
การช าระเงินค่าหุ้นสมาชิก 

สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ต้องช าระเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน      

ตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนของสมาชิก โดยหักจากเงินได้รายเดือน  ดังน้ี 

เงินได้รายเดือน (บาท) ขั้นต  า (บาท) ขั้นสูง (บาท) 

ไม่เกิน 10,000 500 1,000 

ตั้งแต่ 10,001 – 15,000 750 1,500 

ตั้งแต่ 15,001 – 20,000 1,000 2,000 

ตั้งแต่ 20,001 – 25,000 1,250 2,500 

ตั้งแต่ 25,001 ขึ้นไป 1,500 3,000 

- เริ มใช้ตั้งแต่วันที  7 กรกฎาคม 2559 

การขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินรายเดือนสมาชิก 

- เพ่ิมหุ้น ลดหุ้น ยื นความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการฯ 
- งดหุ้น ต้องส่งเงนิค่าหุ้นมาแล้วไม่ต  ากว่า 84 เดือน และไม่มหีนี ้
- ลดเงินงวด ต้องช าระบางส่วน และยื นใบค าขอเปลี ยนแปลงส่งเงิน 

เวลาท าการรับ – จ่าย  8:30 – 15:00 น. 

รับจ่าย - ฝาก - ถอน       ภายใน 51249 

เงินกู้ฉุกเฉิน - เงินกู้สามัญ   51245 

เงินสวัสดิการ - ประกันชีวิตกลุ่ม   51250 

ทะเบียนสมาชิก - ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน 51282 

 โทรศัพท์ / โทรสาร  0 2668 2406 

บัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด” 

เลขที่บัญชี  012-1-04716-4  สาขาศรีย่าน   

เลขที่บัญชี  473-0-15931-4  สาขาราชวัตร 

กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชสีหกรณ์ ผ่านทาง Email  

หรือ โทรศัพท์/โทรสาร  0 2668 2406 

เงินกู้พิเศษ (สมาชิกสามัญ) 
- ให้เฉพาะเพื อการเคหะสงเคราะห์  เพื อการทัศนศึกษาและพัฒนา- 
  คุณภาพชีวิต  และเพื อการเช่าบูชาพระแก้วมรกตจ าลอง 
- เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 เดือน เว้นแต่ เงินกู้พิเศษเพื อการ 
  เคหะสงเคราะห์  ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
- ให้เงินกู้เพื อการเคหะสงเคราะห์ ส าหรับการไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน  
  ต้องผ่อนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- กู้ได้ไม่เกินกว่าหน้ีคงเหลือที สมาชิกคงค้างอยู่กับสถาบันการเงินซึ งเป็น 
  อสังหาริมทรัพย์  ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินทรัพย์สิน  
  รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ล้านบาท 
- ผู้กู้ต้องท าประกันอัคคีภัยอาคารสิ งปลูกสร้างในอสังหาริมทรัพย์ที ขอกู้ 
  และให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 
- ผู้กู้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้นกับการให้เงินกู้นี้ 
- ระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน 360 เดือน หรืออายุไม่เกิน 70 ปี 
- ต้องผ่อนช าระหน้ีไม่น้อยกว่า 36 เดือน หากผู้กู้ผิดสัญญาหรือยกเลิก  
  ผู้กู้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมฯ ให้สหกรณ์เพิ มขึ้นร้อยละ 1 ของ 
  เงินต้นที ส่งมาแล้ว 
- การช าระเงินกู้ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝาก 

สมาชิกสมทบ 

- เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมสรรพสามิตท างานครบ 1 ปี 
- เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์เพียงแห่งเดียว 
- ยื นใบสมัครตามแบบที สหกรณ์ก าหนดโดยมีผู้บังคับบัญชารับรอง 
- ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท หักจากเงินได้รายเดือน 
- ช าระค่าหุน้เป็นรายเดือน ตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนของตน  
  หักเงินผ่านบัญชีเงินได้รายเดือนที ต้นสังกัดจ่ายให้ 
- ได้รับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝาก ตามระเบียบที ก าหนด 
- ได้รับสิทธิ์ในการกู้เงินสหกรณ์ ตามระเบียบที ก าหนด 
- ได้รับเงินปันผลจากทุนเรือนหุ้นที สะสม หรือได้รับเงินเฉลี ยคืนจาก

