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สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ  จ�ากัด

 วิธีการคิดเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก

 เงินปันผล หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทน
จากการที่สมาชิกถือหุ้นอยู่ในสหกรณ์ โดยสมาชิกจะต้องเป็นสมาชิก
ถึงสิ้นปีบัญชี คือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
 เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับจากสหกรณ์ 
ตามส่วนทีส่มาชกิได้ท�าธรุกจิไว้กบัสหกรณ์ ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิก 
ทีผ่ดินดัช�าระหนี ้ไม่ว่าเงนิต้นหรอืดอกเบีย้ในปีใด มใิห้ได้รับเงนิเฉลีย่คนื 
ส�าหรับปีนั้น ตามข้อบังคับข้อ ๓๒

 การคิดเงินปันผล

สูตรการค�านวณ = ทุนเรือนหุ้นสะสม x อัตราเงินปันเงิน (%) x เดือน
                   ๑๒
 เช่น มีทุนเรือนหุ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดจาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
x ๕.๒๕% จะได้ ๕๒,๕๐๐ บาท แต่เมื่อเริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
สมมุติว่าหักค่าหุ้นเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท การคิดปันผลจะคิดเงินค่า
หุ้นสะสมแต่ละเดือนจนครบ ๑๒ เดือน ก็ต้องคิดไปทีละเดือนจนกว่า
จะสิ้นปี ลองดูตัวอย่างการคิดด้านล่างนี้

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

w w w . m o e c o o p . c o m

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

 เงินกู้พิเศษ คืออะไร ก็คือเงินกู้ที่น�าหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน และบ้าน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงิน
ของสหกรณ์  มาค�้าประกัน

เงินกู้พิเศษ ๑. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ๒. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน ๕ ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน ๓ ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน ๓ ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนช�าระ
๓๖๐ งวด

ไม่เกิน อายุ ๗๐ ปี

วัตถุประสงค์การกู้

(๑) ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัย

(๒) ปรับปรุงที่ดิน ต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน

(๓) ซือ้ทีด่นิพร้อมทัง้บ้านอยูอ่าศยั หรืออาคาร

     ลักษณะอื่นใดซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย

(๔) ไถ่ถอนจ�านองที่ดินและหรือบ้านอยู่อาศัย

ลงทุนประกอบอาชีพของผู้กู้และครอบครัว

ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก หรือ

เพือ่ช�าระหนี ้หรอืเพ่ือการอ่ืนใดในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

คุณสมบัติผู้กู้
(๑)  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

(๒)  ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย

หลักประกัน

หลักประกัน วัตถุประสงค์ ราคาหลักทรัพย์ เงื่อนไขอื่นๆ

อสังหาริมทรัพย์

• น�าที่ดินว่างเปล่า เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย

  บนที่ดินแปลงนั้น

• กู้ได้  ๙๐% ของราคาประเมินที่ดิน 

  และ ๖๐% ของราคาประเมินแบบแปลน

(๑)  ผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิ

      การท�านิติกรรม  และค่าใช้จ่ายต่างๆ

      เกี่ยวกับการกู้

(๒)  กรณีกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมบ้าน

      จะแบ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้เป็นสามงวด

(๓)  อสังหาริมทรัพย์ที่น�ามาค้ำประกัน

      ต้องมีที่ตั้งอยู่ที่มีแนวโน้มความเจริญ

      รถยนต์เข้าถึง

• ซื้อ หรือ ไถ่ถอน ที่อยู่อาศัย

• วัตถุประสงค์อื่นๆ โดยใช้ที่ดิน

   และสิ่งปลูกสร้างค�้าประกัน

• กู้ได้ ๙๐% ของราคาประเมิน

• ที่ดินว่างเปล่า ค�้าประกัน • กู้ได้ ๖๐% ของราคาประเมิน

พันธบัตรรัฐบาล
คิดราคาหลักประกันในอัตรา ๑๐๐%

ของหลักประกัน

เอกสารการฝากเงินของสหกรณ์
คิดราคาหลักประกันในอัตรา ๙๐%

ของหลักประกัน

ท้ังน้ี การกู้เงินทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบท่ีทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ก�าหนดไว้

