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เงินฝากออมทรัพย์
เกษียณมั่นคง 3

	 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมเงินให้กับสมาชิก 
ซึ่งเป็นข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 
และสมาชิกสมทบ	ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป	ซึ่งมีอายุตั้งแต่	55	ปี	 
ขึ้นไป	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใกล้วัยเกษียณสามารถจัดสรรเงินไว้ใช้ 
ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการเงินฝาก
ออมทรัพยเ์กษียณมั่นคง 3 เริ่มตั้งแต่	1	มกราคม	2556	–	 
31	ธันวาคม	2559	ระยะเวลา	4	ปี	วงเงิน	500	ล้านบาท	 
เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย	 3.70	 บาทต่อปี	 ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝาก 
ที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
	 ส�าหรับการจ่ายดอกเบี้ย	 สอ.มท.จะโอนเข้าบัญชี 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 หรือบัญชีเงินฝากของธนาคาร 
พาณิชย์	 ทุกวันสิ้นเดือน	 เพื่อให้สมาชิกสามารถเบิกถอน 
ไปใช้อย่างสะดวกเสมือนมีเงินเดือนใช้ทุกเดือน
		 วงเงินรับฝาก	500	ล้านบาท	สหกรณ์ฯ	จัดสรรให้ 
สมาชิกทั่วไป	300	ล้านบาท	สมาชิกสมทบ	200	ล้านบาท	 
ยอดเงินรับฝากตั้งแต่	 100,000	 บาทขึ้นไป	 โดยสหกรณ์ 
เปิดให้สมาชกิแสดงความจ�านง	ภายในวนัที ่3 ธ.ค. 2555 –  
28 ก.พ. 2556
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ตารางอัตราดอกเบี้ย
 ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง 3

ปีที่ ช่วงเวลา อัตราดอกเบี้ย

1 (1	มกราคม	2556	–	31	ธันวาคม	2556) 3.30%

2 (1	มกราคม	2557	–	31	ธันวาคม	2557) 3.40%

3 (1	มกราคม	2558	–	31	ธันวาคม	2558) 3.50%

4 (1	มกราคม	2559	–	31	ธันวาคม	2559) 4.60%

: กรณถีอนก่อนครบก�ำหนด : เสยีค่ำปรบัร้อยละ 1 ของวงเงนิที่ถอน

วงเงินรับฝาก 

500 ล้านบาท

สนใจติดต่อ คุณมัทนาฯ 081-2659792

 คุณนันทนาฯ 081-2661751

  คุณสอางค์ฯ 02-6221451-4  ต่อ  111
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สหกรณ์ฯ ร่วมกบั บรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั   

เสนอ ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรู มูฟ เอช เพื่อเป็น 

สวสัดกิารพเิศษให้แก่สมาชกิ มทีัง้หมด 7 รายการ รอบแรก 

สมาชิกได้รับแล้ว (ม.ค. 56) สมาชิกสนใจรีบจองด่วน 

(รอบทีส่อง) จะได้รบัของเดอืนมนีาคม 2556 ดรูายละเอยีด 

และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่     

  เว็บไซต์ www.moicoop.com 

หรือ  โทรศัพท์  02-6221451-4  ต่อ 102   

หรือ  สื่อสาร สป. 50645

ข อ เ ส น อ ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรู มูฟ เอช 
เพื่อเป็นสวัสดิการพิเศษให้แก่สมาชิก มีทั้งหมด 7 รายการ 

