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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด ก็สามารถฟันฝ่าวิกฤตและ 
อุปสรรค จนสหกรณ์ฯ มีทนุด�าเนินการในปี 2558 จ�านวน 7,044 ล้านบาท 
เพิม่จากปีก่อน 572,53 ล้านบาท ต้องขอขอบคณุสมาชกิทีใ่ห้ความไว้วางใจ 
ในการน�าเงินมาฝาก และการถือหุ้น

 กิจการสหกรณ์จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน 
ในด้านการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกันให้เข็มแข็ง ใช้หลัก 
คณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาล โดยน�าเทคนคิการบรหิารจัดการทีเ่หมาะสม 
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสมาชิก

 ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 กระผม ขออาราธนา 
คณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลาย ตลอดจนพระบญุญาบารมขีอง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้สมาชกิสหกรณ์ฯ มท. ทกุท่าน  ตลอดจน 
ครอบครวัจงประสบแต่ความสุข ความเจรญิ ยดึม่ันในหลกัคณุธรรม จรยิธรรม  
ประสบความส�าเร็จเจริญก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง 
ตลอดปี พุทธศักราช 2559 ตลอดไป

(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

สารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559

 สหกรณ ์ออมทรัพย ์กระทรวง 
มหาดไทย จ�ากดั ได้ด�าเนนิกจิการมาครบรอบ 
ปีบัญชี 2558 นับเป็นปีที่ 51 ของการด�าเนิน
กิจการ การบริหารงานโดยการมีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ พนักงาน  
และสมาชกิ  ในท่ามกลางกระแสเศรษฐกจิโลก  



คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดำไทย จำ�กัดำ 

ชุดำที่ 52  ประจำ�ปี 2559

	 1.		นายกฤษฎา บุญราช	 ประธานกรรมการ

	 2.		นายณัฐพงศ ์ศิริชนะ	 รองประธานกรรมการ

	 3.		นายชยพล ธิติศักดิ์	 รองประธานกรรมการ

	 4.		นายวันชัย คงเกษม	 กรรมการ	/	เหรัญญิก

	 5.		นายภิรมย ์นิลทยา	 กรรมการ

	 6.		นายวุฒิพงศ ์ธนพาณิชย์วัฒนา	 กรรมการ

	 7.		นายทองสิน สัตยาพันธุ์	 กรรมการ

	 8.		นายเสนีย ์ส้มเขียวหวาน	 กรรมการ

	 9.		นายอภิชิต สีดา	 กรรมการ

	10.		นายมูฮ�าหมัด มะแป้น	 กรรมการ

	11.		นายสายัณ หมื่นพันธ์	 กรรมการ

	12.		นายยงศักดิ ์ใหญ่จริง	 กรรมการ

	13.		นางสุดใจ สุวรรณบุบผา	 กรรมการ

	14.		นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน	 กรรมการ

	15.		นายนที มนตริวัต	 กรรมการ	/	เลขานุการ	
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ผลการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ ประจำาปี 2
559

	 	 การสรรหากรรมการด�าเนินการ	 ประจ�าปี	 2559	 ได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที ่

	 19	 พฤศจิกายน	 2558	 เวลา	 18.00	 น.	 ซึ่งผลการเลือกต้ังกรรมการด�าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด	ประจ�าปี	2559	ดังนี้

1. กรรมการด�าเนินการประเภทที่ 1   จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย

 (1) นายกฤษฎา	บุญราช		เป็น	ประธานกรรมการ		(แทนลาออก	วาระด�ารงต�าแหน่ง	1	ปี)

	 (2)	 นายณัฐพงศ์	ศิริชนะ		เป็น	รองประธานกรรมการ

	 (3)	 นายชยพล	ธิติศักดิ์		เป็น	รองประธานกรรมการ	 (แทนลาออก	วาระด�ารงต�าแหน่ง	1	ปี)

2. กรรมการด�าเนินการประเภทที่ 2   จ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย

	 1.	 นายเสนีย์	ส้มเขียวหวาน		 กรรมการผูแ้ทน	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

