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 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการก
ระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

   

นับว่าเป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้สมาชิกสามารถพ่ึงพา

ตนเอง และพึ่งพาทางการเงินจากสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการลดความ   

เดือดร้อน และคืนผลประโยชน์ให้กับสมาชิก สอ.ศธ.
 ยึดหลักการ

ด�าเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภบิาล ปฏบิตัติามกฎ ข้อบงัคบั ระเบยีบ 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ มาโดยตลอด สห
กรณ์ของเราเจรญิก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ 

ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของ ท่านจรูญ ชูลาภ 

ประธานกรรมการ สอ.ศธ. 
คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้จัดการ

 และ

เจ้าหน้าที่ และมิได้น�าเงินของสมาชิกไปลงทุนที่ไม่ถูกต้องและมี

ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ของเรา เช่น แชร์

ล็อตเตอรี่ หรือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด เป็นต้น และ

มีการจัดท�าแผนบริหารความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจการเงิน
ของ 

สอ.ศธ. ในรูปแบบของมอือาชพี ทีม่คีณะกรรมการด�าเนนิการ และ

ฝ่ายจดัการทีร่อบคอบ และระมัดระวังอย่างท
ี่สุด

 ปี ๒๕๕๗ นั้น สอ.ศธ. ได
้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น

สหกรณ์ดเีด่นระดบัจงัหวดั 
ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย์ทัว่ไป ประจ�าปี 

๒๕๕๗/๒๕๕๘ คิดเป็นรอ้ยละ ๙๓.๑๐ ซึ่งเป็นสหกรณ์

ทีม่คีะแนนรวมสงูสุด ซึง่ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์

กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่๑ ได้แจ้งผลก
ารพจิารณา 

กราบสวัสดีท่านสมาชิก สอ.ศธ. ที่รักทุกท่านครับ
   วนันีท้ี่รอคอยก็มาถงึแลว้ครบั  พวกเราเหนือ่ยกนัมาทัง้ปีกห็ายเหนือ่ยครบั  เมือ่ได้เหน็
\               รอยยิ้มของเพื่อนสมาชิกกับปันผลที่ ๕.๒๕% และเฉลี่ยคืนที่ ๑๗% ครับ ปีนี้มีเรื่องน่ายินดี
               หลายเรื่องครับ อาทิ สหกรณ์ฯ เราได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับ
     จังหวัด คือ กทม. และก�าลังลงแข่งขันคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับภาคครับ       
ปีนี้ เรามีสมาชิกที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คือ 
ท่านวีระ  โรจน์พจนรตัน์ ครบั และอกีท่านคอื ท่านพนม  ศรศิลป์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
เป็น ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับ ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้ง ๒ ครับ
 ส�าหรับสารฉบับพิเศษนี้ มีสาระตั้งแต่การออม-การกู้เงิน โครงการต่างๆ ตลอดจนสวัสดิการที่จัดให้
ท่านสมาชิกครับ 
 ในโอกาสน้ี คณะกรรมการชุดที่ ๓๔ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ทรงอภิบาล และปกป้อง
คุ้มครองมวลสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนานครับ         กราบสวัสดีครับ

        พูลลาภ  อินทรนัฎ

ระดับจงัหวดัให้กบักรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือพิจารณา 

เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค และระดับประเทศ    

ต่อไป อีกทั้ง สอ.ศธ. ได
้รับการจัดระด

ับมาตรฐาน

สหกรณ์ของส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์ กรงุเทพมหานคร 

พื้นที่ ๑ ประจ�าปี ๒
๕๕๗ ระดับ "ดีเลิศ

" อีกด้วย

 สอ.ศธ. เป็นสหกรณ์ที่มีคุณภาพเพ่ือสมาชิกอย่างแท้จริง 

เนื่องจากเป็นการด�าเนินงานในลักษณะขององค์กรท
ี่ไม่หวังผลก�าไร 

แต่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบ
ครัวให้เกิด

ความมัง่คัง่ มัน่คง และมคีวามผาสกุเป็นหลกั ควบคู่กบัก
ารสร้างความ 

ร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 สาร สอ.ศธ. 
ฉบับพิเศษนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ด้านสวัสดิการ : ส
มาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปี 

