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ในหลวงของเรา นอกจากจะเป็นยอดพระมหากษัตริย์
ของโลก เป็น THE KING OF KINGS  แล้ว ในหลวงของเรายัง
เป็นกษัตริย์ยอดกตัญญู ด้วยความหวังของแม่ ทั้ง 3 หวัง ในหลวง
ท่านทรงปฏิบัติได้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด 
ให้แก่พวกเรา ในหลวงท�ากับแม่อย่างไร ทุกคนก็ได้รู้กันแล้วว่า  
ความหวังของแม่ที่มีต่อลูก มี 3 หวัง คือ

ยามแก่เฒ่า    หวังเจ้า    เฝ้ารับใช้
ยามป่วยไข้  หวังเจ้า     เฝ้ารักษา
เมื่อถึงยาม     ต้องตาย    วายชีวา
หวังลูกช่วย   ปิดตา       เมื่อสิ้นใจ

หวังที่ 1 ยามแก่เฒ่า หวังเจ้า เฝ้ารับใช้
ตอนสมเด็จย่าเสด็จไปไหน ก็มีคนเยอะแยะทั้งทหาร 

องครักษ์ พยาบาล คอยประคองสมเด็จย่าอยู่แล้ว แต่ในหลวง
บอกว่า “ไม่ต้อง คนนี้เป็นแม่ของเรา เราประคองเอง”

ลองหนัมาดพูวกเราส่วนใหญ่ เวลาออกไปไหนแต่งตวัโก้
บางคนแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ติดเหรียญตรา เหรียญกล้าหาญ
เต็มหน้าอก แต่เวลาเดินไม่กล้าประคองแม่ กลัวไม่สง่า กลัวเสีย
ศักดิ์ศรี หลายคนให้ประคองแม่ไม่กล้าท�า อาย เวลาท�าดีไม่กล้าท�า  
เวลาชั่ว กลับกล้า ไม่อาย

บางคนพอเป็นใหญ่เป็นโต ไม่กล้ากราบไหว้แม่เพราะ
แม่มาจากเบื้องต�่า เป็นชาวนา เป็นลูกจ้าง ไม่เคารพแม่ ดูถูกแม่ 
แต่ในหลวงเทิดแม่ไว้เหนือหัว

สมเด็จย่ามิได้เป็นเชื้อพระวงศ์ เป็นสามัญชน เป็น 
เด็กหญิงสังวาล แต่ในหลวงเกิดมาเป็นพระองค์เจ้า เป็นลูกเจ้าฟ้า  
ปัจจุบันเป็นกษัตริย์ แต่ในหลวงซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินก้มลง
กราบคนธรรมดาท่ีเป็นแม่ หัวใจลูกที่เคารพแม่ กตัญญูกับแม่
อย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้ว

หวังที่ 2  ยามป่วยไข้ หวังเจ้า เฝ้ารักษา
สมเด็จย่าประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ในหลวงเสด็จไปเยี่ยม 

ทุกคืน ตี 4 เศษๆ จึงเสด็จกลับ ในหลวงไปอยู ่กับสมเด็จย ่าคืนละ 
หลายชั่วโมง ไปให้ความอบอุ่นทุกคืน แม่...พอเห็นลูกมาเยี่ยมก็หายป่วยไป
คร่ึงหนึ่งแล้ว นี้ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ยังมาเดินเข็นรถให้แม่ ป้อนข้าว
ป้อนน�้าให้แม่ ป้อนยาให้แม่ ให้ความอบอุ่นแก่แม่

ลองหันมาดูตัวเราเอง ตอนพ่อแม่ป่วย โผล่หน้าเข้าไปดูหน่อยหนึ่ง 
ถามว่าวันนี้อาการเป็นยังไง พ่อแม่ยังไม่ทันตอบเลย ลูกตอบว่า มีธุระ ต้องไป 
แล้ว โผล่หน้าไปให้เห็นพอเป็นมารยาท เราไม่ได้ไปเพราะความกตัญญู  
เราไม่ได้ไปทดแทนพระคุณท่าน

 
หวังที่ 3  เมื่อถึงยาม ต้องตาย วายชีวา หวังลูกช่วย ปิดตา 
เมื่อสิ้นใจ

วันนั้น ในหลวงเฝ้าสมเด็จย่าอยู ่จนตี 4 จับมือแม่ กอดแม่ 
ปรนนิบัติแม่จนกระทั่งแม่หลับจึงเสด็จกลับ พอถึงวัง เขาโทรศัพท์มาแจ้งว่า 
สมเด็จย่าสิ้นพระชนม์แล้ว ในหลวงรีบเสด็จกลับศิริราช เห็นสมเด็จย่า 
นอนหลับอยู ่บนเตียง ในหลวงตรงเข้าไป คุกเข่ากราบลงท่ีหน้าอกแม่  
ซบพระพักตร์นิ่งอยู่นาน แล้วค่อยๆเงยพระพักตร์ขึ้น น�้าพระเนตรไหลนอง 
ต่อไปนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้ว เอามือกุมมือแม่ไว้ มือท่ีปั้นลูกจนได้เป็น
กษัตริย์ เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมือง ชีวิตลูก...แม่ปั้น พระองค์มองเห็น 
หวีปักอยู่ที่ผมแม่ ค่อยๆหวีผมให้แม่ หวี...หวี...หวี...หวีให้แม่สวยที่สุด  
แต่งตัวให้แม่สวยที่สุด...ในวันสุดท้ายของแม่

ทุกท่านได้เห็นกษัตริย์ยอดกตัญญู หาที่เปรียบมิได้อีกแล้ว แล้ว
เราละมีโอกาสตอบแทนบุญคุณบิดา มารดา แต่ท�าได้ดีพอรึยัง ถ้ายังขอให้
รีบท�า เพราะเวลาผ่านไปไวเหมือนสายน�้า ไม่มีวันหวลกลับคืน อย่ารอเวลา 
ขอให้ท�าทุกๆ วันท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตให้ดีและมีคุณค่ามากท่ีสุด จะได้ไม่ต้อง
มาเสียใจภายหลัง    

        : ข้อมูลอ้างอิง  หนังสือความรักของพ่อ 
               

พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู 
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ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ลงวันที่ 28 เมษายน 2557 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2557  

โดยก�าหนดให้ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นั้น บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้พิจารณา 

ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปี 2557 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู ้ที่ได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 2,263 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 

1,537,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนท่ีส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล 

– ปริญญาตรี และบุตรสมาชิกผู้ที่ขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน ทุนละ 500 บาท 

มีผู้ได้รับทุน 1,948 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 974,000 บาท

2. ทุนประเภทเรียนดี มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส่งใบสมัครขอรับทุนและมีผลการเรียนสูงสุดของปีการศึกษา 2556 แต่เนื่องจากในบางระดับ

การศึกษามีบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00 เกินจ�านวนทุนท่ีสหกรณ์ก�าหนด ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับบุตร

สมาชิกที่มีผลการเรียนดี สหกรณ์จึงมอบทุนเรียนดีให้กับบุตรสมาชิกที่มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00 ทุกคน

2.1  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ทุนละ 1,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 174 ราย  รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 261,000 บาท  

 - ระดับประถมศึกษา ป.1  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 54 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00  จ�านวน 34 ราย  

 - ระดับประถมศึกษา ป.2  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 64 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00  จ�านวน 35 ราย   

 - ระดับประถมศึกษา ป.3  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 54 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00  จ�านวน 32 ราย  

 - ระดับประถมศึกษา ป.4  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 48 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00  จ�านวน 18 ราย  

 - ระดับประถมศึกษา ป.5  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 61 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00  จ�านวน 30 ราย

 - ระดับประถมศึกษา ป.6  มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 57 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00  จ�านวน 25 ราย  

2.2 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ทุนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับทุน 68 ราย  รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 136,000 บาท 

 - ระดบัมธัยมศกึษา ม.1  มีผูย่ื้นขอรบัทนุการศกึษา จ�านวน 44 ราย ผูท่ี้ได้รบัทุนเรยีนด ีมคีะแนนเฉลีย่ระดบั 3.95 - 4.00 จ�านวน 14 ราย   

 - ระดบัมธัยมศกึษา ม.2  มีผูย่ื้นขอรบัทนุการศกึษา จ�านวน 50 ราย  ผูท่ี้ได้รับทุนเรียนด ี มคีะแนนเฉลีย่ระดบั 3.96 - 4.00 จ�านวน 10 ราย   

 - ระดบัมธัยมศกึษา ม.3  มีผูย่ื้นขอรบัทนุการศกึษา จ�านวน 47 ราย ผูท่ี้ได้รบัทุนเรยีนด ีมคีะแนนเฉลีย่ระดบั 3.97 - 4.00 จ�านวน 10 ราย  

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ประกาศการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2557 นั้น  บัดนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้พิจารณาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา ให้กับบุตรของสมาชิกท่ียื่นขอรับทุนมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยโอนเงิน 

เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ของสมาชิกที่บุตรได้รับทุนการศึกษา ในวันท่ี 8 กันยายน 2557 ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด  
ได้ที่ www.025798899.com

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  ประจ�าปี 2557
----------------------------

ประกาศผลทุนการศึกษาบุตรปี 2557
ทุนเรียนดี 283 ทุน ทุนส่งเสริมการศึกษา 1,948 ทุน
รวมจ่ายทุนมากกว่า 1,500,000 บาท   
โอนเข้าบัญชี 8 ก.ย. 57
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 - ระดบัมธัยมศกึษา ม.4  มีผูย่ื้นขอรบัทนุการศกึษา จ�านวน 38 ราย ผูท่ี้ได้รับทุนเรียนด ีมคีะแนนเฉลีย่ระดบั 3.95 - 4.00 จ�านวน 11 ราย  

 - ระดบัมธัยมศกึษา ม.5  มีผูย่ื้นขอรบัทนุการศกึษา จ�านวน 45 ราย ผูท่ี้ได้รับทุนเรียนด ีมคีะแนนเฉลีย่ระดบั 3.96 - 4.00 จ�านวน 13 ราย 

 - ระดบัมธัยมศกึษา ม.6  มีผูย่ื้นขอรบัทุนการศกึษา จ�านวน 37 ราย ผูท่ี้ได้รับทุนเรียนด ีมคีะแนนเฉลีย่ระดบั 3.82 - 4.00 จ�านวน 10 ราย  

2.3 ระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.1 – ปวช.3) ทุนละ 2,000 บาท มผีูไ้ด้รบัทนุ 14 ราย   รวมจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 28,000 บาท  

 - ระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.1) มีผูย่ื้นขอรบัทนุการศกึษา จ�านวน 8 ราย ผูท่ี้ได้รับทุนเรียนด ี มคีะแนนเฉลีย่ระดบั 3.55 - 3.86 จ�านวน 5 ราย   

 - ระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.2) มีผูย่ื้นขอรบัทนุการศกึษา จ�านวน 4 ราย ผูท่ี้ได้รับทุนเรียนด ี มคีะแนนเฉลีย่ระดบั 3.22 - 3.70 จ�านวน 4 ราย  

 - ระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.3) มีผูย่ื้นขอรบัทนุการศกึษา จ�านวน 7 ราย ผูท่ี้ได้รับทุนเรียนด ี มคีะแนนเฉลีย่ระดบั 3.50 - 3.93 จ�านวน 5 ราย   

2.4 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1 –ปวส.2) ทุนละ 2,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 6 ราย   รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท  

 - ระดบัอาชวีศกึษา (ปวส.1) มีผูย่ื้นขอรบัทนุการศกึษา จ�านวน 10 ราย ผูท่ี้ได้รบัทุนเรยีนด ี มคีะแนนเฉลีย่ระดบั 3.36 - 3.60 จ�านวน 5 ราย  

 - ระดบัอาชวีศกึษา (ปวส.2) มีผูย่ื้นขอรบัทนุการศกึษา จ�านวน 1 ราย   ผูท่ี้ได้รบัทุนเรยีนด ี มคีะแนนเฉลีย่ระดบั 3.76  จ�านวน 1 ราย  

2.5 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ 3,000 บาท มีผู้ได้รับทุน 21 ราย   รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท 

 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 1) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 39 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.75 - 4.00  

  จ�านวน 5 ราย

 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 2) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 23 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.68 - 4.96  

  จ�านวน 6 ราย 

 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 3) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาจ�านวน 30 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.88 - 3.95  

  จ�านวน 5 ราย

 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 4 ขึ้นไป) มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�านวน 33 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00  

  จ�านวน 5 ราย  

2.6  ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2556 ทุนละ 1,000 บาท มีผู้ได้รับทุน 18 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท

 

3. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้กับบุตรสมาชิกท่ีศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กท่ีต้องได้รับการดูแล 

เป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,000 บาท มีผู้ได้รับทุน  

14 ราย รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท 

                จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ.  2557 

 

   

                                                                                                 

        

                                                                      (นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์)                                   

                                                                   ประธานกรรมการด�าเนินการ

                                                            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด     
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ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557

 
เ ม่ื อ วั น ศุ ก ร ์ ที่  1 8 

กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา นาย
ค�ารณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัด
เพชรบุรี น�าคณะกรรมการ และ 
เจ้าหน้าที ่จ�านวน 25 ท่าน เยีย่มชม 
งานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และการด�าเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกในแต่ละด้าน และการจัดท�า
เอกสารประกอบการกู้เงินประเภทต่าง ๆ  โดยมีการตอบข้อซักถามกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะน�า 

ความรู้มาพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุด โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด และกรรมการท่านอื่น ๆ ร่วมให้การต้อนรับ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สกส. เยี่ยมชมระบบงาน สอ.ปม.
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557

เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี 17 กรกฎาคม 2557 ท่ีผ่านมา นายกงัวาล เนียมสวุรรณ  
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ�ากัด น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�านวน  20 ท่าน เยี่ยมชมงาน 
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และการด�าเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกด้านต่างๆ  
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบ 

ATM ของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั
 โดยม ี นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนนิการ  และกรรมการท่านอืน่ ร่วมให้การ
ต้อนรบั นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ และนายวิชิต สนธิวณิช ร่วมกัน บรรยาย
สรุปภาพรวมขององค์กร  

ผู้แทนสมาชิก หรือ สมาชิก รวบรวมใบสมัคร 
บัตร ATM Click CO-OP Card 30 บาท ต่อ 1 ชุด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดท�าบัตร ATM Click CO-OP Card 
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิก  ในการพัฒนาบัตร Click CO-OP Card ซึ่งมี
มาตรฐานเทียบเท่าบัตร ATM ของสถาบันการเงินต่างๆ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิก
สมทบ ใช้บัตร Click CO-OP Card เพิ่มขึ้น จึงสนับสนุนค่าใช้จ่าย ส�าหรับผู้แทนสมาชิก 
และสมาชิกที่เป็นผู้รวบรวมใบสมัครการท�าบัตร ATM Click CO-OP Card ส่งมาให้
ทางสหกรณ์ ชุดละ 30 บาท ต่อสมาชิก 1 ราย เมื่อสมาชิกท�าการเปิดใช้บัตร ATM 
Click CO-OP Card เป็นที่เรียบร้อย  สหกรณ์จะด�าเนินการโอนเงินให้กับผู้แทน
สมาชิก หรือสมาชิกที่เป็นคนรวบรวม

ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกที่สนใจจะช่วยเหลือสหกรณ์ในการส่งเสริมการใช้บัตร ATM Click CO-OP Card สามารถด�าเนินการรวบรวม 
ใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมแนบหนังสือน�าส่ง (รายชื่อผู้สมัครจากผู้แทนสมาชิกผู้รวบรวม)

เอกสารแนบ สำาหรับใช้ในการสมัครบัตร ATM Click CO-OP Card
· ใบสมัครท�าบัตร ATM Click CO-OP Card  สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.025798899.com
· ส�าเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
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1. พันต�ารวจเอก นายแพทย์ดนุกฤต กลัมพากร
 รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ารวจ จ�ากัด
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
 รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด
3. นายวินัย นิยโมสถ
 รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 แห่งประเทศไทย จ�ากัด
4. นายวิชิต สนธิวณิช
 ประธานกรรมการอ�านวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
5. นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ 
 กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด

และยังมีกีฬาสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในกลุ่มภาคี
สหกรณ์บางเขน สามารถเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาท่ีนึกถึง 
ส�าหรับปีหน้าเจ้าภาพเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ�ากัด  และสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ�ากัด จะสนุกและได้สาระแค่ไหน เรา
จะเก็บภาพมาฝากคะ 

             

ได้เวลาเวียนมาบรรจบกันอีกคร้ังหน่ึง ที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจากกลุ่ม
ภาคีสหกรณ์บางเขนต่างเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิด 

ประสบการณ์กันปีละครั้ง และรับทราบแนวนโยบายรวมถึงทิศทางการ 
ด�าเนินงาน ในปีนี้จัดสัมมนา ภายใต้ชื่อ “Cooperative Innovation 2014 ”  
จัดขึ้นที่ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่  
25 – 27 กรกฎาคม 2557  

ภาคีสหกรณ์บางเขน ได้เชื่อมโยงและขยายเครือข่ายสหกรณ์ได้
อย่างเข้มแข็ง รวมถึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในด้านการเงิน 
วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าของแต่ละองค์กร อันน�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง ความ
เจริญก้าวหน้าของสหกรณ์สมาชิกและขบวนการสหกรณ์อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ตลอดไป

การสัมมนากลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี  มีจุด
ประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์ในกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ปัจจุบันกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ประกอบด้วยสมาชิก
จ�านวน 14 สหกรณ์ ได้แก่   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร  
จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด, สหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด, สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์  
กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จ�ากัด

ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด เป็นเจ้า
ภาพร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด ภายในงานได้มีการบรรยาย 
เรื่อง การจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ 
แสงบางปลา ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด และ
มีการอภิปรายเรื่อง “นวัตกรรมการลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยมีผู้ด�าเนิน
รายการ คือ นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 
จ�ากัด พร้อมผู้ร่วมเสวนา  ประกอบด้วย

กระชับความสัมพันธ์กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
ณ รร.มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557
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“ พุทธวจน ”

ในปัจจุบัน ชาวพุทธส่วนใหญ่คิดว่าการท�าทานโดยการท�าบุญ 
ใส่บาตร หรอืการท�าทานให้กบัคนทีด้่อยโอกาสกว่าตนจะเป็นการส่ังสมบญุกศุล
ให้กับตนเอง อีกทั้งยังสามารถแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลดังกล่าวให้กับบุคคล 
ทีเ่ราเคารพซึง่ได้ล่วงลบัไปแล้ว บางท่านต้องเสียเงนิเสียทองเป็นอนัมากกบัการ
ท�าทานดังกล่าว ในฉบับนี้กองบรรณาธิการจึงได้น�าพระสูตรที่เกี่ยวกับผลแห่ง
ทานมาเผยแพร่ ด้วยจุดประสงค์ว่าต้องการให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจเกีย่วกับ
ค�าสอนของพระศาสดาและปฏิบัติเกี่ยวกับการท�าทานได้อย่างถูกต้องตรงจริง 
กบัทีพ่ระองค์ท่านได้ตรสัสัง่สอนไว้ ดงันี้

ผลแห่งทาน
คหบด ี! บคุคลให้ทานอนัเศร้าหมองหรอืประณตีกต็าม แต่ให้ทานนัน้โดย

ไม่เคารพ ไม่ท�าความนอบน้อมให้ ไม่ให้ด้วยมอืตนเอง ให้ของทีเ่หลอื ไม่เชือ่กรรม
และผลของกรรม ให้ทานทานนัน้ๆ บงัเกดิผลในตระกลูใดๆ ในตระกลูนัน้ๆ จิต
ของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภค
ผ้าอย่างดี ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภค
กามคุณ ๕ อย่างดี แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้  
คนท�างาน กไ็ม่เช่ือฟัง ไม่เง่ียหูฟัง ส่งจติไปทีอ่ืน่เสยี

ข้อน้ันเพราะเหตุไร ? ทั้งนี้เป็นเพราะ ผลแห่งกรรมที่ตนกระท�าโดยไม่
เคารพ

คหบดี ! บุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม แต่ให้ทานนั้น 
โดยเคารพ ท�าความนอบน้อมให้ ให้ด้วยมอืตนเอง ให้ของทีไ่ม่เหลอื เชือ่กรรมและ
ผลของกรรม ให้ทานทานนั้นๆ บังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูลนั้นๆจิตของ
ผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดี  
ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อย่างดี  
แม้บรวิารชนของผู้ให้ทานนัน้ คอื บตุร ภรรยาทาส คนใช้ คนท�างาน กเ็ชือ่ฟังดี 
เงีย่หฟัูง ไม่ส่งจติไปทีอ่ืน่

ข้อนัน้เพราะเหตไุร ? ทัง้นีเ้ป็นเพราะผลของกรรมทีต่นกระท�าโดยเคารพ
คหบด ี ! เรือ่งเคยมมีาแล้ว มพีราหมณ์ชือ่เวลามะ พราหมณ์ผูน้ัน้ได้ให้

ทานเป็นมหาทานอย่างนี้ คือได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาด
รปิูยะเตม็ด้วยทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดส�ารดิเตม็ด้วยเงนิ ๘๔,๐๐๐ ถาด ให้ช้าง 
๘๔,๐๐๐ เชอืก มเีครือ่งประดบัล้วนเป็นทอง มธีงทอง คลมุด้วยข่ายทอง ให้รถ 
๘๔,๐๐๐ คนั หุม้ด้วยหนงัราชสห์ี หนงัเสือโคร่ง หนงัเสือเหลอืง ผ้ากมัพลเหลอืง 
มเีครือ่งประดับล้วนเป็นทอง มธีงทอง คลมุด้วยข่ายทอง ให้แม่โคนม ๘๔,๐๐๐ ตวั 
มนี�า้นมไหลสะดวกใช้ภาชนะเงินรองน�า้นม ให้หญงิสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดบัด้วย

แก้วมณแีละแก้วกณุฑล ให้บลัลงัก์ ๘๔,๐๐๐ ที ่ลาดด้วยผ้าโกเชาว์ ลาดด้วยขน
แกะสขีาว เครือ่งลาดมสีณัฐานเป็นช่อดอกไม้ มเีครือ่งลาดอย่างดที�าด้วยหนังชมด 
มเีครือ่งลาดเพดาน มหีมอนข้างแดงทัง้สอง ให้ผ้า ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เป็นผ้าเปลือกไม้ 
ผ้าแพร ผ้าฝ้าย เนือ้ละเอยีดจะป่วยกล่าวไปไยถงึข้าว น�า้ ของเคีย้ว ของบรโิภค
เครือ่งลบูไล้ ทีน่อน ไหลไปเหมอืนแม่น�า้

คหบด ี ! ท่านพงึมคีวามคดิอย่างนีว่้า สมยันัน้ผูอ้ืน่ไม่ใช่เวลาพราหมณ์ 
ผูท้ีใ่ห้ทานเป็นมหาทานนัน้

คหบดี ! แต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้ สมัยนั้น เราเป็นเวลามพราหมณ์  
เราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทาน ก็ในทานนั้น ไม่มีใครเป็นพระทักขิเณยยบุคคล 
ใครๆ ไม่ช�าระทกัขณิานัน้ให้หมดจด

คหบดี ! ทานที่บุคคลถวายให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)  
ผูเ้ดยีวบรโิภค มผีลมากกว่าทานทีเ่วลามพราหมณ์ให้แล้ว

ทานที่บุคคลถวายให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่า ทานท่ี
บคุคลถวายให้ท่านผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิ๑๐๐ ท่านบรโิภค

ทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่า ทานท่ี
บคุคลถวายให้พระสกทาคาม ี๑๐๐ ท่านบรโิภค

ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่า ทานท่ี
บคุคลถวายให้พระอนาคาม๑ี๐๐ ท่านบรโิภค

ทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภค มีผลมากกว่า 
ทานทีบ่คุคลถวายให้พระอรหนัต์ ๑๐๐ รปูบรโิภค

ทานทีบุ่คคลถวายให้พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าบรโิภค มผีลมากกว่า 
ทานทีบ่คุคลถวายให้พระปัจเจกพทุธเจ้า ๑๐๐ รปูบรโิภค

ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค มีผล
มากกว่าทานทีบ่คุคลถวายให้พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าบรโิภค

การทีบ่คุคล สร้างวหิารถวายสงฆ์ผูม้าจากจาตรุทศิมผีลมากกว่า ทานท่ี
บคุคลถวายให้ภกิษสุงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประมขุบรโิภค

การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็น
สรณะ มผีลมากกว่า ทานทีบ่คุคลสร้างวหิารถวายสงฆ์ อนัมาจากจาตุรทิศ

การทีบ่คุคลมจีติเลือ่มใสสมาทานสกิขาบท คอืงดเว้นจากปาณาตบิาต ฯลฯ  
จากการดืม่น�า้เมา คอืสุราและเมรยัอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความประมาท มผีลมากกว่า
การทีบ่คุคลมจีติเลือ่มใสถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ

การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม มีผล
มากกว่า การทีบ่คุคลมีจติเล่ือมใสสมาทานสิกขาบท คอื งดเว้นจากปาณาตบิาต ฯลฯ

และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือ  
มีผลมากกว่า การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดม 
ของหอม

นวก. อ�. ๒๓/๔๐๕/๒๒๔.__
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สมาชิกสหกรณ์หลายคนอาจมีข้อสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับระบบการเงินของสหกรณ์ว่าแตกต่าง ไปจากการบริหารการเงิน
ขององค์การธุรกิจทั่วไป เช่น ท�าไมเป็นสมาชิกต้องมีการถือหุ้นรายเดือน  ท�าไมสหกรณ์จึงต้องมีการเฉล่ียคืน  เป็นต้น  ซึ่งสหกรณ์
เป็นวิสาหกิจที่มีลักษณะพิเศษบางประการที่สะท้อนมาจากลักษณะขององค์การแบบสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์ที่ถือปฏิบัติกันทั่วโลก 
ลักษณะเหล่านี้จะมีผลต่อการบริหารการเงินของสหกรณ์โดยตรง และท�าให้การบริหารการเงินของสหกรณ์มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไป
จากการบริหารการเงินขององค์การธุรกิจทั่วไป ลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย    

1.  สหกรณ์เป็นองค์การของสมาชิกซ่ึงเป็นท้ังเจ้าของ (ผู้ลงทุน) และผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ในเวลาเดียวกัน หรือเป็นองค์การท่ีต้ังข้ึน 
เพื่อบริการตนเอง จึงเป็นวิสาหกิจที่ไม่ได้มุ่งหาผลก�าไรแต่เพื่อบริการตนเอง  อย่างไรก็ตามผลก�าไรจากการประกอบการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากการใช้นโยบายราคาตลาด  และสหกรณ์ก็มีวิธีการเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกผู้ใช้บริการตามสัดส่วนที่สมาชิกท�าธุรกิจกับสหกรณ์           

2.  ผลตอบแทนที่ให้แก่ทุนเรือนหุ้นมีอัตราจ�ากัด ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ทั่วโลก ตามหลักการสหกรณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ค่านิยมทางสหกรณ์ ที่เป็นปรัชญารากฐานความคิดทางสหกรณ์ที่ส�าคัญ เพื่อป้องกันสภาพนายทุนมิให้เกิดขึ้นในวิสาหกิจสหกรณ์  
และป้องกันการเข้าครอบง�ากิจการสหกรณ์ของผู้ที่ไม่ต้องการใช้บริการ แต่ใช้อ�านาจเงินเข้ามาครอบง�ากิจการโดยผ่าน 
การลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง นอกจากนั้นหุ้นของสหกรณ์ยังมีมูลค่าคงที่ตามราคาที่ตราจดทะเบียนไว้ (หุ้นละ 10 บาท) และ
ออกจ�าหน่ายให้สมาชิกโดยไม่จ�ากัดจ�านวน

3.  ลักษณะของสหกรณ์ที่เป็นวิสาหกิจบริการตนเอง สมาชิกจึงมีหน้าที่โดยตรงในการให้ทุนแก่สหกรณ์โดยการถือหุ้น และการ
ฝากเงิน  และมีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาใช้เงินทุนเหล่านั้นในทางที่จะเกิดประโยชน์โดยรวมโดยผ่านที่ประชุมใหญ่ 

4.  สหกรณ์เป็นวิสาหกิจเฉพาะ  ที่ผลประโยชน์ทั้งหมดเป็นของสมาชิก ดังนั้นสหกรณ์จึงจ�าเป็นต้องมีวิธีการในการรักษา
อ�านาจการควบคุม และการตัดสินใจทางการเงินไว้ในมือของสมาชิกเท่านั้นโดยผ่านที่ประชุมใหญ่ ดังนั้นหุ้นของสหกรณ์จึงไม่มีการโอน
ให้บุคคลภายนอก แต่สหกรณ์จะใช้สิทธิ์เป็นล�าดับแรกในการรับโอน (ซื้อ) หุ้นของสมาชิกที่ประสงค์จะขายเพื่อรักษาอ�านาจการควบคุม
กิจการไว้ในมือสมาชิก

5.  สหกรณ์ต้องเป็นองค์การที่มีความเป็นอิสระเพื่อสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้ ดังนั้นการด�าเนินการใด ๆ ที่จะต้องมีข้อ
ผูกพันกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนใด ๆ สหกรณ์จะต้องด�าเนินการโดยมั่นใจว่าจะไม่ถูกครอบง�าจนท�าให้สูญเสีย
ความเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผูกพันหรือพันธะที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น การก่อหนี้ เป็นต้น

ในการจัดการการเงินของสหกรณ์น้ัน ผู้มีส่วนท�างานใกล้ชิดกันมากคือคณะกรรมการด�าเนินการ ท่ีจะต้องก�ากับกิจการให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ และอยู่ในกรอบหลักการของสหกรณ์ และต้องค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และความต้องการของสมาชิกเป็นส�าคัญ 
กับฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่เป็นผู้ปฎิบัติงานประจ�าวัน และรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการด�าเนินการทราบเป็นระยะๆ  
โดยข้อเท็จจริงฝ่ายจัดการจะมีความใกล้ชิดกับการจัดการทางการเงินค่อนข้างมาก และจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับรู้สภาพทางการเงินของ
สหกรณ์

จากลักษณะพิเศษทางการเงินดังกล่าว จะเห็นว่าสหกรณ์มุ่งเน้นที่สมาชิกเป็นส�าคัญ  ดังนั้นสมาชิกสหกรณ์จึงมีความส�าคัญ
ต่อความส�าเร็จ หรือความล้มเหลวของสหกรณ์เป็นอย่างมาก สมาชิกเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าของสหกรณ์ จึงต้องควบคุมดูแลกิจการของ
สหกรณ์ด้วย สมาชิกต้องสนใจใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านเข้าไปมีส่วนในการด�าเนินงานของสหกรณ์ และท�าธุรกิจกับสหกรณ์
อย่างแข็งขันด้วยความสามัคคี สหกรณ์จึงจะเจริญก้าวหน้า หากสมาชิกไม่มีส่วนร่วม สหกรณ์ก็จะประสบความล้มเหลวในที่สุด

อ้างอิง :  นุกูล  กรยืนยงค์ 

ลักษณะพิเศษของระบบการเงินสหกรณ์
สุภาพ  ค�าแฝง  กรรมการด�าเนินการ
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สหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์อาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการด�าเนินการ สอ.ปม.

ราชอาณาจักรไทย 
(Kingdom of Thailand)

ฉบับท่ีแล้วได้กล่าวถึงเหตุการณ์ของสหกรณ์ไทยในช่วงของการริเร่ิม 
การก่อร่างสร้างแนวคิด จากแนวคิดท่ีจะช่วยเหลือชาวนาผู้ยากไร้ น�ามาสู่การหา 
แนวทางในการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนได้เชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ 
ค�าแนะน�า ซ่ึงนับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นอย่างไม่เป็นทางการของการสหกรณ์ใน
ประเทศไทย เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2457 นับเน่ืองถึงปัจจุบันก็ร่วม
หน่ึงศตวรรษพอดี ในฉบับน้ีจะน�าเสนอการขยายแนวความคิดและการด�าเนินงาน
ด้านสหกรณ์ในประเทศไทยให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือศึกษาว่าจากวันท่ีเมล็ด
ความคิดดังกล่าวได้แตกหน่อ เติบใหญ่ขยายก่ิงก้านสาขาจนถึงปัจจุบันต้องฝ่าฟัน
อะไรมาบ้าง 

ช่วงเร่ิมต้นของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยน้ัน บรรดาเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายปกครองช้ันผู้ใหญ่ เช่น อุปราช สมุหเทศาภิบาล ยังไม่ทราบเร่ืองการสหกรณ์ 
กันมากนัก จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องให้ความรู้ในหลักและวิธีการสหกรณ์กับ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองก่อน จึงได้มีการจัดประชุมสมุหเทศาภิบาล ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์  
เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2458 ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นในการด�าเนินงานเพ่ือชักน�าการ
สหกรณ์มาสู่ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ในคร้ังน้ันกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
จึงได้เชิญบรรดาอุปราชและสมุหเทศาภิบาล มาปรึกษาหารือและช้ีแจงถึงแนวคิด
ด้านสหกรณ์ว่า จะมีโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดต้ังสหกรณ์ข้ึนได้เป็นผลส�าเร็จ
ในท้องท่ีมณฑลต่างๆ ได้หรือไม่ประการใด ในเบ้ืองต้นคาดหวังเพียงแต่จะทดลอง 
จัดต้ังในท้องท่ีท่ีพร้อมและมีโอกาสประสบความส�าเร็จมากท่ีสุดสัก 2 แห่งก่อน  
เม่ือเห็นมีโอกาสท่ีจะเป็นไปได้และเป็นผลดีจึงจะขยายให้กว้างขวางออกไปและเพ่ือให้ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองได้มีความเข้าใจเร่ืองสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์
จึงได้ท�าหนังสือช่ือ “สหกรณ์” แจกจ่ายแก่ผู้ท่ีมาประชุมและแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต่าง ๆ ด้วย โดยหนังสือเล่มน้ี พระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ทรงนิพนธ์
ข้ึนด้วยความช่วยเหลือแนะน�าของนาย เจ. เอ. เคบิล (J. A. CABLE) ท่ีปรึกษากรม
พาณิชย์และสถิติพยากรณ์ 

ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้แต่งตั้งอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์เป็น 
นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้มีอ�านาจด�าเนินการจัดตั้งและรับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว
ปัญหาต่อไปกค็อื จะเริม่ต้นในการจดัตัง้สหกรณ์ขึน้ในจงัหวดัใดก่อนจงึจะเหมาะสม
และมลีูท่างทีจ่ะขยายงานให้แพร่หลายต่อไปได้ ซึง่ในทีส่ดุกต็กลงว่าจะจดัตัง้สหกรณ์
เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรบางต�าบลในท้องทีจ่งัหวดัพษิณโุลกเป็นการทดลองก่อน เหตุ
ที่เลือกจังหวัดพิษณุโลกในจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรก เนื่องจากการส�ารวจในขณะนั้น
พบว่า ฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรค่อนข้างยากจน ทั้งยังมีราษฎรเริ่มมาก่อร่าง
สร้างตนท�ามาหากินใหม่ เพราะทางภาคเหนือยังมีที่ว่างพอจับจองท�านาได้อีกมาก 
ถ้าหากราษฎรกลุม่นีม้ทีนุในการประกอบอาชีพกจ็ะต้ังเนือ้ต้ังตัวได้เรว็ข้ึน และจะได้ 
ช่วยชักน�าราษฎรจังหวัดอื่นที่อยู่หนาแน่นให้ออกไปท�าการหักร้างถางพงท�ากิน 
ต่อไปด้วย ประการส�าคัญท่ีสุดคือได้รับการสนับสนุนสนใจจากฝ่ายบ้านเมืองเป็น
อย่างมาก ซึ่งในหนังสือ 50 ปีของการจัดตั้งสหกรณ์ได้เขียนไว้ในประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ไว้ตอนหนึ่งว่า “การริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์หาทุนในจังหวัด
พิษณุโลกเป็นแห่งแรกนั้น พระยาสุรบดินทร์ สุรินทร์ฤาไชย (พร จารุจินดา)  
สมหุเทศาภบิาลมณฑลพษิณโุลก เป็นผูส้นใจในงานสหกรณ์และได้ร้องให้จัดตัง้เป็น
ตัวอย่างในจงัหวัดพษิณโุลกก่อน”

หลังจากได้มีการส�ารวจพ้ืนท่ีและฐานะเศรษฐกิจของราษฎร ท้ังได 
ต้ระเตรียมหาเงินทุน จากแบงค์สยามกัมมาจล (ปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์) 
และทางราชการเห็นว่าควรจะต้องได้มีการท�าให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนด้วย ท้ังยังเห็นว่าการจะให้สหกรณ์ท่ีจะต้ังข้ึนน้ี มีกฏหมายโดยเฉพาะน้ัน
ยังไม่สมควร เพราะไม่ทราบว่าจะมีผลเป็นอย่างไร จึงให้ใช้พระราชบัญญัติสมาคม 

ท่ีมีอยู่แล้วโดยอนุโลม แต่ปรับปรุงใหม่เพ่ือให้สามารถคุ้มครองและสามารถจด
ทะเบียนสหกรณ์ท่ีจะต้ังข้ึนใหม่ได้ จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเพ่ิมเติม 
สมาคม พ.ศ. 2459 จากน้ันได้มีการรับจดทะเบียนสหกรณ์ข้ึนเป็นคร้ังแรก  
เลขทะเบียนท่ี 1/1 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2459 ได้ช่ือว่าสหกรณ์วัดจันทร์  
ไม่จ�ากัดสินใช้ ต้ังอยู่ในท้องท่ีต�าบลวัดจันทร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์
วัดจันทร์ ไม่จ�ากัดสินใช้เม่ือแรกต้ัง มีสมาชิก 16 คน มีรายนามดังต่อไปน้ี

1. ก�านันชุ่ม ใจสุกใส 9. นายกร่าง ทับผึ้ง
2. นายกริบ ดีรักษา 10. นายยอด สานุ่ม
3. นายชิด นาดอภิ 11. นายวิง มีพยุง
4. นางบุญ เกษน้อย 12. นายแป๊ะ มีพยุง
5. นายบุญ ดีรักษา 13. นายบุญ เกษน้อย
6. นายเอม ปานภู่ 14. นายหลี เยน่า
7. นายสาน สานุ่ม 15. นายพราม
8. นางสัง มีพยุง 16. นายแต้ม จั่นตอง

ซ่ึงในจ�านวน 16 ท่านน้ี ผู้ซ่ึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือ 
ขอจดทะเบียนสหกรณ์ 10 ท่าน คือ

1. ก�านันชุ่ม อายุ 53 ปี 6. นายสาน อายุ 34 ปี
2. นายชิด อายุ 23 ปี 7. นายพราม อายุ 29 ปี
3. นายกริบ อายุ 38 ปี 8. นายแต้ม อายุ 27 ปี
4. นายบุญ อายุ 44 ปี 9. อ�าแดงบุญ อายุ 55 ปี
5. นายเอม อายุ 56 ปี 10. นายบุญ อายุ 45 ปี

ท้ัง 10 ท่านน้ี คือ กรรมการสหกรณ์ชุดแรกของสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ�ากัด
สินใช้ (ในสมัยน้ันน่ันเอง) ทุนด�าเนินงานเม่ือแรกต้ังจ�านวน 3,080 บาท (สามพัน
แปดสิบบาทถ้วน)

ส่งท้ายฉบับน้ีสรุปได้ว่าจากแนวคิดท่ีจะช่วยเหลือชาวนาผู้ยากไร้ น�ามาสู่
การหาแนวทางในการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จนในท่ีสุดก็ค่อยๆ พัฒนาเติบโตข้ึน 
ปัจจัยความส�าเร็จหลักผู้เขียนสรุปได้ว่าเกิดจากความมุ่งม่ันและการวางแผนท่ีดี โดย
เฉพาะการค่อยๆขยายแนวความคิดให้กับบุคคลท่ีมีบทบาทท่ีจะสามารถขับเคล่ือน
สังคมและการพยายามแสวงหาบุคคลท่ีมีความคิดในแนวทางเดียวกัน เพ่ือมาร่วมกัน 
พัฒนาส่ิงท่ียังเป็นเพียงอุดมการณ์ท่ียังไม่เห็นภาพท่ีชัดเจนในขณะน้ันให้สามารถเกิดข้ึน 
อย่างเป็นรูปธรรมได้ ในฉบับหน้าจะมากล่าวถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมของสหกรณ์แห่ง
แรกของประเทศไทยและบทสรุปในระยะเร่ิมแรก โปรดติดตามต่อนะครับ

อ้างอิง  http://www.phitsanulok.go.th/proi/watjun.htm

ค�าถาม.. นวัตกรรมรักษ์ป่า ที่สหกรณ ลดการใช้กระดาษ สามารถ 
ช่วยลดการตัดต้นไม้เดือนละกี่ต้น ปีละกี่ต้น
ผู ้ ใดตอบถูกรับรางวัล เชตแก้วจาก Ocean 
Glass ชุดละ 1 เช็ต เช็ต 1 มี 6 ใบ สหกรณ ์
จะจับฉลากหาผู ้ที่ตอบค�าถามที่ถูกต ้องและ
รวดเร็วเท่านั้น จ�านวน 3 ชุด สมาชิกสามารถส่ง 
ค�าตอบมาได้ที่ Email: forestcoop@gmail.com 
หมดเขตส่งค�าตอบวันศุกร ที่ 31 ตุลาคม 2557 
(แอบใบ้ให้นิดนึงว่า ค�าตอบค้นหาได้ที่ www.025798899.com)

›› มุมนี้มีรางวัล ‹‹ ฉบับที่ 171 



10

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 31  กรกฎาคม  2557 30  มิถุนายน  2557

จ�านวนสมาชิก 13,316 13,300 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 14,246 14,113 

สินทรัพย์รวม 12,242,532,712.76 12,005,870,773.76

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 222,564,611.58 189,297,062.41 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 886,963,280.24 753,382,087.14 

เงินลงทุนระยะส้ัน 263,181,620.00 263,933,020.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 81,000,879.93 80,268,741.70

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 15,291,029.50 14,767,122.75 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,016,205,855.44 6,018,179,689.49 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 134,997,401.30 130,275,326.60 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 900,551,713.15 891,133,566.05 

เงินลงทุนระยะยาว 3,622,451,636.83 3,563,951,967.69 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,555,687.84 10,798,478.98 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 82,185,330.21 82,626,208.80 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6,396,357.66 7,070,193.07 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 7,318,426,375.63 7,162,562,465.11

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,154,000,000.00 1,096,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,357,586,095.85 4,325,318,881.41

เงินรับฝากออมทรัพย์ 429,733,857.53 434,148,302.60 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,028,425,368.08 2,996,139,480.64 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 676,035,888.52 673,711,350.24 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 161,690,616.45 160,278,598.22 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 59,462,024.81 58,802,809.25 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,238,340.46 2,238,340.46 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,758,900,632.05 1,692,744,440.53

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 109,325,168.48 107,641,823.40 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,607,929,923.18 1,541,574,854.85 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 34,254,516.16 36,368,904.81 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 7,391,024.23 7,158,857.47 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 17,131,011.37 16,477,918.60 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,896,986.36 15,109,574.57 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,911,650.00 16,911,650.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,753,418,867.54 4,702,175,958.40

ทุนเรือนหุ้น 4,193,100,340.00 4,159,219,300.00 

ทุนส�ารอง 403,545,505.32 403,545,505.32 

ทุนสะสม 78,208,903.27 78,595,303.27 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 78,564,118.95 60,815,849.81 

รายได้ 345,961,964.91 295,094,253.87

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 256,612,785.80 218,302,003.90 

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 13,235,823.89 11,108,774.25 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 72,440,780.94 59,492,758.52 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 2,416,461.33 2,243,473.73 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 1,256,112.95 3,947,243.47 

ค่าใช้จ่าย 175,274,495.32 153,961,903.62

ดอกเบ้ียจ่าย 141,439,550.15 125,270,926.87 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 33,834,945.17 28,690,976.75 

ก�าไรสุทธิ 170,687,469.59 141,132,350.25

เพียงกรอกชื่อ - ที่อยู่ 
เบอร์มือถือ อีเมล์ ชัดเจน

ลุ้นกระเป๋าเดินทางฟรี!!
ส่งก่อน ลุ้นก่อน
ขณะนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รับชิ้นส่วนข้อมูล
ของสมาชิกที่ส ่งกลับมายังสหกรณ์ 
แต่เนื่องจากมีสมาชิกบางท่าน กรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน จะท�าให้หมดสิทธิ์
ในการจับฉลากได้ 

ท ่านสามารถดาวน ์ โหลด 
แบบฟอร ์ม ส�าหรับการกรอกชื่อ  
ที่อยู ่  เบอร ์มือถือ และอีเมล ์ ทาง  
www.025798899.com และส่งกลับ
มาให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยไม่ต้องติดแสตมป์ 
หมดเขตส่งแบบฟอร์ม เดอืนตลุาคม 2557 (สมาชกิ 1 ท่านติ่ 1 สทิธิเ์ท่านัน้                                                                                                                         
(ขอสงวนสิทธิ์รางวัลส�าหรับท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน  
ตัวบรรจง เท่านั้น)
จับรางวัล เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 รางวัล จ�านวน 3 เดือน ดังนี้

● ครั้งที่ 1 จับฉลากวันที่ 28 สิงหาคม 2557
● ครั้งที่ 2 จับฉลากวันที่ 25 กันยายน 2557
● ครั้งที่ 3 จับฉลากวันที่ 30 ตุลาคม 2557 
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ผ่านพ้นไปด้วยดีกับโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกกลุ่มจังหวัดตาก 
กลุ่มจังหวัดล�าปาง และกลุ่มจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความรู้ รับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะ และ 
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการใช้บรกิารต่างๆ เพือ่น�ามาพฒันาปรบัปรงุ บรกิารในทกุ ๆ ด้าน  
รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายกลุ ่มสมาชิกและผู ้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง ส่งเสริม 
ความรู้ในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

ซึ่งมีผู ้แทนสมาชิก และสมาชิก 
เข้าร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ทมีงาน 
ทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไป 
เห็นแล้วชื่นใจเหลือเกิน

มาเส้นทางภาคเหนือครั้งนี้ กรรมการและเจ้าหน้าที่ ต้องท�างานหนักแข่งกับเวลามากครับ 
มีสมาชิกมาล้นหลามเกือบ 549 คน ท�าให้เราหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง วันสุดท้ายไปศูนย์ประสานงาน
ป่าไม้อุตรดิตถ์ พบปะสมาชิก ก่อนกลับกรุงเทพ เก็บความประทับใจและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ 
สมาชิกมาพิจารณา เพื่อสร้างประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและ 
ผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็งต่อไป โดยกิจกรรมสัญจรครั้งนี้ มีการรับสมัครสมาชิกใหม่ เปิดบัญชีเงินฝาก  
และรับฝากเงิน รวมทั้งท�าบัตรสหกรณ์ (ATM Click Coop) แนะน�าความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์
ของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับความสะดวก และตอบสนองความต้องการให้สมาชิกให้มากที่สุด โดยสหกรณ์
จะจัดสัญจรครั้งที่ 2 วันที่ 18- 20 สิงหาคม 2557  ณ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร ,ส�านักงานทสจ.ระนอง 
และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองนาคา แล้วพบกันคะ

 
 

     

ทางสหกรณ์ต้องขอขอบคุณผู้แทนสมาชิก ที่มีความมุ่งมั่น ประสานงานกับสมาชิก เพื่อท�าให้โครงการกิจกรรมสัญจรพบสมาชิก ส�าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดตาก ราชพฤกษ์ กลุ่มจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาชิกทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก 
ครั้งท่ี 1 ประจ�าปี 2557 



ท้ังนี้จ�านวนเงินฝากอยู่ระหว่างเดือนละ 100 บาท สูงสุด 
ไม่เกิน 3,000 บาท

- การถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่
ได้อีก 1 ครั้ง

- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 
30 มิ.ย. และ 31ธ.ค.    

3. ออมทรัพย์พิเศษ ป ัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี

- เปิดบัญชีขั้นต�่า 2,000 บาท
- ฝากโดยหักจากเงินเดือน หรือ

เงินบ�านาญได้
- ถอนท่ีสหกรณ์ได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง 

คิดค่าธรรมเนียม 1% ของยอดถอน ขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 300 บาท
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มี.ค.  30 มิ.ย.  30 ก.ย.  31 ธ.ค.  

แต่หากยอดฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน

ในเดือนกันยายนของทุกปีเป็นเดือนที่สมาชิกเกษียณอายุ 
ราชการ หลายท่านมีการวางแผนทางด้านการเงินเพื่อต้องการ 
ผลตอบแทนท่ีคุ ้มค่าโดยให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด หรือปราศจาก 
ความเส่ียง สหกรณ์มีทางเลือกในการออมเงินให้กับสมาชิก โดยได้รับ 
ผลตอบแทนสูงและปราศจากความเสี่ยง คือ การเปิดบัญชีเงินฝาก 
กับสหกรณ์ ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งมี 3 ประเภทบัญชี ดังนี้

1. บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข สิทธิพิเศษส�าหรับสมาชิก
เกษียณอายุราชการได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีประเภทอื่น ปัจจุบัน
อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี 

- รับฝากเฉพาะเงินบ�าเหน็จ บ�านาญ 
กบข. กสจ. บ�าเหน็จด�ารงชีพหรือเงินที่ได้รับ
จากทางราชการอื่น ๆ                   

- เปิดบัญชีขั้นต�่า 100 บาท                                          
- สามารถฝากรายเดือนโดยหักจากเงินบ�านาญได้
- ถอนที่สหกรณ์เมื่อใดก็ได้
- จ่ายดอกเบ้ียทุกวันที ่

30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.

2. ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี

- เปิดบัญชีขั้นต�่า 100 บาท  
- ฝากโดยหักจากเงินเดือน หรือเงิน

บ�านาญ เพิ่มหรือลดจ�านวนเงินฝากรายเดือนได้ 

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

มุมนี้มีคำาตอบ โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


