
 

 สหกรณน์ั้นพึ่งได ้   

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก เสร็จสิ้นจากการเดินทางกลับภูมิล าเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
กันแล้ว ท่านสมาชิกเป็นอย่างไรกันบ้างคะ คงมีความสุขกันถ้วนทั่ว ได้อิ่มบุญ ชุ่มฉ่ าในน้ าใจไมตรีที่คนไทย
มีต่อกัน และช่ืนฉ่ าใจในความรักของครอบครัวที่ได้รดน้ าด าหัวขอพรจากท่านผู้ใหญ่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นะคะ นอกจากนี้ในเดือนที่แล้ว สอ.นย. ได้เขียนบทความกล่าวถึงการช่วยเหลือตนเองของท่านสมาชิก 
โดยเชิญชวนให้ท่านสมาชิกรู้จักการเก็บออมเป็นเงินรับฝากและเก็บออมในรูปของเงินค่าหุ้นเพื่อความสุข
ของท่านสมาชิกและครอบครวักันไปแล้ว  ส าหรับในเดือน พ.ค.นี้ บุตรหลานของท่านสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะ
เปิดเทอมกันแล้วนะคะ จะต้องจ่ายค่าชุด ค่าเทอม ค่าหอ อื่น ๆ จิปาถะกันอีกแล้ว หรือสมาชิกบางท่านที่
พาบุตรหลานของท่านตระเวนสอบเข้าโรงเรียนนายร้อย ซึ่งบุตรหลานของท่านสมาชิกบางท่านเรียนเก่ง
มากสามารถสอบติดทั้ง ๔ เหล่าทัพ ซึ่งในการสอบรอบ ๒ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ การสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกายและการตรวจโรคนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เดินทางและค่าที่พักอีกจ านวนไม่น้อย รายรับเริ่มจะไม่พอกับการใช้จ่ายกันแล้วใช่ไหมคะ ท่านสมาชิกที่มี
เงินฝากเก็บออมไว้กับสหกรณ์ก็สามารถมาถอนไปใช้จ่ายได้ ส่วนท่านสมาชิกที่เดือดร้อนก็สามารถมากู้กับ
สหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ ตามค ากล่าวที่ติดไว้ด้านหน้าห้องการเงินของ สอ.นย. ว่า มีเงิน   
มาฝาก ทุกข์ยากมาถอน เดือดร้อนมากู้ ไม่รู้มาถาม 

เมื่อกล่าวถึงบุตรหลานของท่านสมาชิกและการเปิดเทอมแล้ว ท าให้อดกล่าวถึงการมอบ
สวัสดิการดี ๆ เกี่ยวกับทุนการศึกษาบุตรของท่านสมาชิกไม่ได้ ส าหรับในปี ๒๕๖๑ นี้  สอ.นย. จะจ่าย
ทุนการศึกษาบุตรเลื่อนออกไปอีก ๒ เดือน จากเดิม สอ.นย. มอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ในช่วงเดอืน มิถุนายน ของทุกปี ปรับเปลี่ยนเป็นเดือน สิงหาคม ทั้งนี้เนื่องจาก สอ.นย. ได้ปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกจากเดิมที่มีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเดียว เพิ่มเติม
ประเภททุนเรียนดีข้ึนมาอีกประเภทหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความหลากหลาย ท่านสมาชิกที่มีบุตรเรียนดีสามารถ
เลือกขอรับทุนฯ ได้ ซึ่งทุนเรียนดีนั้นต้องใช้หนังสือรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาฉบับจริง หรือสมุด
รายงานประจ าตัวนักเรียน หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักศึกษา ดังนั้นจึงท าให้ต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป
ในการขอรับเอกสารจากทางโรงเรียน ซึ่งจะต้องรอให้บตุรของทา่นจบการศึกษาในแต่ระดับช้ันให้เรยีบรอ้ย
เสียก่อน ทั้งนีเ้พื่อน าเอกสารมาประกอบการขอรับสวัสดิการดังกลา่ว ส าหรับในปีนี้ ทาง สอ.นย. จะแจ้งให้
สมาชิกยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการทุนเพื่อการศึกษาฯ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้นะคะ ขอให้ท่าน
สมาชิกคอยติดตามข่าวสารนะคะ เพราะ ๑ ปี มีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งจากปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 
สอ.นย.มอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จ านวน ๕๔๐ ทุน เป็นเงิน ๑,๖๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่ง
ประกอบด้วย เงินสวัสดิการของ สอ.นย. จ านวน ๑,๕๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท เงินบริจาคของบริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินบริจาคของบริษัท ไทยประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส าหรับในปี ๒๕๖๑ นี้ สอ.นย. ได้รับการจัดสรรก าไรสุทธิจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกจ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และคาดว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทประกันทั้ง ๒ บริษัท
อีกเช่นเดิม ท าให้ท่านสมาชิกจะได้รับสวัสดิการประเภทนี้ได้มากยิ่งข้ึนและทั่วถึง ซึ่งจ านวนเงินของ
ทุนการศึกษาแต่ละระดับช้ันนั้นแบ่งได ้ดังนี้ 

๑. ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 ๑.๑ ระดับอนุบาลศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๑.๒ ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท 
 ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
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ประชาสัมพันธ์ 

๑. สอ.นย.ให้บริการรับฝากเงินและรบัช าระหนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สอ.นย.
ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. และกรุณาติดต่อแจง้ใหเ้จ้าหน้าที่ สอ.นย.ทราบด้วยทุกครัง้ทีท่ ารายการ 

๒. การฝาก – ถอนเงินท่ีถูกต้อง สมาชิกควรตรวจนับเงินและตรวจดูรายการในสมุดคู่ฝากทุกครั้งที่
เจ้าหน้าที่ท ารายการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนออกจากส านักงาน สอ.นย.    

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

๔. ยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ ได้ภายในเดือน พ.ค .๖๑ น้ี 
สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายธุรการ สอ.นย. 

 ๑.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท 
 ๑.๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับปริญญาตรี ทุนละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ๒. ประเภททุนเรียนดี แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 
  ๒.๑ ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท 
  ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ  ๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ๒.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ  ๔,๕๐๐.๐๐ บาท 
  ๒.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับปริญญาตรี ทุนละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ส าหรับบุตรของท่านสมาชิกที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อาจต้องใช้งบประมาณใน
การศึกษาจ านวนมาก ทาง สอ.นย. มีเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่อัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าเงินกู้สามัญ
ปกติร้อยละ ๑ ซึ่งนอกเหนือจากการศึกษาของบุตรแล้ว ยังรวมถึงการศึกษาของตัวสมาชิกเองและคู่สมรส
อีกด้วย ซึ่งสมาชิกผู้ขอกู้จะต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร หรือเอกสารแสดงความเกี่ยวพันของผู้ที่ศึกษา และหนังสือรับรองการ
เป็นนักศึกษา หรือหลักฐานการลงทะเบียน รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งออกให้โดย
สถานศึกษา หรือประกาศ หรือระเบียบการ หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร หรือหลักฐานอื่นใน
ท านองเดียวกันเพื่อยื่นเรื่องขอกู้เงินต่อสหกรณ์ โดยสมาชิกที่สามารถยื่นเรื่องกู้ได้นั้นต้องเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ เดือน  สมาชิกต้องมีเงินคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินได้
รายเดือน ผ่อนช าระเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด รวมไม่เกิน ๑๒๐ งวด และส าหรับท่าน
สมาชิกที่ส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ งวด สามารถยื่นกู้
ใหม่ได้ ท่านสมาชิกท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสินเช่ือของ สอ.นย. ค่ะ 
 จากที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกรรมสหกรณ์ จะเห็นได้ว่า 
สอ.นย. ของเราสามารถเป็นทีพ่ึ่งใหก้ับทา่นสมาชิกได้  ไม่ว่าท่านสมาชิกจะผู้ที่มีความเปน็อยู่ดีคือมีเงินมาก
และเหลือ ก็สามารถน ามาเก็บออมหรือฝากกับสหกรณ์เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคตได้ ซึ่งสหกรณ์จะให้
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่พอประมาณ ส าหรับผู้ที่เดือดร้อนก็
สามารถมากู้ยืมไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครอบครัวได้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจ่ายเมื่อหักอัตราเงิน
เฉลี่ยคืนแล้วอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกจ่ายต่ ากว่าการกู้เงินจากธนาคารมาก รวมทั้งมีสวัสดิการดี ๆ เพื่อตอบ
แทนหรือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ดังนั้นการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น ทุกท่านจะต้องยึด
มั่นในอุดมการณ์ของสหกรณ์ซึ่งคือการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง จึงจะท า
ให้สหกรณ์มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า และสมาชิกทุกท่านมีความสุขบนความกินดี อยู่ดี ไดใ้นอนาคต    

            “สหกรณ์น้ันพ่ึงได้ หากต้ังใจร่วมอุดมการณ์”  
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 สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพิ่มเติมได้ที่............  

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 โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑หรือ ๒๒ 

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

 


