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ประวัติสหกรณไทย
     เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ประมาณ พ.ศ. 2457 เน่ืองจากสมัยน้ันประเทศไทย
ไดเร่ิมมีการคาขายกับตางประเทศมากข้ึน ระบบเศรษฐกิจชนบท เปล่ียนจาก
ระบบเล้ียงตนเอง มาเปนระบบเศรษฐกิจเพ่ือการคา ความตองการเงินทุนใน
การขยายการผลิต และการครองชีพ การกูยืมเงินทุนจากนายทุนทองถ่ินท่ี
ตองเสียดอกเบ้ียในอัตราสูง การเกิดหน้ีสินพอกพูน ปญหาความยากจน

สหกรณในประเทศไทย
 1.สหกรณแหงแรกในประเทศไทย คือ “สหกรณวัดจันทร ไมจํากัดสินใช” เปน
สหกรณการเกษตร อยูท่ีอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2459 
 2.สหกรณออมทรัพยแหงแรกในประเทศไทย คือ “สหกรณขาราชการสหกรณ
จํากัด” จัดต้ังโดยขาราชการสหกรณ ป พ.ศ. 2492
 3.“บิดาแหงสหกรณไทย” คือ “พระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ” 
และ เปนนายทะเบียนสหกรณพระองคแรก รวมท้ังยังไดบัญญัติศัพทคําวา“สหกรณ”

ประวัติกอต้ัง
สหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด  

     สหกรณออมทรัพยการส่ือสารแหงประเทศไทย จํากัด เดิมช่ือสหกรณออมทรัพย
กรมไปรษณียโทรเลข จํากัด เร่ิมกอต้ังและจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พุทธศักราช 
2512 สํานักงานต้ังอยูท่ีอาคารช้ันเดียวขางตนโพธ์ิ กรมไปรษณียโทรเลข (บางรัก) 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมในการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ในหมูสมาชิกและมุงอํานวยประโยชนดานเศรษฐกิจและสังคม เปนแหลงออมทรัพย
และการใหกูยืมเงินในอัตราดอกเบ้ีย ท่ีต่ํากวาธนาคารท่ัวไปใหแกขาราชการ
กรมไปรษณียโทรเลข
     โดยมีนายศรีภูมิ ศุขเนตร รองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข ในขณะน้ัน เปนผูกอต้ัง
และไดเชิญชวนขาราชการกรมไปรษณียโทรเลขรวมเปนสมาชิกดวยการซ้ือหุน  ๆละ 10 บาท 
ซ่ึงสมาชิกจะถือหุนมากหรือนอยตามอัตราเงินเดือน แตอยางนอยคนละ 2 หุน
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     ตอจากน้ัน คณะผูกอต้ังไดกําหนดใหมีการประชุม และเลือกต้ังคณะกรรมการ 
เพ่ือดําเนินการจัดทํารางขอบังคับและ ระเบียบ ตามคําแนะนําของกรมสงเสริม
สหกรณ แลวนําสูท่ีประชุมใหญเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2512  ซ่ึงท่ี
ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหใชขอบังคับสหกรณ โดยมีนายศรีภูมิ ศุขเนตร ลงนาม
ในฐานะประธานคณะผูกอต้ัง และนายศักด์ิศิริ มากศิริ ลงนามในฐานะเลขานุการ 
ท้ังน้ีคณะผูกอต้ังไดมอบหมายใหนายบัญชา สุทธยาคม ผูจัดการคนแรก ไป
จดทะเบียน และไดรับอนุญาตใหกอต้ังเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2512 โดยมีสมาชิก
เร่ิมแรก 375 คน มีทุนเรือนหุน 32,930 บาท
     พุทธศักราช 2520 กรมไปรษณียโทรเลขไดเปล่ียนสถานะมาเปนรัฐวิสาหกิจ 
โดยใชช่ือวา การส่ือสารแหงประเทศไทย สหกรณออมทรัพยจึงไดเปล่ียนช่ือเปน 
สหกรณออมทรัพยกรมไปรณียโทรเลขและการส่ือสารแหงประเทศไทย จํากัด
     พุทธศักราช 2525 ท่ีประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบใหเปล่ียนช่ือเปน 
สหกรณออมทรัพยการส่ือสารแหงประเทศไทย จํากัด ใชช่ือยอวา สอ.กสท.
     พุทธศักราช 2530 สหกรณไดยายจากท่ีทําการบางรักมาอยู ณ สํานักงานใหญ
การส่ือสารแหงประเทศไทย เลขท่ี 99 หมู 3 แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี
กรุงเทพมหานคร 10002
     พุทธศักราช 2533 คณะกรรมการไดเล็งเห็นถึงความจําเปนท่ีตองกอสราง
อาคารเปนของตนเอง เน่ืองจากกิจการไดเจริญเติบโต และขยายตัวมาโดยตลอด 
จึงไดออกแบบกอสรางเปนอาคาร 2 ช้ัน ต้ังอยูในบริเวณการส่ือสารแหงประเทศไทย
หลักส่ี  ถนนแจงวัฒนะ
     โดยมีนายศรีภูมิ ศุขเนตร เปนประธานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ และ
เจาหนาท่ีไดเร่ิมปฏิบัติงานพรอมใหบริการสมาชิกในอาคารใหมต้ังแตเดือน
ตุลาคม พุทธศักราช 2534 จนถึงปจจุบัน
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กฎหมายสหกรณในประเทศไทย
         1.กฎหมายสหกรณฉบับแรก เปนฉบับช่ัวคราว 
            คือ "พระราชบัญญัติสมาคมเพ่ิมเติม พ.ศ. 2459"
         2.กฎหมายสหกรณฉบับถาวร 
            คือ "พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471"
         3.กฎหมายสหกรณยุคใหม 
            คือ "พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511"
         4.กฎหมายสหกรณฉบับปจจุบัน 
            คือ "พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542"

