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 เมื่อพูดถึงสิ่ ง ท่ี เป นประโยชน 
ตอมวลสมาชิก สําหรับสหกรณออมทรัพย
กรมปาไมของเรา คือสิ่งที่คณะกรรมการ
ดําเนินการตลอดจนเจาหนาที่ทุกคน ได
ตระหนัก และพรอมใหความสําคัญกับ
สมาชิก
 สหกรณอยากมอบสิ่งดีๆ ใหกับ
“สมาชิกและสมาชิกสมทบ” ไมวาเปน
ขาราชการหรือลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ ลกูจางช่ัวคราว บคุคลในครอบครวั
ฯลฯ ไดเปนสวนหนึง่ของสหกรณออมทรพัย
อยางนอยก็อบอุนทามกลางเพือ่นพองนองพี่ 
เปนศูนยกลางพบปะกัน เปนครอบครัว
สหกรณ..เอ้ืออาทรกัน..นอกจากจะไดรับ
ความอบอุนแลว สมาชกิจะไดรับผลตอบแทน
จากการเปนสมาชิกหลากหลายรูปแบบ
ไมวาจะเปน 
  เงินคาหุ น ซึ่งสมาชิกมีสิทธิ
ซื้อหุนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน
สมาชิก เงินคาหุน ถือวาเปนการ ฝกวินัย
การออมทรัพยที่ดี ไมผลัดวันประกันพรุง
ตองฝากทุกเดือนแนนอน ใครไมมีเงินออม
ดานอื่น ก็เงินหุนนี่แหละ!! เปนมรดกให
ตัวเองยามเกษียณได 
  สหกรณสงเสริมการออมทรัพย
ใหกับสมาชิกทุกคน โดยใหสมาชิกทุกคน
เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ
เพื่อใหทุกคนออมตอเดือน ๆ ละ 100 บาท
ขึ้นไป เปนเงินออมในอนาคต ใชเมื่อยาม
ขัดสน 
  สิทธิกู เงินดอกเบ้ียตํ่า กูเงิน
ยามขัดสน 
  สทิธฝิากเงนิดอกเบีย้สงู มอีตัรา
ดอกเบีย้สงูกวาสถาบันการเงนิอืน่ฝากไดทนัที
ที่สมัครสมาชิก...มั่นคงอุนใจ ออมเงินไวกับ
สหกรณ
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ที่ปรึกษา
นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท

หัวหนากองบรรณาธิการ
นางวรียพรรณ โหมดเทศ

กองบรรณาธิการ
นางสาวสายพิน จิตตสมสุข
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตตประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธุ
นางกุลพรภัสร สุพรมพันธุ

Ê Ò Ã ºÑ Þ

  สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิก 
  สิทธิประโยชนสมาชิกเกษียณ
อายุราชการ
  สิท ธิรับทุนส วัสดิการ เพื่ อ
สงเสริมการเรียนรู  และทุนสงเสริมการ
ศึกษาของสมาชิก และสิทธิอ่ืนๆ อีกมาก
สวัสดิการมากมายครอบคลุมทุกชวงชีวิต
 หลายทานที่สนใจมาสมัครสมาชิก
และสมาชิกสมทบ มองวาการกรอกเอกสาร
การสมัครยาก ไม รู จะเริ่มต นอย างไร
ชําระเงนิดวยวิธีไหน วารสารฉบบัน้ี สอ.ปม.
จึงทําตัวอยางการกรอกใบสมัครมาใหทาน
ไดเปนแนวทางในการกรอกขอมูล การเปน
สมาชิกสหกรณ คงไมไดมีดีแคการกูเงิน
แตสหกรณยังสอนใหรูจักความพอเพียง
การออมเงิน และความเอื้ออาทรตอกัน
หลายทานทําไดเพียงสองขอคือ หาเงิน
และใชเงิน แตไมเคยสัมผัสคําวาออมเงิน
คืออะไร คนสวนใหญมองในแงดีวา มีงานทํา
มีเงินเดือนทุกเดือนทําไปเรื่อยๆเงินเดือน
ก็จะเพ่ิมมากขึ้นแตลืมมองอีกดานหน่ึงวา
เราก็ตองอายุมากข้ึนทุกวันอาจเจ็บปวย
ไมสามารถทํางานได หรือบริษัทมีปญหา
อาจลดพนักงาน เราก็มีสิทธิตกงานได 
งานใหมก็ใชวาจะหาไดทันควัน ชวงนั้น
จะทําอยางไรถาไมมีเงินเก็บไวบาง วงจร
ของชีวิตคนเราจะไปอีกไกล และตลอด
เสนทาง..เงินเปนปจจัยสําคัญพอสมควร
ทีเดียวที่จะพาชีวิตเราดําเนินไปอยางมี
ความสุข คงไมมีเหตุผลอะไรที่จะตองรอ
เรามาตัดสินใจออมกันตั้งแตวันนี้ดีกวา 
ไมมีคําวาสายสําหรับการเริ่มตนออม
ในขณะที่ยังมีรายไดอยู แตอาจจะตอง
หนักหนอยกวาจะถึงเปาหมาย เริ่มชา
แต ก็ยั งดีกว าไม  ได  เริ่ม และเพื่อให 
บรรลุ เป  าหมายการออมคงต องใช 
กฎ เหล็ กกันหน อยจะได  เป  นกติ กา
ชวยใหเราไปถึงดวงดาว

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ขอเชิญมา
สมัครสมาชิก

มาเป็นครอบครัวสหกรณ์
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ã¤ÃºŒÒ§ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡-ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·ºä´Œ

ÊÁÒªÔ¡
ขาราชการ-ลกูจางประจาํ หรอืขาราชการ หรอืลกูจางประจาํ
ที่เกษียนอายุราชการ
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
 กรมปาไม  
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
 กรมทรัพยากรนํ้า
 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
 เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ผูเคยเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
 ผูโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณอื่น (โดยเปนขาราชการ

 หรือลูกจางประจําสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดลอม)

ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º 
 เปนพนักงานราชการ, ลูกจางชั่วคราวรายเดือน,

