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ฉบับเดือนกรกฎาคม กองบรรณาธิการจึงได้น�าบท
สาธยาย(สวด)ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ซ่ึงเป็น

พระสูตรที่ส�าคัญ เหมาะกับการที่สมาชิกจะได้น�ามาสาธยาย
หรือสวดแทนมนต์ต่างๆที่ถูกแต่งขึ้นมากมายในปัจจุบัน 
โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านในการน�าไป
ใคร่ครวญเป็นอย่างยิ่ง ในฉบับน้ีกองบรรณาธิการขอน�า
พระสูตรบางพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับ 
ประโยชน์ของการสาธยายธรรมมาเผยแพร่ เพื่อให้ท่าน 
ทัง้หลายได้รบัรูร้บัทราบว่าพระองค์ได้ทรงตรสัไว้ว่ามปีระโยชน์ 
อย่างไรบ้าง ดงัน้ี

ประโยชน์ของการสาธยายธรรม
๑.	เพือ่ความตัง้ม่ันของพระสทัธรรม
 (หน่ึงในเหตุห้าประการเพือ่ความต้ังม่ันของพระสทัธรรม)
  ปญจฺก. อ�. ๒๒/๑๖๑/๑๕๕.

๒.	เป็นเคร่ืองให้ถึงวิมุตติ
 (หน่ึงในธรรมให้ถงึวมุิตติห้าประการ)
  ปญจฺก. อ�. ๒๒/๒๓/๒๖.

๓	 เป็นอาหารของความเป็นพหสูตู
  ทสก. อ�. ๒๔/๑๒๐/๗๓.

๔.	เป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษทัทีเ่ลศิ
  ทุก. อ�. ๒๐/๖๘/๒๙๒.

๕.	ท�าให้ไม่เป็นมลทิน
  อ ฎฺฐก. อ�. ๒๓/๑๔๙/๑๐๕.

๖.	เป็นบริขารของจติเพือ่ความไม่มีเวรไม่เบยีดเบยีน
 (หน่ึงในห้าบริขารของจติ)
  ม.ูม. ๑๓/๕๐๐/๗๒๘.

๗.	เป็นเหตใุห้ละความง่วงได้
 (หน่ึงในแปดวธีิละความง่วง)
  สตตฺก. อ�. ๒๓/๗๓/๕๘.

วิธีการสาธยายธรรมให้แจ่มแจ้งได้นาน
ไม่ฟุง้ซ่าน ไม่ถกูเหนีย่วรัง้ ย่อมรูย่้อมเหน็อบุายเป็น

เคร่ืองสลัดออกซ่ึงนิวรณ์ทั้งห้า (กามราคะ, พยาบาท, ถีน
มิทธะ,อุทธัจจกกุกจุจะ,วจิกิจิฉา) ท�าให้รู้เหน็ประโยชน์ตามที่
เป็นจริง

มหาวาร. ส�. ๑๙/๑๖๖/๖๐๓.

ข้อควรระวังและวิธีป้องกนัในการสาธยายธรรม
...อกีอย่างหน่ึง, ภกิษ ุท�าการสาธยายธรรม ตามทีไ่ด้

ฟังได้เรียนมาโดยพสิดาร, แต่เธอไม่รู้ทัว่ถงึความหมายอนัยิง่
แห่งธรรมนน้ันๆ ด้วยปัญญา. ภกิษน้ีุ เราเรยีกว่า ผูม้ากด้วย
การสวด (นักสวด) ยงัมิใช่ธรรมวหิารี (ผูอ้ยูด้่วยธรรม)...

...เธอไม่ใช้วันทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียนธรรม
นั้นๆไม่เริดร้างจากการหลีกเร้น, ประกอบตามซ่ึงธรรมเป็น
เคร่ืองสงบใจในภายในเนืองๆ. ภกิษอุย่างนีแ้ล ชือ่ว่า ธรรมวิ
หารี (ผูอ้ยูด้่วยธรรม)...

ปญจฺก. อ�. ๒๒/๙๙-๑๐๐/๗๓-๗๔.

ภาพบรรยากาศการอบรม
“หลักสูตรเพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2”

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชมุ 1 อาคารส�านกังาน สอ.ปม.

 ผ่านไปด้วยดี กับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่” รุ่นที่ 2 เม่ือ
วันที่ 29-30 สิงหาคม  ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิก ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจ�านวน  
29 คน ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีพลังกายและพลังความคิดสร้างสรรค์ได้เรียนรู้งานสหกรณ์  
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ พร้อมกันนี้ ได้มีการศึกษา 
ดูงานภาคีสหกรณ์บางเขน และดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เพื่อน�าองค์ความรู้ที่ได้
รับมาผสมผสานกันและปรับให้เกิดประโยชน์ และร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ของเราไปสู่จุดมุ่งหมาย
และเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

“ พุทธวจน ”

นายชัยยันต์ ค�าป้อ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กล่าวรายงานต่อท่านประธาน

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการสอ.ปม. 
กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่” รุ่นที่ 2

นายสุภาพ ค�าแฝง กรรมการ เตรียมความพร้อม และท�า
กิจกรรมกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ก่อนการบรรยายของวิทยากร

การบรรยายพิเศษเรื่อง “รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด” โดยนายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ 
ผู้จัดการ  สอ.ปม.

ผู ้ เข ้าร ่วมอบรมได้ศึกษาดูงานภาคีสหกรณ  ์
บางเขน ได้แก่ สอ.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จก.,  
สอ.กรมวิชาการเกษตร จก., สอ.กรมส่งเสริม
การเกษตร จก.และ สอ.ปม.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ให ้ อะไรกับสมาชิก  โดย นายจงเจ ริญ  
กิจส�าราญกุล ที่ปรึกษาสอ.ปม.

	  สัมมนาทั้ง 3 กลุ่ม แลกเปลี่ยนทัศนคติ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ 
และมุมมองการพัฒนาสหกรณ์

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้  จ�ากัด  และกรรมการท่านอื่น ๆ ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
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การอุทิศตนและใช้สิทธิออกเสียงของท่าน
มีค่าต่อการพัฒนาสหกรณ์ วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 

วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	เรื่อง	รายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งที่	1	ประจ�าปี	2557	ลงวันที่	2	พฤษภาคม	พ.ศ.	

