๓.๓ เงิินกู้้�พิิเศษ คืืออะไร ก็็คืือเงิินกู้้�ที่่�นำหลัักทรััพย์์ประเภทอสัังหาริิมทรััพย์์ เช่่น ที่่�ดิิน และบ้้าน หรืือพัันธบััตรรััฐบาล หรืือเอกสารการฝาก
เงิินของสหกรณ์์ มาค้้ำประกััน
เงินกู้พิเศษ

๑. เพื่อการเคหะสงเคราะห์

๒. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สูงสุดไม่เกิน ๕ ล้านบาท

สูงสุดไม่เกิน ๓ ล้านบาท

สูงสุดไม่เกิน ๓ ล้านบาท

วงเงินกู้

๓๖๐ งวด
ไม่่เกิิน อายุุ ๗๕ ปีี

ระยะเวลาผ่อนช�ำระ

วัตถุประสงค์การกู้

(๑) ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัย
(๒) ปรับปรุงที่ดิน ต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน
(๓) ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมทัง้ บ้านอยอู่ าศัย หรืออาคาร
ลักษณะอื่นใดซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย
(๔) ไถ่ถอนจ�ำนองที่ดินและหรือบ้านอยู่อาศัย

คุณสมบัติผู้กู้

(๑) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
(๒) ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย

ลงทุนประกอบอาชีพของผู้กู้และครอบครัว

ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือ
เพือ่ ช�ำระหนี้ หรือเพือ่ การอืน่ ใดในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

หลักประกัน
วัตถุประสงค์

หลักประกัน

• น�ำที่ดินว่างเปล่า เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
บนที่ดินแปลงนั้น
อสังหาริมทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

เงื่อนไขอื่นๆ

• กู้ได้ ๙๐% ของราคาประเมินที่ดิน
และ ๖๐% ของราคาประเมินแบบแปลน

• ซื้อ หรือ ไถ่ถอน ที่อยู่อาศัย
• วัตถุประสงค์อื่นๆ โดยใช้ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างค�้ำประกัน

• กู้ได้ ๙๐% ของราคาประเมิน

(๑) ผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิ
การท�ำนิติกรรม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
เกี่ยวกับการกู้

• ที่ดินว่างเปล่า ค�้ำประกัน

• กู้ได้ ๖๐% ของราคาประเมิน

(๒) กรณีกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมบ้าน
จะแบ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้เป็นสามงวด

พันธบัตรรัฐบาล

คิิดราคาหลัักประกัันในอััตรา ๘๐%
ของหลักประกัน

เอกสารการฝากเงินของสหกรณ์

คิิดราคาหลัักประกัันในอััตรา ๙๐%
ของหลักประกัน

(๓) อสังหาริมทรัพย์ที่น�ำมาค้ำประกัน
ต้องมีที่ตั้งอยู่ที่มีแนวโน้มความเจริญ
รถยนต์เข้าถึง

ทั้งนี้ การกู้เงินทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ก�ำหนดไว้

วิธีการคิดเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก

เงินปันผล หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทน
จากการที่่�สมาชิิกถืือหุ้้�นอยู่่�ในสหกรณ์์ โดยสมาชิิกจะต้้องเป็็นสมาชิิก
ถึึงสิ้้�นปีีบััญชีี คืือ วัันที่่� ๓๑ ธัันวาคม
เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับจากสหกรณ์
ตามส่วนทีส่ มาชิกได้ทำธุ
� รกิจไว้กบั สหกรณ์ ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิก
ที่่�ผิิดนััดชำระหนี้้� ไม่่ว่า่ เงิินต้้นหรืือดอกเบี้้�ยในปีีใด มิิให้้ได้้รับั เงิินเฉลี่่�ยคืืน
สำหรัับปีีนั้้�น
การคิดเงินปันผล

สูตรการค�ำนวณ = ทุนเรือนหุ้นสะสม x อัตราเงินปันเงิน (%) x เดือน
				
๑๒
เช่่น มีีทุุนเรืือนหุ้้�น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิิดจาก ๑,๐๐๐,๐๐๐
x ๕.๒๕% จะได้้ ๕๒,๕๐๐ บาท แต่่เมื่่�อเริ่่�มเดืือนมกราคม ๒๕๖๔
สมมุติว่าหักค่าหุ้นเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท การคิดปันผลจะคิดเงินค่า
หุ้นสะสมแต่ละเดือนจนครบ ๑๒ เดือน ก็ต้องคิดไปทีละเดือนจนกว่า
จะสิ้นปี ลองดูตัวอย่างการคิดด้านล่างนี้
วันที่
๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓
๓๑ ม.ค. ๒๕๖๔
๒๘ ก.พ. ๒๕๖๔
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔
๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔
๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔
๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔
รวม

