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เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด ที่เคารพ
 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในความรู้สึกปีใหม่เหมือนเพิ่งจะ
ผ่านไปไม่นาน แต่เดือนนี้ก็เดือนกันยายนแล้ว เป็นเดือนที่พี่ๆ ของ
เราหลายคนที่จะต้องเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการที่ก�าหนดไว้ โอกาสนี้จึงขอให้พี่ๆ ที่เกษียณอายุราชการ 
มคีวามสขุและหากคิดจะท�าสิง่ใดท่ีหวงัไว้ เม่ือมีเวลามโีอกาสแล้วกข็อให้
ทุกท่านได้ท�าได้ใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ ตามที่คิดที่หวังในทุกๆ เรื่องครับ 
 ผมและคณะกรรมการด�าเนินการ ตลอดจนบุคลากรของ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครสูตลู จ�ากดั มคีวามตัง้ใจและพยายามขบัเคลือ่น
การปฏบิตังิานให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้ในหลายๆ ด้าน อาทเิช่น 
 1. การขับเคลื่อนโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
เพื่อให้ผ่านการรับรองจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
สหกรณ์ ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล อันจะแสดงถึงการบริหาร 
การจัดการของสหกรณ์ของเราว่ามมีาตรฐานตามตัวชีว้ดั และจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและสมาชิกท่ีมาใช้บริการ 
โดยผลการประเมินระดับจังหวัดเป็นที่น่ายินดีว่าสหกรณ์ของเราได้
ผ่านการประเมนิสหกรณ์สขีาวด้วยธรรมาภบิาล ด้วยคะแนนประเมนิ
ที่สูงมากถึงร้อยละ 98 
 2. การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกท้ังในด้านทุนการศึกษาบุตร
สมาชกิ สวสัดิการงานวันเกษยีณอายรุาชการหรอืลาออกจากราชการ  
สวัสดิการสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ 
ที่จะต้องจัดให้กับสมาชิกอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งสมาชิกก ็
จะเหน็ว่า คณะกรรมการด�าเนนิการ ฝ่ายจดัการ และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 
ได้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องและสัมผัสได้
 3. ด้านสินเชื่อ การกู้เงินประเภทต่างๆ ด�าเนินการอย่าง
รวดเร็ว เสมอภาค โปร่งใส ฐานะทางการเงินมีสภาพคล่อง โดยให้
บริการสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการที่เท่าเทียมกัน
 สิ่งที่กล ่าวมาเป ็นตัวอย ่างท่ีคณะกรรมการด�าเนินการ 
ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
ความเชือ่มัน่ให้กบัสมาชกิและสร้างความมัน่คงให้กบัสหกรณ์ของเรา 
และขอให้สมาชิกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลองค์กรของเรา 
เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกท่าน  

ขอบคุณครับ

ผลการด�าเนินงานสหกรณ์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561
สมาชิก  4,375  คน
ทุนเรือนหุ้น  1,609,124,930.00  บาท
เงินรับฝาก  1,165,490,438.41  บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก  3,602,138,763.81  บาท
เงินกู้ยืมภายนอก  641,710,000.00  บาท
รายได้  169,765,209.25  บาท
ค่าใช้จ่าย  68,038,540.67  บาท
ก�าไร  101,726,668.58  บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์ 3.00 บาทต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.00 บาทต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต 3.25 - 3.75 บาทต่อปี
เงินฝากระหว่างสหกรณ์ 2.75 บาทต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภท 6.50 บาทต่อปี

นายสะอาด อุสมา

ประธานกรรมการ
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นายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ

ผู้จัดการ

ผู้จัดการพบสมาชิก

       สวสัดคีรบั เพ่ือสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูตลู จ�ากดั ทีร่กัและเคารพทกุท่านครับ 

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปี 2561 เหลือเวลาอีกประมาณ 4 เดือน สหกรณ์ฯ 

