ก้าวหน้า... ก้าวไกล... ก้าวไปอย่างมั่นคง

ก ารที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

ดำเนินงานก้าวหน้ามาโดยตลอด ๓๕ ปี เข้าปีที่ ๓๖ จำนวนสมาชิกเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๘ คน และมีทุนดำเนินการ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗,๒๓๖ ล้านบาทเศษ
ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าเราได้ดำเนินงานมาอย่างมีทิศทางที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ดังปรากฏจากรางวัลที่ได้รับ
๑. ผลงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ดเี ด่นระดับชาติ ประจำปี
๒๕๕๕/๒๕๕๖ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
๒. ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
โดยต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ได้รบั การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ระดับ "ดีเลิศ"
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สอ.ศธ. มีบริการทั้งหมด ๓ ด้าน ประกอบด้วย
๑. สามารถออมทรัพย์ได้ใน ๒ รูปแบบ

เรื่องที่สมาชิกควรรู้
อุบตั เิ หตุ หมายถึง เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างฉับพลันจากปัจจัย
ภายนอกร่างกาย โดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

๑.๑ การถือหุ้นรายเดือน หุ้นละ ๑๐.- บาท (สิบบาทถ้วน)
(๑) สมาชิกต้องถือค่าหุ้นรายเดือน  ดังนี้
- เงินได้รายเดือนเกินกว่า ๕,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
ถือหุ้นรายเดือน ๕๐ หุ้น
- เงินได้รายเดือนเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท
ถือหุ้นรายเดือน ๗๐ หุ้น
- เงินได้รายเดือนเกินกว่า ๑๕,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท
ถือหุ้นรายเดือน ๙๐ หุ้น
- เงินได้รายเดือนเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ถือหุ้น
รายเดือน ๑๐๐ หุ้น
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนได้สูงสุด
ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเงินได้รายเดือน

เงินสวัสดิการที่ได้รับ :
กรณีที่

๑. อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย
๒. อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขาดหาย
และต้ อ งพั ก รั ก ษาตั ว เป็ น ระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน

ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐.- บาท
ไม่เกิน  ๕,๐๐๐.- บาท

๒.๔ สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สำหรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก รายละเอียดเกีย่ ว  
กับหลักเกณฑ์ เงินสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ หลักฐานประกอบการ
พิจารณา และระยะเวลาขอรับสวัสดิการ สอ.ศธ. จะประกาศให้ทราบ
เป็นครั้งคราวไป

๑.๒ ออมในรูปเงินฝากได้ ๒ ประเภท คือ
(๑) เงินฝากออมทรัพย์  ฝากขั้นต่ำ ๑๐๐.- บาท 
(๒) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรก ๓๐,๐๐๐.บาท  ฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท  สามารถถอนได้
เดือนละ ๑ ครั้ง 
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของ สอ.ศธ. และ
คิดดอกเบี้ยปีละ ๒ ครั้ง  ได้แก่ ๓๐ มิ.ย.  และ ๓๐ ธ.ค.  ของทุกปี
(๓) เงินฝากประจำเพิม่ ทวีทรัพย์ ๒๔ เดือน เปิดบัญชีครัง้ แรก  
ขั้นต่ำ ๕๐๐.- บาท  สูงสุดไม่กิน ๒๕,๐๐๐.- บาท ฝากติดต่อกันทุก  
เดือน  เดือนละครั้ง  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๓๐ ต่อปี (ไม่เสียภาษี)
เงินฝากออมทรัพย์ทั้ง ๓ ประเภทไม่เสียภาษี

