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ปีที่ 16  ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2555
สหกรณม์หาดไทย
วารสาร

 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 
ขออำ�น�จคุณพระศรีรัตนตรัย 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ยโปรดดลบันด�ลให้
ท่�นสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมห�ดไทย จำ�กัด 

ทุกท่�น และครอบครัว จงประสบแต่ คว�มสุข คว�มเจริญ 
ด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผล
ในสิ่งอันพึงปร�รถน�ทุกประก�ร

จ�ก คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รและเจ้�หน้�ที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมห�ดไทย จำ�กัด

 สหกรณ์ มท. เปิดรับฝากเงิน
ประจำารายเดอืน ปลอดภาษ ีดอกเบีย้สงู 
24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน 
เพื่อสนับสนุนการออมเงิน และ เป็น
ของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิก

	 สหกรณ์	 มท.	 เปิดกู้ฉุกเฉินเพ่ือ
ซอ่มบา้นท่ีประสบอุทกภยั	วงเงนิไมเ่กนิ	
1	แสนบาท	ดอกเบีย้	4.00%	ผอ่นยาว
ไม่เกิน	84	งวดและโครงการพักชำาระ
หนี้	6	เดือน

- แนะนำาคณะกรรมการฯ ปี 55  หน้า 2
- การกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์ หน้า 3
- สรุปหลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉิน หน้า 4
 เพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบ

 อุทกภัยฯ และพักชำาระหนี้
- สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ (มะร็งตับ) หน้า 4
- เปิดรับฝากเงินประจำาเดือน ปลอดภาษีฯ หน้า 5
 

- เปิดให้บริการฝาก-ถอนเงินฝากสหกรณ์ หน้า 5
 ที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงศรี

- สาระทนายคลายทุกข์ หน้า 6
- สาระสำาหรับนักท่องเที่ยว หน้า 6
- สาระสำาหรับแม่บ้าน  หน้า 6
- ข้อมูลเงินฝากและเงินกู้ของสหกร์ฯ หน้า 7
- สรุปผลงานที่สำาคัญของ คกก. ปี 54  หน้า 8

รายละเอียดดูได้ที่หน้า 5 รายละเอียดดูได้ที่หน้า 4

ในเล่ม
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นายพระนาย สุวรรณรัฐ
ประธาน

คณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด ประจำาปี 2555

นายประชา เตรัตน์
รองประธาน

นายสุเทพ ลีละตานนท์
เหรัญญิก / กรรมการ สป.

นายวันชัย คงเกษม
เลขานุการ / กรรมการ สป.

นางชูศรี พุทโธ
กรรมการ สป.

นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ
กรรมการ สป.

นายเสนีย์  ส้มเขียวหวาน
กรรมการ สป.

นายปรีชา  เครือจันทร์
กรรมการ รท.

นางสาวเพียงขวัญ อำ่าพันธุ์เปรม
กรรมการ รท.

นายมูฮำาหมัด มะแป้น
กรรมการ รท.

นายไพโรจน์ โสมเพชร
กรรมการ รท.

นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน
กรรมการ ยผ.

นายอลงกรณ์ อรุณโชติ
กรรมการ ยผ.

นายสยาม เวโรจน์บรรจง
กรรมการ ยผ.

	 ส ม า ชิ ก ที่ ยื่ น กู้ เ งิ น 

ทุกประเภทกับสหกรณ์	 มท.	 

