เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการด�ำรงชีพ (สด.)
กู้ได้ ๑๐ เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ผ่อนช�ำระ ๖๐ งวด เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๕
เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก (สช.)
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ผ่อนช�ำระ ๑๘๐ งวด เงินได้รายเดือน
ต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕

วิธีการคิดเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก

การยื่นกู้ฉุกเฉิน ท่านต้องมายื่น ก่อนบ่ายสามโมงครึ่ง ของ
วันท�ำการนั้นๆ เราจ่ายเงินสดนะจ๊ะ
ส�ำหรับ การยืน่ กูส้ ามัญ ท่านต้องมายืน่ ก่อนสิบเอ็ดโมง
ของวันท�ำการนั้นๆ สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน
เวลา บ่ายสองโมงครึ่ง ของวันท�ำการนั้นๆ  
หากยื่น หลังสิบเอ็ดโมง สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ของท่าน สิบโมงครึ่ง ของวันท�ำการถัดไป

การคิดเงินปันผล

เงินกู้พิเศษ คืออะไร ก็คือเงินกู้ที่น�ำหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน และบ้าน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงิน

ของสหกรณ์  มาค�้ำประกัน
เงินกู้พิเศษ

๑. เพื่อการเคหะสงเคราะห์

๒. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สูงสุดไม่เกิน ๕ ล้านบาท

สูงสุดไม่เกิน ๓ ล้านบาท
๓๖๐ งวด
ไม่เกิน อายุ ๗๐ ปีบริบูรณ์

สูงสุดไม่เกิน ๓ ล้านบาท

วงเงินกู้
ระยะเวลาผ่อนช�ำระ

วัตถุประสงค์การกู้

คุณสมบัติผู้กู้

(๑) ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัย
(๒) ปรับปรุงที่ดิน ต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน
ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือ
(๓) ซื้อที่ดินพร้อมทั้งบ้านอยู่อาศัย หรืออาคาร ลงทุนประกอบอาชีพของผู้กู้และครอบครัว เพื่อช�ำระหนี้ หรือเพื่อการอื่นใดในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
     ลักษณะอื่นใดซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย
(๔) ไถ่ถอนจ�ำนองที่ดินและหรือบ้านอยู่อาศัย
(๑)  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน     (๒)  ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย

วัตถุประสงค์

หลักประกัน

อสังหาริมทรัพย์

- น�ำที่ดินว่างเปล่า เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
  บนที่ดินแปลงนั้น
- ซื้อ หรือ ไถ่ถอน ที่อยู่อาศัย
- วัตถุประสงค์อื่นๆ โดยใช้ที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้างค�้ำประกัน
- ที่ดินว่างเปล่า ค�้ำประกัน

พันธบัตรรัฐบาล
เอกสารการฝากเงินของสหกรณ์

เงินปันผล หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทน
จากการที่สมาชิกถือหุ้นอยู่ในสหกรณ์ โดยสมาชิกจะต้องเป็นสมาชิก
ถึงสิ้นปีบัญชี คือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับจากสหกรณ์
ตามส่วนที่สมาชิกได้ทำ�ธุรกิจไว้กับสหกรณ์ ในระหว่างปี เว้นแต่
สมาชิกที่ผิดนัดชำ�ระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้
รับเงินเฉลี่ยคืนสำ�หรับปีนั้น

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

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

เงื่อนไขอื่นๆ
(๑)  ผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิ
      การท�ำนิติกรรม  และค่าใช้จ่ายต่างๆ
      เกี่ยวกับการกู้
(๒)  กรณีกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมบ้าน
      จะแบ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้เป็นสามงวด
(๓)  อสังหาริมทรัพย์ที่น�ำมาค้ำประกัน
      ต้องมีที่ตั้งอยู่ที่มีแนวโน้มความเจริญ
      รถยนต์เข้าถึง

สูตรการคำ�นวณ = ทุนเรือนหุ้นสะสม x อัตราเงินปันเงิน (%) x เดือน
               ๑๒
เช่น มีทุนเรือนหุ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดจาก ๑,๐๐๐,๐๐๐
x ๕.๒๕% จะได้ ๕๒,๕๐๐ บาท แต่เมื่อเริ่มเดือนมกราคม ๒๕๕๙
สมมุติว่าหักค่าหุ้นเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท การคิดปันผลจะคิดเงินค่า
หุ้นสะสมแต่ละเดือนจนครบ ๑๒ เดือน ก็ต้องคิดไปทีละเดือนจนกว่า
จะสิ้นปี ลองดูตัวอย่างการคิดด้านล่างนี้
วันที่
๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๙
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙
๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙
รวม