2557	ก�าหนดให้สมาชกิทีม่คีวามประสงค์ขอจัดตัง้กลุม่ใหม่	หรอืขอย้ายสงักดักลุม่	สามารถด�าเนนิการได้ตัง้แต่วนัที	่16	พฤษภาคม	2557		

ถึงวันที่	29	สิงหาคม	2557	นั้น

บัดนี้ ครบเวลาตามก�าหนดแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงได้ด�าเนินการพิจารณาการขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก และย้ายสังกัด

กลุ่ม และขอประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งที่สอง  ซึ่งมีจ�านวนสมาชิก 13,295 คน จ�านวนกลุ่มสมาชิกทั้งสิ้น 139 กลุ่ม และจ�านวนผู้แทนสมาชิก

ทั้งสิ้น 302 คน  ดังมีรายละเอียดรายชื่อกลุ่มและจ�านวนผู้แทนสมาชิกที่จะมีได้ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้		จ�ากดั

เรือ่ง	รายชือ่กลุม่สมาชกิครัง้ทีส่อง	ประจ�าปี	2557
 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั เรือ่ง รายชือ่กลุม่สมาชกิคร้ังท่ี 1 ประจ�าปี 2557 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก�าหนดให้

สมาชกิทีมี่ความประสงค์ขอจดัตัง้กลุม่ใหม่ หรอืขอย้ายสังกดักลุม่ สามารถด�าเนนิการได้ตัง้แต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 ถงึวนัท่ี 29 สงิหาคม 2557 นัน้

บัดนี้ ครบเวลาตามก�าหนดแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงได้ด�าเนินการพิจารณาการขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก และย้ายสังกัดกลุ่ม  

และขอประกาศรายชือ่กลุม่สมาชกิครัง้ทีส่อง  ซึง่มีจ�านวนสมาชกิ 13,295 คน จ�านวนกลุม่สมาชกิท้ังสิน้ 139 กลุม่ และจ�านวนผูแ้ทนสมาชกิทัง้สิน้ 302 คน  

ดงัมรีายละเอยีดรายชือ่กลุม่และจ�านวนผู้แทนสมาชกิทีจ่ะมีได้ของแต่ละกลุม่ ดงันี้

ส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

จ�านวนสมาชกิ จ�านวนผูแ้ทน

1. กลุม่สมาชิกส�านักงานปลัดกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

401 8

กรมป่าไม้ จ�านวนสมาชกิ จ�านวนผูแ้ทน

2. กลุม่สมาชิกส�านักผูบ้รหิารกรมป่าไม้ 55 1

3. กลุม่สมาชิกส�านักบรหิารกลาง 78 2

4. กลุม่สมาชิกกองการอนุญาต 44 1

5. กลุม่สมาชิกส�านักแผนงานและสารสนเทศ 36 1

6. กลุม่สมาชิกส�านักวิจยัและพฒันาการป่าไม้ 106 2

7. กลุม่สมาชิกส�านักส่งเสรมิการปลกูป่า 160 3

8. กลุม่สมาชิกส�านักจดัการป่าชมุชน 46 1

9. กลุม่สมาชิกส�านักป้องกันรกัษาป่าและควบคมุ
ไฟป่า

232 5

10. กลุม่สมาชิกส�านักจดัการท่ีดนิป่าไม้ 39 1

กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื จ�านวนสมาชิก จ�านวนผูแ้ทน

11. กลุม่สมาชกิส�านกัผูบ้รหิารกรมอทุยานแห่งชาติ 
สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื

73 1

12. กลุม่สมาชกิส�านกับรหิารงานกลาง 172 3

13. กลุม่สมาชกิส�านกัอนรุกัษ์และจดัการต้นน�า้ 122 2

14. กลุม่สมาชกิส�านกัอนรุกัษ์สตัว์ป่า 144 3

15. กลุม่สมาชกิส�านกัอทุยานแห่งชาติ 175 4

16. กลุม่สมาชกิส�านกัป้องกนั ปราบปราม และควบคมุ
ไฟป่า

102 2

17. กลุม่สมาชกิส�านกัแผนงานและสารสนเทศ 65 1

18. กลุม่สมาชกิส�านกัวจิยัการอนรุกัษ์ป่าไม้
และพนัธุพ์ชื

129 3

19. กลุม่สมาชกิกองคุม้ครองพนัธุส์ตัว์ป่า และพชืป่า
ตามอนสุญัญา

79 2

20. กลุม่สมาชกิกองนติกิาร 33 1

21. กลุม่สมาชกิส�านกัฟ้ืนฟแูละพฒันาพืน้ทีอ่นรุกัษ์ 263 5
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จ�านวนสมาชกิ จ�านวนผูแ้ทน

22. กลุม่สมาชิกกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 218 4

กรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม จ�านวนสมาชกิ จ�านวนผูแ้ทน