ก็จะปิดบัญชีซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด ใช้ปีบัญชี 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 หากสมาชกิติดตามข่าวความเคลือ่นไหวของกรมส่งเสรมิสหกรณ์มาตลอดจะทราบ 

ได้ว่าหลงัจากสหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติยเูนยีนบางแห่งมปัีญหา ทางกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

ได้ออกเกณฑ์ก�ากับดูแลสหกรณ์ต่างๆ มากมายหลายหลักเกณฑ์ ซึ่งแต่ละหลักเกณฑ์

ล้วนจ�ากดัความเตบิโตของระบบสหกรณ์ ผมจะยกหลกัเกณฑ์ทีท่างกรมส่งเสรมิออกมา 

บังคับให้สหกรณ์ทั้งประเทศถือปฏิบัติทั้งสองหลักเกณฑ์ พอสังเขป ครับ

        1.   เกณฑ์ก�าหนดจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิอตัราร้อยละ 10 ต่อปี รวมแล้วต้องไม่เกนิ 80 %  

ของก�าไรสุทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และค่าบ�ารุง

สนันบิาตสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 ของก�าไรสทุธแิต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

ซึ่งปี 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายปันผลไปร้อยละ 5.4 คิดเป็นเปอร์เซ็นเท่ากับ 75.03 % 

 2. เกณฑ์ในการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก ไม่เกิน 4.5 % 

ให้ถือปฏิบัติ ท�าไมต้องก�าหนดเพดานดอกเบ้ียเงินฝากกับกิจการสหกรณ์ ในระบบ

สหกรณ์เราท�าธุรกรรมกับสมาชิกเท่านั้น สหกรณ์ยึดถืออุดมการณ์สหกรณ์ไม่แสวงหา

ก�าไรสูงสุด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ก็ประมาณ 5 - 6.50 ซึ่งต�่ากว่าธนาคาร อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก ประมาณ 3.00 - 5.00 % ซึ่งสูงกว่าธนาคาร จึงไม่เห็นว่าจะผิดปกติตรงไหน 

หรือเกินกว่าเหตุอย่างไร แล้วจะให้สหกรณ์เติบโตได้อย่างไร มีแต่ควบคุม ก�ากับ ดูแล 

แต่ไม่ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์เลย คิดแล้วเศร้า
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ด้วยรกัและห่วงใย...........อยากให้เราเข้าใจตรงกนั

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ที่เคารพรักทุกท่าน
 ทางคณะกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด มีความต้ังใจและอาสาท่ีจะดูแล
การด�าเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และให้บริการด้วยความเต็มใจ 
โดยค�านงึเสมอว่า “ท่านคือเจ้าของสหกรณ์ฯ” โอกาสนีใ้คร่ขอน�าเรยีนเกีย่วกบัวธิกีารคดิเงนิปันผลและเฉลีย่คนื ดงันี้

เดือนกุมภาพันธ ์2561      = 1,000 x 6.00 x 10 =  50.00 บาท
              100 x 12

...จนถึงเดือนพฤศจิกายน     = 1,000 x 6.00 x 1  =  5.00 บาท
              100 x 12

   รวม 11 เดือน จะไดเ้งินปันผลระหว่างปีเท่ากับ 55.00+50.00+45.00

+40.00+35.00+30.00+25.00+20.00+15.00+10.00+5.00 =  330.00 บาท

 รวมเป็นเงนิปันผลทัง้หมด เท่ากบัเงนิปันผลจากหุน้ยกมา + เงนิปันผล
หุ้นระหว่างปี   

      =  6,000 + 330.00 รวมเป็นเงิน  6,330.00 บาท

 อนึ่ง ถ้าส่งค่าหุ้นเท่ากันทุกเดือนใช้สูตรลัด ดังนี้ คือ 
  (หุ้นรายเดือน x อัตราปันผล x 11) หารด้วย 200  

ตัวอย่าง  เงินปันผลระหว่างปี   = 1,000 x 6.00 x 11 =  330.00 บาท
                       200

