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ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 สหกรณ์ มท. ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่ประจ�าปี เพื่อจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 
ให้สมาชิกพร้อมกับมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบวาระ โดยในปีนี้ในส่วนของ สป.มท.

จะเลือกกรรมการใหม่ ได้ไม่เกิน 4 คน และกรมราชทัณฑ์จะเลือกกรรมการใหม่ได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งมีผู้สมัคร ดังนี้
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วิธีการและทางเลือกของการออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์มีผู้ก�าหนดนโยบาย เรียกว่า คณะกรรมการ
ด�าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการ 15 ท่าน ประกอบด้วย ประธาน 
รองประธาน เหรัญญิก ซึ่งในส่วนของสหกรณ์ มท.ก�าหนดให้เลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ ด้วยการเสนอชื่อและโหวตในที่ประชุมฯ ส่วน
กรรมการที่เหลืออีก 12 ท่าน ได้มาจากการเลือกตั้งในทางลับโดยการ
ลงคะแนน
 หย่อนบัตรในคูหา โดยแบ่งเป็นกรรมการ ผู้แทน สป.มท. 5 ท่าน 
ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ 4 ท่าน ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 3 ท่าน 
ในแต่ละปีจะมีกรรมการครบวาระครึ่งหนึ่ง กรรมการทุกท่านมีวาระ 2 ปี 
(ห้ามเป็นกรรมการเกิน 2 วาระติดกัน) 
  ส�าหรับปีนี้จะมีการเลือกตั้งเฉพาะในส่วนของกรรมการผู้แทน 
สป.มท. ที่ว่าง 4 ท่าน และผู้แทนกรมราชทัณฑ์ที่ว่าง 3 ท่าน การลง

คะแนนก�าหนดให้เลือกกรรมการได้ไม่เกินจ�านวนกรรมการที่ว่าง เช่น 
สมาชิก สป.มท.ในปีนี้จะเลือกลงคะแนนได้ไม่เกิน 4 เบอร์ ท้ังน้ี  
เลอืกน้อยกว่าได้บตัรไม่เสยี แต่ถ้าเลอืกเกนิจ�านวน 4 เบอร์ จะเป็นบตัร
เสียทันที 
  ในวันเลือกตั้ง คกก.ด�าเนินการฯ ก�าหนดให้จ่ายเงินให้กับสมาชิก
ที่ใช้สิทธิเลือกต้ังท่านละ 100 บาท และก�าหนดให้จ่ายเงินค่าของ
ช�าร่วยให้กบัสมาชกิท่านละ 400 บาท (โอนเงนิส่วนนีใ้ห้สมาชกิพร้อม
เงินปันผล) 
  ในส่วนของการก�าหนดให้ซือ้หุน้เพิม่ โดยสมาชกิท่ีได้รับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 คกก.ด�าเนินการฯ 
ก�าหนดให้ท่านสามารถน�าเงินนั้นไปซื้อหุ้นเพิ่มได้ไม่เกิน 15,000 บาท

