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“ความทุกข์
ของประชาชนนั้น 
รอไม่ได้”  : คนหลังเลนส์

การเป็นพระเจ้าแผ่นดินน้ัน ต้องเป็น 24 ชั่วโมง พระองค์ทรง 
อยูย่อดปิรามดิของสงัคม แต่ปิรามิดในประเทศไทยนัน้ เป็นปิรามิดหวักลบั  
หมายความว่า พระองค์ท่านทรงอยู่ด้านล่าง เพื่อรองรับปัญหาทุก ๆ 
อย่างของประชาชน และทรงตักเตือนบรรดาบุคคลที่ท�างานรับใช้เบื้อง
พระยุคลบาทในโครงการเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง ๆ อยู่เสมอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได ้
พระราชทานสัมภาษณ์ในหนังสือ “ในหลวงของเรา”ว่า เวลาท่ีทรงพระ
ส�าราญ คือเวลาที่เสด็จออกวางโครงการพัฒนาประเทศ และเห็นว่า
พระราชด�าริมีประโยชน์ต่อประชาชน ในเวลาที่เห็นผลจากโครงการ
ต่างๆ อีกประการหนึ่ง สิ่งที่ท�าให้ทรงพระส�าราญ คือการได้ทอด
พระเนตรเห็นประชาชนมีน�้าใจต่อท่าน และประชาชนด้วยกัน 
ไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดินจะมีส่วนช่วยพระองค์ท่านได้  มีความรักความ
สามัคคีกัน ท�าตนเป็นพลเมืองดี เห็นแก่ชาติบ้านเมือง

ในปี 2528 น�้าท่วมกรุงเทพมหานคร ท�าให้ประชาชนเดือดร้อน
อย่างหนัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปวดพระทนต์ ทันตแพทย์ 
จะถวายการรักษา แต่พระองค์ทรงตรัสว่า 

“รอไว้ก่อนนะ ฉันทนได้ วันนี้ขอไปดูราษฎร ช่วยแก้ไขปัญหา
น�้าท่วมก่อน”

ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงงานหนักมากที่สุดพระองค์
หนึ่งของโลก พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย ทั้งในด้านการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความมั่นคงของประเทศ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ อีก
มากมาย 

พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระ
ราชภารกิจเพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย และความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศชาติ ทรงล�าบากตรากตร�าเสด็จฯ ไปทั่วทุกหนทุกแห่งในพื้นที่
ทุรกันดารท่ามกลางแสงแดดและสายฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสาย เพื่อทรง
หาทางช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงเป็น
ที่มาของค�าว่า “ ความทุกข์ของประชาชนนั้น รอไม่ได้” แม้สักวินาที
เดียว 

ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือความรักของพ่อ

อธิะ ภกิขะเว อะรยิะสาวะโก ปะฏจิจะ-

สะมปุปาทญัเญวะ สาธกุงั โยนโิส 

มะนะสกิะโรติ

ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกในธรรมวนิยันี้ 

ย่อมกระท�าไว้ในใจโดยแยบคายเปนอย่างดี 

ซ่ึงปฏจิจสมปุบาทนัน่เทยีว ดงันีว่้า

อมิสัม๎งิ สะต ิอทิงั โหติ

เมือ่สิง่นีม้ ีสิง่นีย่้อมมี

อมิสัสปุปาทา อทิงั อปุปัชชะติ

เพราะความเกดิข้ึนแห่งสิง่นี ้สิง่นีจึ้งเกดิข้ึน

อมิสัม๎งิ อะสะต ิอทิงั นะ โหติ

เมือ่สิง่นีไ้ม่ม ีสิง่นีย่้อมไม่มี

อมิสัส๎ะ นโิรธา อทิงั นริชุฌะติ

เพราะความดบัไปแห่งสิง่นี ้สิง่นีจึ้งดบัไป

ยะททิงั

ได้แก่สิง่เหล่านี ้คอื

อะวชิชาปัจจะยา สงัขารา

เพราะมอีวชิชาเปนปัจจัย จึงมสีงัขารทัง้หลาย

สงัขาระปัจจะยา วญิญาณงั

เพราะมสีงัขารเปนปัจจัย จึงมวีญิญาณ

วญิญาณะปัจจะยา นามะรปัูง

เพราะมวีญิญาณเปนปัจจัย จึงมนีามรปู

นามะรปูะปัจจะยา สะฬายะตะนงั

เพราะมนีามรปูเปนปัจจัย จึงมสีฬายตนะ 

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผสัโส

เพราะมสีฬายตนะเปนปัจจัย จึงมผีสัสะ

ผสัสะปัจจะยา เวทะนา

เพราะมผีสัสะเปนปัจจัย จึงมเีวทนา

เวทะนาปัจจะยา ตณัหา

เพราะมเีวทนาเปนปัจจัย จึงมตีณัหา

ตณัหาปัจจะยา อปุาทานงั

เพราะมตีณัหาเปนปัจจัย จึงมอีปุาทาน

อปุาทานะปัจจะยา ภะโว

เพราะมอีปุาทานเปนปัจจัย จึงมภีพ

ภะวะปัจจะยา ชาติ

เพราะมภีพเปนปัจจัย จึงมชีาติ

ชาตปัิจจะยา ชะรามะระณงั โสกะปะร-ิ

เทวะทกุขะโทมะนสัสปุายาสา สมัภะวนัติ

เพราะมชีาตเิปนปัจจัย ชรามรณะ โสกะ-

ปรเิทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสะทัง้หลาย 

จึงเกดิข้ึนครบถ้วน

เอวะเมตสัสะ เกวะลสัสะ ทกุขักขันธสัสะ 

สะมทุะโย โหติ

ความเกดิข้ึนพร้อมแห่งกองทกุข์ทัง้สิน้นี้ 

“ พุทธวจน ”
กองบรรณาธิการได้น�า ๑๐ พระสูตรที่ส�าคัญที่ชาวพุทธพึงรู้เกี่ยวกับค�าสอน

จากพระศาสดา ด้วยจุดประสงค์ว่าต้องการให้พุทธศาสนิกชนท่ีแสดงตนว่าเป็น
ผู้นับถือศาสนาพุทธได้เข้าใจเกี่ยวกับค�าสอนของพระศาสดา และปฏิบัติได้อย่าง 
ถูกต้องเป็น จริงตามที่พระองค์ได้ตรัสส่ังสอนไว้ พวกเราในฐานะท่ีเป็นสาวก(ผู้ฟัง)
ของพระองค์จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องฟังแต่ค�าของพระองค์เท่านั้น นับจากนี้กอง
บรรณาธิการจะน�าพระสูตรส�าคัญต่างๆมาเผยแพร่ตามเหตุและปัจจัยต่อไป ในฉบับ
นี้ขอน�าบทสวดปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ มาให้สมาชิกทุกท่านได้น�าไปสวดแทน
มนต์อื่นๆที่ถูกแต่งขึ้นมากมายในปัจจุบัน หากท่านใดสามารถน�าไปใคร่ครวญ ปฏิบัติ
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองตามเหตุ ตามปัจจัย

