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ล�ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง

1 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ประธานกรรมการ

2 นายประภาศ บุญยินดี รองประธานกรรมการ

3 นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานกรรมการ

กรรมกำรผู้แทนส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

4 นายภิรมย์ นิลทยา กรรมการ / เหรัญญิก

5 นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน กรรมการ / เลขานุการ

6 นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา กรรมการ

7 นายนที มนตริวัต กรรมการ

8 นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ กรรมการ

กรรมกำรผู้แทนกรมรำชทัณฑ์

9 นายไพโรจน์ โสมเพชร กรรมการ

10 นายสายัณ หมื่นพันธ์ กรรมการ

11 นายมูฮ�าหมัด มะแป้น กรรมการ

12 นายอภิชิต สีดา กรรมการ

กรรมกำรผู้แทนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

13 นายสยาม เวโรจน์บรรจง กรรมการ

14 นายยงศักดิ์ ใหญ่จริง กรรมการ

15 นางสุดใจ สุวรรณบุบผา กรรมการ

คณะกรรมการดำาเนินการฯ ชุดที่ 49 ประจำาปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด 
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ฝ่ายสินเชื่อ หัวหน้ำฝ่ำย คุณพิพัฒน์ 089-7762704
  คุณยุพา 090-9802699
  คุณจันเพ็ญ 081-5133583
  คุณปรารถนา 081-5664649
  คุณพินิจ 087-5118557
ฝ่ายทะเบียน หัวหน้ำฝ่ำย คุณนงลักษณ์ 090-9802788
  คุณราศรี 090-9802923
  คุณวาสินี 086-6631202
  คุณปิยะนุช  090-9802899
  คุณสุรเชษฐ์ 088-3777924
ฝ่ายการเงิน หัวหน้ำฝ่ำย คุณมัทนา 089-7790289
  คุณสอางค์ 089-8102728
  คุณนันทนา 089-1644077
ฝ่ายบัญชี หัวหน้ำฝ่ำย คุณเยาวลักษณ์ 089-1143309
  คุณบุบผา 081-8295328
  คุณนิสาชล 081-8742351
ฝ่ายอ�านวยการ หัวหน้ำฝ่ำย คุณพสิษฐ์ 088-2228105
  คุณศศิธร 081-7510610
   คุณศรีประภา 086-7752044
รองผู้จัดการ  คุณกฤษฎิ์   สำริกำ 086-0123914
ผู้จัดการ  คุณถวิล   เพ็ชรฤทธิ์  081-9305346

เบอร์ติดต่อพนักงานสหกรณ ์ฯ มท.
ทางโทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ  :  หากสถานการณ์ในกระทรวงมหาดไทยกลบัเป็นปกตเิช่นเดมิ 
 สมาชิกก็สามารถติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์เช่นเดิม

 จำกเหตุกำรณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหำดไทย ส่งผลให้สหกรณ์ฯ มท. 
ซึ่งมีส�ำนักงำนตั้งอยู่ในกระทรวงมหำดไทย ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้เป็นปกติ ดังน้ัน  
ทำงสหกรณ์ฯ มท. จึงได้ไปตั้งส�ำนักงำนชั่วครำวอยู่ที่ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
ถนนพระรำม 9 (อำคำร 2 ชั้น 1) สมำชิกสำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ได้ปกติเช่นเดิม  
โดยหำกยังเข้ำกระทรวงมหำดไทยไม่ได้ ก็ขอให้ติดต่อทำงโทรศัพท์มือถือ ดังนี้
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 สมาชิกใหม่ที่จะกู้สามัญต้องส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือน และเมื่อกู้สามัญและช�าระหนี ้

ไปแล้ว 6 เดือน จึงจะกู้สามัญใหม่ได้อีก 

 เว้นแต่การกู้นั้นยังไม่เต็มสิทธิก็จะต้องช�าระเงินกู้ไปแล้ว 3 เดือนจึงสามารถกู้ใหม่ได้อีก 

ซึ่งการกู้สามัญมีอัตราวงเงินกู้ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้

 -  เป็นสมาชิก 6 เดือน – 3 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 25 เท่าของเงินได้รายเดือน+ค่าหุ้น 

 -  เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี – 10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่าของเงินได้รายเดือน+ค่าหุ้น

 -  เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน+ค่าหุ้น

  ทัง้นี ้วงเงนิกู้สูงสดุต้องไม่เกนิ 2.5 ล้านบาท โดยต้องผ่อนช�าระไม่เกนิ 180 งวด หรอื  

15 ปี (ต้องช�าระหนี้หมดภายในวันเกษียณอายุราชการ) และต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือ 

