
 
 
ด้านการถือหุ้น 

1. การถือหุ้นสมาชิกทุกคนจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนของสมาชิก   
  ไม่เกิน 5,000.00 บาท ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 15 หุ้น เป็นเงิน 150.00 บาท 
  เกินกว่า 5,000.00 – 7,000.00 บาท ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 20 หุ้น เป็นเงิน 200.00 บาท 
  เกินกว่า 7,000.00 – 9,000.00 บาท ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 25 หุ้น เป็นเงิน 250.00 บาท 
  เกินกว่า 9,000.00 – 12,000.00 บาท ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 30 หุ้น เป็นเงิน 300.00 บาท 
  เกินกว่า 12,000.00 – 15,000.00 บาท ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 40 หุ้น เป็นเงิน 400.00 บาท 
  เกินกว่า 15,000.00 – 18,000.00  บาท ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 50 หุ้น เป็นเงิน 500.00 บาท 
  เกินกว่า 18,000.00 – 20,000.00  บาท ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 70 หุ้น เป็นเงิน 700.00 บาท 
  เกินกว่า20,000.00 บาท   ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น เป็นเงิน 1,000.00 บาท 

2. ส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกินเดือนละ 600 หุ้น (6,000.00 บาท) 
 3. ยื่นเรื่องพร้อมสำเนาใบจ่ายเงินเดือน ขอเพ่ิม - ลดหุ้นได้ทุกเดือน  
 4. งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อส่งไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือเป็นเงินไม่น้อยกว่า 200,000.00 บาท 
และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ทั้งในฐานะผู้กู้และ/หรือผู้ค้ำประกัน หรือมีหนี้สินไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวน 
ค่าหุ้นที่มีในสหกรณ์ 
  5. การให้ออกจากสหกรณ์ฯ ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

5.1 ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน 3 งวดติดต่อกัน หรือ 6 งวดไม่ติดต่อกัน 
5.2 นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
5.3 ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันที่เกิดบกพร่อง  ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.4 ค้างส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 2 งวด หรือ 3 งวดไม่ติดต่อกันสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ   
5.5 ไม่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ 
5.6 จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ 

 6. การสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ต้องรอ 1 ปี นับจากวันลาออกหรือให้ออกจากสหกรณ์ และต้อง
เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิขอกู้เงินได้ 
 
ด้านสินเชื่อ 

สหกรณ์ให้บริการเงินกู้  3 ประเภท คือ เงินกู้ฉุกเฉิน, เงนิกู้สามัญและเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
 1. เงินกู้ฉุกเฉิน ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.65 ต่อปี) 
 1.1 สมาชิกสามัญ 

ระยะเวลา 
การเป็นสมาชิก 

เท่าของ 
เงินได้รายเดือน* 

วงเงินไม่เกิน 
(บาท) 

งวดผ่อนไม่เกิน 
เงินคงเหลือ 

หลังหักงวดแรก 
(ร้อยละ) 

6 เดือน – 2 ปี 1 50,000.00 12 
10 

2 ปีขึ้นไป 2 100,000.00 12 

 
 
* เงินไดร้ายเดือน = เงินเดือน + พ.ส.ร. + เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน 



  1.2 สมาชิกสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการ สังกัด นย. 
 

ระยะเวลา 
การเป็นสมาชิก 

เท่าของ 
เงินได้รายเดือน* 

วงเงินไม่เกิน 
(บาท) 

งวดผ่อนไม่เกิน 
เงินคงเหลือ 

หลังหักงวดแรก 
(ร้อยละ) 

6 เดือน – 2 ปี 0.5 10,000.00 12 
10 

2 ปีขึ้นไป 1 20,000.00 12 

  สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ เมื่อผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาผ่อนชำระ หรือ 
ไม่น้อยกว่า 4 งวด  
 1.3 สมาชิกสมทบ 
  - สามารถกู้ฉุกเฉินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากสหกรณ์ โดยกู้สูงสุด  
ได้ไม่เกิน 100,000.00 บาท 

