


	 สหกรณ์	แปลว่า	การท�างานด้วยกัน	หมายถึง	ผนึกก�าลัง 

ผูท้�างานเกีย่วข้องกนั	การท�างานทีเ่กีย่วข้องกนัน้ันให้พรกัพร้อมกนั 

ทกุด้าน	และต้องกระท�างานน้ัน	ด้วยความรู้ความสามารถ	ด้วยความ 

ซื่อสัตย์	 สุจริต	 ด้วยความเมตตาหวังดี	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน 

จึงจะเป็นสหกรณ์แท้	 ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า	และอ�านวย

ประโยชน์อันพึงประสงค์

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	วันที่	26	มีนาคม	พุทธศักราช	2527

พระราชด�ารัส	“เกี่ยวกับสหกรณ์”
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พระราชด�ารัส	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

“ควรที่จะมีการแพร่ขยายให้ใช้ระบบสหกรณ์ขึ้นทั่วประเทศ

เนื่องจากวิธีการสหกรณ์นั่นเอง	เป็นรากฐานที่ดี

ของระบอบประชาธิปไตยอย่างส�าคัญ	

สอนให้คนรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน

ให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์	

ตลอดจนให้รู้ถึงคุณค่าของประโยชน์

อันจะได้ร่วมกันเป็นส่วนรวม”
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ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
สหกรณ์ มท. ก�ำหนดให้มีกำรประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2559

เพ่ือจ่ำยเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ให้กับสมำชิก

พร้อมกับมีกำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ครบวำระ 

โดยในปีนี้ในส่วนของ กรมรำชทัณฑ์ จะเลือกกรรมกำรใหม่ได้ไม่เกิน 2 คน,

 สป.มท. จะเลือกกรรมกำรใหม่ได้ไม่เกิน 5 คน ซ่ึงมีผู้สมัคร ดังนี้

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2560 

ตัวแทน รท. 

	 นายไพโรจน์	โสมเพชร	 นายปรีชา	เครือจันทร์	 นายบุญญรักษ์	บุญญาธิการ

ลงคะแนนพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้ไม่เกิน 2 คน
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ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2560 
ตัวแทน สป.มท.

	 นายบัณฑิต	พรหมทอง	 นางชูศรี	พุทโธ	 นายทองสิน	สัตยาพันธุ์

	 นายสมบูรณ์	สอนประภา	 น.ส.พรเพ็ญ	โตประเสริฐ	 น.ส.เมตตา	ธารีรัชต์

	 นายกีรติ	บุญการณ์	 นายพิเชษฐ	ด�าเสน	 นายสุวิทย์	ศรีสัตยกุล

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
สหกรณ์ มท. ก�ำหนดให้มีกำรประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2559