 การคิดเงินเฉลี่ยคืน

 ให้ค�านวณผลรวมของดอกเบี้ยท่ีสมาชิกช�าระแต่ละเดือน 
ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๒๕๖๒ ถึง ธ.ค. ๒๕๖๒ แล้วคูณด้วยอัตราร้อยละ
ของเงินเฉลี่ยคืน เช่น ดอกเบี้ยที่สมาชิกช�าระตั้งแต่ต้นปี ถึง ๓๑ ธ.ค. 
๒๕๖๒ = ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมมุติว่า สหกรณ์จ่ายเงินเฉลี่ยคืน 
ร้อยละ ๒๑ ของดอกเบี้ยที่ช�าระ
 เงินเฉลี่ยคืน =  ดอกเบี้ยทั้งปี x อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
  =  ๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๒๑%
  =  ๒๑๐,๐๐๐ บาท

กรณีโอนช�าระเงินกู้ผ่านธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

 สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
บัญชีเลขที่ :  ๐๕๙ - ๑ -๒๖๑๙๕ - ๒

       กรณีฝากเงินผ่านทางธนาคารต่างๆ  ได้แก่

 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
 สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
บัญชีเลขที่ :  ๐๕๙ - ๑ - ๐๕๕๘๐ - ๕

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
 สาขา : พาหุรัด   ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
บัญชีเลขที่ :  ๐๐๓ - ๑ - ๑๕๗๓๕ - ๔

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
 สาขา : เทเวศร์ ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
บัญชีเลขที่ :  ๐๒๐ - ๒ - ๖๗๓๘๒ - ๙

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
 สาขา : ส�านักงาน ก.พ. ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
บัญชีเลขที่ :  ๒๐๑ - ๐ - ๕๖๕๖๐ - ๐

วันที่ เงินค่าหุ้น (บาท) วิธีค�านวณปันผล ๕.๒๕% เงินปันผล

๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๒ / ๑๒ ๕๒,๕๐๐.๐๐ 

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๑ / ๑๒ ๔๘๑.๒๕

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๐ / ๑๒ ๔๓๗.๕๐

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๙ / ๑๒ ๓๙๓.๗๕

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๘ / ๑๒ ๓๕๐.๐๐

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๗ / ๑๒ ๓๐๖.๒๕

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๖ / ๑๒ ๒๖๒.๕๐

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๕ / ๑๒ ๒๑๘.๗๕

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๔ / ๑๒ ๑๗๕.๐๐

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๓ / ๑๒ ๑๓๑.๒๕

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๒ / ๑๒ ๘๗.๕๐

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑ / ๑๒ ๔๓.๗๕

รวม ๑,๑๑๐,๐๐๐

รวม  ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ได้เงินปันผล ๕๕,๓๘๗.๕๐  

สารฉบับพิเศษนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับสมาชิกเพื่อใช้เป็นคู่มือไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
ช่วยออมช่วยประหยัด  ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใส

สามัคคีมีน้ำาใจ  ยึดมั่นใน สอ.ศธ.