23. กลุม่สมาชิกกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 44 1

กรมทรัพยากรน�า้บาดาล จ�านวนสมาชกิ จ�านวนผูแ้ทน

24. กลุม่สมาชิกกรมทรพัยากรน�า้บาดาล 5 1

กรมทรัพยากรน�า้

25. กลุม่สมาชิกกรมทรพัยากรน�า้ 12 1

จงัหวดั จ�านวนสมาชกิ จ�านวนผูแ้ทน

26. กลุม่สมาชิกจงัหวัดกาญจนบรุี 15 1

27. กลุม่สมาชิกจงัหวัดกาฬสินธุ์ 10 1

28. กลุม่สมาชิกจงัหวัดก�าแพงเพชร 18 1

29. กลุม่สมาชิกจงัหวัดขอนแก่น 352 7

30. กลุม่สมาชิกจงัหวัดฉะเชิงเทรา 37 1

31. กลุม่สมาชิกจงัหวัดชลบรุี 457 9

32. กลุม่สมาชิกจงัหวัดชัยนาท 14 1

33. กลุม่สมาชิกจงัหวัดชัยภูมิ 37 1

34. กลุม่สมาชิกจงัหวัดชุมพร 27 1

35. กลุม่สมาชิกจงัหวัดเชียงราย 337 7

36. กลุม่สมาชิกจงัหวัดเชียงใหม่ 382 8

37. กลุม่สมาชิกจงัหวัดตราด 19 1

38. กลุม่สมาชิกจงัหวัดตาก 549 11

39. กลุม่สมาชิกจงัหวัดนครนายก 15 1

40. กลุม่สมาชิกจงัหวัดนครปฐม 19 1

41. กลุม่สมาชิกจงัหวัดนครพนม 11 1

42. กลุม่สมาชิกจงัหวัดนครราชสมีา 291 6

43. กลุม่สมาชิกจงัหวัดนครศรธีรรมราช 459 9

44. กลุม่สมาชิกจงัหวัดนครสวรรค์ 183 4

45. กลุม่สมาชิกจงัหวัดนนทบรุี 24 1

46. กลุม่สมาชิกจงัหวัดนราธวิาส 12 1

47. กลุม่สมาชิกจงัหวัดบรุรีมัย์ 16 1

48. กลุม่สมาชิกจงัหวัดปทุมธานี 22 1

49. กลุม่สมาชิกจงัหวัดระนอง 13 1

50. กลุม่สมาชิกจงัหวัดระยอง 12 1

51. กลุม่สมาชิกจงัหวัดราชบรุี 266 5

52. กลุม่สมาชิกจงัหวัดลพบรุี 13 1

53. กลุม่สมาชิกจงัหวัดล�าปาง 290 6

54. กลุม่สมาชิกจงัหวัดล�าพนู 12 1

55. กลุม่สมาชิกจงัหวัดสกลนคร 19 1

56. กลุม่สมาชิกจงัหวัดสงขลา 275 6

57. กลุม่สมาชิกจงัหวัดสตลู 16 1

58. กลุม่สมาชิกจงัหวัดสมทุรปราการ 12 1

59. กลุม่สมาชิกจงัหวัดสมทุรสงคราม 10 1

60. กลุม่สมาชิกจงัหวัดสมทุรสาคร 15 1

61. กลุม่สมาชิกจงัหวัดสระบรุี 192 4

62. กลุม่สมาชิกจงัหวัดสิงห์บรุี 12 1

63. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสโุขทยั 11 1

64. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสพุรรณบรุี 8 1

65. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 585 12

66 กลุม่สมาชกิจงัหวดัสรุนิทร์ 16 1

67. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสระแก้ว 10 1

68. กลุม่สมาชกิจงัหวดัหนองคาย 16 1

69. กลุม่สมาชกิจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 14 1

70. กลุม่สมาชกิจงัหวดัร้อยเอด็ 14 1

71. กลุม่สมาชกิจงัหวดัหนองบวัล�าภู 6 1

72. กลุม่สมาชกิจงัหวดัพงังา 9 1

73. กลุม่สมาชกิจงัหวดัพจิติร 7 1

74. กลุม่สมาชกิจงัหวดัพษิณโุลก 303 6

75. กลุม่สมาชกิจงัหวดัเพชรบรุี 26 1

76. กลุม่สมาชกิจงัหวดัเพชรบรูณ์ 12 1

77. กลุม่สมาชกิจงัหวดัแพร่ 114 2

78. กลุม่สมาชกิจงัหวดัภเูกต็ 40 1

79. กลุม่สมาชกิจงัหวดัมหาสารคาม 11 1

80. กลุม่สมาชกิจงัหวดัมกุดาหาร 11 1

81. กลุม่สมาชกิจงัหวดัยโสธร 11 1

82. กลุม่สมาชกิจงัหวดัยะลา 14 1

83. กลุม่สมาชกิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 22 1

84. กลุม่สมาชกิจงัหวดัปราจนีบรุี 214 4

85. กลุม่สมาชกิจงัหวดัอ่างทอง 9 1

86. กลุม่สมาชกิจงัหวดัอดุรธานี 448 9

87. กลุม่สมาชกิจงัหวดัอตุรดติถ์ 37 1

88. กลุม่สมาชกิจงัหวดัอบุลราชธานี 269 5

89. กลุม่สมาชกิจงัหวดัอ�านาจเจรญิ 11 1

90. กลุม่สมาชกิจงัหวดับงึกาฬ 11 1

 

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั จ�านวนสมาชิก จ�านวนผูแ้ทน

91. กลุม่สมาชกิเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 36 1

สมาชกิขอจดัตัง้ จ�านวนสมาชิก จ�านวนผูแ้ทน

92. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าโตนงาช้าง 
(สงขลา)

52 1

93. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาสอยดาว 
(จนัทบรุ)ี

68 1

94. กลุม่สมาชกิแม่ฮ่องสอน ตอนบน (แม่ฮ่องสอน) 59 1

95. กลุม่สมาชกิกลุม่พืน้ทีอ่นรุกัษ์ บ้านโป่ง (ราชบรุ)ี 236 5

96. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าภหูลวง (เลย) 72 1

97. กลุม่สมาชกิสถานพีฒันาและส่งเสรมิการอนรุกัษ์
สตัว์ป่าเขาช่อง (ตรงั)

63 1

98. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาบรรทดั 
(พทัลงุ)

92 2

99. กลุม่สมาชกิกลุม่จดัการต้นน�า้น่าน (น่าน) 68 1

100. กลุม่สมาชกิส่วนบรหิารจดัการทรพัยากรป่า
ชายเลนที ่3 (ตรงั)

54 1

101. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าภเูขยีว (ชยัภมู)ิ 58 1

102. กลุม่สมาชกิกลุม่จดัการต้นน�า้ 16 (เชยีงใหม่) 80 2

103. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง 
(อทุยัธาน)ี

57 1



5

 จงึประกาศให้สมาชิกทราบโดยทัว่กนั    
 
   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 3  กนัยายน  พ.ศ. 2557

 
   (ลงนาม) สทิธชิยั  อึง๊ภากรณ์
   (นายสทิธชิยั  อึง๊ภากรณ์)
   ประธานกรรมการด�าเนนิการ
   สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั

104. กลุม่สมาชิกส่วนการเจ้าหน้าที ่(กรมอุทยาน
แห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื)

63 1

105. กลุม่สมาชิกกองคลงั 150 3

(กรมป่าไม้ และกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพนัธุพ์ชื)

106. กลุม่สมาชิกทุ่งแสลงหลวง (พษิณโุลก) 51 1

107. กลุม่สมาชิกแม่น�า้ยวมแม่สะเรยีง (แม่ฮ่องสอน) 128 3

108. กลุม่สมาชิกส�านักบรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่6 
(ปัตตาน)ี

