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                                                                                                                                   :  คนหลังเลนส์

ไม่ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปพื้นที่ไหน ภาพที่คนไทย 
จะได้เห็นเป็นอันดับแรกคือรอยแย้มพระสรวลท่ีเป่ียมไปด้วยความรักความเมตตาต่อปวงชน  เหตุน้ีในโอกาส 
มหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 รัฐบาลได้ร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน  
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อ “พระผู้สร้าง 
รอยยิ้ม” เพื่อเผยแพร่พระราชจริยวัตรอันงดงาม และพระปรีชาสามารถ รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงม ี
ต่อประชาชนชาวไทย รวมทั้งประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอาเซียน โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการ บริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันก่อน

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ เกิดขึ้นจากความรักและความผูกพันของคนไทยที่มีต่อ 
เจ้าฟ้ามหาจักรีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ มีความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ ทรงเป็นนักพัฒนาและมีความเป็น 
ครูบาอาจารย์ เสด็จฯ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
มาตลอด 60 ปี อยู่ในความทรงจำาของคนไทย

“ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เห็นพระรูปแห่งความทรงจำา ทุกภาพมีความหมาย มีคุณค่าต่อคนไทยทั้งแผ่นดิน คน
รุ่นใหม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นภาพ มีภาพพระฉายาลักษณ์วันที่ทรงบรรจุเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ทรงทำางานเป็นอาจารย์เช่นสามัญชน ด้วยรักและห่วงใยชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสอนตลอด 60 พรรษา ความ
เป็นครูมีคุณค่ายิ่ง ทรงดำาเนินรอยตาม ไม่เฉพาะโรงเรียนนายร้อย แต่รวมสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ อีกนับไม่ถ้วน ทรงทำางานหนัก แต่
นั่นคือ ความรักที่พระองค์อยากพระราชทานให้ชาวไทย จึงควรตระหนักและช่วยกันรักษาบ้านเมือง นำาความรักสามัคคีให้กลับคืนมา
ในชาติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน” 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” แบ่งเป็นเนื้อหา 3 ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1 พระปรีชาสามารถ ส่วนที่ 2  
พระราชจริยวัตรโดยแบ่งตามช่วงพรรษาและส่วนที่ 3 พระกรุณาธิคุณมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยเครื่องสายและเคร่ืองเป่า
โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวัน รอบที่ 1 เวลา 16.30 -17.30 น. รอบที่ 2 เวลา 18.00-19.00 น. โอกาสนี้พสกนิกร
ทั่วไทยจะได้ชื่นชมพระราชจริยวัตรที่งดงามพร้อมรอยยิ้มของพระองค์ผ่านนิทรรศการและพระฉายาลักษณ์ตลอด 60 พรรษา

● สำาหรับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2558 ที่ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ 

● ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2558  
ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร 

● ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ท่ีหอประชุม 
พิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 

● ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2558 ที่หอประชุมช้างเผือก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จ.กระบี่

หาเวลาไปชมกันให้ได้นะคะ เป็นภาพที่หาดูยาก บ่งบอกสะท้อนให้เห็นถึงความรักในประเทศชาติ 

ปวงชนชาวไทย เป็นความทรงจำาของคนไทยที่ตราตรึงไว้ในใจของทุกคน

พระผู้สร้างรอยยิ้ม
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จากหลักการสหกรณ์ ข้อ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training  

and Information) ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้ให้ความสำาคัญและบรรจุไว้ใน 

แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 (2556-2559) ในมุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา นั้น

เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สหกรณ์จึงได้กำาหนดจัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิก

สมทบ ประจำาปี 2558 หลักสูตรสหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้สมาชิก และสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ เข้าใจหลักการ อุดมการณ์

และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ 

2. เพื่อให้สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ มีคุณสมบัติที่จะปรับสถานะเป็นสมาชิกสามัญได้

3. เพื่อให้สมาชิก และสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ได้นำาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

4. เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และสามารถเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำาสหกรณ์ หรือ

หลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไป

โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่

1. หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

2. รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์   

3. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

4. การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณ์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำาหรับสมาชิก  สหกรณ์จัดอบรม 4 ครั้ง โดยมีเป้าหมาย 400 คน สมาชิกสมทบท่ีเป็น 

พนักงานราชการ จัดอบรม 7 ครั้ง มีเป้าหมาย  600 คน รวมทั้งสิ้น  1,000  คน  ตามกำาหนดการดังนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 (สำาหรับสมาชิก) และวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 

(สำาหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ) ณ สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ส่งใบสมัคร

ภายในวันที่  30  เมษายน 2558 

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 (สำาหรับสมาชิก) และวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2558 

(สำาหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด  ส่งใบสมัครภายในวันที่  30  เมษายน 2558

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 (สำาหรับสมาชิก) และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 (สำาหรับ

สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ) ณ สำานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) ส่งใบสมัครภายใน 

วันที่  31  พฤษภาคม 2558

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 (สำาหรับสมาชิก) และวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 

(สำาหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ) ณ สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ส่งใบสมัครภายใน 

วันที่  31  พฤษภาคม 2558

ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ครั้งที่ 6 ณ สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

ครั้งที่ 7 ณ สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

โดยคร้ังที่ 5 - 7 นั้น สำาหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ซึ่งจะได้ 

กำาหนดวัน เวลา และสถานที่ในโอกาสต่อไป โดยสมาชิกที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  

โทร. 025797070 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.025798899.com     

พื้นฐานความรู้ด้านสหกรณ์ของสมาชิก มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาสหกรณ์

ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต  จึงขอเชิญสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เป็น

พนักงานราชการ  สมัครเข้าอบรมกันมาก ๆ  นะครับ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำาปี 2558
หลักสูตร สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีมติเห็นชอบประกาศ 

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2558  โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน – สามัญ
   ประเภทเงินกู้ อัตราเดิม อัตราใหม่

 เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ (ต่อปี) 6.35 6.10  

 เงินกู้สามัญทั่วไป ร้อยละ (ต่อปี) 6.35 6.10

 2. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
 ประเภท 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี สำาหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตาม

ประกาศสหกรณ์โดยอัตราปัจจุบันร้อยละ 5.75  ต่อปี จะต้องผ่อนชำาระไม่เกินจำานวนเงินงวดผ่อนชำาระตามปกติภายในระยะเวลา 5 ปีแรก และหาก

ไถ่ถอนจำานองก่อนกำาหนดภายในระยะเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่ทำานิติกรรมต้องชำาระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ

 ประเภท 2  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี สำาหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตาม

ประกาศสหกรณ์ โดยอัตราประกาศปัจจุบันร้อยละ 5.75 ต่อปี จะต้องผ่อนชำาระไม่เกินจำานวนเงินงวดผ่อนชำาระตามปกติภายในระยะเวลา 3 ปีแรก 

และหากไถ่ถอนจำานองก่อนกำาหนดภายในระยะเวลา 3 ปีแรก นบัแต่วนัท่ีทำานติกิรรม ต้องชำาระค่าธรรมเนยีมไถ่ถอนในอตัราร้อยละ 3 ของวงเงนิกูค้งเหลอื

 ประเภท 3 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี สามารถชำาระเงินกู้เกินกว่าจำานวนเงินงวดผ่อนชำาระตามปกติได้ตลอด 

ระยะเวลาสัญญาเงินกู้ และไถ่ถอนจำานองก่อนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ 

   ประเภทเงินกู้  อัตราเดิม อัตราใหม่

2.1 เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกันร้อยละ (ต่อปี) 6.35 6.10  

2.2 เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน   
 ร้อยละ (ต่อปี)                                                            

5.25 5.15

2.3 เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ ร้อยละ (ต่อปี)                                                          6.25 6.00

2.4 เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงของครอบครัว ร้อยละ (ต่อปี)                                                          5.50 5.25

2.5 เงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืนกรณีกลับไปใช้สิทธิบำานาญตามพระราชบัญญัติ 
 บำาเหน็จข้าราชการ พ.ศ. 2494 ร้อยละ (ต่อปี)         

5.15

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก                                                                             

1. เงินรับฝากออมทรัพย์  ร้อยละ 3.40 ต่อปี

2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ 3.65 ต่อปี   (จำานวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป สหกรณ์จะจ่าย 

 ดอกเบี้ยเงินฝากให้ทุกวันสิ้นเดือน)

3. เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ร้อยละ 4.15 ต่อปี

4. เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ ร้อยละ 3.40 ต่อปี

5. เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ร้อยละ 4.25 ต่อปี

ทั้งนี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากให้มีผลบังคับใช้วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม  2558  เป็นต้นไป

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ – เงินฝาก
 เริ่มใช้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
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เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 3 เมษายน 2558 
เป็นต้นไป

 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จึงได้ขยายเพดาน

วงเงินกู้ใหม่ โดยมีผลบังคับใช้วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2558 เป็นต้นไป ท้ังนี้จำานวนเงินกู้สามัญทุกประเภท รวมกันต้องอยู่ภายในวงเงินที่กำาหนด

ตามเงินได้รายเดือนของผู้กู้ดังนี้

(1) เงินได้รายเดือนไม่เกิน  13,000  บาท จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท

(2) เงินได้รายเดือน  13,001-15,000  บาท จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 850,000 บาท

(3) เงินได้รายเดือน  15,001-17,000  บาท จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท

(4) เงินได้รายเดือน  17,001-21,000  บาท จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 950,000 บาท

(5) เงินได้รายเดือน  21,001-25,000  บาท จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

(6) เงินได้รายเดือน  25,001-30,000  บาท จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,250,000 บาท

(7) เงินได้รายเดือน  30,001-35,000  บาท จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

(8) เงินได้รายเดือน  35,001-41,000  บาท จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,750,000 บาท

(9) เงินได้รายเดือน  41,001-51,000  บาท จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

(10) เงินได้รายเดือน  51,001-61,000  บาท จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,250,000 บาท

(11) เงินได้รายเดือน  61,001-71,000  บาท จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท

(12) เงินได้รายเดือน  71,001บาทขึ้นไป จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

 

สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญจะต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ดังนี้

Ø จำานวนเงินกู้น้อยกว่า 500,000 บาท ผู้กู้ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนเงินกู้

Ø จำานวนเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 บาท ถึง 1,000,000 บาท ผู้กู้ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนเงินกู้

Ø จำานวนเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป ผู้กู้ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำานวนเงินกู้

ขยายเพดานเงินกู้สามัญ 
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การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ต้องทำาสัญญาเงินกู้ และสัญญาคำ้าประกัน ตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด

       จ�ำนวนเงินกู้สำมัญและจ�ำนวนผู้ค�้ำประกัน

 - จำานวนเงินกู้สามัญไม่เกิน  300,000 บาท ต้องมีผู้คำ้าประกันไม่น้อยกว่า 2 คน

 - จำานวนเงินกู้สามัญเกินกว่า  300,000 บาท ต้องมีผู้คำ้าประกันไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 8 คน

Ø ผู้ค�้ำประกันต้องมิใช่สมำชิกที่เป็นคู่สมรสของผู้กู้

Ø สมำชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค�้ำประกันส�ำหรับผู้กู้มำกกว่ำ 8 คน ในเวลำเดียวกันไม่ได้ โดยผู้ค�้ำประกันต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตำมจ�ำนวนเงินกู ้

 ที่ตนได้ค�้ำประกันไว้ทั้งหมด

Ø ผูค้�ำ้ประกนัคนใดขำดจำกสมำชกิสภำพ หรอืมีเหตทุีค่ณะกรรมกำรเงนิกูเ้หน็ว่ำไม่สมควรหรอืไม่อำจทีจ่ะเป็นผูค้�ำ้ประกนัต่อไป ผูกู้ต้้องจดัให้ 

 สมำชิกอื่นซึ่งคณะกรรมกำรเงินกู้เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค�้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภำยในระยะเวลำ 90 วัน นับจำกวันที่สหกรณ์ 

 มีหนังสือแจ้งไป หำกไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ อำจถูกระงับเงินกู้ทุกประเภท และอำจถูกหักเงินกู้สำมัญส่วนท่ีเกินกว่ำร้อยละ 90 ของ 

 มูลค่ำหุ้นภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรเงินกู้เห็นสมควร

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท

2. เงินกู้สามัญทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้สามัญที่มีจำานวนเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ดังนี้

 1) จำานวนหนี้รวมไม่เกิน 550,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท

 2) จำานวนหนี้รวมเกิน  550,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้ คงเหลือไม่น้อยกว่า  3,500 บาท

 3) จำานวนหนี้รวมเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,250,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้ คงเหลือไม่น้อยกว่า  4,500 บาท

 4) จำานวนหนี้รวมเกิน  1,250,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้ คงเหลือไม่น้อยกว่า  5,500 บาท

 5) จำานวนหนี้รวมเกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,750,000 บาท  จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้ คงเหลือไม่น้อยกว่า  6,500 บาท

 6) จำานวนหนี้รวมเกิน 1,750,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้ คงเหลือไม่น้อยกว่า  8,000 บาท

 7) จำานวนหนี้รวมเกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้ คงเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

 8) จำานวนหนี้รวมเกิน 3,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้ คงเหลือไม่น้อยกว่า 14,000 บาท

3. เงินกู้พิเศษทุกประเภท ผู้กู ้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท สำาหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะผู้กู ้จะต้องมี 

 เงินได้รายเดือนรวมคงเหลือ ดังนี้

 1) จำานวนหนี้รวมไม่เกิน 550,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท

 2) จำานวนหนี้รวมเกิน 550,000 บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท  จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้  คงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

 3) จำานวนหนี้รวมเกิน 1,000,000 บาท  แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท  จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้  คงเหลือไม่น้อยกว่า 7,500 บาท

 4) จำานวนหนี้รวมเกิน 1,500,000 บาท  แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้  คงเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

 5) จำานวนหนี้รวมเกิน 2,000,000 บาท  แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้  คงเหลือไม่น้อยกว่า 15,000 บาท

 6) จำานวนหนี้รวมเกิน 3,000,000 บาท  จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

สมาชิกผู้กู้เงินกับสหกรณ์เมื่อหักเงินที่ต้องชำาระต่อสหกรณ์แล้ว

ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือดังนี้
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กรอกแบบฟอร์มคำาขอกู้สามัญและสัญญากู้เงินสามัญอย่างไรให้ถูกต้อง (สำาหรับสมาชิก)
1. แบบฟอร์มคำาขอกู้สามัญและสัญญากู้เงินสามัญจะต้องเป็นฉบับใหม่ ระบุข้อความ “เริ่มใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558” 

2. ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com ไม่สามารถใช้แบบฟอร์มที่ถ่ายเอกสารจาก 

 วารสารข่าวสหกรณ์ได้ เนื่องจากแบบฟอร์มในวารสารข่าวสหกรณ์ฉบับเดือนมกราคม 2558 นั้น เป็นเพียงตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 คำาขอกู้ฉบับใหม่เท่านั้น

3. แบบฟอร์มคำาขอกู้สามัญและสัญญากู้เงินสามัญ จะต้องพิมพ์เอกสารหน้าละ 1 ใบ ไม่สามารถพิมพ์เป็นแบบหน้า -หลังได้

4. ผู้คำ้าประกัน 1 คน กรอกแบบฟอร์มการคำ้าประกัน 1 ใบ จำานวนแบบฟอร์มการคำ้าประกันจะเท่ากับจำานวนของผู้คำ้าประกัน

5. หากกรอกข้อความในแบบฟอร์มคำาขอกู้สามัญและสัญญากู้เงินสามัญผิดไม่สามารถใช้หมึกขาวลบข้อความได้ จะต้องขีดคร่อม 

 ข้อความและเซ็นชื่อกำากับ

6. ไม่ควรใช้ปากกาหมึกดำากรอกข้อความในแบบฟอร์มหรือเซ็นชื่อรับรองในสำาเนาบัตร 

7. หากไม่ทราบการกรอกข้อมูล โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เบอร์โทร 02-5797070

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ

 เนื่องจากในการทำาประกันชีวิตกลุ่ม สหกรณ์ต้องส่งรายชื่อสมาชิกให้กับบริษัทประกันชีวิต ตรวจสอบข้อมูลประวัติสุขภาพของสมาชิกก่อน 

โดยต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ 45 วัน จึงจะมีผลคุ้มครองในอัตราเบี้ยประกันใหม่ ซึ่งการทำาประกันชีวิตนั้น ถือเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้ สำาหรับบุคคล

ในครอบครัวและผู้คำ้าประกันให้ไม่ต้องชำาระหนี้ต่อสหกรณ์ หากสมาชิกผู้กู้เสียชีวิต

การทำาประกันชีวิตตามหนี้สามัญรวมทุกประเภท

หนี้สามัญรวมทุกประเภท อัตราเบี้ยประกัน วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตทั่วไป วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตอุบัติเหตุ

100,001 - 500,000 270     500,000   1,000,000

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

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

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

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

สหกรณ์ช่วยสนับสนุนเบี้ยประกันชีวิตให้สมาชิกเดือนละ 50 บาท หรือปีละ 600 บาทต่อคน จนถึงอายุ 65 ปี 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามประกาศทั้งหมดที่ www.025798899.com

ยื่นกู้สามัญ ต้องทำาประกันล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญนั้น



8

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด พิจารณาแล้ว 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสหกรณ์ที่มีความประสงค์จะคืนเงิน

ให้ กบข. และกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราชบัญญัติ

บ�าเหน็จข้าราชการพ.ศ. 2494  อาศัยอ�านาจตามระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิก พ.ศ. 2558 ข้อ 38. และมติคณะกรรมการด�าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ 

เพือ่การอืน่ กรณกีลบัไปใช้สทิธิในบ�านาญตามพระราชบญัญตั ิ

บ�าเหน็จข้าราชการ พ.ศ. 2494

Ø 1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีความประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จข้าราชการ 

พ.ศ.2494 ให้ได้รับบ�านาญรายเดือนเพิ่ม อันจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

Ø 2. คุณสมบัติผู้กู้
●	 ต้องเป็นข้าราชการบ�านาญและเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความประสงค์จะขอกู้พิเศษ 

 เพื่อการอื่น กรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จข้าราชการ พ.ศ.2494

●	 ผู้ประสงค์ขอกู้ต้องไม่มีหนี้สินเงินกู้สามัญทั่วไปที่ใช้บุคคลค�้าประกัน

Ø 3. เงินบำานาญคงเหลือ
●	 เงินบ�านาญคงเหลือของผู้กู้หลังจากหักเงินที่ต้องช�าระต่อสหกรณ์ (หุ้น หนี้ เงินประกันชีวิต ภาษี เงินอ่ืนใด 

 ที่ส่วนราชการหัก) ผู้กู้ต้องมีเงินบ�านาญคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท

●	 ผู้กู้ต้องช�าระเงินค่าหุ้นตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

Ø 4. หลักประกันเงินกู้
●	 4.1 จ�านวนเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นไม่ต้องมีผู้ค�้าประกันและไม่ต้องท�าประกันชีวิต

●	 4.2 จ�านวนเงินกู้เกินกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นให้มีผู้ค�้าประกันดังนี้

           จ�านวนเงินกู้ไม่เกิน  300,000 บาท ให้มีบุคคลค�้าประกัน 1 คน

           จ�านวนเงินกู้เกินกว่า  300,000 บาท ให้มีบุคคลค�้าประกัน 2 คน

บุคคลผู้ค�้าประกันตามข้อ 4.2 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมิได้เป็นคู่สมรสหรือบุตรของ 

ผู้กู้ ทั้งนี้ ให้ค�้าประกันได้ไม่เกิน 2 สัญญาเงินกู้ หากผู้ค�้าประกันคนใดขาดจากสมาชิกภาพ หรือมีเหตุที่สหกรณ์เห็นไม่สมควร

สอ.ปม.ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
ที่มีความประสงค์จะคืนเงินให้กบข.

และกลับไปใช้สิทธิในบำานาญตามพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
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หรือไม่อาจจะเป็นผู้ค�้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค�้าประกันแทนให้เสร็จภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สหกรณ์มีหนังสือแจ้งไป

สิทธิการค�้าประกันและจ�านวนสัญญาที่ค�้าประกันตามวรรคก่อน  ไม่นับรวมถึงสิทธิการค�้าประกันและจ�านวน

สัญญาที่ค�้าประกันของเงินกู้สามัญที่ผู้ค�้าประกันได้ค�้าประกันไว้เดิม ทั้งนี้ผู้กู้ต้องท�าประกันชีวิตตามที่สหกรณ์ก�าหนด

Ø 5. จำานวนเงินให้กู้
●	 จ�านวนเงินให้กู้ไม่เกินจ�านวนเงินที่ต้องคืน กบข. ทั้งนี้สหกรณ์อาจให้กู้เงินเกินจ�านวนที่ต้องคืน  กบข. โดย 

 ส่วนที่เกินนั้นให้ได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันเท่านั้น

Ø 6.  การผ่อนชำาระเงินกู้
●	 ผ่อนช�าระเป็นงวดรายเดือน ซึ่งจ�านวนเงินส่งช�าระหน้ีต้องไม่น้อยกว่าจ�านวนเงินบ�านาญท่ีได้รับเพิ่มรายเดือน  

 ทั้งนี้ไม่เกิน 120 งวดเดือน และเมื่อครบระยะเวลาช�าระหนี้แล้วผู ้กู ้ต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี โดยนับตั้งแต่ 

 เดือน กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

●	 ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 ผู้กู ้ยังไม่ได้รับเงินบ�านาญในส่วนที่เพิ่ม สหกรณ์จะเรียกเก็บเฉพาะ 

 ดอกเบี้ยเงินกู้เท่านั้น และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ให้ผู้กู้ผ่อนช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 