2. เงินกู้สามัญ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.65 ต่อปี) 
2.1 สมาชิกสามัญ  

 ผู้กู ้
• ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ขอกู้ และมีสิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมได้ตามจำนวนที่ขาด 
• ผ่อนชำระเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 65 ปี เว้นแต่กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝาก

ของผู้กูไ้ม่จำกัดอายุ 
 ผู้ค้ำประกัน 

• เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำสังกัด ทร. หรือเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.นย. หรือข้าราชการ
นอกประจำการผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ หรือตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู้ สอ.นย. เห็นสมควร 

• กู้ไม่เกิน 790,000.00 บาท ต้องมผีู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน 
• กู้ตั้งแต่ 800,000.00 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 
• กู้ตั้งแต่ 1,500,000.00 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 
• ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น ลูกจ้างประจำสังกัด ทร. และเจ้าหน้าที่ 

สอ.นย. ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
สิทธิการกู้เงินสามัญ 

 

ระยะเวลา 
การเป็นสมาชิก 

เท่าของ 
เงินได้รายเดือน* 

วงเงินไม่เกิน 
(บาท) 

งวดผ่อนไม่เกิน 
เงินคงเหลือ 

หลังหักงวดแรก 
(ร้อยละ) 

6 เดือน – 2 ปี 55 เท่า + หุ้น 1,500,000.00 150 
30 

2 ปีขึ้นไป 65 เท่า + หุ้น 2,500,000.00 180 
 

2.2 สมาชิกสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการ สังกัด นย. 
 ผู้กู ้

• มีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี เว้นผู้กู้ท่ีใช้ทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝากค้ำประกัน 

• ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ขอกู้ และมีสิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมได้ตามจำนวนที่ขาด 
* เงินไดร้ายเดือน = เงินเดือน + พ.ส.ร. + เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน 
 



• ผ่อนชำระเงินกู้ได้ไม่เกินอายุการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่เว้นแต่กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น 
และ/หรือเงินฝากของผู้กู้ไม่จำกัดอายุ 

ผู้ค้ำประกัน 
• เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำสังกัด ทร. หรือเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.นย. หรือข้าราชการ

นอกประจำการผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ หรือเป็น อส.ทพ.นย. หรือเป็นพนักงานราชการสังกัด นย.  
• หากเป็น อส.ทพ.นย. หรือพนักงานราชการสังกัด นย. ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี  
• ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ อส.ทพ.นย. หรือพนักงานราชการสังกัด 

นย. ค้ำประกันได้ไม่เกินอายุการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่ 
• กู้ตั้งแต่ 50,000.00 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 
• กู้ตั้งแต่ 75,000.00 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 
• กู้ตั้งแต่ 100,000.00 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 

และต้องเป็นข้าราชการประจำการ หรือลูกจ้างประจำสังกัด ทร. หรือ จนท.สอ.นย. หรือเป็น
ข้าราชการนอกประจำการผู้รับเบี้ยหวัดและบำนาญอย่างน้อย 1 คน  

สิทธิการกู้เงินสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการ สังกัด นย. 
ระยะเวลา 

การเป็นสมาชิก 
เท่าของ 

เงินได้รายเดือน* 
วงเงินไม่เกิน(บาท) งวดผ่อนไม่เกิน 

6 เดือน – 2 ปี 5 50,000.00 36 

2 ปี – 5 ปี 10 100,000.00 60 

5 ปีขึ้นไป 15 150,000.00 84 
 

2.3 การค้ำประกันเงินกู้สามัญ 
2.3.1 บุคคลค้ำประกัน คิดสิทธิการค้ำเท่ากับสิทธิการกู้ แต่ไม่รวมค่าหุ้น 
2.3.2 กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นและ/หรือเงินฝากสหกรณ์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 

2.4 ต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิหลังจากหักหนี้สินทุกประเภทแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน 
2.5 ส่งชำระแล้ว 18 งวด สามารถกู้ใหม่ได้ 
2.6 หลักประกันเสริม (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 

