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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 

เปรยีบเสมอืนเสาเขม็ทีถ่กูตอกรองรบับ้านเรอืน ตวัอาคารไว้นัน่เอง สิง่ก่อสร้างจะม่ันคงได้กอ็ยู่ที่

เสาเขม็  แต่คนส่วนมากมักไม่เหน็เสาเขม็ และลมืเสาเขม็เสียด้วยซ�า้ไป
พระราชด�ารสัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว

จากวารสารชยัพฒันา ประจ�าเดอืน สงิหาคม 2542

เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาทีพ่ระองค์ทรงมพีระราชด�ารสั ชีแ้นะแนวทาง การด�าเนนิชวีติ ให้แก่พสกนกิรชาวไทย ทกุเพศ,ทกุวยั,ทกุอาชพี,พ่อค้า,เกษตร

กร,ข้าราชการ,พนักงานบรษัิทหรอืรบัจ้างทัว่ไป ควรท�าความเข้าใจ และน�าไปปฏบิตั ิ ในขณะนีค้นไทยส่วนใหญ่เข้าใจผดิ เข้าใจว่าเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเร่ืองของชาวนา 

ชาวไร่ หรอืเข้าใจว่าท�าแค่พอม ีพอกนิเท่านัน้ ไม่ต้องร�า่รวยมากนกั ทีจ่รงิพระองค์สอนให้เราด�าเนนิชวีติไปในทางสายกลาง และยดึหลกัธรรมด้านความมีคณุธรรม และ

จรยิธรรมอย่างมัน่คง

ทางสายกลาง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีพอสมควร 

ทัง้น้ีต้องอาศยัสตปัิญญา ความรอบรู้รอบคอบ ความขยนัหมัน่เพยีร ความซือ่สตัย์สจุรติ ความเมตตากรณุา 

ช่วยเหลอืผูท่ี้ด้อยโอกาส และไม่ฝักใฝ่อบายมขุ ไม่ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง   เสนอแนวทางความคดิ และการปฏบิตัตินในการด�าเนนิชวีติไป

ในทางสายกลาง โดยไม่มากไม่น้อยเกนิไป ดงักล่าวคอื

1. ความพอประมาณ เป็นทางสายกลางอนัดบัแรก ถ้าความพอประมานมากเกนิไป เรากจ็ะ

เป็นคนตระหนีถ่ีเ่หนยีว อด ๆ อยาก ๆ แทบจะกนิข้าวคลกุน�า้ปลา กลายเป็นคนขาดสารอาหาร ด้านความ

เป็นอยู ่ เสือ้ผ้าสกปรก จะซกักก็ลวัสิน้เปลอืง จะรดีกก็ลวัเปลอืงไฟฟ้า ซกัรดีบ่อยกจ็ะขาดง่าย บ้านช�ารดุกไ็ม่

ยอมซ่อม เจบ็ป่วยกไ็ม่รกัษา ด้านสงัคมกไ็ม่เอา ตดัสงัคมทกุอย่างจนกลายเป็นผูโ้ดดเดีย่ว ความพอประมาณ

น้อยเกนิไป เรากจ็ะกลายเป็นคนสรุุย่สรุ่าย ฟุม่เฟือย ไม่รูจ้กัความพอด ีไม่รูจ้กัความประหยดั  กนิทิง้กนิขว้าง 

ใช้ของแบรน์เนม ยอมเป็นหน้ี ซือ้ของเงนิผ่อน ผลทีส่ดุ ด�ารงชวีติอยูด้่วยความเดอืดร้อน ตกอยูใ่นความทกุข์

2. ความมีเหตผุล  เป็นทางสายกลางอนัดบัสอง พระองค์ทรงสอนให้เรารูจ้กัการด�าเนนิชวีติอย่าง

ใช้ปัญญา คอืความรอบรู ้และใช้สตคิอืความรอบคอบ และใช้หลกัธรรมเป็นเครือ่งพนิจิพจิารณาเพือ่การตดัสนิ

ใจ เช่นความไม่โกรธ ความไม่โลภ ความไม่หลงเชือ่ 

3.	 การมีภูมิคุม้กัน  เป็นทางสายกลางอนัดบัทีส่าม พระองค์สอนว่า ให้เรารูจ้กัเตรยีมความพร้อม

รบัผลทีจ่ะมากระทบ เพราะในปัจจบุนับ้านเมอืงเราอยูใ่นช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ ทกุคนต้องรูจ้กัแก้ปัญหา และรูจ้กั

ช่วยตนเอง ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ม ี4 ประการ คอื

 ● การออม  หมายถงึ การรูจ้กักนิ รูจ้กัใช้ และรูจ้กัเหลอืเกบ็ คอื การประหยดั จะมกีนิเหลอืมาก 

เหลอืน้อย กใ็ห้น�าฝากธนาคารเพือ่อนาคต

 ● การรกัษาสุขภาพ   ด้วยการออกก�าลงักาย ทีถ่กูวธิอีย่างสม�า่เสมอ ไม่เสพสรุา ยาเสพตดิทกุ

ชนดิ ไม่เทีย่วกลางคืน กนิอาหารครบ 5 หมู ่ร่างกายจะแขง็แรง สขุภาพสมบรูณ์ ไม่ต้องเสยีเงนิค่ายาค่ารกัษา

 ● การสร้างครอบครวัทีอ่บอุน่ เป็นการสร้างภมูคิุม้กนัทีด่ ี เมือ่ครอบครวัไม่แตกแยก กถ็อืว่า

สถาบนัครอบครวัดอีย่างย่ิง เพราะฉะนัน้คนในครอบครวัทกุคนต้องมคีวามเอือ้อาทรต่อกนั มคีวามเคารพนบัถอืผูอ้าวโุส มคีวามรกัสามคัคกีนั

 ● การมสีงัคมทีด่ ี รูจ้กัเข้ากลุม่ และการมเีครอืข่าย มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม ถ้าเราไม่ผดิปกตย่ิอมไม่อยากอยูค่นเดยีว โดยเฉพาะผูส้งูอายุจะเข้าสูช่มรมผู้

สงูอายเุพ่ือมเีพือ่น และชมรมผูส้งูอายกุเ็ข้าเป็นเครอืข่ายของสภาผูส้งูอายแุห่งประเทศไทยหรอืสหพนัธ์ชมรมผูสู้งอายกุรงุเทพมหานคร  เพือ่จะได้มีเพือ่น และปฏบิตัิ

กจิกรรมมากขึน้

 เพราะฉะนั้นการด�าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่านจะไม่พบกับความเดือดร้อน ไม่พบกับความยากจน และเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณา  

ช่วยเหลอืผูท่ี้ด้อยโอกาส

จากพระปณธิานของพระองค์ในเรือ่งของ “เศรษฐกจิพอเพยีง” ทีม่ไิด้เป็นเพยีงแค่ข้อคดิ แต่ยงัทรงปฏบิตัด้ิวยพระองค์เอง ดงันัน้ คนไทยทกุคนท่ีต่างพดูเป็น

เสยีงเดยีวกนัว่า “เรารกัในหลวง” กส็มควรทีจ่ะน�าแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิตัติาม ให้สมกบัทีเ่กดิมาอยูใ่ต้เบือ้งพระบรมโพธสิมภารของพระองค์

โดย นายอรุณ วรชุน 
รองประธานสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
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ทุกๆ ปี นอกจาก สอ.ปม. จะมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตรสมาชิกแล้ว ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชุมชนรอบข้าง และโรงเรียนป่าไม้
อุทิศ ทั่วทั้ง 11 แห่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 26  กันยายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยนายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ และกรรมการท่านอ่ืน ๆ ได้เดินทางไปมอบ
ทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 จังหวัดนนทบุรี  ทุนละ 
1,500 บาท จ�านวน 4 ทุน   

ความสุขที่เกิดจากการให้ การให้และการช่วยเหลือ
สังคม เป็นสิ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้ความ
ส�าคัญมาโดยตลอดแม้จะเป็นส่วนเล็กๆในสังคมก็ตาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด น�าโดย นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์  ประธานกรรมการ
สอ.ปม. และกรรมการท่านอื่น ๆ รวมทั้ง นายชลัท ทิพย์ลมัยผู้อ�านวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 14 และคณะครู น�ากระเช้าผลไม้ ไปแสดงความเคารพที่
บ้านอาจารย์ถนอม เพื่อร�าลึกถึงพระคุณ ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 

  สอ.ปม. มอบทุนการศึกษา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 จ.นนทบุรี

เยี่ยมบ้านอาจารย์ถนอม เปรมรัศมี  ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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ตลุาคมนี ้ผูเ้กษยีณหลาย  ๆ ท่าน จะได้มโีบนสั เป็นก�าไรชีวติ  ไม่ว่าจะเป็นเงนิบ�าเหนจ็ บ�านาญ เป็นรางวลัแห่งความขยนั หลังจากรบัใช้ราชการ รบัใช้
ประชาชนมาเน่ินนานเหลือเกนิ ได้เวลาเกษยีณอายรุาชการ เป็นความโล่ง ปนความเหงานดิๆ แต่ชวีติกต้็องด�าเนนิต่อไป หากท่านใดเหงา สหกรณ์ยนิดต้ีอนรับท่านทุก
เวลา สหกรณ์จะขอเป็นเพือ่นทีค่อยห่วงใยและเอือ้อาทรท่าน ผ่านวารสารสหกรณ์ทีจ่ะแวะเวียนไปเยีย่มท่านทีบ้่าน ทกุ ๆ เดอืน และทีแ่น่ ๆ หลังเกษยีณอายรุาชการ 
สหกรณ์มสีทิธิประโยชน์ให้ท่านมากมาย และสทิธพิเิศษทีม่ากกว่าสมาชกิทัว่ไป คอื สวสัดกิารเพือ่บ�าเหนจ็สมาชกิ และทนุสวสัดกิารเพือ่เกือ้กลูสมาชกิอาวโุส  

 

ทุนสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก 
✿ สมาชกิต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 60 ปี และมอีายกุารเป็นสมาชกิตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 10 ปี การนับอายุการเป็น

สมาชกิ ให้นบัถงึวนัที ่30 กนัยายน ของทกุปี เศษของปีให้ตดัทิง้ 
✿ ค�านวณเงนิบ�าเหนจ็สมาชกิจากจ�านวนปีทีเ่ป็นสมาชกิ คณูด้วย จ�านวนหุน้ทีม่อียูใ่นสหกรณ์หารด้วยหน่ึงร้อย 

หากต�า่กว่า 2,000 บาท ให้จ่าย 2,000 บาท แต่ทัง้นีจ้�านวนเงนิบ�าเหนจ็ต้องไม่เกนิ 7,000 บาท จ่ายเพยีงครัง้เดยีวเมือ่สมาชกิอายุ
ครบ 60 ปี ปี 2557  สหกรณ์จ่ายเงนิทนุสวสัดกิารบ�าเหนจ็สมาชกิทัง้สิน้ 260 ราย  เป็นจ�านวนเงนิ 1,233,433.75 บาท

✿ กรณสีมาชกิยงัมหีนีค้้างช�าระอยูก่บัสหกรณ์เกนิกว่าร้อยละ 90 ของทนุเรอืนหุน้ ให้สหกรณ์น�าเงนิท่ีค�านวณได้มา
ช�าระหนีข้องสมาชิกทีค้่างช�าระอยูท่ัง้หมดก่อน

✿ สหกรณ์จะน�าฝากเงนิทนุสวสัดกิารดงักล่าวเข้าบญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์ของสมาชกิทีม่อียูก่บัสหกรณ์

ปี 2557  สหกรณ์จ่ายเงนิทนุสวสัดกิารบ�าเหนจ็สมาชกิทัง้สิน้ 260 ราย  
เป็นจ�านวนเงนิ 1,233,433.75 บาท 

ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
✿ สมาชกิต้องมอีายตุัง้แต่ 61 ปี และมอีายกุารเป็นสมาชกิตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 10 ปี การนบัอายุของสมาชกิและ

อายกุารเป็นสมาชกิให้นบัถงึวนัที ่30 กนัยายนของทกุปี เศษของปีให้ตดัทิง้
✿ สหกรณ์จะจ่ายเงนิทนุสวสัดกิารให้สมาชกิในเดอืนตลุาคมของทกุปี 
✿ จ่ายเงนิทนุสวสัดกิารตามอายกุารเป็นสมาชกิดงันี้
 -  สมาชกิอาวโุสทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 10 ปี   จ่าย 1,000 บาท      

 - สมาชิกอาวุโสทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่  20 ปี         จ่าย 1,500 บาท
 - สมาชิกอาวุโสทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่ 30 ปี         จ่าย 2,000 บาท  
✿ สหกรณ์จะน�าฝากเงนิทนุสวสัดกิารดงักล่าวเข้าบญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์ของสมาชกิทีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณ์

ปี 2557 สหกรณ์  จ่ายเงินทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 
ทั้งสิ้น1,450	ราย	เป็นเงิน	1,979,000	บาท

การด�ารงชีวิตในวัยเกษยีณ จ�าเป็นต้องมกีารวางแผน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านสขุภาพทัง้ร่างกายและจติใจ การ
วางแผนการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการวางแผนด้านการเงนิ ส�าหรบัผูเ้กษยีณ คงรูจ้กั บญัชอีอมทรพัย์เกษยีณเป่ียมสขุเป็นอย่าง
ด ีเพราะเป็นบญัชีทีใ่ห้ดอกเบีย้สงูถงึ 4.25% ต่อปี หากใครทีย่งัไม่รูจ้กั วนันีผู้เ้ขยีนจะอธบิายให้ฟังคะ 

มาเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
✿ รบัฝากเฉพาะเงนิบ�าเหนจ็ บ�านาญ กบข. กสจ. บ�าเหนจ็ด�ารงชพี หรอืเงนิทีไ่ด้รบัจากทางราชการอืน่ ๆ 
✿ เปิดบญัชขีัน้ต�า่ 100 บาท 
✿ ถอนทีส่หกรณ์เมือ่ใดกไ็ด้
✿ อตัราดอกเบีย้สงูกว่าทกุประเภทบญัช ีโดยจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่30 ม.ิย. และ 31 ธ.ค.
✿ อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์
✿ สามารถเปิดบญัชไีด้โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เปิดบญัชอีอมทรพัย์เกษยีณเป่ียมสขุได้จาก www.025798899.com หรือ 

สมคัรได้ทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั
คนที่วางแผนชีวิตหลังเกษียณไว้อย่างรอบคอบ ท�าให้ชีวิตไม่สะดุด ไม่เป็นภาระลูกหลาน ควรวางแผนไว้แต่เนิ่น ๆ ประมาณ 5-6 ปีก่อนเกษียณ  

ชีวิตหลังเกษียณที่มีเงินพอ ไม่มีหนี้ มีรายจ่ายน้อย มีงานที่ชอบ และมีสุขภาพดี เป็นผลจากการเตรียมการล่วงหน้าอย่างมีระบบระเบียบ ขออวยพรให้ทุกท่าน 
เกษยีณอย่างเกษม 

เกษียณอย่างเกษม
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สหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์อาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการด�าเนินการ สอ.ปม.

ราชอาณาจักรไทย 
(Kingdom of Thailand)

จากการที่น�าเสนอในฉบับที่ผ่านมา ทุกท่านก็คงได้รับทราบแล้วนะ

ครบัว่าระบบสหกรณ์ได้รบัการยอมรบัเพิม่ขึน้เป็นล�าดับ อนัเนือ่งจากความส�าเรจ็

ในการหยัง่รากและความก้าวหน้าของสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยตลอดรวม

ถึงสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งนับได้ว่าเป็นต้นแบบของขบวนการสหกรณ์

ในเวลาต่อมา ท�าให้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะด�าเนินการขยายกิจการสหกรณ์ไปยัง

จังหวัดอื่นๆ จากในฉบับที่แล้วท�าให้เราทราบว่าการจัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรก

นัน้ นอกจากจะมข้ีอจ�ากดัเรือ่งเงนิทนุแล้วยังมีข้อจ�ากดัในทางกฎหมายด้วย จาก

ในช่วงเริ่มแรกที่ใช้พระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ.2459 มาเป็นกฎหมาย

รองรับการจัดตั้งสหกรณ์จนกระทั้งในปี พ.ศ.2471 จึงได้มีการยกเลิกพระราช

บัญญัติเพิ่มเติมสมาคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสหกรณ์แล้วประกาศใช้

พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2471 ซึง่นบัว่าเป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบบัแรก จาก

นั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2471 อีก 3 ครั้ง นับได้

ว่าการประกาศให้พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2471 ช่วยให้การจดัต้ังสหกรณ์

ได้ขยายตวัและพัฒนาไปสู่ประเภทของสหกรณ์ในรปูแบบต่างๆเพิม่ขึน้อกีหลาย

ประเภท อาทเิช่น

ปี	พ.ศ.	2478 มกีารรเิริม่จดัตัง้สหกรณ์เช่าซือ้ทีด่นิทีจ่งัหวดัปทมุธานี 

และได้จดัตัง้สหกรณ์ประเภทใหม่ๆ ขึน้อกีหลายประเภท เช่น สหกรณ์บ�ารงุทีด่นิ

สหกรณ์ค้าขาย สหกรณ์นิคมฝ้าย สหกรณ์หาทนุและบ�ารงุทีด่นิ 

ปี	พ.ศ.2480 ร้านสหกรณ์ ได้ถกูจดัตัง้ขึน้เป็นแห่งแรกทีอ่�าเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่ือว่าร้านสหกรณ์บ้านเกาะ	จ�ากัดสนิใช้ และได้มี

การจัดตั้งร้านสหกรณ์ในลักษณะนี้อีกหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนเก่ียว

กับปัญหาค่าครองชีพ โดยจัดตั้งขึ้นทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และส่วน

ของประชาชน และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญที่สุดของขบวนการสหกรณ์ใน

ประเทศไทย กค็อืการควบสหกรณ์หาทนุเข้าด้วยกนั โดยทางราชการได้ออกพระ

ราชบญัญตัสิหกรณ์ 

ปี	พ.ศ.2486	“ธนาคารเพือ่การสหกรณ์” จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัที ่9 มนีาคม 

พ.ศ.2486 เพื่อท�าหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนแก่สหกรณ์ในประเทศไทย ต่อมาปี	

พ.ศ.2509 จงึได้มกีารจดัตัง้ธนาคารใหม่ขึน้แทน เพือ่ให้ครอบคลมุถงึเกษตรกร

ด้วย โดยใช้ชื่อว่า “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร” มีวัตถุประสงค์

ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์

การเกษตร ส�าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับ

เกษตรกรรม เพือ่เพิม่รายได้หรอืพฒันาคณุภาพชวีติของเกษตรกรหรอืครอบครวั

ของเกษตรกร รวมทัง้ให้บรกิารรบัฝากเงนิ

ปี	พ.ศ.2511 ได้มกีารเปิดโอกาสให้สหกรณ์หาทนุขนาดเลก็ทีด่�าเนนิ

ธรุกจิเพยีงอย่างเดยีวควบเข้ากนัเป็นขนาดใหญ่ สามารถขยายการด�าเนนิธรุกิจ

เป็นแบบอเนกประสงค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้

สหกรณ์หาทุน จึงแปรสภาพเป็นสหกรณ์การเกษตรมาจนปัจจุบัน รายละเอียด

การควบรวมกิจการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกได้มีการน�าเสนอไว้บางส่วนใน

ฉบับทีแ่ล้ว และในปีนีเ้อง สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ถอืก�าเนดิขึน้

มา เพื่อเป็นสถาบันส�าหรับให้การศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ มีหน้าที่

ตดิต่อประสานงานกบัสถาบนัสหกรณ์ต่างประเทศ เพือ่ให้เกดิความสมัพนัธ์ และ

ความช่วยเหลือ ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์สากลในด้านอืน่ๆ ทีม่ใิช่เกีย่วกบัการ

ด�าเนนิธรุกจิโดยมสีหกรณ์ทกุประเภทเป็นสมาชกิ 

ปี	พ.ศ.2516 กระทรวงเกษตรได้มีประกาศกฎกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ก�าหนดประเภทสหกรณ์ไว้ 6 ประเภท 

(1) สหกรณ์การเกษตร

(2) สหกรณ์นคิม

(3) สหกรณ์ประมง

(4) สหกรณ์ออมทรพัย์

(5) สหกรณ์ร้านค้า

(6) สหกรณ์บรกิาร

ปี	พ.ศ.2548	กระทรวงเกษตรได้มีประกาศกฎกระทรวงก�าหนด

ประเภทสหกรณ์ทีร่บัจดทะเบยีน ได้เพิม่เตมิอกีหนึง่ประเภทคอื

(7) สหกรณ์เครดติยเูนีย่น

สรุปได้ว่าในช่วง 50 ที่ผ่านมาขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้น 

