




คุณสมบัติ สิทธิทีได้รับ คุณสมบัติ สิทธิทีได้รับ

1.  เงินปันผล   ปันผลยอ้นหลงั  3  ปี อตัรา   ปันผลยอ้นหลงั  3  ปี อตัรา

      ปี  2558 7.00%       ปี  2558 5.90%

      ปี  2559 7.00%       ปี  2559 5.72%

      ปี  2560 7.00%       ปี  2560 5.34%

2.  เงินเฉลียคืน   เงินเฉลียคืนใหก้บัสมาชิกทีไดกู้เ้งิน อตัรา    เงินเฉลียคืนใหก้บัสมาชิกทีไดกู้เ้งิน อตัรา

     (เฉลียคืนเฉพาะเงินกูส้ามญั       ปี  2558 9.50%       ปี  2558 10.00%

    เงินกูฉุ้กเฉิน และเงินกูหุ้น้       ปี  2559 9.50%       ปี  2559 10.00%

    ตนเอง)       ปี  2560 9.50%       ปี  2560 10.00%

3.  สมาชิกถึงแก่กรรม -เป็นสมาชิก   ตงัแต่    1-5  ปี 50,000  บาท -เป็นสมาชิก  ตงัแต่    1-15  ปี -ไดรั้บปีละ  2,000  บาท

-เป็นสมาชิก   ตงัแต่    5-10  ปี 75,000  บาท -สมาชิก ตงัแต่ปีที  16  ขึนไป -ไดรั้บเพิมอีกปีละ 1,000 บาท

-เป็นสมาชิก   ตงัแต่    10-15  ปี 100,000  บาท     (รวมกนัแลว้ไดรั้บสูงสุด

-เป็นสมาชิก   ตงัแต่    15-20  ปี              125,000  บาท    ไม่เกิน  50,000  บาท)

-เป็นสมาชิก  เกินกวา่ 20 ปีขึนไป              150,000  บาท

-บิดามารดา ของสมาชิก                  5,000  บาท

-คู่สมรส ของสมาชิกซึงไม่ไดเ้ป็นสมาชิก                  5,000  บาท

-บุตรชอบดว้ยกฎหมาย ทีมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์                  5,000  บาท

  ยกเวน้บุตรบุญธรรม)

-กรณีขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํทีเกษียณ

หรือลาออกก่อนเกษียณฯแลว้มาสมคัร

เป็นสมาชิกตงัแต่วนัทีระเบียบนีใชบ้งัคบั 

(วนัที 1 ตุลาคม 2558)  และเป็นสมาชิกมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย  จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จํากัด
ประเภท

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ระหว่าง

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จํากัด

ไม่มี ไม่มี

      5,000  บาท



คุณสมบัติ สิทธิทีได้รับ คุณสมบัติ สิทธิทีได้รับ

4.  ทุนเกษียณอายรุาชการ 4.1  สมาชิกเกษียณอายรุาชการ 4.1 สมาชิกเกษียณอาย ุ    

-เป็นสมาชิก   ตงัแต่    5-10  ปี 3,000  บาท       ราชการ

-เป็นสมาชิก   ตงัแต่    10-15  ปี 10,000  บาท -เป็นสมาชิก  ครบ 5 ปี - ไดรั้บ 1,000  บาท

-เป็นสมาชิก   ตงัแต่    15-20  ปี 20,000  บาท -เป็นสมาชิก  เกิน  5 ปีขึนไป -ไดรั้บเพิมอีกปีละ 200 บาท

-เป็นสมาชิก   ตงัแต่    20-25  ปี 30,000  บาท    แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน

-เป็นสมาชิก  ตงัแต่    25-30  ปี 40,000  บาท    5,000 บาท

-เป็นสมาชิก  เกินกว่า 30 ปีขึนไป 50,000  บาท

4.2  สมาชิกลาออกจากราชการก่อนเกษียณ 4.2 สมาชิกลาออกจากราชการ -

-เป็นสมาชิก   ตงัแต่    10-15  ปี 7,500  บาท        ก่อนเกษียณจะไม่ไดรั้บสวสัดิการ

-เป็นสมาชิก   ตงัแต่    15-20  ปี 15,000  บาท 

-เป็นสมาชิก   ตงัแต่    20-25  ปี 22,500  บาท

-เป็นสมาชิก   ตงัแต่    25-30  ปี 30,000  บาท

-เป็นสมาชิก  เกินกว่า 30 ปีขึนไป 37,500  บาท

5.  ทุนการศึกษาบุตร บุตรสมาชิกยนืขอรับการพิจารณาไดไ้ม่เกิน 1 ทุน -อนุบาล-ประถมศึกษา บุตรสมาชิกยนืขอรับการพิจารณา ทุกระดบัไดรั้บ

(พิจารณาปีละ 1 ครัง)   ทุนละ 2,000  บาท ไดไ้ม่เกิน 1 ทุน ทุนละ  2,000  บาท

-มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า (พิจารณาปีละ 1 ครัง)

  ทุนละ 2,500 บาท 

-อนุปริญญา – ปริญญาตรี  

  ทุนละ 3,000 บาท 

6.  ทุนสาธารณประโยชน์ กรณีสมาชิกเสียชีวิตอนัเกิดจากสาธารณภยัหรือ คณะกรรมการพิจารณา สมาชิกทุกคน คณะกรรมการพิจารณา

     เพือสงเคราะห์สมาชิก อคัคีภยัทีเกิดขึนเนืองจากปฏิบติัหนา้ทีราชการ เป็นรายๆไป เป็นรายๆไป

     ทีประสบภยั ในการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระทาํผิดกฎหมาย

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จํากัด

ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จํากัด

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ระหว่าง



คุณสมบัติ สิทธิทีได้รับ คุณสมบัติ สิทธิทีได้รับ

7.  เงินสวสัดิการต่างๆ

     7.1  การศึกษา -จบการศึกษาระดบัปริญญาระดบัใดระดบัหนึง 1,000  บาท

  (ไดรั้บแค่ครังเดียว)

    7.2  การศาสนา -ศาสนาพุทธ อุปสมบท ศาสนาอิสลามไปประกอบ 1,000  บาท

  พิธีฮจัญ ์  ต่างประเทศ (ไดรั้บแค่ครังเดียว)

   7.3  การสมรส -ทาํการสมรส  โดยนาํทะเบียนสมรสมายนื 1,000  บาท

  (ไดรั้บแค่ครังเดียว)

  7.4  การรับขวญัลกู -ไดรั้บตามจาํนวนทีมีบุตร 1,000  บาท

  7.5  การเป็นโสด -อาย ุ55 ปีขึนไป 2,000  บาท

ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จํากัด

ไม่มี ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ระหว่าง

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จํากัด



 
ผูรั้บ  สหกรณ์ออมทรัพยก์รมโยธาธิการ    จาํกดั 

   /   ถนนพระรามที    แขวงพญาไท 
   เขตพญาไท  กทม.   
 
 
 
 
โปรดส่งคนืทังฉบับตามทีอยู่ด้านบน  ภายในวนัที    ธันวาคม   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

แบบสํารวจความคดิเหน็สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ    จาํกดั 
 

ส่วนที    สมาชิกสังกดั 

 กรมโยธาธิการและผงัเมือง    กรมทางหลวงชนบท 

 กรมทรัพยากรนาํ     กรมทรัพยากรนาํบาดาล 

 กรมธุรกิจพลงังาน     สป.กระทรวงพลงังาน 

 เจา้หนา้ทีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมโยธาธิการ    จาํกดั  

 กลุ่มสมาชิก (ใหร้ะบุสงักดัหน่วยงาน) 
 

  กลุ่มเกษียณราชการ    กลุ่มสังกดัอืนนอกเหนือจากสังกดัขา้งตน้ 

 ระบุสงักดั .................................................... 
 

ส่วนที    การแสดงความคดิเห็น 

               เห็นควรใหร้วมเขา้กบัสหกรณ์ออมทรัพย ์   ไม่เห็นควรใหร้วมเขา้กบัสหกรณ์  

              กระทรวงมหาดไทย  จาํกดั    ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย  จาํกดั 

              เหตุผล.............................................                 เหตุผล.................................................. 
 

              ........................................................  ............................................................. 
 
 

  ลงชือ............................................................... 

          (                                                           ) 

  เลขสมาชิก....................วนั เดือน ปี.................. 
 

 

หมายเหตุ     .  ส่งแบบสาํรวจความคิดเห็นคืนสหกรณ์ออมทรัพยก์รมโยธาธิการ    จาํกดั   

                     โดยส่งทางไปรษณียก์ลบั  ภายในวนัที  9  ธ.ค.   

        .  ส่งทาง  e-mail :sahakon@outlook.co.th 
 

*****สหกรณ์ขอขอบคุณสมาชิกอยา่งสูง ทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสาํรวจ  เพือเป็นขอ้มลู 

ในการดาํเนินการในลาํดบัต่อไป***** 