การคิดเงินเฉลี่ยคืน

ให้้คำนวณผลรวมของดอกเบี้้�ยที่่�สมาชิิกชำระแต่่ละเดืือน
ตั้้�งแต่่เดืือน ม.ค. ๒๕๖๔ ถึึง ธ.ค. ๒๕๖๔ แล้้วคููณด้้วยอััตราร้้อยละ
ของเงิินเฉลี่่�ยคืืน เช่่น ดอกเบี้้�ยที่่�สมาชิิกชำระตั้้�งแต่่ต้้นปีี ถึึง ๓๑ ธ.ค.
๒๕๖๔ = ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมมุุติิว่่า สหกรณ์์จ่่ายเงิินเฉลี่่�ยคืืน
ร้อยละ ๒๑ ของดอกเบี้ยที่ช�ำระ
เงินเฉลี่ยคืน = ดอกเบี้ยทั้งปี x อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
		
= ๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๒๑%
		
= ๒๑๐,๐๐๐ บาท

หากมีีข้้อสงสััย โปรดติิดต่่อ งานประชาสััมพัันธ์์
ฝ่่ายบริิหารงานทั่่�วไป สอ.ศธ. โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๖๐๙,
๐ ๒๖๒๘ ๗๕๐๐-๓ หรืือ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๗๕๐๔-๕

www.moecoop.com
หรืือ MOE Saving Application

ยิิ น ดีี บ ริิ ก า ร ด้้ ว ย ค ว าม เ ต็็ 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 ๒๕๖๓ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 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

สถาบันการเงินที่ทำ�ธุรกรรมให้บริการแก่สมาชิก
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

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

เจ้้าของ : สหกรณ์์ออมทรััพย์์ข้า้ ราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กัดั
	ที่่�ปรึึกษา : จรููญ ชููลาภ เอนก ศรีีสำำ�ราญรุ่่�งเรืือง ยศพล เวณุุโกเศศ
บรรณาธิิการ : พููลลาภ อิินทรนััฏ กองบรรณาธิิการ : สมเกีียรติิ กอบััวแก้้ว จุุฑารััตน์์ ศริิดารา
วิิสุุทธิ์์� แก้้วมณีี อนุุทิิน คำำ�คม วิิมลรััตน์์ ต้้อยสำำ�ราญ พััชราวรรณ ปานสมบููรณ์์ พยงค์์ สีีเหลืือง
รููปเล่่ม : อรุุณ เที่่�ยงธรรม สุุภกร ชาญศิิริิวิิริิยกุุล

สหกรณ์์ออมทรััพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กััด

The Ministry of Education Officials’ Saving and Credit Cooperative Ltd.
อาคารสมานฉัันท์์ ชั้้�น ๓ กระทรวงศึึกษาธิิการ ถนนพิิษณุุโลก กรุุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศััพท์์ : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๐-๓ โทรสาร : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๔-๕ www.moecoop.com

