื้อ 

ผูต้รวจสอบกิจการ 
1. นางสาวรัตชนิดา   โพธ์ิแก้ว  
2. นางศุภวรรณ       นิลพันธ์ 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
1. นางรัชนี             กันขัน             เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
2. นางนภสร           พาสพิษณุ         เจ้าหน้าการเงิน 
3. นางมัทนา           พรตริไตร          เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
4. นางเอมอร           พรมอ้าย          เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 
5. นางสาวชนันธิดา    ข าศิริ              เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
6. นางสาวนฤมล      บุญลือ             เจ้าหน้าที่ธุรการ 
7. นายทศวรรษ     สุนทรวิรยะวงศ์  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

 

 

 

 
จ านวนสมาชิก จ านวน 3,204 คน 

สมาชิกสามัญ    จ านวน    2,831  คน 
สมาชิกสมทบ    จ านวน      648   คน 

ทุนด าเนินการ                 จ านวน 2,612,187,653.64 บาท 
ทุนเรือนหุ้น                    จ านวน 1,427,138,960.00 บาท 
ทุนส ารอง               จ านวน    102,569,763.35 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ จ านวน   959,082,600.37 บาท 
เงินให้กู้แก่สมาชิก            จ านวน 2,283,210,745.76 บาท 
ก าไรสุทธิ                       จ านวน    102,630,866.76 บาท   

 
 
 
 

  สมาชิกสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียด ได้ท่ี  
     โทร. 055-514143 ,055-512370 

เว็บไซต์ www.takcoop.com 
 Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด  

       E-Mail : co-opsasuktak@hotmail.com 
        ID-line : 0972923066 (สหกรณ์สา ’ สุข) 

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 

ปี 2565 

ผลการด าเนินการ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

mailto:co-opsasuktak@hotmail.com


 

 

 

 1.  การสงเสริมการออมทรพัย  แบงออกเปน 2 วิธี คือ  

1.1 โดยการถือหุน  สหกรณฯก าหนดใหสมาชิกสงช าระคาหุ้น

เปนประจ าทุกเดือน โดยการหักเงินคาหุน ณ ที่จายเงินไดรายเดือนของ

สมาชิกไมรวมรายไดอ่ืน ใหผลตอบแทนเป็นเงินปนผล   

1.2 โดยการฝากเงิน  สหกรณฯ มีบริการดานเงินฝาก  

ใหผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย คือ  

  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป  

  (ไมเสียภาษี คิดดอกเบี้ยทบใหทุกสิ้นเดือน)  

 

 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

 สมาชิกทุกคนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ฯ 

คนละ 50 บาท และถือหุ้นในสหกรณ์เป็นรายเดือนทุกเดือน มูลค่าหุ้นละ 

10 บาท ตามจ านวนเงินได้รายเดือนของแต่ละคน ดังน้ี 

     อัตราเงินเดือน (บาท)       หุ้นท่ีต้องถือขั้นต่ า (บาท/เดือน) 

       ไม่เกิน   15,000.-          400.-  

       ตั้งแต ่   15,000.-  ขึ้นไป          500.- 

 

หมายเหตุ  ทุกขั้นของอัตราเงินเดือน สามารถถือหุ้นได้มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า

ที่ก าหนด แต่ไม่เกิน 7,000 บาท 

เอกสารประกอบใบสมัคร  :  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ                        

ส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ ส าเนาหน้าบัญชี ธ.กรุงไทย 1 ฉบับ                           

 

 

 

 

 

 

 

2.  การใหเงินกูแกสมาชิก  แบงเปน 2 ประเภท คอื 
 

2.1 เงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ 

5.50 ตอป)  เมื่อสมัครเปนสมาชิกแลว 3 เดือน  สมาชิกผู้กู้คนหน่ึง ๆ นั้น  

กูไ้ด้จ านวน 15 เท่า แห่งเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิของสมาชิกน้ัน แต่ไม่
เกินเงินมูลค่าหุ้นที่มีทั้งหมดสุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่าและสูงสุดไม่เกิน 
150,000.-  บาท  สงช าระภายใน 24 งวดเดือน  

2.2 เงินกูสามัญ (ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.50 ตอป)  

เมือ่สมัครเปนสมาชิกแลว 6 เดือน สามารถกูไดตามตารางหุน 

สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท  สงช าระภายใน 240 งวด  

 2.3 เงินเดือนเหลือ 10 % หมายถึง เงินเดือนของผูกู หลังจาก

ที่หักคาใชจายทั้งหมดแลว ตองเหลือไมนอยกวา 10 %  เชน เงินเดือน 

22,220 บาท หลังจากทีห่ักคาใชจายทั้งหมดแลวตองเหลือไมนอยกวา 

2,222 บาท  

ตารางหุ้น 

 

กรณีที่สมาชิกต้องการซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อขอกู้เงินตามยอดเงินที่

สมาชิกมีความประสงค์ ให้ซื้อเพิ่มได้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือไม่เกิน 1 ใน 

2 ของหุ้นสมาชิกผู้กู้ที่มีอยู่ในเวลานั้นสุดแต่จะเลือก ทั้งน้ีจ านวนหุ้นที่ซื้อเพิ่ม

เมื่อรวมกับหุ้นที่มีอยู่ในเวลานั้นแล้วต้องไม่เกินหุ้นที่ก าหนดไว้ในตาราง

ข้างต้นน้ี  

**กรณ ีผกููเปนสมาชิกขาราชการ บ านาญ**  

-  ใหกูได 95 % ของทุนเรือนหุน + สวัสดิการ 100,000 บาท + สสธท.  

