
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับท่ี 176 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
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วารสารสหกรณ์ป่าไม้
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นอัจฉริยะ และทรงพระปรีชา
สามารถหลายด ้านท้ังในด ้านศิลปะ 
วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี การศึกษา 
รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทรงพระ
วิริยะอุตสาหะ ศึกษาเรื่องราวต่างๆ  ด้วย
พระองค์เอง ด้วยพระปรีชาญาณ  ทรง
วางแผนงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรอย่าง
รอบคอบ ประกอบด้วยข้อมูลจากการ
วิจัยจากสภาพที่เป็นจริง และวิชาการ
ท่ีใช้ประโยชน์ได้ดี  ในการแก้ไขปัญหา 

ทัง้ในระยะเร่งด่วน และการพฒันาในระยะยาวทีย่ัง่ยนืทรงแก้ปัญหาทีต้่นเหต ุ  
และทรงน�าทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มหาศาล ทรงช้ีน�า 
ให้ราษฎรตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และ
พัฒนาให้สามารถมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ตลอดไป ได  ้
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศึกษาหาความรู้  
และทักษะในการประกอบอาชีพ ในการพัฒนาจิตใจและ
คุณธรรม ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เครื่อง
อุปโภคบริโภคและพระบรมราชานุเคราะห์ด ้านสุขภาพ 
พลานามัย เพื่อให้งานในโครงการโดยพระราชด�าริส�าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรดาหัวหน้า
หน่วยราชการและข้าราชการในพระองค์ท่ีเกีย่วข้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพีระบาทน้อมรับข้อราชการท่ีพงึปฏบิตั ิ เมือ่ถงึ

เวลาสมควรจะเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงตดิตาม และประเมินผลด้วยพระองค์เอง
พระราชกรณียกิจที่ทรงบ�าเพ็ญเพื่อการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ได้เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช 2493 ใน

ทศวรรษแรกที่ครองราชสมบัติ เป็นพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์ และสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากในระยะนั้น การแพทย์ของไทยและการบริการ
ด้านสาธารณสุขยังไม่เจริญเท่าที่ควร ต่อมาจึงได้ขยายเป็นการช่วยเหลือชาวชนบทในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคม และ

ชลประทานเพื่อการเกษตร โครงการหลายพันโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชด�าริในตอนแรก อาจ
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ โครงการที่มีลักษณะศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อ 
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลแท้จริง และประสบการณ์ที่จะน�ามาซึ่งความรู้ในวิธีการและแนวทางที่แก้ไขปัญหา 
และด�าเนินการพัฒนาให้ได้ผลดี เหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น
ลักษณะหนึ่ง อีกลักษณะหนึ่งคือ เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร ผู้ประสบปัญหาและ
อุปสรรคมากขึ้นทุกขณะในหลายๆ  ด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มด�าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ โดยใช้การพัฒนาแบบผสมผสาน (lntegrated Development) ทรงเริ่มจากพื้นที่
รอบๆ ที่ประทับในส่วนภูมิภาค แล้วขยายไปสู่สังคมเกษตรในพื้นที่กว้างขึ้น

ในหลวงทรงเป็นต้นแบบของความอดทน เคยรับส่ังว่าทรงนั่งอยู่สูงสุดบนยอดพีระมิด แต่ประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับทุกสิ่งทุกอย่าง 
เทใส่ท่านหมด ชีวิตเป็นธรรมดามีแดดออกต้องมีพายุ แล้วจะมีฟ้าสดใส ไม่มีสุขหรือทุกข์ตลอด จึงต้องอดทน สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประเทศ 
อยู่รอด ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองจะได้อยู่บนแผ่นดินไทยไม่ใช่ฐานะผู้อพยพในประเทศอื่น แค่บริจาคเพียง 1 ใน 62 ล้านคน แต่นี่ไม่ช่วยกันหยอดแล้ว 
ยังท�าลาย ตนไม่เห็นคนไทยฆ่ากันมานานแล้ว สุดท้ายจึงขอให้ยึดมั่นในทศพิธราชธรรมของในหลวง ในหลวงทรงคิดอย่างพระอัจฉริยภาพของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมะ คือธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติ 

โครงการพระราชด�ารกิว่า 3,000 โครงการทีเ่ฉลีย่แล้วเท่ากบัตลอด 60 กว่าปีท่ีผ่านมาทรงพระราชทานให้ประชาชนสปัดาห์ละ 1 โครงการ รวมกบั 
พระราชกรณียกิจอีกมากมาย ท�าให้ต้องศึกษาถึงวิธีการทรงงาน ซึ่งควรจะมองให้ลึกซึ้งผ่านพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 
และที่ส�าคัญจะต้องน�ามายึดปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ ไม่เพียงส่ิงที่ทรงท�าจะสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คน
จ�านวนมากน�าไปขยายผลท�าประโยชน์ต่อชาติอีกนับไม่ถ้วน

พระอัจฉริยะภาพของในหลวง 
ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ทุกแขนง



3

ยกเลิกแบบฟอร์มคำ�ขอกู้เงินส�มัญฉบับเก่�

เริ่มใช้ฉบับใหม่วันที่ 12 ก.พ. 2558
เพื่อให้เป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด  

      

ตามที่มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ท�าการ

ปรับปรุง แบบฟอร์มสัญญาเงินกู ้สามัญ และสัญญาค�้าประกันเงินกู ้สามัญ  

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 

2558 เป็นต้นไป หากสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะยื่นกู้เงินสามัญ กรุณาใช้

แบบฟอร์มค�าขอกู้เงินสามัญฉบับใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ส�าหรับวงเงินกู้  

ท่านสามารถสอบถามได้จาก Call Center 0-2579-7070)  

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าขอกู้เงินสามัญฉบับใหม่ได้ที ่

www.025798899.com

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก�าหนดให้มีการสัมมนา 

และประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีขึ้นในวันเสาร ์และอาทิตย์ที่  7 และ 8 

กุมภาพันธ์ 2558  ผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557  สหกรณ์มีผลก�าไรทั้งสิ้น 

359,550,324.22 บาท คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาการจัดสรรก�าไร

สุทธิเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 5.55% 

และเงินเฉลี่ยคืน 14 %

สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ผ่าน

ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-PHONE 0-25798899 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิแล้ว สมาชิกทุกท่านจะสามารถเบิกเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ได้ในวันอาทิตย์ที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ 

สมาชิกสามารถใช้บัตร ATM Click CO-OP Card ถอนเงินผ่านตู้ATM สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 

จ�ากัด (มหาชน)   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ผลด�ำเนินงำน 2557 ก�ำไร 359 ล้ำน
เสนอที่ประชุมใหญ่ปันผล 5.55% เฉลี่ยคืน 14%

สมำชิกเบิกเงินได้ตั้งแต่ 8 ก.พ. 58 เป็นต้นไป

ø ù Êñà “́ûä “̂û‰î  Click CO - OP Card

äüç ê®Ÿç
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  สามญัทัว่ไป (ส.01) 
  สามญัเพ่ือการศึกษา (ส.02) 
  สามญัเพ่ือการประกอบอาชีพเสริม (ส.03) 
  สามญัเพ่ือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน (ส.04) 
 

  สามญัเพ่ือคุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์น (ส.05) 
  สามญัเพ่ือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั (ส.06) 
  สามญัเพ่ือการท่องเท่ียว (ส.07) 
  อ่ืน ๆ....................................................................... 