บรรณาธิการ

•
ส
า
ร
ประธานกรรมการ
•

แถล

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

สวััสดีีครัับท่่านสมาชิิก

ปีี ๒๕๖๔ ผ่่านพ้้นไปด้้วยดีีจากความร่่วมมืือร่่วมใจของ
คณะกรรมการดำเนิินการ ที่่�ปรึึกษา ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ ผู้้�จััดการ
และเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคน ในการรัับมืือกัับเหตุุการณ์์โรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา ๒๐๑๙ ที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลกอย่่างฉัับพลััน และส่่งผลกระทบ
ต่่อทุุกภาคส่่วน ทั้้�งรััฐและเอกชนในหลากหลายด้้าน
สิ่่�งแรกและเป็็นสิ่่�งที่่�สหกรณ์์ ให้้ความสำคััญเสมอมา คืือ
ความปลอดภััยของสมาชิิก โดยได้้นำมาตรการด้้านสุุขอนามััย
ต่่างๆ มาใช้้ รวมถึึงปรัับวิิถีีการทำงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ไปพร้้อมๆ กัับการบริิหารต้้นทุุนที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้� ส่่วนหนึ่่�งเกิิด
จากวิิสัยั ทััศน์์ในการวางแผนการบริิหารความต่่อเนื่่อ� งทางการเงิิน
ตามแผนกลยุุทธ์์ ฉบัับที่่� ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ประสบการณ์์
ของผู้้บ� ริิหาร รวมถึึงความพร้้อมด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทำให้้
สามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์ ได้้อย่่างรวดเร็็ว พร้้อมเพรีียง และ
เกิิดประสิิทธิิผลสููงสุุด
สุุดท้้ายนี้้� ผมขอขอบพระคุุณสมาชิิก คณะกรรมการ
ที่่�ปรึึกษา ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ ผู้้�จััดการ และเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกท่่าน
ที่่�ทุ่่�มเทและให้้การสนัับสนุุนการดำเนิินงานของสหกรณ์์เสมอมา
ขอให้้ท่่านมั่่�นใจว่่าสหกรณ์์มีีการวางแผน การบริิหารจััดการ และ
ความใส่่ใจในการดำเนิินงานเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าและความยั่่�งยืืนตาม
วิิสััยทััศน์์ของสหกรณ์์
		

(นายจรููญ  ชููลาภ)
ประธานกรรมการ ชุุดที่่� ๔๐

ง

สวััสดีีปีีใหม่่ 2565 สมาชิิกทุุกท่่านครัับ
เป็็ น อีี ก หนึ่่� ง ปีี ที่่� พ วกเราต้้ อ งต่่ อ สู้้�กัั บ โรคร้้ า ยและภาวะ
เศรษฐกิิจที่่�โถมทัับเข้้ามาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง การลงทุุนในตลาดทุุนลด
น้้อยถอยลง ขณะที่่�หน่่วยราชการก็็เข้้มงวดเรื่่�องเงิินได้้รายเดืือน
คงเหลืือ ๓๐%
ทำให้้ความสามารถในการกู้้�ลดลงแต่่คณะกรรมการก็็ได้้
ทุ่่�มเททำงานอย่่างเต็็มที่่� จนทำให้้สามารถจ่่ายเงิินปัันผลได้้เท่่าเดิิม
คืือ ๕.๒๕% และเฉลี่่ย� คืืนให้้แก่่สมาชิิกที่เ่� สีียดอกเบี้้ย� ให้้แก่่สหกรณ์์
จำนวนเท่่าเดิิม คืือ ๒๑%
จากการที่่�สหกรณ์์เปิิดให้้สมาชิิกสามารถยื่่�นเรื่่�องของดส่่ง
เงิินต้้น เพื่่�อช่่วยเหลืือสมาชิิกในช่่วงวิิกฤตโควิิด-๑๙ สามารถ
บรรเทาความเดืือดร้้อนของสมาชิิกลงได้้เป็็นอย่่างมาก ทาง
สหกรณ์์ให้้สมาชิิกผ่่อนผัันได้้ถึึงเดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๕
อย่่างไรก็็ตามสหกรณ์์หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าสมาชิิกทุุกท่่าน
จะได้้รัับความปลอดภััยจากมาตรการต่่างๆ รวมถึึงการฉีีดวััคซีีน
เพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับตััวท่่านและครอบครััว
		

(นายพููลลาภ  อิินทรนััฎ)
ประธานกรรมการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ สอ.ศธ.

ช่วยออมช่วยประหยัด ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใส
สามัคคีมีน้ำ�ใจ ยึดมั่นใน สอ.ศธ.