 2.6.1 ประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ คิดทุนประกัน ดังนี้ 
   2.6.1.1 วงเงินกู้ – ค่าหุ้น – เงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน – เงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต 
         =   วงเงินที่จะต้องทำประกัน 
  2.6.1.2 ระยะเวลาคุ้มครองร้อยละ 75 ของระยะเวลาผ่อนชำระ 
 หรือ 2.6.2 สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
หรือ สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)  และ สมัครเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
โดยหากเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จะได้รับมีจำนวนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดสมาชิกต้องทำประกันชีวิตเพ่ิมเติมตามจำนวนที่ขาด 

* เงินไดร้ายเดือน = เงินเดือน + พ.ส.ร. + เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน 
 



หลักประกันเสรมิ (กรณีกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 

หลักประกันเสริม วงเงินคุ้มครองเงินกู้ การชำระเงิน ความคุ้มครองเมื่อ
เสียชีวิต 

(1) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์*** 
1.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) 
1.2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) 

สสอท. = 500,000.00 บาท 
สส.ชสอ. = 550,000.00 บาท 
(2 สมาคม = 1,050,000.00 บาท) 

ค่าสมัคร 4,500.00 บาท/สมาคม (โดยประมาณ) 
1. ชำระเป็นเงินสด 
2. กู้ฉุกเฉินเพ่ือสมัครฌาปนกิจ (จะหักชำระคืน

จากเงินกู้สามัญ) ต้องต่อสมาชิกภาพรายปี โดยจะหัก
เงินปันผลฯ ส่งสมาคมทุกปี 

ได้รับ 600,000.00 บาท/สมาคม 
ตลอดสมาชิกภาพสมาคม 

(2) ประกันชีวิต (เลือกทำ 1 บริษัท) 
2.1 บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า จำกัด (มหาชน) 
2.2 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
2.3 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
2.4 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

ทุนประกันตามจริง (1) 
เบี้ยประกัน 

หักจากเงินกู้สามัญครั้งเดียว ณ วันจ่ายเงินกู้สามัญ 
ตามทุนประกันทีท่ำ 

ซึ่งจะลดลงตามหนี้เงินกู้ที่ลดลง 

 
 
 
 

 
* สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ = ร้อยละ 50 ของทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ (สูงสุดไม่เกิน 50,000.00 บาท) 
** สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ตามอายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 120,000.00 บาท (สูงสุดเป็นสมาชิก 24 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 120,000.00 บาท) 
*** เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอท. คุ้มครอง 500,000.00 บาท และ สส.ชสอ. คุ้มครอง 550,000.00 บาท (เริ่ม 1 พ.ย.62) 

ทุนประกัน (1) = จำนวนเงินกู้ – ทุนเรือนหุ้น – สวสัดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน* – สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต** – สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์***(ถ้ามี) 



  2.7 เงินกู้สามัญ และเงินกู้สามัญเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (อัตราดอกเบี้ย เริ่ม 1 ม.ค.64) 
 

ประเภทเงินกู้สามัญ 
ระยะเวลา 

การเป็นสมาชิก 
จำนวนเงินกู้ 

วงเงินกู้สูงสุด  
(บาท) 

การผ่อนชำระสูงสุด 
(งวด) 

ดอกเบี้ย 
 (ร้อยละ) 

เงินคงเหลือ 
หลังหักงวดแรก

(ร้อยละ) 

1. กู้สามัญ (ต้องชำระสัญญาเดิมครบ 18 งวด) 

6 เดือน – 2 ปี 
 

2 ปีขึ้นไป 

55 เท่า +หุ้น 
 

65 เท่า + หุ้น 

1,500,000.00 
 

2,500,000.00 

150 
 

180 
5.65 30 

2. กู้สามัญชำระหนี้ธนาคาร  
   (ไม่จำกัดงวดการชำระสัญญาเดิม) 

3. กู้สามัญรวมเงินเพ่ิมรายเดือนอื่น ๆ  

   (ต้องชำระสัญญาเดิมครบ 18 งวด) 