90 2

109. กลุม่สมาชิกเพชรชะอ�า (เพชรบรุ)ี 71 1

110. กลุม่สมาชิกวนวัฒนวิจยั (กรมป่าไม้) 113 2

111. กลุม่สมาชิกทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
จงัหวัดแพร่ (แพร่)

51 1

112. กลุม่สมาชิกส่วนอทุยานแห่งชาต ิส�านกับรหิาร
พืน้ทีอ่นรุกัษ์ท่ี 13 (แพร่)

55 1

113. กลุม่สมาชิกส่วนฟ้ืนฟแูละพฒันาพืน้ทีอ่นรุกัษ์ 53 1

ส�านักบรหิารพืน้ท่ีอนรุกัษ์ที ่13 (แพร่)

114. กลุม่สมาชิกอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 
(นครราชสีมา)

50 1

115. กลุม่สมาชิกศนูย์ประสานงานจงัหวดัพะเยา 
(พะเยา)

54 1

116. กลุม่สมาชิกทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
จงัหวัดล�าปาง (ล�าปาง)

57 1

117. กลุม่สมาชิกส�านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่3 
(แพร่)

60 1

118. กลุม่สมาชิกราชพฤกษ์ (ล�าปาง) 91 2

119. กลุม่สมาชิกส่วนอนรุกัษ์สัตว์ป่า ส�านกับรหิารพืน้ที่
อนุรกัษ์ท่ี 13 (แพร่)

55 1

120. กลุม่สมาชิกรกัษ์ป่ากระบี ่(กระบี)่ 98 2

อย่านอนหลับทับสิทธิ์
 
ส�าหรบัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ	มรีายละเอยีด	ดงันี้

วันที่ 15 – 25 กันยายน 2557 
วันที่ 6 ตุลาคม 2557             
วันที่ 7 – 17 ตุลาคม 2557       
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557   

วันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
วันรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

สมาชกิทกุท่าน อย่าลมืไปใช้สทิธิเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ วนัจนัทร์ที ่6 ตลุาคม 2557

121. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่6 
(อดุรธาน)ี

75 2

122. กลุม่สมาชกิส่วนพฒันาการวศิวกรรมป่าไม้ 
(ส่วนกลาง)

89 2

123. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่1 
(เชยีงใหม่)

98 2

124. กลุม่สมาชกิพีน้่องวนกร (ส่วนกลาง) 99 2

125. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่8 
(นครราชสมีา)

103 2

126. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่7 
(อบุลราชธาน)ี

83 2

127. กลุม่สมาชกิส�านกัป่าไม้เขตนครศรธีรรมราช 
(นครศรธีรรมราช)

81 2

128. กลุม่สมาชกิส�านกัด่านไม้ (ส่วนกลาง) 75 2

129. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่2 
(เชยีงราย)

63 1

130. กลุม่สมาชกินติธิรรม ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์
ที ่13 (แพร่)

51 1

131. กลุม่สมาชกิวชิาการป่าไม้ (ส่วนกลาง) 131 3

132. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่13 
(สงขลา)

51 1

133. กลุม่สมาชกิ 13 น�าโชค (ส่วนกลาง) 79 2

134. กลุม่สมาชกิรกัป่าอสีานตอนล่าง (ศรสีะเกษ) 75 2

135. กลุม่สมาชกิลุม่น�า้ยม ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์
ที ่13 (แพร่)

50 1

136. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่7 
(ขอนแก่น)

89 2

137. กลุม่สมาชกิอนรุกัษ์ป่าราชบรุ-ีกาญจน์ (ราชบรุ)ี 61 1

138. ส่วนอทุยานแห่งชาต ิส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่3 
(เพชรบรุ)ี

50 1

139. เกษยีณเชยีงใหม่ (เชยีงใหม่) 52 1
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รับที่	1	รับทันที  เงื่อนไข 

– เปิดบัญชีใหม่ทุกประเภทบัญชี ตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป (ออมทรัพย์พิเศษเปิดบญัช ี2,000 บาท)  

 รบัทนัท ีกระปกุออมสนิแพะรบัฝาก และลุน้รบัรางวัลกระเป๋าเดนิทางสหกรณ์

– สมัครสมาชิกใหม่ รับทันที	 หมอนผ้าห่ม และกระติกน�้าสหกรณ์

 

เดือนแห่งการออม
วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557  

สอ.ปม. ส่งเสรมิการออม
ร่วมลุ้นรางวัลมากมาย

วันท่ี	31	ตุลาคมของทุกปี	ถือเป็นวันส�าคัญวันแห่งการออมของโลก เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการออม ส�าหรับประเทศไทย 

ได้ก�าหนดให้เป็น “วันออมแห่งชาติ” ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  ในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการออมรูปแบบหนึ่ง จึงได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการออม” เพื่อ

ส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เห็นคุณค่าของการออม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และบุคคล 

ในครอบครัวได้มีเงินออมกันเพิ่มมากขึ้น สร้างวินัยการออมของสมาชิกตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ซึ่งด�าเนินมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

มาร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2557
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จับรางวัลวันที่
31 ตุลาคม 2557

❤ ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ลุ้นรับทันที

 รางวัลที่ 1 เสื้อโปโล สัปดาห์แห่งการออม วันละ 5 รางวัล

 รางวัลที่ 2 เซตแก้ว จาก Ocean glass วันละ 5 รางวัล

 รางวัลที่ 3 หมอนผ้าห่ม        วันละ 5 รางวัล

 รางวัลที่ 4 นาฬิกาโลโก้สหกรณ์        วันละ 5 รางวัล

หมายเหตุ : 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์  ตลอดโครงการ  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 – 31 ต.ค. 2557
	

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ปัจจุบันพนักงานราชการได้มีการสอบถามเรื่องเงินกู้สามัญ

มายังสหกรณ์เป็นจ�านวนมาก	ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอรวบรวม

ค�าถามเกีย่วกบัการกูเ้งนิสามญัส�าหรบัพนกังานราชการ	ดงันี้

1.	พนักงานราชการที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่ถึงเดือนละ	500	บาท	

สามารถระดมหุ้นจ�านวน	3,000	บาท	เพียงครั้งเดียว	และยื่นกู้สามัญ

ได้หรอืไม่

ตอบ	 ตามหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญส�าหรับพนักงานราชการ	จะต้อง

