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- หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ (ใหม่)ที่สมาชิกควรรู้ หน้า 3
- ต้นทุนเฉลี่ยในการดำาเนินงานของสหกรณ์ มท. หน้า 3 
 ปี 2555
- วิธีใช้เงินของคนรวย หน้า 4

- เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์ฯ ต้องทำาอย่างไร
 กับหนี้สินของสมาชิกผู้นั้น  หน้า 4 
- เทคนิครวยอย่างยั่งยืน  หน้า 5
- มุมสุขภาพ หน้า 5
- การลงทุนระยะยาวของสหกรณ์ มท. หน้า 6
- รายงานยอดทุนเรือนหุ้นแต่ละเดือน ในปี 2555 หน้า 6
- กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำาประกัน หน้า 7 
- รับสมัครสมาชิกสมทบเพื่อฝากเงินกับ หน้า 7
 สหกรณ์ มท.

ในเล่ม

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด
ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555

ขอเชิญชวนสมาชิกออมเงินโดยฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายเดือนกับสหกรณ์ มท. ดอกเบี้ยร้อยละ 
3.00 สูงกว่าธนาคารทั้งหลาย กรณีวงเงินตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไปคิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุกเดือน

คณะกรรมการด�าเนินการฯ มีมติปรับปรุงการกู้เงินสามัญ และให้สมาชิกสามารถใช้
อสังหาริมทรัพย์ค�้าประกันแทนบุคคลค�้าฯ ได ้                           รายละเอียดหน้า.....3
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ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ มท. ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 
ทวีทรัพย์ 3 ระยะเวลารับฝาก 15 เดือน ไม่เสียภาษี... 

รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ต่อปี

ข้อแนะน�าในการตั้งผู้รับผลประโยชน์เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

 เมื่อเร็ว ๆ นี้มี case เรื่องจริงเกี่ยวกับการตั้งผู้รับ 

ผลประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นประเด็น

น่าสนใจ เลยขอน�ามาเล่าให้สมาชิกได้ขบคิดเป็นอุทาหรณ์ 

กล่าวคอื นายเอ เมือ่แรกสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้เขียนหนังสอื

ตั้งผู ้รับโอนผลประโยชน์ว่า หากเขาถึงแก่กรรมให้น�าผล

ประโยชน์ที่มีในสหกรณ์ฯ นั้นให้กับ นาง ก.ซึ่งเป็นภรรยาใน

ขณะนั้น แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปหลายปี นายเอได้หย่ากับ

นาง ก. และได้มีคู่สมรสใหม่ คือ นาง ข. และมีบุตรด้วยกัน  

ต่อมาปี 2555 นายเอ เสียชีวิต สหกรณ์ฯ จึงน�าผลประโยชน์

ท่ีมมีอบให้ นาง ก.ตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืตัง้ผูร้บัผลประโยชน์

แต่แรก 

 สิง่ทีส่หกรณ์ใคร่ขอแนะน�าสมาชกิเก่ียวกบัการตัง้ผูร้บั

ผลประโยชน์ก็ คือ ควรระบุชื่อผู้รับโอนประโยชน์ให้ชัดเจน  

ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 คนก็ได้ การเปลี่ยนแปลงผู ้รับโอน