ต้องแสดงใบแจ้งเงินเดือน	

หรือสลิปเงินเดือน	 ในกรณี

ที่มีหนี้กับสถาบันการเงินอื่น 

ต้องแสดงข้อมูลที่ ถู กต้อง 

ตามความเป็นจริงให้ทราบด้วย	

หากแสดงใบแจ้งเงินเดือน 

หรือสลิปอันเป็นเท็จหรือไม่

ครบจำานวนเงินที่ต้องชำาระกับ 

สถาบันการเงินอื่น	 สหกรณ์ฯ	 

งดการให้กู้เงินแก่สมาชิกผู้นั้น

เป็นเวลา	3-6	เดือน

สิ่งสำาคัญ

ในการกู้เงิน
  ทุกครั้ง
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  ที่เขียนมาทั้งหมดเพียงเพื่อจะชี้ให้เห็นว่า 
การกู้เงินเพื่อซื้อรถกับสหกรณ์ มท. นี้จะไม่ยุ่งยาก 
และดอกเบี้ยต่ํา อีกทั้งกรรมสิทธิ์รถก็เป็นของผู้กู้ 
ขั้นตอนก็ง่าย ๆ คือ 1) เลือกรถที่ถูกใจในราคาที่
เหมาะสม 2. นําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปยื่นขอ
กู้เงินกับสหกรณ์ฯ (คกก.พิจารณาเดือนละ 1 ครั้ง) 
3. เมื่อ คกก.อนุมัติการกู้ฯ นี้แล้ว จนท.จะโอนเงิน
ใหผู้กู้เ้พือ่นาํไปชาํระเงนิคา่รถกบับรษิทัทีข่ายรถใน
ช่วงต้นเดือนถัดไป 
 สรุปให้เข้าใจง่ายก็คือ การกู้เงินเพื่อซื้อ
รถยนต์กับสหกรณ์ มท.เป็นการซื้อรถโดยใช้
เงินสดซื้อซึ่งสหกรณ์ฯ จะออกเงินให้ไปก่อน แล้ว
สมาชิกก็มีหน้าที่ผ่อนกับสหกรณ์ฯ อย่างเดียว 
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถกู้เงินเพ่ือซ้ือรถมอเตอร์ไซต์
ก็ได้ โดยสิ่งสําคัญสําหรับการกู้เงินกับสหกรณ์ทุก
ประเภท คือ สมาชิกจะต้องมีเงินได้รายเดือนให้ 
สหกรณ์ฯ หักเพื่อชําระหนี้ด้วย ท่านใดสนใจเรื่อง
นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ มท. 
(ฝ่ายสินเชื่อ)

 เรียบเรียงโดย Penguin

 เราคงเคยได้ยินคําว่า “สินเชื่อรถยนต์” หรือ “การจัดไฟแนนซ์
รถยนต์” ซึ่งหมายถึง การซื้อขายรถยนต์ โดยผู้ซื้ออาจมีเงินดาวน์บางส่วน
ให้แกผู่ข้าย สว่นทีเ่หลอืทาํเรือ่งกูจ้ากบรษิทัไฟแนนซ ์โดยผ่อนชาํระเปน็งวด 
พรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่บรษิทัไฟแนนซ ์จนกวา่จะผอ่นครบแลว้กรรมสทิธิจ์งึจะ
ตกเป็นของผู้ซื้อ
  วิธีการคํานวณค่างวดไฟแนนซ์จะคิดดอกเบี้ยล่วงหน้าทั้งหมด 
เอาไว้แล้ว แล้วจึงนําจํานวนงวดไปหาร กล่าวคือ สมมติราคารถอยู่ที่  
300,000 บาท ผู้ซื้อมีเงินดาวน์ 20% (60,000 บาท) ที่เหลือกู้ไฟแนนซ์ 
240,000 บาท ดอกเบี้ยกําหนด 5.00% ต่อปี ผ่อน 48 งวด (4 ปี)
  ค่างวดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มจะเท่ากับ (240,000x5.00%x4) 
+240,000/48
  ซึ่งจะเท่ากับ  6,000 บาท
  รวมภาษี 7%   420 บาท
  เป็นค่างวด 6,420 บาท
  วิธีคิดดอกเบี้ยของไฟแนนซ์ จะต่างกับการคิดดอกเบี้ยในการกู้กับ
สหกรณ์ มท. กลา่วคอื สหกรณฯ์ จะคดิแบบตน้ลด-ดอกฯ ลด และถงึแมจ้ะผอ่น
ระยะสัน้หรอืยาวดอกเบีย้เปน็อตัราเดมิ คอื 4.50% สว่นไฟแนนซถ์า้ผอ่นยาว 
ดอกเบ้ียจะสงูกวา่ผอ่นสัน้ และเพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึการเปรยีบเทยีบจากการกูท้ัง้ 
2 แหล่ง จึงขอนําเสนอตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

  ความแตกต่างระหว่างการกู้เงินซื้อรถกับบริษัทไฟแนนท์ กับกู้ซื้อรถกับสหกรณ์ มท.
 
  กู้เงินจากสหกรณ์เพื่อซื้อรถ	 	 	 				กู้เงินซื้อรถกับบริษัทไฟแนนซ์	 	 										หมายเหตุ

	1.		ไม่ต้องมีเงินดาวน์ก็ได้	 1.	ต้องมีเงินดาวน์เป็นเงินก้อน		
	2.	ผ่อนได้นานสูงสุด	10	ปี	(120	งวด)		 2.	มีทั้งผ่อนระยะสั้นน้อยปี	และระยะยาว
		 	ดอกเบี้ย	4.50%	 	 	 ซึ่งดอกเบี้ยจะต่างกันคือถ้าผ่อนยาว
		 		 	 	 ดอกเบี้ยจะสูงกว่า	
	3.	คิดดอกเบี้ยใช้แบบต้นลด-ดอกฯ	ลด	 3.	คิดดอกเบี้ยล่วงหน้าจากยอดเงินต้น	 -	 ไฟแนนซ์จะคิดดอกเบี้ย
		 		 	 	 ทั้งหมดแล้วหารด้วยจำานวนงวด	 	 ได้มากกว่าสหกรณ์ฯ
	4.	กรรมสิทธิ์รถเป็นของสมาชิกผู้กู้เงินซื้อรถ	 4.	ผู้ซื้อจะได้กรรมสิทธิ์เมื่อผ่อนหมดเท่านั้น	
	5.	หากมีเงินจะนำามาชำาระเพิ่มเมื่อใดก็ได้	 5.	จะกำาหนดให้มีค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	มากมาย	
		 	โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด	ๆ
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1. วัตถุประสงค์เพื่อช่วยสมาชิกที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 ได้กู้
เงนิเพือ่ซอ่มแซมบ้านดอกเบ้ียตํา่ โดยผอ่นระยะยาว ในขณะที่
ต้นทุนเฉลี่ยของสหกรณ์ฯ มากกว่า 4.00 บาท

2. ใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2555
3. ให้สมาชิกผู้ประสบอุทกภัยในปี 2554 ที่ทางราชการประกาศ

เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย สามารถยื่นคําร้องขอกู้เงินเพื่อ
ซ่อมแซมบ้านที่ประสบอุทกภัย ไม่เกินวงเงิน 1 แสนบาท โดย
ยื่นคําขอกู้ พร้อมแนบรูปถ่ายท่ีแสดงความเสียหายของบ้าน 
(รปูขณะนํา้ทว่มและหรอืนํา้ลดกไ็ด)้ หรอืรถทีจ่ะซอ่มแซม  และ
มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ตามแบบที่กําหนด

4.  ดอกเบี้ยเงินกู้  4.00%  ไม่มีเฉลี่ยคืน

 มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบบ่อย 1 ใน 10 ของโลก 
ส่วนในประเทศไทย พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศชาย ส่วน
ในเพศหญิงพบเป็นอันดับสอง โดยพบมากท่ีสุดในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย มะเรง็ตบัเกดิจาก
สาเหตุใดได้บ้าง
 มีการตดิเช้ือของไวรสัตบัอกัเสบชนดิ บี ซ ีเกดิจาก
พยาธิใบไม้ในตับ 
 รับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง เช่น ปลาร้า 
ปลาจ่อม แหนม ไส้กรอก อาหารปิ้ง ย่างจนไหม้เกรียม 
สารอัลฟาท๊อกซิน จากเชื่อรา ซึ่งพบในอาหารประเภท 
ถั่ว ข้าวโพด พริกป่น หรือพริกแห้ง การดื่มสุราเป็น
ประจํา อาการระยะแรกจะไม่มีอาการ ระยะมีอาการ
เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดชายโครงขวา นํ้าหนักลด มี
ไข้ตํ่า ๆ ตับโต ตาเหลือง ตัวเหลือง เท้าบวม แน่นท้อง 
ขาบวม 
 การวินิจฉัย
 การตรวจหาระดับ Alpha-fetoprotien 
 การตรวจ Ultrasound 

และ โครงการพักชำาระหนี้

สรุปหลักเกณฑ์ 
          เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบอุทกภัย

 การตรวจชิ้นเนื้อตับ 
 การรักษา
 การผ่าตัด 
 การใช้สารเคมีฉีดที่ก้อนมะเร็ง 
 การใช้สารเคมี เพื่อการบรรเทาอาการ 
การป้องกัน
 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง รับประทานอาหารที่สด ใหม่ 
รับประทานผักสด ผลไม้ เป็นประจํา ไม่ดื่มสุรา ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ตับอักเสบ ชนิด บี ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
 คาํแนะนาํสาํหรบัตบัอกัเสบเรือ้รงั (จากไวรสับหีรอืซ ีหรอืสาเหตุ
อื่น) สามารถทํางานและออกกําลังกายได้ตามปกติ ควรพักผ่อนให้
เพียงพอ รับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่จําเป็นต้องดื่มนํ้าหวาน
ปริมาณมาก ๆ เพราะอาจทําให้มีไขมันแทรกในตับ ตามมา ควรงด
สุรา ควรหลีกเล่ียงการใช้ยาที่ไม่เป็น โดยเฉพาะยาสมุนไพรที่อาจมี
ส่วนผสมของภูมิคุ้มกัน และโรคกําเริบได้ 
ควรมารับการตรวจเป็นระยะตามแพทย์นัด 
________________________________________
ข้อมูล : โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล 

5.  ผ่อนชําระไม่เกิน 84 งวด ( 7 ปี) ยกเว้น กรณีเกษียณอายุ 
ให้ชําระภายใน ณ วันเกษียณอายุ (60 ปี)

6. ต้องมีผู้คํ้าประกัน 1 คน 
7. ยื่นกู้ตามระเบียบนี้ได้เพียงครั้งเดียว
8. ห้ามมิให้นําเงินกู้นี้หักหนี้เงินกู้ประเภทอื่น ๆ  หรือสัญญาอื่น
9. ต้องมีเงินได้รายเดือนเพียงพอในการหักชําระหนี้
10. สมาชกิทีป่ระสบอทุกภยัตามขอ้ 3 หากมไิดกู้้ฉกุเฉนิเพือ่ซอ่ม

แซมบ้านนํ้าท่วมฯ จะยื่นขอพักชําระหนี้เงินต้นกับสหกรณ์ 
ได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ยื่นความประสงค์ขอพักชําระหนี้
ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซึ่ง คกก.จะพิจารณาเป็น
รายๆ ไป

สาระน่ารู้ เรื่องสุขภาพ

มะเร็งตับ (Liver Cancer)มะเร็งตับ
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เรื่องมีอยู่ว่า
 …นางสมทรง ฟักมี แจ้งความจํานงต่อ
เจา้พนกังาน ทีส่นามบนิวา่ต้องการพาสปอรต์ 
ไปทาํงานทีอ่เมริกา เจ้าหน้าทีดู่บตัรประชาชน 
แล้วก็บอกแกนางสมทรงว่า คุณไปให้อําเภอ
เขาเปล่ียนนามสกุลของคุณมาเสียก่อน ไม่
อย่างนั้น ออกพาสปอร์ตให้ไม่ได้ นามสกุล
ของคุณถ้าเขียนเป็นภาษาปะกิตแล้ว มันไม่
สุภาพ   !! ! 
 ด้วยความงงงัน นางสมทรงก็จึงต้อง
กลับไปยังอําเภอ แจ้งแก่นายอําเภอว่า  ท่าน
ขา..อฉีนัจะไปเมอืงนอก ทางเจา้หนา้ทีส่นาม
บินบอกให้อีฉันมาเปลี่ยนนามสกุลเสียก่อน 
เพราะมันไม่ค่อยสุภาพ  อีฉันก็ไม่ค่อยจะรู้
เรื่องอะไรดอกเจ้าข้า  ท่านช่วยเปลี่ยนให้มัน
สุภาพขึ้นตามที่เขาว่าทีเถิดค้า..
 นายอําเภอฉกียิม้ – ไมม่ปีญัหา อนีางเอย๋
 วันต่อมานางสมทรงก็ยิ่มร่ากลับไป
ยังสนามบิน บอกกับเจ้าหน้าที่ ว่า อีฉันไป
เปลี่ยนมาแล้วเจ้าข้า นายอําเภอท่านบอกว่า 
คราวนี้สุภาพแน่ 
 เจ้าหน้าที่ – ไหนเปลี่ยนไปว่าไงล่ะ
 นางสมทรงยื่นบัตรประชาชนให้ มัน
เขียนว่า
 นางสมทรง  ฟักมี พลีส
 .. สุภาพขึ้นไหมค่ะ?..

มุมขําขัน

 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2555 และเพื่อสนับสนุนการออมเงินของสมาชิก คณะกรรมการฯ 
ได้กําหนดนโยบายเปิดรับฝากเงินประจํารายเดือนปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคม 2555 โดยกําหนดให้สมาชิกเปิดบัญชีดังกล่าวได้ 1 บัญชีต่อ 1 คน วงเงินฝากรายเดือน
ขั้นตํ่าตั้งแต่ 1,000 จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบเวลาฝาก ซึ่งเงินฝากประจําดังกล่าวได้รับการยกเว้นภา
ษีฯ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การรับฝากเงินนี้มีให้สมาชิกเลือกว่าจะฝากแบบ 24 เดือน หรือ 36 เดือน 
หรือ 48 เดือน ดังนี้
 1. ฝากประจํา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ฝากสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
 2. ฝากประจํา 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.75% ฝากสูงสุดไม่เกิน 16,600 บาท ต่อเดือน
 3. ฝากประจํา 48 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ฝากสูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท ต่อเดือน

สหกรณ์ มท. เปิดรับฝากเงินประจำารายเดือนปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง
 สมาชิกที่สนใจสามารถ 
เปิดบัญชีกับสหกรณ์ได้ 1 บัญชี
ต่อ 1 คน และแจ้งความประสงค์
ให้หักเงินฝากข้างต้นจากเงิน
เดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน หรือ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่
สหกรณ์ มท. และดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ มท. จะเปิดให้บริการฝาก-ถอนเงิน/ชำาระหนี้ 
ของสหกรณ์ฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด

โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียง 10 บาท
 ปัจจุบันสมาชิกที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ หากประสงค์จะฝากเงินกับสหกรณ์ มท. 
จะต้องโอนเงนิใหก้บัสหกรณ์ฯ ผา่นบัญชธีนาคารแลว้สหกรณฯ์ จะนาํเงนินัน้เขา้บญัชี
เงนิฝากของสมาชิกตามทีส่หกรณเ์ปิดรบัฝาก ซึง่สมาชกิจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมคา่
โอนใหก้บัธนาคารจํานวนมาก เชน่ ถา้โอนผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคารเพือ่ฝากเงนิในบญัชี
เงนิฝากสหกรณ์ 100,000 บาท จะเสยีคา่ธรรมเนยีม 100 กวา่บาท แต่หากเปน็การ
โอนผา่นบตัรเอทเีอ็มก็จะเสยีคา่โอนทีป่ระหยดักวา่ ทัง้นีห้ากสมาชกิจะชําระหนีเ้งนิ
กูข้องสหกรณเ์พ่ิมเตมิ หรอืถอนเงนิฝากทีฝ่ากไวก้บัสหกรณฯ์ กจ็ะตอ้งมกีารโอนเงนิ
ผ่านธนาคารที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจํานวนมากในทํานองเดียวกัน
 จากสาเหตุความไม่สะดวก และเสียค่าใช้จ่ายมากข้างต้น คณะกรรมการฯ จึง
ได้กาํหนดนโยบายเพือ่ใหส้มาชกิสามารถฝาก-ถอนเงนิในบญัชเีงนิฝากสหกรณไ์ด้โดย
สะดวกและเสียค่าธรรมเนียมต่ํา จึงจะจัดทําระบบ BILL PAYMENT ผ่านธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาฯ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกต้องการฝากหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
สหกรณ์ รวมถึงการชําระหนี้ให้สหกรณ์ จะสามารถดําเนินการในเรื่องต่างๆ นี้ได้ที่
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ใกล้บ้านท่าน โดยจะเสียค่าธรรมเนียมในการทํา
รายการๆ ละ 10 บาท
 สาเหตุที่เลือกธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ เพราะเห็นว่า ระบบ  BILL PAYMENT 
ของธนาคารกรงุศรอียธุยาฯ มคีวามสมบูรณพ์รอ้มใหบ้รกิารกบัสมาชกิสหกรณ ์มท. 
ในทัว่ประเทศ ประกอบกบัสหกรณฯ์ ไดเ้คยทาํ MOU เปิดใหบ้ริการเงินกูฉุ้กเฉินทาง
บตัรเอทเีอ็มกับธนาคารกรงุศรอียธุยาฯ อยูแ่ลว้ สหกรณฯ์ จงึไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใน
การเปิดให้บริการระบบใหม่นี้เพิ่มให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ แต่อย่างใด
 อย่างไรก็ตาม ในการกําหนดให้ถอนเงินฝากของสหกรณ์ฯ ผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรงุศรอียธุยาฯ ทัว่ประเทศนัน้ สหกรณฯ์ จะจํากดัการถอนไดไ้มเ่กนิ 30,000 
บาท ต่อวัน
 ความคืบหน้าการเปิดให้บริการระบบ BILL PAYMENT ดังกล่าวจะได้
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป
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สาระทนายคลายทุกข์

  ดาวนร์ถมอไซคม์าคะ่ ตอนนีผ้อ่นไดแ้ค ่2 เดอืน
เองบังเอิญตกงาน เลยกลัวว่าจะไม่มีเงินส่งค่างวดรถ
เลยอยากคืนค่ะ จะคืนได้ไหมค่ะ รถสภาพเดิมๆ ค่ะ
เคยติดต่อกับทางบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ 
ลีส แล้วเขาบอกว่าคืนได้ แต่จะต้องเสียค่าส่วนต่าง
เมื่อรถขายทอดตลาดได้ เราเลยเครียดมากรถไม่ใช่
ชื่อเราด้วยเป็นชื่อน้าเขย กลัวน้าเขาเดือดร้อนเพราะ
เราไม่มีเงินจ่ายเขาแน่ จะทําไงดีค่ะอยากคืนรถมาก
เลยค่ะ ไม่เคยผิดนัดค่างวดเลยนะค่ะ
 คําแนะนําสํานักงานทนายความ ทนายคลาย
ทุกข์
  ผูเ้ชา่ซือ้ยอ่มมสีทิธบิอกเลกิสญัญาเชา่ซือ้ดว้ยสง่
มอบรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อกลับคืนให้แก่ไฟแนนซ์
เจา้ของรถดว้ยคา่ใช้จา่ยของตนได ้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 
573 แต่หากมีข้อสัญญาให้ต้องรับผิดใช้ค่าส่วนต่าง
หลังนํารถออกขายทอดตลาดแล้วขาดทุน ผู้เช่าซื้อ
ต้องรับผิดตามสัญญา ดังน้ันผู้เช่าซื้อควรหาผู้รับโอน
สทิธเิช่าซือ้ เพ่ือเปลีย่นคูส่ญัญาฝา่ยผูเ้ชา่ซือ้ โดยเรยีก
ค่าโอนสิทธิเช่าซื้อต่อไป
 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 573 ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้
ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่าย

ของตนเอง

ที่มา : www.decha.com

สาระสำาหรับนักท่องเที่ยว

หากทำาหนังสือเดินทางสูญหาย
ต้องทำาอย่างไร
 1. สูญหาย ในประ เทศ 
ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน
ตํารวจ แล้วไปยื่นขอทําหนังสือเดินทาง
ฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย
 2. สญูหายในตา่งประเทศ ตอ้งแจง้ความหนงัสอืเดนิทางสญูหาย
ต่อทางการท้องถิ่น และนําใบแจ้งความดังกล่าวนั้น พร้อมเอกสาร
แสดงการมีสัญชาติไทยของตน หรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น 
บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต 
สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 หากในกรณีท่ีผู้ทําหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องการเดินทาง
กลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้   
สถานทตู สถานกงสลุจะออกเอกสารเดนิทาง (Certificate of Identity) 
ใหใ้ชเ้ดินทางกลับประเทศไทยได้คร้ังเดียว เมือ่กลับถงึประเทศไทยแลว้
เอกสารเดินทางจะหมดอายุใช้งาน
 ข้อแนะนำา : ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสาร
หนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย ละข้อมูลส่วนบุคคล และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนที่ยังมีอายุเก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูต สถานกงสุลไทยในประเทศที่จะ 
เดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน

ที่มา : www.wattanasatit.com

• อยากคืนรถ
           ที่ส่งต่อไม่ไหว

 เคล็ดลับวิธีเผามะเขือยาว มะเขือยาวเวลาจะเอา

ไปทําอาหารบางประเภท ต้องเอาไปเผาก่อน แต่ถ้าเผาไม่

เปน็ก็จะได ้มะเขอืเผาเนือ้แขง็ ทานไมอ่ร่อย ทีเ่ปน็อยา่งนัน้

เพราะเรากลัวมะเขือจะไหม้ เลยใช้ไฟอ่อน กลับกลาย

เป็นว่าต้องใช้าเวลาเผานาน เนื้อมะเขือที่ปอกแล้วเลยมี 

สีนํ้าตาล แข็ง ไม่น่าทาน วิธีเผามะเขือยาวที่ถูกต้องให้ใช้

ไฟแรงค่ะ กลับไปมาจนสุกทั่ว จากนั้นเอาไปจุ่มนํ้าเย็น 

สักครู่หนึ่ง เมื่อลอกเปลือกออก เนื้อมะเขือข้างในจะยังนุ่ม

และมีสีเขียวสวย น่าทานค่ะ 
ที่มา : www.thaifooddb.com

สาระสำาหรับ									แม่บ้าน
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ข้อมูลเงินฝากและเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด
 ณ เดือนธันวาคม 2554 

เรียบเรียงโดย Penguin 

ณ 22 ธ.ค.2554 สหกรณ์ มท.มีเงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น  2,790,397,920 บาท

ที่ ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย/ปี (%) วงเงิน ณ ก.ย.54 หมายเหตุ

1 ออมทรัพย์ 2.25        4,745,894 - ถอนเมื่อใดก็ได้

2 ออมทรัพย์พิเศษ 3.00 1,656,655,597 - ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าถอนมากกว่านี้ต้อง

