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สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ  จำ�ากัดสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ  จำ�ากัด

	 วิธีการคิดเงินปันผลตามหุ้น	และเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก

 เงินปันผล หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทน
จากการที่สมาชิกถือห้้นอย่่ในสหกรณ์์ โดยสมาชิกจะต้องเป็นสมาชิก
ถึงสิ�นปีบัญชี คืือ วัันที่ ๓๑ ธัันวัาคืม ของท้กปี
 เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับจากสหกรณ์์ 
ตามส่วันทีส่มาชกิได้ท�าธัร้กจิไว้ักบัสหกรณ์์ ในระหว่ัางปี เว้ันแต่สมาชกิ 
ทีผ่ดินดัชำระหนี� ไม่ว่ัาเงนิต้นหรอืดอกเบี�ยในปีใด มใิห้ได้รบัเงนิเฉลีย่คืนื 
สำหรับปีนั�น

 การคิดเงินปันผล

ส่ตรการคื�านวัณ์ = ท้นเรือนห้้นสะสม x อัตราเงินปันเงิน (%) x เดือน
                   ๑๒
 เช่น มีท้นเรือนห้้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คืิดจาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
x ๕.๒๕% จะได้ ๕๒,๕๐๐ บาท แต่เมื่อเริ่มเดือนมกราคืม ๒๕๖๕ 
สมม้ติวั่าหักคื่าห้้นเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท การคืิดปันผลจะคืิดเงินคื่า
ห้้นสะสมแต่ละเดือนจนคืรบ ๑๒ เดือน ก็ต้องคืิดไปทีละเดือนจนกวั่า
จะสิ�นปี ลองด่ตัวัอย่างการคืิดด้านล่างนี�

 หากมีข้้อสงสัย โปรดติิดต่ิอ งานประชาสัมพัันธ์            
ฝ่่ายบริิหาริงานทั่่�วไป สอ.ศธ. โทั่ริ. ๐ ๒๒๘๒ ๕๖๐๙,   
๐ ๒๖๒๘ ๗๕๐๐-๓ หรือ โทั่ริสาริ ๐ ๒๖๒๘ ๗๕๐๔-๕  

w w w . m o e c o o p . c o m
หริือ  MOE Saving Application

ยิิ น ดีี บ ริิ ก า ริ ดี้ ว ยิ ค ว าม เ ต็็ ม ใ  จ

 ๓.๓ เงินกู้้�พิิเศษ คืืออะไริ ก็คืือเงินก่้ที่นำหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน และบ้าน หรือพันธับัตรรัฐบาล หรือเอกสารการฝาก
เงินของสหกรณ์์  มาคื�ำประกัน

เงินกู้พัิเศษ ๑. เพัื่อการเคหะสงเคราะห์ ๒. เพัื่อการลงทุนประกอบอาชีพั ๓. เพัื่อพััฒนาคุณภาพัชีวิติ

วงเงินกู้ ส่งส้ดไม่เกิน ๕ ล้านบาท ส่งส้ดไม่เกิน ๓ ล้านบาท ส่งส้ดไม่เกิน ๓ ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนช�าระ
๓๖๐ งวัด

ไม่เกิน อาย้ ๗๕ ปีบริบ่รณ์์

วัติถุประสงค์การกู้

(๑) ปล่กสร้างบ้านอย่่อาศัย

(๒) ปรับปร้งที่ดิน ต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน

(๓) ซื�อทีด่นิพร้อมทั�งบ้านอย่อ่าศยั หรอือาคืาร

     ลักษณ์ะอื่นใดซึ่งใช้เป็นที่อย่่อาศัย

(๔) ไถ่ถอนจ�านองที่ดินและหรือบ้านอย่่อาศัย

ลงท้นประกอบอาชีพของผ่้ก่้และคืรอบคืรัวั

ซื�ออ้ปกรณ์์หรือสิ่งอ�านวัยคืวัามสะดวัก หรือ

เพือ่ช�าระหนี� หรอืเพือ่การอ่ืนใดในการพัฒนา

คื้ณ์ภาพชีวัิต

คุณสมบัติิผู้กู้
(๑)  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์์มาแล้วัไม่น้อยกวั่า ๖ เดือน

(๒)  ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ์ ที่จ่าย

หลักประกัน

หลักประกัน วัติถุประสงค์ ราคาหลักทรัพัย์ เงื่อนไข้อื่นๆ

อสังหาริมทรัพัย์

• น�าที่ดินวั่างเปล่า เพื่อสร้างที่อย่่อาศัย

  บนที่ดินแปลงนั�น

• ก่้ได้  ๙๐% ของราคืาประเมินที่ดิน 

  และ ๖๐% ของราคืาประเมินแบบแปลน

(๑)  ผ่้ก่้ออกคื่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธัิ

      การทำนิติกรรม และคื่าใช้จ่ายต่างๆ

      เกี่ยวักับการก่้

(๒)  กรณ์ีก่้เพื่อสร้างที่อย่่อาศัยและซ่อมแซมบ้าน

      จะแบ่งจ่ายเงินให้แก่ผ่้ก่้เป็นสามงวัด

(๓)  อสังหาริมทรัพย์ที่น�ามาคื�ำประกัน

      ต้องมีที่ตั�งอย่่ที่มีแนวัโน้มคืวัามเจริญ

      รถยนต์เข้าถึง

• ซื�อ หรือ ไถ่ถอน ที่อย่่อาศัย

• วััตถ้ประสงคื์อื่นๆ โดยใช้ที่ดิน

   และสิ่งปล่กสร้างคื��าประกัน

• ก่้ได้ ๙๐% ของราคืาประเมิน

• ที่ดินวั่างเปล่า คื��าประกัน • ก่้ได้ ๖๐% ของราคืาประเมิน

พัันธบัติรรัฐบาล
คืิดราคืาหลักประกันในอัตรา ๑๐๐%

ของหลักประกัน

เอกสารการฝากเงินข้องสหกรณ์
คืิดราคืาหลักประกันในอัตรา ๙๐%

ของหลักประกัน

ท้ังน้ี การกู้เงินทุกประเภทให้เป็นไปติามระเบียบท่ีทางสหกรณ์ออมทรัพัย์ข้้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�ากัด ก�าหนดไว้