เพ่ือจ่ำยเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ให้กับสมำชิก

พร้อมกับมีกำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ครบวำระ 

โดยในปีนี้ในส่วนของ กรมรำชทัณฑ์ จะเลือกกรรมกำรใหม่ได้ไม่เกิน 2 คน,

 สป.มท. จะเลือกกรรมกำรใหม่ได้ไม่เกิน 5 คน ซ่ึงมีผู้สมัคร ดังนี้

ลงคะแนนพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้ไม่เกิน 5 คน
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	 สหกรณ์ก�ำหนดให้ใช้แบบฟอร์มเงินกู้สำมัญ	 (ใหม่)	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรระบจุ�ำนวนงวดส่งช�ำระหนีใ้นเอกสำรกำรกูเ้งินสำมัญให้ถูกต้องตำมท่ีสหกรณ์อนมุตัิ	 
และเพื่อป้องกันกำรปลอมลำยมือชื่อผู ้ค�้ำประกันอีกทำงหนึ่ง	 อันเป็นประโยชน์แก่ 
มวลสมำชิก	โดยให้ด�ำเนินกำรดังนี้
	 1.	 ผูกู้ล้งลำยมอืชือ่ก�ำกบัไว้ข้ำงหน้ำและข้ำงหลงัข้อควำมในข้อ	4.	ของแบบฟอร์ม 
ค�ำขอกู้เงินสำมัญ
	 2.	 ผูกู้ล้งลำยมอืชือ่ก�ำกบัไว้ข้ำงหน้ำและข้ำงหลงัข้อควำมในข้อ	3.	ของแบบฟอร์ม 
หนังสือสัญญำกู้เงินสำมัญ
	 3.	 ผู้ค�้ำประกันลงลำยมือชื่อก�ำกับไว้ข้ำงหน้ำและข้ำงหลังข้อควำมในข้อ	1.	ของ 
หนังสือสัญญำค�้ำประกันเงินกู้สำมัญ
	 4.	 ผู้ค�ำ้ประกนัต้องลงลำยพมิพ์นิว้หวัแม่มอืข้ำงขวำในช่องสีเ่หลีย่มในแบบฟอร์ม 
หนังสือสัญญำค�้ำประกันเงินกู้สำมัญ
	 5.	 เอกสำรประกอบเงินกู้	ห้ามใช้กระดาษรีไซเคิล

ตวัอย่างแบบฟอร์มขอกู้เงนิสามญั

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ (ใหม่)

หน้า 1 หน้า 2
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**ทั้งนี้จะจ่ายเงนิได้ เอกสารต้องเรยีบร้อย
สอบถามเพิ่มเตมิ ฝ่ายสนิเชื่อ 02-6221451-4 ต่อ 123 – 126 , Hotline 50650-3

ข่าวดี .... สอ.มท. 
ปรับเพิ่มเงินกู้ 

ดังนี้

1.  ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปไม่ถึง 3 ปี

 กู้ได้ไม่เกิน 35 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น

2.  ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่ถึง 6 ปี 

 กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น

3.  ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปไม่ถึง 9 ปี 

 กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น

4.  ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปไม่ถึง 12 ปี 

 กู้ได้ไม่เกิน 55 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น

5.  ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปไม่ถึง

 กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น

แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2,500,000.- บาท
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สวัสดิการ
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกผู้ประสบภัย (อุทกภัย)

ข้อกฎหมาย
 ระเบียบสหกรณ์ฯ	 ว่ำด้วยกำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์เพื่อสงเครำะห์สมำชิก 
ผู้ประสบภัย	(ฉบับที่	3)	พ.ศ. 2555	ก�ำหนดไว้ดังนี้
	 ข้อ	4	“ภัย”	 หมำยถึง	 “ภัยหรืออันตรำยอันเกิดจำกสำธำรณภัย	 หรืออัคคีภัย 
ที่ไม่ใช่เกิดจำกควำมผิด	 หรือควำมประมำทของตนเอง	 หรือภัยอันเกิดจำกกำรระงับเหตุ	 
หรือป้องกันเหตุ	หรือภัยที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร”
	 ข้อ	6	 ผู้ขอรับกำรสงเครำะห์จะต้องด�ำเนินกำร	ดังต่อไปนี้
	 	 6.1	ยืน่ค�ำร้องต่อประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง 
มหำดไทย	จ�ำกดั	ตำมแบบทีส่หกรณ์ก�ำหนด	ภายในหนึง่ร้อยยีส่บิวนันบัแต่วนัประสบภัย
	 ข้อ	7	 ให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหำดไทย	จ�ำกัด	 
เป็นผู ้พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินสงเครำะห์จำกเงินทุนสำธำรณประโยชน์ของสหกรณ ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหำดไทย	 จ�ำกัด	 ให้แก่สมำชิกผู้ประสบภัยหรือทำยำทควำมจ�ำเป็น	 
เป็นรำยๆ	ไป
	 ข้อ	8	 กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์แก่สมำชิกผู้ประสบภัย	หรือทำยำทให้พิจำรณำ	ดังนี้
	 	 8.1	กรณปีระสบภยัทรัพย์สนิเสยีหำย	ให้จ่ำยได้ไม่เกินรำคำประเมนิทรพัย์สนิ