ประโยชน์ท�าได ้โดยท�าหนังสือฉบับใหม่แทนฉบับเดิม 

แล้วส่งให้สหกรณ์ฯ และสมาชิกควรเขียนด้วยลายมือ 

ที่ตัวบรรจงอ่านง่าย อย่างไรก็ตาม หากไม่แน่ใจว่าเดิมได้ตั้ง

บุคคลใดให ้รับผลประโยชน ์  จะเขียนหนังสือตั้ งผู ้ รับ 

ผลประโยชน์ขึ้นใหม่เพื่อยกเลิกของเก่าแล้วส่งให้สหกรณ์ฯ 

ก็ได้ (แบบฟอร์มสั่งพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ มท.)
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 คณะกรรมการด�าเนินการฯ มีมติเมื่อเดือนมิถุนายน 
2555 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้เงินสามัญใหม่ 
ดังนี้
 1. สมาชิกสังกัด ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
กรมราชทัณฑ์ และกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถกู้สามัญ
ในวงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท
 2. สมาชกิหน่วยงานอ่ืนๆ นอกจากข้อ 1 สามารถกูส้ามญั
ในวงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท
  3. สมาชิกสามารถใช้อสงัหารมิทรพัย์ของตนเอง คูส่มรส 
บิดามารดาและหรือของบุคคลอื่นอันปลอดจากภาระจ�านอง 
เป็นประกันเต็มจ�านวนเงินกู ้สามัญได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการด�าเนินการฯ เห็นสมควร ส�าหรับการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์นี้ให้ใช้ราคาประเมินของทางราชการเป็นหลัก
  อย่างไรก็ตาม การจะกู้เงินสามัญของสมาชิกแต่ละราย
จะได้มากน้อยเพียงใด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย -  
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนไม่เกิน 3 ปี กู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือน
รายเดือนรวมกับค่าหุ้น
  - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 10 ปี กู้ได้ 45 เท่า
ของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น

 - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปกู้ได้ 50 เท่าของเงินได้
รายเดือนรวมกับค่าหุ้น
 - การรับช�าระหนี้ ไม่เกิน 180 งวด (15ปี) และอาย ุ
ไม่เกิน 60 ปี
  นอกจากนี้ เมื่อสมาชิกได้กู้เงินสามัญกับสหกรณ์ มท. 
ไปแล้ว แล้วจะขอกู้ฯ ใหม่อีกจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
  1. กรณสีมาชกิกูเ้งนิสามญัครัง้ก่อนในวงเงนิเตม็ตามสทิธิ
การกูแ้ล้ว การขอกูเ้งนิสามญัครัง้ต่อไป สหกรณ์ฯ ต้องได้รบัช�าระ
หนี้จากสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
 2. กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญครั้งก่อนในวงเงินที่ยังไม่เต็ม 
ตามสิทธิการกู้ การขอกู้เงินสามัญครั้งต่อไป สหกรณ์ฯต้องได้รับ
ช�าระหนี้จากสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด 