 การคิดเงินเฉลี่ยคืน

 ให้คืำนวัณ์ผลรวัมของดอกเบี�ยที่สมาชิกชำระแต่ละเดือน 
ตั�งแต่เดือน ม.คื. ๒๕๖๕ ถึง ธั.คื. ๒๕๖๕ แล้วัคื่ณ์ด้วัยอัตราร้อยละ
ของเงินเฉลี่ยคืืน เช่น ดอกเบี�ยที่สมาชิกชำระตั�งแต่ต้นปี ถึง ๓๑ ธั.คื. 
๒๕๖๕ = ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมม้ติว่ัา สหกรณ์์จ่ายเงินเฉลี่ยคืืน 
ร้อยละ ๒๑ ของดอกเบี�ยที่ช�าระ
 เงินเฉลี่ยคืืน =  ดอกเบี�ยทั�งปี x อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืืน
  =  ๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๒๑%
  =  ๒๑๐,๐๐๐ บาท

วันที่ เงินค่าหุ้น (บาท) วิธีค�านวณปันผล ๕.๒๕% เงินปันผล

๓๑ ธั.คื. ๒๕๖๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๒ / ๑๒ ๕๒,๕๐๐.๐๐ 

๓๑ ม.คื. ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๑ / ๑๒ ๔๘๑.๒๕

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๐ / ๑๒ ๔๓๗.๕๐

๓๑ มี.คื. ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๙ / ๑๒ ๓๙๓.๗๕

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๘ / ๑๒ ๓๕๐.๐๐

๓๑ พ.คื. ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๗ / ๑๒ ๓๐๖.๒๕

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๖ / ๑๒ ๒๖๒.๕๐

๓๑ ก.คื. ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๕ / ๑๒ ๒๑๘.๗๕

๓๑ ส.คื. ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๔ / ๑๒ ๑๗๕.๐๐

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๓ / ๑๒ ๑๓๑.๒๕

๓๑ ต.คื. ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๒ / ๑๒ ๘๗.๕๐

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑ / ๑๒ ๔๓.๗๕

ริวม ๑,๑๑๐,๐๐๐

ริวม  ธ่นวาคืม ๒๕๖๔ ถึง พิฤศจิกู้ายน ๒๕๖๕  ได�เงินปันผล ๕๕,๓๘๗.๕๐  

สารฉบับพิเศษนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับสมาชิกเพื่อใช้เป็นคู่มือไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

สวััสดีีท่่านสมาชิิก สอ.ศธ. ทุ่กท่่านครับ

	 ปีี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๖	 ถืือเปี็นปีีที่่�หลายส่ิ่�งหลายอย่างจะกลับมาสิ่่่ความ 

เป็ีนปีกติ	่เพราะวถ่่ืชีว่ต่ิเดิม่	จะกลบัมาเกอืบเติม็ร้อย	แต่ิอย่างไรกต็ิามการป้ีองกนั 

ติวัเองอยา่งติอ่เนื�องจากการแพรร่ะบาดิของโรคโควด่ิ-๑๙	ในชีว่งคร่�งแรกของ

ปีีใหม่ยังคงเป็ีนความปีกติ่ของท่ี่านสิ่มาชี่กและเพื�อสิ่มาชี่กของครอบครัว 

ที่่านดิ้วย	 และจากการคาดิการณ์์เศรษฐก่จไที่ยปีี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๖	 ปีระเม่นว่า

เศรษฐก่จไที่ยจะเติ่บโติจากปีัจจัยสิ่นับสิ่นุนดิ้านการที่่องเที่่�ยวและการบร่โภค

ภาคเอกชีนเปี็นหลัก	ซึ่่�งเปี็นปีีที่่�เปี็นโอกาสิ่ในการลงทีุ่นแม้จะม่ความผัันผัวน

อย่างติ่อเนื�องติ่อไปีในปีี	พ.ศ.	๒๕๖๖

	 ในชี่วง	๓	ปีีที่่�ผั่านมา	สิ่หกรณ์์ฯ	ไดิ้ให้สิ่่ที่ธิ์่�สิ่มาชี่กยื�นเรื�องของดิสิ่่ง

เง่นติ้นและงดิสิ่่งหุ้น	 เพื�อเปี็นการชี่วยเหลือสิ่มาชี่กในการบรรเที่าภาระความ

เดิอืดิร้อนจากสิ่ภาวะเศรษฐกจ่ในช่ีวงสิ่ถืานการณ์์วก่ฤติโควด่ิ-๑๙	ที่ั�งน่�	ภายหลงั 

สิ่่�นเดิือนกุมภาพันธิ์์	 ๒๕๖๖	สิ่่ที่ธิ์่�ดิังกล่าวของสิ่มาชี่กก็จะยุติ่ลงเชี่นกัน	 และ

ดิ้วยสิ่ถืานการณ์์ของส่ิ่วนราชีการที่่�ม่ความเข้มงวดิในเรื�องเง่นได้ิรายเดืิอน 

คงเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๓๐	จ่งจะม่สิ่่ที่ธิ์่ก่้เง่นไดิ้จากสิ่หกรณ์์ฯ	จ่งจำเปี็น

อย่างย่�งที่่�สิ่มาชี่กต้ิองติระหนักและม่ระเบ่ยบว่นัยที่างมาติรการการเง่น	 เพื�อ

รักษาสิ่ถืานการณ์์ที่างเศรษฐก่จของตินเองและครอบครัว	 ในเรื�องดิังกล่าวน่�

สิ่หกรณ์์ฯ	 ไดิ้พยายามดิ่แลสิ่มาชี่กที่่�ไดิ้รับความเดิือดิร้อนจากความสิ่ามารถื

ในการก่้ที่่�ลดิลงมาโดิยติลอดิและติ่อเนื�อง

	 สิ่ำหรับการดิำเนน่การของสิ่หกรณ์์ฯ	ในปีี	๒๕๖๕	ที่่�ผ่ัานมาถืง่แม้อัติรา 

การก่ข้องสิ่มาชีก่จะลดิน้อยลง	แติค่ณ์ะกรรมการดิำเนน่การก็ไดิท้ีุ่ม่เที่เพื�องาน

สิ่หกรณ์์ฯ	อย่างมุง่มั�น	จนสิ่ามารถืจัดิสิ่รรจ่ายเง่นปัีนผัลได้ิเท่ี่าเดิม่	คือ	ร้อยละ	

๕.๒๕	และเง่นเฉล่�ยคืนดิอกเบ่�ยจำนวนเที่่าเดิ่มเชี่นกัน	คือ	ร้อยละ	๒๑	อ่กที่ั�ง

ไดิเ้พ่�มเงน่สิ่วสัิ่ดิก่ารเพื�อสิ่งเคราะหศ์พสิ่มาชีก่และครอบครวัติามอายกุารเปีน็

สิ่มาชีก่	ส่ิ่งสุิ่ดิ	๒๕	ปีีข่�นไปี	ได้ิรับเงน่สิ่วัสิ่ด่ิการช่ีวยเหลือจำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาที่

	 สิ่หกรณ์ฯ์	หวงัเป็ีนอย่างย่�งวา่	สิ่มาชีก่ทุี่กที่า่นจะมค่วามปีลอดิภัยจาก

การแพร่ระบาดิของโรคโคว่ดิ-๑๙	ม่ว่นัยที่างการเง่นที่่�เคร่งครัดิ	ใชี้ชี่ว่ติอย่าง

พอเพย่งติามสิ่ถืานการณ์ท์ี่างเศรษฐกจ่	สิ่หกรณ์ฯ์	จะยงัคงรกัษามาติรฐานการ

ดิำเนน่การติามหลกัธิ์รรมาภบ่าลอยา่งเครง่ครดัิเชีน่กนั	เพื�อความเชีื�อมั�นของ

ที่่านสิ่มาชี่ก

  

	 	 (ผัศ.ดิร.ไพเล่ศ		สิุ่มานนที่์)

	 	 ปีระธิ์านกรรมการฝ่่ายปีระชีาสิ่ัมพันธิ์์	สิ่อ.ศธิ์.

สหกรณ์ออมทรัพัย์ข้้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�ากัด
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รูปเล�ม  :รูปเล�ม  :    สุภกร  ชั้าญศึิริวิริย์กุลสุภกร  ชั้าญศึิริวิริย์กุล

สถาบันการเงินที่ท�าธุรกรรมให้บริการแก่สมาชิก

       กรณีฝากเงินเข้้าบัญชีผ่านทางธนาคารติ่างๆ       กรณีฝากเงินเข้้าบัญชีผ่านทางธนาคารติ่างๆ  ได้แก่

 ธนาคืาริกู้ริุงไทั่ย จำากู้่ด (มหาชน)
 สาขา : กระทรวังศึกษาธัิการ ปริะเภทั่ : ออมทรัพย์

ชื�อบ่ญชี : สหกรณ์์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวังศึกษาธัิการ จ�ากัด
บ่ญชีเลขทั่ี� :  ๐๕๙ - ๑ - ๐๕๕๘๐ - ๕

 ธนาคืาริกู้ริุงศริีอยุธยา จำากู้่ด (มหาชน)
 สาขา : พาห้รัด   ปริะเภทั่ : ออมทรัพย์

ชื�อบ่ญชี : สหกรณ์์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวังศึกษาธัิการ จ�ากัด
บ่ญชีเลขทั่ี� :  ๐๐๓ - ๑ - ๑๕๗๓๕ - ๔

 ธนาคืาริไทั่ยพิาณิชย์ จำากู้่ด (มหาชน)
 สาขา : เทเวัศร์ ปริะเภทั่ : ออมทรัพย์

ชื�อบ่ญชี : สหกรณ์์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวังศึกษาธัิการ จ�ากัด
บ่ญชีเลขทั่ี� :  ๐๒๐ - ๒ - ๖๗๓๘๒ - ๙

 ธนาคืาริกู้ริุงเทั่พิ จำากู้่ด (มหาชน)
 สาขา : ส�านักงาน ก.พ. ปริะเภทั่ : ออมทรัพย์

ชื�อบ่ญชี : สหกรณ์์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวังศึกษาธัิการ จ�ากัด
บ่ญชีเลขทั่ี� :  ๒๐๑ - ๐ - ๕๖๕๖๐ - ๐

กรณีโอนช�าระ/หนี้/หุ้นผ่านธนาคารกรณีโอนช�าระ/หนี้/หุ้นผ่านธนาคาร
 ธนาคืาริกู้ริุงไทั่ย จำากู้่ด (มหาชน)

 สาขา : กระทรวังศึกษาธัิการ ปริะเภทั่ : ออมทรัพย์
ชื�อบ่ญชี : สหกรณ์์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวังศึกษาธัิการ จ�ากัด
บ่ญชีเลขทั่ี� :  ๐๕๙ - ๑ -๒๖๑๙๕ - ๒

แถลง
บรรณาธิการ

ช่วยออมช่วยประหยัด  ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใสช่วยออมช่วยประหยัด  ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใส
สามัคคีมีน้ำาใจ  ยึดมั่นใน สอ.ศธ.สามัคคีมีน้ำาใจ  ยึดมั่นใน สอ.ศธ.

สวััสดีีครับท่่านสมาชิิก
	 ดิว้ยสิ่ถืานการณ์ท์ี่่�เปีล่�ยนแปีลงอย่างรวดิเร็ว	และความผัันผัวนจาก

หลายปีัจจัยที่่�ม่มาอย่างติ่อเนื�องในปีี	 ๒๕๖๕	 โดิยเฉพาะอย่างย่�งการ 

แพร่ระบาดิของโรค	 COVID-19	 ที่่�เก่ดิข่�น	 สิ่่งผัลกระที่บในวงกว้าง	 อาที่่	

ภาวะเศรษฐก่จและกําลังซึ่ื�อที่่�ชีะลอติัว	การหยุดิชีะงักของการดิําเน่นธิ์ุรก่จ

จากมาติรการลอ็กดิาวน์	และวถ่ืช่่ีวต่ิของผั่ค้นเปีล่�ยนแปีลงไปีอยา่งท่ี่�ไม่เคย

เก่ดิข่�นมาก่อน

	 ดิ้วยเหติุน่�	 เราจำเปี็นติ้องเร่ยนร่้และปีรับติัวให้ที่ันกับการ

เปีล่�ยนแปีลง	ต้ิองค่ดิและที่ำในสิ่่�งที่่�เปีน็นวตัิกรรมใหม่ๆ 	ซึ่่�งผัมม่ความย่นด่ิ

ท่ี่�จะเร่ยนให้ท่ี่านสิ่มาชี่กที่ราบว่า	 ในปีีท่ี่�ผ่ัานมา	 เราปีระสิ่บความสิ่ำเร็จ 

ในการดิำเน่นการให้ความช่ีวยเหลือดิ้านส่ิ่นเชีื�อและการปีรับโครงสิ่ร้างหน่�

ของสิ่มาชี่กสิ่หกรณ์์ที่่�ไดิ้รับผัลกระที่บจากการระบาดิของโรค	 COVID-19	

รวมที่ั�งการจัดิที่ำโครงการกจ่กรรม	และการปีรับโครงสิ่ร้างองค์กรเพื�อรบัมอื

กับสิ่ถืานการณ์์ที่่�ยากลำบากน่�	 ซึ่่�งติลอดิเวลาที่่�คณ์ะกรรมการดิำเน่นการ	

ชีุดิที่่�	๔๑	ไดิ้พยายาม	ฟัันฝ่่ารับมือกับมรสิุ่มติ่างๆ	สิ่่�งเดิ่ยวที่่�เราย่ดิมั�น	คือ	

เรื�องความซึ่ื�อติรงในการดิำเน่นงานสิ่หกรณ์์และคุณ์ภาพของการบร่การ 

ที่่�เรามุ่งมั�นที่่�จะสิ่่งมอบให้กับสิ่มาชี่กของเราทีุ่กคน

	 สิุ่ดิท้ี่ายน่�กระผัมในฐานะปีระธิ์านกรรมการสิ่หกรณ์์ออมที่รัพย์

ข้าราชีการกระที่รวงศ่กษาธิ์่การ	 จำกัดิ	 และตัิวแที่นของคณ์ะผั่้บร่หาร 

ขอขอบพระคุณ์ทีุ่กๆ	ฝ่่ายที่่�ให้การสิ่นับสิ่นุนสิ่หกรณ์์มาโดิยติลอดิ	รวมที่ั�ง

ขอขอบคุณ์กรรมการ	 ที่่�ปีร่กษา	 ผั่้ติรวจสิ่อบก่จการ	 ผั่้จัดิการ	 เจ้าหน้าที่่�	

และสิ่มาชี่ก	ที่่�ไดิ้ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือในการผัลักดิันสิ่หกรณ์์

ของพวกเรา	ให้เดิ่นหน้าและเติ่บโติอย่างยั�งยืนติลอดิไปี

  

	 	 (นายจรููญ		ชููลาภ)

	 	 ปรูะธานกรูรูมการู	ชูุดที่่�	๔๑



 ๑.๒ ออมในริ้ปเงินฝ่ากู้ได� ๓ ปริะเภทั่ คืือ
  (๑) เงินฝากออมทรัพย์ ฝากขั�นต่ำ ๑๐๐ บาท
  (๒) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีคืรั�งแรก ๓๐,๐๐๐ 
บาท ฝากคืรั�งต่อไปไม่ต่ำกวั่าคืรั�งละ ๕,๐๐๐ บาท สามารถถอนได้
เดือนละ ๑ คืรั�ง อัตราดอกเบี�ยร้อยละ ๒.๐๐ ต่อปี
  (๓) เงนิฝากประจ�าเพิม่ทวัทีรพัย์ ๒๔ เดอืน เปิดบญัชีคืรั�งแรก  
ขั�นตำ่ ๕๐๐ บาท สง่สด้ไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐ บาท ฝากตดิต่อกนัทก้เดอืน  
เดือนละคืรั�ง  อัตราดอกเบี�ยร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปี
  เงินฝากออมทรัพย์ทั�ง ๓ ประเภทไม่เสียภาษี

๒. ด�านสว่สดิกู้าริต่่างๆ ทั่ี�สมาชิกู้พิึงได�ริ่บ 

 ๒.๑ สว่สดิกู้าริสมาชิกู้ทั่ี�มีอายุคืริบ ๖๐ ปีบริิบ้ริณ์
  สำหรับสมาชิกที่มีอาย้คืรบ ๖๐ ปีบริบ่รณ์์ ซึ่งไม่เคืยได้รับ
สวััสดิการภักดีต่อองคื์กร และต้องยื่นขอรับสวััสดิการ ภายใน ๑ ป ี
นับจากวัันที่มีอาย้คืรบ ๖๐ ปีบริบ่รณ์์
	 	 เงินสวัสดิการที่ี่ได้รับ	:

อายุการเป็นสมาชิก ได้รับเงินสวัสดิการ

ตั�งแต่ ๑๐ ปี  แต่ไม่ถึง ๑๕ ปี   ๕,๐๐๐  บาท

ตั�งแต่ ๑๕ ปี  แต่ไม่ถึง ๒๐ ปี ๑๐,๐๐๐  บาท

ตั�งแต่ ๒๐ ปีขึ�นไป ๑๕,๐๐๐  บาท

 ๒.๒ สว่สดิกู้าริสมาชิกู้ภ่กู้ดีต่่อองคื์กู้ริ
  สำหรบัสมาชกิทีม่อีายก้ารเป็นสมาชกิ ตั�งแต ่๒๕ ป ีและตอ้ง
ไม่เคืยได้รับสวััสดิการเกษียณ์อาย้ราชการ หรือสวััสดิการสมาชิกท่ี
มีอาย้คืรบ ๖๐ ปีบริบ่รณ์์
	 	 เงนิสวัสดิการที่ี่ไดร้บั	: อายก้ารเป็นสมาชิกตั�งแต่ ๒๕ ปขีึ�นไป 
ได้รับ ๒,๕๐๐ บาท บวักกับเงินคื่าตอบแทนร้อยละ ๑ ของม่ลคื่าห้้น  
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  โดย สอ.ศธั. จ่ายให้เพียงคืรั�งเดียวั

 ๒.๓ สว่สดิกู้าริสงเคืริาะห์สมาชิกู้ปริะสบอุบ่ต่ิเหตุ่
  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วัไม่น้อยกวั่า ๑ ปี และต้องยื่นขอรับ
สวััสดิการ ภายใน ๑ ปี นับจากวัันที่สมาชิกประสบอ้บัติเหต้และ
ท้พพลภาพ

  อุบัติเหตุ หมายถึง เหต้การณ์์ที่เกิดขึ�นอย่างฉับพลันจาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย โดยมิได้เจตนาหรือม้่งหวััง
	 	 เงินสวัสดิการที่ี่ได้รับ	:

กรณีที่ ให้จำ่าย

๑. อวััยวัะส่วันใดส่วันหนึ่งขาดหาย ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท

๒. อวััยวัะส่วันใดส่วันหนึ่งไม่ขาดหาย 
และต้องพักรักษาตัวัเป็นระยะเวัลา
ไม่น้อยกวั่า ๒๑ วััน

ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท

 ๒.๔ สว่สดิกู้าริทัุ่นกู้าริศึกู้ษาบุต่ริสมาชิกู้
  สำหรับสวััสดิการท้นการศึกษาบ้ตรสมาชิก รายละเอียด 
เกี่ยวักับหลักเกณ์ฑ์ เงินสวััสดิการที่สมาชิกจะได้รับ หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณ์า และระยะเวัลาขอรับสวััสดิการ สอ.ศธั. จะ
ประกาศให้ทราบเป็นคืรั�งคืราวัไป

 ๒.๕ สว่สดิกู้าริเพิื�อสงเคืริาะห์ศพิสมาชิกู้
	 	 เงินสวัสดิการที่ี่ได้รับ	:

อายุการ
เป็นสมาชิก เงินช่วยเหลือ อายุการ

เป็นสมาชิก เงินช่วยเหลือ

ไม่เกิน ๑ ปี ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๔ ปี ๖๖,๐๐๐ บาท

๒ ปี ๒๒,๐๐๐ บาท ๑๕ ปี ๗๑,๐๐๐ บาท

๓ ปี ๒๔,๐๐๐ บาท ๑๖ ปี ๗๖,๐๐๐ บาท

๔ ปี ๒๗,๐๐๐ บาท ๑๗ ปี ๘๑,๐๐๐ บาท

๕ ปี ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๘ ปี ๘๗,๐๐๐ บาท

๖ ปี ๓๓,๐๐๐ บาท ๑๙ ปี ๙๓,๐๐๐ บาท

๗ ปี ๓๖,๐๐๐ บาท ๒๐ ปี ๙๙,๐๐๐ บาท

๘ ปี ๔๐,๐๐๐ บาท ๒๑ ปี ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๙ ปี ๔๔,๐๐๐ บาท ๒๒ ปี ๑๑๑,๐๐๐ บาท

๑๐ ปี ๔๘,๐๐๐ บาท ๒๓ ปี ๑๒๑,๐๐๐ บาท

๑๑ ปี ๕๒,๐๐๐ บาท ๒๔ ปี ๑๓๑,๐๐๐ บาท

๑๒ ปี ๕๖,๐๐๐ บาท ๒๕ ปี ๑๔๑,๐๐๐ บาท

๑๓ ปี ๖๑,๐๐๐ บาท ๒๕ ปีขึ�นไป ๑๕๐,๐๐๐ บาท

  เช่น เงินได้รายเดือนๆ ละ  ๖๐,๐๐๐ บาท
   สามารถก่้ได้ = ๖๐,๐๐๐ x ๑๐ = ๖๐๐,๐๐๐ บาท
   ทั�งนี� ก่้ได้ส่งส้ด = ๕๐๐,๐๐๐ บาท
   ผ่อนชำระ  =   ๑๒  งวัด

 ๓.๒.๑  เงนิกู้้�สาม่ญ (สม.)
  ก้่ได้ส่งส้ดไม่เกิน ๒ ล้านบาท ผ่อนชำระ ๑๘๐ งวัด 
อาย้ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบ่รณ์์ เงินได้รายเดือนคืงเหลือให้เป็นไปตาม
ประกาศ สอ.ศธั.
  รายละเอียด ดังนี�

อายุการเป็นสมาชิก  (ปี) สามารถกู้ ได้ติามจำ�านวนเท่า
ข้องเงินได้รายเดือน

ไม่ถึง  ๕  ปี ๓๕  เท่า

๕  ปีขึ�นไป ๔๐  เท่า

๑๐  ปีขึ�นไป ๔๕  เท่า

๑๕  ปีขึ�นไป ๕๐  เท่า

  เช่น เงินได้รายเดือนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท มีอาย้การเป็น
สมาชกิ ๑๖ ปี  ขณ์ะนี�อาย ้ ๔๗  ปี 
   สามารถก่ไ้ด้  ๕๐,๐๐๐ x ๕๐ =  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท
   ทั�งนี�  ก่ไ้ด้สง่สด้ = ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท
   ผ่อนชำระ ๖๐ ปี - ๔๗ ปี =  ๑๓ ปี  x  ๑๒ งวัด
              =  ๑๕๖  งวัด

 ๓.๒.๒  เงินกู้้�สาม่ญต่ามโคืริงกู้าริแกู้�ปัญหาคืวามเดือดริ�อนด�าน
กู้าริเงินให�กู้บ่สมาชิกู้ (สป.)
  ก่้ได้ส่งส้ด ๒๔๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๑๘๐ งวัด เงินได้
รายเดือนคืงเหลือให้เป็นไปตามประกาศ สอ.ศธั.

 ๓.๒.๓  เงินกู้้�สาม่ญโคืริงกู้าริช่วยเหลือเพิื�อกู้าริดำริงชีพิ (สด.)
  ก้่ได้ส่งส้ด ๑๐ เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๖๐ งวัด เงินได้รายเดือนคืงเหลือให้ 
เป็นไปตามประกาศ สอ.ศธั.

วงเงินอนุมัติิ

๕๐ เท่าข้องเงินได้รายเดือน  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

อายุสมาชิก  (ปี) กู้ ได้ ไม่เกิน  (บาท)

๑ ปีขึ�นไป ๑๐๐,๐๐๐

๒ ปีขึ�นไป ๒๐๐,๐๐๐

๓ ปีขึ�นไป ๓๐๐,๐๐๐

๔ ปีขึ�นไป ๔๐๐,๐๐๐

๕ ปีขึ�นไป ๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๒.๔  เงินกู้้�สาม่ญโคืริงกู้าริช่วยเหลือเพิื�อนสมาชิกู้ (สช.) 
  ก่้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของเงินสวััสดิการเพื่อการ
สงเคืราะห์เก่ียวักับการศพของสมาชิก ผ่อนชำระ ๑๘๐ งวัด เงินได้
รายเดือนคืงเหลือให้เป็นไปตามประกาศ สอ.ศธั.

 ๓.๒.๕  เงนิกู้้�สาม่ญไม่เกิู้นทั่นุเริอืนหุ�น (สห.)
  กู้้�ได�ไม่เกู้ิน ริ�อยละ ๙๕ ของทัุ่นเริือนหุ�น ทั่่�งนี�ต่�องมีหนี�
ไม่เกู้ินทัุ่นเริือนหุ�น

กู้าริยื�นกู้้�ฉุกู้เฉิน
 ท่านต้องมายื่น กู่้อน ๑๕.๓๐ น. ของวัันทำการนั�นๆ 
เราจ่ายเงินสด
 หมายเหตุ่ สมาชิกสามารถก่้ เงินกู้้�ฉุกู้เฉิน หรือ เงินกู้้�
สามญ่โคืริงกู้าริชว่ยเหลอืเพิื�อกู้าริดำริงชพีิ อยา่งใดอย่างหนึง่

ส�าหรับ กู้าริยื�นกู้้�สาม่ญ
 ท่านต้องมายื่น กู้่อน ๑๑.๐๐ น. ของวัันทำการนั�นๆ 
สหกรณ์์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน เวัลา ๑๔.๐๐ น. 
ของวัันทำการนั�นๆ  
 หากยืน่ หลง่ ๑๑.๐๐ น.  สหกรณ์ฯ์ จะโอนเงนิเขา้บญัชี
ของท่าน ๑๐.๓๐ น. ของวัันทำการถัดไป

  ผ่้มีสิทธิัต้องยื่นขอรับสวััสดิการ ภายใน ๑ ปี นับจากวัันที่
สมาชิกถึงแก่กรรม

 ๒.๖ สว่สดิกู้าริเพิื�อกู้าริศพิคืริอบคืริ่วสมาชิกู้
  เมื่อบ้คืคืลในคืรอบคืรัวัของสมาชิกถึงแก่กรรม  ได้แก่
  • คู่สมรส  หมายถึง  คื่่สมรสโดยชอบด้วัยกฎหมาย  
  • บุตร  หมายถึง  บ้ตรโดยชอบด้วัยกฎหมาย และยังไม่ 
บรรล้นติภิาวัะ เวัน้แตบ่ต้รนั�นเปน็บ้คืคืลไรค้ืวัามสามารถ แตไ่มร่วัมถงึ
บ้ตรบ้ญธัรรม 
  • บิดา  หมายถึง  บิดาโดยชอบด้วัยกฎหมาย
  • มารดา  หมายถึง  มารดาโดยชอบด้วัยกฎหมาย
	 	 เงินสวสัดกิารท่ีี่ไดร้บั	: ได้รบัเงนิสวัสัดกิารรายละ ๑,๕๐๐ บาท
  สมาชิกต้องยื่นขอรับสวััสดิการ ภายใน ๑๒๐ วััน นับจาก 
วัันที่บ้คืคืลในคืรอบคืรัวัสมาชิกนั�นถึงแก่กรรม

 ๒.๗ สว่สดิกู้าริสมาชิกู้ปริะสบอุทั่กู้ภ่ย อ่คืคืีภ่ย วาต่ภ่ย 
  สำหรับสวััสดิการเกี่ยวักับสมาชิกที่ประสบอ้ทกภัย อัคืคืีภัย 
วัาตภัย สอ.ศธั. ให้สมาชิกที่ประสบภัยยื่นคื�าร้องพร้อมเอกสาร 
หลักฐานได้ที่ส�านักงานสหกรณ์์ฯ 

๓. ด�านสินเชื�อ สหกู้ริณ์มีบริิกู้าริเงินกู้้� ๓ ปริะเภทั่ ได�แกู้่

 ๓.๑ เงินกู้้�ฉุกู้เฉิน
  ได้แก่ เงินก่้ฉ้กเฉิน เงินก่้ฉ้กเฉินกระแสรายวััน ฯลฯ

 ๓.๒ เงินกู้้�สาม่ญ
  ได้แก่ เงนิก่ส้ามญั เงนิก่ส้ามญัตามโคืรงการต่างๆ 

 ๓.๓ เงินกู้้�พิิเศษ
  ได้แก่ เงินก่้พิเศษเพื่อการเคืหะสงเคืราะห์ เงินก่้พิเศษเพื่อ
การลงท้น และเงินก่้พิเศษเพื่อพัฒนาคื้ณ์ภาพชีวัิต

 การคำานวณสิที่ธิการก้้เงิน

 ๓.๑  เงินกู้้�ฉุกู้เฉิน (ฉฉ)
  ก่ไ้ด้ ๑๐ เท่า ของเงนิได้รายเดอืน แต่ไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เงินได้รายเดือนคืงเหลือให้เป็นไปตามประกาศ สอ.ศธั.

เรื่องที่สมาชิกควรรู้
โดย...  โดย...  เจำ้าหน้าที่สหกรณ์เจำ้าหน้าที่สหกรณ์

สอ.ศธ. มีบริการทั้งหมด  ๓  ด้านสอ.ศธ. มีบริการทั้งหมด  ๓  ด้าน    ประกอบดี้วัยประกอบดี้วัย

๑. สามาริถออมทั่ริ่พิย์ได� ในริ้ปของ

 ๑.๑ กู้าริถือหุ�นริายเดือน  หุ�นละ ๑๐ บาทั่  (สิบบาทั่ถ�วน)
  (๑) สมาชิกต้องถือคื่าห้้นรายเดือน  ดังนี�
   • เงินได้รายเดือนเกินกวั่า ๕,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท 
ถือห้้นรายเดือน ๕๐ ห้้น
   • เงนิได้รายเดอืนเกนิกว่ัา ๑๐,๐๐๐ ถงึ ๑๕,๐๐๐ บาท 
ถือห้้นรายเดือน ๗๐ ห้้น
   • เงนิได้รายเดอืนเกนิกว่ัา ๑๕,๐๐๐ ถงึ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถือห้้นรายเดือน ๙๐ ห้้น
   • เงินได้รายเดือนเกินกวั่า ๒๐,๐๐๐ บาทขึ�นไป ถือห้้น
รายเดือน ๑๐๐ ห้้น

ของ	สิ่อ.ศธิ์.	ไดิ้อย่างถื่กติ้องและครบถื้วนที่่�สิุ่ดิ

	 ในโอกาสิ่น่�	 ขออาราธิ์นาคุณ์พระศร่รัตินติรัยและสิ่่�งศักดิ่�สิ่่ที่ธิ์่�

ทัี่�งหลายท่ี่�ท่ี่านเคารพนับถืือ	 โปีรดิดิลบันดิาลปีระที่านพรให้ทีุ่กที่่าน

และครอบครัว	จงปีระสิ่บแติ่ความสิุ่ขความเจร่ญ	ปีราศจากทีุ่กข์โศก

โรคภัยและภยันติรายใดิๆ	 ที่ั�งปีวง	 สัิ่มฤที่ธิ์่�ผัลในส่ิ่�งอันพ่งปีรารถืนา 

ทีุ่กปีระการ	และม่กำลังกาย	กำลังใจ	ที่่�จะขับเคลื�อนสิ่หกรณ์์ของเรา

ให้ปีระสิ่บความสิ่ำเร็จไปีดิ้วยกัน

	 	 ขอให้สิ่มาชี่กทีุ่กที่่านโชีคดิ่

           

	 	 (นายเอนก		ศร่สิ่ำราญรุ่งเรือง)

	 	 ผั่้จัดิการ

สวััสดีีครับท่่านสมาชิิก

	 ที่่ามกลางสิ่ถืานการณ์์การระบาดิของโรคต่ิดิเชีื�อไวรัสิ่โคโรนา	

๒๐๑๙	(COVID-19)	คณ์ะกรรมการดิำเนน่การ	ชุีดิที่่�	๔๑	ได้ิให้ความสิ่ำคัญ 

เรื�องการให้ความช่ีวยเหลือดิ้านสิ่่นเชีื�อและการปีรับโครงสิ่ร้างหน่� 

ของสิ่มาชี่กสิ่หกรณ์์ที่่�ไดิ้รับผัลกระที่บจากการระบาดิของ	COVID-19	

ติามหลักการ	 อุดิมการณ์์	 ปีรัชีญาสิ่หกรณ์์	 ที่่�มุ่งเน้นการชี่วยเหลือ 

ซึ่่�งกันและกัน	 เพื�อแก้ปัีญหาเศรษฐก่จและสัิ่งคมของมวลสิ่มาชี่ก 

ให้ม่ความอย่่ดิ่ก่นดิ่และม่สิ่ันติ่สิุ่ข

	 สิ่ำหรบัรอบปีี	๒๕๖๕	ที่่�ผ่ัานมา	นบัเป็ีนปีีท่ี่�มผ่ัลการดิำเนน่งาน 

ปีระสิ่บความสิ่ำเร็จอย่่ในระดัิบด่ิ	 รวมที่ั�งผัลการจัดิระดัิบมาติรฐาน

สิ่หกรณ์์	 ปีระจำปีีงบปีระมาณ์	 ๒๕๖๕	 ที่่�ผั่านเกณ์ฑ์์มาติรฐานจาก

สิ่ำนักงานสิ่่งเสิ่ร่มสิ่หกรณ์์กรุงเที่พมหานคร	 พื�นที่่�	 ๑	 กรมสิ่่งเสิ่ร่ม

สิ่หกรณ์	์ด้ิานการบรห่ารจัดิการ	การปีรับปีรุงแก้ไขระเบ่ยบของสิ่หกรณ์์

ให้เหมาะสิ่มและสิ่อดิคล้องกับภาวะปีัจจุบันของระบบสิ่หกรณ์์ท่ี่�ม่ 

ความผัันผัวนของสิ่ภาพเศรษฐกจ่	การเมอืง	และสิ่งัคม	เชีน่	สิ่วสัิ่ดิก่าร

เพื�อสิ่งเคราะห์ศพสิ่มาช่ีกที่่�สิ่หกรณ์์จ่ายช่ีวยเหลือเมื�อสิ่มาชี่ก 

ถื่งแกก่รรม	โดิยที่ายาที่จะไดิ้รบัเง่นสิ่งเคราะห์	ติามระยะเวลาการเปี็น

สิ่มาชี่ก	จาก	๑๒๐,๐๐๐	บาที่	เปี็น	๑๕๐,๐๐๐	บาที่	ติามอายุการเปี็น

สิ่มาชีก่	(ปีี)	เป็ีนต้ิน	โดิยย่ดิหลักการดิำเน่นงานภายใต้ิหลักธิ์รรมาภบ่าล	

ปีฏิบ่ตัิต่ิามกฎ	ข้อบงัคบั	ระเบย่บของกรมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่หกรณ์์	กรมติรวจบญัชี่ 

สิ่หกรณ์์	กระที่รวงเกษติรและสิ่หกรณ์์	มาโดิยติลอดิ	สิ่หกรณ์์ของเรา

เจร่ญก้าวหน้ามาเปี็นลำดิับ	ดิ้วยการบร่หารงานอย่างม่ปีระสิ่่ที่ธิ์่ภาพ

	 สิ่าร	 สิ่อ.ศธิ์.ฉบับพ่เศษน่�	 ไดิ้รวบรวมข้อม่ลที่่�เปี็นปีระโยชีน์ 

ติ่อสิ่มาชี่ก	 ไม่ว่าจะเปี็นดิ้านสิ่วัสิ่ดิ่การ	:	 สิ่มาชี่กที่่�ม่อายุครบ	๖๐	ปีี 

บร่บ่รณ์์	 เพื�อสิ่งเคราะห์ศพสิ่มาชี่ก	 ทีุ่นการศ่กษาบุติรสิ่มาชี่ก	 ดิ้าน 

การเงน่	:	เงน่ฝ่ากออมที่รพัย	์เงน่ฝ่ากออมที่รพัยพ์เ่ศษ	เงน่ฝ่ากปีระจำ

เพ่�มที่ว่ที่รัพย์	 ดิ้านสิ่่นเชีื�อ	:	 เง่นก่้ฉุกเฉ่น	 เง่นก่้สิ่ามัญ	 เง่นก่้พ่เศษ 

เพื�อให้สิ่มาชี่กสิ่ามารถืไดิ้รับที่ราบข้อม่ลและเข้าถื่งการให้บร่การ 