4. กู้สามัญเพ่ือการดำรงชีพ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน - 600,000.00 180 5.65 30 

5. กู้สามัญช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 
   กรณีรับโอนหนี้ค้ำประกันจากผู้กู้ 

ตามหนี้ค้ำประกันคงเหลือ + เบี้ยประกัน 300 1 เหลือพอชำระ 

6. กู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามราคาจริง 80,000.00 60 4.65 30 

7. กู้สามัญเพ่ือซื้อจักรยาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามราคาจริง 60,000.00 60 4.65 30 

8. กู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ตามค่าใช้จ่าย 
ตลอดหลักสูตร 

ไม่เกิน 50,000.00 60 

4.65 30 ไม่เกิน 100,000.00 84 

100,000.00 ขึ้นไป 120 

9. กู้สามัญเพ่ือแปลงหนี้ใหม่  
   (เฉพาะผู้กู้พิเศษฯ แต่สิทธิไม่ผ่าน) 

ชำระสามัญแล้ว 
18 งวด 

ตามหนี้สามัญเดิม 
+ เบี้ยประกัน 

- 360 5.15 30 



2.8 มาตรการสมาชิกหลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง 

2.8.1 งดให้สินเชื่อประเภทกู้ฉุกเฉิน 

2.8.2 งดให้สิทธิค้ำประกันเงินกู้สามัญทุกประเภท เว้นแต่จะขอกู้ใหม่ 
2.8.3 ชะลอการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจนกว่าจะแก้ไขหลักประกัน 

2.8.4 ต้องถือหุ้นตามเกณฑ์โดยยึดถือตามเงินได้รายเดือน 

2.8.5 หาคนค้ำรายใหม่ได้แต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้สิทธิค้ำเป็นกรณีพิเศษได้เป็นการชั่วคราว 
2.9 มาตรการสมาชิกที่ไม่จัดทำหลักประกันเสริม 

2.9.1 งดให้สินเชื่อทุกประเภท 

2.9.2 งดใหส้ิทธิการค้ำประกันเงินกู้สามัญทุกประเภท เว้นแต่จะขอกู้ใหม่ 
2.9.3 นำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกที่ไม่จัดทำหลักประกันฯ มาจัดทำประกันชีวิต

คุ้มครองเงินกู้ หรือจัดทำหลักประกันเสริมอื่นท่ี สอ.นย.กำหนดขึน้ 

3. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี) 
 ผู้กู้ 

1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
2. ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ขอกู้ และไม่น้อยกว่า 50,000.00 บาท มีสิทธิซื้อหุ้น

เพ่ิมได้ตามจำนวนที่ขาด 
3. ผ่อนชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน 360 งวด และผ่อนได้ถึงอายุ 70 ปี เว้นแต่กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ 

ทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากของผู้กู้ไม่จำกัดอายุ 
 หลักประกัน  

1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน 
2. หุ้น ใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นที่มีอยู่, เงินฝาก ใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกิน 

ร้อยละ 90 ของเงินฝากที่มีอยู่ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากสถาบันการเงิน 
 หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 

1. วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 4,000,000.00 บาท  

2. ไม่เสียค่าธรรมเนียมการจดจำนองร้อยละ 1 
3. เบิกค่าเช่าซื้อได้ (เฉพาะผู้มีสิทธิ) 
4. หลักประกันต้องอยู่ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 

 
  



4. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 
การส่งเงินงวดชำระหนี้ของ สอ.นย.มี 2 แบบ คือ แบบคงต้น และแบบคงยอด มีลักษณะที่แตกต่างกัน 

ดังนี้ 
1. แบบคงต้น คือ การส่งชำระหนี้ เงินกู้เป็นเงินต้นคงที่พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ลดลงทุกเดือน  

เป็นผลให้เงินที่ส่งชำระลดลงทุกเดือน  
ข้อดี คือ เงินต้นจะลดลงมากกว่า และดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะน้อยกว่า การส่งชำระหนี้แบบคงยอด 
2. แบบคงยอด คือ การส่งชำระหนี้เงินกู้เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกเดือน โดยเงินต้น