 
 

 

วนัที.่..................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จ ากดั 
ค าขอกู้และสญัญากู้เงินสามญั 

 

เอกสารส าหรบัการย่ืนกู้ 
รบัรองส าเนาถูกตอ้งทกุฉบบั (1 ชดุ) 

 1. ผู้กู้   - สลปิเงนิเดอืน ,ส าเนาบตัรประชาชน หรอื 
บตัรขา้ราชการ หรอืบตัรสหกรณ์ ATM  

  - เอกสารอื่น ๆ ตามเงนิกูป้ระเภทต่าง ๆ 
 2. ผู้ค า้ประกนั - ส าเนาบตัรประชาชน หรอื บตัร 
             ขา้ราชการ หรอืบตัรสหกรณ์ ATM             
  

ความเหน็ผู้บงัคบับญัชา   
(ยกเว้นกรณีกู้หุ้น) 

ขอรบัรองว่า ผู้กู้ยงัปฏิบติัราชการอยู่จริง 
 

ลงชื่อ......................................................................... 
       (........................................................................) 
 ต าแหน่ง................................................................... 
 วนัที.่........................................................................ 
 หมายเหต ุ ผู้บงัคบับญัชา  หมายถึง  
 1. หวัหน้าฝา่ย หรอืหวัหน้าหน่วยงานภาคสนามขึน้ไป หรอื 
 2. ขา้ราชการตัง้แต่ระดบัช านาญการหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป 
    

คณะกรรมการเงินกู้ (ผูใ้หกู้)้ 

 อนุมตั.ิ...................................................................บาท 

  

 ลงชือ่.....................................................ประธานกรรมการ 
 

 ลงชือ่..............................................................กรรมการ 
 

 ลงชือ่..............................................................กรรมการ 

 ข้อ 1. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................อายุ.................ปี 
เลขประจ าตวัประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□ □ เลขทีส่มาชกิ..........................  
ปจัจุบนัอยู่ทีบ่า้นเลขที.่......................................................................................... ............................................................................................
เป็น  ขา้ราชการ   ลกูจา้งประจ า  อื่น ๆ ..................................................... เงนิเดอืน.....................................................บาท  
ต าแหน่ง.........................................................................สงักดั  ........................................................................................................................... 
โทร.ส านกังาน.....................................................โทร.บา้น................................................โทร.มอืถอื........................................................  
 ข้อ 2. ขา้พเจ้ามคีวามประสงค์ขอกู้เงนิจ านวน ....................................................................................บาท  
(... . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. )  โดยมวีัตถุประสงค์น าเงนิกู้ไปใช้เพื่อ
............................................................................................................................................................. 
 ข้อ 3.  ขา้พเจา้ยนิยอมรบัเงนิกูต้ามจ านวนเงินทีส่หกรณ์อนุมตั ิและขา้พเจา้ยนิยอมให้สหกรณ์หกัหนี้
เงนิกูฉุ้กเฉนิ เงนิกูส้ามญั ภาระค ้าประกนั ดอกเบี้ยคา้งช าระ และการระดมหุน้เพิม่ ทีข่า้พเจา้ต้องช าระต่อสหกรณ์ 
และอื่น ๆ (ถา้ม)ี ก่อน และใหส้หกรณ์จ่ายเงนิกูส้่วนทีเ่หลอืโดยน าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ของขา้พเจา้ทีม่ ี
อยู่ต่อสหกรณ์  หรอืตามทีร่ะบุไวใ้นหลกัเกณฑ์เงนิกูส้ามญัประเภทนัน้ๆ ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้ไดร้บัจ านวนเงนิกู้
ดงักล่าวในขอ้ 2.ไปครบถว้นแลว้  

ขอ้ 4. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหส้หกรณ์คดิดอกเบีย้เงนิกูต้ามสญัญานี้ในอตัรารอ้ยละ.................ต่อปี ใน
กรณทีีส่หกรณ์เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ย  ขา้พเจา้ยนิยอมใหป้รบัเพิม่หรอืลดไดโ้ดยไม่ต้องแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ 
ในกรณีทีเ่งนิกู้ประเภทใดที่ก าหนดใหม้กีารรายงานผลการใช้เงนิกู้และขา้พเจ้าไม่รายงานผลภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หรอืน าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงคท์ีแ่จง้ไว ้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหป้รบัเพิม่ดอกเบีย้จากเดมิเป็นรอ้ยละ15ต่อปี 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงช าระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ทุกเดือน จ านวน.... .. . .. .งวดเดือน              
โดยเริม่ช าระงวดแรกภายใน  60 วนันับจากวนัที่เริม่สญัญาเงนิกูโ้ดยวธิผี่อนช าระ เงนิต้นพรอ้มดอกเบี้ยเป็นงวด
เท่ากนัทุกๆ เดอืนยกเวน้งวดสุดทา้ย 
 ข้อ 6.  ข้าพเจ้ายนิยอมให้หน่วยงานที่มหีน้าที่จ่ายเงนิให้แก่ขา้พเจ้าด าเนินการหกัเงนิเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน  บ าเหน็จ  บ านาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้ร ับ เพื่อช าระหนี้ เงินกู้และดอกเบี้ย 
ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามรายการทีส่หกรณ์เรยีกเกบ็ใหแ้ก่สหกรณ์ตามกฎหมาย  

ข้อ 7.  ข้าพเจ้าได้รบัทราบข้อบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการกู้เงนิและให้ถือว่า
ขอ้บงัคบัและระเบยีบดงักล่าว รวมทัง้ขอ้บงัคบัและระเบยีบทีจ่ะก าหนดขึน้ใหมห่รอืแกไ้ขเพิม่เตมิภายหลงัเป็นส่วน
หนึ่งของสญัญานี้ หากขา้พเจา้ปฏบิตัผิดิขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบใหถ้อืว่าขา้พเจา้ผดิสญัญา 

ข้อ 8.  กรณขีา้พเจา้ผดิสญัญากูเ้งนิ  ใหส้หกรณ์มสีทิธเิรยีกเงนิกูด้งักล่าวคนืไดแ้ละใหส้หกรณ์มสีทิธนิ า
เงนิค่าหุ้น และเงนิฝากของขา้พเจ้าที่มอียู่ต่อสหกรณ์ทัง้หมด เงนิปนัผลหรอืเงนิอื่นใดที่ขา้พเจ้ามอียู่หรอืมสีทิธิ
ไดร้บัจากสหกรณ์น ามาช าระหนี้ตามสญัญานี้จนครบถว้น 

ข้อ 9. ในกรณีทีข่า้พเจา้ผดิสญัญากูเ้งนิ และถูกใหอ้อกจากสมาชกิสหกรณ์ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์
น าเงนิค่าหุ้นที่ขา้พเจ้ามอียู่ในสหกรณ์มาช าระหนี้เงนิกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าสนิไหมทดแทน และค่าภาระ
ผกูพนัใดๆ ทีข่า้พเจา้มอียู่กบัสหกรณ์ 

ข้อ 10. ขา้พเจ้าตกลงจดัหาผู้ค ้าประกนัตามสญัญาค ้าประกนัแนบท้ายสญัญานี้ เป็นผู้ค ้าประกนัการ
ช าระหนี้ตามสญัญาเงนิกูฉ้บบันี้ แทนขา้พเจา้ในกรณทีีข่า้พเจา้ผดินดัช าระหนี้หรอืผดิสญัญาไมว่่ากรณใีดๆ  

ข้อ 11.  ขา้พเจ้ายนิยอมท าประกนัชวีิตหรอืประกนัอื่นใดตามที่สหกรณ์จดัหาให้ในวงเงนิที่สหกรณ์
ก าหนด  และมอบใหส้หกรณ์เป็นผูร้บัประโยชน์ เพือ่ช าระหนี้เงนิกูต้ามสญัญานี้  
      ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสญัญาน้ีแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 

หมายเหตุ 
 1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อความ 
 2. ห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิ ยางลบ ขูดลบ ข้อความ  
     ในสัญญาโดยเดด็ขาด 
 3. การแก้ไขให้ใช้วธิีขดีฆ่า และลงลายมอืช่ือก ากบัเท่าน้ัน 
 4. ผู้ค า้ประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได้ 
 

ลงชือ่ ..................................................................ผูกู้ ้
    ( .................................................................... ) 

      ................................................................ พยาน 
    ( .................................................................... ) 
พยานสมาชกิเลขที.่..............................................   