 ลูกจางชั่วคราวรายวัน, พนักงานจางเหมาบริการ 
 หรือตําแหนงที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่ปฏิบัติงาน
 ในทํานองเดียวกันของส วนราชการในสังกัด
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 บุคคลในครอบครัวของสมาชิก ไดแก บิดา มารดา 

 บุตร และคูสมรสของสมาชิก และบิดา มารดาของ
 คูสมรสสมาชิก

¡ÒÃâÍ¹ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾¨Ò¡ÊË¡Ã³�Í×่¹
 1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นอยูแลว
 2. เปนขาราชการ ลกูจางประจาํในสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานของตน
ปจจุบันไมมีสหกรณออมทรัพย  
 3. ทานสามารถโอนมาเปนสมาชิกสหกรณได ดังนี้
  3.1 ยื่นใบสมัครพรอมบันทึกแจงความประสงคขอโอนสมาชิกภาพ
  3.2 เมื่อรับเปนสมาชิกแลวสหกรณจะติดตอกับสหกรณเดิมเพื่อ
   - ขอรับเงินคาโอนหุน
   - ชําระเงินกูของสมาชิกที่คางอยูกับสหกรณเดิม (ถามี) และใหสมาชิกมาผอนชําระตอกับสหกรณ
    ตามที่กําหนดในระเบียบ
   - สิทธิใดๆหากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุการเปนสมาชิกใหมีสิทธินับเวลาการเปนสมาชิกสหกรณเดิม
    รวมดวย ท้ังนี้ไมรวมถึงทุนสวัสดิการที่มีการกําหนดเง่ือนไขตามอายุการเปนสมาชิก ใหนับอายุ
    การเปนสมาชิกตั้งแตวันที่โอนยายมาเปนสมาชิกของ สอ.ปม.
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ตัวอยางการกรอกใบสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก
 ให กรอกแบบฟอร ม (ดาวน  โหลดได  ท่ี  www.

025798899.com หวัขอที ่1.1 และตวัอยางการกรอกแบบ
ฟอรมหัวขอที่ 1.3) และใหแนบหลักฐาน  ดังนี้
 1. สํ า เนาบัตรประจํ า ตัวประชาชน หรือบัตร
  ขาราชการ ลูกจางประจํา 3 ฉบับ
 2. สําเนาทะเบียนบาน 2 ฉบับ
 3. สลิปเงินเดือนปจจุบัน 1 ฉบับ
 4. ภาพถาย 1 นิ้ว 1 รูป

 ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 100 บาท (สหกรณจะหัก 
ณ ที่จายจากเงินไดรายเดือนของผูสมัคร) และสงใบสมัคร
ถึงสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

ระบุที่อยูปจจุบันของทานใหชัดเจน

ลงลายมือชื่อผูสมัครสมาชิก

ลงลายมือชื่อผูบังคับบัญชารับรองการสมัครสมาชิก

การสงคาหุนรายเดือนของสมาชิกตองเปนไปตาม
อัตราที่ไมนอยไปกวาสหกรณกําหนดซ่ึงจะพิจารณา
จากฐานเงินเดือน หากทานไมทราบใหเวนไว

หากทานตองการฝากรายเดือนโดยหักจากเงิน
เดือนเขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถ สามารถระบุ
ยอดที่ตองการใหหักรายเดือนไดเลย

ชองตัวอยางลายมือชื่อครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และชอง
ผูสมัครสมาชิก ตองลงลายชื่อใหเหมืือนกัน

ใชสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานทั้งหมด 
3 ชดุเพือ่แนบ 1.ชดุใบสมคัรสมาชกิ 2.แนบคาํขอใช บตัร ATM
CLICK CO-OP CARD 3.แนบชุดประกันชีวิตกลุม
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ตัวอยางการกรอกใบสมัครสมาชิกสมทบ

ระบุที่อยูปจจุบันของทานใหชัดเจน

ลงลายมือชื่อผูบังคับบัญชา

ลงลายมือชื่อผูรับรองที่เปนสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบ 2 ทาน

สมาชิกสมทบหากไมประสงคจะสง
คาหุน สามารถของดสงคาหุนได

สมาชิกสมทบสงคาหุนไดตั้งแต 100 บาทขึ้นไป หากทาน
เปนพนกังานราชการประสงคจะกูสามญั ใหทานสงคาหุน 
600 บาท หรือตามฐานเงินเดือน

หากทานจะฝากรายเดอืนโดยหักจากเงินเดือน
เขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถ สามารถระบุ
ยอดที่ตองการใหหักรายเดือนไดเลย

ในการลงชื่ อ ในช องตัวอย าง
ลายมือชื่อครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ
ลงชื่อผูสมัครสมาชิกนั้นตองเซ็น
ใหเหมือนกัน
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การชําระเงินในการสมัครสมาชิกสมทบ

ตัวอยางการกรอกใบแจงการชําระเงิน (Payment)

¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º
 1. กรอกทะเบียนสมาชิกสมทบ (ดาวนโหลดไดที่ www.025798899.com หัวขอที่ 1.2 และตัวอยางการ
กรอกแบบฟอรมหัวขอที่ 1.4) และมีผูรับรอง คือ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ 2 คน และใหผูบังคับบัญชา
ของผูสมัครเปนผูรับรอง
 2. เอกสารประกอบใบสมัครสมาชิกสมทบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 3 ชุด ,สําเนาทะเบียนบาน 
2 ชุด, สลิปเงินเดือนปจจุบัน 1 ชุด, รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป และหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน
 3. เอกสารเพิ่มเติม
  - หนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือคาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใด (เฉพาะผูที่ตองการสงคาหุนราย
เดือน และกูเงิน)
  - ใบคําขอเอาประกันชีวิตกลุม (กรณีตองการกูเงินสหกรณ หรือทําประกันโดยความสมัครใจ)
  - คําขอใชบริการบัตร ATM Click CO-OP Card
 4. วิธีการชําระคาหุนและคาธรรมเนียม จํานวนเงินที่ตองชําระยื่นพรอมใบสมัคร
  คาธรรมเนียมแรกเขา  100  บาท คาหุนแรกเขา (ขั้นตํ่า) 100  บาท 
  เปดบัญชีออมทรัพย (ขั้นตํ่า) 100  บาท คาธรรมเนียมบัตร ATM 100  บาท       
           รวม 400  บาท
  สําหรับคาหุนและการเปดบัญชีออมทรัพยสามารถชําระมากกวา 100 บาทไดตามความประสงคของ
ผูสมัคร
  - สมัครดวยตนเอง : ชําระเปนเงินสดที่เคานเตอรสหกรณ (เวลา 8.30 – 15.30 น.)
  - สงเอกสารทางไปรษณีย : จะตองชําระเงินผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย 
   ธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย โดยใชแบบฟอรม ใบแจงการรับชําระเงิน PAYMENT ดาวนโหลดไดที่ 
   www.025798899.com หัวขอที่ 6.1
  - เมื่อชําระเงินแลวใหแนบสําเนาใบเสร็จรับเงินที่ไดรับจากธนาคารสงไปรษณียมาพรอมกับชุดใบสมัคร
   สมาชิกสมทบที่ ที่อยูสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  ตู ปณ. 169  ปทจ.จตุจักร  กทม.  10900