จะลดลงน้อยในระยะแรกท่ีส่งชำระ  
ข้อดี คือ การส่งชำระหนี้เงินกู้รายเดือนจะน้อยกว่า ทำให้คำนวณวงเงินกู้ได้มากกว่าแบบคงต้น 
ทั้งนี้ ไม่ว่าสมาชิกจะเลือกการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้แบบคงต้นหรือแบบคงยอด สหกรณ์จะคิด

ดอกเบี้ยเงินกู้ แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เท่านั้น 
ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก คือ ดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนเงินต้นคงเหลือในแต่ละเดือน 

โดยดอกเบี้ยจะลดลงตามจำนวนเงินต้นที่ลดลง 

วิธีคำนวณดอกเบี้ย = (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวด)/365 วัน 
ดังนั้น หากเราจ่ายเงินต้นมากเท่าไร หรือมีการชำระหนี้เงินต้นเพ่ิมเติมระหว่างเดือนมากเท่าไร 

จำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะลดลงมากเท่านั้น 

ตัวอย่าง  สมาชิกกู้สามัญ จำนวน 500,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.65% ต่อปี ผ่อนชำระ 10 ปี 
(120 งวด) การคิดเงินงวดชำระหนี้เดือน มิ.ย. ซึ่งมีระยะเวลา 30 วัน เป็นดังนี้ 

 ดอกเบี้ยงวดแรกทั้งแบบคงต้น และคงยอด    
 (500,000.00 x 5.65% x 30 ) /365 = 2,322.00 บาท 

การส่งเงินงวดชำระหนี้แบบคงต้น (เงินต้นคงท่ี + ดอกเบี้ย) 
วิธีคำนวณเงินต้นคงท่ี = จำนวนเงินกู้/จำนวนงวด (ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มสิบ) 

เงินต้นคงท่ี 
500,000.00/120 = 4,167.00 บาท (งวดละ 4,170.00 บาท เว้นงวดสุดท้าย 3,770.00 บาท) 

ดังนั้น เงินงวดชำระหนี้ (เงินต้น + ดอกเบี้ย) คือ 4,170.00 + 2,322.00 = 6,492.00 บาท 

*ดอกเบี้ยเงินกู้งวดถัดไปจะคำนวณจากเงินต้นคงเหลือ คือ 500,000.00 – 4,170.00 = 495,830.00 บาท 

การส่งเงินงวดชำระหนี้แบบคงยอด 
จำนวนเงินชำระต่องวดจะใช้โปรแกรมในการคำนวณ หรือ 

วิธีคำนวณเงินงวดแบบคงยอด = จำนวนเงินกู้/((1-(1/(1+(อัตราดอกเบี้ยต่อปี/12)) 
ยกกำลังด้วยระยะเวลาผ่อนชำระ))/(อัตราดอกเบี้ยต่อปี/12)) (ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มห้าหรือสิบ) 

เงินงวดคงยอด 
500,000/((1-(1/(1+(5.65%/12))^120))/(5.65%/12)) = 5,463.55 บาท (งวดละ 5,465 บาท) 
ดังนั้น สมาชิกจะส่งเงินงวดชำระหนี้เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย รวมเท่ากันทุกเดือน คือ 5,465 บาท 

เงินต้นที่หักชำระในงวดแรก คือ 5,465 – 2,322 = 3,143 บาท 
*ดอกเบี้ยเงินกู้งวดถัดไปจะคำนวณจากเงินต้นคงเหลือ คือ 500,000 – 3,143 = 496,857 บาท  



ด้านการเงิน 
สหกรณ์ให้บริการเงินรับฝากสมาชิก  ดังนี้ 

1. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 2.50%) เริ่มใช้ 1 ส.ค.64 
1.1 ปัจจุบัน สอ.นย. งดเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ แต่ยังคงใช้ในปัจจุบัน 
1.2 ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000.00 บาท จึงจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้และปรับ

ดอกเบี้ยทบเป็นเงินฝากทุกเดือน  
1.3 จำกัดการถอนเงินเดือนละ 1 ครั้ง หากถอนมากกว่า 1 ครั้งภายในเดือน สหกรณ์คิด

ค่าธรรมเนียม 2% ของเงินที่ถอน ขั้นต่ำ 100.00 บาท 
1.4 จำกัดวงเงินรับฝาก 30,000.00 บาท/เดือน/บัญชี ฝากสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/บัญชี หรือ

เป็นไปตามประกาศ สอ.นย. 

2. เงินรับฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ย 2.50%) เริ่มใช้ 1 ส.ค.64 
2.1 เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100.00 บาท 
2.2 สามารถเข้าร่วมโครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข (ตัดเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก) ขั้นต่ำ 200.00 บาท 
2.3 จำกัดวงเงินรับฝาก 30,000.00 บาท/เดือน/บัญชี ฝากสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/บัญชี และ 

ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน 
2.4 ปรับดอกเบี้ยทบเป็นเงินฝาก ทุกสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกปี 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์สินทวี  (อัตราดอกเบี้ย 1.00%) เริ่มใช้ 1 ส.ค.64 
3.1 เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100.00 บาท 
3.2 ไม่จำกัดวงเงินฝากต่อเดือน ฝากสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท/บัญชี และไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

ในการถอนเงิน 
3.3 ปรับดอกเบี้ยทบเป็นเงินฝาก ทุกสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกปี 

 
 
ด้านการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  
 เงินปันผล  

1. จ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี (ตามที่กฎหมายกำหนด) ของค่าหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิกแต่ละคน  
2. การคำนวณเงินปันผลให้คิดตามส่วนของระยะเวลาในการคำนวณเงินปันผล ถ้าชำระค่าหุ้นวันที่ 1-7 

ของเดือนจะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนนั้น ถ้าชำระค่าหุ้นวันที่ 8 – วันสิ้นเดือนจะคิดเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป 
 เงินเฉลี่ยคืน   
 1. คิดจากยอดรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ในรอบปี ตามอัตราที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเห็นสมควร  ใน
แต่ละปีบัญชี 
 2. สมาชิกท่ีผิดนัดการชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด  จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น 
 การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (สมาชิกต้องแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี) 

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกขอเปลี่ยนแปลง (ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร ที่มีเลขบัญชี 10 หลักเท่านั้น) 
2. โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย. 
3. กรณีเป็นสมาชิก สสอท. และ สส.ชสอ. สมาชิกสามารถนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี  

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฌาปนกิจฯ ได้ 
 



 

สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก 
 สหกรณ์จะจ่ายเป็นเงิน 1,500.00 บาท ต่อทายาทใหม่ 1 คน สมาชิกขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน 
นับตั้งแต่วันเกิดบุตรของสมาชิก โดยแนบเอกสารดังนี้ 

1. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก และบุตร 2. สำเนาสูติบัตร  3. สำเนาทะเบียนสมรส 
4. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก  5. สำเนาบัญชีธนาคาร/สำเนาบัญชีเงินฝาก สอ.นย. (กรณีให้โอน)
6. เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า 

สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก 
 สหกรณ์จะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิกที่เข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในของสถานพยาบาล อัตรา
คืนละ 300.00 บาท แต่ไม่เกิน 1,500.00 บาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล โดยแนบเอกสารดังนี้ 

1. หลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือใบเสร็จรับเงิน และระบุระยะเวลาให้ชัดเจน 
2. เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า 

สวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน 
 สหกรณ์จะจ่ายเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
เป็นคนไข้ในของสถานพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน รายละ 2,000.00 บาท 