อุดมการณสหกรณ
“ความเช่ือรวมกันท่ีวา การชวยตนเองและการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ตามหลักการสหกรณ ซ่ึงจะนําไปสูการอยูดี กินดี มีความเปนธรรม
 และสันติสุขในสังคม”

 

หลักการสหกรณ
“แนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติเพ่ือใหคุณคาของสหกรณเกิดผล เปนรูปธรรม” 

ซ่ึงประกอบดวยหลักการ 7 ประการ กลาวคือ
         1. การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
         2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
         3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
         4. การปกครองตนเอง และความเปนอิสระ
         5. การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ
         6. การรวมมือระหวางสหกรณ
         7. การเอ้ืออาทรตอชุมชน
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หนาท่ีและสิทธิสมาชิกของสหกรณ
     หนาท่ีของสมาชิก มีดังน้ี
     1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ
     2. เขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณนัดหมาย
     3. สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรท่ี
เขมแข็ง
     4. สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
     5. รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญ
รุงเรืองและม่ันคง

     สิทธิของสมาชิก มีดังน้ี
     1. เขารวมประชุมใหญ เสนอความคิด และออกเสียง
     2. เขา ช่ือเ รียกประชุมใหญ วิสามัญ
     3. เสนอหรือได รับเลือกเปนกรรมการดําเนินการ หรือผูตรวจ
สอบกิจการ
     4. ได รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ
     5. สิทธิ อ่ืนๆ ท่ี กําหนดไว ในขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ

กําหนดเกณฑอัตราการถือหุน
 เ งินเดือนไม เ กิน 20,000 บาท       สงหุน   300 - 5,000 บาท 
 เ งินเดือน 20,001 ถึง 40,000 บาท สงหุน   600 - 5,000 บาท
 เ งินเดือน 40,001 ถึง 60,000 บาท สงหุน   900 - 5,000 บาท
 เ งินเดือน 60,001 ถึง 80,000 บาท สงหุน 1,200 - 5,000 บาท
 เ งินเดือน 80,001 ข้ึนไป             สงหุน 3,000 - 5,000 บาท

สมาชิกท่ีเกษียณอายุสงหุนได ไม เ กิน 1,000 บาท/งวด
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สิทธิประโยชนท่ีไดรับเม่ือเปนสมาชิกสหกรณฯ ดังน้ี

      1.บริการดานเงินฝาก คือ 
        1.1 ประเภทเงินฝากออมทรัพย 
        1.2 ประเภทเงินฝากประจํา
        ผลตอบแทนท่ีไดรับ ไดแก ดอกเบ้ียตามท่ีสหกรณกําหนดซึ่งสูงกวาธนาคาร