สําหรับผูสมัคร
รายใหมระบุ ชื่อ-สกุล 
เลขที่สมาชิก 500000

วัตถุประสงค 114

ระบุจํานวนเงินที่ชําระ

5   0   0   0   0   0

1   1   4

400

สี่รอยบาทถวน
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 กรณียอดรวมเงินกูสามัญทั้งหมดมีจํานวนเกินกวามูลคาหุน นอกจากใชเงินและสิทธิประโยชนที่สมาชิก
มีอยูในสหกรณเปนหลักประกันแลว ตองมีสมาชิกเปนผูคํ้าประกันดังนี้
จํานวนเงินกูสามัญและจํานวนผูคํ้าประกัน
 - จํานวนเงินกูสามัญไมเกิน 300,000 บาท ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 2 คน
 - จํานวนเงินกูสามัญเกิน 300,000 บาท แตไมเกิน 600,000 บาท ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 4 คน
 - จํานวนเงินกูสามัญเกิน 600,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 5 คน
 - จํานวนเงินกูสามัญเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 6 คน
  - จํานวนเงินกูสามัญเกิน 1,500,000 บาท ขึ้นไป ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 8 คน 

 และผูคํ้าประกันจะตองมิใชสมาชิกที่เปนคูสมรสของผูกู และผูคํ้าประกันจะตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน

 เพื่อเปนการลดภาระใหแกสมาชิกที่รับชําระหนี้
ในฐานะผูคํา้ประกัน และเปนการกระจายความเสีย่งใหกับ
ผูคํา้ประกนั คณะกรรมการดาํเนนิการ สหกรณออมทรพัย
กรมปาไม จํากดั ชดุที ่40 ในคราวประชมุคร้ังที ่2 เมือ่วนัที่ 
24 กุมภาพันธ 2560 มีมติเห็นชอบกําหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกูใหแกสมาชิกที่รับชําระหนี้ในฐานะผูคํ้าประกัน โดย
เงินกูสามัญทีรั่บชําระหน้ีในฐานะผูคํา้ประกัน เปนรอยละ 
3.75 ตอป มผีลบงัคบัใชวนัที ่1 มนีาคม 2560 เปนตนไป

 การใหเงินกูพิเศษวนาเคหะ คณะกรรมการเงิน
กูจะพิจารณาใหผูกูชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวด
รายเดือนเทากันทุกงวด (เวนแตงวดสุดทาย) โดยใหชําระ
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด ไมเกนิ 360 งวด คณะกรรมการ
เงินกู พิจารณาเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูทัง้กอนและ
หลังเกษียณอายุราชการเปนเกณฑ ดังนี้
 1. กรณีผู กู นําเงินฝากมาเปนหลักประกันรวม
กับอสังหาริมทรัพยและเงินฝากนั้นมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 60 ของวงเงินกู ใหผูกูสามารถสงงวดชําระหนี้คืน
สหกรณไดถึงอายุ 75 ป
 2. กรณกีูไมเกนิรอยละ 40 ของราคาประเมนิหลกั
ประกัน ใหผูกูสามารถสงงวดชําระหนี้ไดถึงอายุ 75 ป

ประกาศ!! 
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
แก่สมาชิกที่รับชําระหนี้

ในฐานะผู้คํ้าประกัน
เพ่ือเป็นการลดภาระผู้คํ้าประกัน

เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2560

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ
หากสมาชิกกู้

ไม่เกินร้อยละ 40 
ของราคาประเมินหลักประกัน 

ให้ผู้กู้สามารถ
ขยายงวดชําระหนี้
ได้ถึงอายุ 75 ปี 

เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2560 
เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้คํ้าประกัน
เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2560
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หลักเกณฑการเข าร วม
กิจกรรมกลุมสมาชิก
 เป นสมาชิก สมาชิก
สมทบของสหกรณ ออม

ทรัพยกรมปาไม จํากัด และบุคคลอื่นที่สนใจในอุดมการณ
ของสหกรณ โดยจํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมกับ
บุคคลอื่นที่สนใจตองไมเกินอัตราสวน 1 ตอ 1 สําหรับบุคคล
อื่นสามารถเขารวมกิจกรรมกลุมไดไมเกินรอยละ 10 ของ
ผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด (ในการจัดกิจกรรมกลุมแตละครั้ง
จะมีสมาชิกสมทบหรือบุคคลอื่นเขารวมกิจกรรมดวยหรือไม
ก็ได)
  สมาชิก 50 คน มีสมาชิกสมทบเขารวม 50 คน 
รวมเปน 100 คน หรือ
  สมาชิก 50 คน มีสมาชิกสมทบเขารวม 40 คน 
และบุคคลอื่นที่สนใจเขารวม 9 คน  รวมเปน 99 คน
  สมาชิก 60 คน มีสมาชิกสมทบเขารวม 30 คน 
และบุคคลอื่นที่สนใจเขารวม 9 คน รวมเปน 99 คน 