	 2.		นายมูฮ�าหมัด	มะแป้น	 กรรมการผู้แทน	กรมราชทัณฑ์

	 3.		นายยงศักดิ์	ใหญ่จริง	 กรรมการผู้แทน	กรมโยธาธิการและผังเมือง

	 4.		นางสุดใจ	สุวรรณบุบผา	 กรรมการผู้แทน	กรมโยธาธิการและผังเมือง

	 5.		นางกรรณิกา	เกิดศิริวัฒโน	 กรรมการผู้แทน	กรมโยธาธิการและผังเมือง
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

เรื่อง ระงับการกู้เงินทุกประเภทกรณีสมาชิก

ที่ส่งเงินช�าระหนี้สหกรณ์ด้วยตนเอง

 ด ้วยคณะกรรมการด� า เนิ นก ารสหกรณ ์

ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด ได้ประชุมครั้งที่  

10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบ 

ให้ สมาชิกที่ส่งเงินช�าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท.  

ด้วยตนเองโดยมไิด้ให้ต้นสงักัด หกั ณ ทีจ่่าย หกัส่งเงนิ 

ให้แก่สหกรณ์ ฯ ณ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ จะระงับการ 

กู้เงินทุกประเภทแก่ท่าน แต่ถ้าท่านใดต้องการจะกู้เงิน 

หรือท�าธรุกรรมกับสหกรณ์ ฯ โดยให้ท่านสมาชกิตดิต่อ 

กับเจ้าหน้าที่การเงินในสังกัดของท่านให้ด�าเนินการหัก 

ณ ที่จ่าย เป็นระยะเวลา 6 เดือนก่อน และจะต้องมี 

หนังสือน�าส่งสหกรณ์ฯ ที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ 

ส่งให้แก่สหกรณ์ ฯ อย่างต่อเนื่อง
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        การให้

           เงินกู้
    แก่

พนักงานราชการ
	 เน่ืองจากปัจจุบันมีสมาชิกขอกู้เงินสามัญและมีเอกสารหลักฐานประกอบการกู้เงิน 

สามัญท่ีสหกรณ์ฯ	 ต้องพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการกู้เงินสามัญเป็น 

จ�านวนมาก	 เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการอนุมัติและจ่ายเงินกู้สามัญ	 ให้แก่ท่านสมาชิก 

เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สหกรณ์ฯ	จึงใคร่ขอความ 

กรุณาท่านสมาชิกส่งเอกสารการกู้เงินสามัญ	ดังนี้

 เงินกู้สามัญรายสัปดาห์ (วงเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท)

	 -	 สมาชิกที่ยื่นกู้เงินสามัญ	วงเงินไม่เกิน	 700,000	บาท	 ให้ส่งเอกสารเงินกู ้

สามญัมาถงึทีท่�าการสหกรณ์	ฯ	ภายในวันอังคาร	โดยถือตามวนัและเวลา	ลงรบัของ 

สหกรณ์	ฯ	เป็นส�าคญั	ทัง้นีส้หกรณ์	ฯ	จะพิจารณาอนมุตัแิละจ่ายเงนิกูใ้ห้แก่สมาชกิ	 

ภายในวันศุกร์

	 -		 หากส่งเอกสารเงินกู้สามัญดังกล่าว	มาถึงสหกรณ์	ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป  

โดยถอืตามวนัและเวลาลงรบัของสหกรณ์	ฯ	เป็นส�าคญั	ทัง้นี	้สหกรณ์ฯ	จะพจิารณา 

อนุมัติและจ่ายเงินกู้สามัญแก่ท่าน	ในสัปดาห์ถัดไป

 เงินกู้สามัญรายเดือน (วงเงินเกิน 700,000 บาท ขึ้นไป)