ส่งค่าหุน้รายเดอืน	เดอืนละ	500	บาท	โดยหกัจากเงินเดอืนตดิต่อกนั

ครบ	6	เดือนจึงจะสามารถกู้สามัญได้	ไม่สามารถระดมหุ้นจ�านวน	

3,000	บาท	เพยีงคร้ังเดยีวได้	หากท่านใดทีส่่งหุน้รายเดอืนไม่ถงึเดอืน

ละ	500	บาท	จะต้องท�าเรือ่งขอเพิม่หุน้มายงัสหกรณ์

2.	พนักงานราชการที่ไม่ได้ท�าประกันชีวิตกลุ่มสามารถท�าประกัน

พร้อมยืน่กูส้ามญัได้หรอืไม่

ตอบ	 ส�าหรบัผูท้ีย่งัไม่ได้ท�าประกนัชวีติกลุม่จะต้องย่ืนเอกสารการ

ท�าประกนัชวีติกลุม่และรอประกนัตอบรบัประมาน	45	วนั	เมือ่ประกนั

ตอบรบัแล้วจงึจะสามารถยืน่เรือ่งกูส้ามญัได้

3.	เมือ่เงินกูไ้ด้รบัการอนมุตัแิล้วสหกรณ์จะโอนเงนิเข้าบญัชใีด

ตอบ	 สหกรณ์จะโอนเงินกู้เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	 (บัญชี

ดอกกระเจียว)	เท่านั้น	พนักงานราชการสามารถถอนได้โดยใช้บัตร	

มุมนี้มีคำ�ตอบ
ATM	สหกรณ์	-	ไทยพาณชิย์	,	บัตร	ATM	สหกรณ์	-	กรุงไทย	และบตัร	

ATM	Click	CO-OP	Card	

4.	เพราะเหตใุดพนกังานราชการเมือ่ยืน่กูส้ามญัใหม่จะต้องท�าประกนัภยั	

ผูค้�า้ประกนัใหม่

ตอบ	 เนื่องจากตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ค�้าประกันจะคุ้มครอง

วงเงินกู ้ของพนักงานราชการตามเลขที่สัญญาเงินกู ้	 ดังนั้นเมื่อ

พนักงานราชการยื่นขอกู้สามัญครั้งใหม่	และสหกรณ์ได้ท�าการหัก

กลบลบหนีเ้งนิกูส้ามญัเดมิ	จึงท�าให้เลขทีส่ญัญาเงนิกูฉ้บบัเดิมเป็นอนั

สิน้สดุ	และเกดิเป็นเลขทีส่ญัญาเงนิกูใ้หม่	ฉะนัน้จงึต้องท�าประกันภัย	

ผูค้�า้ประกนัใหม่	และรอประกนัตอบรบั	45	วัน	จึงจะได้รบัอนมุตัเิงนิกู้

5.	พนักงานราชการที่ท�าประกนัชวีติกลุม่แล้วเพราะเหตุใดจงึต้องท�า

ประกนัภยัผูค้�า้ประกนัอกี

ตอบ	 ประกันชีวิตกลุ ่มและประกันภัยผู ้ค�้าประกันจะคุ้มครอง

คนละประเภท	ส�าหรบัประกนัชวิีตกลุม่จะคุม้ครองในกรณทีีพ่นกังาน

ราชการเสยีชวิีต	ส่วนประกนัภยัผูค้�า้ประกนัคุม้ครองในกรณพีนกังาน

ราชการกูเ้งนิสามญัและขาดส่งช�าระหนีเ้กนิกว่า	3	งวดเดือน	แต่ทัง้นี้

พนักงานราชการที่ขาดส่งช�าระหนี้เมื่อบริษัทประกันจ่ายเงินสินไหม

ทดแทนให้สหกรณ์แล้ว	บริษัทประกันจะด�าเนินการทางกฎหมายกับ

พนกังานราชการ	เพือ่ให้ชดใช้หนีใ้ห้กบับรษิทัประกนัต่อไป

กจิกรรมสปัดาห์การออม	
27	–	31	ต.ค.	57

รับที่ 	 2	 	 สมาชิกเปิดบัญชีใหม่	
หรือ	เพิม่เงนิฝากรายเดอืน	ตัง้แต่	
500	บาทขึน้ไป	ลุ้นรับรางวัลใหญ่	
กระเป๋าเดินทางสหกรณ์	ในวันท่ี		
31	ต.ค.	57
ส�าหรับสมาชิกส่วนกลาง   

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ต.ค. 57

ส�าหรับสมาชิกต่างจังหวัด  

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ต.ค 57

เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2557
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ฉบับที่แล้ว ได้กล่าวถึงลักษณะพิเศษของระบบการเงินสหกรณ์ 
ท่ีแตกต่างไปจากการบริหารการเงินขององค์การธุรกิจท่ัวไป ซ่ึงจากลักษณะ 
พิเศษทางการเงินดังกล่าว จะเห็นว่าสหกรณ์มุ่งเน้นที่สมาชิกเป็นส�าคัญ  
เนื่องจากสมาชิกเป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการ  ดังนั้นสมาชิกสหกรณ์จึงมี 
ความส�าคัญต่อความส�าเร็จ หรือความล้มเหลวของสหกรณ์เป็นอย่างมาก  
หากสมาชิกประสงค์ท่ีจะให้สหกรณ์จัดบริการท่ีดีได้ สมาชิกต้องเป็นผู้ให้การ 
สนับสนุนด้านเงินทุนแก่สหกรณ์ด้วย  ศาสตราจารย์มาร์วิน เอ.ชารส์ ได้เสนอ 
หลักการเงินของสหกรณ์ที่สอดคล้องกับลักษณะพิเศษของสหกรณ์ไว้  
10  ประการ ดังนี้  

ประการที่ 1  สมาชิกผู้อุดหนุนเป็นผู้ควบคุมสหกรณ์ 
สมาชิกเป็นผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญที่สุดในสหกรณ์ จึงเป็นผู้ก�าหนด

ชะตาของสหกรณ์ คือ ควบคุมสหกรณ์ของตนยิ่งกว่าจะเป็นแค่ผู้ลงทุน
ดังเช่นผู้ลงทุนในธุรกิจรูปบริษัท เพราะการควบคุมสหกรณ์ใช้หลักการ
ประชาธิปไตย (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) มิใช่การออกเสียงตามหุ้นหรือตามส่วน
การลงทุน 