วิธีการดําเนินการ
การเสนอโครงการ
 สมาชิกในสังกัดกลุ มหรือสวนราชการเดียวกัน  
หรือตางสังกัดกลุมหรือตางสังกัดสวนราชการประสงค
จะจัดกิจกรรมกลุมสมาชิก ตองลงชื่อเพื่อเสนอโครงการ
ไมนอยกวา 10 คน และไมเกิน 200 คน เสนอโครงการ
กจิกรรมกลุมสมาชกิ พรอมเอกสารตาง ๆ  ตามแบบทีส่หกรณ
กําหนด กรณีมีผูลงชื่อจัดกิจกรรมกลุมเกินกวา 200 คน
ตองแยกจัดกิจกรรมกลุมไมนอยกวา 2 ครั้ง

การดําเนินโครงการ

 กลุมสมาชิกเสนอโครงการไปยังสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปสําหรับกลุมสมาชิก
ที่สงเอกสารถึงสหกรณภายในวันที่ 25 ของแตละเดือน 
จะนาํเสนอคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธพจิารณา
ในเดือนถัดไป และสามารถเสนอโครงการไดถึงวันศุกรที่ 27 
ตุลาคม 2560 (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียเปน

รับสมัครแล้ว
กิจกรรมกลุ่มสมาชิก

จาํนวนสมาชกิ
และสมาชิกสมทบรวมกบับคุคลอืน่

ตองไมเกนิอตัราสวน 1 ตอ 1 
โดยบุคคลอื่นไมเกินรอยละ 10 
ของผูเขารวม เสนอโครงการ
ภายในวันที่ 27 ต.ค. 2560
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หลัก) การจัดกิจกรรม กลุมสมาชิกที่ไดรับอนุมัติโครงการ
กจิกรรมกลุมสมาชิก ตองจดักจิกรรมกลุมใหแลวเสรจ็ภายใน
วันอาทิตยที่ 17 ธันวาคม 2560

หลักฐานและเอกสารประกอบ
  แบบฟอร มใบเสนอโครงการจัดกิจกรรม
กลุมสมาชิก 
  รายชื่อสมาชิกท่ีมีความประสงคจะเขารวม
โครงการกิจกรรมกลุม
  รายชือ่คณะทํางานและหวัหนาผูรบัผดิชอบเสนอ
โครงการ
  กําหนดวันเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรม
  กําหนดการรายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุม 
และรายชื่อวิทยากร หรือผู แทนสมาชิก หรือกรรมการ
ที่ประสงคจะใหเปนผูใหความรูเกี่ยวกับสหกรณ
  จํานวนเงนิงบประมาณท่ีขอรบัการสนบัสนนุจาก
สหกรณและรายละเอียดคาใชจาย
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการกิจกรรมกลุม
  สํ า เนาสมุด บัญชีออมทรัพย สหกรณ ของ
ผูรับผิดชอบโครงการ 

หลักเกณฑการพิจารณา
  การพิ จารณาโครงการจั ดกิ จกรรมกลุ  ม 
จะพิจารณาจากโครงการที่เปนประโยชนตอสมาชิกในการ
สงเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับกิจการ อุดมการณ และ
สิทธิประโยชนที่สมาชิกพึงไดรับจากสหกรณ 

  การพิจารณางบประมาณ สหกรณจะอนุมัติ
วงเงินจํานวนไมเกิน 300 บาท ตอผูเขารวมโครงการ 1 คน 
และอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการ 25 บาท
ตอผูเขารวมโครงการ 1 คน 
  สหกรณจะจายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม
กลุ มให กับผู  รับผิดชอบโครงการก อนวันจัดกิจกรรม
ไมเกิน 30 วัน กรณีมีคาใชจายที่จําเปนเกิดข้ึนกอนวันที่
สหกรณจะจายเงิน ใหผูรับผิดชอบโครงการแจงตอสหกรณ
เปนกรณีๆ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา

การประกาศผลการพิจารณาโครงการ
 จะประกาศผลการพิจารณาโครงการเดือนละ 
1 ครั้ง กรณีมีการขอจัดกิจกรรมกลุมสมาชิก นอกเหนือ

จากประกาศฉบับนี้ใหอยู ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ ที่จะ
อนุมัติ  และการพิจารณาของ
คณะกรรมการศึกษาและประชา-
สัมพันธใหถือเปนที่สุด

การรายงานผลการจดักจิกรรมกลุม
 ผู  รั บผิ ดชอบโครงการ
จะตองรายงานผลการจัดกิจกรรม
กลุมสมาชิก ภายใน 30 วัน นับจาก
วันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมกลุ ม 
โดยมีรายละเอียดประกอบการ
รายงาน ดังนี้
  แบบการรายงานผล
การจัดกิจกรรมกลุมสมาชิกตามที่
สหกรณกําหนด
  ภ า พ ถ  า ย ก า ร จั ด
กิจกรรมที่ดําเนินการ
  แผนซีดีข อมูลและภาพถายการจัดกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
 หากกลุ มสมาชิกรายงานผลการจัดกิจกรรม
กลุมสมาชิกลาชาเกินกําหนดระยะเวลา 30 วัน หรือไม
รายงานผลการจัดกิจกรรมกลุมสมาชิก อาจจะไมไดรับ
การพิจารณาใหจัดกิจกรรมกลุมในปตอไป
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เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) รอยละ/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.25
ออมทรัพยเอนกประสงค 3.25

ออมทรัพยพิเศษ 3.50
ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.00

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.25
เงินกู (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) รอยละ/ป

ฉุกเฉิน 5.90

สามัญทั่วไป 5.90
สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการทองเที่ยว 4.50
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.90

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.00

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 5.90

เงินกูพิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกูพิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกูพิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใชสิทธิในบํานาญ
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) รอยละ/ป

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ป) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก) 3.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ป) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก) 4.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

รายการ 28 กุมภาพันธ 2560 31 มกราคม  2560

จํานวนสมาชิก 13,190 13,206
จํานวนสมาชิกสมทบ 17,700 17,560
สินทรัพยรวม 15,703,262,024.20 15,656,378,870.70
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 102,745,094.27 173,329,010.07
เงินฝากจากสหกรณอื่น 1,158,097,651.82 1,056,876,489.76
เงินลงทุนระยะสั้น 244,009,917.10 244,377,000.00
ลูกหนี้เงินใหกูฉุกเฉิน-สมาชิก 145,810,997.82 152,805,064.17
ลูกหนี้เงินใหกูฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 66,918,667.93 63,504,609.08

ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ-สมาชิก 6,792,355,798.89 6,817,070,151.81
ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ-สมาชิกสมทบ 406,647,389.81 365,869,198.65

ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษ-สมาชิก 948,812,877.99 947,124,383.21

ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษหลักทรัพย-สมาชิกสมทบ 8,638,208.00 7,413,658.25

ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษเงินรับฝากคํ้าประกัน-สมาชิกสมทบ 54,515,440.10 54,442,221.09

ลูกหนี้เงินใหกูแกสหกรณอื่น 108,958,319.00 112,916,654.00

ลูกหนี้ระยะสั้น 0.00 3,400,000.00

เงินลงทุนระยะยาว 5,559,022,421.71 5,537,380,132.47

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4,844,621.64 4,439,416.14

สินทรัพยไมมีตัวตน 70,574,584.86 70,574,584.86
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 31,119,424.18 44,665,688.06
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08
หนี้สินรวม 9,225,939,520.64 8,927,437,363.92

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 1,053,000,000.00 933,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,613,478,460.10 5,451,953,181.47
- เงินรับฝากออมทรัพย 632,051,857.40 532,982,237.03
- เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 3,656,106,687.89 3,623,060,470.70
- เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 885,436,722.66 866,149,263.24

- เงินรับฝากออมทรัพยเอนกประสงค 315,795,882.65 308,159,971.43
- เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 121,044,887.20 118,584,139.89

- เงินรับฝากออมทรัพยเจาหนาที่สหกรณ 3,042,422.30 3,017,099.18

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,512,325,999.49 2,481,118,915.76

- เงินรับฝากออมทรัพย (สมาชิกสมทบ) 225,358,861.80 218,827,225.00

- เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,178,030,032.21 2,155,792,277.41

- เงินรับฝากออมทรัพยเอนกประสงค (สมาชิกสมทบ) 60,183,409.68 58,650,745.17

- เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 24,382,319.43 23,542,091.41

- เงินรับฝากจากสหกรณอื่น 24,371,376.37 24,306,576.77
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20,528,497.05 34,758,702.69

หนี้สินไมหมุนเวียน 26,606,564.00 26,606,564.00

ทุนของสหกรณ 6,477,322,503.56 6,728,941,506.78
ทุนเรือนหุน 5,498,500,090.00 5,445,409,450.00
ทุนสํารอง 533,787,333.42 487,408,361.77
ทุนสะสม 126,686,981.20 103,324,574.08
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 239,428,062.53 218,152,856.19

กําไรสุทธิ 78,920,036.41 53,019,249.77

กําไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 0.00 421,627,014.97 

รายได 124,748,466.58 75,254,623.35
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 78,724,178.65 40,080,166.24
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 4,204,967.29 2,067,908.99
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 8,852,535.03 3,065,838.69

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 30,780,326.61 29,782,315.43
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,186,459.00 258,394.00
คาใชจาย 45,828,430.17 22,235,373.58
ดอกเบี้ยจาย 34,679,730.23 18,415,523.44
คาใชจายดําเนินการ 11,148,699.94 3,819,850.14
กําไรสุทธิ 78,920,036.41 53,019,249.77

ช่องทางการรับข่าวสารสหกรณ์
 สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและ
รับขอมูลขาวสารสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
ไดตามชองทางตาง ๆ ดังนี้
 1. วารสารสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
 2. เว็บไซต www.025798899.com
 3. ไลนแอด (เพียงสแกนคิวอารโคดในมือถือ
ของทาน)

 4. facebook : สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด
 5. e-mail (E-Journal) รับวารสารทาง email
ดาวนโหลดแบบฟอรมท่ี www.025798899.com 
หัวขอ 8.13
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 เน่ืองจากในการทําประกันชีวิตกลุม สหกรณตองสงรายชื่อสมาชิกใหกับบริษัทประกันชีวิต ตรวจสอบขอมูล
ประวัติสุขภาพของสมาชิกกอน โดยตองใชเวลาในการตรวจสอบ 45 วัน จึงจะมีผลคุมครองในอัตราเบ้ียประกันใหม 
ซึ่งการทําประกันชีวิตนั้นเปนการแบงเบาภาระหนี้ สําหรับบุคคลในครอบครัวและผูค้ําประกันใหไมตองชําระหนี้
ตอสหกรณ หากสมาชิกผูกูเสียชีวิต

การประกันชีวิต
 อัตราเบี้ยประกัน สมาชิกตองทําประกันชีวิตตามวงเงินกู ดังนี้

หนี้สามัญรวมทุกประเภท อัตราเบี้ยประกัน
วงเงินคุมครอง
เสียชีวิตทั่วไป

วงเงินคุมครอง
เสียชีวิตอุบัติเหตุ

300,001 - 500,000 270 500,000 1,000,000

500,001 - 800,000 470 800,000 1,600,000

800,001 - 900,000 540 900,000 1,800,000

 900,001 - 1,000,000 600 1,000,000 2,000,000

 1,000,001 - 3,000,000 900 1,500,000 3,000,000

สมาชิกที่จะยื่นกู้สามัญ
ต้องทําประกันชีวิตล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ

 สําหรับเบี้ยประกันชีวิตกลุม สหกรณจะสนับสนุนคาเบี้ยประกันใหรายละ 50 บาทตอเดือน  หรือปละ 600 บาท 
สวนที่เกินสมาชิกตองเปนผูชําระเบี้ยประกันเอง
 สมาชิกสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการทําประกันชีวิตไดในเว็บไซตสหกรณ www.025798899.com 
หัวขอที่ 7.1 พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด แลวสงเอกสารมาที่สหกรณ

áÅÐµŒÍ§ÁÕ¼Å¤ØŒÁ¤ÃÍ§¡‹Í¹ Ö̈§Í¹ØÁÑµÔà§Ô¹¡ÙŒ
ËÒ¡äÁ‹·ํÒ»ÃÐ¡Ñ¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒÍÒ¨ä´ŒÃÑºà§Ô¹¡ÙŒªŒÒ¶Ö§ 45 ÇÑ¹

»ÃÐËÂÑ´Í´ÍÍÁ àÍ×้ÍÍÒ·Ã«Ö่§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ 11



