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ปีที่ 16  ฉบับที่ 2  เมษายน  -  มิถุนายน  พ.ศ.  2555
สหกรณม์หาดไทย
วารสาร

1.  ฝากออมทรัพย์ 2.25% (ถอนไม่จำากัดจำานวนครั้ง)
2.  ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%  ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง 
 และสามารถฝากเป็นประจำาทุกเดือนโดยให้สหกรณ์ฯ
 หักเงินฝากจากเงินเดือนของสมาชิกทุกเดือนก็ได้  
 (ฝากรายเดือนขั้นตำ่าเดือนละ 500 บาท และยอดฝากเงิน
 ฝากเกิน 100,000 บาท สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายเดือนทบต้น)
3.  ฝากประจำารายเดือนปลอดภาษี 24 เดือน  3.50%
4.  ฝากประจำารายเดือนปลอดภาษี 36 เดือน  3.75%
5.  ฝากประจำารายเดือนปลอดภาษี 48 เดือน  4.25%

                             ดูรายละเอียดหน้า 3

- การฝาก - ถอนเงินฝาก ของสมาชิก  หน้า 2 

 ที่ฝากกับสหกรณ์ 

 ระหว่างปีงบประมาณ 25™54 - 2555

-	สหกรณ์	มท.	ขอเชิญชวนสมาชิก หน้า 3
 ฝากเงิน	ดอกเบี้ยสูง	ซึ่งปัจจุบัน	

	 สหกรณ์มีเงินฝาก	5	ประเภท

-	สหกรณ์	มท.	จ่ายเงินสงเคราะห์ หน้า 4
 ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยอุทกภัย

-	ดุแลสุขภาพช่วงหน้าร้อน	 หน้า 4
- วิธีเซ็นชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง... หน้า 4
 รู ้ไว้ไม่เป็นหนี ้
- ปี	2555	สหกรณ์	มท.	 หน้า 4
	 แจกทุนการศึกษา	ให้กับบุตรสมาชิก	
	 ในวงเงิน2	ล้าน	5	แสนบาท
- การส่งค่าหุ้น การกู้เงิน และสวัสดิการ หน้า 6
 ของสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ
- บริหารหนี้ หนีกับดักทางการเงิน 7

ในเล่ม

ขอเชิญชวนสมาชิก
ออมเงนิดอกเบีย้สูงกบัสหกรณ ์มท.
ปัจจุบันมีเงินฝาก 5 ประเภท ดังนี้
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 ปัจจุบันสหกรณ์ มท.ได้พัฒนาระบบฝากเงิน-ถอนเงินฝาก
ส�าหรับสมาชิกที่ฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษไว้กับ

สหกรณ์ฯ (ดอกเบี้ย 3.00%) เพื่อความสะดวก-รวดเร็ว และเสีย 
ค่าใช้จ่ายน้อย กล่าวคือ แต่เดิมสมาชิกต่างจังหวัดที่จะฝากเงินกับ 
สหกรณ์ฯ จะต้องโอนเงินจากต่างจังหวัดให้สหกรณ์ฯ ผ่านธนาคารที่
สหกรณ์ฯ ก�าหนด แล้วทางสหกรณ์ฯ จึงน�าเงินนั้นเข้าบัญชีเงินฝากของ
สมาชิกอีกต่อหนึ่ง ซึ่งสมาชิกจะเสียค่าโอนเงินแต่ละครั้งจ�านวนมาก 
 จากเหตุดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงได้พัฒนาระบบ BILL 
PAYMENT ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด หลักการท�างานคือ  
เมื่อสมาชิกต้องการฝากเงินหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์พิเศษที่ฝากไว้กับ สหกรณ์ฯ รวมถึงเมื่อต้องการช�าระหนี้
เพิ่มเติมให้กับสหกรณ์ฯ จะสามารถด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ท่ี
เคาน์เตอร์   ธ.กรุงศรีฯ ใกล้บ้านท่าน โดยเสียค่าธรรมเนียมในการท�า
รายการ ๆ ละ 10 บาท ดังนี้
    1. กรณีฝากเงินเพิ่มในบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ 
กล่าวคือ เมื่อสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์พิเศษกับ
สหกรณ์ฯ แล้ว และต้องการฝากเงินเพิ่มจะสามารถไปท่ีเคาน์เตอร์ 
ธ.กรุงศรีฯ ใกล้บ้านของท่าน แจ้งกับ ธ.กรุงศรีฯ ว่าประสงค์จะฝาก
เงนิกับสหกรณ์ มท. โดยสมาชกิต้องกรอกรายละเอยีดตามแบบฟอร์ม
ทีส่หกรณ์ก�าหนดถอืไปด้วย (แบบฟอร์มสามารถสัง่พมิพ์ได้จากเวบ็ไซต์
ของสหกรณ์) จะสามารถฝากเงินได้ไม่เกิน 300,000.- บาท ใน  
1 รายการ (1 วันท�าได้หลายรายการ) โดยจะเสียค่าธรรมเนียม  
10.- บาท ทั้งนี้ การท�ารายการฝากเงินแบบนี้สมาชิกไม่จ�าเป็นต้องมี
สมุดเงินฝากกับ ธ.กรุงศรีฯ แต่อย่างใด 
    2. กรณีถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่สหกรณ์ 
กล่าวคือ เมื่อสมาชิกมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์ฯ 
แล้ว ต่อมาประสงค์จะถอนเงินนั้นสามารถถอนได้ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของ ธ.กรุงศรีฯ เช่น กรุงศรี ATM / ATM POOL /
โทรศัพท์บ้านหรือมือถือ กด 1572 หรือผ่าน internet : www.
krungsrionline.com เป็นต้น กรณีใช้ถอนเงินทางบัตร ATM  
ก่อนอื่นสมาชิกจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมท�าบัตร ATM กับ 