๒.๕ สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เงินสวัสดิการที่ได้รับ :
อายุการ
เป็นสมาชิก เงินช่วยเหลือ
ไม่เกิน ๑ ปี ๑๐,๐๐๐.- บาท
๒ ปี
๑๑,๐๐๐.- บาท
๓ ปี
๑๒,๐๐๐.- บาท
๔ ปี
๑๔,๐๐๐.- บาท
๕ ปี
๑๖,๐๐๐.- บาท
๖ ปี
๑๘,๐๐๐.- บาท
๗ ปี
๒๐,๐๐๐.- บาท
๘ ปี
๒๓,๐๐๐.- บาท
๙ ปี
๒๖,๐๐๐.- บาท
๑๐ ปี
๒๙,๐๐๐.- บาท
๑๑ ปี
๓๒,๐๐๐.- บาท
๑๒ ปี
๓๕,๐๐๐.- บาท
๑๓ ปี
๓๙,๐๐๐.- บาท

๒. ด้านสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกพึงได้รับ

๒.๑ สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
สำหรับสมาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งไม่เคยได้รับ
สวัสดิการภักดีต่อองค์กร และต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑ ปี
นับจากวันที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
เงินสวัสดิการที่ได้รับ :
อายุการเป็นสมาชิก
ตั้งแต่ ๑๐ ปี  แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี
ตั้งแต่ ๑๕ ปี  แต่ไม่เกิน ๒๐ ปี
ตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป

ให้จ่าย

ได้รับเงินสวัสดิการ
  ๕,๐๐๐.- บาท
๑๐,๐๐๐.- บาท
๑๕,๐๐๐.- บาท

อายุการ
เป็นสมาชิก
๑๔ ปี
๑๕ ปี
๑๖ ปี
๑๗ ปี
๑๘ ปี
๑๙ ปี
๒๐ ปี
๒๑ ปี
๒๒ ปี
๒๓ ปี
๒๔ ปี
๒๕ ปี
๒๖ ปีขึ้นไป

เงินช่วยเหลือ
  ๔๓,๐๐๐.- บาท
  ๔๗,๐๐๐.- บาท
  ๕๑,๐๐๐.- บาท
  ๕๕,๐๐๐.- บาท
  ๖๐,๐๐๐.- บาท
  ๖๕,๐๐๐.- บาท
  ๗๐,๐๐๐.- บาท
  ๗๕,๐๐๐.- บาท
  ๘๐,๐๐๐.- บาท
  ๙๐,๐๐๐.- บาท
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๑๐,๐๐๐.- บาท
๑๒๐,๐๐๐.- บาท

ผู้มีสิทธิต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่
สมาชิกถึงแก่กรรม

๒.๒ สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
สำหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ ๒๕ ปี และ
ต้องไม่เคยได้รับสวัสดิการเกษียณอายุราชการ หรือ สวัสดิการสมาชิก
ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
เงินสวัสดิการที่ได้รับ : อายุการเป็นสมาชิกตัง้ แต่ ๒๕ ปีขนึ้ ไป
ได้รบั ๒,๕๐๐.- บาท บวกกับเงินค่าตอบแทนร้อยละ ๑ ของมูลค่าหุน้   
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท  โดย สอ.ศธ. จ่ายให้เพียงครั้งเดียว

๒.๖ สวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก
เมื่อบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม  ได้แก่
- คู่สมรส  หมายถึง  คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย  
- บุตร  หมายถึง  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย  และยังไม่
บรรลุนิติภาวะ เว้นแต่บุตรนั้นเป็นบุคคลไร้ความสามารถ แต่รวมถึง
บุตรบุญธรรมด้วย 
- บิดา  หมายถึง  บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
- มารดา  หมายถึง  มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
เงินสวัสดิการที่ได้รับ : ได้รับเงินสวัสดิการรายละ ๑,๕๐๐.บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒.๓ สวัสดิการการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องยื่นขอรับ
สวัสดิการ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและ
ทุพพลภาพ

2

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

โดย...

เช่น เงินได้รายเดือนๆ ละ 50,000.- บาท
มีอายุการเป็นสมาชิก ๑๔ ปี 
ขณะนี้อายุ  ๔๗  ปี 
สามารถกู้ได้  ๕๐,๐๐๐ x ๕๐ =  ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
ทั้งนี้ กู้ได้สูงสุด
=  ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ผ่อนชำระ ๖๐ ปี - ๔๗ ปี
=  ๑๓  ปี  x  ๑๒  งวด
        
=  ๑๕๖  งวด

สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวัน
ที่ผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม
๒.๗ สวัสดิการสมาชิกประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
สำหรับสวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย
วาตภัย  สอ.ศธ. จะประกาศเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงินสวัสดิการทีส่ มาชิก
จะได้รบั หลักฐานประกอบการพิจารณา และระยะเวลาขอรับสวัสดิการ
ให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

เงินกู้สามัญตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงิน
ให้กับสมาชิก (สป.)	
กู้ได้สูงสุด  ๑๘๐,๐๐๐.-  บาท  ผ่อนชำระ ๑๘๐ งวด 
เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕

๓. ด้านสินเชื่อ สหกรณ์มีบริการเงินกู้ ๓ ประเภท ได้แก่

๓.๑ เงินกูฉ้ กุ เฉิน ได้แก่ เงินกูฉ้ กุ เฉิน เงินกูฉ้ กุ เฉินกระแสรายวัน ฯลฯ
๓.๒ เงินกู้สามัญ ได้แก่ เงินกู้สามัญ เงินกู้สามัญระยะสั้น เงินกู้
สามัญตามโครงการต่างๆ 
๓.๓ เงินกูพ้ เิ ศษ ได้แก่ เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์ เงินกู้
พิเศษเพื่อการลงทุน และการกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เงินกู้สามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สค.)

วงเงินอนุมัติ
๕๐ เท่าของเงินได้รายเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
อายุสมาชิก (ปี)
กู้ ได้ ไม่เกิน (บาท)
ผ่อนชำ�ระงวดละ
๑ ปีขึ้นไป
๓๐๐,๐๐๐.๒,๘๐๐.๒ ปีขึ้นไป
๕๐๐,๐๐๐.๔,๖๐๐.๓ ปีขึ้นไป
๗๐๐,๐๐๐.๖,๔๐๐.๕ ปีขึ้นไป
๑,๐๐๐,๐๐๐.๙,๑๐๐.๗ ปีขึ้นไป
๑,๒๐๐,๐๐๐.๑๑,๐๐๐.๑๐ ปีขึ้นไป
๑,๕๐๐,๐๐๐.๑๓,๗๐๐.-

การคำนวณสิทธิการกู้เงิน

เงินกู้ฉุกเฉิน

กู้ได้ ๓ เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน
๑ แสนบาท
เช่น เงินได้รายเดือนๆ ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท 
สามารถกู้ได้             ๕๐,๐๐๐ x ๓
= ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
ทั้งนี้ กู้ได้สูงสุด = ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ผ่อนชำระ
= ๑๒ งวด
เงินกูส้ ามัญ (สม.) กูไ้ ด้สงู สุดไม่เกิน ๒ ล้านบาท ผ่อนชำระ ๒๔๐ 
งวด อายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบรู ณ์ เงินได้รายเดือน
ต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15
รายละเอียด  ดังนี้

ทั้งนี้ เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
การยืน่ กูฉ้ กุ เฉิน ท่านต้องมายืน่ ก่อนบ่ายสามโมงครึง่ ของวันทำการ  
นั้นๆ เราจ่ายเงินสดนะจ๊ะ
สำหรับการยืน่ กูส้ ามัญ ท่านต้องมายืน่ ก่อนสิบเอ็ดโมงของวันทำการ
นั้นๆ สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน เวลาบ่ายสองโมงครึ่ง
ของวันทำการนั้น ๆ  
หากยื่นหลังสิบเอ็ดโมง สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน
สิบโมงครึ่งของวันทำการถัดไป
หากมีขอ้ สงสัย โปรดติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
สอ.ศธ. โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๗๕๐๐-๓ หรือ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๗๕๐๔-๔
ยินดีบริการด้วยความเต็มใจ

สามารถกู้ ได้ .......... เท่า
ของเงินได้รายเดือน
๓๕  เท่า
๔๐  เท่า
๔๕  เท่า
๕๐  เท่า

อายุการเป็นสมาชิก (ปี)
ไม่ถึง  ๕  ปี
๕  ปีขึ้นไป
๑๐  ปีขึ้นไป
๑๕  ปีขึ้นไป

เงินกู้พิเศษ คืออะไร  ก็คือเงินกู้ที่นำหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์  เช่น  ที่ดิน  และบ้าน  หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือเอกสาร

การฝากเงินของสหกรณ์  มาค้ำประกัน
เงินกู้พิเศษ
วงเงินกู้
ระยะเวลาผ่อนชำ�ระ

วัตถุประสงค์การกู้

คุณสมบัติผู้กู้

๑. เพื่อการเคหะสงเคราะห์

๒. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สูงสุดไม่เกิน ๕ ล้านบาท
๓๖๐ งวด

สูงสุดไม่เกิน ๓ ล้านบาท
๒๔๐ งวด
ไม่เกิน อายุ ๗๐ ปีบริบูรณ์
ลงทุนประกอบอาชีพของผู้กู้และครอบครัว

สูงสุดไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท
๒๔๐ งวด

(๑) ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัย
(๒) ปรับปรุงที่ดิน ต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน
(๓) ซื้อที่ดินพร้อมทั้งบ้านอยู่อาศัย หรือ
     อาคารลักษณะอื่นใดซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย
(๔) ไถ่ถอนจำ�นองที่ดินและหรือบ้านอยู่อาศัย
(๑)  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
(๒)  ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย
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ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวก หรือ
เพื่อชำ�ระหนี้ หรือเพื่อการอื่นใดในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

หลักประกัน

อสังหาริมทรัพย์

- นำ�ที่ดินว่างเปล่า เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
  บนที่ดินแปลงนั้น
- ซื้อ หรือ ไถ่ถอน ที่อยู่อาศัย
- วัตถุประสงค์อื่นๆ โดยใช้ที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้างค้ำ�ประกัน
- ที่ดินว่างเปล่า ค้ำ�ประกัน

พันธบัตรรัฐบาล
เอกสารการฝากเงินของสหกรณ์

หลักประกัน
ราคาหลักทรัพย์
- กู้ได้  ๙๐% ของราคาประเมินที่ดิน
  และ ๖๐% ของราคาประเมินแบบแปลน
- กู้ได้ ๙๐% ของราคาประเมิน

- กู้ได้ ๖๐% ของราคาประเมิน
คิดราคาหลักประกันในอัตรา ๑๐๐%
ของหลักประกัน
คิดราคาหลักประกันในอัตรา ๙๐%
ของหลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ
(๑)  ผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิ
      การทำ�นิติกรรม  และค่าใช้จ่ายต่างๆ
      เกี่ยวกับการกู้
(๒)  กรณีกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและ
      ซ่อมแซมบ้าน จะแบ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้
      เป็นสามงวด
(๓)  อสังหาริมทรัพย์ที่นำ�มาค้ำ�ประกัน
      ต้องมีที่ตั้งอยู่ที่มีแนวโน้ม ความเจริญ

วิธีการคิดเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก

เงินปันผล หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทนจากการที่สมาชิกถือหุ้นอยู่ในสหกรณ์ โดยสมาชิกจะต้องเป็นสมาชิกถึง   
สิ้นปีบัญชี  คือ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ของทุกปี
เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับจากสหกรณ์ ตามส่วนที่สมาชิกได้ทำธุรกิจไว้กับสหกรณ์ ในระหว่างปี เว้นแต่ สมาชิกที่
ผิดนัดชำระหนี้  ไม่ว่าเงินต้น  หรือดอกเบี้ยในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น
การคิดเงินปันผล

การคิดเงินเฉลี่ยคืน

สูตรการคำนวณ = ทุนเรือนหุน้ สะสม x อัตราเงินปันเงิน (%) x เดือน
               ๑๒
เช่น  มีทนุ เรือนหุน้ ๗๐,๐๐๐ บาท  คิดจาก ๗๐,๐๐๐ x ๕.๒๕
% จะได้ ๓,๖๗๕.- บาท แต่เมื่อเริ่มเดือนมกราคม ๒๕๕๔ สมมุติว่า
หักค่าหุ้นเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท การคิดปันผล จะคิดเงินค่าหุ้นสะสม
แต่ละเดือน จนครบ ๑๒ เดือนก็ต้องคิดไปทีละเดือนจนกว่าจะสิ้นปี
ลองดูตัวอย่าง  การคิดด้านล่างนี้
วันที่
๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๓
๓๑ ม.ค. ๒๕๕๔
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔
๓๐ เม.ย. ๒๕๕๔
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๔
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๔
๓๑ ส.ค. ๒๕๕๔
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔
รวม

ให้ ค ำนวณผลรวมของดอกเบี้ ย ที่ ส มาชิ ก ชำระแต่ ล ะเดื อ น
ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๒๕๕๔ ถึง ธ.ค. ๒๕๕๔ แล้วคูณด้วยอัตราร้อยละ
ของเงินเฉลี่ยคืน เช่น ดอกเบี้ยที่สมาชิกชำระตั้งแต่ต้นปี ถึง ๓๑ ธ.ค.
๒๕๕๔ = ๒,๕๐๐.- บาท สมมุตวิ า่ สหกรณ์จา่ ยเงินเฉลีย่ คืน ร้อยละ ๑๓  
ของดอกเบี้ยที่ชำระ
เงินเฉลี่ยคืน =  ดอกเบี้ยทั้งปี x อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
=  ๒,๕๐๐ x ๑๓%
=  ๓๒๕.- บาท

เงินค่าหุ้น (บาท)
วิธีคำ�นวณปันผล ๕.๒๕%
๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๒ / ๑๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๑ / ๑๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๐ / ๑๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๙ / ๑๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๘ / ๑๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๗ / ๑๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๖ / ๑๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๕ / ๑๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๔ / ๑๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๓ / ๑๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๒ / ๑๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑ / ๑๒
๘๑,๐๐๐
รวม ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้เงินปันผล

เงินปันผล
๓,๖๗๕.๐๐
๔๘.๑๓
๔๓.๗๕
๓๙.๓๘
๓๕.๐๐
๓๐.๖๓
๒๖.๒๕
๒๑.๘๘
๑๗.๕๐
๑๓.๑๓
๘.๗๕
๔.๓๘
๓,๙๖๓.๗๘

สารฉบับพิเศษนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสมาชิกเพื่อใช้เป็นคู่มือไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
เจ้าของ  : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ทีป่ รึกษา  : ชินภัทร ภูมริ ตั น
เอนก ศรีสำราญรุง่ เรือง บรรณาธิการ  : เจริญ ภูวจิ ติ ร์ กองบรรณาธิการ  : เชาว์เลิศ ขวัญเมือง พยงค์ สีเหลือง จุฑารัตน์ ศริดารา
เสวก วรรณสุข ฉันทนิช อัศวนนท์ ยศพล เวณุโกเศศ วิมลรัตน์ ต้อยสำราญ รูปเล่ม  : ธีรกุล มากไอ สุภกร ชาญศิริวิริยกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

The Ministry of Education Officials’ Saving and Credit Cooperative Ltd.

อาคารสมานฉันท์ ชัน้ ๓ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๐-๓ โทรสาร : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๔-๕ www.moecoop.com