	 -		 สมาชิกที่ยื่นกู้เงินสามัญ	วงเงินเกิน	 700,000	บาท	ขึ้นไป	 ให้ส่งเอกสาร 

เงินกู้สามัญมาถึงที่ท�าการสหกรณ์	ฯ	ภายในวันที่	15	ของเดือน	โดยถือตามวันและ 

เวลาลงวันของสหกรณ์	 ฯ	 เป็นส�าคัญ	ทั้งนี้	 สหกรณ์	 ฯ	พิจารณาอนุมัติและจ่าย 

เงินกู้สามัญแก่ท่าน	ภายในวันสิ้นเดือน

	 -		 หากสมาชิกที่ส่งเอกสารเงินกู้สามัญมาถึงสหกรณ์	 ฯ	ตั้งแต่วันที่	 16	ของ 

เดือนนั้น	เป็นต้นไป	โดยถือตามวันและเวลาลงรับของสหกรณ์	ฯ	เป็นส�าคัญ	ทั้งนี้	 

สหกรณ์	ฯ	จะพิจารณาอนุมัติและจ่ายเงินกู้สามัญแก่ท่าน		ในเดือนถัดไป

การยื่ นค�ำขอกู ้ เ งินสามัญ
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        การให้

           เงินกู้
    แก่

พนักงานราชการ

1.	 เงินกู ้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน	 ให้กู้ได้ 
สองเท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกน้ัน	 แต ่
ไม่เกิน	30,000	บาท	ผ่อนช�าระ	18	งวด

2.	 เงินกู้สามัญ	ก�าหนดให้เงินกู้	ดังนี้

	 (ก)	 ผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิกติดต่อกันตั้งแต่	6	เดือนขึ้นไป	แต่ไม่ถึง	4	ปี	มีสิทธิได้รับ 
เงินกู้สามัญไม่เกิน	5	เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับร้อยละแปดสิบของค่าหุ้นที่มีอยู ่
ในสหกรณ์	แต่ไม่เกิน	100,000	บาทผ่อนช�าระ	60	งวด

	 (ข)		ผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิกติดต่อกันตั้งแต่	4	ปีขึ้นไป	มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน	10	 เท่า 
ของเงนิได้รายเดอืนรวมกบัร้อยละแปดสบิของค่าหุน้ทีม่อียูใ่นสหกรณ์	แต่ไม่เกนิ	150,000	บาท 
ผ่อนช�าระ	60	งวด

	 (ค)	 ผู้กู้ซึ่งมีเงินค่าหุ้นในสหกรณ์เกินกว่า	 150,000	 บาท	 มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน	 
250,000	บาท	ผ่อนช�าระ	60	งวด

3.		 เงินกู้สามัญตามข้อ	2.	มีผู้ค�้าประกันเงินกู้	ดังนี้

	 (ก)		กู้เงินไม่เกิน	50,000	บาท	มีผู้ค�้าประกัน	2	คน

	 (ข)		กู้เงินเกิน	50,000	บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน	150,000	บาท	มีผู้ค�้าประกัน	3	คน

	 (ค)		กู้เงินเกิน	150,000	บาทขึ้นไป	ถึง	250,000	บาท	มีผู้ค�้าประกัน	4	คน

ทั้งนี้	ผู้ค�้าประกันตาม	(ก)	ถึง	(ค)	ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ�า	จ�านวน	1	คน
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เตรียมยื่นภาษกีันหรือยัง
	 ส�าหรับผู้ที่ขอคืนภาษี	 เช็คเงินคืนภาษีเข้าจากกรมสรรพากรเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอย	การได้เงินภาษีคืนเร็ว 
หรือช้าเป็นเรื่องคาดเดาไม่ได้	แต่การเตรียมพร้อมจะท�าให้เราได้รับการคืนภาษีเร็ว	ไม่ต้องถูกเรียกเอกสารเพิ่ม
	 การตรวจและการกรอกเอกสารภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นเรื่องส�าคัญ	 เราอาจได้ภาษีคืนน้อยกว่าที่ขอ 
หรืออาจจะต้องเสียภาษีเพิ่ม	ก็เพราะขั้นตอนนี้	นั่นเอง
	 เอกสารที่ต้องยื่นภาษีเงินได้	 นอกจากบัตรประชาชนแล้ว	 สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก็ยังมีอีกหลายอย่าง	 
ซึ่งการเตรียมไว้แต่เนิ่น	ๆ	อย่าไปรอให้ถึงวันสุดท้ายของการยื่นช�าระภาษี	(วันที่	31	มี.ค.	ในแต่ละปี)	ก็จะยิ่งท�าให ้
เราได้มีเวลาทบทวน

