
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2556

รับสมัครสมาช�กสมทบ เพื่อฝากเง�นกับสหกรณ มท.

เร�่มแลว ทุนการศึกษาบุตร ประจำป 2556 ตั้งแตบัดนี้ 
จนถึง 19 เมษายน 2556

หลักเกณฑการกูเง�นสามัญ (ใหม) ที่สมาช�กควรรู

การกูเง�นเพื่อซ�้อรถยนต
กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน

รับสมัครสมาช�กสมทบ เพื่อฝากเง�นกับสหกรณ มท.

เร�่มแลว ทุนการศึกษาบุตร ประจำป 2556 ตั้งแตบัดนี้ 
จนถึง 19 เมษายน 2556

หลักเกณฑการกูเง�นสามัญ (ใหม) ที่สมาช�กควรรู

การกูเง�นเพื่อซ�้อรถยนต
กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน
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Á·

 ปจัจบุนั สหกรณ ์มท. 
รั บสมั ค รสม าชิ กสมทบ เพื่ อ 
ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ซึ่งอาจเป็น 
บิดาหรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก  
หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่คณะกรรมการดำาเนินการฯ  
เห็นสมควรรับเป็นสมาชิก ทั้งนี้ ปัจจุบัน สหกรณ์ มท.  
รับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 
(ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งหากฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท 
ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุกเดือน

***ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก***

เชิญสมัคร

สมาชิก

รบัสมคัร สมาชกิสมทบ
เพื่อฝากเงินกับ
สหกรณ ์มท.



เริ่มแล้ว  ทุนการศึกษาบุตร ประจ�าปี 2556
ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง  19  เมษายน 2556

หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากดั
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1.	ทุนการศึกษา	ก�าหนดไว้	3	ประเภท	ดังนี้

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

2.	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน

	 1.	 เป็นบุตรของสมาชิก	แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
		 2.	 เป็นบุตรของสมาชิกซึ่งมีเงินเดือน	ไม่เกินเดือนละ	39,630.-	บาท
		 	 (เงินเดือนขั้นสูงสุดของต�าแหน่งช�านาญการ)
	 3.	 มีสุขภาพดี	มีความประพฤติเรียบร้อย
	 4.	 ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ	
	 	 หรือสถานศึกษาเอกชนที่ทางราชการรับรอง

3.	สมาชิกสหกรณ์ฯ	คนหนึ่งจะขอรับทุนได้เพียง	1	ทุนเท่านั้น 

	 แม้บิดา	มารดา	ต่างเป็นสมาชิก
	 ก็จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเพียง	1	ทุน



4.	ในกรณีบุตรที่ศึกษา

  ในชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 (ป.6	 เทอมสุดท้าย	 ให้สมาชิกยื่นขอรับทุน 
ในระดับชั้นมัธยม)
					 และบุตรที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 (ม.6	 เทอมสุดท้าย 
ให้สมาชิกยื่นขอรับทุนในระดับ	อนุปริญญา	–	ปริญญาตรี)

5.	ผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นค�าขอรับทุนตามแบบขอรับทุน
	 และแนบหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน	ดังนี้

	 1.		กรอกแบบค�าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกตามแบบของ
	 	 สหกรณ์ฯ	ให้สมบูรณ์
	 2.	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	หรือส�าเนาสูติบัตร
	 3.	หนังสือรับรองเงินเดือน	หรือสลิปเงินเดือนของสมาชิก
	 4.	 ส�าเนาชื่อบัญชีสมาชิก	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	หรือ	กรณีสมาชิก	
	 	 กรมโยธาธิการและผังเมืองเดิม	ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด

กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมราชทัณฑ์
ให้สมาชิกยื่นทุนการส่งเสริมการศึกษาบุตร

ประจ�าปี 2556 

ไปยังต้นสังกัดของสมาชิก
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 คณะกรรมการดำาเนินการฯ มีมติเมื่อเดือนมิถุนายน 2555

ให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้เงินสามัญใหม่ ดังนี้

 1. สมาชิกสังกัด สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

กรมราชทัณฑ์ และกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถกู้สามัญ 

ในวงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท

 2. สมาชิกหน่วยงานอื่นๆ นอกจากข้อ 1 สามารถกู้สามัญ 

ในวงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท

 3. สมาชิกสามารถใช้อสังหาริมทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส  

บิดามารดา และหรือของบุคคลอื่น อันปลอดจากภาระจำานอง 

เป็นประกันเต็มจำานวนวงเงินกู้สามัญได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามที่ 

คณะกรรมการดำาเนินการฯ เห็นสมควร สำาหรับการประเมิน 

ค่าอสังหาริมทรัพย์นี้ให้ ใช้ราคาประเมินของทางราชการเป็นหลัก

 สำาหรบัสมาชกิสมทบทีเ่ปน็พนกังานราชการ ผูกู้ซ้ึง่เปน็สมาชกิ 

ติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน 

3 เท่าของเงินได้รายเดือน รวมกับร้อยละ 80 ของค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ 

ในสหกรณ์ (เริ่ม 2 เมษายน 2556)
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 อยา่งไรกต็าม  การจะกูเ้งนิสามญัของสมาชกินอกสงักดั 

แต่ละราย จะได้มากน้อยเพียงใด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ด้วย
 

 J ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี กู้ได้ไม่เกิน

  25 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้นแล้วไม่เกิน  

  1,800,000 บาท

 J ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี กู้ได้ไม่เกิน

  45 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้นแล้วไม่เกิน 

  1,800,000 บาท

 J ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า

  ของเงิน ได้รายเดือนรวมกับค่ าหุ้ น แล้ว ไม่ เกิน 

  1,800,000 บาท

 J การรับชำาระหนี้ไม่เกิน 180 งวด (15 ปี) แต่ทั้งนี้ต้อง

ส่งคืนภายในอายุ 60 ปี เว้นแต่สมาชิกผู้กู้ เงินกู้สามัญ

มีอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บิดามารดาและ/หรือ 

ของบุคคลอื่น อันปลอดจากภาระจำานองรายอื่น จำานอง 

เป็นประกันเต็มจำานวนเงินกู้รายนั้นๆ 

  ผู้กู้สามารถส่งคืนเงินกู้สามัญให้ครบถ้วนภายในอาย ุ

ไม่เกิน 65 ปี
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ซื้อรถยนต์เพื่อ
การกู้เงิน

 เราคงเคยได้ยนิค�าว่า	“สนิเชือ่รถยนต์”	หรอื	 
“การจัดไฟแนนซ์รถยนต์”	ซึ่งหมายถึง	การซื้อขายรถยนต์	โดยผู้ซื้อ 
อาจมีเงินดาวน์บางส่วนให้แก่ผู้ขาย	 ส่วนที่เหลือท�าเรื่องกู้จากบริษัท 
ไฟแนนซ์	 โดยผ่อนช�าระเป็นงวดพร้อมดอกเบี้่ยให้แก่บริษัทไฟแนนซ์	 
จนกว่าจะผ่อนครบแล้วกรรมสิทธิ์จึงจะตกเป็นของผู้ซื้อ	
 วิธีการค�านวณค่างวด	 ไฟแนนซ์จะคิดดอกเบี้ยล่วงหน้าทั้งหมด	 
เอาไว้แล้ว	 แล้วจึงน�าจ�านวนงวดไปหาร	 กล่าวคือ	 สมมติราคารถอยู่ที่	 
300,000	บาท	ผู้ซื้อมีเงินดาวน์	20%	(60,000	บาท)	ที่เหลือกู้ไฟแนนซ์	 
240,000	บาท	ดอกเบี้ยก�าหนด	5.00%	ต่อปี	ผ่อน	48	งวด	(4	ปี)
	 ค่างวดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มจะเท่ากับ	 (240,000	 x	 5.00%	 x	 4)	 
+	240,000/48
	 ซึ่งจะเท่ากับ	 6,000			บาท
	 รวมภาษี	7%	 420			บาท
	 เป็นค่างวด		 6,420			บาท
	 วิธีคิดดอกเบี้ยของไฟแนนซ	์ จะต่างกับการคิดดอกเบี้ยในการ 
กู้กับสหกรณ์	มท.	กล่าวคือ	สหกรณ์ฯ	จะคิดแบบต้นลด-ดอกฯ ลด 
และถึงแม ้จะผ ่อนระยะสั้นหรือยาวดอกเบี้ยเป ็นอัตราเดิม 
คือ	 4.50%	 ส่วนไฟแนนซ์ถ้าผ่อนยาวดอกเบี้ยจะสูงกว่าผ่อนสั้น 
และเพื่อให้เข้าใจถึงการเปรียบเทียบจากการกู ้ทั้ง	 2	 แหล่ง	 จึงขอ 
น�าเสนอตารางเปรียบเทียบ	ดังนี้	
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ความแตกต่างระหว่างการกู้เงินซื้อรถ

กับบริษัทไฟแนนซ์ กับกู้ซื้อรถกับสหกรณ์ มท.

	 ที่ เขียนมาทั้งหมดเพียงเพื่อจะชี้ให ้เห็นว่าการกู ้ เงินเพื่อซื้อรถกับ 
สหกรณ์	มท. นี้	จะไม่ยุ่งยาก	และดอกเบี้ยต�่า	อีกทั้งกรรมสิทธิ์รถก็เป็นของผู้กู้ 
ขั้นตอนก็ง่ายๆ	คือ	
 1.	 เลือกรถที่ถูกใจในราคาที่เหมาะสม	
	 2.		น�าเอกสารหลักฐานต่างๆ	ไปยื่นขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ	
	 	 (คกก.พิจารณาเดือนละ	1	ครั้ง)	
	 3.	 เมื่อ	 คกก.อนุมัติการกู้ฯ	 นี้แล้ว	 จนท.จะโอนเงินให้ผู้กู้เพื่อน�าไป 
	 	 ช�าระเงินค่ารถกับบริษัทที่ขายรถในช่วงต้นเดือนถัดไป

 สรปุให้เข้าใจง่ายกค็อื การกูเ้งนิเพือ่ซือ้รถยนต์กบัสหกรณ์	มท.	เป็นการ 
ซื้อรถโดยใช้เงินสดซื้อ	ซึ่งสหกรณ์ฯ	จะออกเงินให้ไปก่อน	แล้วสมาชิกก็มีหน้าที่ 
ผ่อนกับสหกรณ์ฯ	อย่างเดียว	ทั้งนี้	สมาชิกสามารถกู้เงินเพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์ 
กไ็ด้	 โดยสิง่ส�าคญัส�าหรบัการกูเ้งนิกบัสหกรณ์ทกุประเภท		คอื		สมาชกิจะต้อง 
มีเงินได้รายเดือนให้สหกรณ์ฯ	 หักเพื่อช�าระหนี้ด้วย	 ท่านใดสนใจเรื่องนี้ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	สหกรณ์	มท.	(ฝ่ายสินเชื่อ)

กู้เงินจากสหกรณ์เพื่อซื้อรถ กู้เงินซื้อรถกับบริษัทไฟแนนซ์ หมายเหตุ

1.	 ไม่ต้องมีเงินดาวน์ก็ได้ 1.	ต้องมีเงินดาวน์เป็นเงินก้อน

2.	ผ่อนได้นานสูงสุด	10	ปี	(120	งวด)

	 ดอกเบี้ย	4.50%

2.	มทีัง้ผอ่นระยะสัน้นอ้ยป	ีและระยะยาว

	 ซึ่งดอกเบี้ยจะต่างกันคือถ้าผ่อนยาว

	 ดอกเบี้ยจะสูงกว่า

3.	คิดดอกเบี้ยใช้แบบต้นลด-ดอกฯ	ลด 3.	คิดดอกเบี้ยล่วงหน้าจากยอดเงินต้น

	 ทั้งหมดแล้วหารด้วยจำานวนงวด

-	ไฟแนนซจ์ะคดิดอกเบีย้

		ได้มากกว่าสหกรณ์ฯ

4.	กรรมสิทธิ์รถเป็นของสมาชิก

	 ผู้กู้เงินซื้อรถ

4.	ผู้ซื้อจะได้กรรมสิทธิ์เมื่อผ่อนหมด

	 เท่านั้น

5.	หากมีเงินจะนำามาชำาระเพิ่มเมื่อใดก็ได้

	 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

5.	จะกำาหนดให้มีค่าธรรมเนียมต่างๆ	

	 มากมาย
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กองทุน

ช่วยเหลือผู้คำ้าประกัน
 วารสารสหกรณ์ฯ	 นี้	 ได้น�าเรื่องจริงของการได้รับเงินช่วยเหลือจาก 
กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเมื่อสมาชิกเสียชีวิตมาน�าเสนอ	 และเพื่อให้ 
สมาชกิเข้าใจกองทนุฯ	นีม้ากขึน้	ขอน�าตารางการจ่ายเงนิเข้ากองทนุช่วยเหลอื 
ผู้ค�้าฯ	เมื่อสมาชิกกู้เงินสามัญมาแสดงให้สมาชิกได้รับทราบอีกครั้ง
	 ในระเบียบเรื่องนี้	 ข้อ	 9	 ก�าหนดว่า	 สมาชิกผู้มีหนี้สามัญที่ใช้สมาชิก 
ค�า้ประกนัทกุรายต้องช�าระเงนิเข้ากองทนุตามจ�านวนเงนิทีกู่	้และหากสมาชกิ 
ผู้กู้เงินถึงแก่กรรม	ให้สหกรณ์ฯ	จ่ายเงินกองทุนให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก 
ผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญในอัตรา	ดังนี้
	 ทั้งนี้	การจ่ายเงินกองทุนเมื่อสมาชิกเสียชีวิตต้องไม่เกินหนี้เงินกู้สามัญ 
ที่ค้างช�าระต่อสหกรณ์

จำานวนเงินกู้ จำานวนเงินเข้า
กองทุน

จำานวนเงินที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ไม่เกิน	250,000 250 50,000

ตั้งแต่	250,001	-	500,000 500 100,000

ตั้งแต่	500,001	-	750,000 1,000 200,000

ตั้งแต่	750,001	-	1,000,000 1,500 300,000

ตัง้แต	่1,000,001	-	1,250,000 2,000 400,000

ตั้งแต่	1,250,001	-	1,500,00 2,500 500,000

ตั้งแต่	1,500,001	ขึ้นไป 3,000 600,000



สิทธิของสมาชิก กสจ.

สิทธิของสมาชิก กบข.
 สมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิต่างๆ	ดังนี้
	 1.	 สทิธใินการลดหย่อนภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาส�าหรบัเงนิสะสมและ 
เงินออมเพิ่มที่สมาชิกส่งเข้า	กบข.	ไม่เกินปีละ	500,000	บาท
	 2.	 สวัสดิการพิเศษเฉพาะสมาชิก	กบข.	เท่านั้น
	 3.	 เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพจะได้รับเงิน	2	ส่วน	ได้แก่
 ส่วนที่ 1	 เงินบ�าเหน็จหรือเงินบ�านาญรายเดือนจากกรมบัญชีกลาง
 ส่วนที่ 2	เงิน	 กบข.	 ประกอบด้วย	 เงินสะสม	 เงินสมทบ	 เงินชดเชย 
	 	 	 เงินประเดิม	(ถ้ามี)	พร้อมผลประโยชน์ของเงินทั้ง	4	ก้อน

การให้สิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุน
 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพก็คือ	 การออมเงิน
ในขณะท�างาน	เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามชรา	หรือเมื่อออกจากงาน	แต่เพื่อส่งเสริม 
ใหม้กีารพฒันาคณุภาพชวีติขณะท�างานใหด้ขีึน้		จงึเปดิโอกาสใหล้กูจา้งกูย้มืเงนิ 
จากกองทุนได้เพียงเฉพาะส่วนของลูกจ้าง	 คือ	 เงินสะสม	 และผลประโยชน์ 
ของเงินสะสม	ไปใช้ได้เฉพาะในเรื่องจ�าเป็นเพียง	2	วัตถุประสงค์เท่านั้น	คือ	 
เพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัยของตนเอง	 หรือ	 เพื่อใช้ในด้านการศึกษาอบรม 
ของตนเองและครอบครัว

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
	 ทางการได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ลูกจ้าง	นายจ้าง	และกองทุน	ดังนี้
  ลูกจ้าง
 (1)	 เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน
	 	 เงินสะสมที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนให้น�ามาหักลดหย่อนในการ 
ค�านวณเงินได้เพื่อเสียภาษีตามที่จ่ายจริง	 แต่ไม่เกินปีละ	 10,000	 บาท	 
ส�าหรบัสว่นทีเ่กนิ	10,000	บาท	แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ	15	แตไ่มเ่กนิปลีะ	290,000	บาท	 
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าไปรวมค�านวณเงินได้เพื่อเสียภาษี

10 วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 255610



 (2)	เงนิกอ้นทีล่กูจา้งไดร้บัจากกองทนุ	ซึง่ประกอบดว้ย	เงนิสมทบ	และ
ผลประโยชน์ของเงินทั้ง	 2	 ส่วน	 (ไม่รวมเงินสะสม	 เนื่องจากเงินสะสมนั้น 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเสียภาษีไปแล้ว)
	 กรณีที่ลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ	 ทุพพลภาพ	 หรือตาย	 
จะได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าไปรวมค�านวณเงินได้เพื่อเสียภาษีตามหลักเกณฑ์	 
ดังนี้	
	 (ก)	กรณีเกษียณอายุเมื่อลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า	 
5	ปี	และมีอายุไม่ต่�ากว่า	55	ปีบริบูรณ์
	 (ข)		กรณีทุพพลภาพ	 ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการรับรอง	 
ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า	 ลูกจ้างผู้นั้นไม่สามารถที่จะท�างาน
ในต�าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป	ไม่ว่าเหตุทุพพลภาพนั้นจะเกิดเนื่องจาก
การปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างหรือไม่ก็ตาม
	 (ค)	กรณีตาย	 ไม่ว่าการตายนั้นจะเกิดจากการปฏิบัติงานให้แก่นายจ้าง 
หรือไม่
 (3)	เงินก้อนที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนในกรณีอื่นๆ	 นอกเหนือจาก
ที่ได้กล่าวมาแล้ว	 ลูกจ้างจะต้องเสียภาษีเหมือนกับกรณีลูกจ้างทั่วๆไป	 
ที่ได้รับเงินครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน	 แต่ไม่มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 
ทั้งนี้	 ลูกจ้างจะน�าเงินดังกล่าวมาแยกหรือรวมกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีก็ได้	 
ซึ่งกรณีท�างานมาแล้วไม่น้อยกว่า	 5	 ปี	 ให้น�าเงินดังกล่าวมาหักค่าใช้จ่ายได้ 
เท่ากับ	 7,000	 บาท	 คูณด้วยจ�านวนปีที่ท�างาน	 เหลือเท่าใดให้หักค่าใช้จ่าย 
ได้อีกครึ่งหนึ่ง
 นายจ้าง
	 เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน	 จะถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณ 
ก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตามจ�านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ	 15	 ของค่าจ้าง 
ของลกูจา้ง	หรอืตามอตัราทีก่�าหนดโดยอนมุตัริฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั
 กองทุน
	 กองทนุส�ารองเลีย้งชพีไดร้บัการยกเวน้	ไมต่อ้งเสยีภาษเีงนิได	้เพราะไมไ่ด ้
เปน็นติบิคุคลทีจ่ะตอ้งเสยีภาษตีามประมวลรษัฎากร		เงนิกองทนุทีน่�าไปลงทนุ	 
เมื่ อ เกิดผลประโยชน์ขึ้ น เป็นดอกเบี้ ย เงินปันผลก�า ไรส่วนเกินทุน 
เงินผลประโยชน์ดังกล่าวไม่ต้องค�านวณ
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 ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ 
ธนาคารกรุงเทพ เตือนอย่าหลงเชื่อโจรไซเบอร์สวมรอย 
ใช้เบอร์โทรของธนาคารจดัการส่งเอสเอม็เอสให้กดลงิก์ปลอม 
หวังขโมยเงินจากบัญชี

 นายอาจ วิเชียรเจริญ ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ  
ธนาคารกสกิรไทย เผยว่า ขณะนีม้ธีนาคารพาณชิย์บางแห่ง 
ถูกกลุ ่มมิจฉาชีพใช้เบอร์โทรศัพท์จริงของธนาคารส่ง 
เอสเอ็มเอสหาลูกค้า 

 เพือ่ให้ลกูค้าหลงเชือ่แล้วกดเข้าสูล่งิก์เวบ็ไซต์ธนาคาร 
ที่ถูกปลอมขึ้นเพื่อฉกเงินลูกค้า (อย่าหลงกดลิงก์เด็ดขาด)  
ทางธนาคารแจ้งว่า หากลูกค้าได้รับเอสเอ็มเอสที่มาจาก 
เบอร์โทรศพัท์ของธนาคารควรอ่านรายละเอยีดให้รอบคอบ 

เตอืนอยา่หลงเชือ่ลงิกป์ลอม 
สง่เขา้มอืถอืหวงัฉกเงนิ

เตือนภัย!! S
MS หลอกโอนเง

ิน
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อย่าหลงเชือ่แล้วกดคลกิลงิก์ใดๆ ทัง้สิน้ ซึง่ทางธนาคารแจ้งว่าธนาคาร 
ไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นใดๆ บนโทรศัพท์มือถือ 
หรือสมาร์ทโฟน และให้ระวังเอสเอ็มเอสปลอมที่ส่งลิงก์หลอกลวง 
ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

 ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ก็ได้แจ้งเตือนลักษณะเดียวกันว่า 
ขณะนี้มีการโจรกรรมในรูปแบบของการส่งเอสเอ็มเอส โดยใช้
หมายเลข 02-777-7777 ซึ่งเป็นหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ของ 
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ส่ง และมีลิงก์เพื่อให้ดาวน์โหลด หรือ 
ติดตั้งโปรแกรมทางการเงิน ซึ่งหมายเลขดังกล่าวถูกปลอมขึ้น 
เพื่อหวังหลอกลวงประชาชน เช่นเดียวกับธนาคารกรุงเทพที่ประกาศ 
ผ่านเวบ็ไซต์ว่า ธนาคารไม่มนีโยบายส่งเอสเอม็เอสเพือ่ให้ดาวน์โหลด 
หรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ

 ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ควรระมัดระวัง 
โปรแกรมโทรจัน หรือสปายแวร์ มีการหลอกลวงให้ดาวน์โหลด 
แอพพลเิคชัน่เพือ่แอบขโมยรหสัผ่านครัง้เดยีว (OTP) เพือ่น�าไป 
ท�าการทจุรติดงักล่าว (ซึง่สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงมหาดไทย 
ก็เจอมาแล้ว)

ที่มา: www.sanook.com

วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2556



14 วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2556

 แน่นอนว่าการออมเงินเป็น 
วิธีที่ดีในการสร้างฐานความมั่นคง 
ให้กับตัวคุณ ถ้าคุณรู ้วิธีที่ดีและ 
เหมาะสมคุณอาจจะพบเงินที่เหลือ 
จากการจับจ่ายใช้สอย Sanook  
Money น�าเคล็ดลับดีๆในการ 
ประหยัดเงิน ให้คุณมีเงินเหลือเก็บ  
ไม่มากก็น้อย

1. เชค็ดอกเบีย้ธนาคาร

	 หมั่นตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย 
ที่แตกต่างกันของทุกธนาคาร	 และ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าธนาคารไหน 
ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด

2. ขายสิ่งที่ไม่จ�าเป็น

	 เ รา เชื่อว ่ าทุกคนมีของที่ดีๆ	 
แต่ไม่เคยใช้หรือไม่จ�าเป็น	อยู่ที่บ้าน 
อย่างแน่นอน	ทางที่ดีควรที่จะก�าจัด 
ของพวกนั้นโดยการเอามาขายเพื่อ 
เก็บเงินไว้ใช้ส�าหรับอนาคต

3. ทานข้าวที่บ้าน

	 หยุดการออกไปทานอาหาร 
นอกบ ้านได ้จะ เป ็นอะไรที่ดีมาก	 
คุณจะประหยัดได้ในหลายๆทาง	 
ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารหรือค่าน�้ามัน 
	 วิธีที่ดีคือท�าอาหารทานเองที่บ ้าน 
จะประหยัดที่สุด
4. ซ่อมแซมสิ่งของ  

 ถ้ามีของใช้ช�ารุดภายในบ้าน	 
ลองหัดซ่อมแซมสิ่งของให้กลับมา 
ใช้ได้ดเีป็นปกตด้ิวยตวัคณุเอง	ดกีว่า 
ทีต้่องเสยีเงนิในการซือ้สิง่ของชิน้ใหม่ 
มาแทนที่ 	 ทั้ ง ไม ่ เสี ย เวลาหาซื้ อ 
ของชิ้นใหม่และไม่เสียเงินด้วย

5. ไม่พกเงินติดตัวเยอะ  
  อย่าเอาเงินติดตัวไปเยอะ 
ถ้าหากคุณไม่ได้มีจุดประสงค์จะซื้อ 
อะไรอยู ่แล ้ว 	 ให ้พกไปเล็กน ้อย 
กนัเหนยีวว่าถ้าคณุต้องซือ้อะไรทีจ่�าเป็น 
หรอือย่างแย่ทีส่ดุคอืพกเงนิตดิตวัไป
แต่ทิ้งบัตรเครดิตเอาไว้ที่บ้านซะ

กฎ 10 ข้อ
ของคนอยากรวย
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6. พกอาหารกลางวันไปทานที่ออฟฟิศ 

 ลองค�านวนค่าอาหารกลางวันของแต่ละสัปดาห์	คุณอาจจะเสียเงินไปเยอะ 
กับสิ่งนี้	แนะน�าให้เตรียมอาหารมาเองจากบ้านเพื่อเป็นการประหยัดเงิน	และยังได้ 
ทานอาหารที่สะอาดจากฝีมือตัวเองอีกด้วย

7. ท�าอาหารไว้เยอะๆ แล้วแช่แช็งเอาไว้ 

 การท�าอาหารเอาไว้เป็นหม้อใหญ่ๆแล้วแช่แขง็ไว้แบบนีม้ข้ีอดคีอืคณุอยากจะ 
ทานเมื่อไหร่คุณก็แค่หยิบออกมาอุ่นแล้วทานได้เลยไม่จ�าเป็นต้องออกไปซื้อ 
หรือเตรียมอาหารท�าใหม่ให้เสียเงิน

8. ช�าระค่าบริการต่างๆ ออนไลน์ 

 ท�าไมคุณต้องเสียเงินค่าน�้ามันรถเพื่อขับไปจ่ายเงินด้วยล่ะ?	คุณสามารถ 
จัดการสิ่งเหล่านี้ผ่านทางอินเตอร์เนตได้	 ไม่ว่าจะเป็นค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่าโทรศัพท์ 
แต่คุณต้องดูแลรหัสผ่านบัญชีออนไลน์ของคุณ	ให้ปลอดภัยด้วยนะ

9. หากิจกรรมที่ไม่จ�าเป็นต้องเสียเงินท�า

	 ถ้าสิ่งที่ท�าให้คุณมีความสบายใจได้คือธรรมชาต	ิคุณน่าจะลองมาเดินเล่น 
สวนสาธารณะแถวๆบ้าน			เพราะนอกจากจะท�าให้คณุเพลดิเพลนิไปกบัธรรมชาตแิล้ว 
กิจกรรมกลางแจ้งจะท�าให้สุขภาพทางร่างกายของคุณดีขึ้น

10. ล้างรถด้วยตัวเอง

 เมื่อมีรถขับ	คุณต้องเสียค่าน�้ามัน	แล้วท�าไมยังต้องไปเสียเงินค่าล้างรถด้วย	
มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คุ้มค่าเลยทั้งๆ	ที่คุณก็สามารถล้างรถได้ด้วยตัวเอง	ข้อดี
ของมันคือ	คุณจะรู้ว่ารถคุณเป็นรอยตรงไหนบ้าง	แถมยังได้ออกก�าลังกายด้วยนะ

 ลองท�าตามกฎนี้สัก 2 ข้อดูสิ รับรองว่าคุณ 

จะมีเงินเหลือเก็บเพิ่มมากขึ้นแน่ๆ

ที่มา: www.sanook.com



ปที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2556

รับสมัครสมาช�กสมทบ เพื่อฝากเง�นกับสหกรณ มท.

เร�่มแลว ทุนการศึกษาบุตร ประจำป 2556 ตั้งแตบัดนี้ 
จนถึง 19 เมษายน 2556

หลักเกณฑการกูเง�นสามัญ (ใหม) ที่สมาช�กควรรู

การกูเง�นเพื่อซ�้อรถยนต
กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน

รับสมัครสมาช�กสมทบ เพื่อฝากเง�นกับสหกรณ มท.

เร�่มแลว ทุนการศึกษาบุตร ประจำป 2556 ตั้งแตบัดนี้ 
จนถึง 19 เมษายน 2556

หลักเกณฑการกูเง�นสามัญ (ใหม) ที่สมาช�กควรรู

การกูเง�นเพื่อซ�้อรถยนต
กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน

 «— ¥‘°“√ ¡“™‘° °√≥’∂÷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  นายประชา  เตรัตน์

   นายประภาศ  บุญยินดี

กองบรรณาธิการ 

 นายภิรมย์ นิลทยา นายนที มนตริวัติ

 นายปรีชา  เครือจันทร์ นายอภิชิต  สีดา  

 นายสยาม  เวโรจน์บรรจง  นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน 

 นายถวิล  เพ็ชรฤทธิ์

วัตถุประสงค์  

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์มหาดไทย
เจ้าของ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด
 กระทรวงมหาดไทย อาคารดำารงราชานุภาพ ชั้น 4
 ถนนอัษฏางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร. 0-2622-1451-4  แฟ็กซ์. 0-2225-7511
 สื่อสาร สป. 50650-3

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

คุณสมบัติ สิทธิได้รับประเภท