 สําหรับคนทํางานหลายคนคงเคยตั้งคําถามกับ
ตัวเองวา “เงินเดือนฉันหายไปไหนหมดนะ?” โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หนุ มสาววัยทํางานที่หลังเงินเดือนออกไมกี่วัน
แตเงินในบัญชีกลับหายเกลี้ยงไปซะเฉยๆ นึกเทาไรก็
นึกไมออกวาเงินหายไปไหน สิ่งที่ตองตระหนักก็คือ ไมวา
คุณจะมีเงินเดือนหลักหมื่นหรือแสน แตหากขาดการ
วางแผนจัดการเงินที่ดี เงินเดือนก็จะเปนแคตัวเลขที่ผาน
มาทักทายบัญชีเงินฝากแลวก็จากไป ไมรํ่าลากันซ้ําๆ
อยางนี้ทุกเดือนไป ถึงเวลาท่ีจะปรับวิถีชีวิตแบบเดิมๆ
เพ่ือการเริ่มตนวางแผนใชจายเงินกันใหมลงมือทําตั้งแต
วันนี้ รับรองไมสายเกินไปสําหรับการรูจักบริหารเงินเดือน
อยางฉลาด เห็นเงินออมอยูไมไกลแนนอน วารสารฉบับนี้
มี 4 วธิบีรหิารเงนิเดอืนอยางฉลาดมาแบงปนสมาชกิทกุทานคะ
รับรองหากทําไดตามนี้ มีเงินเก็บแนนอนคะ
 1. รู จักใสใจรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ของการ
ใชจายเงิน และ “จดบันทึกรายรับรายจาย” อยางสมํ่าเสมอ 
จะทําใหทราบที่มาของคาใชจายและรูไวอยางชัดเจน ทีนี้
แหละเราก็จะไดรูวาเงนิหายไปไหน ทาํไมเงนิไมเคยพอใชเลย
 2. ห่ันรายจายที่ไมจําเปน หยุดนิสัยฟุ มเฟอย
สุรุยสุราย แยกใหออกระหวํ่าง “ความจําเปน” กับ “ความ
นารัก” เพราะของทุกอยางลวนมีระดับความจําเปน
ไมเทากัน การซื้อโดยคํานึกแตคําวานารักแลวอยากได
อยางเดียวนั้นไมพอ ดังนั้นจึงควรคิดพิจารณากอนที่จะ
หยิบเงินในกระเปาทุกครั้ง จะไดไมเสียใจซื้อในภายหลัง
เวนแตวาของสิง่นัน้เปนสิง่ท่ีอยากไดจรงิๆ และมคีวามจําเปน
สําหรับเราจริงๆ
 3. เก็บออมใหเปนนิสัย อยากมีเงิน ก็ตองรู จัก
เก็บออม หลักการงายๆ ของคนมีเงินเก็บที่ไมตองใชเทคนิค
อะไรมากมายเลย แคมีความตั้งใจจริงในการออมเงินเทานั้น
ทวา หากใครเก็บเงินไมเคยสําเร็จสักที อาจเปดบัญชีเงินฝาก
ประจําท้ิงไว ตั้งกฎการเก็บเงินใหตัวเอง อาทิ เก็บแต

เหรียญ 10 บาท ไวหยอดกระปุก เชื่อไหมคะวาเพียงแคนี้
คุณก็มีเงินเก็บสวนหนึ่งแลว แถมยังเปนแรงบันดาลใจ
ใหรูสึกฮึดที่จะเก็บออมมากขึ้นอีกดวย
 4. คิดและลงมือทําสักที ทําไมบางคนไปไมถึง
จุดหมาย ขณะที่บางคนทําไดสําเร็จ...ขอตอบไมยากเลย 
จําไววา ความคิดและความเชื่อจะกลายเปนจริงตอเมื่อ
คุณคิดและลงมือทํา บางคนไดแตบนวา ทําไมไมมีเงินเก็บ
สักที ก็เพราะตลอดเวลา เอาแตใชจายโดยไมคํานึงถึง
ความจําเปน
 มาชวยกันสรางภูมิคุ มกันใหแกตนเองดวยการ
ดําเนินชีวิตในวิถีแหงความพอเพียง กินอยู อย างพอดี 
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา มีสติในการจับจายใชสอย 
เมื่อใดที่รูจักพอ ไมรอนรนไปตามกระแส ไมเปนทาสแหง
วัตถุ ความสุขก็จะเต็มลนปรี่ในหัวใจ แบบไมตองใชเงิน
ซื้อหาเลยละคะ

ºÃÔËÒÃà§Ô¹à´×Í¹

ÍÂ‹Ò§©ÅÒ´ÍÂ‹Ò§©ÅÒ´ÍÂ‹Ò§©ÅÒ´ÍÂ‹Ò§©ÅÒ´
4 ÇÔ¸Õ

 สอ.กรมปาไม จํากัด เปดรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคล เพื่อบรรจุเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปจํานวน
2 อตัรา ตัง้แตวนัที ่1 มนีาคม 2560 – 28 เมษายน 2560
ผูสนใจซ้ือใบสมัครไดที่สํานักงาน สอ.กรมปาไม เวลา
8.30 – 16.30 น. ทุกวันทําการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.
0-2579-7070 อานรายละเอียดไดที่ 
www.025798899.com