   (ล้านที่1) 1,000,000 บาท + กสธท. (ล้านที่2) 800,000 บาท     

   ส าหรับสมาชิกที่ สมคัร สสธท. ส าหรับสมาชิกที่ไมส่มัคร สสธท.  

   ให้บวกสวัสดิการ 100,000 บาท หักด้วยเงินกู้เพื่อ เหตุฉุกเฉินคงเหลือ 

   (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท สงช าระภายใน 240 งวด  

-  ไมตองมีบุคคลค้ าประกัน 
 

 
หลักประกันส าหรับเงินกู้ 

 
สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้ ไม่เกิน 8 สัญญา  
สมาชิกผู้กู้ทุกรายที่ขอกู้เงินสามัญ โดยให้ใช้บุคคลค้ าประกันต้องมี 
หลักประกันดังน้ี 

วงเงินกู ้ ผูค้  ้าประกนั หลกัประกนั 
วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท   ใช้ผู้ค้ าประกัน 1 คน  

ต้องเป็นสมาชิก สสธท.  
         (ล้านที่1) 

วงเงินกู้ตั้งแต่  500,001 บาท  
แต่ไม่เกิน     1,000,000 บาท 

ใช้ผู้ค้ าประกัน 2 คน 

วงเงินกู้ตั้งแต่1,000,001 บาท 
 แต่ไม่เกิน    1,500,000 บาท 

ใช้ผู้ค้ าประกัน 3 คน 

วงเงินกู้ตั้งแต่1,500,001 บาท 
 แต่ไม่เกิน    2,000,000 บาท 

ใช้ผู้ค้ าประกัน 4 คน ต้องเป็นสมาชิก สสธท.  
         (ล้านที่1) 
และเป็นสมาชิก กสธท.  
          (ล้านที่2) 
  

วงเงินกู้ตั้งแต่2,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน     3,000,000 บาท 

ใช้ผู้ค้ าประกัน 5 คน 

 
 

 

มีหุ้นตั้งแต ่
(บาท) 

จ านวนเงินกู้ 
(บาท) 

มีหุ้นตั้งแต ่ 
(บาท) 

จ านวนเงินกู้ 
(บาท) 

5,000-13,000 160,000 93,010 - 101,000 600,000 

13,000-21,000 200,000 101,010 - 111,000 650,000 

21,010-29,000 240,000 111,010 - 121,000 700,000 

29,010-37,000 280,000 121,010 - 146,000 750,000 

37,010-45,000 320,000 146,010 - 171,000 800,000 

45,010-53,000 360,000 171,010 - 201,000 850,000 

53,010-61,000 400,000 201,010 - 231,000 900,000 

61,010-69,000 440,000 231,010 - 266,000 1,000,000 

69,010-77,000 480,000 266,010 - 300,000 1,100,000 

77,010-85,000 520,000 300,010 - 350,000 2,000,000 

85,010-93,000 560,000 350,010 - 400,000 2,500,000 

  400,010  ขึ้นไป 3,000,000 



 

 

เงินกู้พิเศษ เพิ่มทรัพย ์ 
 
 (ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00  ตอป) 

1.ให้กูใ้นวงเงินไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น 

2.ช าระคืนภายใน  240 งวด  

 
 
 
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาของสมาชิก คู่สมรส และบุตร 
 

(ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50  ตอป) 

1. เป็นสมาชิกที่ก าลังศึกษา หรือสมาชิกที่มีคู่สมรส หรือบุตร ก าลังศึกษา 

2. สมัครเป็นสมาชิกแล้ว 6 เดือนสามารถกู้เงินประเภทน้ีได้ ดังน้ี 

        2.1  ต่ ากว่าปริญญาตรี  200,000.- บาท ช าระคืนภายใน   48  งวด 

        2.2  ปริญญาตรี          250,000.- บาท ช าระคืนภายใน    48  งวด 

        2.3  ปริญญาโท          300,000.- บาท  ช าระคืนภายใน   60  งวด 

        2.4  ปริญญาเอก        350,000.- บาท  ช าระคืนภายใน   72  งวด 

ท้ังนี้ การส่งคืนเงินกู้งวดสุดท้ายตอ้งไม่เกิน 65 ป ี

3. ช าระหน้ีเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถกู้ใหม่ได้ 

4. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ – 1.00 

5. เงินเดือนของผู้กู้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือไม่น้อยกว่า 5% 

6. มีผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 1 คน 

7. ผู้ค้ าประกันต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญของผู้กู้ 

    รายน้ี 

8. วงเงินค้ าประกัน เมื่อรวมกับการค้ าประกันเงินกู้ทุกประเภทแล้วต้องไม่  

   เกิน 5 สัญญา 

9. มีหลักฐานการศึกษาประกอบ  

 
 

 

 
 

(ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00  ตอป) 
1.สมัครเป็นสมาชิกแล้ว 6 เดือนสามารถกู้เงินประเภทน้ีได้ ให้กู้ได้ไม่เกิน   
  700,000 บาท 
- ในกรณีผู้กู้ที่เป็น ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน ข้าราชการ
ประจ าหรือลูกจ้างประจ าถ้าใช้ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน 
ค้ าประกัน ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท 
- กรณีผู้กู้ที่เป็น ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน ข้ าราชการ
ประจ าหรือลูกจ้างประจ า  ถ้าใช้ข้าราชการประจ า  หรือลูกจ้างประจ า  
ค้ าประกัน  ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000บาท 
2. ช าระ ภายใน 96 งวด  
3. ช าระหน้ีเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถกู้ใหม่ได้ 
4. เงินเดือนของผู้กู้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือไม่น้อยกว่า 5% 
5. มีผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 1 คน 
6. ผู้ค้ าประกันต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญของผู้กู้ 
7. วงเงินค้ าประกัน เมื่อรวมกับการค้ าประกันเงินกู้ทุกประเภทแล้วต้อง 
   ไม่เกิน 8 สัญญา 
 

สิทธิ และประโยชน ของสมาชิกที่จะไดรับ 
ระเบียบฯ วาดวย ทุนสงเสริมการศึกษา บตุร ของสมาชกิ  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทุนละ 1,200 บาท  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5     ทุนละ 1,500 บาท  

ระดับ ปวช. ปีที่ 2 และ ระดับ ปวส. ปีที่ 2                ทุนละ 1,800 บาท 

ระดับ ปริญญาตรี ปีที่ 2 และปริญญาตรี ปีที่ 4           ทุนละ 1,800 บาท 

ระเบียบฯ วาดวย การใชทุนเพื่อใหสวัสดิการสงเคราะห สมาชิก บิดา  

  มารดา คสูมรส และ บตุร ของสมาชกิท่ีเสียชีวิต  

 - สมาชิก  เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี ให้ได้รับ  จ านวน  60,000 บาท 
       เป็นสมาชิก 6 ปี   ถึง 10  ปี   ให้ได้รับ   จ านวน  120,000 บาท 
       เป็นสมาชิก 11 ปี ถึง 15 ปี    ให้ได้รับ   จ านวน 150,000 บาท 
       เป็นสมาชิก 16  ปขีึ้นไป        ใหไ้ด้รับ   จ านวน 180,000 บาท   
 

 
 - บิดา/มารดา/บตุร เสียชีวิตทุกกรณี ไดรับเงินชวยเหลือรายละ  4,500 บาท  

 - คูสมรส เสียชีวิตทุกรณี ไดรับเงินชวยเหลือ ดังน้ี  
   เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถงึ 5 ป ี          ใหไ้ด้รับ    จ านวน 15,000 บาท 
   เป็นสมาชิก 6 ปี ถงึ 10  ป ี          ใหไ้ด้รับ    จ านวน 22,500 บาท   
   เป็นสมาชิก 11 ปี ถึง 15 ป ี          ใหไ้ด้รับ    จ านวน 30,000 บาท 
   เป็นสมาชิก 16  ปขีึ้นไป          ใหไ้ด้รับ    จ านวน 37,500 บาท 

 

 

ระเบียบฯ  วาดวยการใช้เงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60 ป 

  **  สมาชิกที่จะได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบ ตามรายละเอียดดังน้ี  ** 
สมาชิกอายุ 60 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จ านวน     2,000  บาท 
สมาชิกอายุ 65 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จ านวน     3,000  บาท 
สมาชิกอายุ 70 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จ านวน     4,000  บาท 
สมาชิกอายุมากกว่า 75 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการจ านวน    5,000  บาท  
จ่ายทุก 5 ปี  ทั้งน้ี สมาชิกสหกรณ์ ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน  
20 ปีขึ้นไป กรณีที่สมาชิกสหกรณ์มีอายุการเป็นสมาชิก 
*ไม่ถึง 20 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาท วันเกษียณอายุราชการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ เก็บออม เกื้อกูล เพิ่มพูน พัฒนา ” 
 

เงินกู้พิเศษ เพื่อพฒันาคุณภาพชวีิตช่วยเศรษฐกิจ

ครอบครัว 