บรบิรูณ์, เพือ่สงเคราะห์การท�าศพสมาชกิ, ทนุการศกึษาบุตรสมาชกิ 

ด้านการเงนิ : เงนิฝากออมทรพัย์พิเศษ, เงนิฝากประจ�าเพิม่ทวีทรพัย์, 

ด้านสินเชื่อ : เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้สามัญ, เงินกู้พิเศษ เพื่อให้สมาชิก

สามารถได้รับทราบข้อมูลและเข้าถึงก
ารให้บริการของ สอ.ศธ.ได้

อย่างถูกต้องแ
ละครบถ้วนที่สุด

           เอนก  ศรีส�าราญ
รุ่งเรือง

          ผู้จัดการ



สอ.ศธ. มีบริการทั้งหมด  ๓  ด้าน  ประกอบด้วย

๑.	สามารถออมทรัพย์ได้ใน	๒	รูปแบบ
	 ๑.๑	 การถือหุ้นรายเดือน		หุ้นละ	๑๐.-	บาท		(สิบบาทถ้วน)
	 	 (๑)	 สมาชิกต้องถือค่าหุ้นรายเดือน		ดังนี้
	 	 	 -	 เงินได้รายเดือนเกินกว่า	๕,๐๐๐	ถึง	๑๐,๐๐๐	บาท	
ถือหุ้นรายเดือน	๕๐	หุ้น
	 	 	 -	 เงนิได้รายเดอืนเกนิกว่า	๑๐,๐๐๐	ถงึ	๑๕,๐๐๐	บาท	
ถือหุ้นรายเดือน	๗๐	หุ้น
	 	 	 -	 เงนิได้รายเดอืนเกนิกว่า	๑๕,๐๐๐	ถงึ	๒๐,๐๐๐	บาท	
ถือหุ้นรายเดือน	๙๐	หุ้น
	 	 	 -	 เงินได้รายเดือนเกินกว่า	๒๐,๐๐๐	บาทขึ้นไป	ถือหุ้น
รายเดือน	๑๐๐	หุ้น
	 	 ทัง้นี	้สมาชกิสามารถเปลีย่นแปลงค่าหุน้รายเดอืนได้สงูสดุไม่
เกินร้อยละ	๕๐	ของเงินได้รายเดือน
	 ๑.๒	 ออมในรูปเงินฝากได้	๓	ประเภท	คือ
	 	 (๑)	 เงินฝากออมทรัพย์		ฝากขั้นต�่า	๑๐๐.-	บาท	
	 	 (๒)	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	เปิดบัญชีครั้งแรก	๓๐,๐๐๐.-	
บาท		ฝากครั้งต่อไปไม่ต�่ากว่าครั้งละ	๕,๐๐๐.-	บาท		สามารถถอนได้
เดือนละ	๑	ครั้ง	
	 	 ทั้งนี้	 เงินฝากไม่ถึง	 ๕,๐๐๐,๐๐๐.-	 บาท	 	 อัตราดอกเบี้ย					
ร้อยละ	๓.๐๐	ต่อปี		หรือตัง้แต่	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาทขึน้ไป	อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ	๓.๑๕	ต่อปี
	 	 (๓)	 เงนิฝากประจ�าเพิม่ทวทีรพัย์	๒๔	เดอืน	เปิดบญัชีครัง้แรก		
ขัน้ต�า่	๕๐๐.-	บาท	สงูสดุไม่กิน	๒๕,๐๐๐.-	บาท	ฝากตดิต่อกันทกุเดอืน		
เดือนละครั้ง		อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	๓.๘๕	ต่อปี
	 	 เงินฝากทั้ง	๓	ประเภทไม่เสียภาษี