 
 
 

เลขทีร่บั................................  

ลงชือ่.................................เจา้หน้าที่ 
ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

 จ านวนเงนิทีเ่หน็ควรอนุมตั.ิ.....................................บาท  
 มหีุน้อยู่ในสหกรณ์จ านวน........................................บาท 
ดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ปจัจุบนั...............%ต่อปี 
 ช าระคนื.............งวด ๆ ละ.............................บาท/เดอืน 
 เงนิฝากรายเดอืน.....................................................บาท 
 หกัหนี้ ฉุกเฉิน .....................................ดอกเบี้ย...............  
          สามญัทัว่ไป .............................ดอกเบี้ย................   
          การศกึษา ................................ดอกเบี้ย................   
          อาชพีเสรมิ................................ดอกเบี้ย................ 
          ประหยดัพลงังาน.......................ดอกเบี้ย...............  
          คุม้ครองชวีติ.............................ดอกเบี้ย...............   
          ประสบภยั.................................ดอกเบี้ย................  
          ท่องเทีย่ว..................................ดอกเบี้ย................ 
          อื่น ๆ........................................ดอกเบี้ย................     
          ภาระค ้าประกนั..........................ดอกเบี้ย...............     
ระดมหุน้เพิม่..............................................................บาท 
คงจ่ายจรงิ.................................................................บาท 
เงนิไดร้ายเดอืนคงเหลอืหลงักู.้....................................บาท 
 
 ลงชือ่......................................................เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

       (.....................................................................) 

 ลงชือ่...................................................................ผูจ้ดัการ 

      (..............................................................) 
 
 

เลขท่ีสญัญา............................................................ 
เร่ิมใช้วันที่  12 กุมภาพนัธ์ 2558 

แบบฟอร์มคำ�ขอกู้และสัญญ�กู้เงินส�มัญฉบับใหม่
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เขยีนที.่.............................................................. 
                                                                     วนัที.่.................................................................... 
  
 ขา้พเจา้....................................................................................................................................................................

อายุ............. ปี   เลขประจ าตวัประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□ □   ปจัจุบนัอยูท่ี่
บา้นเลขที.่............................................................................................................................................................................ 
เลขทีส่มาชกิ...............................ต าแหน่ง...................................................... สงักดั............................................................. 
โทร.ส านกังาน............................................โทร.บา้น.......................................โทร.มอืถอื.....................................................
ขอท าหนงัสอืค ้าประกนัใหไ้วก้บัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จ ากดั เพื่อเป็นหลกัฐานดงัน้ี 

ขอ้1. ตามที ่(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................ผูกู้ ้เลขประจ าตวัประชาชน

□ □□□□ □□□□□ □□ □   เลขทีส่มาชกิ..............................   ไดกู้เ้งนิจากสหกรณ์
จ านวน ................................................บาท( .................................................................................... ) อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ
.............ต่อปี  ระยะเวลาผ่อนช าระ...............งวด ตามเลขทีส่ญัญา ......................................... ลงวนัที.่................................. 
วตัถุประสงคเ์พื่อ.......................................................... และผูกู้ไ้ดร้บัเงนิไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ โดยขา้พเจา้
ประสงคค์ ้าประกนัหนี้ดงักล่าวพรอ้มดอกเบีย้และค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระตดิพนัอนัเป็นอุปกรณ์ แห่งหนี้นัน้ 

ขอ้ 2. ใหก้ารค ้าประกนัน้ีมผีลใชบ้งัคบัและผกูพนั ขา้พเจา้จะไมบ่อกเลกิสญัญาค ้าประกนัจนกวา่สหกรณ์จะไดร้บัช าระ
หนี้ตามสญัญากูเ้งนิสามญัขา้งตน้น้ีครบถว้นแลว้ และขา้พเจา้ยอมรบัผกูพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ไมว่่า
เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายนี้ จนกว่าผูท้ีข่า้พเจา้ค ้าประกนัรายนี้จะไดใ้หส้มาชกิอืน่ 
ซึง่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เหน็สมควรเขา้เป็นผูค้ ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

ขอ้ 3. ในกรณีทีต่อ้งช าระหนี้แทนผูกู้ ้ หลงัจากสหกรณ์ไดม้หีนงัสอืบอกกล่าวไปยงัขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมให้
หน่วยงานทีม่หีน้าทีจ่่ายเงนิใหแ้ก่ขา้พเจา้ด าเนินการหกัเงนิไดร้ายเดอืน หรอืเงนิไดอ้ื่นใดทีข่า้พเจา้มสีทิธไิดร้บั เพื่อช าระหนี้
เงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้และค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนภาระตดิพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นัน้ ตามรายการทีส่หกรณ์เรยีกเกบ็
ใหแ้ก่สหกรณ์  

ขอ้ 4. กรณีสหกรณ์มหีนงัสอืบอกกล่าวไปยงัขา้พเจา้ ใหส้หกรณ์สง่ไปยงัภมูลิ าเนาของขา้พเจา้ดงักล่าวขา้งตน้ เวน้
แต่ขา้พเจา้จะไดแ้จง้การยา้ยทีอ่ยู่ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสอื 

 ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสญัญาค า้ประกนัน้ีแล้ว มีความประสงคค์ า้ประกนัการช าระหน้ี
คืนของผูก้ ู้     จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 

 
 
 
    ลงลายมอืชื่อ.............................................................ผูค้ ้าประกนั 
     (..................................................................) 
 

ลงลายมอืชื่อ...............................................................พยาน 
 (..................................................................)  
สมาชกิเลขที.่............................................... 

 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จ ากดั 
สญัญาค า้ประกนัเงินกู้สามญั 
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โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ

ฉบบันี ้จะได้น�าเสนอหลกัการเงนิของสหกรณ์ทีส่อดคล้องกบัลกัษณะพิเศษ
ของสหกรณ์ 10  ประการ ของศาสตราจารย์มาร์วนิ เอ.ชารส์ ต่อครบั

ประการท่ี 6  สหกรณ์ต้องมกีารเพิม่ทนุจากการด�าเนนิธรุกจิ
ในการด�าเนินธุรกิจ สหกรณ์ควรมีโอกาสท่ีจะสะสมทุนเพ่ิมข้ึนด้วย เมื่อ

สหกรณ์ใช้นโยบายราคาตลาด ส่วนเกนิหรอืผลก�าไรย่อมเกดิขึน้ สหกรณ์จงึต้องมกีาร
จัดสรรผลก�าไรทั้งหมดอย่างเหมาะสม เช่น เป็นทุนส�ารอง และทุนตามวัตถุประสงค์ 
เป็นต้น  

ประกำรที่ 7  หุ้นของสหกรณ์มีรำคำคงที่
หุน้ของสหกรณ์โดยทัว่ไปเป็นการลงทุนของสมาชิก เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสทิธใิน 