สวััสดีีครัับท่่านสมาชิิก
กระผมมีีความห่่วงใยทุุกท่่านจากใจจริิง เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และ
สถานการณ์์ฝุ่่�นละออง PM 2.5 ที่ยั่� งั คงมีีอย่า่ งต่่อเนื่่อ� ง จึึงขอให้้ทุกุ ท่่าน
ปลอดภััย ซึ่่�งส่่งผลกระทบถึึงระบบเศรษฐกิิจโดยรวมมีีการลดเวลา
ทำงาน เลิิกจ้้างงาน หรืือลดเงิินเดืือน ทำให้้ครอบครััวของสมาชิิก
ส่่วนใหญ่่สููญเสีียรายได้้เสริิม หรืือรายได้้หลัักลดน้้อยลง ได้้รัับความ
เดืือดร้้อนจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ดัังนั้้�น เพื่่�อช่่วยเหลืือสมาชิิกที่่�มีี
ความเดืือดร้้อนในเรื่อ่� งดัังกล่่าว สหกรณ์์ออมทรััพย์์ข้า้ ราชการกระทรวง
ศึึกษาธิิการ จำกััด โดยคณะกรรมการดำเนิินการ ชุุดที่่� ๔๐ ในการประชุุม
ครั้้�งที่่� ๒๙ เมื่่�อวัันที่่� ๒๙ พฤศจิิกายน ๒๕๖๔ สหกรณ์์จึึงมีีมติิให้้ขยาย
ระยะเวลาการพัักชำระค่่าหุ้้�นและเงิินต้้นตามโครงการให้้ความช่่วยเหลืือ
ด้้านหนี้้�สิินและการปรัับโครงสร้้างหนี้้�ของสมาชิิกสหกรณ์์ที่่� ได้้ผล
กระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ต่่ออีีก ๖ เดืือน (มกราคม ถึึง มิิถุนุ ายน ๒๕๖๕) สมาชิิกสามารถยื่่น� คำร้้อง
ขอผ่่อนผัันก่่อนวัันทำการสุุดท้้ายของเดืือนหนึ่่�งวััน จะได้้รัับการ
พิิจารณาในเดืือนถััดไป 
สอ.ศธ. เป็็นองค์์กรชั้้�นนำที่่�มีีเสถีียรภาพ และพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตของสมาชิิกอย่่างแท้้จริิง เนื่่�องจากเป็็นการดำเนิินงานในลัักษณะ
ขององค์์กรที่่�ไม่่หวัังผลกำไร แต่่มุ่่�งเน้้นการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของ
สมาชิิกและครอบครััวให้้เกิิดความมั่่�งคั่่�ง มั่่�นคง และมีีความผาสุุก
เป็็นหลััก ควบคู่่�กัับการสร้้างความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายสหกรณ์์ ภายใต้้
หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง พร้้อมกัันนั้้�น สอ.ศธ. ยัังคงมุ่่�งมั่่�น
ตั้้�งใจ ยิ้้�มแย้้มแจ่่มใส  เต็็มใจบริิการ ทำงานเพื่่�อสมาชิิก และรัักษา
มาตรฐานการดำเนิินงานของสหกรณ์์ตลอดจนสอดคล้้องกัับแนวทาง
ปฏิิบััติิของสหกรณ์์ ที่่�ดำเนิินงานให้้เป็็นไปตามกฎหมาย คำแนะนำ  
ประกาศ คำสั่่�ง และระเบีียบนายทะเบีียนสหกรณ์์ และพััฒนาระบบ
การให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดไป  เพื่่�อตอบแทนความไว้้วางใจที่่�
ท่่านสมาชิิกมีีให้้แก่่เรา
สาร สอ.ศธ. ฉบัับพิิเศษนี้้� ได้้รวบรวมข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อสมาชิิก ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านสวััสดิิการ : สมาชิิกที่่�มีีอายุุครบ ๖๐ ปีี
บริิบููรณ์์, เพื่่�อสงเคราะห์์การทำศพสมาชิิก, ทุุนการศึึกษาบุุตรสมาชิิก

ด้้านการเงิิน : เงิินฝากออมทรััพย์์พิเิ ศษ, เงิินฝากประจำเพิ่่�มทวีีทรัพั ย์์,
ด้้านสิินเชื่่�อ : เงิินกู้้�ฉุุกเฉิิน, เงิินกู้้�สามััญ, เงิินกู้้�พิิเศษ เพื่่�อให้้สมาชิิก
สามารถได้้รัับทราบข้้อมููลและเข้้าถึึงการให้้บริิการของ สอ.ศธ. ได้้
อย่่างถููกต้้องและครบถ้้วนที่่�สุุด ในโอกาสนี้้� ขออาราธนาคุุณพระศรีี
รััตนตรััยและสิ่่ง� ศัักดิ์์สิ� ทธิ์์
ิ ทั้้� ง� หลายที่่ท่� า่ นเคารพนัับถืือ โปรดดลบัันดาล
ประทานพรให้้ทุกุ ท่่านและครอบครััว จงประสบแต่่ความสุุขความเจริิญ
ปราศจากทุุกข์์โศกโรคภััยและภยัันตรายใดๆ ทั้้�งปวง สััมฤทธิ์์�ผลในสิ่่�ง
อัันพึึงปรารถนาทุุกประการ และมีีกำลัังกาย กำลัังใจ ที่่�จะขัับเคลื่่�อน
สหกรณ์์ของเราให้้ประสบความสำเร็็จไปด้้วยกััน
ขอให้้สมาชิิกทุุกท่่านโชคดีี
		
		
(นายเอนก  ศรีีสำราญรุ่่�งเรืือง)
ผู้้�จััดการ

เรื่องที่สมาชิกควรรู้
โดย...