สวัสดีท่านสมาชิก สอ.ศธ. ที่รักทุกท่าน

	 สารฉบบัพเิศษนี	้จดัท�าขึน้เพือ่สมาชกิทกุท่านทีม่าประชมุใหญ่ 
สามัญประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้รับทราบ 
ผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ในรอบปีทีผ่่านมาโดยสรปุ	อาท	ิจ�านวน 
สมาชิกในวันสิ้นปีบัญชี		คือ	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒		มีจ�านวนทั้งสิ้น	
๑๖,๗๐๖	คน	มีทุนด�าเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕,๐๗๖,๔๘๕,๕๖๓.๓๒	
บาท	ท�าให้สหกรณ์สามารถท�าก�าไรได้ถึง	๔๘๘,๔๑๒,๒๔๐.๔๓	บาท		
ซึง่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้	๕.๒๕%	ของทุนเรอืนหุ้น	และเฉลีย่คนื 
ให้แก่สมาชกิท่ีกูเ้งนิสหกรณ์	ซึง่ส่งดอกเบีย้ให้แก่สหกรณ์โดยไม่ผดินดั
ช�าระหนี้ได้ถึง	 ๒๑%	 ของดอกเบี้ยที่ช�าระให้แก่สหกรณ์	 ซึ่งปัจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจ	และข้อก�าหนดของกฎหมายใหม่ท�าให้สหกรณ์ด�าเนนิ
ธุรกรรมทางการเงินได้ล�าบากขึ้น
	 อย่างไรกด็สีหกรณ์ฯ	มไิด้หยดุนิง่ไปตามสภาพเศรษฐกจิได้ส่ง
กรรมการและเจ้าหน้าทีไ่ปศกึษาอบรมโครงการต่างๆ	ทีจ่ดัขึน้โดยชมุนมุ 
สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย	สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
อาทิ	 การอบรมเรื่องการเงินการบัญชี	 อบรมเรื่องกฎหมายสหกรณ	์
การลงทุนตราสารหนี้ต่างๆ	อบรมผู้น�าสหกรณ์ชั้นสูง	นอกจากความรู้
ต่างๆ	 ที่ได้จากการอบรมแล้ว	 เรายังได้เครือข่ายในวงการสหกรณ์ 
ออมทรพัย์,	สหกรณ์เครดติยูเนีย่น,	สหกรณ์การเกษตร,	สหกรณ์ร้านค้า,	
สหกรณ์บริการ	เป็นต้น		
	 สุดท้ายนี้	 ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการชุดที่	 ๓๙	 และ
เจ้าหน้าที่ทุกคน	 	 ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านประสบแต่ความสุข	
แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

  กราบสวัสดีครับ

  

	 	 (นายพูลลาภ		อินทรนัฎ)
	 	 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	สอ.ศธ.

	 เจ้าของ		:		สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ		จ�ากัด
	 ที่ปรึกษา		 :	 	จรูญ		ชูลาภ		 	 	กองบรรณาธิการ		 :	 	พูลลาภ		อินทรนัฏ 
สมเกยีรติ		กอบวัแก้ว			ยศพล	เวณโุกเศศ			วมิลรัตน์		ต้อยส�าราญ			วสิทุธิ	์แก้วมณ	ี		พยงค์		สเีหลือง			
เอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง			ศิริ		ศิริรัตน์					รูปเล่ม		:  อรุณ		เที่ยงธรรม			สุภกร		ชาญศิริวิริยกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
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สวัสดีครับท่านสมาชิก

	 ความส�าเรจ็อย่างต่อเนือ่งของสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ	จ�ากัด	เกิดจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจ	ในการท�างานของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน	บวกกับ	กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสร้างเสถียรภาพ
ทางการเงิน	 การบริหารจัดการธุรกิจทั้งในระยะยาวและระยะสั้นตามหลัก 
ธรรมาภบิาล	รวมไปถงึการแลกเปลีย่น	และผสานองค์ความรู้กบัขบวนการ
สหกรณ์	ท�าให้สหกรณ์มีผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
	 อย่างไรกต็าม	สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิในปีนี	้มปัีจจยัท้าทาย
ต่างๆ	เข้ามาทัง้จากในและต่างประเทศ	รวมทัง้	กรณขีองศาลปกครองกลาง	
ที่มีค�าพิพากษาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร	และเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ปฏบิติัหน้าที่
ในการควบคมุดูแลหรอืสัง่การให้หน่วยงานในสงักดั	ด�าเนนิการหกัเงนิเดอืน
หรือเงินบ�าเหน็จบ�านาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ให้
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการหกัเงนิเดอืนเงนิบ�าเหนจ็
บ�านาญข้าราชการเพือ่ช�าระหนีเ้งนิกูใ้ห้แก่สวสัดกิารภายในส่วนราชการและ
สหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๕๑	กับให้ศึกษาธิการจงัหวัด	ผูอ้�านวยการส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษา	 รวมทั้งหัวหน้าสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	
ด�าเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบ�าเหน็จบ�านาญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของระเบียบฯ	 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการท�าธุรกรรมการเงินระหว่าง
สหกรณ์กบัสมาชกิบางส่วน	โดยสหกรณ์ได้มกีารปรบัตวัตามพระราชบญัญัติ	
กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับอย่างระมัดระวัง
	 ในฐานะประธานกรรมการขอขอบคณุผูเ้กีย่วข้อง	ทกุฝ่ายทีส่นบัสนนุ 
การด�าเนินงานของสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา	รวมถงึขอบคุณกรรมการ	ทีป่รึกษา	
ผูจ้ดัการ	เจ้าหน้าที	่และสมาชกิทกุคน	ทีท่�าให้สหกรณ์สามารถยนืหยดั	และ
รักษาความแข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความท้าทาย 
ตลอดปี	 ซึ่งความทุ่มเทของคณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 ๓๙	 นี้	 เป็น
รากฐานส�าคัญ	ทีจ่ะยกระดับความเติบโตขององค์กรจนไปสูก่ารเป็นสหกรณ์
ออมทรพัย์ชัน้น�าทีม่ผีลประกอบการทีด่	ีและสร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชกิ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนต่อไป

    
	 	 (นายจรูญ		ชูลาภ)
	 	 ประธานกรรมการ	ชุดที่	๓๙	

แถลง

บรรณาธิการ



สวัสดีครับท่านสมาชิก

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 นับว่า
เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้สมาชิกสามารถพ่ึงพาตนเอง	 และ
พึ่งพาทางการเงินจากสหกรณ์	 ที่มุ่งเน้นการลดความเดือดร้อน	 และคืน 
ผลประโยชน์ให้กับสมาชิก	 สอ.ศธ.	 ยึดหลักการด�าเนินงานภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล	 ปฏิบัติตามกฎ	 ข้อบังคับ	 ระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ	์
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มาโดยตลอด	สหกรณ์
ของเราเจรญิก้าวหน้ามาเป็นล�าดบัด้วยการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธิภาพ	
อีกทั้งมีการจัดท�าแผนบริหารความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจการเงินของ	
สอ.ศธ.	ในรปูแบบของมอือาชพี	ทีม่คีณะกรรมการด�าเนนิการ	และฝ่ายจดัการ 
ที่รอบคอบและระมัดระวังอย่างที่สุด	 ส�าหรับปี	 ๒๕๖๒	 การด�าเนินงาน
สหกรณ์เรายังคงมุ่งเน้นท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกูล	 และน�าส่ิงดีๆ	 มาสู่สมาชิก
ตามหลักการสหกรณ์	 อุดมการณ์ของสหกรณ์	 ด้วยความมุ่งม่ันและตั้งใจ	
ภายใต้การน�าของ	นายจรูญ	ชูลาภ	ประธานกรรมการ	ชุดที่	๓๙	ร่วมด้วย
กรรมการด�าเนินการ	ผู้จัดการ	ที่ปรึกษา	และเจ้าหน้าที่ทุกคน
	 และเพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	 ผมจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านได้ดาวน์โหลด	
MOE	COOP	แอปพลิเคชั่น	ผ่านระบบ	iOS	หรือ	Android	เพราะ	MOE	
COOP	เป็นแอพพลเิคชัน่ส�าหรบัตรวจสอบข้อมลูธรุกรรมทางการเงนิผ่าน
มือถือได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ไม่มีเวลาปิดท�าการ	ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
มาท่ีสหกรณ์	ซึง่การทีเ่ราจะตรวจสอบธุรกรรมผ่านมอืถอืได้เราต้องม	ีWiFi	
หรือ	3G/4G	 โดย	MOE	COOP	 เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาให ้
ใช้งานง่าย	และมีฟังก์ชันหลากหลาย	ที่ส�าคัญระบบมีความปลอดภัย	และ
มีประสิทธิภาพสูง
	 สาร	สอ.ศธ.	ฉบบัพเิศษนี	้ได้รวบรวมข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 
ไม่ว่าจะเป็น	ด้านสวัสดิการ	:	สมาชกิทีม่อีายุครบ	๖๐	ปีบรบิรูณ์,	เพ่ือสงเคราะห์ 
การท�าศพสมาชกิ,	ทนุการศกึษาบุตรสมาชกิ	ด้านการเงนิ	:	เงนิฝากออมทรพัย์ 
พิเศษ,	เงินฝากประจ�าเพิ่มทวีทรัพย์	๒,	ด้านสินเชื่อ	:	เงินกู้ฉุกเฉิน,	เงินกู้
สามัญ,	 เงินกู้พิเศษ	 เพื่อให้สมาชิกสามารถได้รับทราบข้อมูลและเข้าถึง 
การให้บริการของ	สอ.ศธ.	ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนที่สุด