 1. การจัดสรรเงินด้วยตนเอง
  เป็นกำรวำงแผนกำรเงินท่ีได้มำควรจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้เป็น
เงนิออม โดยไม่ต้องคดิตลอดเวลำว่ำเงนิทีอ่อมมไีว้ส�ำหรบัควำมจ�ำเป็นใน
อนำคต และจะต้องไม่น�ำเงินออมที่เก็บไว้ไปใช้จ่ำยในสิ่งที่ฟุ่มเฟือย และ
ไม่ได้ประโยชน์
 2. การวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ�าวัน
  คนส่วนใหญ่เม่ือพูดถึงเรื่องกำรออมมักจะเห็นว่ำเป็นเรื่องที่ไม่
สำมำรถท�ำได้ โดยให้เหตุผลที่แตกต่ำงกันไป แต่มักสรุปได้ว่ำ จะออมได้
อย่ำงไร แค่ใช้จ่ำยก็ไม่มีเงินเพียงพอแล้ว 
ดงันัน้ ในกำรเร่ิมต้นในกำรออม จงึมเีครือ่งมอืทีส่�ำคญั 3 ประกำรทีจ่�ำเป็น
ต้องมีกำรพิจำรณำ ได้แก่
  2.1 ทัศนคติ ผู้ที่คิดเริ่มต้นที่จะเก็บเงินออม ต้องมีควำมคิดที่
ตระหนักถึงคุณค่ำในตนเอง เห็นควำมส�ำคัญของตนเอง มีควำมเชื่อมั่น
ว่ำตนเองสำมำรถท�ำได้
  2.2 อุปนิสัย ต้องเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง ไม่จ�ำเป็นต้องเก็บให้
ได้ครั้งละมำกๆ อำจเริ่มเก็บเพียงทีละเล็กทีละน้อย แต่ต้องมีควำม
สม�่ำเสมอ
  2.3 จุดมุ่งหมำย หรือเป้ำหมำยในกำรออม ต้องมีกำรก�ำหนด
เป้ำหมำยว่ำ ออมไปเพื่ออะไร เช่น เพื่อซื้อหนังสือ เพื่อเป็นทุนกำรศึกษำ 
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 3. การออมโดยการฝากเงินกับสถาบันการเงิน
  เป็นกำรออมเงินที่คนส่วนใหญ่รู้จัก และคุ้นเคยที่สุด มีควำม
สะดวกและมีควำมมั่นคง แต่กำรฝำกธนำคำรส่วนใหญ่ผลตอบแทนที่ได้ 
(ดอกเบี้ย) จำกกำรฝำกเงินค่อนข้ำงต�่ำ ดังนั้น จึงอยำกเชิญชวนให้หันมำ
ออมเงนิกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ทีใ่ห้ผลตอบแทนมำกกว่ำ และสำมำรถเบกิ
ถอนมำใช้ได้สะดวกในเวลำที่ต้องกำร

เคล็ดลับในการออม
 1.  เริม่ต้นออมแต่เนิน่ๆ เวลำออมยิง่มมีำกเท่ำไรกย็ิง่ท�ำให้ดอกเบีย้ 
และเงินต้นมีโอกำสสะสมมำกขึ้นเท่ำนั้น
 2.  จัดสรรเงินส�ำหรับกำรออม จัดสรรเงินที่จะเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรจ่ำยประจ�ำวันที่มีควำมส�ำคัญเหมือนกับรำยจ่ำยอื่นๆ
 3.  ออมอย่ำงสม�่ำเสมอ กำรออมเงินอย่ำงมีวินัยจะท�ำให้สำมำรถ
วำงแผนทำงกำรเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 4.  กำรท�ำประกันชีวิต
  กำรท�ำประกันชีวิต เป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรสร้ำงเสริมนิสัยกำร
ออม ด้วยกำรจัดสรรเงินส่วนหนึ่งมำช�ำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท
ประกันชีวิตตำมจ�ำนวนและระยะเวลำในกำรช�ำระเบี้ยประกันภัยที่
ก�ำหนดไว้ในสัญญำเมื่อครบก�ำหนดสัญญำ บริษัทประกันชีวิต ก็จะจ่ำย
เงินให้แก่ผู้เอำประกันชีวิตตำมจ�ำนวน และตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ใน
สญัญำเมือ่ผูเ้อำประกนัชวีติยงัคงมชีวีติอยู ่ซึง่จะเป็นกำรออมอีกลกัษณะ
หนึ่งเพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ำยในอนำคต นอกจำกนั้น กำรท�ำประกันชีวิตยัง
เป็นกำรสร้ำงหลักประกันควำมม่ันคง และควำมอุ่นใจให้แก่ตนเองและ
ครอบครวั ในกรณผีูเ้อำประกนัภยัเสียชวีติก่อนเวลำอนัควรบรษิทัประกนั
ชีวิตก็จะจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทำยำทตำมจ�ำนวนท่ีก�ำหนดไว้
ในสัญญำ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ หรือเก็บไว้ใช้จ่ำยเพื่อควำม
จ�ำเป็นต่ำงๆ นอกจำกนีก้ำรท�ำประกนัชวีติสำมำรถช่วยให้ผูเ้อำประกนัภยั
ไม่ต้องน�ำเงินที่ตนเองสะสมไว้มำใช้จ่ำยในยำมเดือดร้อน เช่น กรณีที่เจ็บ
ป่วยต้องเข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล ถ้ำผู ้เอำประกันภัยซื้อควำม
คุม้ครองกำรประกนัสขุภำพไว้ด้วย บรษิทัประกนัชวีติกจ็ะจ่ำยเงินเป็นค่ำ
รกัษำพยำบำลตำมจ�ำนวนเงนิทีร่ะบไุว้ในสัญญำ โดยไม่ต้องน�ำเงนิทีต่นเอง
สะสมไว้มำจ่ำยเป็นค่ำรักษำ เป็นต้น