        สมาชิกส่วนหนึ่งเข้าใจผิดในการคิดเงินปันผล คือ พอถึงสิ้นปีก็เอา
เงินค่าหุ้นท้ังหมดท่ีคิดว่าตนส่งมารวมกันแล้วคูณด้วยอัตราเงินปันผล
ที่สหกรณ์ฯ ก�าหนดให้จึงท�าให้คิดได้สูงกว่าที่สหกรณ์ฯ คิดให้   

เงินเฉลี่ยคืน

 คือ เงินที่สหกรณ์ฯ คิดค�านวณเฉลี่ยจากดอกเบ้ียที่สมาชิกช�าระให ้
สหกรณ์ฯ ระหว่างปีในการกู้เงินทุกประเภทจากสหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์ฯ 
แจ้งไว้ในใบเสร็จรับเงินทุกเดือนในช่องดอกเบี้ยสะสม และยอดดอกเบี้ย 
ที่ช�าระให้สหกรณ์ฯ ทั้งหมดดูจากใบเสร็จรับเงินประจ�าเดือนธันวาคม 
ของปี 2561 ครับ  

การคิดเงินเฉลี่ยคืน
        รวมดอกเบี้ยที่สมาชิกส่งทั้งปี X อัตราเฉลี่ยคืน 
                                  100

  
  โดย นายสมนึก ศรีนคร  
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

การคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2561
การคิดเงินปันผล 
(อัตราเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของปีนั้นๆ)

 ก่อนท่ีจะอธิบายถึงวิธีการคิดเงินปันผลต้องขอท�าความเข้าใจ
ถึงการส่งค่าหุ้น หรือเงินสะสมรายเดือนก่อนว่า ค่าหุ้นหรือเงินสะสม 
รายเดอืนนัน้ สหกรณ์ฯ จะเรยีกเกบ็จากสมาชกิทุกวันสิน้เดือน  เช่น ค่าหุน้ 
ประจ�าเดือนมกราคม สหกรณ์ฯ ก็จะเรียกเก็บในวันที่ 31 มกราคม 
ในระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม ที่ยังไม่ได้มีการช�าระค่าหุ้น
ที่ส่งวันสิ้นเดือนมกราคมช่วงนี้จึงยังไม่ได้เงินปันผล แต่จะไปคิดต้ังแต่
เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป เม่ือส่งค่าหุ้นเท่ากันทุกเดือนไปจนถึง
สิน้เดอืนธนัวาคม กจ็ะเหน็ว่าในเดอืนธนัวาคม ค่าหุน้ทีช่�าระเมือ่สิน้เดอืน
ธนัวาคมกไ็ม่ได้รบัเงนิปันผล เช่นกนั ส�าหรบัค่าหุน้ประจ�าเดอืนธนัวาคม นัน้ 
สหกรณ์ฯ จะยกไปคดิเป็นหุน้เมือ่สิน้ปีและคดิเงินปันผลส�าหรบัปีต่อไปให้
เต็มปี (กลายเป็นหุ้นยกมาตามวิธีคิดเงินปันผลข้างล่างนี้)
 ดังนั้น การส่งช�าระค่าหุ ้นหรือเงินสะสมรายเดือนดังกล่าว 
ที่จะได้เงินปันผลระหว่างปีจึงมีเพียง 11 เดือน คือ ส่งตั้งแต่เดือน
มกราคม ก็จะคิดเงินปันผลให้ 11 เดือน ส่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ ์
คดิปันผลให้ 10 เดอืน เรือ่ยไปจนถงึเดอืนพฤศจกิายนคดิให้เพยีง 1 เดอืน 
การคิดเงินปันผลนั้น สหกรณ์ฯ คิดเป็น 2 ตอน คือ
 ตอนแรก คิดจากค่าหุ้นยกมาจากปีก่อน (ยอดเงินในใบเสร็จ  
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560)
 ตอนที่สอง คิดจากการส่งค่าหุ้นระหว่างปี 2561 (หรือรายเดือน)  
อีกครั้งแล้วน�ายอดที่คิดได้
 มารวมกัน ก็จะได้เป็นยอดเงินปันผลทั้งหมดที่จะได้รับในปีนั้น

       เช่น นาย ก. มีค่าหุ้นยกมา (รวมทั้งค่าหุ้น
สิ้นเดือนธันวาคมปี 2560) 100,000 บาท       
สมมุติสหกรณ์ฯ ให้จัดสรรเงินปันผลร้อยละ 6.00
เงินปันผลจากหุ้นยกมาเท่ากับ = 100,000 x 6.00 =  6,000 บาท
           100
 ปี 2561 ส่งค่าหุ ้นระหว่างเดือนๆ ละ 1,000 บาท เท่ากัน 
ทุกเดือนตลอดปี คิดเงินปันผลให้ 11 เดือน ตามตัวอย่างโดยย่อคิดเป็น
รายเดือน  ดังนี้

 เดือนมกราคม 2561  = 1,000 x อัตราเงินปันผล x ระยะเวลา   
         100 x 12
    =   1,000  x  6.00  x  11  
     100 x 12 
    =  55.00  บาท

ตัวอย่างที่  1



หลักการบริหารสถาบันการเงินระหว่างธนาคารกับสหกรณ์ออมทรัพย์

หลักการบริหาร ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์
1 กรรมการด�าเนินการ มาจากการถือหุ้นและการจ้าง มาจากการคัดเลือกของกลุ่มสมาชิก

เจ้าหน้าที ่ มาจากการสอบคัดเลือก มาจากการสอบคัดเลือก

2 วัตถุประสงค์
เพื่อธุรกิจการค้าและหาก�าไรให้ได้
มากทีสุ่ด เพื่อช่วยเหลือตนเอง สมาชิก และช่วยเหลอื ซึ่งกันและกัน

3 เงินทุนด�าเนินการ
มาจากการรบัฝากเงินและการถือหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์

มาจากการถือหุ้นและการรับฝากเงนิของสมาชิก

4 หุ้นและมูลค่าหุ้น
ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงฐานะตาม
กจิการจ�านวน หุ้นมีจ�ากัด ราคาหุ้นคงที่และไม่จ�ากัดจ�านวนหุน้เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสถือหุ้น

5 การควบคุม ควบคุมโดยอาศัยจ�านวนหุ้น 
ให้ออกเสียงแทนกันได้ ควบคมุตามหลกัประชาธิปไตย 1 คน 1 เสยีง มอบฉนัทะให้ออกเสยีงแทนกันไม่ได้

6 การจัดสรรผลก�าไร แบ่งตามจ�านวนหุน้ทีถื่อเป็นส�าคญั แบ่งตามส่วนที่สมาชิกท�าการกับสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นส�าคัญ

7 อัตราดอกเบี้ย

 0.5% ต่อปี 3.00 - 4.00% ต่อปี  

ดอกเบีย้เงนิฝากในอตัราท่ีค่อนข้างสงูหรอือย่างน้อยเทยีบเท่าอตัราดอกเบ้ียเงนิฝากของ
ธนาคารพาณิชย์โดยท่ัวไป และยังได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้จากดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย์

อกีด้วย

8.00 - 12.00% ต่อปี 6.5% ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต�่ากว่า หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จากสถาบันการเงินอื่น

8 เงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อสิ้นปีบัญชีสหกรณอ์อมทรัพย์จะจ่ายเงินปันผลตามการถือหุ้นของสมาชิกทั้งนี้               
เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ในอัตราไม่เกนิอัตราสูงสุดที่พระราช
บัญญัติสหกรณ์ก�าหนด (ไมเ่กินร้อยละ 10 ต่อปี) โดยคิดให้เป็นรายวนั ซึ่งสมาชิก       

จะได้รับเงินปันผลตามหุ้นเต็มจ�านวน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