     2.บริการดานสวัสดิการสมาชิก
      - สมาชิกคูสมรส และ บุตร บิดา มารดา ถึงแกกรรม
      - สมาชิกทุพพลภาพ
      - สมาชิกประสบอัคคีภัยและประสบภัยพิบัติ

สมาชิกคูสมรส และบุตร บิดา มารดา ถึงแกกรรม
สําหรับสมาชิกถึงแกกรรมต้ังแตเลขท่ี 052276 เปนตนไป 
ย่ืนคํารองภายใน 120 วัน นับจากวันท่ีระบุในใบมรณบัตร

      1. เปนสมาชิกไมถึง 60 งวด จาย 50,000 บาท
      2. เปนสมาชิกมาแลว 60 งวด แตไมถึง 120 งวด จาย 100,000 บาท
      3. เปนสมาชิกมาแลว 120 งวด แตไมถึง 240 งวด จาย 150,000 บาท
      4. เปนสมาชิกมาแลว 240 งวด ข้ึนไป จาย 200,000 บาท 
(กรณีสมาชิกมีภาระหน้ีคางชําระอยูกับสหกรณใหจายเงินดวยการหักชําระหน้ีท่ี
คางชําระไวเต็มจํานวนทันทีโดยมิตองย่ืนคํารองขอจากผูมีสิทธ์ิ)

สําหรับคูสมรสถึงแกกรรมต้ังแตเลขท่ี 052276 เปนตนไป 
ย่ืนคํารองภายใน 120 วัน นับจากวันท่ีระบุในใบมรณบัตร

     1. เปนสมาชิกไมถึง 60 งวด จาย 25,000 บาท
     2. เปนสมาชิกมาแลว 60 งวด แตไมถึง 120 งวด จาย 50,000 บาท
     3. เปนสมาชิกมาแลว 120 งวด แตไมถึง 240 งวด จาย 75,000 บาท
     4. เปนสมาชิกมาแลว 240 งวด ข้ึนไป จาย 100,000 บาท
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สําหรับ บุตร บิดา มารดา ถึงแกกรรม

ย่ืนคํารองภายใน 120 วัน นับจากวันท่ีระบุในใบมรณบัตร
     1. กรณีบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ บิดา หรือ มารดา ของสมาชิกถึงแกกรรม
สหกรณจาย 10,000 บาท
     2. กรณีบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของสมาชิกถึงแกกรรม มีบิดาและมารดา
เปนสมาชิก สหกรณใหใชสิทธ์ิไดเพียงสิทธ์ิเดียว
     3. กรณี บิดา หรือ มารดาของสมาชิกถึงแกกรรมมีบุตรเปนสมาชิกหลายคน
ใหใชสิทธ์ิไดเพียงสิทธ์ิเดียว

 เอกสารประกอบคําขอจัดเรียงตามลําดับดังน้ี
      - เอกสารของผูถึงแกกรรม
      1. แบบคํารองขอรับเงินสงเคราะหฯ
      2. สําเนาใบมรณบัตรพรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับฯ
      3. สําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
      4. สําเนาทะเบียนบาน (ท่ีประทับตราตาย) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
      - เอกสารของผูย่ืนคําขอ
      1. สําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
      2. สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
      3. สําเนาทะเบียนสมรสพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
      4. สําเนาเปล่ียนช่ือ-สกุลพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
      5. สําเนาหนาสมุดธนาคารกรุงไทย หรือหนาสมุดบัญชีเงินฝากของ สอ.กสท.
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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สมาชิกทุพพลภาพ

เง่ือนไขขอรับเงินชวยเหลือทุพพลภาพ
ย่ืนคํารองภายใน 120 วัน นับต้ังแตวันท่ีแพทยบงช้ี

     1.กรณีสมาชิกทุพพลภาพ (ส้ินเชิงถาวร) จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยสหกรณ
จะจาย 30,000 บาท
     2.กรณีสมาชิกทุพพลภาพ (บางสวนถาวร) จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย สูญเสีย
มือ 1 ขาง หรือเทา 1 ขาง หรือดวงตา 1 ขาง สหกรณจะจาย 15,000 บาท