กรณีโอนชำ�ระเงินกู้ผ่านธนาคาร

การคิดเงินเฉลี่ยคืน

ให้คำ�นวณผลรวมของดอกเบี้ยที่สมาชิกชำ�ระแต่ละเดือน
ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๒๕๕๙ ถึง ธ.ค. ๒๕๕๙ แล้วคูณด้วยอัตราร้อยละ
ของเงินเฉลี่ยคืน เช่น ดอกเบี้ยที่สมาชิกชำ�ระตั้งแต่ต้นปี ถึง ๓๑ ธ.ค.
๒๕๕๙ = ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สมมุตวิ า่ สหกรณ์จา่ ยเงินเฉลีย่ คืน
ร้อยละ ๑๘ ของดอกเบี้ยที่ชำ�ระ
เงินเฉลี่ยคืน =  ดอกเบี้ยทั้งปี x อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
=  ๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๘%
=  ๑๘๐,๐๐๐.- บาท

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

www.moecoop.com

ยิ น ดี บ ริ ก า ร ด้ ว ย ค ว าม เ ต็ ม ใ จ

เงินค่าหุ้น (บาท)
วิธีคำ�นวณปันผล ๕.๒๕%
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๒ / ๑๒
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๑ / ๑๒
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๐ / ๑๒
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๙ / ๑๒
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๘ / ๑๒
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๗ / ๑๒
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๖ / ๑๒
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๕ / ๑๒
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๔ / ๑๒
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๓ / ๑๒
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๒ / ๑๒
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑ / ๑๒
๑,๑๑๐,๐๐๐
รวม ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้เงินปันผล

เงินปันผล
๕๒,๕๐๐.๐๐
๔๘๑.๒๕
๔๓๗.๕๐
๓๙๓.๗๕
๓๕๐.๐๐
๓๐๖.๒๕
๒๖๒.๕๐
๒๑๘.๗๕
๑๗๕.๐๐
๑๓๑.๒๕
๘๗.๕๐
๔๓.๗๕
๕๕,๓๘๗.๕๐

สารฉบับพิเศษนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำ�หรับสมาชิกเพื่อใช้เป็นคู่มือไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
บัญชีเลขที่ : ๐๕๙ - ๑ -๒๖๑๙๕ - ๒

       กรณีฝากเงินผ่านทางธนาคารต่างๆ  ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
บัญชีเลขที่ : ๐๕๙ - ๑ - ๐๕๕๘๐ - ๕
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
สาขา : พาหุรัด   ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
บัญชีเลขที่ : ๐๐๓ - ๑ - ๑๕๗๓๕ - ๔
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
สาขา : เทเวศร์
ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
บัญชีเลขที่ : ๐๒๐ - ๒ - ๖๗๓๘๒ - ๙
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
สาขา : สำ�นักงาน ก.พ. ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
บัญชีเลขที่ : ๒๐๑ - ๐ - ๕๖๕๖๐ - ๐

เจ้าของ  :  สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด

ที่ปรึกษา  :  จรูญ  ชูลาภ    พูลลาภ  อินทรนัฏ    เอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
บุ ญ เตื อ น ศรี ว รพจน์    กองบรรณาธิ ก าร : ไพเลิ ศ สุ ม านนท์
อนุทิน  ค�ำคม    ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์    วิมลรัตน์  ต้อยส�ำราญ    พยงค์  สีเหลือง    เจริญ  ภูวิจิตร์     
สุภาพร  สภาวธรรม    ยศพล  เวณุโกเศศ รูปเล่ม  : อรุณ  เที่ยงธรรม    สุภกร  ชาญศิริวิริยกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

The Ministry of Education Officials’ Saving and Credit Cooperative Ltd.
อาคารสมานฉันท์ ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๐-๓  โทรสาร : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๔-๕  www.moecoop.com