ดอกเบี้ยเงินกู้ ตามมติที ประชุมใหญ่อนุมัติให้จัดสรรก าไรสุทธิ 
- สวัสดิการเงินสงเคราะห์จัดการศพ จ านวน 10,000 บาท  
- สวัสดิการเงินค่าพวงหรีดตามที จ่ายจริง จ านวน 1,200 บาท 
- สวัสดิการให้ความช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติตามเห็นสมควร 

 
 
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด 
SAVING AND CREDIT COOPERATIVE OF EXCISE DEPARTMENT, LIMITED. 

ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ ด าเนินงานโปร่งใส ใส่ใจพัฒนา 

http://Sahakorn.excise.go.th 
E-mail : Sahakorn@excise.go.th 

 

สมาชิกสามัญ 

- เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าสังกัดกรมสรรพสามิต 

- เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์เพียงแห่งเดียว 

- ยื นใบสมัครตามแบบที สหกรณ์ก าหนดโดยมีผู้บังคับบัญชารับรอง 

- ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท หักจากเงินได้รายเดือน 

- ช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนของตน  

  หักเงินผ่านบัญชีเงินได้รายเดือนที กรมจ่ายให้ 

- ได้รับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝาก ตามระเบียบที ก าหนด 

- ได้รับสิทธิ์ในการกู้เงินสหกรณ์ ตามระเบียบที ก าหนด 

- ไดร้ับเงินปันผลจากเงินทุนเรือนหุ้นสะสม หรือไดร้ับเงินเฉลี ยคืนจาก

ดอกเบี้ยเงินกู้ ตามมติที ประชุมใหญ่อนุมัติใหจ้ัดสรรก าไรสุทธิ  

- สวัสดิการเงินประกันชีวิตกลุ่ม จ านวน 300,000 บาทขึ้นไปแล้วแต่กรณี 

- สวัสดิการเงินสงเคราะห์จัดการศพ จ านวน 10,000 บาท  

- สวัสดิการเงินค่าพวงหรีดตามที จ่ายจริง จ านวน 1,200 บาท 

- สวัสดิการให้ความช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติตามเห็นสมควร 

- ได้รับสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใน 

  ที ประชุมใหญ่ 
 

 

http://sahakorn.excise.go.th/
mailto:Sahakorn@excise.go.th


เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต  ากว่า 1,000 บาท 

- ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนครั้งที  2 คิดค่าธรรมเนียมการถอน 

1% ของยอดเงินที ถอนแต่ไม่ต  ากว่า 300 บาท 

- จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกป)ี  

-  จ านวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต  ากว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะ

ไม่คิดดอกเบี้ยให้    

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.50 % ต่อปี  (เมื่อ 1 พ.ค. 63) 
 

เงินกู้ฉุกเฉิน และ เงินกู้สามัญ 

 

6.00 % ต่อปี (เมื่อ 1 พ.ค. 63) 

เงินกูพ้ิเศษ 

เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
4.00 % ต่อปี (เมื่อ 26 เม.ย. 62) 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิก 

สมาชิกสามัญ ** 

-  กู้เงินได้ 4 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

-  ขอกู้ใหม่แต่ยังมีหน้ีค้างอยู่ ต้องส่งใช้คืนเดิมไม่น้อยกว่า 4 เดือน  

-  สหกรณ์ให้ส่งเป็นงวดรายเดือน 15 งวด งวดละเท่า ๆ กัน 

สมาชิกสมทบ **  

-  เป็นสมาชิกสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน   

-  กู้เงินได้ 1 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

-  สหกรณ์ให้ส่งเป็นงวดรายเดือน 5 งวด งวดละเท่าๆ กัน 

หมายเหต ุ การช าระเงินกู้ โดยวิธหีักจากเงินได้รายเดือน 

**ผู้กู้ มีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 15 หรือร้อยละ 25  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 