	 	 ขอให้ทุกท่านโชคดี
           
	 	 (นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง)
	 	 ผู้จัดการ

เรื่องที่สมาชิกควรรู้
โดย...  เจ้าหน้าที่สหกรณ์

๒. ด้านสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกพึงได้รับ 

 ๒.๑ สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
  ส�าหรับสมาชิกท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งไม่เคยได้รับ
สวัสดิการภักดีต่อองค์กร และต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑ ป ี
นับจากวันที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์

  เงินสวัสดิการที่ได้รับ :

อายุการเป็นสมาชิก 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�าหรบัสมาชิกทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิ ตัง้แต่ ๒๕ ปี และต้อง
ไม่เคยได้รับสวัสดิการเกษียณอายุราชการ หรือสวัสดิการสมาชิกท่ี
มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
  เงนิสวสัดกิารท่ีได้รบั : อายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่ ๒๕ ปีขึน้ไป 
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 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย โดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

  เงินสวัสดิการที่ได้รับ :

กรณีที่ ให้จ่าย

๑. อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท

๒. อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขาดหาย 
และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน

ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท

 ๒.๔ สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
  ส�าหรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก รายละเอียด 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงินสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา และระยะเวลาขอรับสวัสดิการ สอ.ศธ. จะ
ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

 ๒.๕ สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว

  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 นับจากวันที่
สมาชิกถึงแก่กรรม

 ๒.๖ สวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก
  เมื่อบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม  ได้แก่
  • คู่สมรส  หมายถึง  คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย  
  • บตุร  หมายถงึ  บตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ เว้นแต่บุตรนั้นเป็นบุคคลไร้ความสามารถ แต่ไม่รวมถึง 
บุตรบุญธรรมด้วย 

  • บิดา  หมายถึง  บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • มารดา  หมายถึง  มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย

  เงินสวัสดิการที่ได้รับ : ได้รับเงินสวัสดิการรายละ ๑,๕๐๐ 
บาท
  สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจาก 
วันที่บุคคลในครอบครัวสมาชิกนั้นถึงแก่กรรม

 ๒.๗ สวสัดิการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัย อคัคภียั วาตภยั 
  ส�าหรับสวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย 
วาตภัย สอ.ศธ. ให้สมาชิกที่ประสบภัยยื่นค�าร้องพร้อมเอกสาร 
หลักฐานได้ที่ส�านักงานสหกรณ์ฯ 

๓. ด้านสินเชื่อ สหกรณ์มีบริการเงินกู้ ๓ ประเภท ได้แก่

 ๓.๑ เงินกู้ฉุกเฉิน ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน
 ๓.๒ เงินกูส้ามญั ได้แก่ เงินกู้สามญั เงนิกู้สามญัตามโครงการ ต่างๆ 
 ๓.๓ เงนิกูพ้เิศษ ได้แก่ เงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์ เงนิกู้
พิเศษเพื่อการลงทุน และการกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 การค�านวณสิทธิการกู้เงิน

 เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ ๑๐ เท่า ของเงินได้รายเดือน
  แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
  เช่น เงินได้รายเดือนๆ ละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  
   สามารถกู้ได้  ๑๐,๐๐๐ x ๑๐
    = ๑๐๐,๐๐๐  บาท
   ทั้งนี้ กู้ได้สูงสุด = ๑๐๐,๐๐๐  บาท
   ผ่อนช�าระ =  ๑๒ งวด

 เงินกูส้ามัญ (สม.) กู้ได้สงูสดุไม่เกิน ๒ ล้านบาท ผ่อนช�าระ ๑๘๐ 
งวด อายุไม่เกิน ๖๐ ปี สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนกังานราชการ กูไ้ด้สูงสดุไม่เกนิ ๑ ล้านบาท ผ่อนช�าระ ๑๘๐ งวด 
กรณีกู้ไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันอย่างน้อย ๒ คน 
กู้มากกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันอย่างน้อย ๓ คน 
รายละเอยีด ดงันี้

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
   • 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