 ช ่วงนี้อยากแนะนำ าและรณรงค ์ ให ้สมาชิกของสหกรณ์ฯ  
หันมาออมเงินกนัมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ เพราะเราพบว่าสมาชกิสหกรณ์ มท. 
ส่วนใหญ่เป็นมหีนีก้นัถ้วนทัว่แต่มกีารออมเงนิค่อนข้างน้อย วธิกีารและ
ทางเลือกของการออมทรัพย์ที่จะแนะนำา มีวิธีการปฏิบัติดังนี้.

การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ มท./การจ่ายเงินค่าของช�าร่วย 
400 บาท/การให้ซื้อหุ้นเพิ่ม
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การบริหารภาระทางการเงิน
 ในช่วงเวลำอันท้ำทำยของภำวะเศรษฐกิจ กำรเข้ำใจวิธี
บรหิำรหนีส้นิถอืเป็นสิง่ส�ำคญัในกำรรกัษำควำมมัน่คงทำงกำร
เงินของท่ำน ซึ่งบำงครั้งอำจเป็นภำระอันหนักส�ำหรับท่ำน 
หำกท่ำนก�ำลงัรูส้กึอย่ำงนัน้ โปรดระลกึไว้เสมอว่ำท่ำนยงัคงมี
ที่พึ่งพำ กำรบริหำรจัดกำรหนี้สินนั้นมีอยู่หลำกหลำยวิธี หำก
แต่ท่ำนต้องใช้เวลำในกำรปลดหนี้สินเหล่ำนั้น
 ด้ำนล่ำงนี้คือค�ำแนะน�ำที่จะช่วยในกำรจัดกำรและลด
ภำระหนี้สินของท่ำน
 • จัดท�ำบัญชีรำยจ่ำยและใช้จ่ำยภำยในงบ บัญชีรำย
จ่ำยจะช่วยให้ท่ำนสำมำรถควบคุมหนี้สินรวมทั้งจัดกำรรำย
จ่ำยในอนำคตของท่ำน
 • จัดล�ำดับรำยกำรยอดใช้จ่ำยคงค้ำงของท่ำนโดยใช้
ดอกเบ้ียเป็นเกณฑ์ ช�ำระรำยกำรยอดใช้จ่ำยคงค้ำงทีค่ดิอตัรำ
ดอกเบี้ยสูงที่สุดเป็นอันดับแรก และต้องไม่ลืมที่จะช�ำระยอด
ใช้จ่ำยคงค้ำงอื่นๆ ในจ�ำนวนขั้นต�่ำเป็นอย่ำงน้อย
 • เลอืกกำรรวมยอดใช้จ่ำยเข้ำไว้ด้วยกนั โดยเลือกวธิทีี่
ท่ำนสำมำรถช�ำระยอดใช้จ่ำยได้สะดวก หรือท่ำนอำจเลือก
รวมยอดใช้จ่ำยค้ำงช�ำระไปยังวิธีที่คิดดอกเบ้ียในอัตรำที่ต�่ำ
กว่ำ เพื่อเป็นกำรลดดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ
 • พิจำรณำหนทำงอื่นๆ ที่ช่วยลดภำระหนี้สินของทำ่น 
ท่ำนอำจลองพิจำรณำกำรลดหน้ีสินโดยใช้เงินฝำกจำกบัญชี
สะสมทรพัย์ของท่ำน หรอืทำงเลอืกอืน่ท่ีจะช่วยลดหนีส้นิของ
ท่ำน
 • ค้นหำทำงเลือกอื่นในกำรช�ำระหนี้สิน ผู้ให้กู้บำงรำย
อำจให้ทำงเลือกหลำกหลำยวิธีในกำรช�ำระหน้ี ท่ำนควร
พิจำรณำวิธีที่จะช่วยให้ท่ำนสำมำรถช�ำระหนี้สินได้ตำม
ก�ำหนดเวลำมำกที่สุด
 • เลือกใช้บริกำรเสริม อำทิ กำรแจ้งเตือนสถำนะทำง
บัญชี เพื่อช่วยให้ท่ำนไม่ลืมวันครบก�ำหนดช�ำระและทรำบ
ปริมำณกำรใช้จ่ำย
 • พูดคุยกับผู้ให้กู้ หำกท่ำนมีปัญหำในกำรช�ำระเงิน 
ท่ำนไม่ควรเลี่ยงกำรช�ำระ เพรำะนั่นจะยิ่งท�ำให้สถำนกำรณ์
ภำระหนี้สินของท่ำนแย่ลง และส่งผลกระทบต่อระดับเครดิต
ของท่ำน ในหลำยกรณีผู้ให้กู้มักพร้อมให้ควำมช่วยเหลือท่ำน
ในกำรแก้ปัญหำ

