
 

   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 

ออมทรัพย               3   %         ตอป 
ออมทรัพยพิเศษ     4.5 %         ตอป 
   
                       อัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 
เงินกูทุกประเภท      7 %           ตอป 

 “...ความสุขความสวัสดีของขาพเจา จะเกิดมีขึ้นได 
ก็ดวยบานเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง 

เปนปรกติสุข. ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น 
    จะสําเร็จผลเปนจริงได ก็ดวยทุกคนทุกฝายในชาต ิ

มุงที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหเต็มกําลัง 
 ดวยสติรูตัว ดวยปญญารูคิด และดวยความสุจริตจริงใจ 

      โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอื่น...”   
  
 

       พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาตม 
      ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2552 
       ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันเสารที่ 5 ธ.ค.2552     

        ในการปดบัญชีของสหกรณออมทรัพย 
มีเรื่องที่ตองเกี่ยวของกับทานสมาชิกสหกรณ 
โดยตรง คือเรื่องของการสอบทานยอด หุน 
หน้ีคงเหลือ และยอดเงินรับฝาก สงไปใหทาน 
ขอใหทุกทานชวยตรวจสอบอยางละเอียด 
วาที่ทางเจาหนาที่ทําขอมูลและสงไปใหทาน 
น้ันถูกตองหรือไม  และสงกลับมาที่สหกรณ 
ดวยเพ่ือจะไดสงมอบใหกับผูตรวจสอบบัญชี 
ตอไปและขอใหรีบสงภายในเวลาที่กําหนด 
ตามแบบฟอรม ที่แจง    
  และขอใหทุกทานที่ยังไมแจงหมายเลขบัญชี 
ธนาคาร  หรือจะทําการแกไขหมายเลขบัญชี 
ที่จะนําเงินปนผลเขากรุณาแจงใหกับทาง 
เจาหนา สอ.ทราบดวยเพ่ือ จะทําการแกไข 
ขอมูลของทานใหถูกตอง ตอไป  
       สําหรับผูที่มีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
ก็จะมีการคิดดอกเบี้ยครึ่งปหลังให ขอใหทาน 
นําสมุดไปใหทางเจาหนาที่ บันทึกดอกเบี้ยที่ 
เกิดขึ้น หรือทานใดตองการจะถอนดอกเบี้ย 
กรุณาแจงใหทางเจาหนาที่ทราบดวย 
                              จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

        เนื่องจากมีสมาชิกจํานวนมากเกิดความกังวลใจ 

ในการที่จะตองเปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญ เพราะทราบ 

กันดีวา   “ในการค้ําประกันเงินกูใหกับบุคคลอื่น 

เทากับผูค้ําประกันคือ ลูกหนี้ช้ันที่ 2 โดยปริยาย 

และเจาหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บหนี้จากผูค้ําปะกันไดทันท ี

เมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ “และจะไดรับความเดือดรอน 

เปนอยางยิ่ง  

        ซ่ึงทางสหกรณของเราก็ไดรับทราบขอมูลและ 

หาทางประนอมหนี้ที่เกิดขึ้นใหกับสมาชิก   โดยผอน 

ผันระยะเวลาการชําระหนี้ใหตามที่สมาชิกรองขอ 

ในขั้นตน แตในฐานะคนค้ําประกันนั้นไมสามารถปฏิเสธ 

ความรับผิดชอบได ในเมื่อตามระเบียบขอบังคับกําหนด 

ไววา 

1.การค้ําประกันเงินกูนั้น ภาระของผูค้ําปะกันจะส้ินสุด 

ลงเมื่อ ผูกูไดจายหนี้เงินกูใหกับทางสหกรณ จนหมด 

ส้ินแลวเทานั้น ผูค้ําประกันจึงมีความรับผิดชอบเทากัน 

เสมือนกับวาเปนผูกูทุกประการ 

2. ผูค้ําประกันยอมผูกพันการค้ําประกันตามกฎหมาย 

ไมวาผูกูหรือผูค้ําประกันจะออกจากการเปนสมาชิก 

สหกรณ หรือออกจากราชการ หรือเสียชีวิตไปแลว 

ก็ตาม 

3.การเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันใหเปนหนาที่ของผูกู 

ที่จะเปนผูยื่นเร่ืองแจงตอสหกรณ พรอมจัดหาผู 

ค้ําประกันรายใหมพรอมเอกสารยื่นให เจาหนาที่ตรวจสอบ 

ฉะนั้น ผูค้ําประกันจึงไมมีสิทธิยกเลิกการคํ้า 
ประกันทุกกรณี หากผูกูยังจายหนี้ใหสหกรณไมหมด 

ดังนั้นกอนจะค้ําใครตองตัดสินใจแลวยอมรับสภาพ! 

                  ”  เปนคนคํ้าประกัน  “ 



 

     ในเดือนตุลาคมน้ี   เรื่องที่ Hot !   ที่สุด 
คงไมพนเรื่อง  การปนผล,เฉลี่ยคืน  ซึ่งจะได 
รับความสนใจจากสมาชิกวาตัวเลขจะออกมา 
เปนที่ถูกใจไหม  แตตรงน้ันเดี๋ยวทางสหกรณ 
จะแจงใหทราบอีกที     แตขอแจงใหสมาชิก 
ทราบถึงเรื่องที่ผานมานะคะวา    มติที่ประชุม   
อนุมัติใหใชเงินทุนสาธารณประโยชนเกี่ยวกับ 
ทุนการศึกษาบุตร   จํานวนเงิน 40,000 บาท 
โบวลิ่งการกุศล      จํานวนเงิน 10,000 บาท  
กฐินกรมตรวจ ฯ 2,000 บาท และในเร็ว ๆ  น้ี  
ชาว  สอ.จะไดรวมทําบุญครั้งใหญกันอีกแลว 
ในกฐินพระราชทาน ฯ    และทานประธานยัง 
มีโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร ใน สอ. 
อีกดวย   และอีกเรื่องที่จะแจงใหสมาชิก สอ. 
ทราบ     คือเรื่องการทําประกันชีวิตกลุมเพ่ือ 
ค้ําประกันสินเช่ือ  บริษัท ฯ  ที่เราไดเลือกคือ 
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด    ซึ่งไดลงนาม 
ไวเมื่อวันที่   1 มิ.ย.53   มีมติใหผูที่กูเงินเกิน 
 700,000  บาท    ตองทําประกันชีวิตในสวน 
ที่เกินสวนความคุมครองอานไดในรายละเอียด 
กรมธรรม ที่ทางบริษัทใหกับสมาชิกถือไวเปน 
หลักฐาน   
          สําหรับในเดือนน้ีจะมีสมาชิกบางทาน 
ที่ตองยายไปรับราชการที่อื่น     เกษียณอายุ 
หรือลาออกฯ ทางสหกรณหวังวาทานคงจะไม 
ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณไปดวยนะคะ  
เพราะทุกทานยังเปนสมาชิกเราได  ทาง จนท. 
ทุกคนยินดีรับใชคะ ขอใหทุกทานมีความสุข 
กับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ  ที่กําลังจะเกิดขึ้น 
                                  
                          พบกันฉบับหนานะคะ 

 

                       
           ทางสหกรณไดรวบรวมคําถามของทานสมาชิก 
 ท่ีมีขอสงสัยท่ีไมเขาใจวา ทําไม! 
 Q:  ทําไมดอกเบ้ียเดือนหลัง มากกวาเดือนกอน ท้ัง ๆ 
ท่ีเงินตนก็ลดลงทุกเดือน 
 A: เพราะสหกรณคิดดอกเบ้ียเปนรายวันคะ    ดังนั้นถา 
เดือนถัดมาจํานวนวันมากกวา    จํานวนดอกเบ้ียจึงมาก 
กวาไปดวยคะ 
Q: ทําไมกูสามัญอยูแลวจะกูหุนไดอีกไหม 
 A: ไมไดคะเงินกูสามัญโดยใชทุนเรือนหุนเปนหลักประกัน 
นั้น จะกูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน เชนถาทาน 
มีทุนเรือนหุนอยู 102,000 บาท 90 %  ของทุนเรือนหุน 
คิดเปนจํานวนเงินเทากับ 91,800 บาท  แตถาทานมีหนี ้
สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยูแลว เปนจํานวน 243,000 บาท  
ซึ่งเกินกวารอยละ  90   ของหุนอยูแลว ทานจึงกู 
โดยใชหุนไมไดอีกคะ 
Q:กูฉุกเฉินไดเทาไหร 
A: กูไดครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแตไมเกิน 10,000 บาท ผอนชําระ  
ได 4 งวด ย่ืนไดทุกวัน เอกสารเรียบรอย 
รับเงินกับบานเลยคะ อยากไดเงินเร็ว  ก็เตรียมเอกสาร 
มาดังนี้นะคะ 
 1.ขอเอกสารเงินกูไดท่ี สอ.กรอกสัญญาใหเรียบรอย 
นําไปใหเจาหนาท่ีการเงินเซ็นตรับรองเงินเดือนกอนนะคะ 
จะไดไมเสียเวลากลับไปอีก และนํามาใหทาง จนท.สอ. 
เช็คยอดคงเหลือกอน 
 2.แนบสลิปเงินเดือนมาดวยนะคะ จนท.จะดูวาทานมีเงิน 
คงเหลือเกิน 15 % หรือไม 
 3.นําหลักฐานไปใหกับหัวหนาหนวยของทานเซ็นตรับทราบ 
และก็กรุณานําไปใหกับทานรองประธานเซ็นตอีกทีก็เปน 
อันเสร็จสมบูรณ 
 4. นําหลักฐานมารับเงินกับ จนท.การเงินของเราไดเลย   
     เกิน 15 % หรือไม   

        
       เห็นไหมคะ วันเดียวก็ไดเงินไปใชแลวคะ                                                                    
 

      สายดวนสหกรณ 

              วิธีคิดเงินปนผล 
ตัวอยาง  นาย ก มีทุนเรือนหุน ณ  30 ก.ย.52  ที่ผานมา 

เปนเงิน  50,000 บาท และนาย ก.สงหุนเดือนละ 500 บาท 

ทุกเดือน  (ถาสมมุติใหเงินปนผลเปนรอยละ  7) วิธีคิด 

วิธีคิดเงินเฉล่ียคืน สมมุติรอยละ 5 %

เงินเฉลี่ยคืนคือเงินที่จายคืนใหกับสมาชิกผูเสียดอกเบี้ยโดย
คิดจากดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกจายใหแกสหกรณ 
ตั้งแต 1 ต.ค.52– 30 ก.ย.53 คูณดวยอัตราเฉลี่ยคืนที่        
สอ.ให-สมมุติ (18,521.15 * 5/100= 926.06) 

              ใกลแลว ชวงเวลาที่สมาชิกรอคอยมาถึงแลว  

เรามาเตรียมตัวกันกอนดีกวาวาเงินปนผลเขาคิดกันอยางไร  

วันที ่ หุน วิธีคํานวณ เงินปนผล 

30 ก.ย.52 50,000 50,000*7/100*12/12 3,500 

31 ต.ค.52 500 500*7/100*11/12 32.08 

30 พ.ย.52 500 500*7/100*10/12 29.17 

31 ธ.ค.52 500 500*7/100*9/12 26.25 

31 ม.ค.53 500 500*7/100*8/12 23.33 

28 ก.พ.53 500 500*7/100*7/12 20.42 

31 มี.ค.53 500 500*7/100*6/12 17.50 

30 เม.ย.53 500 500*7/100*5/12 14.58 

31 พ.ค.53 500 500*7/100*4/12 11.67 

30 มิ.ย.53 500 500*7/100*3/12 8.75 

31 ก.ค.53 500 500*7/100*2/12 5.83 

31 ส.ค.53 500 500*7/100*1/12 2.92 

30 ก.ย.53 500 500*7/100*0/12 0.00 

รวม 5,600 หุนรายเดือน*7%*เดือน/ป 3,692.50 