ที่เสียหาย แต่ไม่เกินรายละ 5,000.- บาท
	 ทัง้น้ี	กรณสีมำชกิผูป้ระสบภยั	(อทุกภยั)	ให้แนบประกำศของจงัหวดั	เรือ่ง	ประกำศ 
เขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย	ในพื้นที่นั้น	ๆ	ด้วย

10 วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 20 ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559



 กรณีสมำชิกไม่ได้ท�ำหนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์	 อำศัยอ�ำนำจตำม 
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์	มำตรำ	๑๗๕๓	ภำยใต้บังคับแห่งสิทธิของ 
เจ้ำหนี้กองมรดก	 เมื่อผู้ใดถึงแก่ควำมตำยโดยไม่มีทำยำทโดยธรรมหรือผู้รับ 
พินัยกรรม	 หรือกำรต้ังมูลนิธิตำมพินัยกรรม	 มรดกของบุคคลน้ันตกทอดแก่ 
แผ่นดิน
	 ดังนั้น	 สหกรณ์ฯ	 
จงึขอควำมร่วมมือสมำชิก 
ที่ยังไม่ท�ำหนังสือตั้งผู้รับ 
โอนประโยชน์ทุกท่ำน 
ได้โปรดให้ควำมส�ำคัญ 
ในกำรท�ำหนังสือตั้งผู้รับ 
โอนประโยชน์ด้วย	 เพ่ือ 
เป ็นประโยชน์ต ่อท่ำน 
สมำชิกและครอบครัว 
ของสมำชิกเอง

การให้ความส�าคัญ
ในการท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
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โดยฝ่ายจัดการ
มุมธรรมะ

ยิ้มได้เมื่อภัยมา 
	 คนเรำกต้็องพบภยัอยูเ่รือ่ย	ๆ 	ไม่ว่ำจะเป็นภยัภำยนอกภำยใน	 

ภำยนอกอำจจะเป็นวำตภัย	 อุทกภัย	 อัคคีภัย	 ภำยในก็จิตใจเรำนี่แหละ 

อันนี้มันหนักสุด	เพรำะอยู่ในตัวของเรำ	อยู่ในใจเรำ

	 อำตมำเจอแท็กซีอ่ำรมณ์เสยี	กจ็ะถำมว่ำ	อำรมณ์ดอีำรมณ์เสยี 

เลือกอำรมณ์ไหน	 ควรจะเลือกอำรมณ์ดี	 อย่ำไปเลือกอำรมณ์เสีย	 

อย่ำเหมอืนแทก็ซีบ่ำงท่ำน	อำรมณ์เสียง่ำยมำกใครขบัปำดหน้ำนดิหน่อย	 

	 สวัสดีครับ	 !	ท่านสมาชิกที่เคารพ	 ช่วงนี้เป็น 

ช่วงฤดูฝน	 เป็นฤดูกำลแห่ง	“น�้าท่วมและโรคระบาด”	 เช่นโรคไข้หวัด	 

โรคฉ่ีหนู	 โรคมือเท้ำเปื่อย	 ซึ่งมันเป็นภัยธรรมชำติท่ีเรำหลีกเลี่ยงไม่ได ้

ก็ต้องอดทนกันนดึนึง	มจีติใจทีเ่ข้มแขง็เข้ำไว้	ในกำรเผชญิกบัปัญหำต่ำง	ๆ  

ระวัง	ดูแล	และรักษำสุขภำพกันให้มำกด้วยนะครับ!

	 ในฉบับสุดท้ำยของปีนี้	ฝ่ำยจัดกำรขออนุญำตส่งท้ำยคอลัมน์	 

“มมุธรรมะ”	ด้วยหวัข้อเร่ือง	“ยิม้ได้เม่ือภัยมา” ของท่ำนพระมหำสมปอง 

ตำลปตุโต	วัดสร้อยทอง	กรงุเทพฯ	เพือ่เป็นก�ำลงัใจให้กบัท่ำนท่ีประสบภยั 

ทุกท่ำนครับ!	(ยิ้มไว้นะครับ	!	วันที่	17	พ.ย.	59	เรำก็ได้รับเงินปันผล	– 

และเฉลี่ยคืน	ประจ�ำปี	2559	กันแล้ว)
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ด่ำสัตว์เลื้อยคลำนเต็มรถเลย	 ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่น	 คนอื่นไม่ได้ยิน	 

ได้ยินกันอยู ่สองคน	 ด่ำเสร็จหันมำใช่ไหมหลวงพี่	 แล้วใครจะ 

อำรมณ์เสียกับเรำ	บำงคนคึกยิ่งกว่ำนั้นอีกพร้อมไหมหลวงพี่	พร้อม 

อะไรโยม	 พร้อมที่จะเสี่ยงกับผมหรือยังครับ	 ก็คงจะพร้อมแหละ 

เพรำะนั่งคันเดียวกันแล้ว

	 อำรมณ์เสียบูดบึ้งกันหมด	บูดเชำ้บูดสำยบูดบ่ำยบูดเย็น 

บูดค�่ำเน่ำเลยนะ	 ฉะน้ันเรำต้องรักษำอำรมณ์ให้ดีเอำไว้	 น�้ำท่วม 

ปีหนึ่งสิบสองเดือนท่วมแค่หนึ่งเดือน	 หรือสองเดือน	 เต็มเหนี่ยวก็ 

สำมสี่เดือน	 เหลืออีกแปดเดือนเก้ำเดือนสิบเดือน	 อยำกท�ำอะไร 

ก็ท�ำไป	 มองในแง่บวกสิบสองเดือนท่วมแค่เดือนหรือสองเดือน 

อีกสิบเดือนเรำท�ำอย่ำงอื่นก็ได้

	 ไฟไหม้	 ไฟไหม้ก็ยังดีกว่ำเล่นกำรพนัน	 อันนั้นบ้ำนก็ 

ไม่เหลือที่ดินก็ไม่เหลือ	 ไฟไหม้ยังเหลือที่ดิน	 เรำยังสำมำรถฟื้นคืน 

มำได้	อำตมำบ้ำนไฟไหม้ทีโ่ครำชมำแล้วเลยได้เป็นคนชัยภมู	ิจู่ๆ 	ได้เป็น 

คนสองจังหวัดเพรำะไฟไหม้	 สุดท้ำยชีวิตเรำค่อยๆ	 ฟื้นขึ้นมำได ้

จำกไม่มีก็มีขึ้นมำได้	 นี่คือธรรมดำชีวิตของคนเรำ	 ฉะนั้นจะเกิดภัย 

อะไรขึ้นก็แล้วแต่	 ถ้ำเรำมีจิตใจที่เข้มแข็ง	 เรำมีธรรมะสอนให้เรำ 

รู้จักค�ำว่ำควำมไม่ประมำทมำกยิ่งขึ้น อับปะมาโท อะมะตัง ปะทัง  

ควำมไม่ประมำท	เป็นหนทำงแห่งควำมไม่ตำย	ไม่ตำยไปจำกควำมสขุ 

ไม่ตำยไปจำกธรรมะ	 ไม่ตำยไปจำกสติปัญญำ	 ต่อให้ภัยมำใจเรำ 

ก็เป็นสุขอยู่เสมอ

ที่มำ:	หนังสือระเบียงบุญ	ตอน	ปำฎิหำริย์บุญ	สุดยอดธรรมะ	จำกพระอำจำรย์ชื่อดังทั่วไทย
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วิธีป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้าช่วงหน้าฝน
 สำวๆ	 หลำยคน	 มักไม่ชอบหน้ำฝนเอำซะเลย	 เพรำะ 

นอกจำกจะท�ำให้ป่วยแล้ว	 เจอฝนตกหนักทีไร	 ก็ท�ำให้เสื้อผ้ำ 

หน้ำผมเปียกปอนจนหมดสวย	 และยังเป็นอุปสรรคในกำร 

เดินทำงอีกด้วย	 แต่มีอีกหนึ่งเรื่องส�ำคัญในช่วงหน้ำฝนที่สำวๆ	 

อำจนึกไม่ถึง	 นั่นก็คือ	 อันตรำยจำกกำรใช้ไฟฟ้ำในช่วงหน้ำฝน	 

ล่ำสุด	เอ็ม	บี	เค	กรุ๊ป	ในฐำนะองค์กรต้นแบบด้ำนกำรประหยัด 

พลังงำนและรักษำส่ิงแวดล้อม	 จึงร่วมกับ	 กำรไฟฟ้ำนครหลวง	 

จัดงำน	 ‘MBK GROUP ชวนใส่ใจ ไฟฟ้าหน้าฝน’	 เพื่อให ้

ควำมรู้แก่ผู้หญิงเกี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงรู้คุณค่ำและถูกวิธี	

รวมทั้งแบ่งปัน	 5	 เทคนิคง่ำยๆ	 ในกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัย 

ในช่วงหน้ำฝน	ซึ่งได้แก่

1. น�้ำ VS ไฟ
	 ช่วงหน้ำฝนสำวๆ	จะต้องดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่วำงอยู่ 

ในบริเวณที่มีควำมช้ืนมำกเป็นพิเศษ	 เช่น	 บริเวณบ่อปลำ 

ปั๊มน�้ำ	 เครื่องซักผ้ำ	 หรือตู้กดน�้ำ	 เป็นต้น	 แนะน�ำว่ำสำวๆ 

ต้องสวมรองเท้ำ	ขณะใช้เครือ่งไฟฟ้ำเหล่ำนัน้ด้วย	เพือ่ป้องกนั 

อันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่ว

2. ผู้หญิงอวบไฟแรงสูง
	 รู ้หรือไม่ว ่ำผู ้หญิง	 โดยเฉพำะคนที่มีรูปร่ำงอวบ 

มีโอกำสเส่ียงถูกไฟฟ้ำดูดมำกกว่ำผู ้ชำย	 เพรำะร่ำงกำยมี 

ปรมิำณน�ำ้ในตัวมำกและมคีวำมชืน้ในตวัสงู	ซึง่เป็นตวัน�ำไฟฟ้ำ 

ได้ดี	 อีกทั้งผู้หญิงส่วนใหญ่หลังอำบน�้ำเสร็จ	 มักชอบเป่ำผม 

ให้แห้ง	ทั้งที่จริงๆ	แล้ว	 ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำขณะร่ำงกำย 

เปียกชื้น	 เพรำะหำกเกิดไฟฟ้ำรั่ว	จะท�ำให้กระแสไฟไหลผ่ำน 

ร่ำงกำยได้สะดวกขึ้น	จนเป็นอันตรำยถึงแก่ชีวิตได้

3. ฝนตกน�้ำท่วม…ให้รีบย้ำย
	 สำวๆ	 ที่อำศัยอยู ่ในบ้ำนที่มีพ้ืน 

ต�่ำกว่ำถนน	 หรือเจอน�้ำท่วมบ่อย	 เมื่อฝน 

ตกหนัก	ควรเตรยีมขนย้ำยข้ำวของเครือ่งใช้ 

ไฟฟ้ำทีอ่ยูบ่นพืน้ขึน้ทีส่งู	เพ่ือป้องกนัเครือ่ง 

ใช้ไฟฟ้ำเสยีหำย	และกำรเกดิไฟฟ้ำลดัวงจร

4.	ประโคมเครื่องประดับโลหะ 
	 ก็ระวังฟ้าผ่านะ
	 เม่ือมีฝนตกฟ้ำคะนองอย่ำงหนัก	 

สำวๆ	 ที่ยังอยู่นอกบ้ำนหรือตำมที่โล่งแจ้ง 

ก็ควรถอดเเคร่ืองประดับโลหะออกก่อน	 

และไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือ	ไม่อย่ำงนั้น… 

อำจถกูฟ้ำผ่ำได้	แต่ส�ำหรบัสำวๆ	หรอืแม่บ้ำน 

ที่อยู ่ภำยในบ้ำน	 เพ่ือควำมไม่ประมำท 

ก็ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน	 เช่น	 

โทรทัศน์	 เพื่อป้องกันฟ้ำผ่ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 

ด้วยเช่นกัน

5.	หลบฝนในที่ปลอดภัย
	 ขณะที่ฝนตกลมแรง	สำวๆ	ไม่ควร 

ไปยืนหลบใต ้ต ้นไม ้ใหญ่ที่ มี เสำไฟฟ้ำ 

อยู่ใกล้ๆ	 เพรำะพำยุอำจพัดต้นไม้	 จนหัก 

ล้มทับเสำไฟฟ้ำ	 ท�ำให้เรำได้รับอันตรำย 

จำกไฟฟ้ำ	 หรืออำจถูกฟ้ำผ่ำได้	 ดังนั้น 

สำวๆ	 ควรหลบในอำคำร	 หรือสถำนที่ 

ที่มีชำยคำหลบฝนจะดีกว่ำ
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พิธีมอบทุนการศึกษา ประจ�าปี 2559
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 20 ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 15



 «— ¥‘°“√ ¡“™‘° °√≥’∂÷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 ∫“∑
∫‘¥“¡“√¥“¢Õß ¡“™‘°∂÷ß·°à°√√¡ 5,000 ∫“∑
À√◊Õ§Ÿà ¡√ ¢Õß ¡“™‘°´÷Ëß‰¡à‰¥â‡ªìπ ¡“™‘°∂÷ß·°à°√√¡
∫ÿμ√™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬∑’Ë¡’Õ“¬ÿ‰¡à§√∫ 20 ªï∫√‘∫Ÿ√≥å¢Õß ¡“™‘° 5,000 ∫“∑
∂÷ß·°à°√√¡ (¬°‡«âπ∫ÿμ√∫ÿ≠∏√√¡)

°√≥’ ¡“™‘° ¡—§√„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 120 «—π π—∫·μà«—π∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡) μ—Èß·μà«—π∑’Ë√–‡∫’¬∫π’È„™â∫—ß§—∫·≈–‡ªìπ ¡“™‘°¡“·≈â«

‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ªï
∑ÿπ “∏“√≥ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ ß‡§√“–Àå ¡“™‘° °√≥’ ¡“™‘°‡ ’¬™’«‘μ¿—¬Õ—π‡°‘¥®“° “∏“√≥¿—¬
ª√– ∫¿—¬ (¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 120 «—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 ∫“∑

°“√‡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 ∫“∑

ประธาน  นายกฤษฎา  บุญราช
รองประธาน  นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ
   นายชยพล    ธิติศักดิ์
กองบรรณาธิการ 
 นายวันชัย   คงเกษม  นายนที   มนตริวัต
 นายวุฒิพงศ์  ธนพาณิชย์วัฒนา  นายทองสิน  สัตยาพันธุ์
 นายสายัณ  หมื่นพันธ์   นางสุดใจ  สุวรรณบุบผา
 นายถวิล   เพ็ชรฤทธิ์  นายกฤษฎิ์   สาริกา

วัตถุประสงค์  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร สาระน่ารู้ ความเคล่ือนไหว
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รวมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์มหาดไทย
เจ้าของ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
 กระทรวงมหาดไทย อาคารด�ารงราชานุภาพ ชั้น 4
 ถนนอัษฏางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร. 0-2622-1451-4 แฟ็กซ์. 0-2225-7511
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