ธ.กรุงศรีฯ ที่ใกล้บ้านของท่าน (เปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต�่า 100 บาท 
และค่าธรรมเนียมในการจัดท�าบัตร ATM เพียง 150 บาท) ถ้ามีบัญชี
ออมทรัพย์พร้อมบัตร ATM ธ.กรุงศรีฯ อยู่แล้วก็ใช้บัญชีนั้นได้เลย  
โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ฯ ก�าหนดไปยื่นท่ีเคาน์เตอร์  
สหกรณ์ฯ เพยีงครัง้เดยีวกส็ามารถใช้ถอนเงนิฝากของสมาชกิทีฝ่ากกบั
สหกรณ์ฯ ผ่านธนาคาร ฯ ได้ตลอดไป
 อย่างไรก็ตาม ในการเปิดบัญชีและท�าบัตร ATM ดังกล่าวให้
แจ้งกับธนาคารว่าเพื่อใช้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ มท. 
จากนั้นสมาชิกต้องเขียนข้อตกลงตามแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก�าหนดส่งให้
สหกรณ์ฯ และเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับและได้ด�าเนินการผูกระบบให้เสร็จ
แล้ว สมาชิกจึงจะถอนเงินในบัญชีเงินฝากที่ฝากไว้กับสหกรณ์ได้  
ไม่เกิน 30,000 .-บาทต่อวัน โดยเสียค่าธรรมเนียมถอนเงินทางบัตร 
ATM ที่ตู้ ATM ธ.กรุงศรีฯ รายการละ 10 บาท แต่ถ้าเป็นตู้ ATM  
ธ.อื่น หรือถอนเงินจากตู้ ATM ธ.กรุงศรีฯ แต่ต่างสาขาเสียรายการละ  
20 บาท
   3. กรณสีมาชกิจะช�าระหนีพ้ร้อมดอกเบีย้ให้สหกรณ์เพิม่เตมิ 
จะใช้หลักการเดียวกับการฝากเงิน คือ สมาชิกสามารถไปที่เคาน์เตอร์ 
ธ.กรุงศรีฯ ใกล้บ้าน พร้อมกรอกแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก�าหนด  
(ระบุในแบบฯ ว่าช�าระหนี้สหกรณ์ มท.) สมาชิกจะเสียค่าธรรมเนียม
เพียงรายการละ 10 บาท ทั้งนี้ ใน 1 รายการจะช�าระหนี้ได้ ไม่เกิน 
300,000 บาท แต่ถ้าวงเงินช�าระหนี้สูงก็สามารถด�าเนินการมากกว่า 
1 รายการก็ได้
 อนึ่ง พึงจ�าไว้ว่าเมื่อไปที่ ธ.กรุงศรีฯ ทุกครั้งให้ถือแบบฟอร์มที่
สหกรณ์ฯ ก�าหนดไปด้วยทุกครั้ง และมีข้อควรระวังว่าในการกรอก
แบบฟอร์มนี้ จะต้องเขียนหมายเลขสมาชิกของท่านให้ถูกต้อง 
     ในส่วนของการท�าบัตร ATM เพื่อถอนเงินข้างต้นให้สมาชิกท�า
บัตร ATM แบบธรรมดา เพราะหากเป็นบัตร ATM กรุงศรี วีซ่า จะใช้
กับระบบนี้ไม่ได้
     หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ท่ีสหกรณ์ มท. 
โทร. 02-6221451 – 4 หรือโทรศัพท์ มท. 50650 – 3 

โดย พรเพ็ญ โตประะเสริฐ
กรรมการสหกรณ์ มท.