๒.	ด้านสวัสดิการต่างๆ	ที่สมาชิกพึงได้รับ	
 ๒.๑	 สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ	๖๐	ปีบริบูรณ์
	 	 ส�าหรับสมาชิกท่ีมีอายุครบ	 ๖๐	 ปีบริบูรณ์	 ซ่ึงไม่เคยได้รับ
สวัสดิการภักดีต่อองค์กร	และต้องยื่นขอรับสวัสดิการ	ภายใน	๑	ปี	นับ
จากวันที่มีอายุครบ	๖๐	ปีบริบูรณ์
  เงินสวัสดิการที่ได้รับ :

อายุการเป็นสมาชิก ได้รับเงินสวัสดิการ

ตั้งแต่	๑๐	ปี		แต่ไม่เกิน	๑๕	ปี 		๕,๐๐๐.-	บาท

ตั้งแต่	๑๕	ปี		แต่ไม่เกิน	๒๐	ปี ๑๐,๐๐๐.-	บาท

ตั้งแต่	๒๐	ปีขึ้นไป ๑๕,๐๐๐.-	บาท

	 ๒.๒	 สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
	 	 ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก	ตั้งแต่	๒๕	ปี	และต้อง
ไม่เคยได้รับสวัสดิการเกษียณอายุราชการ	 หรือ	 สวัสดิการสมาชิกที่
มีอายุครบ	๖๐	ปีบริบูรณ์	
  เงินสวัสดิการที่ได้รับ : อายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่	๒๕	 ปีขึน้ไป	
ได้รบั	๒,๕๐๐.-	บาท	บวกกบัเงนิค่าตอบแทนร้อยละ	๑	ของมลูค่าหุน้		
แต่ไม่เกิน	๕,๐๐๐.-	บาท		โดย	สอ.ศธ.	จ่ายให้เพียงครั้งเดียว
	 ๒.๓	 สวัสดิการการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
	 	 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	 ๑	 ปี	 และต้องยื่นขอรับ
สวัสดิการ	 ภายใน	 ๑	 ปี	 นับจากวันท่ีสมาชิกประสบอุบัติเหตุและ
ทุพพลภาพ
  อบุตัเิหตุ	หมายถงึ	 เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างฉบัพลนัจากปัจจยั	
ภายนอกร่างกาย	โดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

  เงินสวัสดิการที่ได้รับ :

กรณีที่ ให้จ่าย

๑.	อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย	 ไม่เกิน		๑๐,๐๐๐.-	บาท

๒.	อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขาดหาย	
และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า	๒๑	วัน

ไม่เกิน		๕,๐๐๐.-	บาท

	 ๒.๔	 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
	 	 ส�าหรบัสวสัดกิารทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ	 รายละเอยีดเกีย่ว		
กับหลักเกณฑ์	 เงินสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ	หลักฐานประกอบการ
พิจารณา	และระยะเวลาขอรับสวัสดิการ	สอ.ศธ.	จะประกาศให้ทราบ
เป็นครั้งคราวไป

	 ๒.๕	 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
  เงินสวัสดิการที่ได้รับ :