 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 หรอืตัง้แต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ ๓.๑๕ ต่อปี
  (๓) เงนิฝากประจ�าเพิม่ทวทีรพัย์ ๒๔ เดือน เปิดบญัชคีรัง้แรก  
ขัน้ต�า่ ๕๐๐ บาท สงูสดุไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐ บาท ฝากตดิต่อกนัทกุเดอืน  
เดือนละครั้ง  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๘๕ ต่อปี
  เงินฝากออมทรัพย์ทั้ง ๓ ประเภทไม่เสียภาษี

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 ๒๐,๐๐๐ บาท
  มีอายุการเป็นสมาชิก ๑๖ ปี  ขณะนี้อายุ  ๔๗  ปี 
  สามารถกู้ได้  ๒๐,๐๐๐ x ๕๐ =  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
  ทั้งนี้ กู้ได้สูงสุด =  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
  ผ่อนช�าระ ๖๐ ปี - ๔๗ ปี =  ๑๓ ปี  x  ๑๒ งวด
             =  ๑๕๖ งวด

 เงนิกูส้ามญัตามโครงการแก้ปัญหาความเดอืดร้อนด้านการเงนิ
ให้กับสมาชิก (สป.)
  กูไ้ด้สงูสดุ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนช�าระ ๑๘๐ งวด ซึง่ผูกู้้และ 
ผู้ค�้าประกันต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ด้วย

 เงินกู้สามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สค.)
  กู ้ ได ้สูงสุด ๕๐ เท ่าของเงินได ้รายเดือน แต่ไม ่ เกิน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนช�าระ ๑๘๐ งวด กู้ไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
ต้องมีผู้ค�้าประกันอย่างน้อย ๒ คน กู้มากกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
ต้องมีผู้ค�้าประกันอย่างน้อย ๓ คน 

วงเงินอนุมัติ

อายุสมาชิก  (ปี) กู้ ได้ ไม่เกิน  (บาท)

๑ ปีขึ้นไป ๒๐๐,๐๐๐

๒ ปีขึ้นไป ๓๐๐,๐๐๐

๓ ปีขึ้นไป ๕๐๐,๐๐๐

๕ ปีขึ้นไป ๘๐๐,๐๐๐

๗ ปีขึ้นไป ๑,๒๐๐,๐๐๐

๑๐ ปีขึ้นไป ๑,๕๐๐,๐๐๐

 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำารงชีพ (สด.) 
  กู ้ได ้สูงสุด ๑๐ เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนช�าระ ๖๐ งวด สมาชกิสามารถกู้เงนิฉกุเฉนิ หรือ
เงินกู ้สามัญโครงการช่วยเหลือเพ่ือการด�ารงชีพ เพียงอย่างใด 
อย่างหนึ่งเท่านั้น

วงเงินอนุมัติ

อายุสมาชิก  (ปี) กู้ ได้ ไม่เกิน  (บาท)

๑ ปีขึ้นไป ๑๐๐,๐๐๐

๒ ปีขึ้นไป ๒๐๐,๐๐๐

๓ ปีขึ้นไป ๓๐๐,๐๐๐

๔ ปีขึ้นไป ๔๐๐,๐๐๐

๕ ปีขึ้นไป ๕๐๐,๐๐๐

 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก (สช.) 
  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพสมาชิกผ่อนช�าระ ๑๘๐ งวด

การยื่นกู้ฉุกเฉิน
 ท่านต้องมายืน่ ก่อนบ่ายสามโมงครึง่ ของวนัท�าการนัน้ๆ 
เราจ่ายเงินสดนะจ๊ะ

ส�าหรับ การยื่นกู้สามัญ
 ท่านต้องมายื่น ก่อนสิบเอ็ดโมงเช้า ของวันท�าการนั้นๆ 
สหกรณ์ฯ จะโอนเงนิเข้าบญัชขีองท่าน เวลา บ่ายสองโมงคร่ึง 
ของวันท�าการนั้นๆ  
 หากยื่น หลังสิบเอ็ดโมง สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ของท่าน สิบโมงครึ่ง ของวันท�าการถัดไป

 ทั้งนี้ การกู้เงินทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบของ สอ.ศธ. 
ที่กำาหนดไว้ 