ให้บริการแล้ว การฝาก-ถอนเงิน/ชำาระหนี้ของสหกรณ์ มท.ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด ทุกสาขาเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

เปิดให้บริการแล้ว  การฝาก-ถอนเงินฝาก
  ของสมาชิกที่ฝากกับสหกรณ์ มท.
ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
ค่าธรรมเนียมบริการเพียง 10.- บาทต่อรายการ 
เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
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สหกรณ์ มท.ขอเชิญชวนสมาชิกฝากเงินดอกเบี้ยสูง 
ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีเงินฝาก 5 ประเภท คือ
  1. ฝากออมทรัพย์ 2.25%
  2. ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00% (ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไปคิดดอกเบี้ยให้ทุกเดือน)
  3. ฝากประจ�ารายเดือนปลอดภาษี 24 เดือน 3.50%
  4. ฝากประจ�ารายเดือนปลอดภาษี 36 เดือน 3.75%
  5. ฝากประจ�ารายเดือนปลอดภาษี 48 เดือน 4.25%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  เงินฝากประเภทที่ 1.- 5. ไม่เสียภาษี 
 • เงินฝากประเภทที่ 1 และ 2 ปัจจุบันรับฝากไม่จ�ากัดจ�านวน
 • เงินฝากประเภทที่ 2 ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเพื่อฝากเงินกับสหกรณ์เป็นครั้งคราว 

หรือขอให้สหกรณ์ฯ หักเงินเดือนของตนทุกเดือนเพื่อน�าฝากเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเป็นรายเดือนก็ได้ ซึ่งเปิด
บัญชีขัน้ต�า่ 500 บาท และฝากรายเดอืนขัน้ต�่าเดอืนละ 500 บาท ปัจจบัุนฝาก-ถอนสะดวกโดยผ่านเคาน์เตอร์ 
ธ.กรุงศรีฯ ทุกสาขา (เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท) โดยถอนได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อวัน กรณีฝาก 
รายเดือนแล้วหากประสงค์หยุดฝากฯ ให้แจ้งสหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้า 1 เดือน

 • เงินฝากประเภทที่ 3 , 4 และ 5 สมาชิกต้องเลือกเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่เกิน 1 คน ต่อ 1 บัญชี อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยต้องฝากเงินเท่ากันทุกเดือนเป็นเวลาติดต่อกันตามที่ก�าหนด โดยฝากขั้นต�่าเดือนละ 1,000 บาท 
และมีเพดาขั้นสูงตามที่ก�าหนดแต่ละประเภทดังนี้

   1. ฝากประจ�ารายเดือน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ฝากสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท / เดือน
   2. ฝากประจ�ารายเดือน 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.75% ฝากสูงสุดไม่เกิน 16,600 บาท / เดือน
   3. ฝากประจ�ารายเดือน 48 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.25% ฝากสูงสุดไม่เกิน 12,500 บาท / เดือน

 สมาชิกที่สนใจสามารถเปิดบัญชีกับสหกรณ์ได้ 1 บัญชีต่อ 1 คน และแจ้งความประสงค์ให้หักเงินฝากข้างต้นจาก
เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนหรือบัญชีเงินฝาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ มท. 
  ทั้งนี้ หากประสงค์จะเปิดบัญชีสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ มท. ให้ส่งค�าร้อง ขอเปิดบัญชีเพื่อฝากเงินเป็น
ครั้งคราว หรือจะขอค�าร้องเพื่อเปิดบัญชีพร้อมขอฝากเงินรายเดือนด้วยก็ได้ 

เรียนสมาชิกทุกท่าน ปัจจุบัน สหกรณ์ มท.
ชะลอโครงการกู้ยืมเงินเพื่อไปทัศนศึกษา

เป็นการชั่วคราว
จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่งกัน

 สหกรณ์ มท.จ่ายเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือ จำานวน 3,000 บาท ให้
แก่ นายจรัส อุทัยแสน สมาชิกสังกัดสำานัก
งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการประสบ
วาตภัย เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2555 ทำาให้ 
หลังคาบ้านเสียหายบางส่วน 
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ครั้งที่ ว.ด.ป. จ�านวนราย เป็นเงิน

1 26 ตุลาคม 2554 136 272,000.00

2 18 พฤศจิกายน 2554 321 642,000.00

3 9 ธันวาคม 2554 390 780,000.00

4 16 ธันวาคม 2554 433 866,000.00

5 20 ธันวาคม 2554 368 736,000.00

6 23 ธันวาคม 2554 310 620,000.00

7 30 มกราคม 2555 219 438,000.00

8 13 มกราคม 2555 105 210,000.00

9 20 มกราคม 2555 62 124,000.00

10 26 มกราคม 2555 34 68,000.00

11 23 กุมภาพันธ์ 2555 90 180,000.00

12 21 มีนาคม 2555 57 114,000.00

รวม 2,525 5,050,000.00

ดูแลสขุภาพ
 ช่วงหน้าร้อน

เริม่เข้าสูห่น้าร้อนหลายคนมกัมอีาการไม่สบายบ่อย เพือ่ไม่ให้
หน้าร้อนมาบั่นทอนสุขภาพกาย และลามไปสู่สภาพจิตใจ มี

วิธีดูแลสุขภาพรับมือหน้าร้อนมาฝาก เพ่ือความปลอดภัยห่าง
ไกลการเจ็บป่วย
 ดื่มน�้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เนื่องจากหน้าร้อนจะสูญ
เสยีเหงือ่มาก ควรหลกีเลีย่งน�า้หวาน เพราะจะยิง่ท�าให้กระหาย
น�้ามากขึ้น อาจดื่มน�้าผลไม้ หรือน�้าสมุนไพรที่มีรสไม่หวานจัด
แทน
        หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากจะท�าให้
เส้นเลอืดขยายตวั ร่างกายสญูเสยีน�า้มากขึน้ อาจท�าให้เกิดการ
ขาดน�้า นอกจากนี้ ในหน้าร้อนแอลกอฮอล์จะซึมเข้าสู่กระแส
โลหิตได ้ เร็ ว  ท� า ให ้ เมาง ่ ายและอาจช็อกหมดสติ ได ้ 
 อาหารท่ีเหมาะส�าหรับหน้าร้อน คอื อาหารรสขมเยน็ เช่น แฟง 

ท� า อ ะ ไ ร  เ ช ่ น  “ ใ ช ้ เ ฉ พ า ะ ส มั ค ร ง า น เ ท ่ า นั้ น ” 
 2) นอกจากก�ากบัรายละเอยีดการใช้แล้ว ยงัต้องก�ากบั วนั/เดือน/ปี เขยีนลงบนส�าเนา
ที่ใช้ด้วยนะครับ ซึ่งนั่นจะช่วยก�าหนดอายุการใช้งานส�าเนาของเราได้
 3) ต้องเขียนข้อความทั้งหมด ทับลงบนส�าเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชน และส�าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือส�าเนาเอกสารอื่นๆ ที่ส�าคัญ ทั้ง สามข้อคือวิธีเซ็นที่ถูกต้องในการรับรอง
ส�าเนาอย่างรดักุม ไม่เปิดช่องทาง ให้กบัมจิฉาชพี เอาไปสร้างหนีใ้ห้กบัเรา ต่อไปนีต้้องระวงั 
เพราะคุณอาจเป็นรายต่อไป ที่จู่ๆก็มี หนี้ตามมาเคาะประตูถึงบ้าน รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืม
ท�าตามล่ะ
 4) ในกรณี ที่เซ็นเอกสาร ต้องใช้ปากกาหมึกสีด�าเท่านั้น ถึงจะปลอดภัยที่สุด เพราะ 
เครื่องถ่ายเอกสาร บางเครื่อง สามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน�้าเงินออก เหลือใช้เฉพาะ
ข้อความของบตัรประชาชน แล้วท�าให้มจิฉาชพี เซน็เอกสารบตัรประชาชนนัน้ แทนเราได้เลย
 เพราะฉะนั้นเราควรเซ็นด้วยปากกาสีด�าเท่านั้น เพราะไม่สามารถดึงหมึกสีด�าออกได้ 
หรือถ้าดึงสีด�าออกได้ข้อความก็จะหายไปหมดเลยทั้งหน้าบัตรประชาชนครับ