ประการที่ 2  สมาชิกทุกคนต้องให้ทุนแก่สหกรณ์มากท่ีสุดเท่าที่
จะท�าได้ ตามส่วนของการใช้บริการสหกรณ์   

หลักการข้อนี้สอดคล้องกับส่วนของการเสี่ยงภัย ผู้ได้ประโยชน์
จากสหกรณ์ จ�าเป็นต้องรองรับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการ
ต่าง ๆ ดังนั้นการให้เงินทุนตามส่วนของการใช้สหกรณ์ จึงเป็นหลักการ
ส�าคัญที่มีความเที่ยงธรรม และเป็นการชอบด้วยเหตุผลที่จะท�าให้สมาชิก
ลงทุนในสหกรณ์ตามส่วนของการอุดหนุน หรือการใช้บริการจากสหกรณ์

ลักษณะพิเศษของระบบการเงินสหกรณ์ (ต่อ)
สุภาพ  คำาแฝง  กรรมการดำาเนินการ

ประการที่ 3  เงินทุนของสมาชิกควรได้รับผลตอบแทนแต่น้อย
เมื่อสหกรณ์มีส่วนเกิน  

การจ�ากัดผลตอบแทนจากการลงทุนในสหกรณ์ของสมาชิก เป็น
หลักการส�าคัญของสหกรณ์ที่ยอมรับกันทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน 
ผู้ต้องการลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ แต่ไม่ต้องการใช้บริการของสหกรณ์ 
และอาศัยอ�านาจเงินเข้ามาครอบง�าการด�าเนินงานของสหกรณ์  เป็นการลด
ความส�าคัญของเงินทุนลง และปกติควรจ่ายเฉพาะเม่ือสหกรณ์มีส่วนเกิน
จากการด�าเนินงานเท่านั้น 

ประการที่ 4 สมาชิกผู้อุดหนุนในปัจจุบันควรเป็นผู้ให้ทุนแก่
สหกรณ์

สมาชิกผู้อุดหนุนหรือผู้ใช้บริการของสหกรณ์ในปัจจุบัน คือ ผู้ที่
ได้รับประโยชน์จากบริการของสหกรณ์โดยตรง จึงควรเป็นผู้ลงทุนเพิ่มหรือ
ลงทุนเพื่อทดแทนเงินลงทุนของสมาชิกคนก่อน ๆ ที่ถอนหุ้นออกไป เพื่อ
รักษาระดับเงินทุนของสหกรณ์ไว้อย่างน้อยให้มีระดับเดิม จึงเป็นความ
ยุติธรรมที่ควรปฏิบัติ

ประการที่ 5 สหกรณ์ต้องมีทุนอย่างเพียงพอ
โดยหลักการทั่วไปการลงทุนจะประกอบด้วยการลงทุนเพื่อ

ชดเชยการเสื่อมสภาพ และการลงทุนเพื่อการขยายงานใหม่ สหกรณ์จ�าเป็น
ต้องมีเงินทุนอย่างเพียงพอเพื่อการนี้ เพื่อจะท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และรับใช้สมาชิกได้ตลอดไป     (อ่านต่อฉบับหน้า)

อ้างอิง :  นุกูล  กรยืนยงค์

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่22	สงิหาคม	2557	ผศ.ดร.สงิห์		อนิทรชโูต	อาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	น�านิสิต	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์		
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	จ�านวน		40	ท่าน		
มาศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม	้
จ�ากดั	ทีเ่ป็นอาคารประหยดัพลงังาน	และสามารถใช้ประโยชน์พืน้ทีไ่ด้
ครบถ้วนทั้งอาคาร	โดยมี	นายวิชิต	สนธิวณิช	กรรมการ	บรรยายสรุป
ภาพรวมของอาคารสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัศนศึกษาอาคารสอ.ปม.

     วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
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สหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์อาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการดำาเนินการ สอ.ปม.

ราชอาณาจักรไทย 
(Kingdom of Thailand)

ฉบบัทีแ่ล้วได้กล่าวถงึสหกรณ์วดัจนัทร์	ไม่จ�ากดัสนิใช้ สหกรณ์แห่งแรก 
ของประเทศไทย ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในระบบสารบรรณ ว่าเป็น 

สหกรณ์ที่มีเลขทะเบียนล�าดับที่ 1/1 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 มีที่ตั้งอยู่ 
ในต�าบลวัดจันทร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นสหกรณ์ให้กู้ 
ยืมเงิน โดยได้ทนุส�าหรบัให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิ จากแบงค์สยามกมัมาจล (ธนาคาร 
ไทยพาณชิย์ในปัจจบุนั) เป็นเงนิ 3,000 บาท ธนาคารคดิดอกเบีย้ร้อยละ 6 บาท 
ต่อปี สหกรณ์น�ามาให้สมาชกิกู ้โดยคดิดอกเบีย้ร้อยละ 12 ต่อปี ก�าหนดให้สมาชกิ 
ส่งคนืต้นเงนิกูใ้นปี 2460 เป็นจ�านวนเงนิ 1,300 บาท ปรากฏว่าเมือ่สิน้ปี 2460 
สมาชิกส่งคืนเงินกู้ได้จริงถึง 1,500 บาท โดยสมาชิกสามารถช�าระทั้งต้นและ
ดอกเบีย้ได้เตม็ทกุราย ทัง้น้ีในปี 2459 การท�านาของสมาชกิจากทีเ่คยได้ข้าว  
83.5 เกวยีน แต่ในปี 2460 ได้ข้าวมากถงึ 125 เกวยีน ปรมิาณข้าวทีไ่ด้เพิม่ขึน้นี ้
แม้จะยังไม่มากเต็มที่ แต่ก็พอกล่าวได้ว่าสามารถเพิ่มประมาณผลิตผลได้ใน
ระดบัหนึง่ ทัง้น้ี เน่ืองจากในปีแรกนัน้สมาชกิได้กูเ้งนิไปใช้หนีเ้ก่าเป็นส่วนใหญ่ 
คงเหลอืเงนิกูไ้ว้เพือ่การประกอบอาชพีเพยีงเลก็น้อย ซึง่หากสมาชกิหมดหนีส้นิ
ทีผ่กูพนัไว้แล้ว กจ็ะมเีงนิส�ารองส�าหรบัใช้ซือ้สตัว์พาหนะหรอืซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิก็
จะท�าให้มีก�าลงัใจในการประกอบอาชพีมากขึน้ จากผลการตัง้สหกรณ์วดัจันทร์ 
ไม่จ�ากัดสนิใช้นี ้ ไม่เพยีงแต่จะอ�านวยประโยชน์ให้กบัสมาชกิซึง่ประเมินได้ด้วย 
จ�านวนเงินที่สมาชิกเป็นหนี้สินลดน้อยลงเท่านั้น ยังประเมินได้จากการท�านา 
ได้ผลมากขึ้นด้วย ส่ิงที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ประเมินมิได้นั้นก็คือ ความเข้าใจ 
การท�างาน ช่วยกนัคิด ช่วยกนัรกัษาเงนิทนุและร่วมด้วยช่วยกนัท�ามาหากนิ