9 เงินเฉลี่ยคนื ไม่มี

 สมาชกิท่ีกู้เงนิจากสหกรณ์ออมทรพัย์ เม่ือสิน้ปีบญัชสีหกรณ์ออมทรพัย์จะจ่ายเงนิเฉล่ียคนื
ให้ตามส่วนจ�านวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในระหว่างปี

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีอัตราเฉลี่ยคืนอาจลดลง หรือเพิ่มขึ้นก็ได้ไม่จ�าเป็น 
     ต้องเท่ากันทุกปี สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

ส�าหรับปีนั้น

10 สวัสดิการ มีเงินโบนัสให้กรรมการ 
 เจ้าหน้าที่ไม่มีสวัสดิการ อื่น ๆ

   สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มีการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิก เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือนร้อน และส่งเสริมให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น

ธนาคาร

3 เดือน 1.00 0.90 0.90 0.90
0.90
-

1.00

0.50
-

0.65
0.80 1.05 0.95 1.20

1.15
-

1.30
1.45

6 เดือน 1.00
1.15
-

1.35
1.15 1.15

1.15
-

1.20
0.65 1.05 1.30 1.15 1.30

1.25
-

1.40
1.50

12 เดือน 1.50 1.30 1.30 1.40 1.35
0.75
-

1.00
1.30 1.55 1.50 1.40

1.35
-

1.50
1.70

24 เดือน 1.50 1.45 1.45 1.45 1.50
1.00
-

1.25
1.45 1.70 1.65 1.50

1.40
-

1.55
180

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า

- เงินกู้

- เงินฝาก

04 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสูตล จ�ำกัด



การให้เงินกู้แก่สมาชิก

โดย สิรวุฒิ ยุนุ้ย ประธานคณะกรรมการเงินกู้

05สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสูตล จ�ำกัด

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ 

ทางเศรษฐกจิและสงัคมของบรรดาสมาชิก โดยวธิช่ีวยตนเองและช่วยเหลือซึง่กนัและกนั

ตามหลักสหกรณ์ ในคราวจ�าเป็นที่สมาชิกต้องการใช้เงินเพ่ือการประกอบอาชีพ 

และการด�ารงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด มีการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้

เงินให้กู้แก่สมาชิก มี 3 ประเภท คือ

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกู้สามัญ
3. เงินกู้พิเศษ

โดยในแต่ละประเภท มีรายละเอียดพอเป็นสังเขป ดังนี้ 
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
• กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน และต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช�าระไว้แล้ว

• ต้องช�าระคืนไม่เกิน 12 งวด

• สมาชิกที่จะกู้ใหม่ ต้องช�าระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด 
2. เงินกู้สามัญ มี 4 ประเภท ดังนี้
 2.1 เงินกู้สามัญ ATM

• สมาชิกผู้กู้ต้องท�าบัตร ATM ของธนาคารที่สหกรณ์ก�าหนด

• กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือนและต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยต้อง 

มีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

• ต้องช�าระคืนไม่เกิน 100 งวด และอายุไม่เกิน 80 ปี และลูกจ้างประจ�าต้องช�าระคืน  

ภายใน 60 ปี

• มีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักช�าระประจ�าเดือน ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

• ใช้บุคคลค�้าประกัน 1 คน  สมาชิกรายหนึ่งค�้าประกันเงินกู้สามัญ ATM ได้ 2 สัญญา

 2.2  เงินกู้สามัญทั่วไป

• กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ดังนี้

  1. เป็นสมาชิกครบ 3 เดือน - 2 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

  2. เป็นสมาชิกกว่า 2 ปี - 4 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 1,700,000 บาท

  3. เป็นสมาชิกกว่า 4 ปี - 6 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 2,200,000 บาท

  4. เป็นสมาชิกกว่า 6 ปี ขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท

• สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการยื่นกู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท โดยค�านวณวงเงินกู้