     - กรณีสมาชิกทุพพลภาพ (ส้ินเชิงถาวร) จายใหแกผูมีสิทธ์ิไดรับเงิน
สงเคราะหตามลําดับ คือ
      1. บุคคลท่ีศาลส่ังใหเปนผูอนุบาล
      2. คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย
      3. บิดา มารดา
      4. บุตรท่ีชอบดวยกฏหมาย
     - กรณีสมาชิกทุพพลภาพ (บางสวนถาวร) จายเงินสงเคราะหใหแกสมาชิก

เอกสารประกอบคําขอจัดเรียงตามลําดับ ดังน้ี
     1. แบบคํารองขอรับเงินสงเคราะหฯ
     2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
     3. สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
     4. หนังสือรับรองจากแพทยท่ีบงช้ีใหเปน
        - ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร หรือ 
        - ทุพพลภาพบางสวนถาวร
     5. สําเนาหนาสมุดธนาคารกรุงไทย หรือหนาสมุดบัญชีเงินฝากของ สอ.กสท.
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื�อสารแห่งประเทศไทย จาํกัด



 สมาชิกประสบอัคคีภัยและประสบภัยพิบัติ

เง่ือนไขขอรับเงินสงเคราะห กรณี (ในฐานะเจาของบาน) 

ย่ืนคํารองภายใน 120 วัน นับต้ังแตวันท่ีประสบอัคคีภัยหรือประสบภัยพิบัติ

     1. กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัยในฐานะเจาของบาน จายตามมูลคาทรัพยสินท่ี

เสียหาย แตไมเกินรายละ 30,000 บาท

     2. กรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย,วาตภัย) ในฐานะเจาของบาน จายตาม

มูลคาทรัพยสินท่ีเสียหาย แตไมเกินรายละ 10,000 บาท

เอกสารประกอบคําขอจัดเรียงตามลําดับ ดังน้ี

     - เอกสารประกอบกรณีขอเงินชวยเหลือในฐานะเจาของบาน

     1. แบบคํารองขอรับเงินสงเคราะหฯ

     2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานพรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง

     3. หนังสือรับรองผูประสบภัยของทางราชการ (ฉบับจริง)

     4. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกท่ีมีช่ือเก่ียวของปรากฏอยู

     5. รูปถายความเสียหาย (ถามี)

     6. เอกสารสําเนาแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครองท่ีดิน หรือสําเนาหนังสืออนุญาตปลูก

สราง หรือสําเนาสัญญาซ้ือขาย หรือสําเนาสัญญาเชาซ้ือ หรือสําเนาสัญญาเชาท่ีดิน หรือ

สําเนาหนังสือยินยอมใหปลูกสรางบานในท่ีดิน หรือสําเนาสัญญาโอนส่ิงปลูกสราง หรือ

หนังสือรับรองจากหนวยงานราชการ

     7. สําเนาหนาสมุดธนาคารกรุงไทย หรือหนาสมุดบัญชีเงินฝากของ สอ.กสท.

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื�อสารแห่งประเทศไทย จาํกัด

สาระน่ารู้



สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื�อสารแห่งประเทศไทย จาํกัด

สาระน่ารู้
สมาชิกประสบอัคคีภัยและประสบภัยพิบัติ

เง่ือนไขขอรับเงินสงเคราะห กรณี (ในฐานะผูอาศัย) 

ย่ืนคํารองภายใน 120 วัน นับต้ังแตวันท่ีประสบอัคคีภัยหรือประสบภัยพิบัติ

     1. กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัยในฐานะผูอาศัย จายตามมูลคาทรัพยสินท่ีเสีย

หาย แตไมเกินรายละ 15,000 บาท

     2. กรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย,วาตภัย) ในฐานะผูอาศัย จายตาม

มูลคาทรัพยสินท่ีเสียหาย แตไมเกินรายละ 5,000 บาท

เอกสารประกอบคําขอจัดเรียงตามลําดับ ดังน้ี

     - เอกสารประกอบกรณีขอเงินชวยเหลือในฐานะผูอาศัย

     1. แบบคํารองขอรับเงินสงเคราะหฯ

     2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานพรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง

     3. หนังสือรับรองผูประสบภัยของทางราชการ (ฉบับจริง)

     4. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกท่ีมีช่ือเก่ียวของปรากฏอยู

     5. รูปถายความเสียหาย (ถามี)

     6. สําเนาหนาสมุดธนาคารกรุงไทย หรือหนาสมุดบัญชีเงินฝากของ สอ.กสท.