ย่อมมด้ีวยอาการอย่างนี้

อะวชิชายะเตว๎วะ อเสสะวริาคะนโิรธา 

สงัขาระนโิรโธ

เพราะความจางคลายดบัไปโดยไม่เหลอื

แห่งอวชิชานัน้นัน่เทยีว จงึมคีวามดบั

แห่งสงัขาร

สงัขาระนโิรธา วญิญาณะนโิรโธ

เพราะมคีวามดบัแห่งสงัขาร 

จึงมคีวามดบัแห่งวญิญาณ 

วญิญาณะนโิรธา นามะรปูะนโิรโธ

เพราะมคีวามดบัแห่งวญิญาณ 

จึงมคีวามดบัแห่งนามรปู

นามะรปูะนโิรธา สะฬายะตะนะนโิรโธ

เพราะมคีวามดบัแห่งนามรปู 

จึงมคีวามดบัแห่งสฬายตนะ

สะฬายะตะนะนโิรธา ผัสสะนโิรโธ

เพราะมคีวามดบัแห่งสฬายตนะ 

จึงมคีวามดบัแห่งผสัสะ

ผสัสะนโิรธา เวทะนานโิรโธ

เพราะมคีวามดบัแห่งผัสสะ 

จึงมคีวามดบัแห่งเวทนา

เวทะนานโิรธา ตณัหานโิรโธ

เพราะมคีวามดบัแห่งเวทนา 

จึงมคีวามดบัแห่งตณัหา

ตณัหานโิรธา อปุาทานะนโิรโธ

เพราะมคีวามดบัแห่งตัณหา 

จึงมคีวามดบัแห่งอปุาทาน

อปุาทานะนโิรธา ภะวะนโิรโธ

เพราะมคีวามดบัแห่งอปุาทาน 

จึงมคีวามดบัแห่งภพ

ภะวะนโิรธา ชาตนิโิรโธ

เพราะมคีวามดบัแห่งภพ 

จึงมคีวามดบัแห่งชาติ

ชาตนิโิรธา ชะรามะระณงั โสกะปะรเิทวะ-

ทกุขะโทมะนสัสปุายาสา นริชุฌนัติ

เพราะมคีวามดบัแห่งชาตินัน่แล ชรามรณะ

โสกะปรเิทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสะ

ทัง้หลายจึงดบัสิน้

เอวะเมตสัสะ เกวะลสัสะ ทกุขกัขนัธัสสะ

นโิรโธ โหตตีิ

ความดบัลงแห่งกองทกุข์ทัง้สิน้นี้ 

ย่อมมด้ีวยอาการอย่างนี ้ดงันี้

นทิาน. ส�. ๑๖/๘๕/๑๕๙
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    ใกล้จะสิน้สดุวันหมดเขตการเสนอรายชือ่ คนดศีรสีหกรณ์ ประจ�าปี 2558 กนัแล้ว เชือ่แน่ว่า สมาชกิ 

และสมาชกิสมทบ ทีทุ่ม่เทในการปฏบิติัหน้าที ่และยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเสียสละ เคร่งครดั

ในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตพอเพียง เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม ยังมีให้เห็นเป็น “แบบอย่างที่ดี” 

ส�าหรบัหน่วยงานใดทีย่งัไม่ได้เสนอรายชือ่ ขอให้รบีเสนอชือ่กนัเข้ามา  รางวลัคนดศีรสีหกรณ์  รอท่านอยู่

❤ คดัเลือก ระหว่างวนัที ่1 กนัยายน 2557 – 30 พฤศจกิายน 2557

❤ ตดัสินโดยคณะกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั

❤ ประกาศผลการคดัเลอืก “คนดศีรสีหกรณ์” วนัที ่12 มกราคม 2558

❤ มอบรางวัล วันประชมุใหญ่ประจ�าปี 2558

❤ ผู ้ ท่ีได ้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มทองค�า “คนดี

ศรีสหกรณ์” น�้าหนัก 2 บาท  พร้อมเสื้อเกียรติยศ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 

www.025798899.com

คนดีศรีสหกรณ ์
คุณเจอรึยัง? สมาชิก/สมาชิกสมทบ 
เสนอรายชื่อก่อนวันที่ 31 ส.ค. 57

สอ. วังเดิม จ�ากัด และ สอ. พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
เยี่ยมชมระบบงาน ของสอ.ปม. และ ชอท.  วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

นาวาเอก วชัระ พัฒนรฐั เจ้าหน้าทีร่ะบบสารสนเทศ  สอ.วงัเดมิ 
จ�ากัด น�าคณะเจ้าหน้าท่ี จ�านวน 8 ท่าน และนายสมเกียรติ อมตะธงชัย 
เหรญัญกิ สอ.พนกังานการประปานครหลวง จก.  เยีย่มชม และศกึษาดงูาน 
การพฒันาระบบ ATM   งานด้านข้อมลูสารสนเทศ และการด�าเนนิธรุกรรม
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรพัย์ไทยไอซที ีจ�ากดั

โดยมนีายวชิติ สนธวินชิ ทีป่รกึษา ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย
ไอซที ีจ�ากดั  นายประสทิธิ ์นิม่นวลฉว ีกรรมการ ร่วมกนั บรรยายสรปุภาพรวมขององค์กร

  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด
เยี่ยมชมกิจการ ของ สอ.ปม. และ ชอท.  วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ รองประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด น�าคณะกรรมการและเจ้า
หน้าที่ จ�านวน 115 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยไอซีที จ�ากัด  ในด้านการบริหารจัดการ การใช้ระบบไอซี
ทีในการจัดการระบบการเชื่อมโยงการบริการในระบบ ATM  

โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้การ
ต้อนรับ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าท่ีผู้จัดการ  และ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ  
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ ร่วมกันบรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร
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สมาชิกทุกท ่านควรตระหนักและท�าความเข ้าใจเงื่อนไขของ

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทจะปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมทดแทนส�าหรับ

กรณีเสียชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีร่วมโครงการประกันชีวิตกับสหกรณ์ครั้งแรก เมื่อผู ้ท�า

ประกันเป็นโรคร้ายมาก่อนและเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรกที่ร่วม

โครงการประกันชีวิตกับสหกรณ์ ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของ

แพทย์แล้วพบว่าเป็นโรคร้ายแรง โดยปกปิดหรือแถลงโรคอันเป็นเท็จ

2. กรณีเพิ่มวงเงินคุ้มครองชีวิต เมื่อผู้ท�าประกันเป็นโรคร้ายแรงมา

ก่อนและเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรกที่ร่วมโครงการประกันชีวิตโดย

การเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของ

แพทย์แล้วพบว่าเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนการเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง ซึ่ง

บริษัทจะงดจ่ายเฉพาะผลประโยชน์คุ้มครองส่วนเพิ่ม

3. กรณีฆ่าตัวตาย เม่ือผู้ท�าประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีแรกที่ท�า

ประกันครั้งแรกหรือเฉพาะส่วนที่เพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง

กรณีงดจ่ายสินไหม บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายคืนเบ้ียประกันชีวิต

ของปีสุดท้ายที่ผู้ท�าประกันเสียชีวิตจ่ายมาทั้งหมดของปีนั้นคืนให้กับทายาท

หากท�าประกันครบ 1 ปี ทั้งกรณีที่ท�าประกันชีวิตครั้งแรก หรือกรณี

ส่วนที่ท�าประกันเพิ่มความคุ้มครอง (เริ่มตั้งแต่วันที่คุ้มครองเพิ่ม) บริษัท

ประกันชีวิตจะจ่ายเงินสินไหมทุกกรณี ตามระยะเวลาซึ่งครบ 1 ปี แม้ว่าหลัง

จากครบ 1 ปีแล้วจะเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ก็ตาม

การประกนัภยัผูค้�า้ประกนั ส�าหรบัเงนิกูส้ามญัสมาชกิสมทบ
ตามทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้ก�าหนดให้สมาชกิสมทบทีย่ืน่ขอกูเ้งนิสามญัทกุรายจะต้องท�าประกนัภยัผูค้�า้ประกนั ร่วมกบับรษิทัอนิทรประกันภัย  

จ�ากัด  อัตราค่าเบี้ยประกัน จ�านวน 55 บาท/เดือน โดยสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค�้าประกันเป็นรายเดือนนั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557  สหกรณ์จะสิ้นสุดสัญญาคุ้มครองประกันภัยผู้ค�าประกันกับ บริษัทอินทรประกันภัย จ�ากัด  และคณะกรรมการด�าเนินการได้

มีมติไม่เห็นควรต่อสัญญากับบริษัทอินทรประกันภัย จ�ากัด เนื่องจากบริษัทได้ขอปรับเปล่ียนเงื่อนไขในการรับประกันภัยและเพิ่มอัตราเบ้ียประกัน โดยเห็นควรให้ 

สหกรณ์ลงนามสัญญาประกันภัยผู้ค�้าประกันร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด โดยเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป  อัตราค่า 

เบี้ยประกันภัย บริษัทกรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 600 บาท / ความคุ้มครอง 100,000 บาท /ปี  ซึ่งจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันเป็นรายปี 

สมาชิกสมทบที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2557
 สมาชิกสมทบที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญไปแล้วทุกราย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 สหกรณ์จะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค�้าประกัน จากเงินได้ 

รายเดือน ของสมาชิกสมทบ ในอัตราค่าเบี้ยประกันตามวงเงินหนี้คงเหลือในอัตรา 10,000 บาท ต่อเบี้ยประกัน 60 บาท/ปี เช่น สมาชิกสมทบกู้เงิน 50,000 บาท 

เสียเบี้ยประกันปีละ 300 บาท/ปี 

สมาชิกสมทบที่ยื่นขอกู้เงินสามัญใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 
สมาชิกสมทบที่ยื่นขอกู้เงินสามัญใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557  เป็นต้นไป  สหกรณ์จะหักค่าเบ้ียประกันภัยผู้ค�้าประกันจากยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ 

อัตราค่าเบี้ยประกันตามวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ  โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง  1 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้  

สมาชิกสมทบที่ยื่นขอกู้รีไฟแนนซ์  
สมาชิกสมทบที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญแล้ว และผ่อนช�าระมาแล้วเกินกว่า 6 งวดเดือน ประสงค์จะยื่นขอกู้เงินสามัญใหม่ จะต้องท�า 

ประกันภัยผู้ค�้าประกันใหม่ โดยสหกรณ์จะหักค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค�้าประกันจากยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติไว้เต็มจ�านวน ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี   
โดยค่าเบ้ียประกันภัยผู้ค�้าประกันของสัญญาเงินกู้เดิมที่ช�าระไว้ล่วงหน้าระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี  บริษัทจะเวรคืนค่าเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่เหลือ
คืนให้แก่สมาชิกสมทบ โดยสหกรณ์จะน�าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกต่อไป  

ดังนั้น  สมาชิกสมทบที่ยื่นขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป จะต้องท�าประกันภัยผู้ค�้าประกันกับบริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยสมาชิกสมทบสามารถ Download  แบบฟอร์มใบแจ้งความประสงค์เอาประกันภัยผู้ค�้าประกันเงินกู้  ได้ทางเว็บไซด์  
www.025798899.com  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่สหกรณ์ก�าหนด และแนบประกอบมาพร้อมสัญญาเงินกู้สามัญ

ท�ำไม?…บริษัทจึงปฏิเสธการจ่าย
เงินสินไหมทดแทน

อัตราเบี้ยประกันและวงเงินคุ้มครอง
 เบี้ยประกัน เสียชีวิตทั่วไป เสียชีวิตอุบัติเหตุ

270 500,000 1,000,000

470 800,000 1,600,000

540 900,000 1,800,000

600 1,000,000 2,000,000



5

เพ่ิมช่องทางการถอนเงินด้วยบัตร ATM Click CO - OP Card 
ผ่านตู้ ATM ธนาคารอิสลาม (i bank)

บริการใหม่จากสหกรณ์ เพ่ิมช่องทางการถอนให้สมาชิกสะดวกย่ิงข้ึน สามารถถอนเงินจาก 

บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ด้วยบัตร ATM Click CO - OP Card ผ่านตู้ ATM ธนาคารอิสลาม (i bank)  

ได้แล้ววันน้ีท่ัวประเทศ 

●  ถอนได้วันละไม่เกิน 10 คร้ัง  คร้ังละไม่เกิน 20,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน

●  การเปล่ียนรหัสบัตร ATM Click CO - OP Card  ไม่สามารถเปล่ียนรหัสท่ีตู้ ATM ธนาคาร

อิสลามได้สามารถเปล่ียนรหัสได้ท่ีตู้ ATM สหกรณ์เท่าน้ัน

ข้ันตอนการถอนด่วน
1. สอดบัตร ATM Click CO-OP Card 2. เลือกภาษา 3. ใส่รหัสผ่าน 4. เลือกจ�านวนเงินท่ีต้องการถอน

5. รอระบบด�าเนินการ 6. รับเงินสด 7. ตรวจสอบยอดเงิน และรับสลิป

ข้ันตอนการถอนระบุจ�านวน
1. สอดบัตร ATM Click CO-OP Card 2. เลือกภาษา 3. ใส่รหัสผ่าน 

4. เลือก “อ่ืนๆ” 5. เลือกบริการ “ถอนเงิน” 6. เลือกประเภทบัญชี “ออมทรัพย์” 

7. ระบุจ�านวนเงินท่ีต้องการถอน 8. รับเงินสด 9. ตรวจสอบยอดเงิน และรับสลิป

มุมนี้มีคำ�ตอบ โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
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ชวีติในวยัเกษยีณใครๆ กอ็ยากมคีวามสขุ เป็นวลทีีน่่าจะผดุขึน้ในใจของหลายๆ คน  มีคนเป็น
จ�านวนมากตัง้หน้าตัง้ตาท�างานหนกัมาทัง้ชวีติ ไม่เคยได้มเีวลาออกไปตดิต่อกบัธรรมชาติเลย

จนบางครัง้คดิกันไปว่า ชวีตินี ้ เงนิเป็นส่ิงทีส่�าคญัทีสุ่ดในชวีติหรอืไร?  แล้วความสขุละ เรา
ปล่อยปะละเลยไปไหนกนั ??

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชกิกบัสหกรณ์ โดยเฉพาะสมาชกิทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในปี  2557 จงึได้จดัโครงการสมัมนา เพือ่
ให้ผู้ที่จะเกษียณได้ทราบว่า ถึงแม้จะเกษียณแล้ว แต่สวัสดิการที่สหกรณ์มีให้ ยังคงมสีิทธิประโยชน์
มากมาย !!

เหมอืนสมาชกิทีย่งัไม่เกษยีณอายรุาชการ รวมทัง้ได้พบปะสงัสรรค์เพือ่สร้างความสมัพนัธ์
ทีดี่ต่อกนั และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างเพือ่นสมาชกิทัง้ทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในปี 2557 และ

สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการมาก่อนแล้ว        
ปีน้ีสหกรณ์จัดทริปทั้งในประเทศ ทัศนศึกษา จ.หนองคาย – นครหลวง เวียงจันทร์  เดินทาง 

 วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2557 ต่างประเทศ ทศันศกึษา ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี (ปักกิง่ – ก�าแพงเมอืงจีน)  
เดินทางวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2557 เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสเลือกว่า ตนเองอยากจะไปเที่ยวที่ไหน  

ส�าหรบัทรปิต่างประเทศ (ปักกิง่ – ก�าแพงเมอืงจนี) เดินทางวนัที ่9-13 ตลุาคม 2557
1. กลุม่เป้าหมาย  : สหกรณ์จะพจิารณาผูส้นใจเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 60 คน (รวมผูต้ดิตาม) โดยพจิารณา
คดัเลอืกตามล�าดบัดงันี้

1.1 สมาชกิทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในปี 2557 และสมาชกิเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนดทีมี่อายคุรบ 60 ปี ในปี 2557 (ไม่เคยเข้าร่วม
กจิกรรมโครงการสายใยไม่เกษยีณ) และผูต้ดิตาม 1 คน

1.2 สมาชกิเกษยีณอายรุาชการก่อนปี 2557 (สหกรณ์จะพจิารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณตีามข้อ 1 ยงัไม่ครบ)
1.3 สมาชกิทัว่ไป (สหกรณ์จะพจิารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณตีามข้อ 1 และ 2 ยงัไม่ครบ
ในกรณกีลุม่บคุคลทีอ่ยูใ่นล�าดบัเดยีวกนั สหกรณ์ฯ จะพจิารณาคดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมโครงการตามวนัเวลาทีส่่งใบสมคัรและช�าระค่าใช้จ่าย

2.  ค่าใช้จ่าย 
2.1 ส�าหรบัสมาชกิทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในปี 2557 สมาชกิเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนดทีมี่อายคุรบ 60 ปี ในปี 2557 และไม่เคย

เข้าร่วมกจิกรรมโครงการสายใยไม่เกษยีณ สมาชกิต้องช�าระค่าใช้จ่ายคนละ 22,000 บาท โดยสหกรณ์สนบัสนนุค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 บาท ส่วนท่ีเกิน 
16,000 บาท สมาชกิต้องช�าระในวนัสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

2.2 ผูต้ดิตามสมาชกิทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในปี 2557 และผูต้ดิตามสมาชกิเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนดทีม่อีายคุรบ 60 ปี ในปี 2557 
คนละ 22,000 บาท

2.3 สมาชกิเกษยีณอายรุาชการก่อนปี 2557 และสมาชกิทัว่ไป คนละ 22,000 บาท

3. วธิกีารช�าระเงนิ
ช�าระด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือ โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จ�ากดั โดยใช้ใบแจ้งการรบัช�าระเงนิ (Payment) ผ่านธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน)

สายใยไม่เกษียณปี 2557
ในประเทศ : จ.หนองคาย - นครหลวง เวียงจันทร์

ส�าหรับผู้เกษียณปี 57 วันที่ 23-26 ตุลาคม 2557 ฟรี!!
       ต่างประเทศ : ปักกิ่ง – ก�าแพงเมืองจีน

              วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2557

             สหกรณ์สนับสนุน 6,000 บาท ช�าระเพิ่ม 16,000 บาท
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 4. การสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา  
ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาต้องส่งใบสมคัรเข้าร่วมโครงการสมัมนาพร้อมส�าเนาใบโอนการช�าระเงนิค่าใช้จ่าย ฯ ไปยงัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 

ฝ่ายบรหิารท่ัวไป ทีโ่ทรสาร หมายเลข 0-2579-7356 ภายในวนัจนัทร์ที ่28 กรกฎาคม  2557
หมายเหตุ  ** ส�าหรับสมาชิกที่ช�าระเงินแล้วและไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้น บริจาคเงินจ�านวนดังกล่าว ให้แก่

สหกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการน้ี    
                                                    

ทริปในประเทศ จ.หนองคาย–นครหลวง เวียงจันทร์  เดินทางวันที่ 23-26 ตุลาคม 2557
1. กลุ่มเป้าหมาย  : สหกรณ์จะพิจารณาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 100 คน (รวมผู้ติดตาม) โดย
พจิารณาคดัเลอืกตามล�าดบัดงันี้

1.1 สมาชิกทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในปี 2557 และสมาชกิเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนดทีม่อีายุ
ครบ 60 ปี ในปี 2557 (ไม่เคยเข้าร่วมกจิกรรมโครงการสายใยไม่เกษยีณ) และผูต้ดิตาม 1 คน

1.2 สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2557 (สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณีตาม 
ข้อ 1 ยงัไม่ครบ)

1.3 สมาชิกทัว่ไป (สหกรณ์จะพจิารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณตีามข้อ 1 และ 2 ยงัไม่ครบในกรณี
กลุม่บคุคลทีอ่ยู่ในล�าดบัเดยีวกนั สหกรณ์ฯ จะพจิารณาคดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมโครงการตามวนัเวลาทีส่่งใบสมคัรและ
ช�าระค่าใช้จ่าย

2. ค่าใช้จ่าย 
2.1  ส�าหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2557 

สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ใน
ปี 2557 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยไม่เกษียณ ไม่
เสยีค่าใช้จ่าย (สหกรณ์สนับสนนุค่าใช้จ่าย คนละ 4,800 บาท และ
สนับสนุนค่าพาหนะให้สมาชิกคนละ 1,200 บาท โดยสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการ ต้องช�าระเงินมัดจ�าคนละ1,000 บาท และสหกรณ์จะ
คนืให้ เมือ่สมาชิกเดนิทางเข้าร่วมกจิกรรม ส�าหรบัสมาชกิทีช่�าระเงนิ
มดัจ�าแล้ว และไม่ได้เดนิทางไปเข้าร่วมกจิกรรม ให้ถอืว่าสมาชกิผูน้ัน้ บรจิาคเงนิดงักล่าวให้แก่สหกรณ์ เพือ่ใช้ในโครงการนี้

2.2  ผู้ตดิตามสมาชกิทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในปี 2557 และผูต้ดิตามสมาชกิเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนดทีม่อีายคุรบ 60 ปี ในปี 2557 
คนละ 3,800 บาท

2.3  สมาชิกเกษียณอายรุาชการก่อนปี 2557 และสมาชกิทัว่ไป คนละ 4,800 บาท

3. วธิกีารช�าระเงนิ
ช�าระด้วยตนเองทีส่หกรณ์ หรอื โอนเงนิผ่านบญัชอีอมทรพัย์ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั โดยใช้ใบแจ้งการรบัช�าระเงนิ (Payment) ผ่าน

ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) หรอื ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน)

4. การสมคัรเข้าร่วมสมัมนาและทศันศกึษา  
ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาต้องส่งใบสมคัรเข้าร่วมโครงการสมัมนาพร้อมส�าเนาใบโอนการช�าระเงนิค่าใช้จ่าย ฯ ไปยงัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 

ฝ่ายบรหิารท่ัวไป ทีโ่ทรสาร หมายเลข 0-2579-7356 ภายในวนัศกุร์ที ่29 สงิหาคม 2557
✈ ทัง้ 2 ทรปิ อ่านโปรแกรมการเดนิทางและรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่  www.025798899.com
     

          การให้โบนัสแห่งวัย กท็�าให้ชวีติหลงัเกษยีณมคีวามสขุได้   อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ลองหาเวลาไปนัง่พกัผ่อนปลดปล่อยกาย
ใจดืม่ด�า่ไปกบัธรรมชาต ิเพือ่เตมิเตม็พลงัชวีติให้สดใสมชีวีติชวีาอกีครัง้ ไม่ว่าจะโลกจะเปลีย่นแปลงไปแค่ไหน ความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยจีะพฒันา
ไปมากแค่ไหน แต่สดุท้ายคนเรากย็งัคงต้องการอยูใ่กล้ชดิธรรมชาตเิพือ่จรรโลงจิตใจให้รูสึ้กผ่อนคลาย ออกไปหาอ้อมกอดของธรรมชาตนิัน้ไม่ใช่เรือ่งทีจ่ะ
ท�ากนัได้ง่ายนัก แล้วคุณหล่ะขาดการตดิต่อกบัธรรมชาต ิมานานเท่าไหร่แล้ว ??

เที่ยวไป 
ก�าไรชีวิต
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ผูโ้ชคดจีากการสมคัรใช้บตัร Click co-op

เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม  2556) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญท่ัวไป 6.35

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.15

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.35

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.35

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.35

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.35

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.25

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.35

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
รายการ 30  มิถุนายน  2557  31 พฤษภาคม 2557

จ�านวนสมาชิก 13,300 13,301 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 14,113 13,977 

สินทรัพย์รวม 12,005,870,773.76 11,798,075,692.86

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 189,297,062.41 182,569,739.60 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 753,382,087.14 553,758,278.81 

เงินลงทุนระยะส้ัน 263,933,020.00 264,623,060.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 80,268,741.70 79,903,047.70

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 14,767,122.75 14,019,415.25 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,018,179,689.49 6,019,873,244.07 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 130,275,326.60 127,459,595.72 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 891,133,566.05 889,337,738.83 

เงินลงทุนระยะยาว 3,563,951,967.69 3,563,965,425.54 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,798,478.98 11,173,747.85 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 82,626,208.80 83,052,865.51 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7,070,193.07 8,152,224.90 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 7,162,562,465.11 6,992,953,188.65

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,096,000,000.00 1,015,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,325,318,881.41 4,259,261,263.51

เงินรับฝากออมทรัพย์ 434,148,302.60 442,023,071.70 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,996,139,480.64 2,948,166,085.17 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 673,711,350.24 651,862,161.41 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 160,278,598.22 158,116,594.83 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 58,802,809.25 56,899,368.15 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,238,340.46 2,193,982.25 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,692,744,440.53 1,671,447,608.83

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 107,641,823.40 104,194,551.47 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,541,574,854.85 1,528,190,862.84 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 36,368,904.81 32,310,725.64 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 7,158,857.47 6,751,468.88 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 16,477,918.60 18,241,035.77 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,109,574.57 12,091,630.54 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,911,650.00 16,911,650.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,702,175,958.40 4,671,596,658.15

ทุนเรือนหุ้น 4,159,219,300.00 4,127,753,300.00 

ทุนส�ารอง 403,545,505.32 403,524,473.82 

ทุนสะสม 78,595,303.27 78,826,265.77 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 60,815,849.81 61,492,618.56 

รายได้ 295,094,253.87 237,206,525.17

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 218,302,003.90 181,563,186.35 

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 11,108,774.25 8,673,066.12 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 59,492,758.52 43,677,649.80 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 2,243,473.73 2,223,471.73 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 3,947,243.47 1,069,151.17 

ค่าใช้จ่าย 153,961,903.62 103,680,679.11

ดอกเบ้ียจ่าย 125,270,926.87 79,235,463.20 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 28,690,976.75 24,445,215.91 

ก�าไรสุทธิ 141,132,350.25 133,525,846.06
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สหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์อาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการด�าเนินการ สอ.ปม.

ราชอาณาจักรไทย 
(Kingdom of Thailand)

ฉบับนี้จะกล่าวถึงสหกรณ์ในประเทศไทย ซึ่งน�า
มาน�าเสนอเป็นล�าดับสุดท้ายในบรรดากลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน เกีย่วกับรายละเอยีดของสหกรณ์ในประเทศไทยนัน้ 
จะขออนุญาตน�าเสนอลงในรายละเอียดค่อนข้างมาก เพ่ือ
ให้สมาชิกและผู้อ่านทุกท่านที่สนใจจะได้รับรู้ข้อมูลตั้งแต่
ในอดตีจนถงึปัจจบุนัว่า ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย
มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการเป็นอย่างไร ซึ่งคาดว่าจะต้อง
รบกวนให้ทกุท่านตดิตามอย่างต่อเนือ่งสกันดินงึ เนือ่งจาก
ข้อมลูทีไ่ด้ไปศกึษา รวบรวมมาได้ค่อนข้างมากเลยทเีดยีว 
ข้อมูลหลายๆอย่างผู้เขียนก็เพิ่งได้มีโอกาสได้รับรู้ คิดว่าส่ิง
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย หวังว่าทุก
ท่านจะยงัไม่เบือ่ท่ีจะตดิตามอ่านกนัไปก่อนนะครบั

จุดเริ่มต้นของสหกรณ์ในประเทศไทยกล่าวได้ว่าเกิด
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มาของการริเริ่มการจัดต้ังสหกรณ์ใน
ประเทศไทยน้ัน เกิดจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นมี
อาชพีท�านา ซ่ึงส่วนมากก็มฐีานะปานกลางและยากจน ประกอบการค้าขายทีม่ลีกัษณะ
ของทุนนิยมเริ่มเข้ามาสู่ประเทศ เริ่มมีการค้าขายภายในประเทศและติดต่อท�าการ
ค้าขายกับชาวต่างประเทศมากขึ้น ข้าวจึงเป็นสินค้าส�าคัญที่ประเทศไทยเริ่มส่งไปขาย
ยงัต่างประเทศมากขึน้ ท�าให้ชาวนาเกดิความต้องการทีจ่ะผลติข้าวให้ได้ปรมิาณเพิม่ขึน้
เพือ่บรโิภคส�าหรบัจ�านวนประชากรในประเทศท่ีมีมากขึน้ตามความเจรญิของบ้านเมอืง
และมีเหลอืพอเพือ่เป็นสินค้า จากความต้องการดงักล่าวจงึท�าให้มกีารค้าข้าวเพิม่ขึน้ตาม
ล�าดบั ส่งผลให้มกีารท�านามากขึน้ อกีทัง้ต้องใช้ทนุรอนในการผลติมากขึน้กว่าทีเ่คยท�า
มา ท�าให้ชาวนาจ�าเป็นท่ีจะต้องขวนขวายหาเงนิมาลงทนุท�านา เพือ่มุง่หวงัสร้างฐานะ
และสภาพความเป็นอยูข่องตนให้ดขีึน้ แต่ในยคุสมยันัน้ยงัไม่มรีะบบสถาบนัทางการเงนิ
ในรปูแบบทีใ่ห้บรกิารด้านสนิเชือ่กบัประชาชนซึง่เป็นชาวบ้านท่ัวไปเข้าถงึได้ ท�าให้เงนิ
ที่จะน�ามาลงทุนในการท�านาส่วนใหญ่มักจะเป็นเงินกู้ยืมจากคหบดีหรือพ่อค้า ซ่ึงต้อง
เสยีดอกเบ้ียในอตัราสูง ท้ังเสียเปรยีบเจ้าหนีใ้นวธิกีารท�าสญัญากูแ้ละส่งเงนิช�าระหนีด้้วย
ประการต่าง ๆ  เหตดุงักล่าวท�าให้ฐานะของชาวนายากจนลง มหีนีส้นิรงุรงั บางรายถงึกบั
ถกูเจ้าหนีย้ดึกรรมสิทธิท่ี์ดนิไป ชาวนาทัว่ๆไปในสมยันัน้จงึตกอยูใ่นฐานะล�าบาก เพราะ
ไม่สามารถแก้ไขฐานะความเป็นอยูข่องตนให้ดขีึน้ การทีช่าวนาส่วนมากมหีนีส้นิและมี
ความเป็นอยูอ่ย่างยากจนนีเ้อง ท�าให้ในปลายรชักาลที ่5 จงึคดิทีจ่ะแก้ไขภาวะเศรษฐกจิ
ชาวนาให้ดขีึน้ โดยจดัตัง้ธนาคารเกษตร (Agricultural Bank) โดยจดัตัง้ให้มสีาขาแผ่ไป
ในส่วนทกุภมูภิาคเพือ่ช่วยเหลอืให้สนิเชือ่การเกษตรแก่ชาวนาทีย่ากจน แต่มาตดิขดัใน
ประเดน็ปัญหาเรือ่งหลักประกันเงินกูแ้ละการควบคมุมิให้ชาวนาทีกู่ย้มืเงินจากธนาคาร
ทอดทิง้ทีน่าและหนหีนีไ้ด้ ท�าให้ความคดินีท้ีจ่ะตัง้ธนาคารเกษตรมอีนัต้องล้มเลกิไป แต่
อย่างไรกต็ามแนวคดิทีจ่ะหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวนาท่ีมีปัญหาด้านการเงนิกไ็ด้
ก่อตัวรเิริม่ข้ึนแล้ว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 เมื่อบริษัทแบงก์สยามกัมมาจล จ�ากัด (ต่อมาเปลี่ยน
เป็นธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั) ซึง่เป็นธนาคารซือ้ขายเงนิตรา (Exchange Bank) ได้
ประสบวิกฤตการณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ(กระทรวงการคลังในปัจจุบัน) ต้อง
เข้าช่วยเหลือโดยการเพิ่มหุ้นและเงินทุน จึงมีแนวคิดที่จะปฏิรูปแบงก์สยามกัมมาจลฯ 
เป็นธนาคารให้ราษฎรกู้ยมืเงนิไปท�าทนุในการผลติและปลดเปลือ้งหนีส้นิ (Loan Bank) 
การที่จะปฏิรูปแบงก์สยามกัมมาจลฯ ในปี พ.ศ. 2457 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
จงึได้เชญิผู้เช่ียวชาญจากประเทศอนิเดยี นายเบอร์นาร์ด ฮนัเตอร์ (Bernard Hunter) 

หวัหน้าธนาคารแห่งมทัราสเข้ามาศกึษาและเสนอแนะแนว
ทางเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซ่ึงนายเบอร์นาร์ด ฮันเตอร์
ได้รายงานผลการศึกษาให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ทราบพร้อมกับเสนอแนะรัฐบาลให้ด�าเนินการโอนทุนเดิม
ของบริษัทมาก่อตั้งธนาคารขึ้นใหม่ โดย พร้อมทั้งเปลี่ยน
ชื่อธนาคารที่จะต้ังขึ้นใหม่น้ีว่า “ธนาคารให้กู้ยืมแห่งชาติ” 
(National Loan Bank) ด�าเนนิกจิการให้ราษฎรกูย้มืเงนิ โดย
ใช้ทีด่นิและหลกัทรพัย์อืน่ๆเป็นหลกัประกนั ส่วนการควบคมุ
ไม่ให้ชาวนาที่กู้ยืมเงินทอดทิ้งที่นาและหนีหนี้ซึ่งเป็นปัญหา

ที่ยังคิดแก้ไขหาทางออกไม่ได้มาตั้งแต่คิดที่จะจัดตั้งธนาคาร
เกษตรนัน้ นายเบอร์นาร์ด ฮนัเตอร์ แนะน�าว่า ในต่างประเทศ
มีสมาคมซึ่งประชาชนรวบรวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อท�าการช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน เรียกว่า “Co-operative Society”  
(พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ ทรงบญัญตัศิพัท์

ภาษาไทยว่า “สมาคมสหกรณ์”) เป็นหลกัประกนัอนัมัน่คง สมควรทีธ่นาคารรปูนีจ้ะให้
สมาคมสหกรณ์ดงักล่าวกูย้มืเงนิเป็นอย่างยิง่ แต่การทีจ่ะปฏริปูบรษิทัแบงก์สยามกัมมา
จลฯ มาเป็นธนาคารให้กูยื้มแห่งชาตน้ัิน จะท�าให้ไม่มธีนาคารพาณชิย์ของคนไทยเหลอื
อยูเ่ลย ดงันัน้ความคดิทีจ่ะดดัแปลงบรษิทัแบงก์สยามกมัมาจลฯ มาเป็นธนาคารให้กูย้มื
แห่งชาตจิงึเป็นอนัตกไป แต่อย่างไรกด็ ีการทีน่ายเบอร์นาร์ด ฮนัเตอร์ เข้ามาศกึษาและ
ให้ความคิดเหน็เพือ่ตัง้ธนาคารให้กูยื้มแห่งชาตคิรัง้น้ัน รวมทัง้แนวคิดเก่ียวกับสหกรณ์
ในครั้งนั้น นับเป็นมูลเหตุที่ส�าคัญควรบันทึกไว้ว่า ท�าให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
เกดิแนวคดิทีจ่ะน�าเอาวธิกีารสหกรณ์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเพือ่แก้ไขภาวะความเป็น
อยู่ของราษฏรและชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องหนี้สินให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน
ขณะนัน้

สรปุได้ว่าจากแนวคิดทีจ่ะช่วยเหลอืชาวนาผูย้ากไร้ น�ามาสูก่ารหาแนวทางใน
การช่วยเหลอืในรปูแบบต่างๆ และเริม่มคีวามชดัเจนมากขึน้เมือ่มผีูเ้ชีย่วชาญมาให้ค�า
แนะน�า กล่าวได้ว่าจุดเริม่ต้นอย่างไม่เป็นทางการของการสหกรณ์ในประเทศไทยเกิดขึน้
ในปี พ.ศ. 2457 แต่กย็งัมไิด้ด�าเนนิการให้เกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม จากวนัทีเ่มลด็ความ
คดิดงักล่าวได้แตกหน่อ เตบิโตและขยายกิง่ก้านสาขา ถงึปีนีก้น็บัได้ 100 ปี ครบหน่ึง
ศตวรรษพอด ีในฉบบัหน้าจะมากล่าวถงึการขบัเคลือ่นให้เกดิองค์กรทีเ่ป็นรปูธรรม โปรด
ตดิตามต่อนะครบั

อ้างองิ  http://www.phitsanulok.go.th/proi/watjun.htm
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สมาชิกสหกรณ์ทั้งหลายมักจะได้ยินอยู่เสมอว่า “สหกรณ์เป็นของ
พวกเรา หรือ เป็นของสมาชิกทุกคน” แต่หลายคนก็ยังไม่ทราบ

ว่าสมาชิกแต่ละคนมีส่วนความเป็นเจ้าของสหกรณ์มากน้อยขนาดไหน 
หรอืมกีรรมสทิธิใ์ด ๆ ทีแ่สดงความเป็นเจ้าของในทรพัย์สินของสหกรณ์
บ้าง

ความเป็นเจ้าของในสหกรณ์นั้น เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และ
ชวนให้ขบคิดอยู่ไม่น้อย ซึ่งบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตั้งมา
นาน และมมีลูค่าสนิทรพัย์สะสมอยู่จ�านวนมาก มักจะมีค�าถามว่า “ในเมือ่
สหกรณ์เป็นของสมาชิก แต่ท�าไมพวกเขาซึ่งเป็นสมาชิกจึงไม่สามารถ
เรียกร้องขอรับสิทธ์ในทรัพย์สินขององค์กรที่บอกว่าเป็นของพวกเขา
ได้” สมาชิกอาวุโสบางท่านบอกว่า “เมื่อสามสิบปีที่แล้วตอนที่พวกผม
สมัครเป็นสมาชกิใหม่ ๆ ตอนนัน้สหกรณ์ยงัไม่ค่อยมอีะไร ส�านกังานยงั
เป็นห้องเลก็ ๆ สหกรณ์ปล่อยสินเชือ่ให้กบัพวกผม รบัดอกเบีย้จากพวก
ผม จนมเีงนิทองสร้างตกึใหม่ใหญ่โตอย่างทีเ่หน็ทกุวนันี ้มสีนิทรัพย์เป็น
หม่ืนล้าน และเงนิทนุส�ารองหลายร้อยล้านบาท  สหกรณ์รวยเอา ๆ  แต่
ผมผู้เป็นเจ้าของก็ยังคงยากจนอยู่เหมือนเดิม แล้วจะให้เชื่อได้อย่างไร
ทีม่าบอกว่าผมเป็นเจ้าของธุรกจิหม่ืนล้านของสหกรณ์”

การตีความในเร่ือง “ความเป็นเจ้าของ” ของสมาชิกที่มีต่อ
สหกรณ์ ตามหลกัซึง่ก�าหนดโดย องค์การสมัพนัธภาพสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ (International Co-operative Alliance)หรอื  ICA เป็นแนวคดิ
ทีส่หกรณ์ในบ้านเรายอมรบัและยดึเป็นแนวปฏบิตักินัอยูใ่นทกุวนันี ้คอื 
สมาชิกทั้งมวลไม่ควรเป็นเจ้าของทั้งหมดในสหกรณ์ที่เขาเป็นสมาชิก
ท�าให้มีการแบ่งส่วนของสมบัติว่าบางส่วนเป็นของสมาชิกและบางส่วน
เป็นของสหกรณ์ ซึ่งในส่วนที่เป็นของสหกรณ์นั้นก็คือส่วนของสมาชิก
น่ันเอง แต่เป็นส่วนของสมาชิกที่ด�ารงการเป็นสมาชิกอยู่ในปัจจุบัน
เท่านั้น และสิทธิในความเป็นเจ้าของนั้นก็ไม่ใช่สิทธิรายบุคคลท่ีจะ
สามารถครอบครองสมบตันิัน้  แต่สิทธิทีมี่เป็นสิทธิในฐานะทีเ่ขาเป็นส่วน
หนึง่ของกลุม่สมาชกิเท่านัน้ 

ความหมายของ “ความเป็นเจ้าของ” ตามแนวทางของ ICA 
ที่ก�าหนดให้สมาชิกมีกรรมสิทธิ์เพียงบางส่วนในสินทรัพย์ของสหกรณ์ 

“สหกรณ์” เป็นของใคร?
สุภาพ คำาแฝง  

กรรมการดำาเนินการ

มาจากแนวความคดิทีว่่า “สหกรณ์” นัน้ เป็นสมบตัทิีบ่รรพบรุษุในอดตี
หลายรุน่ได้สร้างขึน้  เพือ่มอบให้ผูค้นในยคุต่อ ๆ มาได้ใช้ประโยชน์  ดงั
นัน้จงึไม่อาจกล่าวได้ว่า “สหกรณ์” เป็นสมบตัเิพยีงแค่ของสมาชกิปัจจบุนั
เท่านั้น แต่ยังมีส่วนที่เป็นของบรรพบุรุษผู้สร้างมรดกนี้ให้กับสหกรณ์
ด้วย และเพื่อเป็นหลักประกันว่าสมบัตินี้จะจะยังคงอยู่เพื่อให้ประโยชน์
แก่คนรุ่นหลัง ๆ  ในทางปฏิบัติจึงมีการก�าหนดโครงสร้างของทุนใน
สหกรณ์  ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกรายบุคคลได้มีกรรมสิทธิ์ได้เพียงบางส่วน  
และบางส่วนให้เป็นของสมาชกิทกุคนโดยรวม  เพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย
ท่ีต้องการร่วมกันจากธุรกิจของสหกรณ์ท่ียังด�าเนินอยู่ แต่หากเมื่อใดที่
สหกรณ์มีอันต้องเลิกกิจการไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม  สินทรัพย์
ส่วนรวมของสหกรณ์ที่ยังคงมีเหลืออยู่จึงถูกก�าหนดให้โอนไปให้แก่
สหกรณ์อ่ืนหรือองค์กรอ่ืนตามมตท่ีิสมาชกิส่วนใหญ่เหน็ชอบ  เพือ่สาน
เจตนารมณ์ให้คนรุน่หลงัได้ใช้ประโยชน์จากสหกรณ์สบืต่อไป 

อีกเหตุผลหนึ่งท่ีสมาชิกรายบุคคลไม่สมควรได้รับกรรมสิทธิ์
ในสินทรัพย์ที่เป็นสมบัติกลางของสหกรณ์ คือ เหตุผลท่ีว่า ก็ในเม่ือ
แรกสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ๆ  ทุกคนก็สามารถสมัครเข้ามาได้ง่าย 
ๆ  เพยีงแค่จ่ายเงนิซือ้หุน้ของสหกรณ์เพยีงแค่10 หุน้ ด้วยราคาทีแ่สน
จะถูก (หุ้นละ 10 บาท) พวกเขาก็สามารถได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่อาจมี
มูลค่าหลายพันหรือหลายหมื่นล้านบาทท่ีสมาชิกก่อนหน้านั้นได้สะสม
เอาไว้ให้ โดยมสีทิธิท่ี์จะเป็นเจ้าของร่วมบริหารจดัการและร่วมใช้บรกิาร
จากสหกรณ์ได้เท่าเทียมกนักบัสมาชกิเก่ารายอืน่ ๆ  ด้วย  ดงันัน้กส็มควร
แล้วท่ีเมือ่ถงึเวลาสิน้สถานะภาพการเป็นสมาชกิสหกรณ์ ไม่ว่าจะต้ังใจลา
ออกหรอืต้องออกด้วยเหตผุลใด ๆ กต็าม กไ็ม่ควรจะร้องขอกรรมสทิธิใ์น
ส่วนท่ีเป็นสมบตัขิองส่วนรวมนี้

กล่าวโดยสรปุ คอื สมาชกิมส่ีวนความเป็นเจ้าของสหกรณ์ ใน
องค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนบคุคล เช่น ค่าหุน้ ก�าไรจดัสรรประจ�าปีบรกิารและสทิธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึง่สมาชกิทกุคนมสีทิธิท์ีจ่ะได้รบัตามส่วนของ
ตนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตราบเท่าที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก
อยู่ และเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพลงไม่ว่าจะตั้งใจลาออกหรือต้องออกด้วย
เหตผุลใด ๆ กต็าม กจ็ะได้รบัส่วนของตนดงักล่าวกลบัคนืไปทัง้หมด

2. ส่วนรวม เช่น สนิทรพัย์ของสหกรณ์ เป็นต้น ซึง่สมาชกิมี
สิทธิ์ในนามเท่านั้น เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพไม่ว่าจะตั้งใจลาออกหรือต้อง
ออกด้วยเหตผุลใด ๆ กต็าม สมาชกิไม่มสีทิธิร้์องขอกรรมสทิธิใ์นส่วนที่
เป็นสมบตัขิองส่วนรวมนี้

ดงันัน้การสะสมสนิทรพัย์ (ส่วนกลาง) ของสหกรณ์ทีอ่ยูใ่นรปู
ของการลงทุนในสิง่ปลกูสร้างต่าง ๆ  รวมท้ังในรูปของทุนส�ารองควรอยูใ่น
สดัส่วนทีเ่หมาะสมไม่เกนิพอด ีโดยเฉพาะเรือ่งทนุส�ารองควรเป็นไปตาม
ท่ีกฎหมายก�าหนดเท่านัน้ เพราะถ้าหากมปีริมาณท่ีเกนิพอดกีจ็ะเป็นการ
เบยีดบงัในส่วนท่ีเป็นของสมาชกิมากขึน้เท่านัน้

อ้างองิ : สวุรรณา ธวุโชติ
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เดือนตุลาคมของทุกปี มีความส�าคัญยิ่งส�าหรับผู้ที่ผ่านการท�างานมาเป็น

เวลานานและถงึวนัทีจ่ะต้องเดนิทางสูว่ยั 60 ปี  จงึเป็นเดือนทีม่คีวามหมาย ส�าหรับคน

เกษยีณอายรุาชการ หรอืบางท่านก�าลังเตรยีมตวัใกล้วยัเกษยีณ เพ่ือว่าจะได้ใช้เวลา

หลงัเกษยีณได้อย่างมคีณุค่า ชวีติหลงัการท�างานประจ�า เป็นชวีติแห่งการพกัผ่อน 

และสามารถน�าเอาผลพวงแห่งความสขุนัน้ไปช่วยเหลอืสงัคมบ้าง เหมอืนค�ากล่าว 

ที่ว่า “เกษียณแต่ตัว แต่สายใยยังคงอยู่นิจนิรันดร”ถึงเวลาพักผ่อนกายและใจ 

ส�าหรบัผูท้ีเ่กษยีณอาย ุวยัสงูอายมุใิช่ช่วงเวลาแห่งการท้อถอย  แต่เป็นช่วงอายขุองการ

เข้าสู่บทบาทใหม่ของชีวิต ขอให้ทุกท่านจงใช้ช่วงเวลาท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด  

และสิง่ทีค่วรรูห้ลงัเกษยีณ  ว่าสหกรณ์มสีทิธปิระโยชน์ทีพ่เิศษสดุ ๆ   มอบให้แก่สมาชกิ 

ทีเ่กษยีณอายรุาชการและยงัคงเป็นสมาชกิต่อไปอกีมากมาย ทีไ่ม่ควรพลาดอย่างย่ิง...  

พิเศษสุด ๆ สิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณที่มากกว่า 
1. รบัทนุสวสัดกิารเพ่ือบ�าเหนจ็สมาชิก สหกรณ์จะจ่ายเงนิเพือ่

บ�าเหน็จสมาชกิ เมือ่สมาชกิมอีายคุรบ 60 ปี และเป็นสมาชกิตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 

10 ปี ค�านวณเงนิบ�าเหนจ็จากจ�านวนปีทีเ่ป็นสมาชกิคณูด้วยจ�านวนหุน้ทีม่อียูใ่น 

สหกรณ์หารด้วยหนึง่ร้อย หากต�า่กว่า 2,000 บาท ให้จ่าย 2,000 บาท แต่ทัง้น้ีจ�านวน 

เงนิบ�าเหนจ็ต้องไม่เกนิ 7,000 บาท จ่ายเพยีงครัง้เดยีวเมือ่สมาชกิอายคุรบ 60 ปี   

บ�าเหน็จ = อายุของสมาชกิ×จ�านวนหุน้

                            100

2. รบัทนุสวสัดกิารเพือ่เกือ้กลูสมาชกิอาวโุส  สหกรณ์จะจ่าย

เงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 61 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก

ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยจ่ายให้ตามอายกุารเป็นสมาชกิ ดงันี้

 -  สมาชกิอาวโุสทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท

 -  สมาชกิอาวโุสทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่ 20 ปี จ่าย 1,500 บาท

 -  สมาชกิอาวโุสทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่ 30 ปี จ่าย 2,000 บาท

สหกรณ์น�าฝากเงินทุนสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก และสวัสดิการเพื่อ

เกือ้กลูสมาชกิอาวุโส เข้าบญัชีออมทรพัย์สนิมธัยสัถ์ของสมาชกิทีม่สีทิธิไ์ด้รบัทนุ 

3. สิทธิการฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขในอัตรา
ดอกเบีย้สงู  

 สมาชิกทีเ่กษียณอายรุาชการ มสีทิธพิเิศษเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์

เกษยีณเป่ียมสขุ เพ่ือฝากเงินบ�าเหนจ็ บ�านาญ กบข. บ�าเหนจ็ด�ารงชพี หรอืเงนิ

อื่นใดที่ได้รับจากทางราชการในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุก

ประเภทและยังมสิีทธิฝากเงินกบัสหกรณ์ได้ทกุประเภทบญัชี

สิทธิประโยชน์มากมาย !!
เหมือนสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ

1.  มสีทิธฝิากเงนิ ออมทรพัย์เกษยีณเป่ียมสขุ และทกุประเภทบัญชี

ของสหกรณ์   ในอตัราดอกเบีย้สงูกว่าสถาบนัการเงนิอืน่ๆ 

2. มสีทิธกิารกูหุ้น้ หรอืเงนิฝาก สมาชกิเกษยีณอายรุาชการมสีทิธิ

กูหุ้น้ หรอืเงนิฝากได้ไม่เกนิกว่า  90 % ของเงนิค่าหุน้และเงนิฝาก ทีส่มาชกิมอียู่

ในสหกรณ์

สิทธิพิเศษ !! 
ส�าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
และยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป

3.  มีสิทธิรับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน  สมาชิกเกษียณอายุ 

ราชการมีสิทธริบัเงนิปันผลและเฉล่ียคนื เช่นเดยีวกับสมาชกิทีย่งัไม่ได้เกษยีณอายุ

ราชการ

4. สิทธิการงดส่งค่าหุ้น สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ไม่มีหนี้ หรือ

มีหนี้สินไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ สามารถงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ 

นอกจากนีย้งัสามารถระดมค่าหุน้เพิม่ได้ตามความสมคัรใจ

5. สิทธิรับใบแจ้งยอดบัญชีรายไตรมาส  สมาชิกเกษียณอายุ

ราชการจะได้รบับรกิารพเิศษ โดยสหกรณ์จะส่ง “ใบแจ้งยอดคงเหลอืรายไตรมาส” 

เพือ่แจ้งจ�านวนเงนิทนุเรอืนหุ้น เงนิฝาก หรอืเงนิกู้ (ถ้าม)ี ทกุ ๆ 3 เดอืน เพือ่เป็น

หลกัฐานส�าหรบัการตรวจสอบ โดยสหกรณ์จดัส่งให้ถงึบ้านสมาชกิ

6. สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ  สมาชิก

เกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับรางวัล หรือรับของ

ช�าร่วยในโอกาสต่าง ๆ เช่นเดยีวกบัสมาชกิ และยงัได้รบัสทิธพิเิศษเข้าร่วมกิจกรรม

ส�าหรบัผูเ้กษยีณอายรุาชารทีส่หกรณ์จดัขึน้เป็นการเฉพาะ

7. ไม่ต้องหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย และกู้หุ้นไม่เกิน 60 % ให้น�า

เงนิปันผลช�าระหนีไ้ด้ (โดยจะต้องเปิดบญัชอีอมทรพัย์เอนกประสงค์เพือ่ช�าระหน้ี)

8. มีสทิธิรบัเงินทุนสวัสดิการสมาชกิ เหมือนกบัสมาชกิทีย่งัไม่ได้

เกษยีณอายรุาชการทกุประการ  ดงันี้

 1. ทนุสวสัดกิารเพือ่วนัเกดิสมาชกิและวนัครบรอบก่อต้ังสหกรณ์

 2. ทนุสวสัดกิารเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูส้มาชกิ

 3. ทนุสวสัดกิารเพือ่ส่งเสรมิการศกึษาสมาชกิ

 4. ทนุสวสัดกิารเพือ่อปุสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ์

 5. ทนุสวสัดกิารเพือ่การมงคลสมรส

 6. ทนุสวสัดกิารเพือ่บ้านหลงัใหม่

 7. ทนุสวสัดกิารเพือ่รบัขวญัทายาทใหม่

 8. ทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ

 9. ทนุสวสัดกิารประกนัชวีติสมาชกิ

 10. ทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะห์สมาชกิประสบภยั

 11. ทนุสวสัดกิารเพือ่สมาชกิไม่มบีตุรหรอืเป็นโสด

 12. ทนุสวสัดกิารเมือ่สมาชกิทพุพลภาพ

 13. ทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะห์การศพ บดิา มารดา คูส่มรส 

   และบตุรสมาชกิ

 14. ทนุสวสัดกิารเพือ่การศพสมาชกิ

 15. ทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะห์การศพสมาชกิทีม่ไิด้ท�าประกัน 

    

ทั้งหมดนี้เป็น สิทธิประโยชน์ดี ๆ ที่สหกรณ์ได้มอบให้ส�าหรับผู้เกษียณ

อายรุาชการ ทีร่่วมกนั “ถกัทอสายใย ..ร้อยดวงใจผกูพนั” ท่านสมาชกิสามารถดทุูน

สวสัดกิารสมาชกิ ในเวบ็ไซต์สหกรณ์ www.025798899.com



ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

ทีป่รกึษา นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นายสุภาพ ค�าแฝง, นางวรย์ีพรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หนิอ่อน, นางณภทัร อนิสกลุ, นางสาวขนษิฐา จติต์ประเสรฐิศร,ี  
 นางสาวรตันพร   สิทธิกลุนนัท์

หลังจากท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ท�าการเปิดตัว บัตร Click CO-OP  พร้อม

กันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 นอกจากจะท�าธุรกรรมการเงินกับธนาคารออมสินได้แล้ว 

อีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิก  คือ  ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า I – bank นั่นเอง ตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิกได้อย่าง

ครบวงจร ด้วยบัตร Click CO-OP

 การท�าธุรกรรมถอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารที่เข้าร่วม

โครงการเครือข่าย ชอท.

๏ ถอนเงินบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์จากตู้ ATM ธนาคารออมสิน 

และธนาคารอิสลาม หรือธนาคารพาณิชย์อื่นที่จะเข้าร่วมเครือข่าย 

ชอท. วันละไม่เกิน 10 ครั้ง ไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 

200,000 บาท/วัน

๏ สอบถามยอดเงินในบัญชี

๏ ถอนเงินจากบัญชี (ถอนด่วน)

๏ ถอนเงินจากบัญชี (ถอนระบุจ�านวนเงิน)

๏ ถอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารในเครือข่ายได้ทั่วประเทศ **
             

หมายเหตุ ** เฉพาะธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการเครือข่ายกับชอท.

iBank จับมือ ชอท.
ร่วมให้บริการ ATM 
บัตร ATM สหกรณ์ Click CO-OP 


