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ทรวงศึกษาธิการ จำกัด
กราบสวัสดีท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระ
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บรรณาธิการ

ส หกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

(สอ.ศธ.) นับว่าเป็นหนึง่ ในสหกรณ์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง

มั่ น คง และเสถี ย รภาพด้ า นการเงิ น ของสมาชิ ก โดยการดำเนินกิจการ
เพือ่ ผลประโยชน์รว่ มกันของสมาชิก และเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์
โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง ได้รับ
ประโยชน์ ต ามสมควร และช่ ว ยให้ ส มาชิ ก พ้ น จากหนี้ สิ น ซึ่ งมีภาระหนัก
โดยจัดให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกเพือ่ ชำระหนีเ้ ก่า และเพือ่ การอันจำเป็นหรือมีประโยชน์
ตลอดจนการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมูส่ มาชิกด้วยวิธสี ง่ เงินสะสมรายเดือน
โดยมีเกณฑ์กำหนดตามส่วนแห่งรายได้อันเป็นการส่งเสริมสวัสดิการของ
สมาชิกให้ได้ผลดีและกว้างขวางมั่นคงกว่าเดิม ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์นี้มิได้
มุ่งเฉพาะให้สมาชิกกู้ยืมเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกสามารถ
สงวนส่วนหนึ่งของรายได้ของตนไว้ในทางอันปลอดภัย และได้รับประโยชน์
ตามสมควรเป็นสำคัญ ทั้งยังส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วย
ตนเองในหมู่สมาชิกด้วย
สหกรณ์ ข องเราเจริ ญ ก้ า วหน้ า ก็ ด้ ว ยการนำของนายจรูญ ชูลาภ
ประธานกรรมการ สอ.ศธ. คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ซึ่ง
ในปี ๒๕๕๖ นัน้ สอ.ศธ. ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดเี ด่นระดับชาติ
ประจำปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป เป็นอันดับที่ ๒
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ จากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
ณ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
สอ.ศธ. จะมุง่ มัน่ พัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก
และบริ ห ารงานภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ตามคำขวัญ ที่ว่า "ช่วยออมช่วยประหยัด ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใส สามัคคี
มีน้ำใจ ยึดมั่นใน สอ.ศธ."

ฉบับพิเศษ ๒๕๕๖
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สอ.ศธ. มีบริการทั้งหมด ๓ ด้าน ประกอบด้วย
๑. สามารถออมทรัพย์ได้ใน ๒ รูปแบบ

เรื่องที่สมาชิกควรรู้
เงินสวัสดิการที่ได้รับ :
กรณีที่

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
๑.๒ ออมในรูปเงินฝากได้ ๓ ประเภท คือ
(๑) เงินฝากออมทรัพย์  ฝากขั้นต่ำ ๑๐๐.- บาท 
(๒) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรก ๓๐,๐๐๐.บาท  ฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท  สามารถถอนได้
เดือนละ ๑ ครั้ง 
ทั้งนี้ เงินฝากไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท   อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี  หรือตัง้ แต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ ๓.๑๕ ต่อปี
(๓) เงินฝากประจำเพิม่ ทวีทรัพย์ ๒๔ เดือน เปิดบัญชีครัง้ แรก  
ขัน้ ต่ำ ๕๐๐.- บาท สูงสุดไม่กนิ ๒๕,๐๐๐.- บาท ฝากติดต่อกันทุกเดือน  
เดือนละครั้ง  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๘๕ ต่อปี
เงินฝากทั้ง ๓ ประเภทไม่เสียภาษี

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
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

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
๒.๖ 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)
สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวัน
ที่ผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม
๒.๗ สวัสดิการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย (อุทกภัย อัคคีภยั วาตภัย)
สำหรับสวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย
วาตภัย  สอ.ศธ. ให้สมาชิกทีป่ ระสบภัยยืน่ คำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน
ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ 

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

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
๒.๓ สวัสดิการการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องยื่นขอรับ
สวัสดิการ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและ
ทุพพลภาพ
อุบตั เิ หตุ หมายถึง เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างฉับพลันจากปัจจัย
ภายนอกร่างกาย โดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
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โดย...

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
๓. ด้านสินเชื่อ สหกรณ์มีบริการเงินกู้ ๓ ประเภท ได้แก่

เงินกู้สามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สค.)