  เสียค่าธรรมเนียม
3 ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง 2 3.50    594,400,000 - ดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได ปัจจุบันดอกเบี้ยปีที่ 2 

  (ต้องฝาก 4 ปี)

4 ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 1 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.56     180,920,000 ดอกเบีย้เปน็ขัน้บนัได 16 เดือน , ม.ค.55 = เดอืนที ่10

5 ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 2 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.98     357,502,000 ดอกเบี้ยขั้นบันได 13 เดือน ม.ค.55 = เดือนที่ 7

หมายเหตุ : - เงินฝากข้อ 3-5 มีลักษณะเป็นฝากประจำาระยะยาวแต่ไม่เสียภาษีฯ
             - สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ประเภทออมทรัพย์พิเศษโดยให้หักจากเงินได้รายเดือนทุกเดือนได้

เดือนธันวาคม 2554 สหกรณ์ มท. มีเงินที่ให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น 4,419,078,734 บาท

ที่ ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย/ปี (%) วงเงิน ณ ก.ย.54 หมายเหตุ

1 กู้ฉุกเฉิน (แบบเดิม) 6.75 488,000 - กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินได้รายเดือนและ ไม่เกิน
15,000 บ.ชําระ 3 งวด

2 กู้ฉุกเฉิน ใช้บัตร ATM 6.75 46,289,626 - กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน และต้อง
ไม่เกิน 60,000 บ.ชําระ 18 งวด

3 กู้สามัญ 6.75 3,744,701,457 - กูไ้ดส้งูสดุ 50 เทา่ของเงนิไดร้ายเดอืน และไมเ่กนิ 
2.5 ลา้นบาท ชำาระไมเ่กนิ 15 ป ี(180 งวด), กูใ้หม ่

  ได้ทุก ๆ 6 เดือน

4 กู้สามัญเพื่อติดก๊าซรถยนต์ 4.00 1,032,580 - ปัจจุบันงดกู้

5 กู้พิเศษเพื่อการเคหะ 4.50 509,230,147 - กู้สูงสุดไม่เกิน 8 ล้านบาท ชำาระไม่เกิน 30 ปี   
  (360 งวด) 

6 กู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ (ซื้อ
มอเตอร์ไซด์ก็ได้)

4.50 79,139,478 - กู้สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ชําระไม่เกิน 10 ปี 
  (120 งวด) ทั้งรถมือ 1 หรือ 2 ก็ได้

7 กู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ

5.75 25,364,401 - กรณีกู้เพื่อประกอบธุรกิจ โดยนําหลักทรัพย์มา     
  จํานองกับสหกรณ์ฯ

8 กู้ เ พ่ื อป้ อ ง กันชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน (เพื่อซื้อปืน)

6.25 12,833,045 - กู้สูงสุดไม่เกิน 1.5 แสนบาทชําระไม่เกิน 5 ปี  
  (60 งวด)

หมายเหตุ : สมาชิก 1 คน จะกู้เงินจากสหกรณ์ฯ ได้หลายประเภทก็ได้  แต่ต้องมีเงินเดือนให้หักเพียงพอ



วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 16  ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 25558

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

สหกรณ์มหาดไทย วารสารสำาหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด
กองบรรรณาธิการ  นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน
 นายไพโรจน์ โสมเพชร นายมูฮําหมัด มะแป้น
 นายสยาม เวโรจน์บรรจง นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน
 นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์
เจ้าของ  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด
 กระทรวงมหาดไทย อาคารดํารงราชานุภาพ ชั้น 4
 ถนนอัษฏางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร. 0-2622-1451-4 แฟ็กซ์.0-2225-7511 สื่อสาร สป. 50650-3

  สรุปผลงานที่สำาคัญของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

  กระทรวงมหาดไทย จำากัด ในปี 2554
 

 ปีงบประมาณ 2554 สหกรณ์ มท.มีกําไร 212 ล้านบาท มากกว่าปี 2553 จํานวน 32 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการ
ให้สมาชิกกู้ และการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น-ยาว ส่วนค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายสําหรับเงินรับฝากจากสมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ที่ไปกู้จากสหกรณ์อื่น
 สหกรณ ์มท.ไดร้บัการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ ์ประจําป ี2554 จากกรมสง่เสรมิสหกรณ ์ใหเ้ปน็สหกรณ ์“ผา่นเกณฑม์าตรฐาน
สหกรณ์ระดับดีเลิศ” จาก 4 ระดับ (ไม่ผ่าน,ดี,ดีมาก และดีเลิศ) โดยพิจารณา จากผลการดําเนินงาน (70 คะแนน) และกระบวนการ
จัดการภายในของสหกรณ์ (30 คะแนน)
 สําหรับผลงานของคณะกรรมการดําเนินการฯ ปี 2554 โดยสรุป มีดังนี้
 1. บรหิารเงนิในภาวะเงนิล้นและเงนิขาดไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยในชว่งตน้ปมีเีงนิฝากขา้มามากเกนิจํานวนทีน่าํไปใหส้มาชกิกู ้ดงันัน้ 
เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น คกก.จึงตัดสินใจนําเงินนั้นไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนในอัตราเหมาะสมและมีความ
เสี่ยงตํ่า เช่น นําไปให้สหกรณ์อื่นกู้ จนส่งผลทําให้กําไรเพิ่มขึ้นมาก
  อยา่งไรกต็าม ในชว่งปลายปีสมาชกิไดถ้อนเงนิไปฝากธนาคารอืน่จาํนวนมาก ทาํให ้คกก.ต้องขึน้ดอกเบีย้
เงนิฝากหลายครัง้ แตก่ไ็มย่อมขึน้ดอกเบีย้เงนิกูท้กุประเภท ทัง้นี ้ในส่วนของนโยบายระดมเงินฝาก คกก.ได้
ดําเนินการ ดังนี้
  1) เปิดรับฝากเงินโครงการทวีทรัพย์ 1 ฝาก 16 เดือน ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3.56%
  2) เปิดรับฝากเงินโครงการทวีทรัพย์ 2 ฝาก 13 เดือน ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3.98%
  3) ปรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 2.75% เป็น 3.00%
 2. คงนโยบายดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษตำ่า โดยในปี 2554 คกก.ยังคงกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะและเงินกู้
พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ในอัตราที่ตํ่ามาก (4.50%) ทําให้เกิดการกู้เงินทั้ง 2 ประเภทนี้เพิ่มขึ้นมาก อีกทั้ง คกก.ได้ปรับวงเงินกู้พิเศษเพื่อ
การเคหะ จากเดิมกู้ได้ไม่เกิน 5 ล้าน เป็นไม่เกิน 8 ล้าน เพื่อให้ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่สามารถใช้บริการเงินกู้ประเภทนี้ได้ด้วย
 3. เพิ่มสวัสดิการ โดยจัดให้มีสวัสดิการคนโสด ซึ่งมีการจ่ายเงินสวัสดิการครั้งเดียว 2,000 บาท ให้กับสมาชิกที่ครองตนเป็น
โสดจนถงึอายตุวั 50 ปี นอกจากนีย้งัเพิม่เงนิชว่ยเหลอืกรณสีวสัดกิารผูป้ระสบอทุกภยัจากเดมิใหร้ายละ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท
  4. ขยายงวดชำาระเงินกู้ฉุกเฉินทางเอทีเอ็ม จากชําระไม่เกิน 12 เดือน เป็น 18 เดือน เพื่อช่วยสมาชิกให้ส่งเงินงวดน้อยลง อีก
ทั้งมีการให้เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินทางเอทีเอ็มเป็นกรณีพิเศษให้สมาชิกอีก 5,000 บาท ในช่วงที่มีการประสบอุทกภัยในหลายจังหวัด
 5. เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน (กู้เพื่อไปซื้อปืน) ดอกเบี้ย 6.25% ผ่อน 60 งวด
 6. เพิ่มเงินของชำาร่วยประจำาปีที่ให้ในวันประชุมใหญ่ฯ กับสมาชิกทุกคนจากคนละ 300 บาท เป็น 400 บาท และยังคงให้ค่า
อาหารเช่นเดิมอีก 100 บาท
 7. เปิดให้กู้ยืมเพื่อทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ ไม่เกิน 60,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 6.00% ผ่อนชําระไม่เกิน 60 งวด
 8. จัดให้มีการทำาประกันสินเชื่อ และประกันอุบัติเหตุ แบบสมัครใจ เบี้ยประกันถูก
 9. เปดิเงนิกูพ้เิศษเพือ่ซอ่มแซมบา้นทีป่ระสบอทุกภยั ป ี54 กูไ้ดไ้มเ่กนิ 1 แสนบาท ดอกเบีย้ 4.00 % ชาํระ 5 ป ี(60 งวด) ใหย้ืน่กู ้
ในช่วง พ.ย.54-ก.พ.55

เรียบเรียงโดย Penguin 