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง



เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชนของสมาชิก
     ใหทําหนังสือแตงต้ังผูรับโอนผลประโยชน ซ่ึงกําหนดสิทธิใหแกบุคคล เชน

สามี ภรรยา บุตร ญาติพ่ีนอง ฯลฯ เม่ือสมาชิกถึงแกกรรมสหกรณจะจายคาหุน 

เงินฝาก ดอกเบ้ีย ปนผล ฯ (หลังจากหักหน้ีท่ีมีตอสหกรณแลว) ใหแกผูรับผลประโยชน
     ท้ังน้ี สมาชิกสามารถขอรับแบบฟอรมไดท่ีแผนกธุรการ หรือดาวนโหลดได
ทางเว็บไซตสหกรณ (WWW.POSTCATSAVINGS.COM)

 
การขาดจากสมาชิกภาพ

         1. ตาย
         2. ลาออกจากสหกรณ
         3. เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
         4. ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
         5. ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 (1) และ (4)
         6. ถูกใหออกจากสหกรณ

 
 

สาระน่ารู้

สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื�อสารแห่งประเทศไทย จาํกัด



สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื�อสารแห่งประเทศไทย จาํกัด

สาระน่ารู้
     3.บริการดานเงินกูแกสมาชิก มี 3 ประเภท คือ

        3.1 ประเภทเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน

มีเง่ือนไขหลักเกณฑและหลักประกัน

        - สมาชิกใหมต้ังแตเลขท่ี 053612 เปนตนไป ใหกูไดไมเกิน 12 เทา ของเงินเดือน

และยอดกูไมเกินตามหลักเกณฑ

        3.2 ประเภทเงินกูสามัญ

มีเง่ือนไขหลักเกณฑและหลักประกัน

        - สมาชิกต้ังแตเลขท่ี 057394 เปนตนไป ท่ีประสงคกูเงินสามัญไมเกิน 50 เดือน

ของเงินเดือน สามารถกูไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แตไมเกิน 1,000,000 บาท และ

ตองมีเงินเดือนคงเหลือไมต่ํากวารอยละ 30% ของเงินเดือน หรือ 11,000 บาท

        - สมาชิกท่ีประสงคใชสิทธิกูใหมตองผอนชําระหน้ีมาแลวไมนอยกวา 6 งวด

ติดตอกัน

        - กรณีใชบุคคลค้ําประกันใหผอนชําระไดไมเกิน 144 งวด และไมเกินอายุ

60 ปบริบูรณหรือเกษียณอายุ

       - กรณีใชหลักประกันอ่ืนท่ีไมใชบุคคลค้ําประกันใหผอนชําระไดไมเกิน

240 งวด

        สมาชิกต้ังแตเลขท่ี 057394 เปนตนไป สอ.กสท. สงวนสิทธิการค้ําประกัน

โดยใหค้ําประกันสมาชิกต้ังแตเลขท่ี 057394 เปนตนไปเทาน้ัน และไมใหค้ํา

ประกันสมาชิกท่ีมีเลขท่ีกอนหนาน้ี

 



สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื�อสารแห่งประเทศไทย จาํกัด

สาระน่ารู้

เปนสมาชิกสหกรณโดยชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนใหแก

สหกรณแลว

สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูสามัญมีสิทธ์ิกูเงินพิเศษไดอีก 1 สัญญา

สมาชิกกูเงินพิเศษแลวประสงคจะย่ืนกูใหมตองผอนชําระมาแลวไม

นอยกวา 1 ป หรือ 1 ใน 4 ของจํานวนงวด

ผูกูตองมีเงินคงเหลือเม่ือหักชําระหน้ีแลว ไมนอยกวารอยละ 5 ของ

เงินไดรายเดือน หรือไมต่ํากวา 2,000 บาท สุดแตจํานวนใดนอยกวา

ใหใชจํานวนน้ัน

        3.3 ประเภทเงินกูพิเศษ มี 3 ประเภท

        - ประเภทเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห

        - ประเภทเงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ

        - ประเภทเงินกูพิเศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ

ประเภทเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห

มีเง่ือนไขหลักเกณฑและหลักประกัน

     วงเงินไมเกิน 8,000,000 บาท ผอนไมเกิน 360 งวด ระยะเวลาไมเกิน

75 ปบริบูรณ

      **วัตถุประสงค**

     - เงินกูพิเศษเพ่ือซ้ืออาคารพรอมท่ีดิน/ซ้ือท่ีดิน/ซ้ือหองชุด

     - เงินกูพิเศษเพ่ือสรางอาคารท่ีพักอาศัย

     - เงินกูพิเศษเพ่ือซอมแซม/ตอเติม/ปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัย

     - เงินกูพิเศษเพ่ือไถถอนจํานอง/ไถถอนขายฝาก

     หลักเกณฑการใหกู

1.

2.

3.

4.



สาระน่ารู้

สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื�อสารแห่งประเทศไทย จาํกัด

เปนสมาชิกสหกรณโดยชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนใหแก
สหกรณแลว
สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูสามัญมีสิทธ์ิกูเงินพิเศษไดอีก 1 สัญญา
สมาชิกกูเงินพิเศษแลวประสงคจะย่ืนกูใหมตองผอนชําระมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ 1 ใน 4 ของจํานวนงวด
ผูกูตองมีเงินคงเหลือเม่ือหักชําระหน้ีแลว ไมนอยกวารอยละ 5 ของ
เงินไดรายเดือน หรือไมต่ํากวา 2,000 บาท สุดแตจํานวนใดนอยกวา
ใหใชจํานวนน้ัน

เปนสมาชิกสหกรณโดยชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนใหแก
สหกรณแลว
สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูสามัญมีสิทธ์ิกูเงินพิเศษไดอีก 1 สัญญา
สมาชิกกูเงินพิเศษแลวประสงคจะย่ืนกูใหมตองผอนชําระมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ 1 ใน 4 ของจํานวนงวด
ผูกูตองมีเงินคงเหลือเม่ือหักชําระแลว ไมนอยกวารอยละ 5 ของเงิน
ไดรายเดือน หรือไมต่ํากวา 2,000 บาท สุดแตจํานวนใดนอยกวาให
ใชจํานวนน้ัน

   ประเภทเงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ
มีเง่ือนไขหลักเกณฑและหลักประกัน

     วงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท ผอนไมเกิน 150 งวด ระยะเวลาไมเกิน
70 ป บริบูรณ
     หลักเกณฑการใหกู

1.

2.
3.

4.

ประเภทเงินกูพิเศษเพ่ือซ้ือยานพาหนะ
มีเง่ือนไขหลักเกณฑและหลักประกัน

     วงเงินไมเกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลาไมเกิน 70 ปบริบูรณ
     - รถใหมผอนไมเกิน 120 งวด - รถเกาผอนไมเกิน 80 งวด
     หลักเกณฑการใหกู

1.

2.
3.

4.



รายการ
ด้านสินเชื�อ ชําระค่าหุ้น (งวด) กู้ได้ไม่เกิน (บาท) เงินเดือนคงเหลือ

เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 งวด

12 เท่า ของเงินเดือน
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
(สิทธิ�แต่ละรายเป�นไปตาม

ประกาศ สอ.กสท.)

มีเงินเดือนคงเหลือเมื�อ
หักชําระตามสลิปรวมทั�ง
เงินต้นแล้วไม่ตํ�ากว่า

500 บาท

เงินกู้สามัญ อย่างน้อย 12 งวด

50 เท่า ของเงินเดือน
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
(สิทธิ�แต่ละรายเป�นไปตาม

ประกาศ สอ.กสท.)

ไม่ตํ�ากว่า 30% หรือ
11,000 บาท

เงินกู้พิเศษ
- ประเภทเงินกู้พิเศษเพื�อการเคหะสงเคราะห์ 

 
- ประเภทเงินกู้พิเศษเพื�อการลงทุนประกอบอาชีพ

 
- ประเภทเงินกู้พิเศษเพื�อซื�อยานพาหนะ 

อย่างน้อย 1 งวด

วงเงินไม่เกิน
8,000,000 บาท

 

 วงเงินไม่เกิน
4,000,000 บาท

 

วงเงินไม่เกิน
1,500,000 บาท

มีเงินเดือนคงเหลือเมื�อ
หักชําระหนี�แล้ว ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของเงินได้
รายเดือน หรือไม่ตํ�ากว่า

2,000 บาท

รายการ
ด้านสวัสดิการสมาชิก

ได้รับเงินสวัสดิการ
(บาท)

ยื�นคําร้องขอรับเงิน
สวัสดิการ หมายเหตุ

กรณีถึงแก่กรรม
- สมาชิกถึงแก่กรรม
- คู่สมรสถึงแก่กรรม
- บุตร บิดา มารดา ถึงแก่กรรม

 
200,000
100,000
10,000

ภายใน 120 วัน
นับจากวันที�ระบุใน

ใบมรณบัตร

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สวัสดิดารเป�นไปตาม
หลักเกณฑ์ที� สอ.กสท.

กําหนด

สมาชิกทุพพลภาพ
- ทุพพลภาพ (สิ�นเชิงถาวร)
- ทุพพลภาพ (บางส่วนถาวร)

 
30,000
15,000

ภายใน 120 วัน
นับจากวันที�แพทย์บ่งชี�  

สมาชิกประสบอัคคีภัย
- ในฐานะเจ้าของบ้าน

- ในฐานะผู้อาศัย

จ่ายตามจริง
ไม่เกิน 30,000 บาท

 

จ่ายตามจริง
ไม่เกิน 15,000 บาท

ภายใน 120 วัน
นับแต่ประสบอัคคีภัย  

สมาชิกประสบภัยพิบัติ
- ในฐานะเจ้าของบ้าน

- ในฐานะผู้อาศัย

จ่ายตามจริง
ไม่เกิน 10,000 บาท

 

จ่ายตามจริง
ไม่เกิน 5,000 บาท

ภายใน 120 วัน
นับแต่ประสบภัยพิบัติ  

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที�ได้รับ
สาํห รับสมาชิ ก ใหม่



สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื�อสารแห่งประเทศไทย จาํกัด

สาระน่ารู้
แผนกธุรการ

063 204 6013
063 204 6014
063 204 6015

แผนกสวัสดิการสมาชิก

แผนกทะเบียนหุน-หน้ี

แผนกเงินกูสามัญ

แผนกเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน

แผนกเงินกูพิเศษ

แผนกเงินฝาก

แผนกติดตามและเรงรัดหน้ี

063 204 6019

063 204 6052
063 204 6053
063 204 6054

063 204 6033
063 204 6037

063 204 6046
063 204 6048
063 204 6049
063 204 6043
063 204 6044
063 204 6045

063 204 6055
063 204 6056

063 204 6026
063 204 6027

แผนกการเงินและการลงทุน
063 204 6020
063 204 6022
063 204 6023

แผนกบัญชี
063 204 6024
063 204 6025

แผนกประชาสัมพันธ ฝกอบรม
และการสัมมนา 

063 204 6018

แผนกกฏหมาย 063 204 6017

แผนกประมวลผล
063 204 6028
063 204 6029

 

063 204 6030
063 204 6031
063 204 6032

เบอรโทรศัพทติดตอเจาหนาท่ี

รับข่าวสารผ่านไลน์
และใช้งานระบบ CMS
สแกนคิวอาร์โค๊ต

Line @ CMS Online CMS Mobile



สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื�อสารแห่งประเทศไทย จาํกัด

ประวัติสหกรณออมทรัพยการส่ือสารแหงประเทศไทย จํากัด

พระราชบัญญัติสหกรณ และขอบังคับ

แผนกลยุทธ สหกรณออมทรัพยการส่ือสารแหงประเทศไทย จํากัด

ระเบียบ/ประกาศฯ วาดวยการสมัครเขาเปนสมาชิก และสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

บริการดานฝากเงิน

บริการดานการเงิน

บริการดานสวัสดิการสมาชิก

บริการสินเช่ือเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน

บริการสินเช่ือเงินกูสามัญ

บริการสินเช่ือเงินกูพิเศษ

Line @ CMS Online CMS Mobile

รับข่าวสารผ่านไลน์
และใช้งานระบบ CMS
สแกนคิวอาร์โค๊ต