ระเบียบฯ 
การติดตามหนี้ค้างช�าระฯ

 

 เมื่อเดือนกันยำยน 2555 สหกรณ์ มท.ได้ก�ำหนด

ระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำมหนี้ค้ำงช�ำระและบทลงโทษ

กรณีสมำชิกน�ำเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรกู้เงินไม่ตรง

กับควำมเป็นจริง ซึ่งสำระส�ำคัญของระเบียบจะอยู่ที ่

ข้อ 6 – 8 ดังนี้

 ข้อ 6 มำตรกำรติดตำมหนี้ค้ำงช�ำระ

  (1) สมำชิกขำดส่งเงินงวดช�ำระหนี้ 1 เดือน 

ให้แจ้งเตือนเป็นหนังสือแก่ผู้กู้

  (2) สมำชิกขำดส่งเงินงวดช�ำระหนี้ 2 เดือน 

ให้แจ้งเตือนเป็นหนังสือแก่ผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน

  (3) สมำชิกที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ตำม 

ข้อบังคับและสหกรณ์แจ้งเตือนเป็นหนังสือแก่ผู ้กู ้และ 

ผูค้�ำ้ประกนัให้ช�ำระหนีภ้ำยใน 30 วนั นบัแต่วนัทีแ่จ้งเตอืน 

หำกไม่ช�ำระให้สหกรณ์เรียกเก็บหนี้ค้ำงช�ำระของสมำชิก

จำกผู้ค�้ำประกัน

 ข้อ 7 เมื่อส้ินปีทำงบัญชีสมำชิกท่ีเป็นลูกหนี้ค้ำง

ช�ำระสหกรณ์ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ย สหกรณ์จะหัก

เงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ได้รับจำกสหกรณ์

 ข้อ 8 สหกรณ์ก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับสมำชกิทีย่ืน่

เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรกูเ้งนิไม่ตรงกบัควำมเป็นจรงิ