ตามระยะเวลาในสัญญาจ้างพนกังานราชการทีค่งเหลอืจ�านวน 1 ปีต่อวงเงนิ 100,000 บาท  

• ผู้กู้ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้

• ผูกู้ต้้องมเีงนิได้รายเดอืนคงเหลอืหลงัหกัช�าระประจ�าเดอืน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

หรือไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

• การส่งเงินงวดช�าระหนี้

  1. ข้าราชการทุกสังกัด ส่งไม่เกิน 240 งวด และอายุไม่เกิน 80 ปี ยกเว้นผู้ท่ี 

ไม่ได้รับเงินบ�านาญหรือบ�าเหน็จรายเดือน

  2. ผู ้ ท่ีไม ่ได ้รับเงินบ�านาญหรือบ�าเหน็จรายเดือน และเจ ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ออมทรัพย์ครู จ�ากัด ส่งไม่เกิน 240 งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี

  3. ลูกจ้างประจ�าท่ีมีสิทธิรับบ�าเหน็จรายเดือน ส่งไม่เกิน 240 งวด และ 

อายุไม่เกิน 80 ปี 

  4. ลูกจ้างประจ�าที่ไม่มีสิทธิรับบ�าเหน็จรายเดือน ส่งไม่เกิน 180 งวด และ 

อายุไม่เกิน 60  ปี

• ส�าหรับสมาชิกที่กู้อยู่แล้ว จะขอกู้ใหม่ (รวมสัญญาเดิม) ต้องส่งช�าระหน้ีเก่า

มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด และต้องช�าระต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 

จึงมีสิทธิ์กู้สามัญทั่วไป ใหม่ได้

• การค�า้ประกนัเงนิกู ้ให้ใช้อสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอื หลกัทรพัย์รฐับาล และ/หรอื 

เงนิในบญัชเีงนิฝากของสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูตลู จ�ากดั เป็นหลกัทรพัย์ค�า้ประกัน

เงินกู้ หรือกรณีใช้บุคคลค�้าประกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  

 2.3 เงินกู้สามัญในค่าหุ้นของตนเอง และ/หรือ ใช้สมุดเงินฝากค�้าประกัน

• สมาชิกสามัญและสมทบ มีสิทธ์ิกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น

ที่ช�าระแล้ว และ/หรือ เงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด  

• ต้องช�าระเงินกู้คืนไม่เกิน  240 งวด

 2.4 เงินกู้สามัญอเนกประสงค์

• กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

• ต้องช�าระเงินกู้คืนไม่เกิน 100 งวด

• ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกค�้าประกัน 1 คน

3. เงินกู้พิเศษ
• กู้ได้ไม่เกิน 4,500,000 บาท

• มีหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของวงเงินกู้

• ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

• ต้องส่งเงินงวดช�าระหนี้ ไม่เกิน 300 งวด และช�าระอายุไม่เกิน 85 ปี

• สมาชิกที่กู ้อยู ่แล้วจะขอกู้ใหม่ (กู ้รวมสัญญา) ต้องส่งช�าระหนี้เก่ามาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

• ใช้อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์รัฐบาล และ/หรือ เงินในบัญชีเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้

หมายเหตุ

 1. สมาชิก 1 คน มีวงเงินกู้รวมทุกสัญญาต้องไม่เกิน 4,500,000 บาท

 2. เงินกู้ทุกประเภท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 ต่อปี

วงเงินกู้ไม่เกิน แต่ไม่เกิน ใช้ผู้ค�้ำประกัน/คน

1 500,000 บาท - 1 คน

2 500,000 บาท 1,000,000 บาท 2 คน

3 1,000,000 บาท 1,500,000 บาท 3 คน

4 1,500,000 บาท 2,000,000 บาท 4 คน

5 2,000,000 บาท 3,000,000 บาท 5 คน

6 สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ค�้าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 7 สัญญา
วงเงินค�้าประกันคนละ 300,000 บาท