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ (ใหม่) ที่สมาชิกควรรู้

ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55

4.33 4.46 4.55 4.54 4.57 4.56 4.63 4.78 4.75

ต้นทุนเฉลี่ยในการด�าเนินงานของสหกรณ์ มท. ปี 2555
 ในการด�าเนินธุรกิจผู้เป็นเจ้าของกิจการต้องรู้ราคาต้นทุนเพื่อจะได้ตั้งราคาขายสินค้าให้เหมาะสม แต่ถ้าเป็นสหกรณ์ฯ  
คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารจะต้องรู้ต้นทุนเพื่อจะได้ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม ซ่ึงแต่ละเดือนสหกรณ์ มท. 
จะมีต้นทุนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการได้มาของเงินทุนและรายจ่ายทั้งหมดที่มีในแต่ละเดือน แต่ไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันสหกรณ์ มท. 
ให้สมาชิกกู้เงินบางประเภทในอัตราดอกเบี้ยต�่ากว่าต้นทุนเฉลี่ย เช่น กู้เพื่อการศึกษา และกู้ฉุกเฉินกรณีประสบอุทกภัย (4.00%) 
กู้ซื้อรถ/บ้าน (4.50%) ในขณะต้นทุนเฉลี่ยสหกรณ์ฯ เดือนมิ.ย. 2555 = 4.75% เราลองมาดูกันว่าในปีนี้ต้นทุนเฉลี่ยในแต่ละเดือน
ของสหกรณ์ มท.มีเท่าใด (บาท)
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 ชายชาวอินเดยีคนหนึง่ เดนิเข้าไปในธนาคารกลางเมอืงนวิยอร์ค 
ถามหาเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ชายคนนี้บอก กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อว่า เขาจะต้อง
ไปท�าธุระที่ประเทศอินเดีย ประมาณ  2 สัปดาห์ ก็เลยจะขอกู้เงินสัก 
170,000 บาท เจ้าหน้าที่สินเชื่อบอกกับเขาว่า การกู้ยืมเงินจะต้องมี หลัก
ทรพัย์ค�า้ประกนั ดงันัน้ ชายชาวอนิเดยียืน่กญุแจรถเฟอร์ราร่ีรุ่นใหม่ล่าสุด
ท่ีจอดอยู่หน้าธนาคาร พร้อมกับเสนอให้ใช้รถคันนี้เป็นหลักทรัพย์ค�้า
ประกัน 
 เจ้าหน้าที่สินเช่ือจึงตกลงให้กู้เงินโดยใช้รถค�้าประกัน ผู้จัดการ
ธนาคาร กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ต่างก็ขบขันชายชาวอินเดียที่เอารถเฟอร์รา
รี่ราคา 8,500,000 บาท มาค�้าประกันเงินกู้ เพียงแค่ 170,000 บาท หลัง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารก็น�ารถเฟอร์รารี่ขับเข้าไปจอด ที่ลานจอดรถชั้น
ใต้ดินของธนาคาร 
 สองสปัดาห์ผ่านไป ชายชาวอนิเดยีกก็ลบัมาทีธ่นาคาร พร้อมด้วย
เงนิ 170,000 บาท และดอกเบ้ียอีก 500 บาท น�ามาช�าระคนืให้กบัธนาคาร 
เจ้าหน้าทีส่นิเชือ่พดูว่า “ท่านครบั เรารูส้กึดใีจมากท่ีคณุจดัการธรุะของคณุ
ได้เสร็จเรียบร้อย และการกู้เงินในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี 
 แต่ผมสงสยัอะไรนดิหน่อย ตอนทีค่ณุไปแล้ว เราได้เชค็ประวตัขิอง
คณุด ูก็พบว่าคุณร�า่รวยเป็นอภมิหาเศรษฐคีนนงึเลย แต่ท�าไมคณุถงึต้องมา
กู้เงินกับเราแค่ 170,000 บาทด้วย ล่ะครับ “
  ชายชาวอินเดียตอบกลับไปว่า ไม่มีที่ไหนในนิวยอร์คอีกแล้ว ที่ผม
จะสามารถจอดรถทิ้งไว้ได้ถึง 2 สัปดาห์ ด้วยเงินเพียง 500 บาท พร้อมกับ
ความมัน่ใจเตม็ร้อยว่ารถผมจะไม่หาย จาก http://www.oknation.net/
blog/monchai83/2011/07/04/entry-1

เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสหกรณ์ฯ ต้องท�า
อย่างไรกับหนี้สินของสมาชิกผู้นั้น
  เมื่อคราวสัมมนาสมาชิกที่พัทยาในวันที่ 14 
กรกฎาคม 2555 ดิฉันได้เล่าเรื่องจริงกรณีสมาชิกเสีย
ชีวิตแล้วสหกรณ์ฯ จะต้อง clear หนี้ของสมาชิกนั้น
อย่างไร ให้กับสมาชิกภาคกลางและตะวันออก ได้รับ
ฟัง ท้ังนี้ เนื่องจากทุกเดือนคณะกรรมการฯ จะต้อง
พิจารณาถอนชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตออกจากทะเบียน 
และอนมุติัเบกิจ่ายเงินช่วยเหลือต่าง ๆ  รวมถงึพจิารณา
การหักกลบลบหนี้ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต ในการเล่า
คราวนั้นเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมจึงน�า case เรื่องจริง
มาน�าเสนอ มสีมาชกิหลายท่านตัง้ใจฟัง และได้มีสมาชิก
เสนอขอให้คณะกรรมการฯ พจิารณาหกัเงนิจากสมาชิก
เมือ่กูเ้งนิสามญัเพือ่น�าเข้ากองทนุช่วยเหลอืผูค้�า้ประกนั
ให้มากขึน้ ทัง้นี ้กเ็พือ่ให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงนิช่วยเหลือให้
กบัสมาชกิท่ีเสียชวีติเพ่ือน�าไป clear หนีใ้ห้มากขึน้ด้วย 
หรือใช้หนีใ้ห้หมดได้กจ็ะยิง่ดี ซ่ึง Case จรงิทีไ่ด้เล่าข้าง
ต้นมี ดังนี้

วิธีใช้เงินของ
         คนรวย

ชื่อ 
อายุ 

(ปี)