การใช้บรกิารในฐานะสมาชิกสหกรณ์ มใิช่เป็นการลงทนุเพือ่มุง่หวงัผลตอบแทน ทัง้ในรปู 
เงินปันผลหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้น ดังนั้น หุ้นของสหกรณ์จึงก�าหนดให้มีราคาคงที่ 
ตามราคาทีต่ราไว้ (ปกตกิ�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์) ไม่สามารถจะได้ส่วนแบ่ง 
จากทนุอืน่ ๆ  ของสหกรณ์ท่ีมกีารสะสมไว้ตามข้อบงัคบั เพราะถอืว่าทนุเหล่านัน้เป็นของ 
ส่วนรวมทีเ่ป็นเจ้าของร่วมกนั มไีว้เพือ่จดับรกิารให้สมาชกิ ส่วนจ�านวนหุน้ของสหกรณ์
ไม่มกีารก�าหนดจ�านวนไว้ว่ามเีท่าใด สหกรณ์สามารถออกหุน้เพือ่จ�าหน่ายให้สมาชกิได้
ตลอดเวลาตามที่มีผู้ประสงค์จะถือหุ้นเพิ่ม เพียงแต่จะมีการควบคุมสัดส่วนการถือหุ้น
ของสมาชิกแต่ละรายไว้ไม่เกิน “หนึ่งในห้า” ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วในขณะน้ัน ๆ 
เท่านัน้ 

ฉบบัท่ีแล้วได้กล่าวท้ิงท้ายว่า จากหลกัการวเิคราะห์สนิเชือ่ (หลกั 5’C) และ
ค�าถามทีว่่าหลักใดใน 5’C ท่ีท่านคิดว่ามส่ีวนเกีย่วข้องกบัเครดติบโูร ส�าหรบัท่านทีย่งัคดิ
ไม่ออก ลองกลับไปอ่านทบทวนและลองวเิคราะห์ดอีูกครัง้ได้นะครบั 

ในฉบับนีข้อให้ข้อมลูประเดน็สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ทีเ่ข้าไปเกีย่วข้อง
กบัเครดิตบโูรเพิม่เตมินะครบั หลังจากทีบ่รษัิทข้อมลูเครดติแห่งชาต ิจ�ากดั ได้มหีนงัสอื 
เชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต 
แห่งชาต ิจ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้จงึได้เชญิบรษิทัข้อมลูเครดติแห่งชาต ิจ�ากดั  
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซ่ึงได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากคุณสุรพล โอภาสเสถียร  
ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด น�าคณะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยตนเองกับคณะกรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการฝ่าย 
ของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2557 ทีผ่่านมา

คณุสรุพล โอภาสเสถยีรได้น�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบับรษิทัข้อมลูเครดติแห่งชาติ  
จ�ากดั ต้ังแต่แนวคิดในการจดัตัง้ ตลอดจนถงึสภาวะการให้สนิเชือ่ในปัจจบุนั เครดติบโูร
มีหน้าทีอ่ะไรในระบบการเงนิไทย เครดติบโูรท�างานอย่างไร ซึง่พอสรปุสาระส�าคญัจาก 
ทีไ่ด้รบัฟังการบรรยายได้ดงัน้ี

ในเชิงการบรหิารจดัการ Credit Bureau มคีวามส�าคญั ดงันี้
1. เป็นเครือ่งมอืระบบสถาบนัการเงนิป้้องกนัการเกดิ NPL และสร้างระบบ 

Risk Management
2. ลดต้นทุนในการหาขอมลูของสถาบนัการเงนิดานภาระหนีส้นิและประวัติ

การช�าระหนีท้�าให้การพจิารณา “พฤติกรรมการก่อหนี ้ความต้ังใจช�าระหนี”้ ข้อมลูรวม
ศนูย์เป็นมาตรฐานเดยีวกัน และสืบค้นง่ายด้วยระบบสากล

3. เป็นเครื่องมือสร้างวินัยทางการเงินตามมาตรฐานสากลที่พึงมีใน
ประเทศไทย

ส่วนเหตุผลท่ีว่าท�าไมสหกรณ์สมควรต้องมีข้อมูลเครดติบโูรนัน้ ท่านสรุพล
ได้ต้ังค�าถามไว้อย่างน่าคดิและน�าไปพจิารณาเป็นอย่างยิง่ ดงันี้

1. สหกรณ์สมควรต้องมข้ีอมลูสมาชกิทีม่าขอกู ้ ว่ามหีนีท้ีไ่หนบ้าง มกีีบ่ญัชี 
แต่ละบัญชีช�าระหนี้ครบ ช�าระตรงตามก�าหนดหรือไม่ มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงปัญหา 
ความต้ังใจในการช�าระหนีเ้ป็นอย่างไร

2. สหกรณ์ก�าลงัพจิารณาตัดสินใจเอาเงินฝากของสมาชิก ก. ไปให้สมาชกิ 
ข. กู้ยมืใช่หรอืไม่ อะไรคอืความสบายใจ ความมัน่คงปลอดภยัของเงนิทีส่มาชกิ ก.น�ามา
มอบให้สหกรณ์บรหิาร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้กับเครดิตบูโร
3. สหกรณ์จะปฎเิสธว่า ไม่มข้้ีอมลูของสมาชกิ ข.ทีส่มบรูณได้หรอืไม่ ทัง้ที่

มรีะบบข้อมลูอยูใ่นประเทศนี ้ (ได้ยกตวัอย่างว่า แม้แต่ บ.เช่าซือ้มอเตอร์ไซค์เล็กๆ ใน 
ต่างจงัหวดัยงัมข้ีอมลูแบบนีส้�าหรบัพจิารณาประกอบการให้สนิเชือ่)

4. ความเชื่อที่ว่าหักเงินเดือนสมาชิกมาช�าระหนี้ได้เป็นล�าดับแรกแล้ว
ปลอดภยันัน้ เพยีงพอหรอืไม่ในยคุสมยัปัจจบุนั

5. ถ้าสมาชกิก�าลงัถกูด�าเนนิการทางกฎหมาย หรอืสมาชกิก�าลงัถกูด�าเนนิการ 
ทางกฎหมาย แต่สหกรณ์ไม่รู้และยังให้กู้เรื่องจะเป็นอย่างไรในฐานะคนที่ตัดสินใจถ้ามี
ความเสยีหายเกดิขึน้

6. หากสหกรณ์ไม่ทราบว่า หนี้ทั้งหมดสมาชิกที่มีปัญหาด้านการเงินมีอยู่
ที่ไหนบ้าง สหกรณ์รู้ได้อย่างไรว่าสมาชิกท่านนั้นมีความสามารถในการช�าระหน้ี แล้ว
เราจะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกเราให้หลุดพ้้นมาได้อย่างไร ในมิติปรัชญาของสหกรณ์ 
ทีต้่องช่วยเหลอืสมาชกิให้อยูด่ ีมสีขุ ตามฐานะ หรอืเราจะคดิเพยีงหกัช�าระเงนิเดอืนแล้ว
สหกรณ์ไม่เสีย่ง 

7. ท�าไมสหกรณ์จงึมคีวามกลวัทีจ่ะได้รบัข้อมลูทีค่รบถ้วนหากสหกรณ์ต้อง
การให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งด้านสนิเชือ่

จากค�าถามที่คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิต 
แห่งชาติ จ�ากัดได้ถามทิ้งท้ายไว้นับเป็นเรื่องที่ท้าทายคณะกรรมการด�าเนินการและ 
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้เป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องช่วยกนัหาค�าตอบ หลงัจากนัน้ 
ไม่นานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้มีประกาศ เรื่อง ก�าหนดให้สหกรณ์และ
ชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน โดยในประกาศได้มี
เนือ้หาโดยสรปุว่าโดยทีส่หกรณ์มกีารให้สนิเชือ่เป็นทางการค้าปกต ิและการทีส่หกรณ์
เข้าเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต จะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิกของ
สหกรณ์ ท�าให้สหกรณ์มีฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มขึ้น และ 
ส่งผลให้ลกูหน้ีสามารถเข้าถึงแหล่งเงนิได้มากขึน้ ตลอดจนมปีระโยชน์ต่อระบบสถาบนั
การเงนิโดยรวมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูเครดิตออกประกาศ ให้สหกรณ์และชมุนมุ
สหกรณ์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินตามพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิข้อมลูเครดติ พ.ศ. 2545 โดยประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่ วนัที่  
20 กนัยายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงสาระส�าคญันัน้กค็อืสหกรณ์สามารถสมคัรเข้าเป็นสมาชกิ
ของบริษัทข้อมูลเครดิตได้ ส�าหรับรายละเอียดอื่นๆจะน�าเสนอให้กับสมาชิกทุกท่าน 
ได้รบัทราบเพิม่เตมิในโอกาสต่อไปนะครบั