หลงัหกัหนีแ้ละเงนิประเภทต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า 20% ของเงนิได้รายเดอืน (รวมถึงหักเงินงวด 

กู้สามัญที่จะกู้ใหม่แล้วด้วย) 

 กำรค�้ำประกันเงินกู้สำมัญ ต้องมีเงื่อนไขดังนี้
 - ผู้ค�้าประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้

 - กรณีกู้สามัญไม่เกิน  500,000    ต้องมีผู้ค�้าประกัน 2 คน 

 - กรณีกู้เงินสามัญตั้งแต่  500,001 - 700,000  ต้องมีผู้ค�้าประกัน 3 คน 

 - กรณีกู้เงินสามัญตั้งแต่  700,001 - 1,000,000  ต้องมีผู้ค�้าประกัน 4 คน 

 - กรณีกู้เงินสามัญตั้งแต่  1,000,001  ขึ้นไป  ต้องมีผู้ค�้าประกัน 5 คน 

หมำยเหตุ  1. กรณีสมาชิกมีอายุราชการเหลือน้อยกว่า 15 ปี จะมีจ�านวนงวดที่จะผ่อนช�าระได้เท่าอาย ุ
    ราชการที่เหลือเท่านั้น (วงเงินกู้อาจจะลดลงตามเงินงวดผ่อนช�าระที่เพิ่มขึ้น)
   2. กรณีสมาชิกหน่วยงานอื่นที่มิใช่ สป.มท./กรมโยธาฯ/กรมราชทัณฑ์ จะกู้สูงสุดได้ไม่เกิน  
    1.8 ล้านบาท 
   3. ปัจจุบันการกู้สามัญสามารถน�าอสังหาริมทรัยพ์ที่ปลอดจ�านองมาค�้าประกัน แทนบุคคลได้  
    และสามารถผ่อนช�าระเงินกู้ได้นานจนถึงอายุ 65 ปี (อสังหาฯ ที่น�ามาจ�านองอาจเป็นของ 
    ตนเอง/คู่สมรส/บิดา-มารดา/ญาติ ก็ได้)
   4. ข้าราชการบ�านาญให้กู้เงินนี้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของหุ้นท่ีมี และต้องไม่เกิน 2.5 ล้านบาท  
    โดยต้องใช้หลักทรัพย์ ค�้าประกัน ผ่อนช�าระไม่เกิน 120 งวด
   5. กรณสีมาชกิมหีนีกู้ซ้ื้อรถยนต์ แล้วจะไปกู้สามญัอีก จะต้องมเีงนิเดอืนเหลอืหลงัจากหกัหน้ีสิน 
    ทุกชนิด ไม่น้อยกว่า 20% ของเงินเดือน (รวมถึงหักเงินงวดกู้สามัญที่จะกู้ใหม่แล้วด้วย)  
    (การกู้เงินทุกประเภทสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ.สินเชื่อ สหกรณ์ มท.) 

หลกัเกณฑ์การกู้สามญั
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หลกัเกณฑ์การกู้ฉกุเฉิน

สมำชิกที่จะกู้เงินฉุกเงิน 

จะต้องใช้กู้เงินฉุกเฉินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้

 (1) กู้ฉุกเฉินแบบเดิม ต้องยื่นขอกู้ฉุกเฉินที่สหกรณ์ฯ โดยกู้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่ง 

   ของเงินได้รายเดือน และต้องไม่เกิน 15,000 บาท (ผ่อนช�าระไม่เกิน  

   3 งวด)

 (2) กู้ฉุกเฉินแบบใช้บัตร ATM หรือที่เรียกว่ากระแสรายวัน สมาชิกยื่นค�าร้อง 

   ขอกู้กับสหกรณ์ฯ ครัง้เดียว แต่สามารถใช้บตัรเอทีเอม็กดเงนิกูจ้ากตู ้ATM  

   ธ.กรุงศรีฯ ได้ตลอด 24 ช.ม. โดยกู้ฉุกเฉินแบบนี้จะกู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของ 

   เงินได้รายเดือน และต้องไม่เกิน 80,000 บาท (ผ่อนช�าระไม่เกิน 18 งวด) 

 วิธีสมัครกู้ฉุกเฉิน ATM คือ สมาชิกต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.กรุศรีฯ สาขา 

ประจ�าจงัหวดั (กรณภีมูภิาค) พร้อมท�าบตัร ATM (ต้องเป็นบตัร ATM ธรรมดา ไม่ใช่ VISA)  

แล้วแจ้งกบั ธ.กรงุศรีฯ ว่า ประสงค์จะใช้กูฉุ้กเฉนิกบัสหกรณ์ มท. แล้วถ่ายส�าเนาสมดุบญัชี 

เงนิฝากนัน้ + ค�าขอกูฉ้กุเฉนิกระแสรายวนั (ATM) + เอกสารทีก่�าหนด (ระบไุว้ทีแ่บบฟอร์ม 

ขอกู้ฯ) ส่งให้สหกรณ์ มท. สหกรณ์ฯ จะอนุมัติและกดกู้ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ การยื่น 

กู้เงินนี้จะเป็นการเปิดวงเงินกู้ฉุกเฉินเท่านั้น หากสมาชิกยังไม่กดเงินกู้ออกจากตู้เอทีเอ็ม 

ก็จะไม่เสียดอกเบี้ยแต่อย่างใด และหากท�ารายการกู้เงินไปเท่าใดก็จะเสียดอกเบี้ย 

เท่าจ�านวนเงินที่ท�ารายการกู้เท่านั้น
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	 สหกรณ์ฯ	มสีวสัดิการให้สมาชิกยมืเงนิเพือ่การศกึษา 

ของตนเองหรือของคู ่สมรส	 หรือบุตรที่มีอายุไม่เกิน 

25	 ปีบริบูรณ์	 ตั้งแต่ระดับ	 ปวช. / ปวส.	 หรือเทียบเท่า 

ถึงระดับปริญญา	ซึ่งสมาชิกจะต้องยื่นค�าร้องและหลักฐาน 

ขอกู้เป็นวงเงินรวมทั้งหมด	 แต่การรับเงินให้รับเงินตาม 

ใบเสร็จการลงทะเบียนแต่ละครั้ง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

สวัสดิการยืมเงินเพื่อการศึกษา 

   ดอกเบี้ย 4.00%

	 	 1.	 วงเงินยืมให้เป็นไปตามหลักฐานที่สถานศึกษาออกให้หรือ 

ตามใบเสร็จการลงทะเบียน	 โดยการยืมเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 

ภาคการศึกษาละ	 30,000	 บาท	 ตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เกิน 

200,000	บาท

	 	 2.	 มีผู้ค�้าประกัน	ซึ่งเป็นสมาชิกจ�านวน	1	คน

	 	 3.	 ส่งช�าระเงินคืนภายใน	5	ปี	(60	งวด)	นับแต่วันที่ได้รับเงิน

	 	 4.	 มีเงินเหลือเพียงพอให้หักส่งได้	 ภายหลังจากหักเงินค่าหุ้น 

และเงินงวดช�าระหนี้แล้ว	 กรณีอนุมัติให้ยืมเงินนี้ได้แล้วแต่ภายหลัง 

ปรากฏว่าเงินเดือนไม่พอหักช�าระหนี้	 สหกรณ์จ�าเป็นต้องงดให้ยืม 

ในภาคเรียนต่อไป
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ข่ำวดี.. บริการระบบข้อมูลใบเ
สร็จรับเงิน 

ประจ�าเดือน

	 สมาชิกทุกท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
ของตนเองได้	 โดยเปิดเว็บไซต์ของสหกรณ์	 มท.	 
(www.moicoop.com)	คลิกแบรนเนอร์ที่เขียนว่า	 
“ระบบข้อมูลใบเสร็จรับเงิน”	 โดยใส่เลขสมาชิก 
ของท่าน	 (กรณีมีน้อยกว่า	 6	 หลักให้ใส่เลข	 0 
ข้างหน้า)	 และสามารถสั่งพิมพ์ย้อนหลังได้ตั้งแต่ 
เดือน	พฤศจิกายน	2556	เป็นต้นไป	





โครงการช่วยเหลือสมาชิก 

“รวมหนี้ที่เดียว”
 ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพมีอัตราสูงขึ้น 

ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นหน้ีกับสถาบันการเงินหลายแห่ง มีภาระการช�าระหนี้ 

ที่สูงข้ึนและต้องช�าระหน้ีกับหลายสถาบันการเงิน ส่งผลให้สมาชิกมีความเดือดร้อน 

ในการด�ารงชีวิต

 เพือ่เป็นกำรช่วยเหลอืสมำชกิคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ มท. จงึก�ำหนดให้ 

มีโครงกำรช่วยเหลือสมำชิก “รวมหนี้ที่เดียว” ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. สมาชิกมีหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น

 2. วงเงินกู้สามัญตามสิทธิการกู้ รวมกับเงินกู้ส่วนที่เกินสิทธิการกู้เพื่อช�าระหน้ีกับ 

สถาบันการเงินอื่น ทั้งนี้ต้องไม่เกินเพดาน 2,500,000 บาท (ส�าหรับสมาชิกสังกัด สป.มท.,  

ยธ./ผม. และ รท.) หรือไม่เกินเพดาน 1,800,000 บาท (ส�าหรับสมาชิกสังกัดหน่วยงานอื่น)  