เป็น

สมาชิก 

(ปี)

 เงินหุ้น 

(บาท) 

เงินหนี้ 

(บาท)

ได้รับเงินช่วย

จากกองทุนช่วยเหลือ

ผู้ค�้าฯ  (บาท)

ได้รับเงินสวัสดิการ

เสียชีวิต (บาท)  

คงเหลือเงิน 

(บาท)  
หมายเหตุ 

นาย ก. 41 11 101,200 410,627 100,000 100,000 (109,427) 
ยังมีหนี้เหลือ

- ติดตามทายาทเพื่อน�าบ�าเหน็จและเงิน

อื่น ๆ มาใช้หนี้ หากไม่ได้ผู้ค�้าฯ (2 คน) 

ต้องรับผิดชอบ

นาง ข. 62 25 257,000 584,784 300,000 150,000 122,216 - ได้เงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือ 

ผู้ค�้าฯ มากเพราะกู้มากและได้หักเงินเข้า

กองทุนฯ มาก 

- รายนี้มีเงินเหลือให้ทายาทรับไป 
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มุมสุขภาพ

เทคนคิรวยอยา่งยัง่ยนื
เศรษฐทีีร่�า่รวยหรอืนกัธรุกจิ 

ที่ประสบความส�าเร็จนั้น
ไม่ใช่แค่หาเงนิเก่ง แต่ต้องใช้เงนิเป็นด้วยใช้คนสร้างเงนิ ใช้เงนิสร้าง
คน วนเวียนกันไปแบบนี้ ยิ่งท�าให้ร�่ารวยขึ้น คนที่ร�่ารวยอย่าง
แท้จริงนั้น มักไม่ตกเป็นทาสของเงิน แม้แต่การใช้ชีวิตส่วนตัว ก็
ไม่ได้หรหูราฟุม่เฟือย ผูใ้หญ่ทีผ่มเคารพนบัถือท่านหนึง่ เป็นเจ้าของ
ธุรกิจระดับเป็นพันล้าน แต่ท่านใช้ชีวิตเรียบง่าย สมถะ ติดดิน  
ไม่ฟุ่มเฟือย ในขณะที่อีกท่านหนึ่ง มีเงิน มีธุรกิจในระดับเดียวกัน 
แต่ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา เหมือนอยู่บนหอคอย บ้านช่องห้องหับ 
รถยนต์ เสื้อผ้า รวมทั้งอาหารล้วนแต่ต้องเป็นของชั้นเลิศทั้งนั้น 
ซึ่งก็ไม่ว่ากันครับ ถือเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละท่าน
 คนหนึ่งก�าลังร�่ารวยขึ้น ขณะที่อีกคนร�่ารวยลดลง หลายคน
ท�างานเงินเดือนไม่มาก กว่าจะหาเงินได้ก็ล�าบากแต่ใช้เงินอย่าง
ฟุม่เฟือย ไม่เหน็คณุค่าของเงนิท�าให้แม้ท�างานมานานเท่าใด หรือ
หาเงินได้มากเท่าใดก็ยังไม่มีเงิน ก็ยังเป็นหนี้เป็นสินมากมายอยู่
เช่นเดิมในขณะที่อีกหลายคน แม้รายได้ไม่มากแต่รู้จักใช้เงิน รู้จัก
เกบ็หอมรอมรบิ มกีารลงทนุบ้างท�าให้มเีงนิเกบ็ และเงนิสะสมเป็น
จ�านวนมาก เข้าท�านองท่ีว่าอยูอ่ย่างจน จะไม่มวีนัจน อยูอ่ย่างรวย 
จะไม่มีวันรวย

