
สวัสดีครับท่านสมาชิก

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	
ด�าเนนิธรุกจิรบัฝากเงนิ	ส่งเสรมิให้สมาชกิออมทรพัย์	และรบัฝากเงนิ
จากสมาชิกเป็นหลัก	 และการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบ
วงจร	ภายใต้หลักการก�ากบัดแูลกิจการทีด่	ีมจีรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ควบคู่ไปกับการบริหาร	 การจัดการ	 การ
ควบคุมดูแลกิจการต่างๆ	 ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อให้
สหกรณ์ของพวกเราเติบโตได้อย่างยั่งยืน
	 ในปี	 ๒๕๖๑	 สหกรณ์ยังคงประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
ในการด�าเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการ 
ด�าเนินการ	 ชุดที่	 ๓๘	 โดยได้รับผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ในระดับ	“ดีเลิศ”	จากส�านักงาน 
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นท่ี	 ๑	 ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดให้ท่าน
สมาชกิผูม้ส่ีวนได้เสยีของสหกรณ์	มัน่ใจได้เป็นอย่างดีว่า	สหกรณ์เป็น
องค์กรของสมาชิก	 ตามหลักการสหกรณ์	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	
และการบรหิารจดัการภายใน	โดยเพิม่ประสทิธิภาพการพฒันาสหกรณ์	
ด้วยตัวสมาชิกและสหกรณ์เองเป็นหลัก
	 ในนามของประธานกรรมการ	 ขอขอบคุณกรรมการ	 ที่ปรึกษา	
ผู้จัดการ	 เจ้าหน้าที่	 ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยด�าเนินธุรกิจด้วยความ 
เสียสละ	ทุ่มเท	อดทน	และซื่อสัตย์	ตลอดจนสมาชิกทุกท่านที่ให้การ
สนบัสนนุและ	ไว้วางใจ	ส่งผลให้สหกรณ์สร้างผลประกอบการทีด่ตีลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา	อีกทั้งยังสร้างขวัญก�าลังใจให้ฝ่ายบริหารและฝ่าย
จัดการมุ่งมั่นที่จะบริหารสหกรณ์ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

      
   (นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง)
   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
   ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ชุดที่ ๓๘ 

ส า ร
ประธานกรรมการ

บรรณาธิการ
แถลง

สวัสดีสมาชิก สอ.ศธ. ทีเ่คารพทุกทา่น

 สารฉบับพิเศษนี้ ส�าหรับสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมใหญ่
สามัญ ประจ�าปี ๒๕๖๑ เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ผลการ

 
ด�าเนินการของสหกรณ ์ และสิทธิในการ ฝาก-ถอน กูย้ืมเงินประเภท
ต่างๆ จากการทีส่มาชิกสหกรณเ์พิม่ขึ้นเป็น ๑๗,๘๖๗ คน และทุน
ด�าเนินการ จ�านวน ๑๔,๑๑๙,๒๗๓,๐๔๑.๒๘ บาท ท�าให้สหกรณ์
สามารถท�าก�าไรในปีนีไ้ดถ้ึง ๔๗๙,๓๕๔,๓๖๒.๕๓ บาท ซึ่งสามารถ
จ่ายเป็นเงินปันผลได้ ๕.๒๕% ของทุนเรือนหุ้น และเฉลี่ยคืนให้แก่

 ผูที้่กูเ้งินสหกรณซ์ึ่งคิดดอกเบี้ยให้แกส่หกรณ ์ โดยไมผ่ิดนัดช�าระหนี ้
ไดถ้งึ ๒๐% ของดอกเบีย้ทีช่�าระให้แกส่หกรณ ์ขณะเดยีวกนัหนว่ยงาน
ที่ก�ากับดูแลสหกรณ์ก็มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม
 กับคณะกรรมการด�าเนินการทุกเดือน ขณะท่ีกฎหมาย ปปง. ก็เริม่มี

ผลตอ่สหกรณ ์เมื่อเจ้าหนา้ที ่ปปง.เขา้มาชีแ้จงภาระหนา้ทีข่องสหกรณ ์
ทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ปปง. ซึง่ถ้าไมป่ฏบิตัติามจะมคีวามผดิอาญา 
และจากผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ของ
ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กรมส่งเสริม
สหกรณ ์ปรากฏวา่ สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
จ�ากัด ผา่นมาตรฐานระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา
อีกวาระหนึ่ง
 สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการชุดที่ ๓๘ และ 
เจ้าหนา้ทีส่หกรณท์ุกคน ขออวยพรให้ทา่นสมาชิกทุกทา่นประสบแต่
ความสุขแคลว้คลาดจากภยันตรายทัง้ปวง

  
  (นายพูลลาภ  อินทรนัฏ)
  บรรณาธิการ

อายุการเป็นสมาชิก  (ปี) อัตราการกู้  (บาท)

๑  ปีขึ้นไป ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

๒  ปีขึ้นไป ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

๓  ปีขึ้นไป ไม่เกิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท

๔  ปีขึ้นไป ไม่เกิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท

๕  ปีขึ้นไป ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท

 วิธีการคิดเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก

 เงินปันผล หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทน
จากการที่สมาชิกถือหุ้นอยู่ในสหกรณ์ โดยสมาชิกจะต้องเป็นสมาชิก
ถึงสิ้นปีบัญชี คือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
 เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง เงินที่ท่านสมาชิกได้รับจากสหกรณ์ 
ตามส่วนที่สมาชิกได้ทำาธุรกิจไว้กับสหกรณ์ ในระหว่างปี เว้นแต่ 
สมาชิกที่ผิดนัดชำาระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้ 
รับเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับปีนั้น

 การคิดเงินปันผล

สูตรการคำานวณ = ทุนเรือนหุ้นสะสม x อัตราเงินปันเงิน (%) x เดือน
                   ๑๒
 เช่น มีทุนเรือนหุ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดจาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
x ๕.๒๕% จะได้ ๕๒,๕๐๐ บาท แต่เมื่อเริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
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

การยื่นกู้ฉุกเฉิน ท่านต้องมายื่น ก่อนบ่ายสามโมงครึ่ง ของ 
วันทำาการนั้นๆ เราจ่ายเงินสดนะจ๊ะ
 สำาหรบั การย่ืนกูส้ามญั ท่านต้องมายืน่ ก่อนสบิเอด็โมง 
ของวันทำาการนั้นๆ สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน 
เวลา บ่ายสองโมงครึ่ง ของวันทำาการนั้นๆ  
 หากยื่น หลังสิบเอ็ดโมง สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ของท่าน สิบโมงครึ่ง ของวันทำาการถัดไป

 เงินกู้พิเศษ คืออะไร ก็คือเงินกู้ที่นำาหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน และบ้าน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงิน
ของสหกรณ์  มาคำ้าประกัน

เงินกู้พิเศษ ๑. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ๒. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน ๕ ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน ๓ ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน ๓ ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนช�าระ
๓๖๐ งวด

ไม่เกิน อายุ ๗๐ ปีบริบูรณ์

วัตถุประสงค์การกู้

(๑) ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัย

ลงทุนประกอบอาชีพของผู้กู้และครอบครัว
ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำานวยความสะดวก หรือ
เพื่อชำาระหนี้ หรือเพื่อการอื่นใดในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

