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ฉบับพิเศษ๒๕๕๘

 สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชกา
รกระทรวงศกึษาธิการ จ�ากั

ด นับว่า

เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองและ

พึ่งพาทางการเงินจากสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการลดควา
มเดือดร้อน และคืน 

ผลประโยชน์ให้กับสมาชิก สอ.ศธ. ยึดหลักการด�าเ
นินงานภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาโดยตลอด 

สหกรณ์ของเราเจร
ิญก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ ด้วยการบ

ริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพของ นาย
จรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ. คณะ

กรรมการด�าเนินการ ผู้จัดก
าร และเจ้า

หน้าที่ โดยมิได้น�าเงินของสมาชิก

ไปลงทนุที่ไม่ถกูต้องและ
มคีวามเสีย่งทีก่่อให้เกดิความเสยีหายต่อสหกรณ์

ของเรา เช
่น แชร์ล็อตเ

ตอรี่ หรือสหกรณ์เครดิตยูเน
ี่ยน คลองจั่น จ�ากัด 

เป็นต้น และมกีารจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งในการด�าเนินธรุกจิการเง
นิ

ของ สอ.ศ
ธ. ในรูปแบบของมืออาชีพ ที่มีคณะกรรมการด�าเนินการ และ

ฝ่ายจัดการ
ที่รอบคอบและระมัดระวังอย่า

งที่สุด

 ปี ๒๕๕๘ การด�าเน
ินงานสหกรณ์เรายังคงม

ุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือ

เกื้อกูลและ
น�าสิ่งดีๆ มาสู่สมาชิก ตาม

หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์ของ

สหกรณ์ ด้วยความ
มุง่มัน่และตัง้ใจข

องคณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุท่ี ๓๕ 

ผู้จัดการ ท
ี่ปรึกษา ผู้ตรวจส

อบกิจการ แล
ะเจ้าหน้าที่ น�าพาให้สหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ได้รับเกียรติบัตร 

เชิดชูเกียร
ติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน ๓ ประเภท ได้แก่

 • สหกรณ์ดเีด่นระดบัจ
งัหวดักรงุเท

พมหานคร ป
ระจ�าปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

ประเภท สหกรณ์ออมทรพัย์ ได้อนัดบัที ่๑ ของ ส�า
นกังานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑

 • สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งโดยผ่า
นการประเมินตามเกณฑ์ดีเด่น

แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๘

 • ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
มาตรฐาน ป

ระจ�าปี ๒๕๕๘ ในระดับ "ด
เีลศิ" 

โดย สอ.ศ
ธ. ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดั

งกล่าวเป็นปีที่ ๑๒ ติดต่อกัน
  

(๒๕๔๖ - ๒๕๕๘) สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านความเป็นองค์กร

ของสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ การปฏิบัติตาม

กฎหมาย และการ
บริหารจัดการภ

ายใน  

 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสหกรณ์ ด้วยตัวส

มาชิกและสห
กรณ์เอง

เป็นหลัก 

 โดยเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชกา
ร

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากั
ด โดยประธานกรรมการและผู้จั

ดการได้เข้
าร่วม

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเก
ียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจ�าปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ จากนายโ
อภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ อาคาร

ฝึกอบรมส่วนกลาง ส�านักพัฒนาและถ่ายท
อดเทคโนโลยีการสห

กรณ์ 

กรุงเทพมหานคร 

 สอ.ศธ. เป็
นสหกรณ์ทีมี่คณุภาพเพือ่สมาชกิอย่างแ

ท้จริง เนือ่งจาก

เป็นการด�าเนนิงานในลักษณะขององค์ก
รที่ไม่หวงัผลก�าไร

 แต่มุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของส
มาชิกและคร

อบครัวให้เกิดความม่ันคั่ง มั่นคง 

และมีความผาสุกเป็นหลัก ควบคู่กับการสร้างค
วามร่วมมือกับเครือข่าย

สหกรณ์ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนั้น สอ.ศธ. ย
ัง

คงมุ่งมั่น ตั้งใจ รักษามาตรฐานการด�าเนินงานของสหกรณ์ตลอดจน

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ ที่ด�าเนินงานให้เป็นไปตาม 

กฎหมาย ค�าแน
ะน�า ประกาศ ค�า

สั่ง และระ
เบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

และพฒันาระบบการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดไป

 เพือ่ตอบแทนความ

ไว้วางใจที่ท่านสมาชิกมีให้แก่เรา

 สาร สอ.ศ
ธ. ฉบับพิเศษนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

สมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ด้านสวัสดิการ 
: สมาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์, 

เพือ่สงเคราะห์
การท�าศพสมาชกิ, ทนุการศึกษาบตุรสมาชกิ ด้านการเงนิ : 

เงนิฝากออ
มทรพัย์พิเศษ, เงนิฝากป

ระจ�าเพิม่ทวีทรพัย์, ด้านสนิ
เชือ่ : เงนิก

ู ้

ฉกุเฉนิ, เงนิกูส้ามญั, เงนิกูพ้เิศษ เพือ่ให้สมาชกิสามารถได้รบัทราบข้อมลู

และเข้าถึง
การให้บริการของ 

สอ.ศธ. ได
้อย่างถูกต้อ

งและครบถ้วนที่สุด

   

ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

   
       

  

   

เอนก  ศรีส�าร
าญรุ่งเรือง

   

ผู้จัดการ

กราบสวัสดีท่านสมาชิก สอ.ศธ. ที่รักทุกท่านครับ

	 วันนี้ที่รอคอยก็มาถึง
แล้วครับ	พวกเราเห

นื่อยกันมาทั้งปีก็หาย
เหนื่อยครับ	 เมื่อได้

เห็นรอยยิ้มของเพื่อ
นสมาชิก	กับปันผลท

ี่	๕.๒๕	และเฉลี่ยคืน
ที่	๑๘%	ครับ

	 ปี	๒๕๕๘	การด�าเนิ
นงานสหกรณ์เรายังค

งมุง่เน้นทีจ่ะช่วยเหล
อืเก้ือกลู	และน�าส่ิงด

ีๆ 	

มาสูส่มาชกิตามหลัก
การ	อดุมการณ์ของส

หกรณ์ด้วยความมุง่ม
ัน่และตัง้ใจของคณะก

รรมการ

ด�าเนินการชุดที่	๓๕
	ผู้จัดการ	ที่ปรึกษา	

ผู้ตรวจสอบกิจการ	แ
ละเจ้าหน้าที่	น�าพาใ

ห้สหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชกา
รกระทรวงศึกษาธิกา

ร	 จ�ากัด	 ได้รับเกียร
ติบัตรเชิดชูเกียรติ	

ประจ�าปี	

พ.ศ.	๒๕๕๘	หลายร
างวัล	เป็นที่ภาคภูม

ิใจของพวกเรา	ตาม
ที่ทราบแล้วนั้น

	 ในโอกาสนีค้ณะกรรม
การชดุท่ี	๓๕	ขออาร

าธนาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้
หลายให้ทรงอภบิาล

	

และปกป้องคุ้มครอง
มวลสมาชิกสหกรณ

์ทุกท่านมีสุขภาพแข
็งแรง	อายุยืนนานนะ

ครับ

  

กราบสวัสดีครับ

  

	 	
(ผศ.ดร.ไพเลิศ		สุม

านนท์)

	 	
ประธานกรรมการฝ่า

ยประชาสัมพันธ์	สอ
.ศธ.แถลง

บรร
ณาธ

ิการ

	 ขอเชิญสมาชิกฝากเ
งิน	สอ.ศธ.	 โดยการ

โอนเงินผ่านสาขา

ของธนาคารท�าการไ
ด้	๔	ธนาคาร	ที่	สอ

.ศธ.	ได้เปิดบัญชีไว้	
ดังนี้

ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด"

ธนาคาร
สาขา เลขที่บัญชี

กรุงไทย กระทรวงศึกษาธิการ ๐๕๙-๑-๐๕๕๘๐-๕

กรุงศรีอยุธยา พาหุรัด
๐๐๓-๑-๑๕๗๓๕-๔

ไทยพาณิชย์ เทเวศร์
๐๒๐-๒-๖๗๓๘๒-๙

กรุงเทพ สำานักงาน ก.พ. ๒๐๑-๐-๕๖๕๖๐-๐

	 และเมือ่ท่านด�าเนนิก
ารฝากเงนิแล้ว	โปรด

ส่งส�าเนาใบน�าฝาก 

พร้อมเขียนชื่อและ
เลขที่บัญชีเงินฝากของท่าน

ส่งทางโทรสาร

หมายเลข	๐-๒๖๒๘-๗
๕๐๔-๕	หรือโทรแจ้งห

มายเลข	๐-๒๒๘๒-๒
๑๓๗		

มือถือ	๐๘-๙๗๙๗-๑
๖๗๘



สอ.ศธ. มีบริการทั้งหมด  ๓  ด้าน  ประกอบด้วย

๑. สามารถออมทรัพย์ได้ในรูปของ
 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 ้สมาชกิสามารถเปลีย่นแปลงค่าหุ้นรายเดอืนได้สงูสดุไม่
เกินร้อยละ ๕๐ ของเงินได้รายเดือน
 ๑.๒ ออมในรูปเงินฝากได้ ๓ ประเภท คือ
  (๑) เงินฝากออมทรัพย์  ฝากข้ันตำ่า ๑๐๐.- บาท อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี
  (๒) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรก ๓๐,๐๐๐.- 
บาท  ฝากครั้งต่อไปไม่ตำ่ากว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท  สามารถถอนได้
เดือนละ ๑ ครั้ง 
  ทั้งนี้ เงินฝากไม่ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  อัตราดอกเบี้ย     
ร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี  หรือตัง้แต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ ๓.๑๕ ต่อปี
  (๓) เงนิฝากประจำาเพิม่ทวีทรพัย์ ๒๔ เดอืน เปิดบญัชีครัง้แรก  
ขัน้ตำา่ ๕๐๐.- บาท สงูสดุไม่เกิน ๒๕,๐๐๐.- บาท ฝากตดิต่อกันทกุเดอืน  
เดือนละครั้ง  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๘๕ ต่อปี
  เงินฝากทั้ง ๓ ประเภทไม่เสียภาษี

๒. ด้านสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกพึงได้รับ 
 ๒.๑ สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
  สำาหรับสมาชิกท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซ่ึงไม่เคยได้รับ
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
  สำาหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ ๒๕ ปี และต้อง
ไม่เคยได้รับสวัสดิการเกษียณอายุราชการ หรือสวัสดิการสมาชิกที่
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 เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างฉับพลนัจากปัจจยั 
ภายนอกร่างกาย โดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

  เงินสวัสดิการที่ได้รับ :

กรณีที่ ให้จ่าย

๑. อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐.- บาท

๒. อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขาดหาย 
และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน

ไม่เกิน  ๕,๐๐๐.- บาท

 ๒.๔ สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
  สำาหรบัสวสัดกิารทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ รายละเอยีดเก่ียว  
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  
  - บตุร  หมายถงึ  บตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ เว้นแต่บุตรนั้นเป็นบุคคลไร้ความสามารถ แต่ไม่รวมถึงบุตร
บุญธรรมด้วย 
  - บิดา  หมายถึง  บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
  - มารดา  หมายถึง  มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
  เงินสวัสดิการท่ีได้รับ : ได้รับเงินสวัสดิการรายละ ๑,๕๐๐.- 
บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวัน
ที่บุคคลในครอบครัวสมาชิกนั้นถึงแก่กรรม
 ๒.๗ สวสัดิการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัย อคัคภียั วาตภยั 
  สำาหรับสวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย 
วาตภัย สอ.ศธ. ให้สมาชิกทีป่ระสบภัยยืน่คำาร้องพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ได้ที่สำานักงานสหกรณ์ฯ 
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๓. ด้านสินเชื่อ สหกรณ์มีบริการเงินกู้ ๓ ประเภท ได้แก่
 ๓.๑ เงนิกู้ฉกุเฉนิ ได้แก่ เงนิกูฉ้กุเฉนิ เงินกูฉ้กุเฉินกระแสรายวนั ฯลฯ
 ๓.๒ เงินกู้สามัญ ได้แก่ เงินกู้สามัญ เงินกู้สามัญตามโครงการ 
ต่างๆ 
 ๓.๓ เงินกูพ้เิศษ ได้แก่ เงนิกู้พเิศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์ เงนิกู้ 
พิเศษเพื่อการลงทุน และการกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 การค�านวณสิทธิการกู้เงิน
 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
      ผ่อนชำาระ = ๑๒ งวด
 เงนิกูส้ามญั (สม.) กูไ้ด้สงูสดุไม่เกนิ ๒ ล้านบาท ผ่อนชำาระ ๒๔๐ 
     งวด อายไุม่เกนิ ๖๐ ปีบรบิรูณ์ เงินได้รายเดือน
     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 ๑๕ ปี  ขณะนี้อายุ  ๔๗  ปี 
  สามารถกู้ได้  ๕๐,๐๐๐ x ๕๐ =  ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
  ทั้งนี้ กู้ได้สูงสุด =  ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
  ผ่อนชำาระ ๖๐ ปี - ๔๗ ปี =  ๑๓ ปี  x  ๑๒ งวด
             =  ๑๕๖ งวด
 เงินกู้สามัญตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงิน
ให้กับสมาชิก (สป.) 
  กู้ได้สูงสุด  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท  ผ่อนชำาระ 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

 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำารงชีพ (สด.) 
  กูไ้ด้ ๑๐ เท่า ของเงินได้รายเดอืน แต่ไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ผ่อนชำาระ ๖๐ งวด เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก (สช.) 
  กูไ้ด้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของเงนิสวสัดกิารเพือ่การสงเคราะห์
เกีย่วกบัการศพของสมาชิก ผ่อนชำาระ ๑๘๐ งวด เงนิได้รายเดอืนต้อง
เหลอืไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕

 การย่ืนกู้ฉกุเฉนิ ท่านต้องมายืน่ ก่อนบ่ายสามโมงครึง่ ของ
วนัทำาการนั้นๆ เราจ่ายเงินสดนะจ๊ะ

 สำาหรบั การยืน่กูส้ามัญ ท่านต้องมายืน่ ก่อนสบิเอด็โมงของ
วนัทำาการนั้นๆ สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน เวลา 
บ่ายสองโมงครึ่ง ของวันทำาการนั้นๆ  

 หากยื่น หลังสิบเอ็ดโมง สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ของท่าน สิบโมงครึ่ง ของวันทำาการถัดไป

 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  ก็คือเงินกู้ที่นำาหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์  เช่น  ที่ดิน  และบ้าน  หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือเอกสาร
การฝากเงินของสหกรณ์  มาคำ้าประกัน
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 ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำานวยความสะดวก หรือ

(๒) ปรับปรุงที่ดิน ต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน เพื่อชำาระหนี้ หรือเพื่อการอื่นใดในการพัฒนา

(๓) ซื้อที่ดินพร้อมทั้งบ้านอยู่อาศัย หรือ คุณภาพชีวิต

     อาคารลักษณะอื่นใดซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย

(๔) ไถ่ถอนจำานองที่ดินและหรือบ้านอยู่อาศัย

คุณสมบัติผู้กู้
(๑)  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

(๒)  ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย

เรื่องที่สมาชิกควรรู้

3



 เจ้าของ  :  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด
ที่ปรึกษา  :  จรูญ  ชูลาภ    พูลลาภ  อินทรนัฏ    เอนก  ศรีสำาราญรุ่งเรือง     บรรณาธิการ  :  ไพเลิศ  สุมานนท์
กองบรรณาธิการ  :  ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์   วิมลรัตน์  ต้อยสำาราญ   เสวก  วรรณสุข   เจริญ ภูวิจิตร์   จุฑารัตน์  ศริดารา   เมธา  อุทัยพยัคฆ์
รูปเล่ม  :  อรุณ  เที่ยงธรรม    สุภกร  ชาญศิริวิริยกุล

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 ตามส่วนที่สมาชิกได้ทำาธุรกิจไว้กับสหกรณ์ ในระหว่างปี เว้นแต่ สมาชิกที่
ผิดนัดชำาระหนี้  ไม่ว่าเงินต้น  หรือดอกเบี้ยในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับปีนั้น

 การคิดเงินปันผล
 
สูตรการคำานวณ = ทุนเรือนหุ้นสะสม x อัตราเงินปันเงิน (%) x เดือน
                   ๑๒
 เช่น  มีทุนเรือนหุ้น ๗๐๐,๐๐๐ บาท  คิดจาก ๗๐๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% 
จะได้ ๓๖,๗๕๐.- บาท แต่เมื่อเริ่มเดือนมกราคม ๒๕๕๘ สมมุติว่าหัก
ค่าหุ้นเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท การคิดปันผล จะคิดเงินค่าหุ้นสะสม
แต่ละเดือน จนครบ ๑๒ เดือน ก็ต้องคิดไปทีละเดือนจนกว่าจะสิ้นปี 
ลองดูตัวอย่างการคิดด้านล่างนี้

หลักประกัน
หลักประกัน วัตถุประสงค์ ราคาหลักทรัพย์ เงื่อนไขอื่นๆ

อสังหาริมทรัพย์

- นำาที่ดินว่างเปล่า เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย - กู้ได้  ๙๐% ของราคาประเมินที่ดิน 

  บนที่ดินแปลงนั้น   และ ๖๐% ของราคาประเมินแบบแปลน (๑)  ผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิ

- ซื้อ หรือ ไถ่ถอน ที่อยู่อาศัย - กู้ได้ ๙๐% ของราคาประเมิน       การทำานิติกรรม  และค่าใช้จ่ายต่างๆ

- วัตถุประสงค์อื่นๆ โดยใช้ที่ดิน       เกี่ยวกับการกู้

   และสิ่งปลูกสร้างคำ้าประกัน (๒)  กรณีกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมบ้าน

- ที่ดินว่างเปล่า คำ้าประกัน - กู้ได้ ๖๐% ของราคาประเมิน       จะแบ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้เป็นสามงวด

พันธบัตรรัฐบาล
คิดราคาหลักประกันในอัตรา ๑๐๐% (๓)  อสังหาริมทรัพย์ที่นำามาค้ำประกัน

ของหลักประกัน       ต้องมีที่ตั้งอยู่ที่มีแนวโน้มความเจริญ

เอกสารการฝากเงินของสหกรณ์
คิดราคาหลักประกันในอัตรา ๙๐%       รถยนต์เข้าถึง

ของหลักประกัน

วันที่ เงินค่าหุ้น (บาท) วิธีคำานวณปันผล ๕.๒๕% เงินปันผล

๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๒ / ๑๒ ๓๖,๗๕๐.๐๐ 

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๑ / ๑๒ ๔๘๑.๒๕

๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๐ / ๑๒ ๔๓๗.๕๐

๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๙ / ๑๒ ๓๙๓.๗๕

๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๘ / ๑๒ ๓๕๐.๐๐

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๗ / ๑๒ ๓๐๖.๒๕

๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๖ / ๑๒ ๒๖๒.๕๐

๓๑ ก.ค. ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๕ / ๑๒ ๒๑๘.๗๕

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๔ / ๑๒ ๑๗๕.๐๐

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๓ / ๑๒ ๑๓๑.๒๕

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๒ / ๑๒ ๘๗.๕๐

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑ / ๑๒ ๔๓.๗๕

รวม ๘๑๐,๐๐๐

รวม  ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ได้เงินปันผล ๓๙,๖๓๗.๕๐ 

สารฉบับพิเศษนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับสมาชิกเพื่อใช้เป็นคู่มือไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

 การคิดเงินเฉลี่ยคืน
 ให้คำานวณผลรวมของดอกเบ้ียที่สมาชิกชำาระแต่ละเดือน 
ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๒๕๕๘ ถึง ธ.ค. ๒๕๕๘ แล้วคูณด้วยอัตราร้อยละ
ของเงินเฉลี่ยคืน เช่น ดอกเบี้ยที่สมาชิกชำาระตั้งแต่ต้นปี ถึง ๓๑ ธ.ค. 
๒๕๕๘ = ๒๕,๐๐๐.- บาท สมมุติว่า สหกรณ์จ่ายเงินเฉล่ียคืน ร้อยละ ๑๘  
ของดอกเบี้ยที่ชำาระ
 เงินเฉลี่ยคืน =  ดอกเบี้ยทั้งปี x อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
  =  ๒๕,๐๐๐ x ๑๘%
  =  ๔,๕๐๐.- บาท