 -  ใบรับรองเงินเดือน	ค่าจ้างที่บริษัทออกให้	และที่ส�าคัญ	คืองานพิเศษที่เราไปรับจ้างท�าก็ต้องยื่นด้วย

 -  ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันชีวิต	 ซึ่งในใบนั้นต้องระบุด้วยว่าน�าไปลดหย่อนได้จ�านวนเท่าไหร่	 ในกรณีที่มีการ 
ซื้อประกันสุขภาพควบเข้าไปด้วยและประกันบ�านาญ

 -  เงินสะสมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทหักเอำไว้ บางบริษัทฝ่ายบุคคลท�าให้	 บางบริษัทลูกจ้างต้องร้องขอ 
ถึงจะออกให้	แล้วแต่ระเบียบบริษัท

	 -		เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม	ส่วนนีเ้ป็นการออกภาคบงัคบั	บรษัิทมกัจะแจ้งไว้ในใบ	50	ทว	ิซึง่จะเขยีนแยก 
ออกมาว่าเงินที่จ่ายเข้ากองทุนจ�านวนเท่าไหร่

	 -		ใบเสร็จรับเงินการบริจาคทางการกุศลต่างๆ	ที่เราบริจาคในปีภาษีนั้น	ๆ	ต้องระบุชื่อผู้เสียภาษีให้ชัดเจน	และต้อง 
เป็นมลูนธิ	ิหรอืองค์กรทีก่รมสรรพากรระบุว่าเอาเงนิบรจิาคมาหกัภาษไีด้เท่านัน้	ซึง่การบรจิาคต้องศึกษาอย่างดว่ีา 
สิทธิพิเศษในการบริจาค	หรือลดหย่อนมีอะไรบ้าง	โดยเฉพาะการลดหย่อนภาษีที่ได้	2	เท่า

	 -		การลดหย่อนภาษีจากการเลี้ยงดูบิดามารดา	 ผู้ขอลดหย่อนต้องเตรียมทะเบียนบ้าน	 ใบเกิด	 เพื่อแสดงความ 
สัมพันธ์กับบุพการี	หากบ้านไหนมีลูกหลายคน	ต้องตกลงกันให้ดีว่าใครจะได้ลดหย่อน	เพราะลดหย่อนได้คนเดียว 
เท่านั้น	

	 -		ใบรับรองการช�าระดอกเบี้ยการกู้ซื้อบ้าน	ที่ธนาคารส่งมาในรอบปีภาษีนั้น	ๆ	ว่าช�าระดอกเบี้ยไปเท่าไหร่

	 -		กรณีขอเครดิตจากเงนิปันผล	กต้็องเกบ็เอกสารรบัรองการหกัภาษ	ี	ณ	ทีจ่่าย	พงึจ�าไว้ว่า	การขอหักลดหย่อน 
เท่าใดต้องเก็บเอกสารไว้	เพราะอาจถูกเรียกตรวจสอบแน่นอน

	 	 หลังจากท�ารายการเสียภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้ว	 ส่ิงท่ีผู้เสียภาษีต้องท�าคือ	 เก็บเอกสารทั้งหมดไว้	 5	 ป ี
เพื่อแสดงต่อสรรพากร	เผื่อกรณีโดนสุ่มเรียกเอกสารย้อนหลัง	ซึ่งสรรพากรสามารถสุ่มตรวจเป็นระยะได้
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	 ซึ่งสาระส�าคัญของระเบียบจะอยู่ที่ข้อ	6-8	ดังนี้

	 ข้อ	6	 มาตรการติดตามหนี้ค้างช�าระ

	 	 (1)		สมาชิกขาดส่งเงินงวดช�าระหนี้	 1	 เดือน	 ให้แจ้งเตือนเป็นหนังสือ 

แก่ผู้กู้

	 	 (2)		สมาชิกขาดส่งเงินงวดช�าระหนี้	 2	 เดือน	 ให้แจ้งเตือนเป็นหนังสือ 

แก่ผู้กู้และผู้ค�้าประกัน

	 	 (3)		สมาชกิท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบงัคับและสหกรณ์แจ้งเตอืน 

เป็นหนงัสอืแก่ผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกนัให้ช�าระหนีภ้ายใน	30	วนั	นบัแต่วนัทีแ่จ้งเตอืน 

หากไม่ช�าระให้สหกรณ์เรียกเก็บหนี้ค้างช�าระของสมาชิกจากผู้ค�้าประกัน

	 ข้อ	7	 เมื่อส้ินปีทางบัญชีสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ช�าระสหกรณ์ไม่ว่าต้นเงิน 

หรือดอกเบี้ย	สหกรณ์จะหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ได้รับจากสหกรณ์

	 ข้อ	8	 สหกรณ์ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับสมาชิกที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 

ประกอบการกู้เงินไม่ตรงกับความจริง	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)		งดให้เงินกู้ทุกประเภทเป็นเวลา	6	เดือน	ส�าหรับความผิดครั้งแรก

  (2)  งดให้เงนิกูท้กุประเภทเป็นเวลา	12	เดอืน	ส�าหรบัความผดิคร้ังทีส่อง

	 	 (3)		ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับส�าหรับความผิดครั้งที่สาม

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
ว่าด้วยการติดตามหนี้ค้างช�าระและบทลงโทษ
กรณีน�าเอกสารหลักฐานประกอบการกู้เงิน

ไม่ตรงกับความเป็นจริง พ.ศ. 2555
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สินเชือ่โครงการช่วยเหลอืสมาชกิ 
“รวมหนี้ที่เดียว”

	 ด้วยในสถานการณ์ทางเศรษฐกจิปัจจบัุน	ค่าใช้จ่ายในการด�ารงชพีมอีตัราสงูขึน้	ส่งผลให้สมาชกิ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด	ซึ่งเป็นหนี้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง	มีภาระการ 

ช�าระหนี้ที่สูงขึ้น	และต้องช�าระหนี้กับหลายสถาบันการเงินส่งผลให้สมาชิกมีความเดือดร้อนในการ 

ด�ารงชีวิต	เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกดังกล่าว	จึงก�าหนดให้มีโครงการ	“รวมหนี้ที่เดียว”	ดังนี้

 1.		 สมาชิกมีหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น

 2.		 วงเงินกู้สามัญตามสิทธิการกู้	 รวมกับเงินกู้ส่วนที่เกินสิทธิการกู้เพื่อช�าระหนี้กับสถาบัน 

การเงินอื่น	ทั้งนี้ต้องไม่เกินเพดาน	2,500,000	บาท	(ส�าหรับสมาชิกสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง 

มหาดไทย	,	กรมโยธาธกิารและผังเมอืง	,	กรมราชทณัฑ์)	หรอืไม่เกินเพดาน	1,800,000	บาท	(ส�าหรบั 

สมาชิกสังกัดหน่วยงานอื่น)	ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด	ว่าด้วยการ 

ให้เงินกู้แก่สมาชิก

 3.		 เงินกู้สามัญส่วนที่เกินสิทธิการกู้	ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้

 4.		 การผ่อนช�าระต้องไม่เกินอายุ	65	ปี

 5.		 ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทร้อยละสิบ

 6.		 สหกรณ์ฯ	ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการอนุมัติเงินกู้ตามความเหมาะสมเป็นราย	ๆ	ไป

 7.		 หลักเกณฑ์อื่นๆ	 ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	 จ�ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 8.		 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้	 มีหนี้เงินกู้สามัญที่ใช้สมาชิกค�้าประกันและได้ช�าระเงินเข้า 

กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันแล้ว	 หากสมาชิกผู้นั้นถึงแก่กรรมภายในอายุ	 60	 ปี	 จะได้รับความ 

ช่วยเหลือตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	 จ�ากัด	 ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ 

ผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม

 9.		 การให้สินเชื่อโครงการนี้	มีก�าหนดระยะเวลา	1	ปี	นับแต่วันประกาศ	เป็นต้นไป
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	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น	 กู้เงินสามัญเกินสิทธิการกู ้

โดยใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน	ใช้หลักฐานประกอบการขอกู้เงินดังนี้

	 1.			 ค�าขอกู้เงินสามัญ

	 2.			 หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ

	 3.			 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินผู้กู้ช�าระหนี้สหกรณ์