ที่มา : http://webboard.yenta4.com/topic/368667

มะระ สะเดา ช่วยลดความร้อนใน
ร่างกาย นอกจากนี้ ควรเลือกทาน
อาหารที่สะอาด สด ใหม่ เพื่อป้องกัน
การเกดิโรคทางเดินอาหารใน หน้าร้อน
อย่าออกก�าลังกายหักโหม หลีกเลี่ยง
การออกก�าลังกายกลางแจ้ง หรือแดด
เปรีย้ง จะท�าให้เจบ็ป่วยง่ายขึน้การออก
ก�าลังกายสัปดาห์ละ 3-4 วัน ประมาณ
ครึ่งชั่วโมง จะช่วยให้ร ่างกายมีภูมิ
ต้านทานโรค
 สวมเส้ือผ้าท่ีใส่สบาย ระบาย
ความร้อนได้ง่าย และดแูลความสะอาด
ของร่างกายไม่ให้เกิดการอับชื้น
 หากเกิดผดผื่นคันควรปรึกษา
แพทย์ ใช้ครมีกนัแดดเม่ือออกกลางแจ้ง 
หรอืในทีแ่ดดแรง ๆ  เพือ่ป้องกันการเกิด
ผิวไหม้จากการได้รับแสงแดดมากเกิน
ไป และควรสวมแว ่นกันแดดเพื่อ
ปกป้องสายตา

อ้างอิง : เดลินิวส์ออนไลน์

•• มุมสุขภาพ ••

มุมสาระ วิธีเซ็นชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง...

รู ้ไว้ไม่เป็นหนี้

สหกรณ์ มท.
จ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ
สมาชิกผู้ประสบภัยอุทกภัย

ช่วงเดือนตุลาคม 2554 - เดือนมีนาคม 2555
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ปี 2555 สหกรณ์ มท. แจกทุนการศึกษา
ให้กับบุตรสมาชิกในวงเงิน 2 ล้าน 5 แสนบาท

 
 สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ จ�านวน 2,500,000 บาท 
เป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในสังกัดดังต่อไปนี้

1. ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 931,000.- บาท

2. กรมราชทัณฑ์ 717,000.- บาท

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง 597,000.- บาท

4. หน่วยงานอื่น ๆ 255,000.- บาท

ประเภททุน และจ�านวนเงินทุน ในแต่ละประเภท คือ

ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา จ�านวนทุนละ 2,000.- บาท
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ�านวนทุนละ 2,500.- บาท
ระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรี จ�านวนทุนละ 3,000.- บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาให้ทุน คือ

1. ใช้วธิจัีดสรรจ�านวนเงินตามสัดส่วนจ�านวนสมาชกิ
แต่ละกรม โดยมอบให้หวัหน้าส่วนราชการระดบั
กรมเป็นผู้พิจารณา

2. การคัดเลือกผู้รับทุนถือปฏิบัติตามระเบียบสห
กรณ์ฯ และให้กรรมการสหกรณ์ฯ ซึง่เป็นตวัแทน
กรมร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย

3. การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน ไม่ควรซ�้ากันทุกปี 
ควรกระจายให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

4. จ�านวนเงินทุนในแต่ละประเภท ให้จ่ายแก่สมาชิก
ตามที่สหกรณ์ฯ ก�าหนด

คุณสมบัติของสมาชิกผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุน
- ต้องมีเงินเดือนไม่เกิน 39,630.- บาท 

สมาชิกที่จะประสงค์ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจ�าปี 2555 ให้ยื่นต่อต้นสังกัดที่ท่านท�างานอยู่ (ยกเว้น หน่วยงานอื่นๆ เช่น 
อบต. เทศบาล ข้าราชบ�านาญของ สป. ให้ยื่นตรงต่อสหกรณ์ มท.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ มท. โทรศัพท์ 02-6221451 – 4
 1) ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อ และเขียนรับรองส�าเนาถูกต้องแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดก�ากับไว้ด้วยว่า..เอกสารฉบับนั้นใช้ส�าหรับ

การค�้าประกันเงินกู้สามัญ และกู้เพื่อซื้อรถกับสหกรณ์ มท.

วงเงินกู้ จ�านวนผู้ค�้าฯ

ไม่เกิน 500,000 บาท 2

500,001 – 700,000 บาท 3

700,001 – 1,000,000 บาท 4

เกิน 1,000,000 บาท 5

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ มท.

ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย 

กู้หุ้นตนเอง และกู้สามัญ 6.75 %

กู้พิเศษเพื่อการเคหะ 4.50 %

กู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์-จักรยานยนต์ 4.50 %

กู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ 5.75 %

ปัจจุบันสหกรณ์ มท.รับสมัครสมาชิกสมทบเพื่อฝากเงินกับสหกรณ์ฯ 
ดอกเบี้ยสูง โดยผู้สมัครอาจเป็นญาติของสมาชิก 

หรือบุคคลทั่วไปก็ได้
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การส่งค่าหุ้น การกู้เงิน และสวัสดิการ
ของสมาชิกสมทบที่เป็น

พนักงานราชการ
 1. การส่งค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกทุกคนต้องส่งค่า

หุ้นตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามเกณฑ์
ของเงินได้รายเดือน

 2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่จะให้แก่สมาชิกนั้น ให้
สมาชิกสามารถเลือกกู้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  2.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีท�าสัญญากู้ที่สหกรณ์ฯ ให้กู้ได้ร้อยละห้าสิบของเงินเดือนสมาชิก แต่ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
(15,000 บาท)

  2.2 เงนิกู้เพือ่เหตฉุกุเฉนิกระแสรายวนัผ่านธนาคาร ให้กูไ้ด้หนึง่เท่าของเงนิเดอืนสมาชกิ แต่ไม่เกนิหนึง่หมืน่สองพนับาท (12,000 บาท) 
หรือไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกจะต้องท�าสัญญาเพื่อก�าหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินไว้กับสหกรณ์และเปิดบัญชีไว้
กบัธนาคารตามท่ีสหกรณ์ฯก�าหนดก่อน เมือ่สมาชกิจะใช้สทิธกิูเ้งนิให้ท�ารายการกูก้บัธนาคาร โดยจะกูเ้ตม็วงเงนิตามสญัญา 
หรอืบางส่วนกไ็ด้ สหกรณ์ฯจะคดิดอกเบ้ียตามทีส่มาชกิท�ารายการกูต้ามทีส่หกรณ์ฯ ก�าหนด สญัญาก�าหนดวงเงนิกู้ฉกุเฉนิ
กระแสรายวันผ่านบัญชีธนาคาร จะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ท�าสัญญา กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู้
ฉุกเฉินค้างอยู่ ตามข้อ 2.1 เมื่อสมาชิกได้ท�าสัญญาก�าหนดวงเงินฉุกเฉินกระแสรายวันผ่านบัญชีธนาคาร ตามข้อ 2.2 ก็ให้
โอนหนี้ที่ค้างอยู่ ตามข้อ 2.1 เป็นหนี้ตามสัญญาวงเงินกู้ ตามข้อ 2.2

 3. สมาชิกที่มีเงินกู้เหตุฉุกเฉินค้างส่ง หรือยังไม่พ้นก�าหนดสัญญาส่งคืน จะขอกู้ใหม่ไม่ได้
 4. ค�าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกที่จะได้รับการพิจารณานั้น ต้องปฏิบัติดังนี้
  4.1 ต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้อ�านวยการกองหรือเทียบเท่า
  4.2 ให้สมาชิกขอกู้แนบส�าเนาเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ที่ขอกู้ไปด้วย
  4.3 ค�าขอกู้เงินสามัญให้ยื่นต่อเลขานุการคณะกรรมการด�าเนินการ ณ สหกรณ์ฯโดยตรงได้ ส�าหรับสมาชิกที่มีหน่วยงานอยู่ใน

ส่วนภูมิภาคให้ยื่นต่อหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดแล้วรวบรวมส่งให้เลขานุการคณะกรรมการด�าเนินการ
 5. จ�านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิก ต้องอยู่ภายในจ�ากัด ดังนี้
  5.1 ผู้กู้เป็นสมาชิกติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีสิทธิได้รับกู้สามัญ 3 เท่าของค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (กรณีกู้เงิน

สามัญไม่เกินห้าหมื่นบาทต้องมีผู้ค�้าประกัน 2 คน ถ้าเกินห้าหมื่นบาทต้องมีผู้ค�้าประกัน 4 คน)
  5.2 ผู้กู้ซึ่งมีค่าหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์เกินกว่า 100,000 บาท คณะกรรมการด�าเนินการอาจอนุมัติให้สมาชิกผู้นั้นกู้เงิน 

ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นหรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ
  5.3 สมาชิกที่พ้นจากการเป็นพนักงานราชการ มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญจ�านวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นหรือเงินฝากที่มี 

อยู่ในสหกรณ์ฯ โดยใช้หุ้นหรือเงินฝากค�้าประกันก็ได้
 6. สมาชิกที่ได้รับอนุมัติ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักช�าระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 

ต่อเดือน
 7. สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการเหมือนกับสมาชิกทั่วไปดังต่อไปนี้
  การศกึษาบตุร, สมาชกิผูป้ระสบภัย, สมาชกิท่ีถงึแก่กรรมหรอืทพุพลภาพ, สงเคราะห์เกีย่วกบัสมาชกิสมาชกิทีเ่สยีชวีติ, กองทนุ

