
เตรียมตัวเกี่ยวกบัสหกรณ์ก่อนเกษียณฯ  

 สวัสดีค่ะท่านสมาชิก ในเดือน ก.ย. ๖๑ นี้  ท่านสมาชิกที่ เป็นสมาชิก สอ.นย. จะ
เกษียณอายรุาชการกันมากถึง  ๒๐๐ กว่าราย ซึ่งสมาชิกบางท่านที่เกษียณฯ ออกไปก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับ
การพักผ่อน ท่องเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ เพราะหมดภาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้าน เรื่องหนี้สิน หรือเรื่องลูกที่
เรียนจบแล้วมีงานท าและมีครอบครัวหาเลี้ยงชีพตนเองได้แล้ว มีเงินเก็บพอที่จะท่องเที่ยวหาความสุขได้  
บางท่านก็หันหน้าเข้าวัดศึกษาพระธรรม ถือศีล กินเจ หรือบางท่านก็หันมาดูแลสุขภาพ เดินออกก าลัง   
ร าไทเก๊ก ถ้าปั่นจักรยานออกก าลังกายกันขอให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะ เพราะบนท้องถนน
เดี๋ยวนี้รถเยอะมากและอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สมาชิกบางท่านไม่มีหนี้สินแต่ดูแลหลานอยู่กับบ้านก็มี
ความสุขดีอีกแบบหนึ่งค่ะ แต่สมาชิกบางท่านยังต้องทนทุกข์อยู่กับภาระหนี้สินของ สอ.นย. บ้าง หนี้สิน
ธนาคารบ้าง  ซึ่งคงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและระมัดระวัง เพราะบางท่านเมื่อปลดเกษียณฯ แล้ว
นอกเหนือจากเงินเดือนที่ยังไม่เข้าระบบของ ทร. ท าให้ไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเวลาประมาณ ๓ – ๖ เดือน
แล้ว เงินบ านาญที่ได้รับบางท่านยังลดลงอีก ยิ่งในอนาคตส าหรับผู้ที่เข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.) เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วเงินเดือนจะลดลงเหลือรับประมาณ ๖๔% ของเงินได้รายเดือนเท่านั้น 
ท าให้ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ควรประหยัดอดออมนะคะมิเช่นนั้นจะยากล าบาก  ส าหรับท่านที่จะ
เกษียณฯ กันในเดือนนี้หรือผู้ที่ยังไม่เกษียณฯ แต่อายุใกล้ ๖๐ ปีแล้ว ท่านได้วางแผนชีวิตเตรียมตัว 
เกษียณฯ กันหรือยังคะ บางท่านเกษียณแล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นสมาชิก สอ.นย. ต่อไปได้หรือไม่ และถ้าเป็น
ต่อไปได้ควรท าอย่างไร หรือจะเป็นสมาชิกต่อดีไหม จะลาออกเลยดีไหม จะได้รับสวัสดิการอะไรบ้างเมื่อ
เกษียณฯ แล้ว  ท่านไดว้างแผนและได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก สอ.นย. กันไว้หรือยังคะ 
ถ้ายังไม่ได้ศึกษา หรือยังไม่ได้วางแผนไว้ หรือยังไม่รู้ว่าจะด าเนินการอย่างไร ผู้เขียนมีค าตอบดังนี้ค่ะ 
ค าถาม : เกษียณอายุราชการแล้วยังสามารถเป็นสมาชิก สอ.นย. ต่อได้หรือไม่? 
ตอบ :   ยังสามารถเป็นสมาชิกต่อได้ค่ะ สิทธิการกู้และสิทธิการค้ าประกันของท่านสมาชิกสามารถ

ด าเนินการได้ถึงอายุ ๖๕ ปี  เว้นแต่ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ าประกันจะกู้ได้ไม่เกิน ๙๐% ของ
จ านวนเงินค่าหุ้น ผ่อนช าระ ๑๘๐ งวด กู้ได้โดยไม่จ ากัดอายุ ส่วนการถือหุ้น การฝากเงิน 
การรับสวัสดิการต่าง ๆ ยังคงได้รับสิทธิเท่ากับสมาชิกสามัญทั่วไปค่ะ 

ค าถาม : เกษียณอายุราชการแล้วเป็นสมาชิก สอ.นย. ต่อดหีรือไม่? 
ตอบ : เกษียณอายุราชการแล้วเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อดีค่ะ เพราะสหกรณ์เป็นสถาบันแห่งการ

ออม ท่านสมาชิกสามารถเก็บออมเงินในรูปของค่าหุ้นและเงินรับฝากค่ะ ซึ่งเงินรับฝาก
สามารถเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจ าเป็น หรืออาจมากู้ยืมเงินได้เมื่อเดือดร้อน ซึ่งเงินกู้ฉุกเฉิน
สามารถกู้ได้สูงสุด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๐% ของจ านวนเงินค่าหุ้น ส่วนเงินกู้
สามัญกู้ได้สูงสุด ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกินอายุ ๖๕ ปีและยัง
ได้รับสวัสดิการอีกหลายอย่างค่ะ 

ค าถาม :  ถ้ามีหนี้สินและจะต้องเกษียณฯ เงินเดือนจะยังไม่ได้รับประมาณ ๓  -  ๖ เดือน ควรท า
อย่างไร? 

ตอบ :  สมาชิกสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนผันการส่งเงินงวดช าระหนี้ (หยุดช าระเงินต้นชั่วคราว ส่ง
ช าระเฉพาะแต่ดอกเบี้ย) ได้ถึง ๖ เดือน โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการค่ะ 

ค าถาม : เกษียณอายุราชการแล้วสามารถหยุดส่งเงินค่าหุ้นหรือถอนไปใช้บางส่วนได้หรือไม?่ 
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ตอบ : สมาชิกสามารถหยุดส่งค่าหุ้นได้ต่อเมื่อส่งเงินช าระเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒๐ งวด
หรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ทั้งใน
ฐานะผู้กู้และหรือผู้ค้ าประกัน หรือมีหนี้สินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของจ านวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่
ในสหกรณ์ จึงจะของดช าระค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดย
แจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ ถ้าหากสมาชิกที่มีหนี้สินกับ
สหกรณ์ครัง้ใหมแ่ละหนี้สินใหม่นี้เกินกว่าร้อยละ ๙๐ ของเงินค่าหุ้น จะต้องช าระเงินค่าหุ้น
รายเดือนใหม่จนกว่าจะมีหนี้สินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของเงินค่าหุ้น แต่ไม่เกินจ านวนหุ้น
สูงสุดที่สมาชิกแต่ละคนจะถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด (๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 

    ส าหรับเงินค่าหุ้นทีส่มาชิกจะถอนเงินค่าหุ้นไปใช้บางส่วนนั้น ไม่สามารถกระท า
ได้ เพราะเงินค่าหุ้นนั้นเป็นเงินทุนของสหกรณ์ สมาชิกจะถอนออกไปใช้ได้ต่อเมื่อสมาชิก
ลาออกจากสหกรณ์เท่านั้น ดังนั้นถ้าท่านสมาชิกเดือดร้อนต้องการใช้เงินก็ควรขอกู้เงินจาก
สอ.นย.ค่ะ  

ค าถาม  : เกษียณอายุราชการแล้วหรือก าลังจะเกษียณฯ จะได้รับสวัสดิการจาก สอ.นย.
อะไรบ้าง? 

ตอบ : สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้วหรือก าลังจะเกษียณฯ จะยังคงได้รับสวัสดิการ ดังนี้ 
  ๑. สวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก  สอ.นย.จะจ่ายเงินสวัสดิการฯ นับจากวัน

เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจากงานที่ท า หรือถูกให้ออกจาก
ราชการโดยไม่มีความผิด ภายใน ๑ ปี รับสูงสุดไม่เกิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยจะจ่ายให้กับ
สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ส าหรับเงื่อนไขในการจ่ายตามปี
ของการเป็นสมาชิกมีดังนี้ 

   ๑.๑ ปีที่ ๑๐  – ๒๐ ปี ค านวณให้ปีละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
   ๑.๒ ปีที่ ๒๑ - ๓๐ ปี ค านวณให้ปีละ ๑๕๐.๐๐ บาท 
   ๑.๓ ปีที่ ๓๑ ขึ้นไป ค านวณให้ปีละ ๒๐๐.๐๐ บาท 

  ๒. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก  จ านวน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท 
ต่อทายาทใหม่ ๑ คน ยื่นเรื่องขอรับภายใน ๖๐ วัน  

  ๓. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกที่เป็นคนไข้ใน
สถานพยาบาล คืนละ ๓๐๐.๐๐ บาท สูงสุดครั้งละไม่เกิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ขอรับ
สวัสดิการได้ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ยื่นเรื่องขอรับภายใน ๖๐ วัน 

  ๔. สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ระดับอุดมศึกษา รับ
ตั้งแต่ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท สูงสุด ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

  ๕. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ส าหรับสมาชิกที่มี
ทรัพย์สินมูลค่าความเสียหาย ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป ได้รับการสงเคราะห์รายละ 
๔,๐๐๐.๐๐ บาท ยื่นเรื่องขอรับภายใน ๑๒๐ วัน 

  ๖. สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต  ได้แก่ บิดา 
มารดา  คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย สหกรณ์จ่ายค่าจัดการศพรายละ ๑,๕๐๐.๐๐ 
บาท และในกรณีจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. จะต้องมีภาพถ่ายและใบเสร็จรับเงินประกอบ   
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สอ.นย. จะจ่ายตามความเป็นจริงของค่าพวงหรีด สูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ยื่นเรื่อง
ขอรับภายใน ๖๐ วัน 

  ๗. สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน  สอ.นย.จะ
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ร้อยละ ๕๐ ของหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ สอ.นย. โอนหนี้
ให้แก่ผู้ค้ าประกันแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท และไม่เกินหนี้สินคงเหลือที่ผู้ค้ าประกัน
ต้องรับภาระหนี้สินแทนผู้กู้ 

  ๘. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายค่าจัดการ
ศพรายละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท และจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตตาม
จ านวนปีที่เป็นสมาชิก โดย สอ.นย.จะจ่ายให้กับทายาทตามหนังสือพินัยกรรมหรือหนังสือ
ผู้รับโอนประโยชน์ ภายใน ๖๐ วัน ดังนี้ 

    ๘.๑ เป็นสมาชิกไม่ถึง ๓ ปี จ่าย ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    ๘.๒ เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๓ ปี แต่ไม่ถึง ๗ ปี จ่าย ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    ๘.๓ เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๗ ปี แต่ไม่ถึง ๑๓ ปี จ่าย ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๘.๔ เป็นสมาชิก ๑๓ ปีขึ้นไป จ่ายตามจ านวนปีที่ เป็นสมาชิกปีละ 

๕,๐๐๐.๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๙. สวัสดิการของขวัญปีใหม่ สมาชิกจะได้รับเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงิน

ฝากของสหกรณ ์ซ่ึงจ านวนเงินที่จะจ่ายให้แก่ท่านสมาชิกในแต่ละปีนั้น จะเป็นไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของแต่ละปี ซึ่งจ านวนเงินที่ได้รับนี้ท่านสมาชิกสามารถ
น าไปสมทบเป็นทุนเรือนหุ้นได้ 

 นอกจากท่านสมาชิกจะต้องเรียนรู้หรือศึกษาเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท่านสมาชิก
ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นครบ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
การมีเงินออม การปลอดหนี้หรือหมดภาระหนี้สิน ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ท่านสมาชิกมีความกินดี อยู่ดี  
ในยามเกษยีณอายุราชการแล้ว ท่านสมาชิกยังต้องเตรียมพร้อมโดยการตรวจสอบพินัยกรรมหรือหนังสือ
ผู้รับโอนประโยชน์ว่าบุคคลที่ท่านสมาชิกระบุมอบทรัพย์สินที่มีอยู่ใน สอ.นย. ทั้งหมดตามหนังสือ
พินัยกรรมหรือหนังสือผู้รับโอนประโยชน์นั้น ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ บางท่านมีภรรยาใหม่แล้วยังไม่ได้แก้ไขให้
เป็นบุคคลปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือที่จะไม่ใหเ้กิดปัญหาจึงควรตรวจสอบเสียแต่เนิ่น ๆ  เพราะสมาชิกที่เกษียณฯ 
แล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เดินทางมาติดต่อกับสหกรณ์ หนังสือพินัยกรรมหรือหนังสือผู้รับโอนประโยชน์นี้
ก็จะถูกลืมเช่นกัน เพราะเมื่อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน 
และดอกเบี้ย บรรดาทรัพย์สินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ โดยจ่ายคืนให้แก่ทายาทหรือผู้รับโอนประโยชน์
ตามท่ีได้ตั้งหรือระบุไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ สอ.นย.จะคืนให้แก่บุคคลที่น าหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการว่า เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ะ และสิ่งที่ท่านสมาชิกลืมไม่ได้อีกอย่างก็คือควรให้ที่อยู่กับ 
จนท. สอ.นย. ไว้ ซึ่งควรเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หลังเกษียณฯ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิในการรับทราบข่าวสารผ่าน SMS หรือเสียสิทธิในบางเรื่อง เช่น สมาชิกบางท่านท า
เรื่องให้น าเงินปันผลสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น เมื่อเงินค่าหุ้นครบ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทาง สอ.นย.จะ
จ่ายเงินปันผลให้เป็นเงินสดทันที ถ้า สอ.นย. ไม่สามารถติดต่อท่านสมาชิกได้ ท่านจะเสียสิทธิในการรับ 
เงินปันผลหรือเสียสิทธิในการแจ้งให้โอนสมทบเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์แทน  หรือการส่งหนังสือ      
ยืนยันยอดทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก ที่ผู้สอบบัญชีจะสุ่มส่งตรวจทานไปยังท่านสมาชิกประมาณ     



- ๔ - 
 

ประชาสัมพันธ์ 

๑. สอ.นย.จัดโครงการส่งเสริมการออม กิจกรรมส่งเสริมนักออมหุ้น ตั้งแต่ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑
ส าหรับสมาชิกที่ขอเพ่ิมหุ้นในอัตราสูงสุดของเงินได้รายเดือน ได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศ     
เกียรติคุณ ของมีจ านวน ๓๐๐ ชิ้น ท่านสมาชิกสนใจกรุณาติดต่อได้ที่ส านักงานสหกรณ์  

๒. สอ.นย.ให้บริการรับฝากเงินและรับช าระหนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สอ.นย.
ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. และกรุณาติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สอ.นย. ทราบด้วยทุกครั้งที่ท ารายการ 

๓. เงินกู้รับเร็ว ส าหรับเงินกู้สามัญที่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของหลักประกัน สมาชิกสามารถรับเงินได้
ภายใน ๓ วันท าการ 

๔. สมาชิกท่ีจะแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ด าเนินการได้ดังนี้ 
๓.๑ แจ้งน าเงินโอนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น แจ้งภายใน ๑๔ ก.ย.๖๑ (ยกเว้นผู้ที่ครบ ๑ ล้านบาท) 
๓.๒ แจ้งน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากเพ่ือฌาปนกิจ แจ้งภายใน ๒๘ ก.ย.๖๑ 
๓.๓ แจ้งน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แจ้งภายใน ๓๑ ต.ค.๖๑ 
๓.๔ แจ้งน าฝากเขา้บัญชีธนาคารและแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชี แจ้งภายใน ๓๑ ต.ค.๖๑ 

 

เดือน ส.ค. โดยการจัดส่งไปรษณีย์ไปยังท่านสมาชิก และให้ท่านสมาชิกส่งกลับไปยั งผู้สอบบัญชีภายใน
เดือน ก.ย. ของทุกปี   ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความน่าเชื่อถือของ สอ.นย. สร้างความมั่นคงของสหกรณ์ในอนาคต ทั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของท่าน
สมาชิกผู้ที่มีสถานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ค่ะ ดังนั้นถ้าท่านสมาชิกได้รับหนังสือยืนยันยอดดังกล่าว ขอให้
ท่านสมาชิกตรวจสอบและส่งกลับมายังผู้สอบบัญชีกันมาก ๆ นะคะ 

“ประหยัดใช้เท่าที่มี เพื่อชีวีที่มั่นคง” 
   
 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

  

 

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพ่ิมเติมได้ที่
............  
เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID : @chh4689l   หรือ  

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/marinecoop1 

อีเมล  : thaimarinecoop@gmail.com 

โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘ โทรสารกดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 

มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕ ธรุการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑ 

  
 
 

 

 