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¡ÃÁ»†ÒäÁŒ ¨ํÒ¡Ñ´
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 วันสงกรานต ถือวาเปนวันสําคัญ
อีกวันหนึ่งของไทย หลายคนจะเขาใจวัน
สงกรานตเปนประเพณีที่มีการรดนํ้าดําหัว
ผูใหญ และการเลนนํ้าสงกรานตเทาน้ัน แต
ในความเปนจริงประเพณีสงกรานตนี้ยังมี
คติขอคิดและคุณคาตาง ๆ สอดแทรกอยู
มากมาย เปนประเพณีท่ีใหความสําคัญกับ
ความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษยในสังคม
และสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของความเปน
ไทยไดอยางชัดเจน เชน ความกตัญู  ความ
โอบออมอารี ความเอือ้อาทรตอมนษุยและส่ิง
แวดลอมโดยใชนํ้า เปนสื่อกลางในการเชื่อม
ความสัมพันธระหวางกัน เปนประเพณีหนึ่ง
ที่เกาแกของไทยที่ไดยึดถือปฏิบัติมาแตครั้ง
โบราณ  วารสารสหกรณออมทรพัยกรมปาไม 
ในฉบับนี้ จึงขอนําเสนอคุณคาของประเพณี
สงกรานตใหสมาชิกไดรับทราบกันดังนี้คะ
 ความเป นมา สงกรานต  เป น
ประเพณีที่สําคัญและสืบทอดกันมาอยาง
ยาวนาน โดยสันนิษฐานวา เปนประเพณี
ดั้งเดิมของอินเดีย ตอมาไดแพรขยายไปยัง
ทองถิ่นตาง ๆ  ไดแก ลาว เขมร พมา จีน และ
ไทย ทั้งนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงใหตาง
ไปจากเดิมบาง ทั้งการประกอบพิธี รูปแบบ 
และพฤติกรรม ในประเทศไทย  ไมปรากฏ
หลักฐานแนชัดวา ไดมีประเพณีสงกรานตมา
ตั้งแตเมื่อใด แตไดถือเอาวันท่ี 13 เมษายน
ของทุกป  เปนวันสงกรานต
 
ขอควรปฏิบัติในเทศกาลสงกรานต
การกอเจดียทราย
 จะทําในวันใดวันหน่ึงของวันท่ี 
13-15 เมษายนก็ได ผู ทําบุญจะชวยกัน

ขนทรายมากอเปนเจดยีขนาดตางๆ ในบรเิวณ
วัด ซึ่งจะเปนประโยชน ใหใชกอสรางหรือถม
พื้นที่เปนเร่ืองที่ถือวาไดบุญและสนุกสนาน 
แตไมมีขอจํากัดวาตองทําทุกวัด 

การสรงนํ้าพระ
 มีทั้งสรงน้ําพระพุทธรูป และภิกษุ 
สามเณร เพื่อความเปนสิริมงคลในโอกาสขึ้น
ปใหมอันเปนเวลาที่อากาศรอน

การรดนํ้าผูใหญ
 เปนเรื่องของการแสดงคารวะตอ
ผู ใหญที่เคารพนับถือ ผู ร วมพิธีควรนําผา 
1 สํารับ คือ ผานุง 1 ผืน ผาหม 1 ผืน ไป
มอบใหทานพรอมกับดอกไมธูปเทียน การ
รดน้ําผูใหญดังกลาวมานี้มักจะรดหรืออาบ
ทานจริง ๆ จึงตองมีผาไปมอบให ปจจุบัน
บางแหงรดเฉพาะที่ฝามือ โดยจะเอานํ้าหอม
เจือในนํ้าดวย แตก็ยังคงมีผานุงหม 1 สํารับ 
และดอกไมธูปเทียนไปแสดงความคารวะ 
และขอพรทานก็จะใหศีลใหพรใหมีความ
สุขปใหม คือตั้งแตวันสงกรานตเปนตนไป

การทําบุญอัฐิ
 เปนเรื่องที่นิยมทําแบบนิมนตพระ 
ชักบังสุกุลอัฐิของญาติที่ลวงลับไปแลว แลว
อุทิศสวนกุศลให โดยนิมนตพระไปยังสถาน
ท่ีเก็บหรือบรรจุอัฐิ หรือถาไมมีอัฐิจะเขียน
ช่ือผูที่ลวงลับไปแลวก็ได เมื่อบังสุกุลแลวก็
เผากระดาษแผนนั้นเสีย เหมือนเผาศพ การ
ทําบุญอัฐิจะทําในวันไหนก็ไดสุดแตจะนัด
หมายกัน การรื่นเริงจัดขึ้นเพื่อเช่ือม ความ
สามัคคีในหมูคณะ เปนการอนุรักษประเพณี
ตาง ๆ ในทองถิ่นไวดวย 

à·È¡ÒÅÇÑ¹Ê§¡ÃÒ¹µ� 
ÇÑ¹áË‹§¤ÃÍº¤ÃÑÇä·Â

การปลอยนกปลอยปลา
 เปนการทาํบญุเพือ่แสดงความกรุณา
ตอสัตว นิยมทําในวันสงกรานตและไมจํากัด
วาจะทําในวัดเทานั้น

การสาดนํ้า
 เปนการสนุกสนานรื่นเริงอีกอยาง
หนึง่ ซ่ึงถอืวาเปนสัญลักษณของสงกรานต คอื 
สาดนํา้กนัโดยมากจะเริม่ตนในวนัสรงนํา้พระ 
แตบางแหงพอเริ่มสงกรานต ก็เริ่มสาดนํ้ากัน
ทีเดียว สวนใหญแลวใชนํ้าสะอาดมีนํ้าอบ
นํ้าหอม หรือแปงหอมผสมบางก็ได และไม
ถือเปนเรื่องเสียหาย

สิ่งที่ไดจากการทําบุญสงกรานต
 1. เป นการแสดงความเคารพ
บูชาตอส่ิงที่ตนเคารพ ตอบิดามารดา และ
ผูใหญที่เคารพนับถือ 
 2. เป นการ ชํ าระจิ ต ใจ  และ
รางกายใหสะอาด
 3. เป นการรักษาประเพณีมา
แตเดิม
 4. เปนการสนุกสนานรื่นเริงใน
รอบป และพักจากงานประจําชั่วคราว
เพื่อจะไปพักผอนหยอนใจ
 5. เปนการเตือนสติวามนุษยนั้น
ผานไป 1 ปแลว และในรอบปท่ีผานมา
เราไดทําอะไรบางและควรจะทําอะไรตอ
ไปในปที่กําลังจะมาถึง
 6. เปนการเตรียมตัวบวช ถาเปน
ผูชายโดยเอาระยะเวลานี้บวชกัน เพราะหลัง
สงกรานตตองเตรียมตัวทํานาแลว
 7. เปนการทําความสะอาดพระ 
โตะบูชา บานเรือน ทั้งในและนอกบาน
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 1. สมาชกิหรือสมาชกิสมทบตองการระดมหุนเพิม่
ตองทําอยางไร
 ตอบ สามารถระดมหุ นโดยโอนผานธนาคาร
กรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชยโดยใชใบ Payment 
วัตถุประสงค 105 เพื่อระดมหุ น และไมตองสงสําเนา
การโอนใหสหกรณเพราะสหกรณจะทราบขอมลูในวนัทําการ
ถดัไป และสหกรณจะดาํเนนิการระดมหุนโดยทาํการยอนวนั
ให ณ วันที่สมาชิกทํารายการเขามา 

 2. จะทราบไดอยางไรวาจะตองมผีูคํา้ประกันก่ีคน
จึงจะเพียงพอตามยอดที่กูสามัญ
 ตอบ สําหรับการตรวจสอบวงเงินการคํ้าประกัน
คงเหลือของผูคํ้านั้นสามารถทําได ดังนี้
  - ผู คํ้าประกันสามารถตรวจสอบวงเงิน
การคํ้าประกันคงเหลือของตนเองไดทางระบบโทรศัพท
อัตโนมัติ CO-OP PHONE โทร 02-5798899 เลือกหัวขอ
บริการกด 3 ตรวจสอบสิทธิการคํ้าประกัน สามารถตรวจ
สอบไดตลอด 24 ชั่วโมง
  - ผูคํ้าประกันสามารถตรวจสอบวงเงินการ
คํ้าประกันคงเหลือของตนเองไดโดยการสอบถามเจาหนาที่ 
Call Center โทร 02-5797070 กด0 สามารถสอบถามได
ในวันและเวลาทําการ 08.30-16.30 น.

 3. สําหรับสมาชิกที่สมัครใชบริการบัตรสหกรณ 
ATM Click CO-OP Card ทางไปรษณยี เมือ่ไดรบับตัรและ
รหัส ATM เรียบรอยแลวขั้นตอนตอไปจะตองทําอยางไร
 ตอบ สําหรับสมาชิกที่ไดรับบัตรและรหัส ATM 
เรียบรอยแลว จะตองทําการเปดใชบัตร ATM โดยสมาชิก
จะตองเปนผู ทําการเปดบัตรดวยตนเอง และสามารถ
เปดบัตรได 2 ชองทาง คือ
  - เป ดบัตรผ านระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 
CO-OP PHONE 02-5798899 กด 0 เปดใชบัตร ATM
  - ตดิตอเจาหนาที ่Call Center 02-5797070 
กด 0
 หลังจากที่ทําการเปดใชบัตรแลวจะตองรอรับ SMS 
แจงยนืยนัการเปดใชบตัรจากสหกรณภายใน 3 วนัทาํการ จึงจะ
สามารถใชบริการบัตร ATM ไดที่ตู ATM สหกรณ, ตู ATM
ธนาคารกรุงไทย, ตู ATM ธนาคารออมสิน และตู ATM 
ธนาคารอิสลาม ไดทั่วประเทศ

ÁÕ¤íÒµÍº
โดย...ฝายสมาชิกสัมพันธและสวัสดิการ

บัตรสหกรณ ATM Click CO-OP Card

ซองรหัส ATM Click CO-OP Card

โดย...ฝายสมาชิกสัมพันธและสวัสดิการÁØÁ¹Õé
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 ขาราชการบรรจุใหม กรมปาไม จํานวน 11 คน 
เขาศกึษาดูงาน ณ สหกรณออมทรพัยกรมปาไม จํากดั ในเร่ือง
สทิธปิระโยชนและสวสัดกิารของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม
ตามโครงการฝกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการ
บรรจุใหม”ของกรมปาไม  ในโอกาสนี้ นายวิชิต  สนธิวณิช 
รองประธานกรรมการคนที่ 1 ไดกลาวตอนรับคณะศึกษา
ดูงาน และนางภาราดา หินออน ผูจัดการฝายบริหารงาน
ท่ัวไป ไดบรรยายเรือ่งการบรหิารงานภาพรวมของสหกรณ  
เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2560

 พล.ต.วรพจน เราเสถียร ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรพัยสือ่สารทหาร จาํกัด พรอมคณะกรรมการ 
และเจาหนาที่ เขาศึกษาดูงาน ณ สํานักงานสหกรณออม
ทรพัยกรมปาไม จาํกดั เมือ่วันองัคารที ่28 กุมภาพนัธ 2560 
เพ่ือนําแนวทางการบริหารจัดการของสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม  ไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ 

ขาราชการบรรจุใหม กรมปาไม ศึกษาดูงาน สอ.ปม.

สอ.สื่อสารทหาร จํากัด ศึกษาดูงาน สอ.กรมปาไม

นายวิชิต  สนธิวณิช
รองประธานกรรมการคนที่1
กลาวตอนรับคณะศึกษาดูงาน

ถายภาพหมูรวมกัน

          ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นางสาวอารยา บุญยะ
ศิรินันท ประธานกรรมการดําเนินการ สอ.กรมปาไม คณะ
กรรมการ และเจาหนาทีไ่ดใหการตอนรบั และบรรยายสรปุ
ภาพรวมเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ตู ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900

www.025798899.com โทร 0-2579-7070

กรุณาสง

ออกแบบและพิมพที่ บรฺษัท สหมิตรพริ้รติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด โทร. 0 2903 8257-9

ÇÒÃÊÒÃÊË¡Ã³�»†ÒäÁŒ

 เนื่องดวยวันที่ 26 กุมภาพันธของทุกป เปนวันสหกรณแหงชาติ สหกรณแหงแรกในประเทศไทยท่ีไดถือกําเนิดขึ้น 
คือ สหกรณ “วัดจันทรไมจํากัดสินใช”  ที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดรับการจดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2459 
สมาชิกสหกรณจํานวนนับพันจะรวมตัวกัน  เพื่อวางพานพุมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศเธอกรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ“พระบิดาแหงการสหกรณไทย” ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ซึ่งหมอมเจาภีศเดช  รัชนี  พระโอรส
องคสุดทอง ในพระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ เสด็จเปนประธานในพิธี
 ในการนี้ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด นําโดย นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท ประธานกรรมการดําเนินการ  
และเจาหนาที่ รวมวางพานพุมเพื่อถวายสักการะ และรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
“พระบิดาแหงการสหกรณไทย”

ชําระคาจัดสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาติที่ 208/47

ไปรษณียจตุจักร

สอ.ปม.ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 2560