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ มท. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 3. เงินกู้สามัญส่วนที่เกินสิทธิการกู้ ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้

 4. การผ่อนช�าระต้องไม่เกินอายุ 65 ปี

 5. ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทร้อยละสิบ

 6. สหกรณ์ ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการอนุมัติเงินกู้ตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป

 7. หลักเกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท. ว่าด้วย 

การให้เงินกู้แก่สมาชิก

 8. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีหนี้เงินกู้สามัญที่ใช้สมาชิกค�้าประกัน และได้ช�าระ 

เงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันแล้ว หากสมาชิกผู้นั้นถึงแก่กรรมภายในอายุ 60 ปี  

จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท. ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ 

ผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม

 9. การให้สินเชื่อโครงการนี้ มีก�าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศ ณ วันที่ 

27 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
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เอกสารประกอบกา
รกู้สามัญ

โครงการช่วยเหลือส
มาชิก “รวมหนี้ท่ีเดียว”

	 1.		ค�ำขอกู้เงินสำมัญ
	 2.	หนังสือสัญญำเงินกู้สำมัญ
	 3.	หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินผู้กู้ช�ำระหนี้สหกรณ์
	 4.	หนังสือค�้ำประกันเงินกู้สำมัญที่ใช้สมำชิกค�้ำประกัน
	 5.	สลิปเงินเดือนปัจจุบันของผู้กู้
	 6.	ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวของผู้กู้	/	คู่สมรสของผู้กู้	/	ผู้ค�้ำประกัน
	 7.	ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้กู้	/	คู่สมรสของผู้กู้	/	ผู้ค�้ำประกัน
	 8.	ใบส�ำคัญสมรส	/	ใบหย่ำของผู้กู้
	 9.	ส�ำเนำโฉนดที่ดิน	 /หนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด	 ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้กู ้	 
	 	คู่สมรสหรือบิดำมำรดำของผู้กู้
	10.	หนังสือรับรองรำคำประเมินที่ดิน	 /	 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง	 โดยกรมที่ดิน 
	 	หรือกรมธนำรักษ์
	11.	ภำยถ่ำยที่ดินหรืออำคำรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงที่น�ำมำค�้ำประกัน
	12.	ส�ำเนำหนังสือสัญญำเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินอื่น
	13.	หลักฐำนที่แสดงยอดหนี้คงเหลือกับสถำบันกำรเงินอื่น
	14.	หลักฐำนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบกำรให้เงินกู้

089-776-2704  (คุณพิพัฒน์  อักษรชู)
089-899-9502  (คุณยุพา รบัผดิชอบหน่วยงานส�านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
081-513-3583  (คุณจันเพ็ญ  รับผิดชอบหน่วยงานกรมราชทัณฑ์)
081-566-4649 (คุณปรารถนา  รับผิดชอบหน่วยงานอื่น ๆ)
087-511-8557 (คุณพินิจ รับผิดชอบหน่วยงานอื่นๆ)

โปรดติดต่อฝ่ำยสินเชื่อ



ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ ฯ มท. 

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 
 

หน้า 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: สมาชกิทา่นใดทีส่ง่เร ือ่งประกนัอบุตัเิหตกุลุม่มาทีส่หกรณฯ์ มท. แลว้  ขอความ
กรณุาใหท้า่นโอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกรงุไทย สาขาสีแ่ยกพระยาศร ีบญัชเีลขที ่045-0-
07128-6 และขอความกรณุาสง่ใบโอนธนาคาร  Fax มายงัสหกรณฯ์ มท. ทีห่มายเลข 02-
2459968 (ระบใุหค้ณุศศธิร จนท.รบัผดิชอบ) ขอขอบคณุ มา ณ ทีน่ ี ้  
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 สหกรณ์ฯ ขอเรียนว่ำ ในปี 2557 มีผู้ 