เกษียณอายุราชการ, เงินของขวัญ, ยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา
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 “ชีวิตท่ีปลอดหนี้” เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ในโลก

แห่งความเป็นจรงิ การประคบัประคองตวัไม่ให้เป็นหนีใ้นยคุนีแ้สน

จะล�าบากยากเย็น หากจะว่ากันไป... “การเป็นหนี้” ก็ไม่ใช่เรื่อง

คอขาดบาดตายหรือเป็นเรื่องเสียหายไปซะทั้งหมด และหนี้ก็ 

ไม่ได้มีแต่แง่มุมในด้านลบเท่านั้น หากแต่แง่บวกของหนี้ก็ยังม ี

เช่นกนั ถ้าเรารูจ้กัเป็นหนีใ้ห้ถูกวธิ ีหนีก้อ็าจจะกลายเป็นเครือ่งมอื

สร้าง ความมั่งคั่ง ร�่ารวยให้กับเราได้ 

 หนี้ในโลกนี้จึงมีทั้ง “หนี้ดี” และ “หนี้ไม่ดี” ซ่ึงกุญแจ

ส�าคัญในการแยกหนีด้แีละหนีไ้ม่ด ีออกจากกนั กค็อื “วตัถปุระสงค์

ของการก่อหนี้” และ “ผลลัพธ์ที่เกิดจากการก่อหนี้” ของบุคคลนั้น 

 แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า... ภาระหนี้ในปัจจุบันของเรานั้น  

เป็น “หนี้ดี” หรือ “หนี้ไม่ดี” ค�าตอบง่ายๆ หมั่นท่องจ�าไว้ว่าสิ่งที่

จะเรียกว่าเป็น “หนี้ดี” ได้นั้น จะต้องท�าให้เรามั่งคั่งขึ้น กล่าวคือ

มีรายได้ หรือ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และที่ส�าคัญต้องไม่กระทบต่อ

สภาพคล่องในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน หากตกเรื่องความมั่งคั่ง 

หรือสภาพคล่องข้อใดข้อหนึ่งไป จะถือว่าหนี้นั้นเป็น “หนี้ไม่ดี” 

ทันที 

 ตัวอย่างเช่น 

 นายเอกกู้เงินซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย 1 หลัง แม้ว่านายเอก

จะต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านเป็นประจ�าทุกเดือน แต่นายเอก ก็มีความ

มั่งคั่งเพิ่มขึ้นจากการค่อยๆ สะสมความเป็นเจ้าของ (เงินต้นที่ไป

หักหน้ีออกทุกเดือน) รวมไปถึงมูลค่าบ้านและ ที่ดินที่สูงข้ึนตาม

เวลา อย่างนี้ถือว่าการซื้อบ้านสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับนาย

เอกได้ 

 ค�าถามต่อมาจึงอยู่ท่ีว่า... จ�านวนเงินผ่อนรายเดือนท�าให้

นายเอกมีปัญหาสภาพคล่องหรอืเปล่า? ถ้าซือ้บ้านแล้วไม่มปัีญหา

สภาพคล่อง ก็จะว่าถือว่าบ้านหลังนี้เป็นหนี้ดี แต่ถ้าส่งบ้านแล้ว

ท�าให้เงินไม่พอใช้ อย่างน้ีก็ถือเป็นหน้ีไม่ดีหรืออีกตัวอย่างคือ  

การกูเ้งนิซือ้รถยนต์ หากพจิารณาจากเกณฑ์ความมัง่คัง่จะพบว่า... 

การซือ้รถยนต์นัน้ จดัเป็นหน้ีไม่ดทัีนที เพราะภายหลงัจากเราถอย

รถออกจากโชว์รูมหรือเต้นท์ ไม่มีทางเลยที่มูลค่ารถยนต์ ของเรา

จะเพิ่มขึ้น มีแต่เสื่อมลงเรื่อยๆ 

บริหารหนี้ 
หนกีับดักทางการเงิน

 แต่ส�าหรับกรณขีองรถยนต์นัน้ อาจต้องพิจารณาให้ลกึซึง้
ขึน้อกีนดิ เพราะแม้ว่ามลูค่าของรถจะไม่มทีางเพิม่ขึน้ แต่หากการ
ซือ้รถท�าให้ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของเราลดลง (ค่าใช้จ่ายในการ
ผ่อนช�าระ ค่าน�า้มนั และค่าดูแลรักษา น้อยกว่า ค่าเดนิทางทีต้่อง
จ่ายอยูเ่ดิม) หรือหากการมรีถยนต์ท�าให้เราสามารถรบังานพเิศษ
ที่สร้างรายได้ให้มากขึ้นได้ เพียงพอที่จะจัดการกับค่าใช้จ่าย และ
ท�าให้มเีงนิเหลอืออมมากขึน้ อย่างนีก้ารซือ้รถยนต์กส็ามารถสร้าง
ความมั่งคั่งให้เราได้เช่นกัน 
 จะเห็นว่าแนวคิดเรื่อง “หนี้ดี” และ “หนี้ไม่ดี” ค่อนข้าง
ต้องอาศัยการไตร่ตรองท่ีลึกซ้ึงมากกว่าท่ีจะใช้เกณฑ์ใดๆ ตัดสิน
ตายตัว เพราะท้ายทีสุ่ดแล้ว... เชือ่ว่าคงไม่มคี�าตอบทีถ่กูต้องทีส่ดุ
ส�าหรับปัญหาทางการเงิน มเีพียงค�าตอบที ่เฉพาะเจาะจงส�าหรบั
แต่ละบุคคลเท่านั้น ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ เราต้องสามารถพินิจ
พิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางการเงินของเราได้เอง และแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ นั่นต่างหากคือหนทางที่จะท�าให้เราอยู่รอด
ปลอดภัยจากปัญหาทางการเงินได้ 
 ทางที่ดี... ถ้ายังไม่เป็นหนี้ ก็อย่าพยายามสร้างหนี้ แต่เมื่อ
หลวมตัวเป็นหนีไ้ปแล้ว กพ็ยายามควบคมุหนีท้กุประเภท อย่าให้
เกิน 50% ของรายได้ อย่าลืมว่าในแต่ละเดือนคุณยังต้องกินต้อง
ใช้ หากสร้างหนี้กองพะเนินเอาไว้แล้ว คุณจะเอาเงินที่ไหนใช้จ่าย
เพื่อด�ารงชีวิต 
 โดยสรปุ “การมหีนี”้ ไม่ใช่ปัญหาหรอือปุสรรคท่ีท�าให้คน
เราไม่ร�่ารวย เพราะในโลกนี้มีท้ังหนี้ท่ีสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต  
ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสุขภาพทางการเงิน (หนี้ดี) และหนี้ที่ไม่
สร้างสรรค์ แถมบั่นทอนสุขภาพทางการเงิน (หนี้ไม่ดี) แต่ปัญหา
อยูท่ีว่่า... เราเลอืกสร้างหนีป้ระเภทไหนให้กบัชวีติของเราต่างหาก 
มาถึงตรงนี้... ลองส�ารวจตัวเองดูสักนิดว่าตอนนี้คุณมีหนี้อยู ่
หรือไม่? “ถ้ามี” จัดเป็นหนี้ประเภทใดมากกว่ากัน ระหว่างหนี้ดี
กับหนี้ไม่ดี ถ้าค�าตอบ คือ ไม่มีหนี้หรือมีแต่หนี้ดี ก็ต้องขอแสดง
ความยินดีด้วย และท�านายได้เลยว่า คุณมีสิทธิที่จะมั่งคั่งได้ใน
อนาคต แต่ถ้าคุณมีหนี้และเป็นหนี้ไม่ดีด้วยละก็ บอกไว้เลยว่า 
“ความมั่งคั่ง” กับชีวิตของคุณยังคงเป็นเพียงเส้นขนาน

จาก http://www.tsi-thailand.org



วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 16   ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2555
8

วัตถุประสงค์  เพือ่เผยแพรข่อ้มลูและขา่วสารสาระนา่รู ้ความเคล่ือนไหว 
  ของสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
  และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์ มท. 
ประธาน นายพระนาย สุวรรณรัฐ
รองประธาน นายประชา เตรัตน์

สหกรณ์มหาดไทย วารสารสำาหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด
กองบรรณาธิการ  นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน
 นายไพโรจน์ โสมเพชร นายมูฮ�าหมัด มะแป้น
 นายสยาม เวโรจน์บรรจง นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน
 นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์
เจ้าของ  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
 กระทรวงมหาดไทย อาคารด�ารงราชานุภาพ ชั้น 4
 ถนนอัษฏางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร. 0-2622-1451-4 แฟ็กซ์.0-2225-7511 สื่อสาร สป. 50650-3

การสัมมนาสมาชิกภาคเหนือ
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2555