ส
า
ร
ประธานกรรมการ
สวัสดีครับท่านสมาชิก

สวัสดีท่านสมาชิก สอ.ศธ. ที่รักทุกท่าน

ส�ำหรับการด�ำเนินงานปี ๒๕๕๙ ของ สอ.ศธ. ทีผ่ า่ นมา นับเป็น
ภารกิจที่ท้าทายของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน คงจะเห็นได้ว่าข่าว
เศรษฐกิจของประเทศจะว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่จริงก็ไม่ใช่ เพราะก็เป็น
เรื่องปากท้อง ต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร
เชื้อเพลิง ที่อยู่อาศัย ยาเครื่องเวชภัณฑ์ เป็นต้น หรือเรื่องรายได้
เรื่องดอกเบี้ย ที่เป็นเรื่องที่อยู่รอบๆ ตัวเรา อาจพบเจอบ้างไม่มาก
ก็น้อย ในการบริหารงานให้ สอ.ศธ. มีผลประกอบการเป็นที่พึงพอใจ
แก่มวลสมาชิก เป็นโจทย์ที่ยากของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ
เนื่ อ งจากสมาชิ ก ที่ มี เ งิ น ทุ น เรื อ นหุ ้ นมาก และสมาชิ ก ที่ มี เ งิ น กู ้
ต่างคาดหวังว่าจะได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในอัตราที่สูงกว่า
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่น ซึ่งผลลัพธ์จากการทุ่มเทท�ำงาน
อย่างหนักของทุกฝ่ายเป็นผลท�ำให้ผลประกอบการของ สอ.ศธ.
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ อยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพึงพอใจภายใต้การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้
กระผมขอให้ ส มาชิ ก จงเชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาในองค์ กรแห่ ง นี้
สอ.ศธ. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการทุกด้าน สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก พร้อมส่งเสริมให้สมาชิกรูจ้ กั การออมเพือ่ อนาคต
ที่สดใสในวันข้างหน้า ท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านหมั่นออกก�ำลังกาย และ
รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยนะครับ...
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(นายจรูญ  ชูลาภ)
ประธานกรรมการ ชุดที่ ๓๖

วันนี้ที่ร อคอยก็มาถึง แล้ว พวกเราเหนื่อยกันมาทั้ง ปีก็
หายเหนื่อย เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อนสมาชิกกับเงินปันผล
ที่ ๕.๒๕% และเงินเฉลี่ยคืนที่ ๑๘%
ปี ๒๕๕๙ การด�ำเนินงานสหกรณ์ของเรายังคงมุ่งเน้น
ช่วยเหลือเกือ้ กูล และน�ำสิง่ ดีๆ มาสูส่ มาชิกตามหลักการ อุดมการณ์
ของสหกรณ์ดว้ ยความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ ๓๖ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
น�ำพาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ หลายรางวัล เป็นที่
ภาคภูมิใจของพวกเรา ตามที่ทราบแล้วนั้น
โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ ๓๖
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอภิบาลและปกป้องคุ้มครอง
มวลสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน
		
		

กราบสวัสดีครับ
(ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์)
ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอ.ศธ.

ช่วยออมช่วยประหยัด ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใส
สามัคคีมีน้ำ�ใจ ยึดมั่นใน สอ.ศธ.

สวัสดีครับท่านสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด นับว่าเป็น
หนึ่งในสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเอง และพึ่งพา
ทางการเงิ น จากสหกรณ์ ที่ มุ ่ ง เน้ น การลดความเดื อ ดร้ อ น และคื น
ผลประโยชน์ ให้กับสมาชิก สอ.ศธ. ยึดหลักการด�ำเนินงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาโดยตลอด สหกรณ์
ของเราเจริญก้าวหน้ามาเป็นล�ำดับ ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ. คณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ ๓๖ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ และมิได้น�ำเงินของสมาชิกไปลงทุน
ที่ไม่ถูกต้องและมีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ของเรา
เช่น แชร์ลอ็ ตเตอรี่ หรือสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด เป็นต้น และ
มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจการเงินของ สอ.ศธ.
ในรูปแบบของมืออาชีพ ที่มีคณะกรรมการด�ำเนินการ และฝ่ายจัดการที่
รอบคอบและระมัดระวังอย่างที่สุด
ปี ๒๕๕๙ การด�ำเนินงานสหกรณ์เรายังคงมุง่ เน้นทีจ่ ะช่วยเหลือเกือ้ กูล
และน�ำสิ่งดีๆ มาสู่สมาชิกตามหลักการสหกรณ์ อุดมการณ์ของสหกรณ์
ด้วยความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ ๓๖ ผูจ้ ดั การ
ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ น�ำพาให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้รบั เกียรติบตั รเชิดชูเกียรติ ประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
• วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ให้เกียรติ
ประทานโล่เกียรติยศ ๑๐๐ สหกรณ์ดีเด่น ๑๐๐ นักสหกรณ์ดีเด่น “เนื่องใน
โอกาส ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย” ให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด ที่ได้รบั การคัดเลือกยกย่องให้เป็นสหกรณ์ดเี ด่น ประจ�ำปี
๒๕๕๙ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และในวัน
สหกรณ์แห่งชาติ
• วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประทานโล่
ให้แก่ นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นักบริหารงานสหกรณ์ดีเด่นแห่งปี

• วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตที่ ๑, ๒ และส่วนกลาง มอบเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติ
สหกรณ์ที่มีผลการด�ำเนินงานเข้มแข็งตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี
๒๕๕๙ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ทีม่ ี
ผลการด�ำเนินงานเข้มแข็งตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร และมีผลการประเมินธรรมาภิบาล
จากส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓
• วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ทีร่ ว่ มสนับสนุน “โครงการ
CSR ๑๐๐ ปี สหกรณ์ ไทย ปันน�้ำใจให้น้องน้อย” ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส
กรุงเทพมหานคร
สอ.ศธ. เป็นสหกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อสมาชิกอย่างแท้จริง เนื่องจาก
เป็นการด�ำเนินงานในลักษณะขององค์กรที่ไม่หวังผลก�ำไร แต่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและครอบครัวให้เกิดความมัง่ คัง่ มัน่ คง และ
มีความผาสุกเป็นหลัก ควบคูก่ บั การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนัน้ สอ.ศธ. ยังคงมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
รักษามาตรฐานการด�ำเนินงานของสหกรณ์ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องสหกรณ์ ทีด่ ำ� เนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ค�ำแนะน�ำ ประกาศ
ค�ำสัง่ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และพัฒนาระบบการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ท่านสมาชิกมีให้แก่เรา
สาร สอ.ศธ. ฉบับพิเศษนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ด้านสวัสดิการ : สมาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์,
เพื่ อ สงเคราะห์ ศ พสมาชิ ก และครอบครั ว ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก
ด้านการเงิน : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจ�ำเพิ่มทวีทรัพย์
ด้านสินเชือ่ : เงินกูฉ้ ุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ เพื่อให้สมาชิกสามารถ
ได้รับทราบข้อมูลและเข้าถึงการให้บริการของ สอ.ศธ. ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องที่สุด
			
			

ขอให้ทุกท่านโชคดี
(นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
ผู้จัดการ

		

เรื่องที่สมาชิกควรรู้
โดย...  เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สอ.ศธ. มีบริการทั้งหมด  ๓  ด้าน ประกอบด้วย
๑. ด้านการออม
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
๑.๒ ออมในรูปเงินฝากได้ ๓ ประเภท คือ
(๑) เงินฝากออมทรัพย์ ฝากขั้นต�่ำ ๑๐๐.- บาท
(๒) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรก ๓๐,๐๐๐.บาท ฝากครั้งต่อไปไม่ต�่ำกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท สามารถถอน
ได้เดือนละ ๑ ครั้ง
ทั้งนี้ เงินฝากไม่ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท อัตราดอกเบี้ย    
ร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี หรือตัง้ แต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ ๓.๑๕ ต่อปี
(๓) เงินฝากประจ�ำเพิม่ ทวีทรัพย์ ๒๔ เดือน เปิดบัญชีครัง้ แรก  
ขัน้ ต�ำ ่ ๕๐๐.- บาท สูงสุดไม่เกิน ๒๕,๐๐๐.- บาท ฝากติดต่อกันทุกเดือน  
เดือนละครั้ง  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๘๕ ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์ทั้ง ๓ ประเภทไม่เสียภาษี

๒. ด้านสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกพึงได้รับ
๒.๑ สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งไม่เคยได้รับ
สวัสดิการภักดีต่อองค์กร และต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑ ปี
นับจากวันที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
		 เงินสวัสดิการที่ได้รับ :
อายุการเป็นสมาชิก

๒.๕ สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว
ได้รับเงินสวัสดิการ

ตั้งแต่ ๑๐ ปี  แต่ไม่ถึง ๑๕ ปี

  ๕,๐๐๐.- บาท

ตั้งแต่ ๑๕ ปี  แต่ไม่ถึง ๒๐ ปี

๑๐,๐๐๐.- บาท

ตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป

๑๕,๐๐๐.- บาท

๒.๒ สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
ส�ำหรับสมาชิกทีม่ อี ายุการเป็นสมาชิก ตัง้ แต่ ๒๕ ปี และต้อง
ไม่เคยได้รับสวัสดิการเกษียณอายุราชการ หรือสวัสดิการสมาชิกที่
มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
		 เงินสวัสดิการที่ได้รบั : อายุการเป็นสมาชิกตัง้ แต่ ๒๕ ปีขนึ้ ไป
ได้รับ ๒,๕๐๐.- บาท บวกกับเงินค่าตอบแทนร้อยละ ๑ ของมูลค่าหุ้น  
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท  โดย สอ.ศธ. จ่ายให้เพียงครั้งเดียว
๒.๓ สวัสดิการการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องยื่นขอรับ
สวัสดิการ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและ
ทุพพลภาพ
		 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย โดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
		 เงินสวัสดิการที่ได้รับ :
กรณีที่