ดังต่อไปนี้

  (1) งดให้เงินกูท้กุประเทภเป็นเวลำ 6 เดอืน 

ส�ำหรับควำมผิดครั้งแรก

  (2) งดให้เงินกูทุ้กประเภทเป็นเวลำ 12 เดอืน 

ส�ำหรับควำมผิดครั้งที่สอง

  (3) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ตำมข้อบังคับ 

ส�ำหรับควำมผิดครั้งที่สำม
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มุมสุขภาพ

รักษาสมดลุระหวา่งงานกบัชวีติสว่นตวั
 อย่าลืมถามตัวเองว่าในทุกวันนี้ คุณก�าลังทุ่มเทให้งานเพียงอย่างเดียวจนไม่คิดถึงชีวิตส่วนตัวหรือไม่ ซึ่งคุณควร
ตระหนักถึงการรักษาสมดุลให้ชีวิตระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวก่อนที่จะสายเกินแก้นะ

จัดตารางงานกับครอบครัว
 คณุควรจดัสรรเวลำให้คณุได้อยูก่บัครอบครวับ้ำง อย่ำลมืว่ำคนทีค่ณุรกั
น้ันต้องกำรให้คุณดูแลตัวเอำใจใส่ และคอยรับฟังเมื่อเขำมีปัญหำรวมท้ังท�ำ
กิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน อย่ำมัวแต่ก้มหน้ำก้มตำท�ำงำนจนลืมเวลำกลับบ้ำนล่ะ

วางแผน แต่รู้จักยืดหยุ่น
 เป็นเรือ่งดทีีค่ณุจะวำงแผนกำรท�ำงำนในแต่ละวนั รวมถงึส่ิงอืน่ๆ ทีค่ณุ
ตั้งใจจะท�ำ แต่หำกมีเหตุจ�ำเป็นให้คุณต้องปรับเปลี่ยนแผนกำรที่วำงไว้ เผื่อท�ำ
ธุระให้ที่บ้ำนหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ คุณก็ควรที่จะยอมรับว่ำแผนกำรทุกอย่ำง
ย่อมมีเปลี่ยนแปลงได้ และท�ำในสิ่งที่คุณจ�ำเป็นต้องจัดกำรให้เรียบร้อยก่อน

พักผ่อนซะบ้าง
 อำจเริ่มจำกกำรออกจำกที่ท�ำงำนเร็วๆ ตำมเวลำเลิกงำนสักหนึ่งวันต่อ
สัปดำห์ จำกที่อยู่ยำวหลังเลิกงำนแทบทุกวัน และเพื่อไม่ให้เคร่งเครียดกับกำร
ท�ำงำนมำกเกินไปควรหำเวลำออกก�ำลังกำยบ้ำง
 อย่าปล่อยให้งานเข้ามาครอบครองเนื้อที่ในชีวิตคุณกว่า 80% เลย 
เพราะมันอาจจะท�าให้ชีวิตส่วนตัวคุณสั่นคลอนได้

เมื่อคนมันหิว อะไรใกล้มือก็มักจะคว้ำเข้ำ
ปำกกันไปก่อน ใครมีนิสัยอย่ำงนี้ขอให้ลอง

ปรับตัวเสียใหม่ เพรำะอำหำรบำงอย่ำงอำจเป็นเมนูท่ีไม่ค่อยเหมำะกับ
ร่ำงกำยในยำมนั้นได้ส�ำหรับอำหำร 7 อย่ำง ที่คุณควรหลีกเลี่ยงเวลำท้อง
ว่ำงเห็นจะหนีไม่พ้น
 1. เหล้า กระเทยีม เพรำะจะยิง่ไปกระตุ้นเยือ่บกุระเพำะอำหำร ส่ง
ผลให้เป็นโรคกระเพำะอำหำรอักเสบ และเป็นแผลในกระเพำะอำหำรได้
 2. น�้าตาล หรืออาหารหวาน เช่น น�้ำอัดลม ลูกอม ช็อกโกแลต 
เพรำะจะท�ำให้โปรตีนรวมตัวกับน�้ำตำล ซึ่งจะส่งผลต่อกำรดูดซึมโปรตีน
ทกุชนดิ และลดสมรรถภำพกำรท�ำงำนของระบบหมุนเวียนเลอืด รวมถงึไต
 3. ชาแก่ จะท�ำให้กรดเกลือของน�้ำย่อยในกระเพำะอำหำรเจือจำง 
เกิดอำกำรใจสั่น เวียนศีรษะ มือเท้ำไม่มีแรง
 4. ลกูพลบั เป็นตวักระตุ้นให้กระเพำะอำหำรหลัง่กรดเกลือออกมำ
มำก ท�ำให้เจ็บหน้ำอก คลื่นไส้ และเป็นแผลในกระเพำะอำหำร
 5. กล้วย เพรำะจะเพิ่มธำตุแมกนีเซียมในเลือดให้สูงขึ้น ท�ำให้สูญ
เสียสัดส่วนของแคลเซียม และแมกนีเซียม เป็นกำรยับยั้งกำรท�ำงำนของ
หลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรำยต่อสุขภำพเป็นอย่ำงมำก

7 เมน ูที่ควรหลีกเลี่ยง ยามท้องว่าง
 6. ผัก เพรำะหำกรับประทำนผักอย่ำงเดียวขณะท้องว่ำงจะท�ำให้
ท้องอืด
 7. นมและถัว่เหลอืง แม้จะอดุมด้วยโปรตนี แต่จะเกดิประสทิธภิำพ
สูงสุดเมื่อกระเพำะอำหำรมีสำรประเภทแป้งอยู่
 อย่ำงไรก็ตำม แถมท้ำยอีกนิดว่ำ ขณะท้องว่ำงไม่ควรอำบน�้ำ และ
ออกก�ำลังกำย เพรำะอำจท�ำให้เกิดอำกำรช็อกได้ง่ำย เนื่องจำกน�้ำตำลใน
เลือดต�่ำ

ที่มำ http://www.thaihealth.or.th
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รำยชื่อผู้ใช้บริกำรนี้ให้สหกรณ์ฯ ทรำบโดยอัตโนมัติในแต่ 

ละวัน และสหกรณ์ฯจะน�ำรำยชื่อผู ้ใช้บริกำรในแต่ละวัน 

ที่ได้รับไปจับสลำกเพื่อชิงโชคแท็บเล็ตและแฟลชไดร์ โดย 

ใช้วธิใีห้คณะกรรมการด�าเนนิการฯ จบัสลากจากกล่องชงิโชค 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งสมำชิกท่ำนใด ใช้บริกำร 

หลำยครั้งก็จะมีชื่อชิงโชคเท่ำจ�ำนวนครั้งที่ใช้บริกำร อย่ำงไร

ก็ตำม กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ฯ ไม่มีสิทธิได้รับ

รำงวัลดังกล่ำว

 สหกรณ์ฯ จะประกำศรำยชือ่ผูไ้ด้รบัรำงวลัทำงเวบ็ไซต์

ของสหกรณ์ฯ ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2556 สอบถำม 

รำยละเอียดได้ที่สหกรณ์ มท. โทร.02-6221451-5 หรือ 

hotline มท. 50650-3 ต่อ 0 

  

 วิธีการ คือ สมำชิกต้องเขียนแบบฟอร์มตำมที่ 

สหกรณ์ฯ ก�ำหนด ( ส่ังพิมพ ์แบบฟอร ์มได ้ที่ เว็บไซต ์

สหกรณ์www.moicoop.com) แล้วไปยื่นที่เคำน์เตอร์

ธนำคำรกรุงศรีฯ สำขำใดก็ได้ โดยระบุรำยละเอียดในแบบ

ฟอร์มว่ำประสงค์จะท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินประเภทใดกับ 