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาประชาธปิก พระปกเกล้า 
เจ้าอยูหั่ว พระองค์ทรงมคีวามสนพระทยัการสหกรณ์เป็นอย่างยิง่ พระองค์ได้มโีอกาส 
เสด็จฯไปทอดพระเนตรการประชุมใหญ่ของสหกรณ์บ้านดอน ไม่จ�ากัดสินใช้ 
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2469 ณ วัดนางพระยา อ�าเภอเมือง  
โดยมพีระยาพพิธิสมบตั ิ (ตาบ กวุานนท์) ปลดักระทรวงพาณชิย์และคมนาคม 
ซึง่ด�ารงต�าแหน่งนายทะเบยีนสหกรณ์ ได้น�าสมุดข้อบงัคับ บญัชเีอกสารต่างๆ 
ของสหกรณ์ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทอดพระเนตร ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทับฟัง 
การประชุมของสหกรณ์ด้วยความสนพระทัยจนจบการประชุม โดยทรง 
พอพระทยัเป็นอย่างยิง่ ทรงมพีระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชกิสหกรณ์
ในครั้งน้ัน และทรงบันทึกพระราชหัตถเลขาในสมุดบันทึกการตรวจราชการ 
ของสหกรณ์บ้านดอน ไม่จ�ากดัสนิใช้ปี พ.ศ.2471 ด้วย

การจดัตัง้สหกรณ์ในระยะแรกนัน้ นอกจากจะมีข้อจ�ากัดในเรือ่งเงนิทนุ 
แล้วยังมีข้อจ�ากัดที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะคุ้มครองอีกด้วย เพราะพระราช 
บัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459 ซึ่งใช้ในการจัดตั้งสหกรณ์ในเวลานั้น  
ไม่ครอบคลมุและกว้างขวางพอทีจ่ะด�าเนนิขยายการสหกรณ์ออกไปได้ ซึง่หาก 
จะให้ขบวนการสหกรณ์ได้มกีารพฒันาให้มีความก้าวหน้าและม่ันคงแล้ว จ�าเป็น
จะต้องมีการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสหกรณ์เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ม ี
กฎหมายทีม่ขีอบเขตกว้างขวางและครอบคลมุการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้อง ดงันัน้ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงได้มีการเสนอให้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัต ิ
เพิม่เตมิสมาคม พ.ศ. 2459 และประกาศใช้พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2471 

ขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2471 นับว่าเป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรก 
ความส�าคัญของพระราชบัญญัตินี้ได้เปิดโอกาสให้มีการรับจดทะเบียนสหกรณ์
ประเภทอืน่ ๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยมเีสนาบดกีระทรวงพาณชิย์และคมนาคม
รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2511 ได้มกีารตราพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2511 
ซึง่มีบทบัญญัตใิห้สหกรณ์ชนดิเดยีวกันตัง้แต่สองสหกรณ์ข้ึนไปอาจควบเข้ากนั
ได้ เมื่อประกาศใช้แล้วก็ได้มีสหกรณ์หลายแห่งได้ด�าเนินการควบรวมกัน เช่น
สหกรณ์ประเภทหาทนุในอ�าเภอเมอืงพษิณโุลก ได้มมีตคิวบเข้ากันเป็นสหกรณ์ 
ดงัต่อไปนี้

1. สหกรณ์หาทนุวดัจนัทร์ ไม่จ�ากดั จดทะเบยีนเมือ่วนัท่ี 1 สงิหาคม 
2512 จากการควบสหกรณ์หาทนุ 6 สหกรณ์

2. สหกรณ์การเกษตรพษิณโุลกหนึง่ ไม่จ�ากัด จดทะเบยีนเมือ่วนัที่  
1 พฤษภาคม 2514 จากการควบสหกรณ์หาทนุ จ�านวน 18 สหกรณ์

3. สหกรณ์การเกษตรพิษณุโลกสอง ไม่จ�ากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่  
1 พฤษภาคม 2514 จากการควบสหกรณ์หาทนุ จ�านวน 18 สหกรณ์

ในปี พ.ศ.2517 สหกรณ์หาทนุวดัจนัทร์ ไม่จ�ากดั ได้มมีติเปล่ียนแปลง 
จากชนิดไม่จ�ากัด เป็นชนิดสหกรณ์จ�ากัดและนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับ 
จดทะเบยีนเป็นสหกรณ์การเกษตรชนดิจ�ากดั เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2517 และต่อมา 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2517 สหกรณ์การเกษตรชนิดจ�ากัด จ�านวน 5 สหกรณ์  
ในเขตอ�าเภอเมืองพิษณุโลกได้มีมติควบเข้ากันเป็น ”สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด” 
จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2517 ประกอบด้วย

1. สหกรณ์การเกษตรวดัจนัทร์ จ�ากดั
2. สหกรณ์การเกษตรเมอืงพษิณโุลกหนึง่ จ�ากดั
3. สหกรณ์การเกษตรเมอืงพษิณโุลกสอง จ�ากดั
4. สหกรณ์ขายข้าวบ้านใหม่ จ�ากดั
5. สหกรณ์ทีด่นิพลายชมุพลสามคัค ีจ�ากดั
ณ วนัได้รบัจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์วดัจนัทร์ จ�ากดั มสีมาชกิจ�านวน 

1,424 ราย หนีส้นิและทนุจ�านวน 3,598,433.95 บาท เงนิส�ารอง 1,214,803.63 
บาท มีส�านักงานเป็นของตนเองเป็นตึกสองแถว 2 คูหา เลขที่ 16/105-106  
ถนนพษิณโุลก-หล่มสกั ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก 

ท้ายฉบับนีพ้อสรปุได้ว่าในช่วง 50 ปีแรกของขบวนการสหกรณ์นัน้  
เกิดขึ้นอย่างช้าๆ โดยอยู่ในกลุ ่มของเกษตรกรของประเทศเป็นส่วนมาก  
มุง่เน้นทีจ่ะรวมตวักนัเพือ่ให้สามารถหาทนุมาด�าเนนิงานเกีย่วกบัการเกษตรจาก 
แนวคดิทีจ่ะช่วยเหลอืชาวนาผูย้ากไร้ น�ามาสูก่ารหาแนวทางในการช่วยเหลอืใน
รปูแบบตา่งๆ จนในทีส่ดุกค่็อยๆพฒันาเตบิโตขึน้ โดยผูเ้ขยีนได้น�าพฒันาการ
ของสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยและสหกรณ์ในจงัหวดัพษิณโุลกมาเป็นต้น
แบบในการน�าเสนอ ในฉบบัหน้าจะมากล่าวถงึรายละเอยีดเพิม่เติมของสหกรณ์
ในประเทศไทยในระยะต่อมา โปรดตดิตามต่อนะครบั

อ้างองิ  http://www.phitsanulok.go.th/proi/watjun.htm
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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		สิงหาคม		2557 31		กรกฎาคม		2557

จ�านวนสมาชิก 13,321 13,316 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 14,421 14,246 

สินทรัพย์รวม 12,677,213,890.40 12,242,532,712.76

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 210,157,822.66 222,564,611.58 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 887,314,773.28 886,963,280.24 

เงินลงทุนระยะส้ัน 262,470,780.00 263,181,620.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 81,656,548.93 81,000,879.93

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 15,956,305.75 15,291,029.50 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,017,451,024.30 6,016,205,855.44 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 137,991,789.93 134,997,401.30 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 902,756,997.61 900,551,713.15 

เงินลงทุนระยะยาว 4,062,989,672.31 3,622,451,636.83 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,163,597.70 10,555,687.84 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 81,744,451.62 82,185,330.21 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6,372,817.23 6,396,357.66 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 7,677,878,001.33 7,318,426,375.63

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,484,000,000.00 1,154,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,358,798,343.04 4,357,586,095.85

เงินรับฝากออมทรัพย์ 423,035,127.31 429,733,857.53 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,028,304,773.33 3,028,425,368.08 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 683,524,170.90 676,035,888.52 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 161,537,543.05 161,690,616.45 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 60,158,387.99 59,462,024.81 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,238,340.46 2,238,340.46 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,775,457,044.33 1,758,900,632.05

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 108,703,747.99 109,325,168.48 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,624,346,574.62 1,607,929,923.18 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 34,729,128.51 34,254,516.16 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 7,677,593.21 7,391,024.23 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 17,185,074.60 17,131,011.37 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25,525,889.36 13,896,986.36 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,911,650.00 16,911,650.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,799,086,433.02 4,753,418,867.54

ทุนเรือนหุ้น 4,224,225,650.00 4,193,100,340.00 

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

ทุนสะสม 77,923,963.27 78,208,903.27 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 93,391,314.43  78,564,118.95 

รายได้ 396,764,014.74 345,961,964.91

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 294,113,511.63 256,612,785.80 

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 17,178,905.75 13,235,823.89 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 81,643,290.83 72,440,780.94 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 2,439,531.33 2,416,461.33 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 1,388,775.20 1,256,112.95 

ค่าใช้จ่าย 196,514,558.69 175,274,495.32

ดอกเบ้ียจ่าย 157,890,929.48 141,439,550.15 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 38,623,629.21 33,834,945.17 

ก�าไรสุทธิ 200,249,456.05 170,687,469.59
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เม่ือวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ผ่านมานี้  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

ร่วมกับผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มจังหวัดชุมพรและกลุ่มจังหวัด

ระนอง จัดกิจกรรมตามโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจ�าปี 2557 ครั้งที่ 2  

ณ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร, ส�านักงาน ทสจ.ระนอง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

คลองนาคา โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เดินทางไปให้บริการสมาชิกในพื้นท่ี  

กจิกรรมสญัจรครัง้นี ้มกีารรบัสมัครสมาชกิใหม่ เปิดบญัชเีงนิฝาก และรับฝากเงนิ รวมท้ัง 

ท�าบัตรสหกรณ์ (ATM Click Coop)  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์

ของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบ รวมถึงสิทธิประโยชน์ ความสะดวก รวดเร็ว  

ตอบสนองความต้องการให้สมาชิกและสมาชิกสมทบให้มากที่สุด 

ในการนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนสมาชิก และสมาชิก  

ที่ร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ตลอดมา 

ก่อนกลับ สมาชิกได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างประโยชน์กับ

สมาชิกทุกท่านให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง 

ต่อไป 

ส�าหรับกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2557 นี้  ได้จัดกิจกรรมกลุ่มจ�านวน  

5 ครั้ง ได้แก่  

ครั้งที่  1 การพาสมาชิกไปทัศนศึกษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

“ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโดฯ 9 ชั้น” สวนลุงนิล จ.ชุมพร                       

ครั้งที่ 2  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 3  ณ  ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร จังหวัดชุมพร

ครั้งที่ 4  ณ ส�านักงาน ทสจ.ระนอง 

ครั้งที่ 5  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จังหวัดระนอง ซึ่งมีสมาชิก 

สมาชิกสมทบเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน

โครงการสหกรณ์สญัจรพบสมาชกิ ประจ�าปี 2557 ครัง้ที ่2
ร่วมกบักจิกรรมกลุม่จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี



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, นางสาวกลุพรภสัร์ พรหมจริะประวตัิ

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ และกรรมการท่านอื่นๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวาง 
พวงมาลา เนื่องในโอกาส กรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๑๘ ปี กรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช ครบรอบ ๑๒ ปี  ประจ�าปี ๒๕๕๗  
เพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้ ร�าลึกถึงคุณความดี ตลอดจนความเสียสละของ
เหล่าวีรชนป่าไม้ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา กรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๑๘ ปี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ ๑๒ ปี

นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน