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตลู  จ�ากัด

ว่าด้วยโครงการเงนิกู้สวสัดิการพิเศษเพ่ิมสขุ  พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
1. ชื่อโครงการเงินกู้สวัสดิการพิเศษเพิ่มสุข พ.ศ. 2561
2. วงเงินกู้สูงสุด วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
3. งวดช�าระหนี้ไม่เกิน 100 งวด โดยช�าระคืนเฉลี่ยทั้งต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน และคิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี และหรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด
4. การค�านวณสิทธิในการพิจารณาเงินกู้ ให้พิจารณาจากสลิปเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักเงินกู้นี้แล้ว ดังนี้
 1) กู้ไม่เกิน    50,000 บาท  ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า    650 บาท     
 2) กู้ไม่เกิน   100,000 บาท ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า  1,300 บาท  
 3) กู้ไม่เกิน   150,000 บาท ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า  1,950 บาท
 4) กู้ไม่เกิน   200,000 บาท ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า  2,600 บาท 
 5) กู้ไม่เกิน   300,000 บาท ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า  3,900 บาท  

5. สมาชิกท่ีค้างส่งช�าระหนี้ ผิดนัดช�าระหนี้ และลูกหนี้
ประนอมหนี้ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเงินกู้
6. หลักประกันเงินกู้ 
 1) ต้องมีผู้ค�้าประกันที่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบ�านาญ
รายเดือน ค�้าประกัน 1 คน และสามารถค�้าประกันเงินกู้
ประเภทนี้ ได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น
 2) พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ�า หรือผู้ที่ไม่ได้ 
รับบ�าเหน็จรายเดือน ให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการประจ�าหรือ
ผู้ที่รับบ�าเหน็จรายเดือนค�้าประกัน จ�านวน 2 คน และต้อง
ผ่อนช�าระให้หมดภายในอายุ 60 ปี
 3) สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ จะต้องเป็นพนักงาน
ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จงึจะมีสทิธิก์ูเ้งินโครงการน้ีได้
               
 7. ระยะเวลาในการกู้ตามโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
8. อายุการเป็นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครสูตูล จ�ากดั มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดอืน และมทีนุเรือนหุน้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หากไม่ถึงให้ซื้อหุ้นเพิ่มได้
โดยหักจากเงินกู้
9. เงินกู้สวัสดิการพิเศษเพิ่มสุข สิทธิในการพิจารณาเงินกู้ให้
เป็นไปตาม ข้อ 4 เท่านั้น
          

 1

 2

3

4

เอกสารประกอบค�าขอกู้
 
 1. ส�าเนาบัตรข้าราชการ
หรือส�าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
และผู้ค�้าประกัน อย่างละ 1 ชุด 
พร้อมรับรองส�าเนา
 

 2. ส�าเนาทะเบยีนบ้านของผู้กู้
และผู้ค�้าประกัน อย่างละ 1 ชุด 
พร้อมรับรองส�าเนา
 
 3. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 
3 เดือน ของผู้กู้/ผู้ค�้าประกัน 
1 เดือน (ปัจจุบัน)
 
 4. หนังสือยินยอมให้หักเงิน
ได้รายเดือน  
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           ท่านถาม - เราตอบ

 ส�าหรับวารสาร ฉบับนี้ ขอชี้แจงในเรื่องของการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้
ของสหกรณ์ฯ ที่ให้สมาชิกกู้
ถาม : ท�าไมสหกรณ์ฯ ยังคงดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 6.50 บาท
ตอบ :  สาเหตุท่ีสหกรณ์ฯ ยังคงดอกเบี้ยอยู่ท่ี 6.50 บาท ในการกู้ทุกประเภท
เนื่องจากสหกรณ์มีทุนด�าเนินการ ดังนี้
 • ทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกที่เรียกเก็บรายเดือน สิ้นปีสหกรณ์ฯ จ่ายเป็น
เงินปันผลให้กับสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 6 บาท
 • ทุนจากเงินฝากของสมาชิกรายเดือน จ่ายดอกเบี้ยให้สมาชิก 6 เดือน 
ครบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.25 บาท ทุกประเภท
 • เงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 บาท
 • ดอกเบ้ียที่ได้รับจากการกู้เงินประเภทต่างๆ ของสมาชิกรายเดือนสหกรณ์
จ่ายเฉลี่ยคืนให้ตอนสิ้นปีประมาณ 6 - 10% ของค่าใช้จ่าย

1. ใช้หนี้สถาบันการเงินพร้อมดอกเบี้ย

2.  ใช้จ่ายในกจิกรรมของสหกรณ์ท่ีก�าหนดไว้ตามที่   

   ได้ขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

3. ใช้จ่ายเป็นค่าโบนัสกรรมการ - เจ้าหน้าที่

4. อื่นๆ

จากเงินทุนดังกล่าวทั้ง 4 ประเภท สหกรณ์น�ามาปล่อยให้สมาชิกกู้โดยได้ดอกเบี้ย 6.50 บาท จึงสรุปได้ดังนี้
 
    ประเภทที่  1 หุ้น ได้ดอกเบี้ย  6.50 บาท  จ่ายคืน  6.00 บาท  สหกรณ์ได้ก�าไร 0.50 บาท
    ประเภทที่  2 เงินฝาก ได้ดอกเบี้ย  6.50 บาท  จ่ายคืน  3.25 บาท  สหกรณ์ได้ก�าไร 3.25 บาท
    ประเภทที่  3 เงินกู้   ได้ดอกเบี้ย  6.50 บาท  จ่ายคืน  4.00 บาท   สหกรณ์ได้ก�าไร 2.50 บาท
    ประเภทที่  4 ดอกเบี้ย ได้ดอกเบี้ย  6.50 บาท  จ่ายคืน  3.00 บาท   สหกรณ์ได้ก�าไร 3.50 บาท

 จากสาเหตดุงักล่าวสหกรณ์จงึไม่สามารถลดอกเบีย้
ให้กับสมาชิกได้เน่ืองจากสมาชิกได้ตัง้ความหวงัไว้ว่าจะต้อง
ได้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนไม่น้อยกว่า 6 บาท
 แต่ทัง้นีส้หกรณ์สามารถลดดอกเบีย้ได้หากสมาชกิมี
ความเข้าใจระบบของสหกรณ์ดี คอื ถ้าต้องการให้ดอกเบีย้
เงินกู้ลดลง ก็ให้ลดดอกเบี้ยเงินฝากและไม่ก�าหนดอัตรา 
ในการจัดสรรเงินปันผลเฉลี่ยคืน สหกรณ์ก็สามารถลด
ดอกเบี้ยเงินกู้ได้อย่างสบาย

 จากตารางจะเห็นได้ว่าสหกรณ์จะได้ก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจอยู่ที่ประมาณ 50% ซึ่งต้องน�ามาจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในสหกรณ์ ประกอบด้วย
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โครงการพฒันาศักยภาพผูแ้ทนสมาชกิ 
ประจ�าปี 2561

 วันที่ 1 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสตูล จ�ากัด จัดการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก 

เป ิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิ เศษ 

โดย นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการฯ และ

วิทยากร นายมนุชา ธิป วรกาญจนานนท ์ 

นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ ส�านักงาน

สหกรณ์จงัหวัดสงขลา ณ หอประชุม วิทยาลัย

เทคนิคสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

งานสวัสดิการส�าหรับผูเ้กษียณอายุราชการ 
หรือลาออกจากราชการ ประจ�าปี 2561
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 วันที่ 18 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล 

จ�ากดั โดย นายสะอาด อสุมา ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่ร่วมจดักจิกรรมมอบสวสัดกิาร 

ส�าหรับผู้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ 

ประจ�าปี 2561 และเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลสิทธิ

ประโยชน์สวัสดิการต่างๆ รวมถึงการวางแผนทางการ

เงินหลังเกษียณอายุฯ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงของ 

เงินได้รายเดือนหลังเกษียณฯ ณ ห้องประชุม สตารินทร์ 

รีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