 มคีนถามผมว่า ท�าอย่างไรถงึจะรวย? และแค่ไหน ถงึจะเรยีก
ว่า รวย?
 จริงๆแล้ว การสะกดค�าว่า รวย ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน
เพราะเป้าหมายและความพอใจของคนนัน้ไม่เท่ากนัเป้าหมายและ
ความพอใจนั้น ไม่ได้วัดที่ปริมาณเงินแต่วัดที่ ปริมาณความสุข 
ความพึงพอใจในชวีติ ดังนัน้ จึงไม่เเปลก ท่ีเราเหน็บางคนมเีงนิพนั
ล้าน หมื่นล้าน แต่ไม่มีความสุข ในขณะที่บางคน มีเงินเพียงหลัก
หมื่น หลักแสนแต่ความสุขในชีวิตของเขานั้น มากมายเหลือคณา
นับ
 เราจงึต้องถามตวัเองว่า เราอยากรวยแค่ไหนมีเงนิเท่าใด เรา
จึงจะมีความสุข ความพอดีในชีวิต มีเงินน้อยไป ชีวิตขัดสนติดขัด 
ล�าบากไม่มีความสุขมเีงนิมากไป เกดิความโลภ หลงวตัถ ุอยากได้
อยากมีสุดท้ายก็กลายเป็นคนไม่มีความสุขเช่นกัน
 มเีงินพอดีๆ ไม่น้อย ไม่มาก ดีกว่าไหมครับ ไม่ล�าบาก เพราะ
ไม่ต้องกลัวตกงาน ไม่มีเงินใช้ ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ จะได้ไม่
ต้องหาเงินมากๆ โดยใช้วิธีการที่ทุจริต ไม่ซื่อสัตย์ หรือเอาเปรียบ
คนอื่นเพียงเท่านี้  เราก็ได ้ชื่อว ่าร�่ารวยอย่างยั่งยืนแล้ว….. 
ว่าไหมครับ

….. วันพุธ ……. จากโอเคเนชั่น/มิถุนายน 2555

 โรคฉี่หนู เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มี
รูปร่างคล้ายเกลยีวสว่าน เชือ้เหล่านีส้ามารถอาศยั
อยู่กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด โดยเฉพาะ
พวกสตัว์ฟันแทะ เช่น หน ูแต่สตัว์อืน่ เช่น ววั ควาย 
และหมู ก็เป็นแหล่งเก็บเชื้อได้เช่นกัน นอกจากนี้ 
เชื้อสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อม ดิน โคลน แอ่งน�้า 
ร่องน�้า น�้าตก แม่น�้าล�าคลอง เป็นต้น และอยู่ได้

นานเป็นเดือน ถ้าปัจจัยแวดล้อม
เหมาะสม กรมควบคมุโรค ได้ให้
ค�าแนะน�าการป้องกันโรคไว้ 
ดังนี้

 1. หลกีเลีย่งการว่ายน�า้ แช่หรอื
ลุยในน�้าที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากปัสสาวะ

สัตว์น�าโรค หรือถ้าจ�าเป็นควรสวม
รองเท้าบู๊ต

 2. ป้องกันโรคแก่ผู้ที่ท�างานที่เสี่ยงต่อโรค เช่น ใช้ถุงมือ
ยาง รองเท้าบู๊ต ฯลฯ
 3. ตรวจแหล่งน�า้ ดนิทรายทีอ่าจปนเป้ือนเชือ้ ถ้าเป็นน�า้
ในท่อระบายน�้า ควรล้างระบายน�้าที่ปนเปื้อนออกไป
 4. ถ้าพบสัตว์ติดเชื้อต้องแยกออกเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่
เช้ือไปยังสัตว์ตัวอื่น ๆ หรือเกิดการปนเปื้อนเช้ือบริเวณที่อยู่
อาศัย สถานที่ท�างาน แหล่งพักผ่อนท่องเที่ยว ฯลฯ
 5. ควบคุมก�าจัดหนูในบริเวณท่ีอยู่อาศัยของคน โดย
เฉพาะในเขตชนบทและบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยั สถานทีท่�างาน แหล่ง
พักผ่อนท่องเที่ยว ฯลฯ
 ท่ีส�าคัญหากมีอาการไข้ โดยไม่มีอาการช้ีชัดเจนว่าเป็น
โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด และเคยไปสัมผัสน�้าในช่วงระยะเวลาเกิน 
1 เดือน ก่อนที่จะมีอาการควรไปรับการตรวจเพื่อจะได้รับการ
รกัษาอย่างทนัท่วงท ีไม่ควรวนิจิฉยัและรกัษาเอง เพราะโรคบาง
อย่างอาจมีอาการคล้ายกัน ระบาดในช่วงเดียวกัน และมีวิธีการ
รักษาที่แตกต่างกัน
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 นอกจากสหกรณ ์มท.จะมรีายไดจ้ากการใหส้มาชกิกูเ้งินซ่ึงเปน็รายได้หลักแล้ว สหกรณฯ์ ยงัมกีารน�าเงินไปลงทนุ ในรปูแบบ
ต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น/ยาว โดยเป็นไปตามนโยบายการบริหารเงินของคณะกรรมการด�าเนินการฯ ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนระยะยาว
ปัจจุบันมีวงเงิน 33,143,248.74 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2555)

การลงทุนระยะยาวของสหกรณ์ มท.

 

รายงานยอดทุนเรือนหุ้นแต่ละเดือนในปี 2555
 ในเดือนหนึ่ง ๆ สมาชิกทุกคนต้องน�าส่งเงินค่าหุ้นให้กับสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นเงินเก็บสะสมระยะยาว และจะได้รับผลตอนแทน
ในรูปของเงินปันผลทุกปี ซึ่งเราจะจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทั้งนี้ หลายปีที่ผ่านมาเราจ่ายปันผล  
ร้อยละ 7.00 ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารต�่ากว่า ถือเป็นความสามารถในการบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ และเจ้า
หน้าที่สหกรณ์ มท.  

 

รายงานยอดทุนเรือนหุ้นแต่ละเดือนในปี 2555



วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 16  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2555
7

กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน
 ในหน้า 4 ของวารสารสหกรณ์ฯ นี ้ได้น�าเรือ่งจรงิของการได้รบัเงนิช่วยเหลอืจากกองทนุช่วยเหลอืผูค้�า้ประกนัเม่ือสมาชิกเสยี
ชวีติมาน�าเสนอ และเพือ่ให้สมาชกิเข้าใจกองทนุฯ นีม้ากข้ึน ขอน�าตารางการจ่ายเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค�า้ฯ เมือ่สมาชกิกูเ้งนิสามญั 
มาแสดงให้สมาชิกได้รับทราบอีกครั้ง
 ทั้งนี้ ในระเบียบเรื่องนี้ 
ข้อ 9 ก�าหนดว่า สมาชิกผู้มีหนี้
สามัญที่ใช้สมาชิกค�้าประกันทุก
รายต้องช�าระเงินเข้ากองทุน
ตามจ�านวนเงินที่กู ้และหาก
สมาชกิผูกู้้เงินถงึแก่กรรม ให้สห
กรณ์ฯ จ่ายเงินกองทุนให้ความ
ช่วยเหลอืแก่สมาชกิผูค้�า้ประกนั
เงินกู้สามัญในอัตรา ดังนี้ 
 ทั้งนี้ การจ่ายเงินกองทุนเมื่อสมาชิกเสียชีวิตต้องไม่เกินหนี้เงินกู้สามัญที่ค้างช�าระต่อสหกรณ์

 

รับสมัครสมาชิกสมทบ
เพื่อฝากเงินกับสหกรณ์ มท.

ภาพพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2555
โดยมี นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบทุนฯ

 

 
 ปัจจุบันสหกรณ์ มท.รับสมัครสมาชิกสมทบเพ่ือฝากเงินกับ 
สหกรณ์ฯ ซ่ึงอาจเป็นบิดาหรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก 
หรอืเป็นบคุคลธรรมดาทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการฯ เหน็สมควรรบัเป็น
สมาชิก ทั้งนี้ ปัจจุบันสหกรณ์ มท.รับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.00 (ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งหากฝากตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป
คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุกเดือน และยังรับฝากเงินออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 3 
(15 เดือน) รับดอกเบี้ยสูงสุด ร้อยละ 5.00 (ดูรายละเอียดหน้า 2)
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วัตถุประสงค์  เพือ่เผยแพรข่อ้มลูและขา่วสารสาระนา่รู ้ความเคล่ือนไหว 
  ของสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
  และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์ มท. 
ประธาน นายพระนาย สุวรรณรัฐ
รองประธาน นายประชา เตรัตน์

สหกรณ์มหาดไทย วารสารส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
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

ภาพการสัมมนาสมาชิก ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2555

โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ


