
  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
สรุปข่าวประจ าเดือนตุลาคม 2561 

* * * * * * * * * 
 

สหกรณ์ก าหนดจ่ายเงินบ าเหน็จ 60 ประจ าปี 2561 

สหกรณ์ก ำหนดจ่ำยเงินบ ำเหน็จ 60 ให้แก่สมำชิกที่มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่เกษียณอำยุกำรท ำงำนแล ะ
เกษียณอำยุก่อนก ำหนด จ ำนวน 124 คน เป็นจ ำนวนเงิน 1 ,167,000.00 บำท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลำคม 2561  

 
สหกรณ์ก าหนดจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษา ประจ าปี 2561 

จ ำนวนที่ขอทุนทั้งหมด 863 ทุน เป็น ทุนสงเครำะห์กำรศึกษำ   34 ทุน    
     ทุนส่งเสริมเรียนดี  199 ทุน   
1. หน่วยมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  269 รำย 
2. หน่วยมหำวิทยำลัยบูรพำ   147 รำย 
3. หน่วยมหำวิทยำลัยทักษิณ     56 รำย 
4. หน่วยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  162 รำย 
5. หน่วยมหำวิทยำลัยนเรศวร   204 รำย 
6. หน่วยมหำวิทยำลัยพะเยำ     25 รำย 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,187,000.00 บาท   
สมำชิกติดต่อขอรับเงินทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยำยน 2561 เป็นต้นไป ส่วนหนึ่งของ

นักเรียน นิสิต นักศึกษำ ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ ได้กล่ำวแสดงควำมรู้สึกที่ได้รับทุนกำรศึกษำ ดังนี้ 

 

ทุนการศึกษาบุตร 
ประเภททุนเรียนดี-ระดับประถมศึกษา 

เดก็หญิงกรวรรณ  โกหล ำ ชัน้ ป.4  
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม  

บตุร นำงละเอียด  โกหล ำ  สมำชิกเลขท่ี 718035- 010899 
หนว่ยมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  

“มีความรู้สึกดีใจมากคะ หนูจะตัง้ในเรียนให้ได้ทุนทุก ๆ ปี
ค่ะ” 

 



  

 

นำงสำวนิพพิทำ  สรุะพร  ปี 1 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

บตุร นำงสิริภคั  สรุะพร  สมำชิกเลขท่ี  710012-006211 
หนว่ยมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

“ดีใจมากคะที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของคนท่ีได้รับทุน เพราะว่า
ตนเองได้รับทุนนีม้าประมาณ 7 ปี แล้ว ก็หวังว่าทุนนีย้ังมีอีก

ต่อไปเร่ือย ๆ นะคะ ขอบคุณมากคะ” 

ทุนการศึกษาบุตร 
ประเภททุนเรียนดี-ระดับปริญญาตรี 

 
 

 
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ในสหกรณ์) 

ตำมข้อบังคับสหกรณ์  สมำชิกควรท ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์จะเป็นบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนก็ได้ เพื่อให้เป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ของสมำชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์  เมื่อตนเสียชีวิตแล้ว เช่น เงินทุนเรือนหุ้น เงินฝำก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน  
ตลอดจนเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรศพ  โดยท ำตำมลักษณะพินัยกรรมแบบธรรมดำหรือเขียนเองทั้งฉบับ  โดยขอแบบฟอร์ม
ได้ที่สหกรณ์และมอบให้สหกรณ์ถือไว้  สมำชิกอำจเปลี่ยนแปลงกำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ได้ โดยท ำเป็นหนังสือมอบไว้แก่
สหกรณ์ 

สมาชิกที่มิได้ท าหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ไว้ หากถึงแก่กรรม ทายาทจะต้องไปด าเนินการทางกฎหมาย เพื่อขอ 
ค าสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก จึงจะรับเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของสมาชิกจากสหกรณ์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

เรื่อง ก าหนดงวดการช าระหนี้เงินกู้สหกรณ์ 
* * * * * * * * 

 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ำกัด มีมติจำกกำรประชุมครั้งที่ 
12/2561 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2561  เปลี่ยนแปลงและก ำหนดเกี่ยวกับงวดกำรช ำระหนี้เงินกู้สหกรณ์ ดังนี้  

1. สมาชิกที่จะส่งค าขอกู้ใหม่ ในกรณีที่เงินกู้เดิมยังส่งช าระไม่หมด 
สมำชิกท่ีจะขอกู้เงินใหม่ ได้แก่ เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน เงินกู้ประเภทสำมัญ และเงินกู้พิเศษ 

โดยที่ยังมีหนี้เงินกู้เก่ำค้ำงอยู่ จะต้องส่งช ำระหนี้แต่ละประเภทมำแล้วไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด ดังนี้ 
(1) เงินกู้ฉุกเฉิน   ต้องส่งช ำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่ำ   1 งวด 
(2) เงินกู้สำมัญ   ต้องส่งช ำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่ำ   6  งวด 
(3) เงินกู้พิเศษ   ต้องส่งช ำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่ำ 12 งวด 

2. ก าหนดระยะเวลาส่งค าขอกู้ใหม่ ในกรณีช าระหนี้หมดแบบไม่ปรกติ 
ก ำหนดระยะเวลำส่งค ำขอกู้ใหม่ (ในกรณีช ำระหนี้หมดแบบไม่ปรกติ (ช ำระหนี้หมดก่อนครบก ำหนดตำมสัญญำ) 

โดยก ำหนดระยะเวลำที่จะส่งค ำขอกู้ใหม่หลังจำกช ำระหนี้หมดแล้ว ดังนี้ 
(1) เงินกู้ฉุกเฉิน   ต้องพักช ำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่ำ   1 เดือน 
(2) เงินกู้สำมัญ   ต้องพักช ำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่ำ   6 เดือน 
(3) เงินกู้พิเศษ   ต้องพักช ำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน 

เว้นแต่ การส่งช าระหนี้ครบตามก าหนดเวลาของสัญญากู้ยืม (กู้เงินได้ต่อเนื่อง) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 

ประกำศ ณ วันที่ 14 ตุลำคม 2561  
      สหกรณ์ออมทรัพย์ มศวจ ำกัด  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

เกณฑ์การพิจารณาอสังหาริมทรัพย์เพื่อค้ าประกันเงินกู้ 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ำกัด มีมติจำกกำรประชุมครั้งที่ 
12/2561 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2561  ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือค้ ำประกันเงินกู้ ดังนี้  

1. หลักทรัพย์ท่ีใช้ค้ าประกันเงินกู้ หมายถึง ที่ดินพร้อมอาคาร หรือที่ดินว่างเปล่า 
1.1 ต้องเป็นหลักทรัพย์ของสมำชิก ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จังหวัดกรุงเทพมหำนคร, จังหวัดนครนำยก, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัด
สงขลำ, จังหวัดพะเยำ, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว   

(2) จังหวัดที่มีเขตจังหวัดติดกับจังหวัดตำม (1)  
1.2 ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ติดทำงสำธำรณะ ถนนกว้ำงไม่ต่ ำกว่ำ 4 เมตร มีสำธำรณูปโภคพร้อม 

2 การประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน 
สหกรณ์ใช้รำคำประเมินของส ำนักประเมินรำคำทรัพย์สิน กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง และมติคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ำกัด 

3 การประเมินราคาที่ดิน (ยกเว้นที่ดินพร้อมอำคำรของโครงกำรบ้ำนจัดสรรพร้อมอยู่) ตำมเกณฑ์ดังนี้ 
3.1 ที่ดินที่มีอำคำรเป็นที่อยู่อำศัย (รวมถึงก ำลังจะปลูกสร้ำงอำคำรที่อยู่อำศัย) ให้ประเมินดังนี้ 

(1) พ้ืนที่ไม่เกิน 400 ตำรำงวำ ให้ประเมินรำคำไม่เกินร้อยละ 90 ของรำคำประเมิน ฯ 
(2) พ้ืนที่ส่วนที่เกิน 400 ตำรำงวำ ประเมินรำคำไม่เกินร้อยละ 60 ของรำคำประเมิน ฯ 

3.2 ที่ดินว่ำงเปล่ำ ตำมข้อ 1.1 (1) ประเมินรำคำไม่เกินร้อยละ 60 ของรำคำประเมิน ฯ 
3.3 ที่ดินว่ำงเปล่ำ ตำมข้อ 1.1 (2) ประเมินรำคำไม่เกินร้อยละ 50 ของรำคำประเมิน ฯ 

4 การประเมินราคาที่ดินว่างเปล่า 
สหกรณ์ประเมินรำคำจำกสภำพรอบที่ดิน โดยเฉพำะเรื่องสำธำรณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้ำ ประปำ ทำงระบำยน้ ำ และ
ต้องติดทำงสำธำรณะ สภำพทำงสำธำรณะ ถนนคอนกรีต ลำดยำง หรือลูกรัง ที่ส ำคัญต้องพบ (หมุด) หลักเขต กรณีท่ีดิน
ว่ำงเปล่ำ สมำชิกควรหำหลักเขตท่ีดินให้พบไว้ก่อนแล้ว 

5 การประเมินราคาที่พักอาศัยใหม่ ของโครงการบ้านจัดสรร ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์  
(1) บ้ำนพักอำศัย  ประเมินรำคำไม่เกินร้อยละ 90 ของรำคำขำยในโครงกำร 
(2) ห้องชุดพักอำศัย ประเมินรำคำไม่เกินร้อยละ 80 ของรำคำขำยในโครงกำร 
(3) อำคำรพำณิชย์ ประเมินรำคำไม่เกินร้อยละ 80 ของรำคำขำยในโครงกำร และต้องมีจ ำนวนอำคำรพำณิชย์ไม่น้อย

กว่ำ 25 อำคำรพำณิชย์ 

 
 
 
 



  

ข่าวจากภาพ 

 

  

วันที่ 16 กรกฎำคม 2561  คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ ำกัด จ ำกัด  ได้เข้ำเยี่ยม

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ำกัด ที่ ประสำนมิตร กรุ งเทพมหำนคร โดยมีนำยเฉลียว  พันธุ์สีดำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ำกัด ให้กำรต้อนรับ 

 

  

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ำกัด ร่วมเป็นเจ้ำภำพสวดพระอภิธรรม นำยชิ้น ใจเจริญ บิดำของ นำงสำวกมลทิพย์ ใจ

เจริญ เจ้ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว สำขำ มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี ในวันที่ 13 กันยำยน 2561 ณ วัดแจ้ง

เจริญดอน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 

 

 



  

 

 

วันที่ 3 ตุลำคม 2561  นำยเฉลียว  พันธุ์สีดำ กรรมกำรและเลขำนุกำรสหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสวัสดิกำร

ต่ำงๆ ให้แก่  นำงสำวพิมพ์นิภำ  โฆวำสินธุ์ และนำยชุมพล  โฆวำสินธุ์  ทำยำทของนำยเชิดศักดิ์  โฆวำสินธุ์พิกุล  สมำชิกเลขท่ี 

000660 หน่วยมหำวิทยำลัยนเรศวร สมำชิกถึงแก่กรรมเมื่อ วันที่ 18 สิงหำคม 2561 

 

วันที่ 26 กันยำยน 2561  นำงมณฑำ  อ่ ำช้ำง ผู้จัดกำรสำขำ เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่  นำง

กมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ  นำยนพดล  ใจเจริญ และนำงสำวกมลทิพย์  ใจเจริญ ทำยำทของนำยชิ้น  ใจเจริญ  สมำชิกเลขท่ี 

001204 หน่วยมหำวิทยำลัยบูรพำ  สมำชิกถึงแก่กรรมเมื่อ วันที่ 10 กันยำยน 2561 

 



  

 
 

 

วันที่ 26 กันยำยน 2561  นำงมณฑำ  อ่ ำช้ำง ผู้จัดกำรสำขำ เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่  นำง

ภัทรภร  สุริยพร  และนำยจักรพรรณ  สุริยพร ทำยำทของจักรพงษ์  สุริยพร  สมำชิกเลขท่ี 009184 หน่วยมหำวิทยำลัยบูรพำ  

สมำชิกถึงแก่กรรมเมื่อ วันที่ 7 กันยำยน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด 
ข่าวประจ าเดือนตุลาคม 2561 

* * * * * 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด (สสอ.มศว) 

1. สมำคมได้รับกำรจดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2555  
2. สมำคมฯ  มีสมำชิก ณ วันที่ 28 กันยำยน  2561  มีจ ำนวน 1,885 คน 
3. ฐำนะกำรเงินสมำคมฯ ประจ ำเดือน กันยำยน  2561 เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำคงเหลือ จ ำนวนเงิน 2,636,200 บำท    
4. สมำชิกสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-28 กันยำยน 2561 จ ำนวน 66 คน 
5. ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สมำชิกท่ีช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำเพื่อต่ออำยุสมำชิก สำมำรถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่ 

เว็บไซด์ www.swutcc.co.th 

-------- 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

1. สมำชิกสมำคม (สสอค.) ณ วันที่ 28 กันยำยน  2561  จ ำนวน  282,895 คน  
2. สมำชิกสมำคม (ศูนย์ มศว) ณ วันที่ 28 กันยำยน 2561  จ ำนวน 1,627 คน  
3. สมำชิกสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-28 กันยำยน 2561 มีผู้สมัคร 18 คน 
4. ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สมำชิกท่ีช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำเพื่อต่ออำยุสมำชิก สำมำรถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่เว็บ

ไซด์ www.swutcc.co.th   

-------- 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) 

1. สมำชิกสมำคม (สส.ชสอ.) ณ วันที่ 28 กันยำยน 2561   จ ำนวน 277,698 คน  
2. สมำชิกสมำคม (ศูนย์ มศว) ณ วันที่ 31 28 กันยำยน 2561  จ ำนวน  152 คน 
3. สมำชิกสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-28  กันยำยน  2561 จ ำนวน 6 คน 
4. ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สมำชิกท่ีช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำเพื่อต่ออำยุสมำชิก สำมำรถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่เว็บ

ไซด์ www.swutcc.co.th   

-------- 

 