ลักษณะพิเศษของระบบกำรเงินสหกรณ์ (ตอนจบ)
สุภาพ  คำาแฝง  กรรมการดำาเนินการ

(อ่านต่อหน้า 9)

(ส�าหรบัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 4 การ
ออกหุน้ “สหกรณ์ออกหุน้ได้โดยไม่จ�ากดัจ�านวน มมีลูค่าหุน้ละสบิบาท)

ประกำรที่ 8 สหกรณ์ควรได้รับสิทธิเป็นอันดับแรกที่จะรับซื้อหุ้น
คืนจำกสมำชิก

หลกัการดงักล่าวมจีดุมุง่หมายเพือ่มใิห้หุน้ตกอยูใ่นมอืของผูท่ี้ขาดแรงจงูใจ 
และไม่มผีลประโยชน์ร่วมกบัสมาชกิตลอดจนผูท้ีม่ผีลประโยชน์ขดักบัสมาชกิสหกรณ์ ใน
ทางปฏบิตัหิุน้ของสหกรณ์มอิาจโอนสทิธใิห้ทายาทหรอืบคุคลอืน่ โดยยกเว้นแต่สหกรณ์
และขายหุ้นคืนสหกรณ์นั้นจะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกสหกรณ์ลาออกจากสหกรณ์
เท่านัน้

ประกำรที่ 9 กำรก�ำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรคืนเงินทุนแก่
สมำชิก ที่พ้นจำกสมำชิกภำพ

สหกรณ์ควรก�าหนดวิธีปฏิบัติที่ยุติธรรม ในการถอนคืนเงินค่าหุ้นของ
สมาชกิสหกรณ์ โดยทัว่ไปจึงมกีารการตัง้เป็นกองทนุเพือ่การรบัซือ้หุน้คนื คอื รบัโอน
หุน้ไว้จ�านวนหนึง่เสมอเพือ่ทีส่หกรณ์จะสามารถจ่ายคนืเงนิค่าหุน้แก่สมาชกิผูท้ีล่าออก 
และถอนเงนิค่าหุน้คนืจะได้รบัเงนิค่าหุน้โดยไม่ต้องรอคอยเป็นเวลานาน หลกัการปฏบิตั ิ
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ผลผลิตที่ได้มำเตรียมส่งร้ำนค้ำ
จะดีแค่ไหนหากเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้

ด้วยไอเดียบรรเจิด ได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นมากกว่า “ไข่เป็ด” การกล้าคิด 
กล้าท�าในสิ่ งที่แตกต่าง ซึ่ งก็แล้วแต่ว่าใครจะมีวิธีคิดและวิธีมอง
สิ่งของธรรมดาให้กลายมาเป็นของท่ีไม่ธรรมดาได้อย่างไรที่สามารถ
ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ง า ม ๆ  
ใ ห้ กั บ เ ธ อ ค น นี้  ที่  
“กล้าคิดและลงมือทำา”  
แล้วความส�าเร็จจะเป็น
ของคุณอย่างแน่นอน

เราเช่ือว่าทุกคนมีความฝัน ฝันว่าได้ท�าในส่ิงท่ีตัวเองรัก 
แต่ความฝันอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องลงมือท�า ฝันนั้น 

จึงจะเป็นจริงได้ เหมือนเธอคนนี้ คุณสุภาพร กุคำาใส  
หมายเลขสมาชิก 17329 สาวสวยจากอ� า เภอ
วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  เธอฝันอยากเป็น
เจ้าของกิจการฟาร์มเลี้ยงเป็ด จึงหาข้อมูลความรู้ต่างๆ  
ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งหลายครา จนความฝันของ
เธอก็ส�าเร็จเป็นจริงได้ 

“ตอนเด็กๆ เคยฝันว่าอยากเป็นเจ ้าของ
กิจการ  พอโตขึ้นพยายามคิดและศึกษาว่าอาชีพ
เสริมน่าจะเป็นอะไรท่ีเรารัก และสามารถท�าเงินให้กับเราได้ จึงคิด 
จะสร้างฟาร์มเลี้ยงเป็ดขึ้นมา และในพื้นที่ที่อยู ่ก็ยังไม่มีการเลี้ยงเป็ด 
ในระบบฟาร์มขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเพื่อการบริโภคใน 
ครัวเรือน ไม่มีคู่แข่งทางการตลาด และเป็ดไข่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ทนทาน 
นอกจากนี้ไข่เป็ดยังสามารถน�าไปประกอบอาหารได้ทั้งอาหารคาวและ
ขนมหวาน และแปรรปูเพือ่เพิม่มูลค่าได้หลายอย่าง เช่น ไข่เคม็ ไข่เยีย่วม้า  
เป็นต้น และที่ตัดสินใจกู ้เงินประกอบอาชีพเสริมของสหกรณ์ เพราะ
ดอกเบี้ยต�่ากว่าสถาบันการเงินอื่นมาก เราอุ่นใจที่ได้กู้กับสหกรณ์”

“การเลี้ยงเป็ดไข่ในระบบฟาร์ม ต้องมีการปรับสภาพพื้นที่ การ
สร้างโรงเรือน สร้างรั้วล้อมพื้นที่ฟาร์ม และจัดระบบสาธารณูปโภค ใช้
งบประมาณท้ังหมด 300,000 บาท โดยสั่งซื้อเป็ดสาวอายุ 5 เดือน จาก
อ�าเภอ น�า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ในราคาตวัละ 125 บาท จ�านวน 2,400 ตวั  
เข้ามาเลี้ยงในระบบฟาร์ม เมื่อวันที่  22  มิถุนายน 2557 จนถึงปัจจุบัน 
วันที่ 19 มกราคม 2557 มีผลผลิตไข่เป็ดเริ่มต้นในวันแรกที่เร่ิมน�าเป็ด 
เข้ามาเลี้ยงในฟาร์ม จ�านวน 128 ฟอง (คิดเป็น 5% ของจ�านวนเป็ด
ทั้งหมด 2,400 ตัว) ปัจจุบัน สามารถผลิตไข่เป็ดได้วันละ 2040-2070 ฟอง  
(85-86%) หรือประมาณ 68-69 แผง (1 แผงเท่ากับ 30 ฟอง) มีการ
จ�าหน่ายไข่เป็ดทั้งขายปลีกและส่ง ราคาขายส่งแผงละ108 บาท ขายปลีก 
แผงละ 115 บาท”

● ไข่เป็ดที่ผลิตได้ในแต่ละวันนำามาเช็ดทำาความสะอาด
และจัดเข้าแผงเพื่อเตรียมส่งร้านค้า  จะมีการเก็บไข่ในเวลา 06.00-
07.00 น.ของทุกวัน

ไอเดียทำ�เงิน 
สร้ำงธุรกิจ จำกฟำร์มเลี้ยงเป็ด

เงินกู้เพื่อประกอบอำชีพเสริม
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“ พุทธวจน ”
เราอาจเคยได้ยิน การอ้างถึงพระธรรมค�าสอนในส่วนของศีลธรรม ซ่ึง 

เป็นเร่ืองของข้อปฏิบัติท่ีไม่เบียดเบียนอันน�ามาซ่ึงวิบากอันดีต่อตนเอง และหมู่สัตว์ 

ท้ังหลายโดยรวม อีกท้ัง ยังเป็นเหตุให้ได้บังเกิดในภพท่ีเต็มไปด้วยสุขเวทนา ธรรมะ 

ในแง่มุมระดับศีลธรรมน้ี ได้ถูกเข้า ใจไปเป็นเพียงเคร่ืองมือให้ได้มาซ่ึงความสุข 

ประมาณต่างๆ อันเป็นผลจากการกระท�าท่ีดีน้ัน และเพ่ือให้มีภพต่อๆ ไปท่ีดีเท่าน้ัน

ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน ต่อระบบศีลธรรมน้ีเกิดจากการไม่รู้แจ้งแทง

ตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ ในพุทธวจนเร่ืองทาน ศีล สวรรค์ เป็นเพียงส่วนหน่ึง ในอนุ

ปุพพิกถา 5 ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงใช้แสดงต่อฆราวาส ผู้ท่ียังติดจมอยู่ในความสุข 

แบบโลกๆ ยังไม่พร้อมท่ีจะเข้าถึงอริยสัจได้ทันที ทานกถา คือ การให้ การสละ,  

สีลกถา คือ ระบบศีลธรรม, สัคคกถา คือ สุขแบบสวรรค์, กามาทีนวกถา คือ  

โทษแห่งกามและเนกขัมมานิสังสกถา คือ อานิสงส์แห่งการออกจากกาม เม่ือผู้ฟัง 

มีจิตอ่อนโยน ปลอดนิวรณ์ นุ่มเบาควรแก่การแล้ว จึงทรงแสดงอริยสัจส่ี อันเป็น 

จุดประสงค์หลักเพียงอันเดียวของการเทศนาแต่ละคร้ัง

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทุกวันน้ี คือ การตัดทอนค�าสอน โดยแยกเน้นเวียนวนอยู่ 

เฉพาะเร่ืองของทาน ศีล สวรรค์

ย่ิงไปกว่าน้ัน หากบวกเข้าไปด้วยกับบุคคลท่ียังไม่พ้นการด�ารงชีพด้วย

มิจฉาอาชีวะแบบของสมณะ คือ เล้ียงชีพด้วยการท�านาย การดูหมอ ดูฤกษ์ และ

อ่ืนๆ ท้ังหลายท้ังปวงท่ีรวมเรียกว่าติรัจฉานวิชาท้ังหมดจึงเป็นเสมือนขบวนการ 

ท่ีผันแปรธรรมวินัย ให้กลายเป็นลัทธิใหม่อะไรสักอย่างท่ีไม่ใช่พุทธ แต่อ้างความ

เป็นพุทธ แล้วน�าพาผู้คนท่ีหลงทางอยู่แล้ว ให้ย่ิงผูกติด พันเก่ียวอยู่แต่ในภพ  

(ค�าน�าพุทธวจน ฉบับท่ี 5 แก้กรรม)

ในฉบับน้ีผู้เขียนขอน�ารายละเอียดท่ีบุคคลควรทราบเก่ียวกับกรรม 

มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังน้ี

ภิกษุท้ังหลาย ! กรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,

นิทานสัมภวะแห่งกรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,

เวมัตตตาแห่งกรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,

วิบากแห่งกรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,

กัมมนิโรธ เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,

กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ ค�าท่ีเรากล่าวแล้ว

ดังน้ีน้ัน เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย ! เรากล่าวซ่ึงเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าบุคคลเจตนา

แล้ว ย่อมกระท�าซ่ึงกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ

ภิกษุท้ังหลาย ! นิทานสัมภวะ (เหตุเป็นแดนเกิดพร้อม) แห่งกรรม 

ท้ังหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย ! นิทานสัมภวะแห่งกรรมท้ังหลายคือ ผัสสะ

ภิกษุท้ังหลาย ! เวมัตตตา (ความมีประมาณต่างๆ) แห่งกรรมท้ังหลาย 

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย ! กรรมท่ีท�าสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรก มีอยู่, กรรมท่ีท�า

สัตว์ให้เสวยเวทนาในก�าเนิด

เดรัจฉาน มีอยู่กรรมท่ีท�าสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่, กรรมท่ีท�า

สัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลก มีอยู่, กรรมท่ีท�าสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลก มีอยู่ 

ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเรากล่าวว่า เวมัตตตาแห่งกรรมท้ังหลาย

ภิกษุท้ังหลาย ! วิบาก (ผลแห่งการกระท�า) แห่งกรรมท้ังหลาย  

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย ! เรากล่าววิบากแห่งกรรมท้ังหลายว่ามีอยู่ 3 อย่าง คือ  

วิบากในทิฏฐธรรม (คือทันควัน) หรือว่า วิบากในอุปปัชชะ (คือในเวลาต่อมา) หรือว่า 

วิบากในอปรปริยายะ (คือในเวลาต่อมาอีก) 

ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเรากล่าวว่า วิบากแห่งกรรมท้ังหลาย

ภิกษุท้ังหลาย ! กัมมนิโรธ (ความดับไม่เหลือแห่งกรรม) เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย ! ความดับแห่งกรรมท้ังหลายย่อมมีเพราะความดับ 

แห่งผัสสะ

ภิกษุท้ังหลาย ! กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งกรรม) เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย ! อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองค์แปด) น้ีน่ันเอง คือ 

กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา;

ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ีคือ :-

สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ความด�าริชอบ)

สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การท�าการงานชอบ)

สัมมาอาชีวะ (การเล้ียงชีวิตชอบ) สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ)

สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ความต้ังใจม่ันชอบ)

ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือใดอริยสาวก ย่อมรู้ชัดซ่ึง กรรม อย่างน้ี,

รู้ชัดซ่ึง นิทานสัมภวะแห่งกรรม อย่างน้ี,  

รู้ชัดซ่ึง เวมัตตตาแห่งกรรม อย่างน้ี,

รู้ชัดซ่ึง วิบากแห่งกรรม อย่างน้ี,   

รู้ชัดซ่ึง กัมมนิโรธ อย่างน้ี,

รู้ชัดซ่ึง กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา อย่างน้ี;

อริยสาวกน้ัน ย่อมรู้ชัดซ่ึงพรหมจรรย์น้ีว่าเป็นเคร่ืองเจาะแทงกิเลส เป็นท่ี

ดับไม่เหลือแห่งกรรม

ภิกษุท้ังหลาย ! ข้อท่ีเรากล่าวแล้วว่า

“กรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,

นิทานสัมภวะแห่งกรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,

เวมัตตตาแห่งกรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,

วิบากแห่งกรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,

กัมมนิโรธ เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ,

กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ” ดังน้ีน้ัน เราอาศัย

ความข้อน้ีกล่าวแล้ว

ฉกฺก. อำ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓-๔๖๔/๓๓๔.__
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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

อัตรำดอกเบี้ยผลกำรด�ำเนินงำน
รายการ  31  ธันวาคม 2557 30  พฤศจิกายน 2557

จ�านวนสมาชิก 13,331 13,323 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 15,005 14,868 

สินทรัพย์รวม 13,070,730,739.23 13,262,342,375.79

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 349,084,055.65 228,317,337.67 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 1,148,708,404.15 1,120,016,552.36 

เงินลงทุนระยะส้ัน 328,354,900.00 589,427,025.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 86,136,657.12 84,536,724.83

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 19,097,344.98 18,446,298.98 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,053,030,547.98 6,040,036,971.65 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 143,827,805.87 142,728,563.12 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 909,809,499.59 909,407,454.56 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน 33,333,332.00 41,666,666.00 

เงินลงทุนระยะยาว 3,859,834,928.47 3,994,779,249.26 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,265,871.48 9,928,201.37 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 80,177,537.76 80,452,882.31 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 46,783,374.15 2,411,139.60 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ 2,099,170.95 0.00

หน้ีสินรวม 7,673,939,819.74 7,916,084,863.29

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,145,000,000.00 1,490,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,544,270,242.13 4,471,987,427.75

เงินรับฝากออมทรัพย์ 431,860,677.26 426,588,162.57 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,140,339,156.44 3,102,159,564.34 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 722,974,710.08 700,900,609.81 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 181,533,018.76 177,500,815.93 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 65,276,128.59 62,575,884.76 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,286,551.00 2,262,390.34 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,902,067,272.75 1,884,898,562.55

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 116,469,003.48 114,024,175.96 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,733,676,583.97 1,721,100,912.45 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 42,764,623.08 41,188,801.28 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 9,157,062.22 8,584,672.86 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 18,726,873.85 18,764,661.87 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 42,420,616.01 33,522,561.12 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 21,454,815.00 16,911,650.00 

ทุนของสหกรณ์ 5,037,240,595.27 5,027,414,298.66

ทุนเรือนหุ้น 4,348,140,930.00 4,315,609,470.00 

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

ทุนสะสม 69,386,663.52 69,697,425.02 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 216,167,496.43 238,561,898.32 

รายได้ 693,951,524.84 584,332,165.52

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 446,533,174.90 405,835,314.50 

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 39,859,222.42 29,886,533.97 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 202,650,822.40 144,479,763.52 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 2,483,091.33 2,458,108.33 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 2,425,213.79 1,672,445.20 

ค่าใช้จ่าย 334,401,200.62 265,488,951.68

ดอกเบ้ียจ่าย 262,386,552.16 210,999,787.43 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 72,014,648.46 54,489,164.25 

กำาไรสุทธิ 359,550,324.22 318,843,213.84

ข้อน้ีจะช่วยให้สมาชิกสหกรณ์มีความม่ันใจในการลงทุนในสหกรณ์ 
มากขึน้ เพราะหุน้ของสหกรณ์ไม่มแีรงจงูใจในเรือ่งผลตอบแทน หรอืสทิธิ
ในการออกเสียงอยู่แล้ว และยังเป็นการสนับสนุนหลักสหกรณ์ข้อแรก  
ทีต้่องการให้การสมคัรเข้าเป็น สมาชกิสหกรณ์เป็นไปโดยความสมคัรใจ 
ไม่มข้ีอกดีกนัการเข้าออกการเป็นสมาชกิอกีด้วย

ประกำรที่ 10  กำรก�ำหนดมูลค่ำหุ้นของสหกรณ์ควร
มีควำมสัมพันธ์กับสภำพทำงเศรษฐกิจของสมำชิก

ปกตหิุน้ของสหกรณ์ไม่มสีิง่จงูใจทีเ่ป็นผลประโยชน์หรอืสทิธิ
ใด ๆ นอกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมบูรณ์ ดังนั้น สมาชิกมัก
เลือกที่จะถือหุ้นเพียงจ�านวนขั้นต�่าเท่าที่จ�าเป็น  มูลค่าหุ้นของสหกรณ์
จงึควรก�าหนดให้สอดคล้องกบัสภาพทางเศรษฐกจิของผูท่ี้จะเป็นสมาชิก 
เพราะหาก ก�าหนดมลูค่าต�า่เกนิไปกจ็ะเป็นผลให้สหกรณ์สญูเสยีโอกาสใน
การได้รับเงินทุนจากสมาชิก แต่หากก�าหนดมูลค่าหุ้นสูงเกินไปก็จะเป็น
อปุสรรคในการเข้าเป็นสมาชกิของผูส้นใจและต้องการ

อ้างอิง : นกุลู  กรยนืยงค์  

ลักษณะพิเศษของระบบกำรเงินสหกรณ์  (ตอนจบ)
(ต่อจากหน้า 6)
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โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ
ในฉบับนี้ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ขอแนะน�าขั้นตอนการสมัครสมาชิก

สมทบส�าหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดว่าจะต้องด�าเนินการอย่างไร
1. กรอกใบสมัครสมาชิกสมทบและเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 แบบฟอร์มทะเบียนสมาชิกสมทบ 
1.2 แบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1.3 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีเป็นพนักงาน

ราชการและต้องการให้หักเงินเดือน)
1.4 แบบฟอร์มใบค�าขอเอาประกนัชวีติกลุม่ และหนงัสอืแจ้งความประสงค์

การท�าประกนัชวีติกลุม่ (กรณเีป็นพนกังานราชการและต้องการท�าประกันชวีติ) 
1.5 แบบฟอร์มค�าขอใช้บริการบัตร  ATM Click CO-OP Card 

2. แนบเอกสาร ดังนี้
- ส�าเนาบัตรประชาชน จ�านวน 3 ฉบับ
- ส�าเนาทะเบียนบ้าน  จ�านวน 2  ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3. ส่งเอกสารการสมัครสมาชิกสมทบมายังสหกรณ์
4. เมือ่ทางสหกรณ์ได้รบัเอกสารและตรวจสอบเอกสารเรยีบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ 
จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครเพื่อให้ผู ้สมัครโอนเงินมายังสหกรณ์ โดยที่
ผู ้สมัครไม่ต้องโอนเงินมาช�าระล่วงหน้า เนื่องจากปัจจุบันมีผู ้ที่โอนเงินมายัง 
สหกรณ์และยังไม่ได้ส่งใบสมัครสมาชิกสมทบหรือส่งใบสมัครสมาชิกสมทบมาแล้ว 
เอกสารไม่ครบถ้วนจึงถูกส่งคืนกลับไปยังผู้สมัคร ซ่ึงมีเข้ามาจ�านวนมาก ท�าให้
สหกรณ์มียอดเงินโอนค้างและไม่สามารถติดต่อกับผู้โอนได้ ดังนั้นเม่ือผู้สมัคร 
ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์แล้วให้ด�าเนินการ ดังนี้

4.1 น�าแบบฟอร์มใบแจ้งการรับช�าระเงิน PAYMENT และเงินสดไป
ช�าระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณิชย์ ระบเุลขทีส่มาชกิ  
500000 วัตถุประสงค์ 114 จ�านวนเงินโอนรวม 400 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 - ค่าธรรมเนียมการสมัครแรกเข้า 100 บาท
 - ระดมหุ้น    100 บาท  (ขั้นต�่า)
 - เปิดบัญชีเงินฝาก   100 บาท  (ขั้นต�่า)
 - ค่าธรรมเนียมการท�าบัตร ATM Click CO-OP Card   100 บาท 

(กรณีท�าบัตร ATM)
4.2 ส่งโทรสาร (FAX.) ส�าเนาใบโอนเงินมายังสหกรณ์ที่หมายเลข 

02-5799774 

ผู้ทีม่รีำยชือ่ต่อไปนี ้โปรดตดิต่อสหกรณ์ด่วน
รายชื่อผู้ที่โอนเงินมายังสหกรณ์เพื่อสมัครสมาชิกสมทบ แต่ไม่ได้ส่ง

เอกสารการสมัคร ท�าให้สหกรณ์มียอดเงินโอนค้างและไม่สามารถติดต่อกับผู้
โอนได้ หากสมาชิกท่านใดทราบหรือรู้จักกรุณาติดต่อมายังสหกรณ์เพื่อด�าเนิน
การในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลำาดับที่ วันที่เงินเข้า ชื่อ-สกุล
 จำานวนเงิน

ที่โอน 

1 2/1/2554 นางนงลักษณ์  เทียนเสรี 500.00 

2 17/08/2554 นายอนุ ธิกระสอน 300.00 

3 23/08/2554 นายวันชัย  นาคพรหม 500.00 

4 23/08/2554 นายวิลัย  ทองพิทักษ์ 500.00 

5 26/08/2554 นายบัญชา  แก้วเดิม 300.00 

6 29/08/2554 นางวาระดี วรรณศิริ 300.00 

7 30/08/2554 นายเจริญ วัฒนาสุทธิ์ 2,400.00 

8  02/09/2554 นายประสพ แก้วแสงศรี 300.00 

9  02/09/2554 นายชาติชาย ศิริพันธ์ 200.00 

10  02/09/2554 น.ส.ชลธิชา พิทักษ์ 200.00 

11  02/09/2554 นายศักดิ์ระพี ฝังนิล 100.00 

12  07/09/2554 นายทองใส หอมวัน 300.00 

13  26/09/2554 นายสอนชัย เต่าทอง 800.00 

14  04/10/2554 นางล�าภู รุกขสนธิ์ 300.00 

15  17/10/2554 นายสมนึก รัตนะ 300.00 

16  14/11/2554 นางสุพรรณี แดงเอียด 300.00 

17  19/12/2554 นายมนตรี วิเศษ 300.00 

18  19/12/2554 นางล�าใย วิเศษ 300.00 

19  22/12/2554 นายสังเวียร กิ่งมั่น 300.00 

20  27/12/2554 นายพรม เรืองฤทธิ์ 300.00 

21  27/01/2555 นายสมชาย สุระชัย 2,000.00 

22  21/02/2555 นายมนตรี พูลเพิ่มผล 300.00 

23  21/03/2555 นางวิรงรอง ช่างเพชร 300.00 

24  22/03/2555 นายปัญญา เงางาม 300.00 

25  02/04/2555 นายวิษณุ ยิ่งจงเจริญ 700.00 

26  27/04/2555 นายบุญเทือง ฤาชา 300.00 

27  28/05/2555 นายวัชระ จักร์แก้ว 500.00 

28  10/08/2555 นายสุกิจ แปงวีระ 300.00 

29  18/09/2555 นางนิตยา ประสมทรัพย์ 300.00 

30  11/02/2556 นางพริ้มเภา กันชนะ 300.00 

31  11/02/2556 นางบัวหลวง เจริญชัยชาญกิจ 300.00 

32  13/03/2556 นางวันวิสา ค�าแปง 300.00 

33  13/03/2556 นายรุ่งระวี อินต๊ะแก้ 300.00 

34  13/03/2556 นางสาวิตรี บุตรเขียว 300.00 

35  29/03/2556 นายชัยยา  แหลมพรม 300.00 

36  17/05/2556 นางวารุณี พากอ 300.00 

37  17/05/2556 นางศิริวรรณ หน่อแก้ว 300.00 

38 22/8/2556 นายปัญญา จันทร์มา 600.00 

39 26/9/2556  นางศิริวรรณ รัตน์ พรพรม 300.00 

40 6/12/2556 นายนิมิต  ลือก�าลัง 300.00 

41 12/12/2556 นายศิริชัย สังขมณี 300.00 

42 12/12/2556 นายนรงค์ สังข์กล่�า 300.00 

43 12/12/2556 นายสุเทพ คงรักษ์ 300.00 

44 12/12/2556 นายสมชาย เพชรา 300.00 

45 12/12/2556 นายพรม เรืองฤทธิ์ 300.00 

46 19/12/2556 จินตนา ปุริตาเน 300.00 

47 9/1/2557 สง่า  ฟั่นสาย 300.00 

48 22/1/2557 จักรพงค์  คงเพ็ชร 300.00 

49 22/1/2557 อิบรอเฮม  มะยิ 300.00 

50 22/1/2557 สุทธิชัย  เม๊าะมิง 300.00 

51 22/1/2557 สุไลมีน  หะแว 300.00 

52 22/1/2557 มาโซ  เตะ 300.00 

53 7/2/2557 สมคิด  สุกแก้ว 700.00 

54 7/2/2557 มือรอเฮง  สะมาแอ 700.00 

55 19/5/2557 น.ส.อรุโณทัย  อินขาว 1,000.00 

56 30/6/2557 นายสมชาติ  จันแสน 300.00 

57 13/8/2557 นายอดิศักดิ์  จันทะชัย  400.00 

58 1/9/2557 นายธนากร  ลาภชัย  300.00 

59 26/11/2557 สมบัติ  จะกร�า 500.00 

60 26/11/2557 สมบัติ จะกร�า  200.00 

61 26/11/2557 ปรีชา  บ�ารุงเขต  700.00 

62 26/11/2557 ฤทธี  เครือสุวรรณ์  500.00 

63 28/11/2557 นายสมศักดิ์  โกสินทร์ 300.00 
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 บัตร ATM Click CO-OP Card ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด สิทธิพิเศษที่มากกว่าบัตร ATM ทั่วไป ท�า

ธุรกรรมได้หลากหลาย ท�าให้สมาชิกมีทางเลือกด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิกได้อย่าง

ครบวงจร  ด้วยบัตร Click CO-OP Card ใบเดียว กด ถอน ถามยอด โอนระหว่างบัญชีตนเอง  โอนไปยังบัญชีอื่นๆ  เพื่อ

อ�านวยความสะดวกสบายให้กับสมาชิกในการใช้บริการ สมาชิกไม่ต้องเดินทางมายังที่ท�าการสหกรณ์ ก็สามารถท�าธุรกรรม

ได้ง่ายและรวดเร็ว 

ATM Click CO-OP Card เป็นบัตรเดียวที่ใช้ได้กับตู้ ATM หลายธนาคาร โดยที่ไม่ต้องท�าบัตรเพิ่ม เพียงแค่มีบัญชี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์อยู่กับสหกรณ์ ณ วันนี้สมาชิกสามารถท�ารายการถอนเงิน หรือ ถามยอดได้ที่  ตู้ ATM ของสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ตู้ ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตู้ ATMธนาคารออมสิน ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย  

(มหาชน) และตู้ ATM ในเครือข่าย ชอท.ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

สหกรณ์ยังให้บริการระบบ SMS เพื่อยืนยันยอดว่าท่านท�ารายการถอนเท่าไหร่ และ

มีบัญชีคงเหลือเท่าไหร่ ไม่ว่าที่ตู้ ATM  หรือเคาเตอร์สหกรณ์ ระบบ SMS จะส่งข้อความไปที่ 

มือถือของท่านทันที ท้ังน้ีเพื่อให้ท่านสมาชิกมั่นใจได้ว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านฝากเงินไว้กับ

สหกรณ์ยังอยู่ครบถ้วน ปลอดภัย

บัตร ATM Click CO-OP 
ใช้กับตู้ ATM กรุงไทย ได้แล้ว



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, นางกลุพรภสัร์ สพุรมพนัธุ์

Click CO-OP Card บัตรเดียวที่อ�ำนวยควำมสะดวก
  ได้อย่ำงครบครัน

ท่านใดที่ยังไม่มีบัตร ATM Click CO-OP Card สามารถดาวน์โหลดแบบ

ฟอร์ม คำาขอใช้บริการบัตร ATM Click CO-OP Card ได้จากเว็บไซต์สหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ (หัวข้อ 3.1) แล้วกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แล้วส่ง

กลับมายังสหกรณ์  นอกจากจะทำาธุรกรรมได้หลากหลายแล้ว ยังถอนได้รวดเร็ว 

ปลอดภัย ไร้กังวลอีกด้วย 

ø ù Êñà “́ûä “̂û‰î  Click CO - OP Card
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