อายุการ
เป็นสมาชิก เงินช่วยเหลือ อายุการ

เป็นสมาชิก เงินช่วยเหลือ

ไม่เกิน	๑	ปี ๑๐,๐๐๐.-	บาท ๑๔	ปี 		๔๓,๐๐๐.-	บาท

๒	ปี ๑๑,๐๐๐.-	บาท ๑๕	ปี 		๔๗,๐๐๐.-	บาท

๓	ปี ๑๒,๐๐๐.-	บาท ๑๖	ปี 		๕๑,๐๐๐.-	บาท

๔	ปี ๑๔,๐๐๐.-	บาท ๑๗	ปี 		๕๕,๐๐๐.-	บาท

๕	ปี ๑๖,๐๐๐.-	บาท ๑๘	ปี 		๖๐,๐๐๐.-	บาท

๖	ปี ๑๘,๐๐๐.-	บาท ๑๙	ปี 		๖๕,๐๐๐.-	บาท

๗	ปี ๒๐,๐๐๐.-	บาท ๒๐	ปี 		๗๐,๐๐๐.-	บาท

๘	ปี ๒๓,๐๐๐.-	บาท ๒๑	ปี 		๗๕,๐๐๐.-	บาท

๙	ปี ๒๖,๐๐๐.-	บาท ๒๒	ปี 		๘๐,๐๐๐.-	บาท

๑๐	ปี ๒๙,๐๐๐.-	บาท ๒๓	ปี 		๙๐,๐๐๐.-	บาท

๑๑	ปี ๓๒,๐๐๐.-	บาท ๒๔	ปี ๑๐๐,๐๐๐.-	บาท

๑๒	ปี ๓๕,๐๐๐.-	บาท ๒๕	ปี ๑๑๐,๐๐๐.-	บาท

๑๓	ปี ๓๙,๐๐๐.-	บาท ๒๖	ปีขึ้นไป ๑๒๐,๐๐๐.-	บาท

	 	 ผู้มีสิทธิต้องยื่นขอรับสวัสดิการ	 ภายใน	 ๑	 ปี	 นับจากวันท่ี
สมาชิกถึงแก่กรรม

	 ๒.๖	 สวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก
	 	 เมื่อบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม		ได้แก่
  - คู่สมรส		หมายถึง		คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย		
  - บุตร	 	 หมายถึง	 	 บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย	 	 และยังไม	่
บรรลุนิติภาวะ	เว้นแต่บุตรนั้นเป็นบุคคลไร้ความสามารถ	แต่ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรมด้วย	
  - บิดา		หมายถึง		บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
  - มารดา		หมายถึง		มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
  เงินสวัสดิการท่ีได้รับ : ได้รับเงินสวัสดิการรายละ	 ๑,๕๐๐.-	
บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
	 	 สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการ	ภายใน	๑๒๐	วัน	นับจากวัน
ที่บุคคลในครอบครัวสมาชิกนั้นถึงแก่กรรม
	 ๒.๗	 สวัสดกิารช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย	(อทุกภยั	อคัคภียั	วาตภยั)	
	 	 ส�าหรับสวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกที่ประสบอุทกภัย	 อัคคีภัย	
วาตภัย	สอ.ศธ.	ให้สมาชกิทีป่ระสบภัยยืน่ค�าร้องพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ได้ที่ส�านักงานสหกรณ์ฯ	
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๓.	ด้านสินเชื่อ	สหกรณ์มีบริการเงินกู้	๓	ประเภท	ได้แก่
 ๓.๑	 เงินกูฉ้กุเฉนิ	ได้แก่	เงินกูฉ้กุเฉนิ	เงนิกู้ฉกุเฉนิกระแสรายวัน	ฯลฯ
 ๓.๒	 เงินกู้สามัญ	 ได้แก่	 เงินกู้สามัญ	 เงินกู้สามัญตามโครงการ	
ต่างๆ	
 ๓.๓	 เงนิกูพ้เิศษ	 ได้แก่	 เงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์	 เงนิกู้	
พิเศษเพื่อการลงทุน	และการกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 การค�านวณสิทธิการกู้เงิน
 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
	 	 	 	 	 	 ผ่อนช�าระ	 =	๑๒	งวด
 เงนิกูส้ามญั	(สม.)	 กูไ้ด้สงูสดุไม่เกนิ	๒	ล้านบาท	ผ่อนช�าระ	๒๔๐	
	 	 	 	 	 งวด	อายไุม่เกนิ	๖๐	ปีบรบิรูณ์	เงนิได้รายเดือน
	 	 	 	 	 ต้องเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๑๕
	 	 	 	 	 รายละเอียด		ดังนี้

อายุการเป็นสมาชิก  (ปี) สามารถกู้ ได้ .......... เท่า
ของเงินได้รายเดือน

ไม่ถึง		๕		ปี ๓๕		เท่า

๕		ปีขึ้นไป ๔๐		เท่า

๑๐		ปีขึ้นไป ๔๕		เท่า

๑๕		ปีขึ้นไป ๕๐		เท่า

	 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
	 	 ผ่อนช�าระ	๖๐	ปี	-	๔๗	ปี	 =		๑๓	ปี		x		๑๒	งวด
	 	 	 	 									 =		๑๕๖	งวด
 เงินกู้สามัญตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงิน
ให้กับสมาชิก	(สป.)	
	 	 กู้ได้สูงสุด		๒๐๐,๐๐๐.-		บาท		ผ่อนช�าระ	๑๘๐	งวด	
	 	 เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๑๕

 เงินกู้สามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	(สค.) 
วงเงินอนุมัติ

๕๐	เท่าของเงินได้รายเดือน	โดยมีหลักเกณฑ์	ดังนี้

อายุสมาชิก  (ปี) กู้ ได้ ไม่เกิน  (บาท) ผ่อนชำาระงวดละ

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.-

	 	 ทั้งนี้	เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๑๕

 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการด�ารงชีพ	(สด.)	
	 	 กูไ้ด้	๗	 เท่า	ของเงนิได้รายเดอืน	แต่ไม่เกนิ	๓๐๐,๐๐๐	บาท	
ผ่อนช�าระ	๖๐	งวด	เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๑๕
 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก	(สช.)	
	 	 กูไ้ด้ไม่เกนิร้อยละ	๙๐	 ของเงนิสวัสดิการเพือ่การสงเคราะห์
เกีย่วกบัการศพของสมาชิก	 ผ่อนช�าระ	๑๘๐	 งวด	 เงนิได้รายเดือนต้อง
เหลอืไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๑๕

 การย่ืนกู้ฉกุเฉนิ	ท่านต้องมายืน่	ก่อนบ่ายสามโมงคร่ึง	ของ
วนัท�าการนั้นๆ	เราจ่ายเงินสดนะจ๊ะ

	 ส�าหรบั	การยืน่กูส้ามัญ	ท่านต้องมายืน่	ก่อนสบิเอด็โมงของ
วนัท�าการนั้นๆ	 สหกรณ์ฯ	 จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน	 เวลา	
บ่ายสองโมงครึ่ง	ของวันท�าการนั้นๆ		

	 หากยื่น	หลังสิบเอ็ดโมง	 สหกรณ์ฯ	จะโอนเงินเข้าบัญชี
ของท่าน	สิบโมงครึ่ง	ของวันท�าการถัดไป

 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ งานประชาสัมพันธ์            
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	สอ.ศธ.	 โทร.	๐	๒๒๘๒	๕๖๐๙,			
๐	๒๖๒๘	๗๕๐๐-๓	หรือ	โทรสาร	๐	๒๖๒๘	๗๕๐๔-๕  
www.moecoop.com	ยินดีบริการด้วยความเต็มใจ

โดย...  เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 เงินกู้พิเศษ	คืออะไร		ก็คือเงินกู้ที่น�าหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์		เช่น		ที่ดิน		และบ้าน		หรือพันธบัตรรัฐบาล		หรือเอกสาร
การฝากเงินของสหกรณ์		มาค�้าประกัน
เงินกู้พิเศษ ๑. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ๒. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน	๕	ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน	๓	ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน	๓	ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำาระ
๓๖๐	งวด

ไม่เกิน	อายุ	๗๐	ปีบริบูรณ์

วัตถุประสงค์การกู้

(๑)	ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัย ลงทุนประกอบอาชีพของผู้กู้และครอบครัว ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก	หรือ

(๒)	ปรับปรุงที่ดิน	ต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน เพื่อช�าระหนี้	หรือเพื่อการอื่นใดในการพัฒนา

(๓)	ซื้อที่ดินพร้อมทั้งบ้านอยู่อาศัย	หรือ คุณภาพชีวิต

					อาคารลักษณะอื่นใดซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย

(๔)	ไถ่ถอนจ�านองที่ดินและหรือบ้านอยู่อาศัย

คุณสมบัติผู้กู้
(๑)		ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า	๖	เดือน

(๒)		ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก	ณ	ที่จ่าย
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	 เจ้าของ		:  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด
ที่ปรึกษา		:  จรูญ  ชูลาภ     บรรณาธิการ		:  พูลลาภ  อินทรนัฏ     กองบรรณาธิการ		:  เอื้อมพร  เธียรหิรัญ    เอนก  ศรีสำาราญรุ่งเรือง     
จฑุารตัน์  ศริดารา    เสวก  วรรณสขุ    พยงค์  สเีหลอืง    ฉันทนิช  อศัวนนท์    วมิลรตัน์  ต้อยสำาราญ    สมลกัษณ์  ป่ินกร    ยศพล  เวณุโกเศศ  
อนุทิน  คำาคม       รูปเล่ม		:  สุภกร  ชาญศิริวิริยกุล    อรุณ  เที่ยงธรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
The Ministry of Education Officials’ Saving and Credit Cooperative Ltd.
อาคารสมานฉันท์   ชัน้  ๓   กระทรวงศกึษาธิการ   ถนนพิษณโุลก   กรงุเทพฯ   ๑๐๓๐๐
โทรศพัท์ : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๐-๓  โทรสาร : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๔-๕  www.moecoop.com

 วิธีการคิดเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก
 เงินปันผล	 หมายถึง	 เงินที่ท่านสมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทนจากการที่สมาชิกถือหุ้นอยู่ในสหกรณ์	 โดยสมาชิกจะต้องเป็นสมาชิกถึง			
สิ้นปีบัญชี		คือ		วันที่		๓๑		ธันวาคม		ของทุกปี
 เงินเฉลี่ยคืน	 หมายถึง	 เงินที่ท่านสมาชิกได้รับจากสหกรณ์	 ตามส่วนที่สมาชิกได้ท�าธุรกิจไว้กับสหกรณ์	 ในระหว่างปี	 เว้นแต่	 สมาชิกที่
ผิดนัดช�าระหนี้		ไม่ว่าเงินต้น		หรือดอกเบี้ยในปีใด		มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น

 การคิดเงินปันผล
 
สูตรการค�านวณ	=	ทุนเรือนหุ้นสะสม	x	อัตราเงินปันเงิน	(%)	x	เดือน
	 	 	 	 															๑๒
	 เช่น		มีทุนเรือนหุ้น	๗๐,๐๐๐	บาท		คิดจาก	๗๐,๐๐๐	x	๕.๒๕%	
จะได้	 ๓,๖๗๕.-	 บาท	 แต่เมื่อเริ่มเดือนมกราคม	๒๕๕๗	 สมมุติว่าหัก					
ค่าหุ้นเดือนละ	 ๑,๐๐๐	 บาท	 การคิดปันผล	 จะคิดเงินค่าหุ้นสะสม
แต่ละเดือน	 จนครบ	 ๑๒	 เดือนก็ต้องคิดไปทีละเดือนจนกว่าจะสิ้นปี	
ลองดูตัวอย่าง		การคิดด้านล่างนี้

หลักประกัน
หลักประกัน วัตถุประสงค์ ราคาหลักทรัพย์ เงื่อนไขอื่นๆ

อสังหาริมทรัพย์

-	น�าที่ดินว่างเปล่า	เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย -	กู้ได้		๙๐%	ของราคาประเมินที่ดิน	

		บนที่ดินแปลงนั้น 		และ	๖๐%	ของราคาประเมินแบบแปลน (๑)		ผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิ

-	ซื้อ	หรือ	ไถ่ถอน	ที่อยู่อาศัย -	กู้ได้	๙๐%	ของราคาประเมิน 						การท�านิติกรรม		และค่าใช้จ่ายต่างๆ

-	วัตถุประสงค์อื่นๆ	โดยใช้ที่ดิน 						เกี่ยวกับการกู้

			และสิ่งปลูกสร้างค้�าประกัน (๒)		กรณีกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย

-	ที่ดินว่างเปล่า	ค้�าประกัน -	กู้ได้	๖๐%	ของราคาประเมิน 						จะแบ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้เป็นสามงวด

พันธบัตรรัฐบาล
คิดราคาหลักประกันในอัตรา	๑๐๐% (๓)		อสังหาริมทรัพย์ที่น�ามาค้�าประกัน

ของหลักประกัน 						ต้องมีที่ตั้งอยู่ที่มีแนวโน้ม	ความเจริญ

เอกสารการฝากเงินของสหกรณ์
คิดราคาหลักประกันในอัตรา	๙๐% 						รถยนต์เข้าถึง

ของหลักประกัน

วันที่ เงินค่าหุ้น (บาท) วิธีคำานวณปันผล ๕.๒๕% เงินปันผล

๓๑	ธ.ค.	๒๕๕๖ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๑๒	/	๑๒ ๓,๖๗๕.๐๐	

๓๑	ม.ค.	๒๕๕๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๑๑	/	๑๒ ๔๘.๑๓

๒๘	ก.พ.	๒๕๕๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๑๐	/	๑๒ ๔๓.๗๕

๓๑	มี.ค.	๒๕๕๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๙	/	๑๒ ๓๙.๓๘

๓๐	เม.ย.	๒๕๕๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๘	/	๑๒ ๓๕.๐๐

๓๑	พ.ค.	๒๕๕๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๗	/	๑๒ ๓๐.๖๓

๓๐	มิ.ย.	๒๕๕๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๖	/	๑๒ ๒๖.๒๕

๓๑	ก.ค.	๒๕๕๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๕	/	๑๒ ๒๑.๘๘

๓๑	ส.ค.	๒๕๕๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๔	/	๑๒ ๑๗.๕๐

๓๐	ก.ย.	๒๕๕๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๓	/	๑๒ ๑๓.๑๓

๓๑	ต.ค.	๒๕๕๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๒	/	๑๒ ๘.๗๕

๓๐	พ.ย.	๒๕๕๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๑	/	๑๒ ๔.๓๘

รวม ๘๑,๐๐๐

รวม		ธันวาคม	๒๕๕๖	ถึง	พฤศจิกายน	๒๕๕๗		ได้เงินปันผล ๓,๙๖๓.๗๘	

สารฉบับพิเศษนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับสมาชิกเพื่อใช้เป็นคู่มือไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

 การคิดเงินเฉลี่ยคืน
	 ให้ค�านวณผลรวมของดอกเบ้ียที่สมาชิกช�าระแต่ละเดือน	
ตั้งแต่เดือน	 ม.ค.	 ๒๕๕๗	 ถึง	 ธ.ค.	 ๒๕๕๗	 แล้วคูณด้วยอัตราร้อยละ
ของเงินเฉลี่ยคืน	เช่น	ดอกเบี้ยที่สมาชิกช�าระตั้งแต่ต้นปี	ถึง	๓๑	ธ.ค.	
๒๕๕๗	=	๒,๕๐๐.-	บาท	สมมุติว่า	สหกรณ์จ่ายเงินเฉล่ียคืน	ร้อยละ	๑๗		
ของดอกเบี้ยที่ช�าระ
	 เงินเฉลี่ยคืน	 =		ดอกเบี้ยทั้งปี	x	อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
	 	 =		๒,๕๐๐	x	๑๗%
	 	 =		๔๒๕.-	บาท