สหกรณ์มหาดไทย  
     ร่วมกับ  บริษัท  

ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

6 วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2556



No. Package ค่าเช่าบริการ
รายเดือน

Promotion 3G/EDGE Wi-Fi โทรใน
กลุ่ม

ระยะ
สัญญา

1 Iphone 5 1,400 บาท 800 นาที 
50 SMS, 
10 MMS

ไม่จ�ากัด 
(fair usage 

2 GB)

ไม่
จ�ากัด

ไม่
จ�ากัด

24 
เดือน

2 Iphone 
5/32 GB

1,600 บาท 1,000 นาที 
50 SMS, 
10 MMS

ไม่จ�ากัด 
(fair usage 

2 GB)

ไม่
จ�ากัด

ไม่
จ�ากัด

24 
เดือน

3 SAMSUNG 
Galaxy 
Note 2

1,400 บาท 800 นาที 
50 SMS, 
10 MMS

ไม่จ�ากัด 
(fair usage 

2 GB)

ไม่
จ�ากัด

ไม่
จ�ากัด

24 
เดือน

4 iPAD 4 
16 GB

1,200 บาท - ไม่จ�ากัด 
(fair usage 

5 GB)

ไม่
จ�ากัด

- 24 
เดือน

5 iPAD 4 1,400 บาท - ไม่จ�ากัด 
(fair usage 

2 GB)

ไม่
จ�ากัด

- 24 
เดือน

6 iPAD 4 
64 GB

1,600 บาท - ไม่จ�ากัด 
(fair usage 

5 GB)

ไม่
จ�ากัด

- 24 
เดือน

7 SAMSUNG 
Galaxy 

Note 10.1

1,400 บาท - ไม่จ�ากัด 
(fair usage 

5 GB)

ไม่
จ�ากัด

- 24 
เดือน

หมายเหตุ :
	: Package ทีซ่ือ้รวมเครือ่งโทรศพัท์  ค่าโทรนาทลีะ 1.25 บาท SMS ละ 1.25 บาท 
  MMS ละ 2.50 บาท
	: ผูใ้ช้บรกิารจะสามารถใช้ 3G+Edge/GPRS ตามปรมิาณ fair usage ทีก่�าหนด   
  ได้ทีค่วามเรว็สงูสดุถงึ 42 Mbps หลงัจากนัน้ใช้ได้ไม่จ�ากดัปรมิาณการใช้งาน 
  ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 128 Kbps
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เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

จาก 60,000

เป็น 

80,000 บาท

ผ่อนช�าระ

18 งวด

ก า ร ข ย า ย
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การลงทุน

กองทุน LTF, RM
F

“

”

 เงนิทีไ่ด้คนืจากการลดหย่อนภาษจีะขึน้อยูก่บัฐานการเสยีภาษี 
ของแต่ละคน เช่น ผู้มีเงินได้สุทธิปีละ 500,001-1 ล้านบาท จะต้อง 
เสียภาษี 20% ซึ่งเท่ากับว่าหากลงทุนใน LTF หรือ RMF 1 แสนบาท  
ก็จะได้เงินคืนจากการลดหย่อนภาษีถึง 2 หมื่นบาท หากผู้ลงทุน 
เสียภาษีในฐานภาษีที่สูง เช่น 30% หรือ 37% ก็จะยิ่งได้รับประโยชน์ 
สูงสุด

 นอกจากการหกัลดหย่อนภาษแีบบเดมิๆ	คอื	ดอกเบีย้เงนิกูซ้ือ้บ้าน	การซือ้กองทนุรวม 
หุน้ระยะยาว	(LTF)	การซือ้กองทนุระยะยาวเพือ่การเกษยีณอาย	ุ(RMF)	การซือ้ประกนัชวีติ 
ในปีนี้รัฐบาลได้เพิ่มตัวช่วยหลายอย่างให้น�ามาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่ม	 เพื่อให้เข้ากับ 
สถานการณ์มหาอุทกภัยของไทย

‘LTF-RMF’ ออมแถมลดหย่อนภาษีได้

	 อย่างทีรู่ก้นั	การซือ้กองทนุรวมหุน้ระยะยาว	(LTF)	สามารถน�ามาหกัลดหย่อนภาษไีด้ 
และบางคนกเ็ลอืกทีจ่ะซือ้ในวนัท้ายๆ	ของปี	ท�าให้เจ้าหน้าทีธ่นาคารถกูมะรมุมะตุม้รมุล้อม 
แถวยาวเหยียด
	 วธินีีก้ไ็ม่ผดิ	แต่คงจะดไีม่น้อยหากระหว่างทางแต่ละปี	เราจะเลอืกซือ้	LTF	ในจงัหวะ 
เหมาะๆ	เช่น	วนัทีหุ่น้ตกพรวดพราด	ซึง่กต้็องรอคอยว่าวนัไหนจะมเีหตกุารณ์ใด	ไม่อย่างนัน้ 
ก็คงไม่ได้ซื้อ
	 กระนั้น	 หากถามกูรูด้านการลงทุนก็จะได้ค�าแนะน�าอีกมุมว่า	 วิธีที่ดีที่สุดคือ 
การทยอยลงทนุ	LTF	ในแต่ละเดอืน	หรอืทกุ	3	เดอืน	เป็นการลงทนุแบบอตัโนมตั	ิซึง่เดีย๋วนี้ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	(บลจ.)	มีให้บริการอยู่มากมาย
	 การลงทุน	 LTF	 อัตโนมัติ	 โดยตัดเงินของเราในบัญช	ี มีการค�านวณออกมาแล้วว่า	 
เฉลี่ยแล้วจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการทุ่มเงินทีเดียวซื้อ	LTF	แบบหมดหน้าตัก	เพราะ
อย่างน้อยแต่ละวนั	แต่ละเดอืนหุน้กจ็ะสวงิขึน้และลง	ฉะนัน้จงึเกลีย่ผลตอบแทนให้กบัเราได้
	 ขณะที่การซื้อ	 LTF	 ทีเดียวในวันสุดท้ายก่อนหมดปี	 วันนั้นหุ้นอาจจะขึ้นก็ได้ 
ผลตอบแทนที่ได้จึงต่างกับการลงทุน	LTF	แบบอัตโนมัติ
	 ขณะที่การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	 (RMF)	 ก็เหมาะส�าหรับคนที่ไม่มี 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ถือเป็นการออมไปเรื่อยๆ	จนกว่าจะถึงอายุ	 55	ปี	 จึงจะไถ่ถอนได้	 
ซึ่งต้องลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปีด้วย
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“

”

การหักภาษีกับบ้านหลังแรก

	 ส่วน	LTF	นั้น	หากลงทุนไปแล้วก็ต้องรอกว่าจะครบ	5	ปี	ถึงจะไถ่ถอนเงินที่ลงทุนได้ 
ซึง่ทัง้	LTF		และ	RMF	นัน้	สามารถน�ามาหกัลดหย่อนภาษไีด้สงูสดุประเภทละไม่เกนิ	5	แสนบาท 
เท่ากับว่าผู้ลงทุนสามารถลงทุนทั้ง		LTF	และ	RMF	รวมกันได้สูงสุดถึง	1	ล้านบาท
	 อย่างไรกด็	ีเงนิทีไ่ด้คนืจากการลดหย่อนภาษจีะขึน้อยูก่บัฐานการเสยีภาษขีองแต่ละคน 
เช่น	 ผู้ที่มีเงินได้สุทธิปีละ	 500,001-1	 ล้านบาท	 จะต้องเสียภาษี	 20%	 ซึ่งเท่ากับว่า 
หากลงทนุใน	LTF	หรอื	RMF	1	แสนบาท	กจ็ะได้เงนิคนืจากการลดหย่อนภาษถีงึ	2	หมืน่บาท

	 หากผู้ลงทุนเสียภาษีในฐานภาษีที่สูง	เช่น	30%	หรือ	37%	ก็จะยิ่งได้รับประโยชน์ 
สูงสุด

 ปัจจบุนัผูท้ีม่เีงนิได้ต่อปีมากกว่า 1.5 แสนบาท จะต้องเสยีภาษเีป็นแบบขัน้บนัได  
แบ่งเป็น

 ผู้มีเงินได้  150,001-5 แสนบาท  อัตราภาษีอยู่ที่ 10%

 ผู้มีเงินได้  500,001-1 ล้านบาท  อัตราภาษีอยู่ที่ 20%

 ผู้มีเงินได้  1,000,001-4 ล้านบาท  อัตราภาษีอยู่ที่ 30%

 และผู้มีเงินได้ตั้งแต่ 4,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีอยู่ที่ 37%

	 จึงเท่ากับว่าผู้มีรายได้มากก็ต้องเสียภาษีมาก	ตัวช่วยในการหักลดหย่อนภาษีก็ต้อง 
มากตามไปด้วย

	 LTF	 และ	 RMF	 จึงเหมาะเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนทั้งเก่าและใหม่ที่ช่วยบริหาร 
จัดการเรื่องภาษี	และเป็นเงินออมได้ในทางหนึ่ง

 

	 นอกจากดอกเบี้ยกู้บ้านที่สามารถน�ามาหักลดหย่อนภาษีได้	 โดยผู้กู้สามารถขอให้ 
ธนาคารที่ขอกู้ออกเอกสารรวบรวมเฉพาะดอกเบี้ยที่จ่ายไปทั้งปีมาหักลดหย่อนแล้วนั้น

	 รฐับาลกไ็ด้ออกมาตรการยกเว้นภาษใีห้กบัผูท้ีซ่ือ้บ้านหลงัแรกราคาไม่เกนิ	5	ล้านบาท 
ภายในระยะเวลา	 5	 ปี	 นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์	 โดยให้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจ�านวน 
เท่าๆ	กันในช่วง	5	ปี	ตามจ�านวนที่จ่ายจริง	แต่รวมกันแล้วไม่เกิน	5	แสนบาท

 วิธีการ	 คือ	 เมื่อค�านวณภาษีตามปกติแล้วมีภาษีเงินได้ต้องช�าระจ�านวนเท่าใด 
ก็ให้น�าสิทธิยกเว้นภาษีไปหักออกจากภาษีเงินได้ที่ต้องช�าระในแต่ละปีได้ทันที	 หรือ 
ให้เข้าใจง่ายก็คือ	หักได้เลย	ไม่ต้องน�ามาลดหย่อน

 รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการยกเว้นภาษีให้กับผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรก 
ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์  
โดยให้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจ�านวนเท่าๆ กัน ในช่วง 5 ปี ตามจ�านวน 
ที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 5 แสนบาท
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 การยื่นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ประจ�าปี	 2555 
ผู้ที่มีเงินเดือน	ค่าจ้าง	ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	40	(1)	แห่งประมวล 
รัษฎากร	ประเภทเดียว	ยื่นรายการและเสียภาษีด้วยแบบ	ภ.ง.ด.91	ส�าหรับผู้ที่ 
มีเงินได้ฯ	 ตามมาตรา	 40	 (2)-(8)	 แห่งประมวลรัษฎากร	 หรือผู้ที่มีเงินเดือน 
ค่าจ้าง	และยงัมเีงนิได้ฯ	ตามมาตรา	40	(2)-(8)	แห่งประมวลรษัฎากร	ยืน่รายการ 
และเสียภาษีด้วยแบบ	ภ.ง.ด.90
	 การยื่นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ประจ�าปีภาษี	 2555	 
นั้น	 แตกต่างกับปีก่อนหน้านั้นบ้าง	 เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัย 
ที่	 17/2555	ว่า	มาตรา	57	ตรี	และมาตรา	57	 เบญจ	แห่งประมวลรัษฎากร 
จ�ากัดสิทธิสามีและภรรยาในการยื่นรายการและเสียภาษี	 ไม่ส่งเสริมความ 
เสมอภาพของชายและหญิง	 ขัดหรือแย้งต่อมาตรา	 30	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	 บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามมาตรา	 6 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการเสยีภาษเีงนิได้และการยืน่รายการเกีย่วกบัเงนิได้พงึประเมนิของผูม้เีงนิได้ 
ที่สามีและภรรยาขึ้นใหม่บางประการ
	 เดิมการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภรรยาที่มีเงินได้ 
ทั้งคู่	หากภรรยามีเงินได้ฯ	ตามมาตรา	40	(2)-(8)	แห่งประมวลรัษฎากร	ต้องน�า 
เงินได้ฯ	ดังกล่าวไปยื่นรวมค�านวณกับสามีที่มีเงินได้ฯ	ภรรยาสามารถแยกยื่นได้ 
เฉพาะเงนิเดอืน	ค่าจ้าง	ซึง่เป็นเงนิได้ฯ	ตามมาตรา	40	(1)	แห่งประมวลรษัฎากร 
เท่านั้น
	 ขณะนี้ได้มีพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	18)	 
พ.ศ.	 2555	 ให้ใช้บังคับส�าหรับเงินได้พึงประเมินประจ�าปีภาษี	 พ.ศ. 2555 
ที่จะต้องยื่นรายการใน	พ.ศ. 2556	เป็นต้นไป

จัดเก็บภาษีเงินได้
     ข อ ง สามี-ภรรยา
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ที่มา : ภาษาภาษี
สมชาย ชูเกตุ

  ก
ารท�างานให้สนุก

	 การยืน่รายการเสยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ประจ�าปีภาษ	ี2555	ก�าหนด 
เวลายื่นแบบเริ่มตั้งแต่เดือน	ม.ค.	-	มี.ค.	2556	สามีและภรรยาสามารถแยกยื่น 
รายการเสียภาษีต่างหากจากกัน	 หรือรวมค�านวณภาษีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ 
การแยกยื่นรายการเสียภาษี		หรือยื่นรายการภาษีรวมกัน	วิธีใดดีและประหยัด 
ที่สุด	คงไม่มีค�าตอบตายตัว	ขึ้นอยู่กับจ�านวนเงินที่พึงประเมิน	การหักค่าใช้จ่าย	 
การหักค่าลดหย่อน	การยกเว้นภาษีของผู้มีเงินได้
	 การยืน่รายการเสยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาของสามแีละภรรยาสรปุได้ 
ดังนี้
	 การยื่นรายการเสียภาษีจากกัน	 สามีและภรรยามีเงินได้ทั้งคู่	 ต่างคน 
ต่างแยกยื่นแบบภาษี	 เงินได้ฯของสามีให้ยื่นเสียภาษีในนามสามี	 เงินได้ฯของ 
ภรรยาเสียภาษีในนามภรรยา	เช่น	สามีมีเงินเดือน	ยื่นรายการเสียภาษีด้วยแบบ	 
ภ.ง.ด.91	 ภรรยามีเงินได้จากการขายอาหาร	 ยื่นรายการเสียภาษีด้วยแบบ 
ภ.ง.ด.90	เป็นต้น
	 การยื่นรายการเสียภาษีรวมกัน	สามีและภรรยามีเงินได้ฯทั้งคู่	สามารถ
ยื่นแบบเสียภาษีรวมกันได้	4	วิธี
	 1.	ถือเอาเงินได้พึงประเมินทั้งหมดของภรรยาเป็นเงินได้ของสามี
	 2.	ถือเอาเงินได้พึงประเมินทั้งหมดของสามีเป็นเงินได้ของภรรยา
	 3.	ถือเอาเงินได้ฯทั้งหมดตามมาตรา	40	(2)-(8)	แห่งประมวลรัษฎากร	 
ของภรรยาเป็นเงินได้ของสาม	ี ส่วนเงินได้ฯ	 ตามมาตรา	 40	 (1)	 แห่งประมวล 
รัษฎากร	ของภรรยาให้แยกยื่นรายการเสียภาษีในนามภรรยา
	 4.	ถือเอาเงินได้ฯทั้งหมด	ตามมาตรา	40	(2)-(8)	แห่งประมวลรัษฎากร 
ของสามีเป็นเงินได้ของภรรยา	 ส่วนเงินได้ฯ	 ตามมาตรา	 40	 (1)	 แห่งประมวล 
รัษฎากร	ของสามีให้แยกยื่นรายการเสียภาษีในนามภาษี
	 การยื่นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ประจ�าปีภาษี	 2555 
(ภ.ง.ด.90	และ	ภ.ง.ด.91)	สามีและภรรยาสามารถรวมยื่นเสียภาษีหรือแยกยื่น 
รายการเสยีภาษทีัง้หมดหรอืบางส่วน	ตามทีก่ล่าวมาข้างต้น	ใครจะเป็นช้างเท้าหน้า 
หรือช้างเท้าหลัง	เลือกได้ตามสะดวก	สวัสดีครับ
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1
มองให้เห็นคุณค่าของงาน 

ที่ท� างานที่ท� าอยู ่  ถ ้ า เราไม ่ เห็น 
ค ่าของมัน เราท�าไปก็ไม ่มีความสุข  

เหมือนสูบพลังออกจากชีวิต ถ้าเราภูมิใจ  
ชอบในงานที่ท�า ไม ่ว ่างานนั้นจะยาก 
ล�าบากแค่ไหน  เรากจ็ะท�ามนัออกมาได้ดี  

   ต่อสู้กับความยากล�าบากนั้นได้

3
มีสมาธิกับการท�างาน  

งานจะน่าเบื่อยังไง ถ้าเรา 
มีสมาธิในการท�างาน เราก็จะ 
สามารถท�างานนัน้ๆ ผ่านไปได้

            ด้วยดี

 2
กระตือรือล้นอยู่เสมอ ถ้าเรา 

มีความสุข มองเห็นค่าในงานที่ท�า 
แล้วละก็ ความกระตือรือล้นก็ตามมา 

ถ้าคุณเบื่องานเป็นบางครั้ง ก็เดินเล่น  
หาอะไรท�าสักพัก แล้วกลับมาลุยงานใหม่ 
อารมณ์ก็มีผลเหมือนกันนะ ถ ้าเรา 

 อารมณ์ดี เราก็จะมีพลังงานในการ
ท�างานอย่างมาก

เมื่อเราหลีกเลี่ยงงานไม่ได้
เราควรมีความสุขกับงานที่ท�า

คิดบวกไว้ก่อน

  ก
ารท�างานให้สนุก

เคล็ดลับ

 โดยก่อนที่เราจะเริ่มท�างาน ให้มี 
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเราจะไม่คิด 
อะไรนอกเรือ่งนอกราวในขณะท�างาน แต่ 
จะใช้ความคิดมาก�าหนดการเคลื่อนไหว 
ทุกอิริยาบถ เพื่อให้จิตเกิดเป็นสมาธิ 
จะได้เกิดความปีติสุขในขณะท�างาน  
วธิที�ากไ็ม่ยาก ลองดสูคิรบั สรปุง่ายๆ ว่า 
ถ ้าคุณรู ้จักท�าสมาธิในขณะท�างาน  
ก็เหมือนกับว่าคุณได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น 
ในขณะท�างานเลยทีเดียว

13วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2556



เหตุผล เพือ่เป็นมาตรการในการควบคมุการให้เงนิกูแ้ละการตดิตามหนีเ้งนิกูค้้างช�าระ การบรรเทาความเดอืดร้อนและ 
 ผ่อนคลายภาระหนักในการช�าระหนี้ของผู้ค�้าประกัน

ระเบยีบสหกรณ์์ออมทรพัย์์กระทรวงมหาดไทย จ�ากดั
ว่าด้วยการประนอมหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2555
ห ม ว ด  1  การประนอมหนี้
ข้อ 4 ลูกหนี้ที่ขอประนอมหนี้ต้องมีหนี้เงินกู้หรือในฐานะผู้ค�้าประกันอยู่กับสหกรณ์
ข้อ 5 หนี้ที่จะให้มีการประนอมหนี้	ต้องมีหลักเกณฑ์	ดังนี้
	 	 (1)	 เป็นหนี้ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์เท่านั้น
	 	 (2)	 หนีน้ัน้เป็นภาระหนกัเกนิขดีความสามารถของสมาชกิทีจ่ะช�าระให้แก่สหกรณ์ได้ตามทีค่ณะกรรมการ 
ด�าเนินการเห็นสมควร
ข้อ 6	 ลูกหนี้ที่ขอประนอมหนี้	มีสิทธิดังนี้
	 	 (1)	 สมาชิกรายหนึ่งมีสิทธิได้รับการประนอมหนี้ในสัญญาหนึ่งๆ	ปีละ	1	ครั้ง
	 	 (2)	 ได้รับสิทธิการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน	โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 7 ลูกหนี้ที่ขอประนอมหนี้	ถูกจ�ากัดสิทธิดังนี้
	 	 (1)	 ระงับการกู้เงินสามัญ	 เงินกู้พิเศษ	 จนกว่าจะมีหนี้เหลือน้อยกว่า	 95%	 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกนั้น 
มีอยู่ในสหกรณ์	ให้เปลี่ยนสัญญาเป็นการกู้สามัญโดยใช้สิทธิในเงินค่าหุ้นของสมาชิกนั้นเป็นหลักประกัน
	 	 (2)	 ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล	เงินเฉลี่ยคืน	ที่อาจจะได้รับในแต่ละปี	ช�าระหนี้แก่สหกรณ์
	 	 (3)	 ระงับการเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น
	 	 (4)	 ลูกหนี้และผู้ค�้าประกันนั้น	ต้องมาท�าสัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตราผ่อนช�าระหนี้กับสหกรณ์ใหม่ 
เพื่อแนบท้ายสัญญาเดิม	หรืออาจจะจัดหาผู้ค�้าประกันรายใหม่ให้กับสหกรณ์แล้วแต่กรณี

ห ม ว ด  2  การปรับโครงสร้างหนี้
ข้อ 8	 หนี้ที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
	 	 (1)	 เป็นหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับสหกรณ์
	 	 (2)	 หนีน้ัน้เป็นภาระหนกัเกนิขดีความสามารถของสมาชกิทีจ่ะช�าระให้แก่สหกรณ์ได้ตามทีค่ณะกรรมการ 
ด�าเนินการเห็นสมควร
	 	 (3)	 เป็นหนีท้ีล่กูหนีพ้้นจากสมาชกิภาพและหรอืหนีท้ีล่กูหนีถ้กูฟ้องคดต่ีอศาล
ข้อ 9 ลูกหนี้ที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้
	 	 (1)	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้อยู่กับสหกรณ์
	 	 (2)	 ผู้ที่เข้ามารับใช้หนี้ให้กับสหกรณ์แทนสมาชิกหรือผู้ที่เคยเป็นสมาชิก

ห ม ว ด  3  บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 10 การประนอมหนีห้รอืการปรบัปรงุโครงสร้างหนี	้ให้ลกูหนีย้ืน่ค�าขอด้วยตนเองต่อสหกรณ์	โดยมเีอกสารดงันี้
	 	 (1)	 ค�าขอตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด
	 	 (2)	 หนังสือรับรองเงินได้รายเดือนที่แสดงรายการหัก	ณ	ที่จ่ายย้อนหลังหนึ่งเดือน
	 	 (3)	 เอกสารอื่นที่แสดงว่ามีภาระหรือรายจ่ายเงินขีดความสามารถที่จะช�าระหนี้ให้แก่สหกรณ์
	 	 (4)	 เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
ข้อ 11 อัตราดอกเบี้ยให้เรียกเก็บตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดโดยประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ	 ไป 
การคิดดอกเบี้ยให้คิดเป็นรายวันตามเงินต้นคงเหลือ
ข้อ 12 ระยะเวลาการช�าระหนี	้กรณกีารประนอมหนีห้รอืการปรบัปรงุโครงสร้างหนี	้ให้ก�าหนดงวดช�าระหนีด้งันี้
	 	 (1)	 การประนอมหนี้ต้องไม่เกินสัญญากู้เงินเดิม
	 	 (2)	 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
	 	 	 (ก)	 กรณียังไม่ฟ้องคดี	 ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควรแต่ไม่เกิน	 180	 งวด	 และ 
อายุไม่เกิน	65	ปี
	 	 	 (ข)	 กรณีฟ้องคดีไม่เกิน	100	งวดนับแต่คดีถึงที่สุดและอายุไม่เกิน	65	ปี
	 	 	 (3)	 กรณีผู ้ค�้าประกันหรือผู ้ที่รับใช้หนี้แทนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู ้กับสหกรณ์	 มีความประสงค์ 
จะช�าระหนีท้ัง้หมด	หรอืขอปรบัปรงุโครงสร้างหนีโ้ดยการกูเ้งนิสหกรณ์เพือ่น�าเงนิไปช�าระหนีท้ัง้หมด	สหกรณ์จะให้ 
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยไม่เกิน	3	เดือน
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จ่ายประกันอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

จ�านวน 300,000 บาท

สหกรณ์ มท. ร่วมกับ บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 ด้วย นางบังอร ศิริรักษ์ ต�าแหน่งช่างเขียนแผนที่ สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด สังกัดส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดตราด ได้ท�าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กับ บริษัท พุทธธรรมประกันภัย 
จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับสมาชิกและบุคคลในครอบครัว อายุ 70 – 80 ปี   
ให้แก่ นายอัน๋  สมัมา (บดิา) ไว้กบัทางสหกรณ์ฯ เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2555  
โดยจ่ายค่าเบี้ยประกัน 540 บาท/ต่อปี 
 เมือ่วนัที ่31 ตลุาคม 2555 นายอัน๋ สมัมา ได้เกดิอบุตัเิหตทุางรถยนต์ 
ถงึแก่เสยีชวีติ และได้แจ้งมาทางสหกรณ์ฯ ซึง่ทางสหกรณ์ฯได้ประสานไปกบั 
บริษัท พุทธรรมประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) แล้วได้ท�าการจ่ายเงินให้แก่ 
นางบังอร ศิริรักษ์ ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคาร 
กสิกรไทย เป็นจ�านวนเงิน 300,000 บาท
 จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครอง 
เสียชีวิต ซึ่งท�าได้ทั้งตัวสมาชิก/บุคคในครอบครัว อายุ 10-69 ปี และ 
สมาชิก/บุคคลในครอบครัว อายุ 70/80 ปี ซึ่งค่าเบี้ยประกันขั้นต�่าอยู่ที่  
90 บาทต่อปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.moicoop.com 
หรือ โทรศัพท์ 02-6221451-4
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วารสารสหกรณ์มหาดไทย วารสารส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

 «— ¥‘°“√ ¡“™‘° °√≥’∂÷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√“™°“√ (¬◊Ëπ‡√◊ËÕß ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 5 - 10 ªï 3,000 ∫“∑

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

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ประเภท คุณสมบัติ สิทธิได้รับ

ประธาน  นายวิบูลย์  สงวนพงศ์
รองประธาน  นายประชา  เตรัตน์
   นายประภาศ  บุญยินดี
กองบรรณาธิการ 
 นายภิรมย์ นิลทยา นายนที มนตริวัติ
 นายปรีชา  เครือจันทร์ นายอภิชิต  สีดา  
 นายสยาม  เวโรจน์บรรจง  นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน 
 นายถวิล  เพ็ชรฤทธิ์

วัตถุประสงค ์ 
เพือ่เผยแพร่ข้อมลูและข่าวสาร สาระน่ารู ้ความเคลือ่นไหว
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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