สหกรณ์ทุกประเภทได้มีความก้าวหน้าและเติบโตข้ึนมากเลยทีเดียว จากข้อมูล

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พบว่า การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ไม่รวม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์) ประจ�าปี 2556 ส�าหรับสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวัน

ที ่1 เมษายน 2555 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2556 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 ภาพ

รวมระบบสหกรณ์ออมทรพัย์มจี�านวนสหกรณ์ ตามทะเบยีนทัง้สิน้ 1,432 สหกรณ์ 

การด�าเนนิธรุกจิของสหกรณ์ออมทรพัย์ ปี 2556 มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ถึง 1.46 ล้าน

ล้านบาท 

ท้ายฉบับนีอ้าจกล่าวโดยสรปุได้ว่านบัตัง้แต่สหกรณ์ได้ถอืก�าเนดิขึน้ใน

ประเทศไทยจวบจนปัจจบุนั ผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ในธรุกิจต่างๆ ได้สร้าง

ความเชือ่ถอื เป็นทีไ่ว้วางใจของสมาชกิ จนท�าให้จ�านวนสหกรณ์ จ�านวนสมาชกิ 

ปรมิาณเงนิทนุ และผลก�าไรของสหกรณ์เพิม่ขึน้ทกุปี การสหกรณ์ในประเทศไทย

จึงมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต่อประชาชนที่ยากจน 

สหกรณ์จะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมทีช่่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบ

อาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และในปัจจุบัน

สหกรณ์ต่างๆได้มกีารรวมกลุม่ของสหกรณ์ประเภทต่างๆในระดบัทุติยภมูจิ�านวน

หลายแห่ง โดยในฉบับหน้าจะน�ามากล่าวถงึรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัสหกรณ์

ในประเทศไทยในระยะเวลาประมาณ 40-50 ปีทีผ่่านมา  โปรดติดตามต่อนะครับ

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

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์เกษตร

สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์
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กาพบรรยากาศเดือนแห่งการออม

จากการท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดกิจกรรม 

“สัปดาห์แห่งการออม” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เห็น

คุณค่าของการออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็ได้การตอบรับอย่างดียิ่ง

จากสมาชิกและสมาชิกสมทบ  ฟังเพลงแบบชิวล์ ๆทุกวันพุธของเดือน

แห่งการออม พร้อมทั้งเล่นเกมตอบปัญหาเกี่ยวกับการออม และร่วมชิง

รางวัลมากมาย ดังนั้นการออมเงินจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติ

ให้สม่�าเสมอ ควรปลูกฝังการประหยัดเงินตั้งแต่อายุน้อยเพื่ออนาคตข้าง

หน้าจะได้สบาย 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
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 เมื่อเร็ว ๆนี้ สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จก. และสอ.การเคหะแห่งชาติ จก.   

น�าคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่  เยี่ยมชมงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด และสอ.ปม. ในด้านการด�าเนินธุรกรรมการเงิน

ของสมาชิก และการจัดท�าเอกสารประกอบการกู้เงินประเภทต่าง ๆ  โดยมีการตอบ

ข้อซักถามกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการที่จะน�าความรู ้มาพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์

ต่อสมาชิกให้มากที่สุด โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด สอ.การเคหะแห่งชาติ จก. และกรรมการท่านอื่น 

ๆ ร่วมให้การต้อนรับ  นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าท่ีผู้จัดการ สอ.ปม. 

บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จก. 
และสอ.การเคหะแห่งชาติ จก.                 
ดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

“ พุทธวจน ”
ฉบับ น้ี  กองบรรณา ธิการขอน� าพระสู ต รที่

พระพทุธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เกีย่วกบัวาจาของสตับุรษุ	และอ
สตับรุุษ	เป็นเชน่ไร น�ามาเปิดเผยเพือ่ให้ท่านทัง้หลายได้รบัรู้
รบัทราบว่าพระองค์ได้ทรงตรสัไว้ว่าสตับรุษุและอสตับรุษุนัน้
เป็นบคุคลเช่นไร ดงัน้ี

วาจาของสัตบุรุษ
ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลประกอบด้วยธรรม	๔	

ประการ เป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุรุษ ๔ ประการอย่างไรเล่า? 
๔ ประการ คอื :-

ภกิษทุัง้หลาย ! สัตบรุุษในกรณนีี ้แม้มใีครถามถงึ
ความไม่ดีของบคุคลอืน่	กไ็ม่เปิดเผยให้ปรากฏ	จะกล่าว
ท�าไมถงึเม่ือไม่ถกูใครถาม; กเ็ม่ือถกูใครถามถึงความไม่ดขีอง
บคุคลอืน่ กน็�าเอาปัญหาไปท�าให้หลกีเลีย้วลดหย่อนลง กล่าว
ความไม่ดขีองผูอ้ืน่อย่างไม่พสิดารเต็มที ่ภกิษทุัง้หลาย ! ข้อนี้
พงึรู้กนัเถดิว่าคนคนน้ี เป็นสัตบรุุษ

ภกิษทุัง้หลาย ! สตับรุษุอย่างอืน่ยังมีอีก คอื	แม้ไม่
ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอ่ืน	ก็ยังน�ามาเปิด
เผยให้ปรากฏ จะต้องกล่าวท�าไมถงึเม่ือถกูใครถาม;กเ็มือ่ถูก
ใครถามถึงความดีของบุคคลอื่น ก็น�าเอาปัญหาไปท�าให้ไม่
หลกีเลีย้วลดหย่อน กล่าวความดขีองผูอ้ืน่โดยพสิดารบรบิรูณ์ 
ภกิษทุัง้หลาย ! ข้อน้ีพงึรู้กนัเถดิว่าคนคนนี ้เป็นสตับรุษุ

ภกิษทุัง้หลาย ! สัตบรุุษอย่างอืน่ยงัมอีกี คอื แม้ไม่มี
ใครถามถึงความไม่ดีของตน	ก็ยังน�ามาเปิดเผยท�าให้
ปรากฏ ท�าไมจะต้องกล่าวถึงเม่ือถูกถามเล่า; ก็เมื่อถูกใคร
ถามถึงความไม่ดีของตน ก็ไม่น�าเอาปัญหาไปหาทางท�าให้
ลดหย่อนบดิพล้ิว แต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยพสิดารเตม็
ที ่ภกิษทุัง้หลาย ! ข้อน้ีพงึรู้กนัเถดิว่าคนคนนี ้เป็นสตับรุษุ

ภิกษุทั้งหลาย ! สัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก คือ แม้มี
ใครถามถงึความดขีองตน	กไ็ม่เปิดเผยให้ปรากฏ ท�าไม
จะต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่า; ก็เมื่อถูกใครถามถึง
ความดีของตน ก็น�าเอาปัญหาไปกระท�าให้ลดหย่อนหลีก
เลี้ยวเสีย กล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดารเต็มที่ ภิกษุทั้ง
หลาย ! ข้อน้ีพงึรู้กนัเถดิว่าคนคนน้ี เป็นสัตบรุษุ

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลผู ้ประกอบด้วยธรรม	
๔ประการเหล่านีแ้ล	เป็นท่ีรู้กนัว่าเป็นสตับรุษุ

จตุกกฺ. อ�. ๒๑/๑๐๐/๗๓.

วาจาของอสัตบุรุษ
แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบคุคลอืน่	กน็�า

มาเปิดเผยให้ปรากฏ
ไม่ต้องกล่าวถงึเม่ือถกูใครถาม;
กเ็ม่ือถกูใครถามถงึความไม่ดขีองบคุคลอืน่ กน็�าเอา

ปัญหาไปท�าให้ไม่มีทางหลกีเลีย้วลดหย่อน
แล้วกล่าวความไม่ดขีองผูอ้ืน่ อย่างเตม็ทีโ่ดยพสิดาร
ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อน้ีพึงรู้กันเถิดว่า คนคนนี้เป็นอ

สตับรุุษ
จตุกกฺ. อ�. ๒๑/๑๐๐/๗๓.สอ.ครูกรมสามัญศึกษา	จก..																

สอ.การเคหะแห่งชาติ	จก..																
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โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ

1. ใครบ้างสมัครสมาชิกสหกรณ์ได้ 
สิทธิพิเศษรับสมัครสมาชิกเฉพาะข้าราชการ – ลูกจ้างประจ�า 

หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ�าที่เกษียณอายุ 

J กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

J ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

J กรมป่าไม้  

J กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

J กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

J กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

J กรมทรัพยากรน�้า

J กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

J เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

J ผู้เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

J ผู้โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่น (โดยเป็นข้าราชการ

หรือลูกจ้างประจ�าสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

2. สมัครได้อย่างไร
1. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น

2. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด (ดาวน์โหลด

ได้ที่ www.025798899.com) และมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็น 

ผู้รับรอง

3. เ อกสา รแนบประกอบ  ดั งนี้  ( ด า วน ์ โ หลด ได ้ ที่ 

www.025798899.com)

 3.1) ใบค�าขอเอาประกันชีวิตกลุ ่มส�าหรับสมาชิกผู ้เอา

ประกันภัย

 3.2) หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

 3.3) หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน

 3.4) ใบสมัครท�าบัตรสหกรณ์ ATM  

4. แนบหลักฐาน  ดังนี้  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ

บัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า ส�าเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และ

ภาพถ่าย 1 ภาพ

5. ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (สหกรณ์จะหัก ณ ที่

จ่ายจากเงินได้รายเดือนของผู้สมัคร)

6. สมัครด้วยตนเองท่ีสหกรณ์ หรือส่งใบสมัครถึงสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

3. การโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่แล้ว

2. เป ็นข ้าราชการ ลูกจ ้างประจ�าในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานของตนปัจจุบันไม่มี

สหกรณ์ออมทรัพย์  

3. ท่านสามารถโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ ดังนี้

 3.1 ผู ้ประสงค์โอนย้ายสมาชิกภาพจะต้องติดต่อกับ

สหกรณ์เดิม เพื่อให้สหกรณ์เดิมท�าหนังสือขอโอนย้ายสมาชิกภาพส่ง

มายังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

 3.2 ผู้ประสงค์โอนย้ายสมาชิกภาพกรอกใบสมัครสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

 3.3 เม่ือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รับ

หนังสือขอโอนย้ายสมาชิกภาพและใบสมัครสมาชิกของท่านแล้ว ทาง

สหกรณ์จะน�าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อพิจารณา

รับสมัครเป็นสมาชิก

 3.4 เมื่อรับเป็นสมาชิกแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด จะติดต่อกับสหกรณ์เดิมเพื่อ

     - โอนหุ้นจากสหกรณ์เดิมมายังสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จ�ากัด

      - ช�าระเงินกู ้ของสมาชิกที่ค้างอยู ่กับสหกรณ์เดิม 

(ถ้ามี) และให้สมาชิกมาผ่อนช�าระต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ตามที่ก�าหนดในระเบียบ โดยสมาชิกจะต้องมากรอกแบบฟอร์ม

ค�าขอกู้สามัญเพื่อช�าระหนี้ที่มีอยู่ จะต้องมีผู้ค�้าประกันและท�าประกัน

ชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก�าหนด

     - อายุการเป็นสมาชิกให้มีสิทธินับเวลาการเป็น

สมาชิกสหกรณ์เดิมรวมด้วย

  

ปัจจุบันมีข้าราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ให้ความสนใจในการสมัครเป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	จ�านวนมาก	หลายท่านยังไม่ทราบข้อมูลการสมัครว่าสมัครได้อย่างไร	และใช้เอกสาร

อะไรบ้าง	ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอแจ้งข้อมูล	ดังนี้
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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 	30		กันยายน	2557 	31		สิงหาคม	2557

จ�านวนสมาชิก 13,332 13,321 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 14,588 14,421 

สินทรัพย์รวม 12,655,177,246.21 12,677,213,890.40

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 120,059,583.32 210,157,822.66 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 883,760,956.55 887,314,773.28 

เงินลงทุนระยะส้ัน 261,809,340.00 262,470,780.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 81,495,985.26 81,656,548.93

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 16,495,138.98 15,956,305.75 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,015,305,218.35 6,017,451,024.30 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 140,426,379.37 137,991,789.93 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 904,300,542.69 902,756,997.61 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน 50,000,000.00 0.00

เงินลงทุนระยะยาว 4,088,557,828.76 4,062,989,672.31 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,188,997.39 10,163,597.70 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 81,317,884.66 81,744,451.62 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,272,081.80 6,372,817.23 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 7,574,765,109.67 7,677,878,001.33

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,294,000,000.00 1,484,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,388,248,356.31 4,358,798,343.04

เงินรับฝากออมทรัพย์ 433,688,913.63 423,035,127.31 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,039,308,895.65 3,028,304,773.33 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 682,892,012.77 683,524,170.90 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 169,067,068.86 161,537,543.05 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 61,029,147.11 60,158,387.99 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,262,318.29 2,238,340.46 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,823,815,991.56 1,775,457,044.33

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 118,326,739.71 108,703,747.99 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,661,757,032.05 1,624,346,574.62 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 35,731,527.51 34,729,128.51 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 8,000,692.29 7,677,593.21 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 18,051,481.27 17,185,074.60 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 33,737,630.53 25,525,889.36 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,911,650.00 16,911,650.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,846,227,174.41 4,799,086,433.02

ทุนเรือนหุ้น 4,250,656,680.00 4,224,225,650.00 

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

ทุนสะสม 73,699,868.27 77,923,963.27 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 118,325,120.82 93,391,314.43  

รายได้ 456,970,692.38 396,764,014.74

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 330,987,799.42 294,113,511.63 

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 23,552,058.43 17,178,905.75 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 98,507,928.00 81,643,290.83 

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

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 1,483,375.20 1,388,775.20 

ค่าใช้จ่าย 222,785,730.25 196,514,558.69

ดอกเบ้ียจ่าย 178,765,024.21 157,890,929.48 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 44,020,706.04 38,623,629.21 

ก�าไรสุทธิ 234,184,962.13 200,249,456.05
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สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการหลายท่านยังมีความ

สงสัยเกี่ยวกับการกู้ฉุกเฉินว่ามีหลักเกณฑ์การกู้อย่างไร จะต้องใช้

เอกสารใดบ้าง ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. การกู้ฉุกเฉินมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ 1) ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2)  ต้องส่งค่าหุ้นติดต่อกันมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  เดือน

ละไม่น้อยกว่า 100 บาท

3) กู้ได้ 1 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 90% ของทุน

เรือนหุ้น

4) เมื่อช�าระหนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวดเดือน สามารถ

กู้ใหม่ได้

5) ช�าระคืน ไม่เกิน 12 งวดเดือน

6) ต้องช�าระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม ปีละ 

200 บาท

7) ไม่ต้องมีผู้ค�้าประกัน

2. เอกสารประกอบค�าขอกูฉ้กุเฉนิใช้เอกสารใดบ้าง
ตอบ 1) ค�าขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินส�าหรับสมาชิกสมทบ 

2) ส�าเนาบัตรพนักงานราชการ

3) ส�าเนาสัญญาจ้างงาน

4) สลิปเงินเดือนปัจจุบัน

3. การช�าระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรสหกรณ์
เอทีเอ็ม 200 บาท สามารถช�าระด้วยวิธีการใด 
ได้บ้าง
ตอบ 1) ช�าระทีเ่คาน์เตอร์สหกรณ์ในวนัท�าการ เวลา 8.30 – 15.30 น.

2) ช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทย

พาณิชย์ โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับช�าระเงิน Payment ระบุชื่อ 

เลขที่สมาชิก และวัตถุประสงค์ 116 อื่นๆ จ�านวนเงิน 200 บาท เมื่อ

ช�าระแล้วให้แนบส�าเนาใบเสร็จที่ได้รับจากธนาคารส่งไปรษณีย์มา

พร้อมกับเอกสารค�าขอกู้ฉุกเฉิน

ขั้นตอน
 โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

4. เมื่อส่งเอกสารค�าขอกู ้ฉุกเฉินและช�าระเงิน
เรียบร้อยแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถ
ท�าการกู้ได้
ตอบ หากเอกสารของสมาชิกถูกต้องเรียบร้อย ทางสหกรณ์จะส่ง

ข้อความ (SMS) รหัสผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone 

แจ้งไปยังโทรศัพท์มือถือของสมาชิก โดยใช้ชื่อผู้ส่งว่า Forest#COOP 

ซึ่งเบอร์โทรศัพท์จะต้องตรงกับระบบสหกรณ์ กรณีเปลี่ยนเบอร์

โทรศัพท์จะต้องแจ้งกับสหกรณ์ทุกครั้ง และสมาชิกจะสามารถท�าการกู้

ฉุกเฉินได้หลังจากได้รับข้อความ 

5. การกู้ฉุกเฉินมีขั้นตอนการท�ารายการอย่างไร
ตอบ ขั้นตอนการกู้ฉุกเฉินมีดังนี้

ค�าแนะน�า ควรใช้โทรศัพท์บ้าน/ส�านักงานในการท�ารายการ เมื่อเกิดความช�านาญแล้วจึงใช้โทรศัพท์มือถือ

การกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพทส์มาชิกสมทบ
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วันท่ี 28 กันยายน ของทุกปี ถือว่าเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ และในปีนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  ครบรอบ 36 ปี  สหกรณ์ได้จัดพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ เพื่อ

ความเป็นศิริมงคล และได้เรียนเชิญสมาชิกอาวุโส ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ โดย ร.ต.บรรณเลิศ  รัช

ตกุล อดีตอธิบดีกรมป่าไม้  

น�าสมาชกิ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่สอ.ปม.ทกุท่าน ไหว้พระไตรสสตวรรษานุสรณ์  

หน้ากรมป่าไม้ และไหว้พระพรหม และ

สักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5. จากนั้นมี

พิธีท�าบุญเลี้ยงพระ  และประทับใจไม่รู้ลืม กับโครงการคืนความสุขให้สมาชิกอาวุโส  พร้อม

แสดงมุฑิตาจิต แทนค�าขอบคุณจากใจสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  เห็นสมาชิกอาวุโส

ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มแห่งความสุขกันทุกคน เปรียบเสมือนเป็นช่วงเวลาเติมพลังและสร้าง

ก�าลังใจได้มากมาย 

ทั้ งนี้  สอ.ปม.ได ้มอบเงินทุน

สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก เนื่องในวัน

ครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 2,303,900 บาท  รวมสมาชิก 13,020 ราย โดย

โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ท่ีสมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ในงานยังได้มีการจับรางวัล

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง หาผู้โชคดี สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซด์สหกรณ์

วันที่  28 กันยายน 2557 
พิธีท�าบุญครบรอบ 36 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์  

และโครงการคืนความสุขให้สมาชิกอาวุโส



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดท�าบัตร ATM 

Click CO-OP Card เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิก  ใน

การพัฒนาบัตร Click CO-OP Card  ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่าบัตร 

ATM ของสถาบันการเงินต่างๆ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  มีนโยบายส่งเสริมให้

สมาชิกและสมาชิกสมทบ ใช้บัตร Click CO-OP Card เพิ่มขึ้น จึง

สนับสนุนค่าใช้จ่าย ส�าหรับผู้แทนสมาชิก และสมาชิกที่เป็นผู้รวบรวม

ใบสมัครการท�าบัตร ATM Click CO-OP Card ส่งมาให้ทางสหกรณ์ ชุดละ 30 บาท ต่อสมาชิก 1 ราย (เมื่อสมาชิกท�าการเปิด

ใช้บัตร ATM Click CO-OP Card เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)  สหกรณ์จะด�าเนินการโอนเงินให้กับผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกที่เป็น

คนรวบรวม

ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกที่สนใจจะช่วยเหลือสหกรณ์ในการส่งเสริมการใช้บัตร ATM Click CO-OP Card สามารถ

ด�าเนินการรวบรวมใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมแนบหนังสือน�าส่ง (รายชื่อผู้สมัครจาก

ผู้แทนสมาชิกผู้รวบรวม)

เอกสารแนบ ส�าหรับใช้ในการสมัครบัตร  ATM Click CO-OP Card

✿  ใบสมัครท�าบัตร ATM Click CO-OP Card  สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.025798899.com

✿  ส�าเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

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

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