(๒) ปรับปรุงที่ดิน ต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน

(๓) ซื้อที่ดินพร้อมทั้งบ้านอยู่อาศัย หรืออาคาร

     ลักษณะอื่นใดซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย

(๔) ไถ่ถอนจำานองที่ดินและหรือบ้านอยู่อาศัย

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

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

 การคิดเงินเฉลี่ยคืน

 ให้คำานวณผลรวมของดอกเบี้ยที่สมาชิกชำาระแต่ละเดือน 
ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๒๕๖๑ ถึง ธ.ค. ๒๕๖๑ แล้วคูณด้วยอัตราร้อยละ
ของเงินเฉลี่ยคืน เช่น ดอกเบี้ยที่สมาชิกชำาระตั้งแต่ต้นปี ถึง ๓๑ ธ.ค. 
๒๕๖๑ = ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สมมุติว่า สหกรณ์จ่ายเงินเฉล่ียคืน 
ร้อยละ ๒๐ ของดอกเบี้ยที่ชำาระ
 เงินเฉลี่ยคืน =  ดอกเบี้ยทั้งปี x อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
  =  ๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๒๐%
  =  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

กรณีโอนช�าระเงินกู้ผ่านธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

 สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
บัญชีเลขที่ :  ๐๕๙ - ๑ -๒๖๑๙๕ - ๒

       กรณีฝากเงินผ่านทางธนาคารต่างๆ  ได้แก่

 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
 สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
บัญชีเลขที่ :  ๐๕๙ - ๑ - ๐๕๕๘๐ - ๕

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
 สาขา : พาหุรัด ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
บัญชีเลขที่ :  ๐๐๓ - ๑ - ๑๕๗๓๕ - ๔

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
 สาขา : เทเวศร์ ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
บัญชีเลขที่ :  ๐๒๐ - ๒ - ๖๗๓๘๒ - ๙

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
 สาขา : สำานักงาน ก.พ. ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
บัญชีเลขที่ :  ๒๐๑ - ๐ - ๕๖๕๖๐ - ๐

วันที่ เงินค่าหุ้น (บาท) วิธีค�านวณปันผล ๕.๒๕% เงินปันผล

๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๒ / ๑๒ ๕๒,๕๐๐.๐๐ 

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๑ / ๑๒ ๔๘๑.๒๕

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑๐ / ๑๒ ๔๓๗.๕๐

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๙ / ๑๒ ๓๙๓.๗๕

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๘ / ๑๒ ๓๕๐.๐๐

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๗ / ๑๒ ๓๐๖.๒๕

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๖ / ๑๒ ๒๖๒.๕๐

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๕ / ๑๒ ๒๑๘.๗๕

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๔ / ๑๒ ๑๗๕.๐๐

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๓ / ๑๒ ๑๓๑.๒๕

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๒ / ๑๒ ๘๗.๕๐

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ x ๕.๒๕% x ๑ / ๑๒ ๔๓.๗๕

รวม ๑,๑๑๐,๐๐๐

รวม  ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ได้เงินปันผล ๕๕,๓๘๗.๕๐  

สารฉบับพิเศษนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับสมาชิกเพื่อใช้เป็นคู่มือไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

	 เจ้าของ		:		สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร		จ�ากดั
 บรรณาธิการ	:		พูลลาภ		อินทรนัฏ
กองบรรณาธกิาร		:  พลูลาภ		อนิทรนัฏ			ยุพา		ทววีฒันะกจิบวร			เสวก		วรรณสขุ			พยงค์		สเีหลือง			
วมิลรัตน์		ต้อยส�าราญ			จฑุารัตน์		ศริดารา			ยศพล		เวณุโกเศศ			อนุทนิ		ค�าคม			เอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง			
ศิริ		ศิริรัตน์   รูปเล่ม		:  อรุณ		เที่ยงธรรม				สุภกร		ชาญศิริวิริยกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
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 ช่วยออมช่วยประหยัด   ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใส

สามัคคีมีน้ำาใจ   ยึดมั่นใน สอ.ศธ.



เรื่องที่สมาชิกควรรู้
โดย...  เจ้าหน้าที่สหกรณ์

๒. ด้านสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกพึงได้รับ 

 ๒.๑ สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
  สำาหรับสมาชิกท่ีมีอายุครบ 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
  สำาหรบัสมาชกิทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิ ตัง้แต่ ๒๕ ปี และต้อง
ไม่เคยได้รับสวัสดิการเกษียณอายุราชการ หรือสวัสดิการสมาชิกที่
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
  สำาหรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 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

  เงินสวัสดิการท่ีได้รับ : ได้รับเงินสวัสดิการรายละ ๑,๕๐๐.- 
บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจาก 
วันที่บุคคลในครอบครัวสมาชิกนั้นถึงแก่กรรม

 ๒.๗ สวสัดิการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัย อคัคภียั วาตภยั 
  สำาหรับสวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย 
วาตภัย สอ.ศธ. ให้สมาชิกที่ประสบภัยยื่นคำาร้องพร้อมเอกสาร 
หลักฐานได้ที่สำานักงานสหกรณ์ฯ 

๓. ด้านสินเชื่อ สหกรณ์มีบริการเงินกู้ ๓ ประเภท ได้แก่

 ๓.๑ เงินกู้ฉุกเฉิน ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน

 ๓.๒ เงนิกูส้ามญั ได้แก่ เงนิกูส้ามญั เงนิกูส้ามญัตามโครงการ ต่างๆ 

 ๓.๓ เงนิกูพ้เิศษ ได้แก่ เงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์ 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
 เงินกูส้ามัญ (สม.) กู้ได้สงูสดุไม่เกิน ๒ ล้านบาท ผ่อนชำาระ ๒๔๐ 
     งวด อายไุม่เกิน ๖๐ ปีบริบรูณ์ เงนิได้รายเดอืน
     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 ๑๖ 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

 เงนิกูส้ามญัตามโครงการแก้ปัญหาความเดอืดร้อนด้านการเงนิ
ให้กับสมาชิก (สป.)
  กู้ได้สูงสุด  ๒๒๐,๐๐๐.-  บาท  ผ่อนชำาระ ๑๘๐ งวด 
  เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕

 เงินกู้สามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สค.)

วงเงินอนุมัติ

๕๐ เท่าของเงินได้รายเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

อายุสมาชิก  (ปี) กู้ ได้ ไม่เกิน  (บาท) ผ่อนช�าระงวดละ

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

 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก (สช.) 
  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์
เก่ียวกับการศพของสมาชิก ผ่อนชำาระ ๑๘๐ งวด เงินได้รายเดือน 
ต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕

 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำารงชีพ (สด.) 
  กู้ได้ ๑๐ เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ผ่อนชำาระ ๖๐ งวด เงินได้รายเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๕

สวัสดีครับท่านสมาชิก

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด 

(สอ.ศธ.)	เป็นสหกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อสมาชิกอย่างแท้จริง	เนื่องจาก

เป็นการด�าเนินงานในลักษณะขององค์กรที่ไม่หวังผลก�าไร	แต่มุ่งเน้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัวให้เกิดความมั่งคั่ง	

มั่นคง	และมีความผาสุกเป็นหลัก	ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับ

เครือข่ายสหกรณ์	ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 ผมขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 

ผ่านระบบ	iOS	หรือ	Android	เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเป็นอย่างมาก	 จากที่เคย 

ต้องเดินทางไปที่สหกรณ์เพื่อ

ท�าธรุกรรมการเงนิ	กส็ามารถ

โอนเงิน	 หรือตรวจสอบการ 

ท�าธุรกรรมทางการเงิน	 หรือ

รบัทราบข่าวสารประชาสมัพนัธ์ 

จากทีไ่หนกไ็ด้ผ่านอนิเทอร์เนต็	

ซึ่งสหกรณ์ ได้พัฒนาระบบ 

Bil l	 Payment,	Website	

ควบคู ่ไปพร้อมกับ	Mobile	

Appl icat ion	 เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกและรองรับ 

ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้

ในอนาคตด้วย	

	 ในปัจจุบนัข้าราชการ	ลกูจ้างประจ�า	พนักงานราชการ	พนกังาน

มหาวิทยาลัย	 ประสงค์ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ใหม่ทุกคน	 มาแสดงตน 

สอ.ศธ. มีบริการทั้งหมด  ๓  ด้าน  ประกอบด้วย

๑. ด้านการออม

 ๑.๑ การถือหุ้นรายเดือน  หุ้นละ ๑๐.- บาท  (สิบบาทถ้วน)
  (๑) สมาชิกต้องถือหุ้นรายเดือน  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
   • สมาชกิ ๑ ราย ถอืหุ้นได้ไม่เกนิ ๑ ใน ๕ ของหุ้นท้ังหมด
 
 ๑.๒ ออมในรูปเงินฝากได้ ๓ ประเภท คือ
  (๑) เงินฝากออมทรัพย์ ฝากขั้นตำ่า ๑๐๐.- บาท
  (๒) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรก ๓๐,๐๐๐.- 
บาท ฝากครั้งต่อไปไม่ตำ่ากว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท สามารถถอน 
ได้เดือนละ ๑ ครั้ง 
   ทั้งนี้ เงินฝากไม่ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท อัตราดอกเบี้ย     
ร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี หรอืตัง้แต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ ๓.๑๕ ต่อปี
  (๓) เงนิฝากประจำาเพิม่ทวีทรพัย์ ๒๔ เดอืน เปิดบญัชคีรัง้แรก  
ขัน้ตำา่ ๕๐๐.- บาท สงูสดุไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐.- บาท ฝากตดิต่อกนัทกุเดอืน  
เดือนละครั้ง  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๘๕ ต่อปี
  เงินฝากออมทรัพย์ทั้ง ๓ ประเภทไม่เสียภาษี

(ตามกฎหมายส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	:	ปปง.)	

โดยสหกรณ์จะให้ศึกษาเอกสารเก่ียวกับเรื่องราวสหกรณ์	 สิทธิและ

หน้าท่ีของการเป็นสมาชิกตลอดจนการด�าเนินงานของสหกรณ์ที ่

จัดเตรียมเอกสารไว้ให้	 ท่ีผ่านมาทางสหกรณ์ได้ให้ผู้สมัครทุกคน 

ท�าข้อสอบ	 ปรากฏว่าผู้สมัครทุกคนสามารถท�าคะแนนผ่านเกณฑ ์

การประเมินไม่น้อยกว่า	 ร้อยละ	 ๗๐	 ต้องขอแสดงความยินดีช่ืนชม

และขอบคณุผูส้มคัรทกุท่านที่ให้ความร่วมมอื	ซึง่จะท�าให้สมาชกิใหม่

ทุกคนมีความรู้พื้นฐาน	 หลักการ	 วิธีการ	 ปรัชญาสหกรณ์	 รู้จักการ 

ออมทรัพย์	และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจ�าเป็น

	 สาร	สอ.ศธ.	ฉบับพิเศษนี้	 ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อสมาชิก	ไม่ว่าจะเป็น	ด้านสวัสดิการ :	สมาชิกที่มีอายุครบ	๖๐	ปี 

บริบูรณ์,	 เพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก,	 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

ด้านการเงนิ : เงนิฝากออมทรพัย์,	เงนิฝากออมทรพัย์พเิศษ,	เงนิฝาก

ประจ�าเพ่ิมทวีทรัพย์	 ๒,	 ด้านสินเชื่อ	:	 เงินกู้ฉุกเฉิน,	 เงินกู้สามัญ, 

เงินกู้พิเศษ	 เพื่อให้สมาชิกสามารถได้รับทราบข้อมูลและเข้าถึงการ 

ให้บริการของ	สอ.ศธ.	ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนที่สุด

  ขอให้ทุกท่านโชคดี

           

	 	 (นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง)

	 	 ผู้จัดการ