 

เงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ) 

สมาชิกสามัญ ** 

ระยะเวลา 

การเป็นสมาชิก 

ส่งหุ้น  

รายเดือน 

กู้ได้กี เท่าของเงินเดือน 
(บาท) 

12 เดือน 

18 เดือน 

24 เดือน 

36 เดือน 

48 เดือน 

12 งวด 

18 งวด 

24 งวด 

36 งวด 

48 งวด 

18 เท่า  ไม่เกิน 450,000   

24 เท่า  ไม่เกิน 600,000 

30 เท่า  ไม่เกิน 800,000 

60 เท่า  ไม่เกิน 1.3 ล้าน   

60 เท่า  ไม่เกิน 2 ล้าน   

-  ส่งช าระงวดรายเดือนไม่เกิน 180 งวด / 15 ป ี/ ก่อนอายุครบ 65 ปี 

-  ขอกู้ใหม่แต่ยังมีหน้ีค้างอยู่ ต้องส่งใช้คืนเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

   เว้นแต่ กู้ไม่เต็มสิทธิ์ หรือกู้ใหม่ไม่เกินวงเงินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น 

หลักประกัน  

1  ผู้กู้ กู้ไม่เกิน 1.3 ล้านบาท ต้องมีการค้ าอย่างใดอย่างหนึ ง คือ  

   1.1  มีผู้ค้ า 2 คน  ซึ งต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย 1 คน หรือ 

   1.2  มีผู้ค้ าเป็นข้าราชการ 1 คน  และผู้กู้ท าสัญญาประกันชีวิตคุ้มครอง 

         วงเงินกู้กับบริษัทประกันที สหกรณ์ก าหนด 

2. ผู้กู้ กู้เกิน 1.3 ล้านบาท ต้องมีการค้ าอย่างใดอย่างหนึ ง คือ 

   2.1  มีผู้ค้ า 3 คน  ซึ งต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย 2 คน หรือ 

   2.2  มีผู้ค้ า 2 คน  เป็นข้าราชการ 1 คน และผู้กู้ท าสัญญาประกันชีวิต 

         คุ้มครองวงเงินกู้กับบริษัทประกันที สหกรณ์ก าหนด 

-  สัญญาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้  สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

-  สหกรณ์จะหักค่าเบี้ยประกันของผู้กู้ครั้งเดียวตลอดอายุสัญญาจากเงินกู้ 
 

**ผู้กู้ กู้ไม่เกิน 1.3 ล้านบาท มีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย

คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 หากกู้เกิน 1.3 ล้านบาท มีเงินได้      

รายเดือนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 

เงินกู้สามัญ (สมาชิกสมทบ) 

สมาชิกสมทบ ** 

-  เป็นสมาชิกสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

-  กู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงินฝากรวมกัน 

   หรือต้องไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน  

-  สหกรณ์ให้ส่งเป็นงวดรายเดือน 36 งวด งวดละเท่า ๆ กัน 

-  การกู้เงินต้องอยู่ภายในระยะเวลาสัญญาจ้าง 
 

เข้าเว็บไซต์   http://Sahakorn.excise.go.th 

เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ 

และตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
 

บัญชีผู้ใช้              (กรอกเลขที บัตรประจ าตวั 13 หลัก) 

รหัสผ่าน                         (กรอกเลขที บัตรประจ าตัว 4 ตัวหลัง 

   หรือ เปลี ยนรหสัผ่านเองได้) 

 

บริการข้อมูลข่าวสาร – ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 ได้ที่   http://Sahakorn.excise.go.th 
E-mail  :   Sahakorn@excise.go.th 

โทรศัพท์/โทรสาร  0 2668 2406 

******xxxx

ปปป** 
xxxx 

ฝ่ายเลขานุการ  หมายเลขโทรศพัท ์ ภายใน  51282 

 

http://sahakorn.excise.go.th/
http://sahakorn.excise.go.th/