ท�ำประกันดังกล่ำวจ�ำนวนน้อย ซึ่งทำง บริษัท 

พุทธธรรมประกันภัย จ�ำกัด แจ้งว่ำ หำกม ี

สมำชกิท�ำประกนัฯ 500 คน จงึจะออกกรมธรรม์ 

คุ้มครองให้ ดังนั้น จึงขอประชำสัมพันธ์มำยัง 

สมำชกิทกุท่ำนว่ำ หำกท่ำนประสงค์จะท�ำประกนั 

อุบัติเหตุกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ท่ีเคยท�ำประกันฯ 

อยู่เดิมในปีก่อนๆ หรือผู้ที่ยังไม่เคยท�ำประกันนี้  

หำกประสงค ์จะท�ำประกันอุบัติ เหตุกลุ ่ ม 

ในปี 2557 ขอให้หน่วยงำนรวบรวมเอกสำร 

หลักฐำนส่งให้สหกรณ์ฯ ด่วน แต่ยังมิต้อง 

ส่งเงินฯ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะต้องดูจ�ำนวนว่ำ 

หำกมีจ�ำนวนถึง 500 คน จึงจะด�ำเนินกำร 

ท�ำประกันฯ ต่อไป

 ตำมที่สหกรณ์ มท. ได้จัดให้มีกำรประกันอุบัติเหตุกลุ่มกับ บริษัท พุทธธรรม 

ประกันภัย จ�ำกัด ซึ่งในแต่ละปีสมำชิกต้องส่งเบี้ยประกัน 90 บำท ต่อคน ต่อป ี

โดยคุ้มครองกำรเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 100,000 บำท หรือสมำชิกจะส่งเบี้ยประกัน 

มำกกว่ำนี้เพื่อกำรคุ้มครองที่มำกขึ้นก็ได้ นั้น

 สมำชิกสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท�ำประกัน 

ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ มท. (www.moicoop.com) และสอบถำมเพิ่มเติมได้ที ่

ฝ่ำยอ�ำนวยกำร (คุณศศิธร 081-7510610)



ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรแก่สมาชิก ประจ�าปี 2557
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 1. ทุนกำรศึกษำ ก�ำหนดไว้ 3 ประเภท ดังนี้

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

 มติที่ประชุมคณะด�ำเนินกำรฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2557 ได้มีมติ 
ให้จัดสรรทุนส่งเสริมกำรศึกษำให้แก่บุตรสมำชิกสหกรณ์ฯ มท. ประจ�ำปี 2557 ในวงเงิน  
2,500,000 บำท โดยก�ำหนดจ�ำนวนเงินทุนในแต่ละประเภท ตำมระเบียบฯ ดังนี้

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน

  2.1  เป็นบุตรของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
  2.2  เป็นบุตรของสมาชิกซึ่งมีเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ 39,630.- บาท 
   (เงินเดือนขั้นสูงสุดของต�าแหน่งช�านาญการ)
  2.3  มีสุขภาพดี มีความประพฤติเรียบร้อย
  2.4  ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาเอกชน 
   ที่ทางราชการรับรอง 

 3. สมำชิกสหกรณ์ฯ คนหนึ่งจะขอรับทุนได้เพียง 1 ทุนเท่ำนั้น แม้บิดา มารดา  
ต่างเป็นสมาชิกก็จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเพียง 1 ทุน

 4.  ในกรณีบุตรที่ศึกษำในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ป.6 เทอมสุดท้าย ให้สมาชิกยื่นขอ 
รับทุนในระดับชั้นมัธยม) และบุตรที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6 เทอมสุดท้ายให้สมาชิก 
ยื่นขอรับทุนในระดับ อนุปริญญา – ปริญญาตรี)

 5.  ผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นค�ำร้องขอรับทุนตำมแบบขอรับทุนที่กรมที่ตนสังกัด คือ 
สปมท./กรมโยธำฯ/กรมรำชทัณฑ์ หำกมิได้สังกัด 3 กรมนี้ ให้ยื่นค�ำร้องโดยตรงกับสหกรณ์ฯ  
และให้แนบหลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน ดังนี้

  5.1 กรอกแบบค�าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกตามแบบของสหกรณ์ฯ  
   ให้สมบูรณ์

  5.2 ส�าเนาทะเบียนบ้าน หรือส�าเนาสูติบัตร
  5.3 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนของสมาชิก
  5.4 ส�าเนาชื่อบัญชีสมาชิก ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด หรือกรณีสมาชิก กรมโยธาธิการ 
   และผังเมืองเดิม ธนาคารทหารไทย จ�ากัด

** สมำชิกสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ โดยเปิดเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ มท. (www.moicoop.com)
** ให้ยื่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2557
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การออมและการลงทุน

การออมและการลงทุน
 เมื่อเรามีเงินเหลือใช้เป็นประจ�าทุกเดือน	 สิ่งที่เราควรค�านึงถึง	 คือ	 เราจะจัดการกับเงินเหลือใช้นั้น 

อย่างเหมาะสมได้อย่างไร	 เพ่ือให้งอกเงยเพิ่มมากข้ึน	 โดยทั่วไปเรามักจะเก็บในรูปเงินสด	 หรือฝากธนาคาร 

บริษัทเงินทุน	 ซ่ึงเราจะเรียกวิธีการนี้ว่า	 “การออม” หรือถ้าใช้วิธีการซ้ือทองรูปพรรณ	 ทองแท่ง	 หรือที่ดิน 

เก็บไว้	ซื้อพันธบัตรรัฐบาล	หุ้นกู้	หุ้น	หรือหลักทรัพย์อื่นๆ	ก็จะเข้าลักษณะที่เรียกว่า	“การลงทุน”	

การเปรียบเทียบระหว่างการออมและการลงทุน	

กำรออม กำรลงทุน 

วัตถุประสงค์ เป็นการสะสมเงินเพื่อให้พอกพูนใน
ระยะสั้น เผื่อไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 

เป็นการสะสมเงินให้งอกเงยต่อเนื่องในระยะยาว 

วิธีกำรสะสม เงินฝากธนาคาร และบริษัทเงินทุน ลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้น กองทุนรวมกองทุน 
ส่วนบุคคล กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

ควำมเสี่ยง ความเสี่ยงต�า (เนื่องจากรัฐบาลค�า 
ประกันเงินฝากทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 
เต็มจ�านวน) 

มีความเสี่ยงมากน้อยตามประเภทและลักษณะของ 
หลักทรัพย์ที่ลงทุน ในปัจจุบันถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า
การฝากเงิน 

ผลตอบแทน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย เงินปันผล และ/หรือ ผลก�าไรหรือ ขาดทุน 
จากการลงทุน 

ข้อได้เปรียบ มีสภาพคล่องสูง ได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่า 

ข้อเสียเปรียบ ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากต�า มีโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้ 

การออม
 คือ การเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ้นเม่ือเวลา 
ผ่านไป ซึ่งการออมส่วนใหญ่มักจะอยู ่ในรูปของเงินฝากกับธนาคาร 
หรือบริษัทเงินทุน โดยได้รับดอกเบี้ยเป็น ผลตอบแทน

การลงทุน
 คือ การน�าเงินที่เก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม  
โดยการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล หรอืหลกัทรพัย์ต่างๆ ซึง่จะม ีความเสี่ยง  
ที่สูงขึ้น

ที่มำ : เว็บไซต์ให้เงินท�ำงำนผ่ำนกองทุนรวม http://www.thaimutualfund.com/AIMC/aimc_basicKnowledge.jsp?pg=4

่

่ ้
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สหกรณ์ มท. รับฝำกเงินทั้งประเภท 1) ออมทรัพย์ ดอกเบี้ย 2.25%  
และ 2) ออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย 3.00% กรณีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ 
จะถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้ำจ�ำเป็นต้องถอนมำกกว่ำนั้นใน 1 เดือนก็ต้อง 
เสยีค่ำธรรมเนยีม นอกจำกนีย้งัฝำกเงนิรำยเดอืน โดยหกัจำกเงนิเดอืนของ 
สมำชิกเดือนละเท่ำ ๆ กัน (ไม่น้อยกว่ำ 500 บำท/เดือน) อย่ำงไรก็ตำม  
หำกฝำกรำยเดือนไปแล้วช่วงหนึ่งแล้วจ�ำเป็นต้องใช้เงินก็ขอให้หยุด 
หักเงินฝำกรำยเดือนก็ได้ สมำชิกท่ำนใดประสงค์จะฝำกเงินรำยเดือน 
แจ้งควำมประสงค์กับสหกรณ์ได้ทุกวันท�ำกำร 
 กรณีสมำชิกอยู่ต่ำงจังหวัดสำมำรถเปิดบัญชีกับสหกรณ์ฯ แล้วฝำก 
เพ่ิมเติมผ่ำนเคำน์เตอร์ ธ.กรุงศรีฯ โดยเสียค่ำธรรมเนียมกำรฝำกเงิน 
รำยกำรละ 10 บำท (ฝำก 1 รำยกำรได้ไม่เกิน 3 แสนบำท) และสำมำรถ 
ถอนเงินฝำกนั้นทำง ATM ผ่ำน ธ.กรุงศรีฯ ได้ไม่เกินวันละ 30,000 บำท  
(สอบถำมเพิ่มเติมที่ ฝ.กำรเงิน สหกรณ์ มท.)