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

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
๑,๕๐๐,๐๐๐.๑๓,๗๐๐.๑๒ ปีขึ้นไป
๑,๘๐๐,๐๐๐.๑๓,๙๐๐.-

การคำนวณสิทธิการกู้เงิน

เงินกู้ฉุกเฉิน

กู้ได้ ๗ เท่า ของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เช่น เงินได้รายเดือนๆ ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท 
สามารถกู้ได้             ๕๐,๐๐๐ x ๗
= ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
ทั้งนี้ กู้ได้สูงสุด = ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
ผ่อนชำระ
= ๑๒ งวด
เงินกูส้ ามัญ (สม.) กูไ้ ด้สงู สุดไม่เกิน ๒ ล้านบาท ผ่อนชำระ ๒๔๐ 
งวด อายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบรู ณ์ เงินได้รายเดือน
ต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
รายละเอียด  ดังนี้

ทั้งนี้ เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ (สด.)	
กูไ้ ด้ ๗ เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ผ่อนชำระ ๖๐ งวด เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก (สช.)	
กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของเงินสวัสดิการเพือ่ การสงเคราะห์
เกีย่ วกับการศพของสมาชิก ผ่อนชำระ ๑๘๐ งวด เงินได้รายเดือนต้อง
เหลือไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๑๕

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

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

การยืน่ กูฉ้ กุ เฉิน ท่านต้องมายืน่ ก่อนบ่ายสามโมงครึง่
ของวันทำการนั้นๆ เราจ่ายเงินสดนะจ๊ะ

เช่น เงินได้รายเดือนๆ ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท
มีอายุการเป็นสมาชิก ๑๔ ปี  ขณะนี้อายุ  ๔๗  ปี 
สามารถกู้ได้  ๕๐,๐๐๐ x ๔๕ =  ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท
ทั้งนี้ กู้ได้สูงสุด
=  ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ผ่อนชำระ ๖๐ ปี - ๔๗ ปี
=  ๑๓ ปี  x  ๑๒ งวด
        
=  ๑๕๖ งวด
เงินกู้สามัญตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงิน
ให้กับสมาชิก (สป.)	
กู้ได้สูงสุด  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท  ผ่อนชำระ ๑๘๐ งวด 
เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕

สำหรับ การยืน่ กูส้ ามัญ ท่านต้องมายืน่ ก่อนสิบเอ็ดโมง
ของวันทำการนั้นๆ สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน
เวลา บ่ายสองโมงครึ่ง ของวันทำการนั้นๆ  
หากยื่น หลังสิบเอ็ดโมง สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ของท่าน สิบโมงครึ่ง ของวันทำการถัดไป
หากมีขอ้ สงสัย โปรดติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่าย
บริหารงานทัว่ ไป สอ.ศธ. โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๗๕๐๐-๓ หรือ
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๗๕๐๔-๕  ยินดีบริการด้วยความเต็มใจ

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

สูงสุดไม่เกิน ๓ ล้านบาท
๓๖๐ งวด
ไม่เกิน อายุ ๗๐ ปีบริบูรณ์
ลงทุนประกอบอาชีพของผู้กู้และครอบครัว

สูงสุดไม่เกิน ๓ ล้านบาท

(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)  กรณีกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
      จะแบ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้เป็นสามงวด
(๓)  อสังหาริมทรัพย์ที่นำ�มาค้ำ�ประกัน
      ต้องมีที่ตั้งอยู่ที่มีแนวโน้ม ความเจริญ
      รถยนต์เข้าถึง

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 ๒๕๕๖ สมมุติว่าหัก
ค่าหุ้นเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท การคิดปันผล จะคิดเงินค่าหุ้นสะสม
แต่ละเดือน จนครบ ๑๒ เดือนก็ต้องคิดไปทีละเดือนจนกว่าจะสิ้นปี
ลองดูตัวอย่าง  การคิดด้านล่างนี้
วันที่
๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕
๓๑ ม.ค. ๒๕๕๖
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๖
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖
๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๖
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๖
๓๑ ส.ค. ๒๕๕๖
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๖
รวม

ให้ ค ำนวณผลรวมของดอกเบี้ ย ที่ ส มาชิ ก ชำระแต่ ล ะเดื อ น
ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๒๕๕๖ ถึง ธ.ค. ๒๕๕๖ แล้วคูณด้วยอัตราร้อยละ
ของเงินเฉลี่ยคืน เช่น ดอกเบี้ยที่สมาชิกชำระตั้งแต่ต้นปี ถึง ๓๑ ธ.ค.
๒๕๕๖ = 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 ๒๕๕๕ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 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  : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
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