	 4.			 หนังสือค�้าประกันเงินกู้สามัญที่ใช้สมาชิกค�้าประกัน

	 5.			 สลิปเงินเดือนปัจจุบันของผู้กู้

	 6.			 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของผู้กู้/คู่สมรสของผู้กู้/ผู้ค�้าประกัน

	 7.			 ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรสของผู้กู้/ผู้ค�้าประกัน

	 8.			 ใบส�าคัญสมรส/ใบหย่าของผู้กู้

	 9.			 ส�าเนาโฉนดทีด่นิ/หนงัสอืกรรมสทิธิห้์องชุด	ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องผูกู้	้คูส่มรสหรอืบดิามารดา 

	 	 	 ของผู้กู้

	 10.	 หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	โดยกรมที่ดินหรือกรมธนารักษ์

	 11.	 ภาพถ่ายที่ดินหรืออาคารที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่น�ามาค�้าประกัน

	 12.	 ส�าเนาหนังสือสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น

	 13.	 หลักฐานที่แสดงยอดหนี้คงเหลือกับสถาบันการเงินอื่น

	 14.	 หลักฐานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการให้เงินกู้

เอกสารประกอบการกู้สามัญโครงการช่วยเหลือ “รวมหนี้ที่เดียว”

                โปรดติดต่อฝ่ายสินเชื่อ
	 089-776-2704	 (คุณพิพัฒน์	อักษรชู	หัวหน้าฝ่าย)

	 089-899-9502	 (คณุยพุา	รบัผดิชอบหน่วยงาน	สป.มท.	และ	ยผ.)

	 081-566-4649	 (คุณปรารถนา	รับผิดชอบหน่วยงานอื่นๆ)

	 087-511-8557	 (คุณพินิจ	รับผิดชอบกรมราชทัณฑ์)
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โดยฝ่ายจัดการ
มุมธรรมะ

สวัสดีปีใหม่ 2559 ครับ ! สมาชิกทุกท่านมาพร้อมกับ 
ค�าอวยพรปีใหม่	 แค่	 3	 ค�าสั้น	 ๆ	 (แต่มีความหมายที่ดีมาก)	 คือ 
คิดดี	 พูดดี	 ท�าดี	 มอบแด่ท่านสมาชิกทุกท่าน	 เพียงแค่นี้ชีวีมีสุข 
ตลอดทั้งปีครับ	!

	 เน่ืองจากผูจ้ดัท�าได้มโีอกาส	ดหูนงั/ละคร	เรือ่งพระพทุธเจ้า 
มหาศาสดาโลก	 (ทางช่อง	 1	 เวิร์คพอยท์)	 ถึง	 2	 ครั้ง	 ครั้งแรก	 
ดูเพื่อความสนุกสนาน	 เพลิดเพลิน	 พอดูครั้งที่สอง	 ดูแบบตั้งใจ 
ฟังทกุค�าพดู	ทกุประโยค	ทีพ่ระพทุธองค์ได้ทรงสอน	ซึง่ในเนือ้เรือ่ง 
อาจจะถูกแก้ไข	ดัดแปลงไปบ้าง	เพื่อความมีอรรถรสในการรับชม	 
แต่ส�าหรับเนื้อหาสาระ	 แก่นแท้ของธรรมะแล้ว	 คิดว ่าคง 
ไม่ถูกบิดเบือนไปแน่ครับ	 อีกทั้งท�าให้เราได้ทราบถึงประวัติของ 
พระพุทธองค์โดยละเอียด	 มากกว่าที่เราเคยศึกษาเล่าเรียนมา	 
ขณะเดยีวกนักไ็ด้ไปซ้ือหนงัสอืพทุธประวติัมาอ่านและศกึษาควบคู่ 
กนัไป	(ซึง่จะแตกต่างกนัในเร่ืองค�าสอนและเน้ือหาบ้าง)	ในฉบบัแรก 
ของปีน้ี	 ผู้จัดท�าจึงขออนุญาตน�าพุทธภาษิต	 (Puttapasit)	 หรือ 

ค�าสอนของพระพุทธองค์ที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี	้ 
(ซึง่รวบรวมได้ทัง้หมดจ�านวน	24	ข้อ)	มาเป็นข้อคิด	 
ข้อเตือนใจให้แก่พวกเรา	 ซึ่งบางข้อเราก็เคยได้ยิน 
ได้เห็นมากันบ้างแล้ว	ดังนี้ครับ....
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	 1.	มารดาเป็นมิตรในเรือนตน
	 2.	มารดาบิดาท่านว่าเป็นพรหมของบุตร
	 3.	มารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาจารย์	(อาจารย์คนแรก)	ของบุตร
	 4.	มารดาบิดาเป็นที่รักนับถือของบุตร
	 5.	รูปโฉมความงามพอลวงคนโง่ให้หลงได้	แต่ลวงคนแสวงหา
	 	พระนิพพานไม่ได้เลย
	 6.	ความหิวเป็นโรคอย่างหนึ่ง
	 7.	ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
	 8.	สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่งหนอ	มคีวามเกดิ	แก่		เจบ็	ตายเป็นธรรมดา
	 9.	 เมื่อสัตว์จะตายไม่มีใครป้องกันได้
	10.	สัตว์ทั้งปวงจักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก
	11.	ผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร
	12.	บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก
	13.	คนมีปัญญาย่อมแนะน�าทางที่ควรแนะน�า
	14.	อยู่ร่วมกับปราชญ์	น�าสุขมาให้เหมือนสมาคมกับญาติ
	15.	ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง	สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
	 	รู้ข้อนี้ตามความเป็นจริงแล้ว	ดับเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่ง
	16.	ผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้ก�าลัง
	17.	การฝึกจิตเป็นความดี	จิตที่ฝึกแล้วน�าสุขมาให้
	18.	ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล	มีปัญญา	มีใจมั่นคงดีแล้ว	ปรารถนาความเพียร	 
	 	ตั้งต้นไว้ได้ในกาลทุกเมื่อ	 ย่อมข้ามโอฆะสงสาร	 (กิเลสอันเป็นดุจ 
	 	กระแสน�้าหลากท่วมใจสัตว์)	ที่ข้ามได้ยาก
	19.	ความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มี
	20.	พึงชนะคนพูดปดด้วยความจริง
	21.	คนควรให้ของที่ควรให้	 ควรเลือกให้	 อันพระสุคต	 (พระนามของ 
	 	พระพุทธเจ้า)	ทรงสรรเสริญ
	22.	การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง
	23.	ผู้ชนะย่อมก่อเวร	ผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์
	24.	รสพระธรรม	ชนะรสทั้งปวง
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น�้ำ
ต้อง 
SAVE

น�้ำต้อง SAVE

“น�า้” ตวัแปรส�าคญัของระบบนเิวศทีเ่ราใช้อปุโภคและบริโภคช่วงชวีติหนึง่เราใช้ 
น�้ามากมายไร้ขีดจ�ากัด	ทว่าทรัพยากรน�้ากลับมีอยู่จ�ากัด	ดังนั้น	 เพื่อช่วงชีวิตที่อุดม 
สมบูรณ์ของลูกหลานสืบไป	 เราจึงต้องช่วยกันสงวนทรัพยากรน�้ามิให้ขาดแคลน 
แม้ขณะนี้ชาวเมืองอาจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก	 แต่ปัญหาภัยแล้งที่เราได้เห็น 
เราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันใช้ทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่า
	 จากข้อมูลของการประปานครหลวง	มาดูกันว่าเราใช้น�้ามากแค่ไหน	 เกินความ 
จ�าเป็นหรือไม่แล้วเรามีส่วนช่วยประหยัดน�้าในกิจวัตรประจ�าวันได้อย่างไรบ้าง
 การอาบน�า้	หากเราอาบน�า้ด้วยฝักบวัจะสิน้เปลอืงน�า้น้อยทีส่ดุ	การใช้รฝัูกบัว 
ยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน�้า	แต่ละครั้งที่เราอาบน�้าด้วยฝักบัวจะใช้น�้าประมาณ	20-30	ลิตร	 
ถ้าเปิดก๊อกน�้าทิ้งไว้ขณะถูสบู่	 10	 นาที	 จะเสียน�้าประมาณ	 90	 ลิตร	 ขณะที่การ 
อาบน�้าในอ่างจะสิ้นเปลืองน�้ามากที่สุดประมาณ	110-200	ลิตร
 การแปรงฟัน	 หากใช้แก้วหรือขันจะเสียน�้าเพียงครึ่งลิตร	 แต่ถ้าเปิดก็อกน�้า 
ทิ้งไว้ขณะแปรงฟันจะท�าให้เสียน�้าโดยเปล่าประโยชน์ไป	 9	 ลิตรต่อ	 1	 นาที	 หรือ 
30-40	ลิตร	ตลอดการแปรงฟัน
 การโกนหนวด	 เมื่อโกนหนวดแล้วควรใช้กระดาษช�าระเช็ดออกก่อนเพื่อให้ 
ล้างออกง่ายขึ้น	จากนั้นควรล้างใบมีดในแก้วหรือขันจะเสียน�้าเพียงครึ่งลิตร	ถ้าเปิด 
ก็อกน�้าทิ้งไว้ขณะโกนหนวด	2	นาที	จะเสียน�้าประมาณ	18	ลิตร
	 การใช้ชักโครก	 ทุกครั้งที่กดชักโครกจะใช้น�้าถึง	 8-12	 ลิตรต่อครั้ง	 เพื่อการ 
ประหยัดควรใช้ถุงบรรจุน�้ามาใส่ในโถพักน�้าเพื่อลดการใช้น�้า	 โถส้วมแบบตักราดจะ 
สิ้นเปลืองน�้าน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า	 หากใช้ชักโครกควรติดตั้งโถปัสสาวะ 
และโถส้วมแยกจากกัน
 การซักผ้า ถ้าซักผ้าด้วยมือควรแช่ผ้าไว้กับน�้าผงซักฟอกระยะหนึ่งก่อนซัก 
จะท�าให้สิง่สกปรกออกง่ายขึน้	การซกัล้างด้วยน�า้สะอาดอกี	2	ครัง้	จะใช้น�า้ประมาณ	 
40	ลิตร	ถ้าเปิดน�า้ให้ไหลล้นตลอดเวลาจะเปลืองน�า้มากถงึ	9	ลติร	ต่อนาท	ีหรอื	180	ลติร 
หากใช้เวลาซัก	20	นาที	ถ้าซักด้วยเครื่องครั้งหนึ่งจะใช้น�้าประมาณ	150-250	ลิตร	 
และอย่าลืมว่า	น�้าสุดท้ายของการซักสามารถน�าไปเช็ดถูบ้าน	หรือรดน�้าต้นไม้ได้
 การล้างภาชนะ	ให้ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อน	แล้วล้างพร้อมกัน 
ในอ่างน�้า	 จะประหยัดเวลา	 ประหยัดน�้า	 และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อก 
โดยตรงซึ่งจะสิ้นเปลืองน�้า	9	ลิตรต่อนาที
 การล้างอาหาร	ผกั	ผลไม้	ควรล้างโดยใช้ภาชนะรองน�า้เท่าทีจ่�าเป็น	หากล้าง 
จากก๊อกโดยตรงควรใช้ภาชนะที่เคลื่อนย้ายได้เพื่อน�าน�้าไปรดต้นไม้ได้อีก
 การล้างรถ	ให้รองน�้าใส่ภาชนะ	เช่น	ถังน�้า	แล้วใช้ผ้าหรือฟองน�้าจุ่มลงในถัง 
เพื่อเช็ดท�าความสะอาด	แทนการใช้สายยางฉีดน�้าโดยตรง	ซึ่งจะเสียน�้าเป็นปริมาณ 
มากถึง	 150-200	 ลิตรต่อครั้ง	 ไม่ควรเปิดน�้าทิ้งระหว่างการเช็ดถูรถหากไม่อยาก 
ล้างบ่อยๆ	หมั่นใช้ไม้ขนไก่ลูบปัดฝุ่นออกเพื่อไม่ให้รถฝุ่นจับหนาและสกปรกง่าย
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วันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2558

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
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