การฝากเงินกับสหกรณ์ มท. – ดอกเบี้ยสูง

 หลงัจากเกดิเหตกุารณภั์ยธรรมชาติ "แผ่นดินไหว" เม่ือวันที ่5 พฤษภาคม 2557 ท่ีผา่นมา  โดยมีศนูยก์ลาง 
อยู่ที่ อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย และวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริคเตอร์ ซ่ึงในประเทศไทยนั้นการเกิด 
แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงสูงนั้น อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถือว่าปกติสักเท่าใด เนื่องจากไม่ได้อยู่ในส่วนของ 
รอยต่อของเปลือกโลก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภัยธรรมชาติประเภทนี้จะไม่มีทางเกิดข้ึนในเมืองไทยเลย 
เสียทีเดียว โดยวันนี้ขอน�าเกร็ดความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติประเภทนี้ ดังนี้
 การเตรียมอุปกรณ์ติดตัว	 การเตรียมการภายในบ้าน

• ควรมีไฟฉายพร้อมถ่าน • ควรทราบต�าแหน่งของวาล์วน�า วาล์วปิดแก๊ส 
• กระเป๋ายาเตรียมไว้   สะพานไฟฟ้า ส�าหรับตัดกระแสไฟฟ้า
 (โดยเฉพาะเด็กหรือคนชราที่อาจจะมีโรคประจ�าตัว)   • อย่าวางของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ 
• ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น    เพราะเมือ่เกดิแผน่ดนิไหวอาจตกลงมาเปน็อนัตราย
• เตรียมเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้าน เช่น ถังดับเพลิง • ผูกเครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้นผนังบ้าน
• นกหวีดแม้จะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่อาจมีค่าในยามคับขัน สิ่งที่ส�าคัญที่สุด
 ต้องการความช่วยเหลือ ก็ควรมีติดตัวไว้เช่นกัน     • สิ่งสุดท้ายที่ส�าคัญที่สุดคือ “สติ” ซึ่งเปรียบเสมือน 
    เครื่องมือหลักในการเอาชีวิตรอด
สถานที่ตั้ง / สถานที่หลบภัยชั่วคราว

• หลกีเลีย่งการอยูภ่ายในตัวบ้าน / รัศมใีกลเ้สาไฟ หรอื ตน้ไมใ้หญ ่เนือ่งจากอาจจะลม้ลงมาสร้างความเสยีหาย 
 และอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
• ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมายเมื่อเกิดการพลัดหลงกัน
• ภายหลงัเหตกุารณส์งบ ควรจะเฝา้ระวงัเหตกุารณ ์After Shock 48 ชม. เนือ่งจากอาจจะเกดิข้ึนตามหลงัมาได ้
 (ควรเตรียมพร้อมตลอดเวลา)

การเตรียมความพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหว
เกร็ดความรู้

้
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 อากาศร้อนๆ แบบน้ีเสี่ยงต่อการเป็น “โรคลมแดด” หรือ 
ฮีตสโตรก (Heat stroke) ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับ 
ความร้อนภายในร่างกาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจท�าให้หมดสติ 
และเสียชีวิตได้ 
       วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคลมแดด      
       - ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ไม่หนา
       - ลดกิจกรรมที่ต้องออกแรงหรือใช้ก�าลังกลางแจ้ง
       - ดื่มน�้าสะอาดบ่อยๆ
       - หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
       - ไม่ทิง้เดก็ ผูส้งูอาย ุหรอืสตัว์เลีย้งไว้ในรถทีจ่อดกลางแจ้งวธิแีก้อาการโรคลมแดด 
       - ให้นอนราบ ยกเท้าสูงทั้งสองข้าง
       - คลายชุดชั้นในและถอดเสื้อผ้าออกให้เหลือน้อยชิ้น
       - ใช้ผ้าชุบน�้าเย็นประคบตามซอกคอ ตัว รักแร้ ขาหนีบ หน้าผาก
       - ใช้พัดลมช่วยเป่าระบายความร้อนหรือเทน�้าเย็นราดตัว
       - ถ้าอาการไม่มาก ให้ดื่มน�้าเปล่าเยอะๆ และรีบส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
 
ขอบคุณข้อมูลจากส�านักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งที่มา : ผู้จัดออนไลน์ 

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/18482/

มุมสุขภาพ

มุมสุขภาพมุมสุขภาพ

มุมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
มมุสุขภาพ

การ
ประชุม

คณะกรรมการดดาเนนิการฯ ครัง้ที ่4/2557

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/18482/
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“จากการที่สหกรณ์ฯ มท. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่กระทรวงมหาดไทย 

ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมานั้น 

ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า คณะกรรมการฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ มท. 

ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเช่นเดิม”

การ
ประชุม

คณะกรรมการดดาเนนิการฯ ครัง้ที ่4/2557



 «— ¥‘°“√ ¡“™‘° °√≥’∂÷ß·°à°√√¡ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 1 - 5 ªï 50,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 90 «—π π—∫·μà«—π∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 5 - 10 ªï 75,000 ∫“∑

‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 10 - 15 ªï 100,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 15 - 20 ªï 125,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 20 ªï 150,000 ∫“∑
‡ªìπ§Ÿà ¡√  / ∫ÿμ√¢Õß ¡“™‘°Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 20 ªï 5,000 ∫“∑

°√≥’ ¡“™‘° ¡—§√„À¡àÀ≈—ß®“°‡°…’¬≥ ¢â“√“™°“√ À√◊Õ≈Ÿ°®â“ßª√–®”∑’Ë‡°…’¬≥À√◊Õ 5,000 ∫“∑
À√◊Õ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√ ÕÕ°°àÕπ‡°…’¬≥œ ·≈â« ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘°
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 90 «—π π—∫·μà«—π∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡) μ—Èß·μà«—π∑’Ë√–‡∫’¬∫π’È„™â∫—ß§—∫·≈–‡ªìπ ¡“™‘°¡“·≈â«
∑ÿπ “∏“√≥ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ ß‡§√“–Àå ¡“™‘° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ªï ‡ ’¬™’«‘μ¿—¬Õ—π‡°‘¥®“° “∏“√≥¿—¬
ª√– ∫¿—¬ (¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 60 «—π) À√◊ÕÕ—§§’¿—¬·≈–¿—¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√       (§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬Ê ‰ª)

„π°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”º‘¥°ÆÀ¡“¬

∑ÿπ°“√»÷°…“∫ÿμ√ ∫ÿμ√ ¡“™‘°¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√æ‘®“√≥“‰¥â‰¡à‡°‘π 1 ∑ÿπ √–¥—∫ Õπÿ∫“≈-ª√–∂¡»÷°…“ ∑ÿπ≈– 2,000 ∫“∑
(æ‘®“√≥“ªï≈– 1 §√—Èß) √–¥—∫ ¡—∏¬¡»÷°…“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ∑ÿπ≈– 2,500 ∫“∑

√–¥—∫ Õπÿª√‘≠≠“-ª√‘≠≠“μ√’ ∑ÿπ≈– 3,000 ∫“∑

°Õß∑ÿπ‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√
1. °√≥’ ¡“™‘°‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 5 - 10 ªï 3,000 ∫“∑

(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 1 ªï π—∫·μà«—π∑’Ë ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 10 - 15 ªï 10,000 ∫“∑
‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 15 - 20 ªï 20,000 ∫“∑

‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 20 - 25 ªï 30,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 25 - 30 ªï 40,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 30 ªï ¢÷Èπ‰ª 50,000 ∫“∑

2. °√≥’ ¡“™‘°≈“ÕÕ°®“°√“™°“√ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 10 - 20 ªï 20,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 1 ªï π—∫·μà«—π∑’Ë≈“ÕÕ° ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 20 - 25 ªï 30,000 ∫“∑
®“°√“™°“√) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 25 ªï 40,000 ∫“∑

‡ß‘π «— ¥‘°“√μà“ßÊ °“√»÷°…“ / °“√»“ π“ 1,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 120 «—π) °“√ ¡√  / °“√√—∫¢«—≠∫ÿμ√ 1,000 ∫“∑

°“√∂÷ß·°à°√√¡¢Õß∫‘¥“¡“√¥“ 2,000 ∫“∑
°“√‡ªìπ§π‚ ¥ 2,000 ∫“∑

°Õß∑ÿπ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ§È”ª√–°—πœ °√≥’ºŸâ°Ÿâ∂÷ß·°à°√√¡ ®”π«π‡ß‘π∑’ËμâÕß™”√–‡¢â“°Õß∑ÿπ ‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
(©∫—∫∑’Ë 7) æ.». 2553 ‡√‘Ë¡„™â 1 °.¬. 2553
‡ß‘π°Ÿâ ‰¡à‡°‘π 250,000 250 50,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 250,001 - 500,000 500 100,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 500,001 - 750,000 1,000 200,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 750,001 - 1,000,000 1,500 300,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,000,001 - 1,250,000 2,000 400,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,250,001 - 1,500,000 2,500 500,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,500,001 - ¢÷Èπ‰ª 3,000 600,000 ∫“∑

วารสารสหกรณ์มหาดไทย วารสารส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ประธาน	 	 นายวิบูลย์		 สงวนพงศ์

รองประธาน		 นายประภาศ		บุญยินดี

	 	 	 นายจรินทร์		 จักกะพาก

กองบรรณาธิการ	

	 นายไพโรจน์		โสมเพชร	 นายนที		มนตริวัต

	 นางสาวพรเพ็ญ		โตประเสริฐ		นายสยาม		เวโรจน์บรรจง

	 นางสุดใจ		สุวรรณบุบผา		 นายสายัณ		หมื่นพันธ์

	 นายถวิล		เพ็ชรฤทธิ์	 นายกฤษฎิ์		สาริกา

วัตถุประสงค์		

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร	สาระน่ารู้	ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ	รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็	

และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์มหาดไทย
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

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

คุณสมบัติ สิทธิได้รับประเภท