๒.๔ สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ส�ำหรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก รายละเอียด
เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ เงิ น สวั ส ดิ ก ารที่ ส มาชิ ก จะได้ รั บ หลั ก ฐาน
ประกอบการพิจารณา และระยะเวลาขอรับสวัสดิการ สอ.ศธ. จะ
ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

ให้จ่าย

๑. อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย

ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐.- บาท

๒. อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขาดหาย
และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน

ไม่เกิน  ๕,๐๐๐.- บาท

		 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

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 และยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ เว้นแต่บุตรนั้นเป็นบุคคลไร้ความสามารถ แต่ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรมด้วย

		 - บิดา  หมายถึง  บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
		 - มารดา  หมายถึง  มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
		 เงินสวัสดิการที่ได้รับ : ได้รับเงินสวัสดิการรายละ ๑,๕๐๐.-

บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจาก
วันที่บุคคลในครอบครัวสมาชิกนั้นถึงแก่กรรม
๒.๗ สวัสดิการช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย อัคคีภยั วาตภัย
ส�ำหรับสวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย
วาตภัย สอ.ศธ. ให้สมาชิกที่ประสบภัยยื่นค�ำร้องพร้อมเอกสาร
หลักฐานได้ที่ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ

๓. ด้านสินเชื่อ สหกรณ์มีบริการเงินกู้ ๓ ประเภท ได้แก่
๓.๑ เงินกู้ฉุกเฉิน ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน
๓.๒ เงินกู้สามัญ ได้แก่ เงินกู้สามัญ เงินกู้สามัญตามโครงการ
ต่างๆ
๓.๓ เงินกูพ้ เิ ศษ ได้แก่ เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์ เงินกู้
พิเศษเพื่อการลงทุน และการกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การค�ำนวณสิทธิการกู้เงิน

เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ ๑๐ เท่า ของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เช่น เงินได้รายเดือนๆ ละ ๖๐,๐๐๐.- บาท
สามารถกู้ได้
๖๐,๐๐๐ x ๑๐
= ๖๐๐,๐๐๐.- บาท
ทั้งนี้ กู้ได้สูงสุด
= ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
ผ่อนช�ำระ
=  ๑๒ งวด
เงินกูส้ ามัญ (สม.) กูไ้ ด้สงู สุดไม่เกิน ๒ ล้านบาท ผ่อนช�ำระ ๒๔๐
งวด อายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบรู ณ์ เงินได้รายเดือน
ต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
รายละเอียด  ดังนี้

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

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

เช่น เงินได้รายเดือนๆ ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท
มีอายุการเป็นสมาชิก ๑๖ ปี  ขณะนี้อายุ  ๔๗  ปี
สามารถกู้ได้  ๕๐,๐๐๐ x ๕๐ =  ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
ทั้งนี้ กู้ได้สูงสุด
=  ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ผ่อนช�ำระ ๖๐ ปี - ๔๗ ปี
=  ๑๓ ปี  x  ๑๒ งวด
        
=  ๑๕๖ งวด
เงินกูส้ ามัญตามโครงการแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนด้านการเงิน
ให้กับสมาชิก (สป.)
กู้ได้สูงสุด  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท  ผ่อนช�ำระ ๑๘๐ งวด
เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
เงินกู้สามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สค.)
วงเงินอนุมัติ
๕๐ เท่าของเงินได้รายเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
อายุสมาชิก  (ปี)

กู้ ได้ ไม่เกิน  (บาท)

ผ่อนชำ�ระงวดละ

๑ ปีขึ้นไป
๒ ปีขึ้นไป
๓ ปีขึ้นไป
๕ ปีขึ้นไป
๗ ปีขึ้นไป
๑๐ ปีขึ้นไป
๑๒ ปีขึ้นไป

๓๐๐,๐๐๐.๕๐๐,๐๐๐.๗๐๐,๐๐๐.๑,๐๐๐,๐๐๐.๑,๒๐๐,๐๐๐.๑,๕๐๐,๐๐๐.๑,๘๐๐,๐๐๐.-

๒,๘๐๐.๔,๖๐๐.๖,๔๐๐.๙,๑๐๐.๑๑,๐๐๐.๑๓,๗๐๐.๑๓,๙๐๐.-

ทั้งนี้ เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕