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
คุณสมบัติทั่วไป 
 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ในปีที่ขอรับทุน 
สมาชิก 1 คน ขอรับทุนได้ปีละ 1 ประเภท ประเภทละ 1 ทุน และไม่เกิน 2 ปี ติดต่อกัน กรณีบิดา และมารดาเป็น
สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนในปีนั้นเพียงคนเดียว กรณี บิดา มารดา หย่าขาดจากการสมรส และได้แบ่งแยกการปกครอง
ดูแลบุตรแต่ละคน ให้มีสิทธิขอรับทุนสำหรับบุตรที่อยู่ในการปกครองดูแลของตนเอง สมาชิกเสนอขอรับทุน
โดยตรงที่ สอ.นย. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกแบ่งเป็น 2 ประเภท 

ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา  (พิจารณาสมาชิกท่ีมีรายได้น้อยโดยถือตามเงินได้รายเดือน) 
ระดับอนุบาล  2,000.00 บาท ระดับประถมศึกษา  2,500.00 บาท 
ระดับมัธยมศึกษา 3,000.00 บาท ระดับ ปวช.   3,500.00 บาท 
ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 4,000.00 บาท 

ประเภททุนเรียนดี (พิจารณาโดยใช้ผลการศึกษาเฉลี่ย 1 ปีการศึกษาก่อนปีที่ขอรับทุนฯ) 
ระดับประถมศึกษา  3,500.00 บาท ระดับมัธยมศึกษา  4,000.00 บาท 

ระดับ ปวช.     4,500.00 บาท ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 5,000.00 บาท  

 

 



สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
 การสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  เช่น ประสบอัคคีภัย, วาตภัย, อุทกภัย และ ธรณีพิบัติภัย เสนอ
รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ประสบ 
ภัยพิบัต ิมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 30,000.00 บาท ขึ้นไป ให้การสงเคราะห์รายละ 4,000.00 บาท 
หลักฐานที่ประกอบคำขอยื่นรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 

1. บันทึกของเจ้าพนักงานสอบสวน หรือรายการประเมินความเสียหายจากเจ้าพนักงานปกครองท้องที ่
2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่สูญหาย หรือเสียหาย 
3. คำรับรองจาก ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า 
4. ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย  
5. หลักฐานแสดงว่าทรัพย์สินที่เสียหายเป็นสินสมรส 

 
 
 
 
 

 
 
สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก 
 จ่ายให้สมาชิกที่เกษียณอายุ  หรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจากงาน โดยมีอายุการเป็นสมาชิก
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี วิธีการคำนวณเงินสวัสดิการ ดังนี้ 

1. ปีที่ 10 – 20 คำนวณให้ปีละ 100.00  บาท 
2. ปีที่ 21 – 30 คำนวณให้ปีละ 150.00 บาท 

3. ปีที่ 31 ขึ้นไป คำนวณให้ปีละ 200.00 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000.00 บาท 

เสนอรายงานขอรับเงินสวัสดิการได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งฯ 

สวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก 
 ในวันขึ้นปีใหม่แต่ละปี สอ.นย. จะจ่ายเงินสวัสดิการเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี 
เงินฝากของสมาชิก หรือซื้อสิ่งของให้แก่สมาชิก จำนวนเงินเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต 
1. บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร  ยกเว้นบุตรบุญธรรม เสียชีวิต ช่วยเหลือค่าจัดการศพ 1,500.00 บาท 
2. จ่ายเพ่ิมกรณีจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. ไม่เกิน 1,000.00 บาท (มีใบเสร็จรับเงินและภาพถ่ายพวงหรีด) 
3. เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า ภายใน 60 วัน นับจากวันที่

เสียชีวิต หากพ้นกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต 
1. ช่วยเหลือค่าจัดการศพ 1,500.00 บาท 
2. จ่ายเพ่ิมกรณีจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. ไม่เกิน 1,000.00 บาท (มีใบเสร็จรับเงินและภาพถ่ายพวงหรีด) 
3. ผู้รับโอนประโยชน์แจ้งความจำนง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต หากพ้นกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

 



สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 
 สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าหุ้นของผู้กู้ ณ วันที่สหกรณ์โอนหนี้ให้แก่  
ผู้ค้ำประกัน แต่ไม่เกิน 50,000.00 บาท และไม่เกินหนี้สินคงเหลือหลังจากนำเงินค่าหุ้น เงินฝากและสิทธิเรียกร้อง
ที่ผู้กู้ หรือบุคคลในครอบครัว หรือทายาทมีอยู่ในสหกรณ์ รวมถึงเงินประกันชีวิต หรือเงินประกันหนี้ หรือ 
เงินสงเคราะห์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร และ/หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มาหักชำระหนี้แล้ว 

สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต 

(ผู้รับโอนประโยชน์ติดต่อขอรับสวัสดิการที่ สอ.นย. ภายใน 60 วัน) 
 
จ่ายเพิ่ม  (ผู้รับโอนประโยชน์ติดต่อขอสวัสดิการภายใน 120 วัน)   
 1. “เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน” จ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ิม 30,000.00 บาท  
 2. “เสียชีวิตสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน” จ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ิม 15,000.00 บาท  
 
หมายเหตุ   กรณีสมาชิกเสียชีวิตก่อนครบกำหนดเวลาแจ้งความจำนงขอรับสิทธิ  ให้ผู้รับโอนประโยชน์ หรือ 
ทายาทแจ้งความจำนงขอรับสวัสดิการแทน ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 
1. สวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก  2. สวัสดิการเพ่ือบำเหน็จสมาชิก 
3. สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต 4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก
   

 

จำนวนปีท่ีเป็นสมาชิก 
เงินสงเคราะห์ 

จัดการศพสมาชิก 
เงินสงเคราะห์ครอบครัว 

สมาชิกที่เสียชีวิต 

1. น้อยกว่า 3 ปี  
 
 

10,000.00 บาท 
 
 
 

20,000.00 บาท 
2. ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี 40,000.00 บาท 
3. ตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปี 60,000.00 บาท 
4. ตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก 

ปีละ 5,000.00 บาท 
แต่ไม่เกิน 120,000.00 บาท 



สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการดำรงชีพแก่สมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุสูญเสีย 

อายุการเป็นสมาชิก 

น้อยกว่า 3 ปี 
ตั้งแต่ 3 ปี 

แต่ไม่ถึง  7 ปี 
ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป 

ในเวลาปกติ (สมาชิก หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้อนุบาลติดต่อขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน) 
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  10,000.00 บาท

บาท 
20,000.00 บาท 30,000.00 บาท 

2. บาดเจ็บ, เจ็บป่วยจนสูญเสยีอวัยวะ  
6,000.00 บาท 

 
12,000.00 บาท 

 
18,000.00 บาท - แขนขาดข้างหนึ่ง (เหนือข้อมือขึ้นไป) 

    - ขาขาดข้างหนึ่ง (เหนือข้อเท้าขึ้นไป)    5,000.00 บาท 10,000.00 บาท 15,000.00 บาท 
- ตาบอดข้างหนึ่ง   5,000.00 บาท 10,000.00 บาท 15,000.00 บาท 

- - สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์   8,000.00 บาท 16,000.00 บาท 24,000.00 บาท 
- หูหนวกข้างหนึ่ง   5,000.00 บาท 10,000.00 บาท 15,000.00 บาท 
- สูญเสียอวัยวะหลายส่วน เมื่อรวมกัน 10,000.00 บาท 20,000.00 บาท 30,000.00 บาท 

- สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ในข้อ 1. แล้ว หมดสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ในข้อ 2. 

* สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ในข้อ 2. 
แล้วหากต่อมาเป็นผู้ทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงยังมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพิ่ม 

    ในข้อ 1. 

10,000.00 บาท 20,000.00 บาท 30,000.00 บาท 

ในเวลาฉุกเฉินจา่ยเพิ่ม (สมาชกิ หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้อนุบาล ติดต่อขอรับสวสัดิการภายใน 120 วัน)
วัน) 1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน  

จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ิม 20,000.00 บาท 
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน  

จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ิม 10,000.00 บาท 
 