สหกรณ์ฯ ระบบดังกล่ำวก็จะด�ำเนินกำรให้ได้ตำมควำม

ประสงค์อย่ำงรวดเร็ว (บริกำรนี้สำมำรถฝำกเงินกับสหกรณ์ฯ 

ได้รำยกำรละไม่เกิน 300,000 บำท ใน 1 วันและถอนจำก 

เงินฝำกที่ฝำกไว้กับสหกรณ์ฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บำท 

โดยจะเสียค่ำธรรมเนียมกำรท�ำรำยกำรครั้งละ 10 บำท  

ดู ร ายละ เ อี ยด เพิ่ มที่ ค� า อธิ บ าย ใน เว็ บ ไซต ์ สหกรณ ์ 

www.moicoop.com) 

 ในกำรนี้ เพื่อตอบแทนสมำชิกที่ได้กรุณำใช้บริกำร

ระบบ BILL PAYMENT ดังกล่ำว สหกรณ์ มท. ร่วมกบัธนำคำร

กรุงศรีฯ จัดชิงโชคแท็บเล็ตและแฟลชไดร์ หลายรางวัล 

ส�ำหรับสมำชิกที่ใช้บริกำรระบบดังกล่ำว

 เพียงแต่สมำชิกใช้บริกำรระบบ BILL PAYMENT  

ผ่ำนเคำน ์เตอร ์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำฯ สำขำใดก็ได ้  

ไม่ว่ำจะท�ำรำยกำรธุรกรรมทำงกำรเงินประเภทใดในระหว่ำง 

เดือนตุลำคม 2555 – มกรำคม 2556 ซึ่งระบบฯ จะรำยงำน

“ชงิโชคแท็บเล็ตและแฟลชไดร์ หลายรางวลั”

  เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัด หรือสมาชิกใน กทม.ที่ไม่ต้องการ 

เดนิทางไปสำานกังานสหกรณ์ มท. แต่ต้องการทำาธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ มท. คกก.ดำาเนนิการฯ 

จงึได้จดัทำาระบบ BILL PAYMENT ร่วมกบัธนาคารกรงุศรอียธุยาฯ ซึง่สมาชกิจะสามารถทำารายการฝาก

หรือถอนเงินที่ฝากไว้กับสหกรณ์ มท.ผ่านระบบดังกล่าว ณ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงศรีฯ สาขาใดก็ได้ หรือ

แม้แต่สมาชิกประสงค์จะชำาระหนี้เพิ่มเติมจากการชำาระรายเดือนให้กับสหกรณ์ก็สามารถดำาเนินการ 

ผ่านระบบดังกล่าวได้เช่นกัน
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สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับประโยชน์ สามารถดาวโหลดแบบ
ฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ ของสหกรณ์ มท. www.moicoop.com

หรือสงสัยติดต่อได้ที่ 0-2222-1451-4 ต่อ 122

วัตถุประสงค์  เพือ่เผยแพรข่อ้มลูและขำ่วสำรสำระนำ่รู ้ควำมเคล่ือนไหว 
  ของสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ รวมทัง้แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ 
  และสร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสมำชิกสหกรณ์ มท. 
ประธาน นำยพระนำย สุวรรณรัฐ
รองประธาน นำยประชำ เตรัตน์

สหกรณ์มหาดไทย วารสารสำาหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด
กองบรรณาธิการ  นำงสำวพรเพ็ญ โตประเสริฐ นำยเสนีย์ ส้มเขียวหวำน
 นำยไพโรจน์ โสมเพชร นำยมูฮ�ำหมัด มะแป้น
 นำยสยำม เวโรจน์บรรจง นำงกรรณิกำ เกิดศิริวัฒโน
 นำยถวิล เพ็ชรฤทธิ์
เจ้าของ  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหำดไทย จ�ำกัด
 กระทรวงมหำดไทย อำคำรด�ำรงรำชำนุภำพ ชั้น 4
 ถนนอัษฏำงค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร. 0-2622-1451-4 แฟ็กซ์.0-2225-7511 สื่อสำร สป. 50650-3