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สอ.ศธ. มีบริการทั้งหมด ๓ ด้าน ประกอบด้วย
๑. สามารถออมทรััพย์์ได้้ ในรููปของ
๑.๑	การถืือหุ้้�นรายเดืือน หุ้้�นละ ๑๐ บาท (สิิบบาทถ้้วน)
		 (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 ออมในรููปเงิินฝากได้้ ๓ ประเภท คืือ
		 (๑) เงิินฝากออมทรััพย์์ ฝากขั้้�นต่่ำ ๑๐๐ บาท
		 (๒) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรก ๓๐,๐๐๐
บาท ฝากครั้้�งต่่อไปไม่่ต่่ำกว่่าครั้้�งละ ๕,๐๐๐ บาท สามารถถอนได้้
เดืือนละ ๑ ครั้้�ง อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ ๒ ต่่อปีี
		 (๓) เงินฝากประจ�ำเพิม่ ทวีทรัพย์ ๒๔ เดือน เปิดบัญชีครัง้ แรก
ขั้้น� ต่่ำ ๕๐๐ บาท สููงสุุดไม่่เกิิน ๒๕,๐๐๐ บาท ฝากติิดต่่อกัันทุุกเดืือน
เดืือนละครั้้�ง อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ ๓.๒๕ ต่่อปีี
		 เงิินฝากออมทรััพย์์ทั้้�ง ๓ ประเภทไม่่เสีียภาษีี

๒.	ด้้านสวััสดิิการต่่างๆ ที่่�สมาชิิกพึึงได้้รัับ
๒.๑ สวััสดิิการสมาชิิกที่่�มีีอายุุครบ ๖๐ ปีีบริิบููรณ์์
		 สำหรัับสมาชิิกที่่�มีีอายุุครบ ๖๐ ปีีบริิบููรณ์์ ซึ่่�งไม่่เคยได้้รัับ
สวัสดิการภักดีต่อองค์กร และต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑ ปี
นับจากวันที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
เงิินสวััสดิิการที่่�ได้้รัับ :
อายุการเป็นสมาชิก
ตั้งแต่ ๑๐ ปี แต่ไม่ถึง ๑๕ ปี
ตั้งแต่ ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๒๐ ปี
ตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป

ได้รับเงินสวัสดิการ
๕,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท

๒.๒ สวััสดิิการสมาชิิกภัักดีีต่่อองค์์กร
		 สำหรัับสมาชิิกที่่�มีีอายุุการเป็็นสมาชิิก ตั้้ง� แต่่ ๒๕ ปีี และต้้อง
ไม่่เคยได้้รัับสวััสดิิการเกษีียณอายุุราชการ หรืือสวััสดิิการสมาชิิกที่่�
มีีอายุุครบ ๖๐ ปีีบริิบููรณ์์
เงิินสวััสดิิการที่่�ได้้รับั : อายุุการเป็็นสมาชิิกตั้้ง� แต่่ ๒๕ ปีีขึ้้น� ไป
ได้้รัับ ๒,๕๐๐ บาท บวกกัับเงิินค่่าตอบแทนร้้อยละ ๑ ของมููลค่่าหุ้้�น
แต่่ไม่่เกิิน ๕,๐๐๐ บาท โดย สอ.ศธ. จ่่ายให้้เพีียงครั้้�งเดีียว
๒.๓ สวััสดิิการสงเคราะห์์สมาชิิกประสบอุุบััติิเหตุุ
		ต้้องเป็็นสมาชิิกมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า ๑ ปีี และต้้องยื่่�นขอรัับ
สวัสดิการ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและ
ทุพพลภาพ

		 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย โดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
เงิินสวััสดิิการที่่�ได้้รัับ :
กรณีที่

ให้จ่าย

๑. อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขาดหาย
และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน

ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๔ สวััสดิิการทุุนการศึึกษาบุุตรสมาชิิก
		 สำหรัับสวััสดิิการทุุนการศึึกษาบุุตรสมาชิิก รายละเอีียด
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
๒.๕ สวััสดิิการเพื่่�อสงเคราะห์์ศพสมาชิิกและครอบครััว

เงิินสวััสดิิการที่่�ได้้รัับ :
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 เงินช่วยเหลือ
๑๔ ปี
๔๓,๐๐๐ บาท
๑๕ ปี
๔๗,๐๐๐ บาท
๑๖ ปี
๕๑,๐๐๐ บาท
๑๗ ปี
๕๕,๐๐๐ บาท
๑๘ ปี
๖๐,๐๐๐ บาท
๑๙ ปี
๖๕,๐๐๐ บาท
๒๐ ปี
๗๐,๐๐๐ บาท
๒๑ ปี
๗๕,๐๐๐ บาท
๒๒ ปี
๘๐,๐๐๐ บาท
๒๓ ปี
๙๐,๐๐๐ บาท
๒๔ ปี
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕ ปี
๑๑๐,๐๐๐ บาท
๒๕ ปีขึ้นไป ๑๒๐,๐๐๐ บาท

		 ผู้มีสิทธิต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่
สมาชิกถึงแก่กรรม
๒.๖ สวััสดิิการเพื่่�อการศพครอบครััวสมาชิิก
		 เมื่่�อบุุคคลในครอบครััวของสมาชิิกถึึงแก่่กรรม ได้้แก่่
		 • คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
		 • บุตร หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุ
นิิติิภาวะ เว้้นแต่่บุุตรนั้้�นเป็็นบุุคคลไร้้ความสามารถ แต่่ไม่่รวมถึึง
บุุตรบุุญธรรม
		 • บิดา หมายถึง บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
		 • มารดา หมายถึง มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
เงิินสวััสดิิการที่่�ได้้รับั : ได้้รับั เงิินสวััสดิิการรายละ ๑,๕๐๐ บาท
		 สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจาก
วันที่บุคคลในครอบครัวสมาชิกนั้นถึงแก่กรรม
๒.๗ สวััสดิิการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบอุุทกภััย อััคคีีภััย วาตภััย
		 สำหรัับสวััสดิิการเกี่่�ยวกัับสมาชิิกที่่�ประสบอุุทกภััย อััคคีีภััย
วาตภัย สอ.ศธ. ให้สมาชิกที่ประสบภัยยื่นค�ำร้องพร้อมเอกสาร
หลักฐานได้ที่ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ

๓. ด้านสินเชื่อ สหกรณ์มีบริการเงินกู้ ๓ ประเภท ได้แก่
๓.๑ เงิินกู้้�ฉุุกเฉิิน
		 ได้้แก่่ เงิินกู้้�ฉุุกเฉิิน เงิินกู้้�ฉุุกเฉิินกระแสรายวััน
๓.๒ เงิินกู้้�สามััญ
		 ได้้แก่่ เงิินกู้้�สามััญ เงิินกู้้�สามััญตามโครงการ ต่่างๆ
๓.๓ เงิินกู้้�พิิเศษ
		 ได้้แก่่ เงิินกู้้�พิิเศษเพื่่�อการเคหะสงเคราะห์์ เงิินกู้้�พิิเศษเพื่่�อ
การลงทุุน และการกู้้�พิิเศษเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
การคำำ�นวณสิิทธิิการกู้้�เงิิน

๓.๑ เงิินกู้้�ฉุุกเฉิิน (ฉฉ)
		 กู้้�ได้้ ๑๐ เท่่า ของเงิินได้้รายเดืือน แต่่ไม่่เกิิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

		 เช่่น เงิินได้้รายเดืือนๆ ละ		 ๖๐,๐๐๐ บาท
			 สามารถกู้้�ได้้ = ๖๐,๐๐๐ x ๑๐ = ๖๐๐,๐๐๐ บาท
			ทั้้�งนี้้� กู้้�ได้้สููงสุุด
= ๕๐๐,๐๐๐ บาท
			ผ่่อนชำระ		
=
๑๒ งวด
๓.๒.๑ เงิินกู้้ส� ามััญ (สม.)
		
กู้้�ได้้สููงสุุดไม่่เกิิน ๒ ล้้านบาท ผ่่อนชำระ ๑๘๐ งวด
อายุุไม่่เกิิน ๖๐ ปีีบริิบููรณ์์ เงิินได้้รายเดืือนคงเหลืือให้้เป็็นไปตาม
ประกาศ สอ.ศธ.
		 รายละเอีียด ดัังนี้้�
อายุการเป็นสมาชิก (ปี)

สามารถกู้ ได้ตามจำ�นวนเท่า
ของเงินได้รายเดือน

ไม่ถึง ๕ ปี

๓๕ เท่า

๕ ปีขึ้นไป

๔๐ เท่า

๑๐ ปีขึ้นไป

๔๕ เท่า

๑๕ ปีขึ้นไป

๕๐ เท่า

		 เช่่น เงิินได้้รายเดืือนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท มีีอายุุการเป็็น
สมาชิิก ๑๖ ปีี ขณะนี้้�อายุุ ๔๗ ปีี
			 สามารถกู้้�ได้้ ๕๐,๐๐๐ x ๕๐ = ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
			ทั้้�งนี้้� กู้้�ได้้สููงสุุด
= ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			ผ่่อนชำระ ๖๐ ปีี - ๔๗ ปีี = ๑๓ ปีี x ๑๒ งวด
				
		
= ๑๕๖ งวด
๓.๒.๒ เงิินกู้้ส� ามััญตามโครงการแก้้ปััญหาความเดืือดร้้อนด้้าน
การเงิินให้้กัับสมาชิิก (สป.)
		กู้้�ได้้สููงสุุด ๒๔๐,๐๐๐ บาท ผ่่อนชำระ ๑๘๐ งวด เงิินได้้
รายเดืือนคงเหลืือให้้เป็็นไปตามประกาศ สอ.ศธ.
๓.๒.๓ เงิินกู้้�สามััญโครงการช่่วยเหลืือเพื่่�อการดำรงชีีพ (สด.)
		
กู้้�ได้้ สูู งสุุด ๑๐ เท่่ า ของเงิิ น ได้้ ร ายเดืื อ น แต่่ ไ ม่่ เ กิิ น
๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่่อนชำระ ๖๐ งวด เงิินได้้รายเดืือนคงเหลืือให้้
เป็็นไปตามประกาศ สอ.ศธ.

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

๓.๒.๔ เงิินกู้้�สามััญโครงการช่่วยเหลืือเพื่่�อนสมาชิิก (สช.)
		
กู้้�ได้้ ไ ม่่ เ กิิ น ร้้ อ ยละ ๙๐ ของเงิิ น สวัั ส ดิิ ก ารเพื่่�อการ
สงเคราะห์์เกี่่�ยวกัับการศพของสมาชิิก ผ่่อนชำระ ๑๘๐ งวด เงิินได้้
รายเดืือนคงเหลืือให้้เป็็นไปตามประกาศ สอ.ศธ.
๓.๒.๕ เงิินกู้้ไ� ม่่เกิินทุุนเรืือนหุ้้�น (สห.)
		
กู้้ไ� ด้้ไม่่เกิิน ร้้อยละ ๙๕ ของทุุนเรืือนหุ้้�น ต้้องมีีหนี้้�ไม่่เกิิน
ทุุนหุ้้�น
การยื่นกู้ฉุกเฉิน
	ท่่านต้้องมายื่่�น ก่่อน ๑๕.๓๐ น. ของวัันทำการนั้้�นๆ
เราจ่่ายเงิินสด
หมายเหตุุ สมาชิิกสามารถกู้้� เงิินกู้้�ฉุุกเฉิิน หรืือ เงิินกู้้�
สามััญโครงการช่่วยเหลืือเพื่่�อการดำรงชีีพ อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
ส�ำหรับ การยื่นกู้สามัญ
	ท่่านต้้องมายื่่�น ก่่อน ๑๑.๐๐ น. ของวัันทำการนั้้�นๆ
สหกรณ์์ฯ จะโอนเงิินเข้้าบััญชีีของท่่าน เวลา ๑๔.๐๐ น.
ของวัันทำการนั้้�นๆ
หากยื่่�น หลััง ๑๑.๐๐ น. สหกรณ์์ฯ จะโอนเงิินเข้้าบััญชีี
ของท่่าน ๑๐.๓๐ น. ของวัันทำการถััดไป