 เท่าๆ กันทุกเดือน (ยกเว้นงวดสุดท้าย)

Ø 7. เอกสารหลักฐานประกอบคำาขอกู้
เอกสารส่วนตัว
●	 ส�าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการผู้กู้

●	 หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้หน่วยราชการท่ีตนสังกัดหักเงินบ�านาญเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าจ�านวน 

 เงินบ�านาญที่ได้รับเพิ่มรายเดือนให้แก่สหกรณ์

เอกสารทางการเงิน
●	 เอกสารแสดงรายได้ เช่น ใบรับแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิในบ�านาญฯ (แบบบ.3) และเอกสารแสดง 

 เงินบ�านาญผ่านบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน 

Ø 8. การขอกู้และการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
●	 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินตามประกาศนี้ ให้ยื่นค�าขอกู้ตามแบบสหกรณ์ก�าหนด พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง  

 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 มิถุนายน  2558

●	 สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันยื่นค�าขอ และบริษัทประกันชีวิตตอบรับ 

 การท�าประกันชีวิตแล้ว

●	 สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้เป็นแคชเชียเช็คสั่งจ่ายหน่วยงานราชการที่ผู้กู้

 ได้ระบุไว้ในค�าขอกู้ (เพื่อน�าส่งคืนกบข. ต่อไป โดยผู้กู้ต้องมารับ

 แคชเชียเช็คระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558

Ø 9.  อัตราดอกเบี้ย
●	 เป็นไปตามประกาศสหกรณ์
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                          การใช้พื้นที่อาคาร สอ.ปม.

กรมอุทยานฯ ใช้ห้องประชุม 
เพื่อคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป

วันพุธที่ 8 เมษายน 2558

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช จัดการประชุมเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จำากัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จำานวน 150 คน และมีนายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช ผู ้อำานวยการ  
ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำานักบริหารงานกลางกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.40

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.40

ออมทรัพย์พิเศษ 3.65

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.15

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญท่ัวไป 6.10

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 5.15

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.10

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 5.75

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือความม่ันคงครอบครัว 5.25

เงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืนกรณีกลับไปใช้สิทธิในบำานาญตามพระราช
บัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

5.15

อัตราดอกเบี้ยผลการดำาเนินงาน
รายการ  31 มีนาคม 2558 28 กุมภาพันธ์ 2558

จำานวนสมาชิก 13,321.00 13,325.00

จำานวนสมาชิกสมทบ 15,334.00 15,215.00

สินทรัพย์รวม 12,993,279,396.03 12,907,935,982.96

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 91,247,922.37 115,340,278.41

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,273,973,518.29 1,164,263,238.52

เงินลงทุนระยะสั้น 326,279,450.00 326,978,500.00

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 83,915,660.14 82,187,486.77

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 20,706,139.48 19,769,750.20

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,009,436,160.67 6,017,413,398.42

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 142,821,012.10 142,977,350.17

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 908,002,697.02 904,345,272.00

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 20,833,331.00 24,999,998.00

เงินลงทุนระยะยาว 4,013,605,008.38 3,996,429,598.33

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9,211,242.78 8,874,657.46

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 78,827,848.03 79,238,610.69

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14,232,096.69 24,930,534.91

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 187,309.08 187,309.08

หนี้สินรวม 7,640,102,628.90 7,619,155,634.47

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,069,000,000.00 920,000,000.00

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,605,540,950.84 4,697,453,172.77

เงินรับฝากออมทรัพย์ 474,576,552.25 496,864,729.74

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,152,545,017.05 3,221,873,311.21

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 716,450,519.17 715,237,177.16

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 190,196,200.83 193,175,526.96

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 69,134,312.72 67,690,013.73

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,638,348.82 2,612,413.97

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,910,765,916.24 1,932,897,209.35

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 131,966,783.04 127,741,953.63

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,733,518,625.90 1,759,276,277.31

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 34,805,656.11 35,872,046.17

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 10,474,851.19 10,006,932.24

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 20,914,230.73 21,344,052.98

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,426,716.09 26,006,384.37

หนี้สินไม่หมุนเวียน 21,454,815.00 21,454,815.00

ทุนของสหกรณ์ 5,285,490,027.84 5,245,211,735.17

ทุนเรือนหุ้น 4,507,505,130.00 4,478,004,180.00

ทุนสำารอง 443,096,041.02 443,096,041.02

ทุนสะสม 92,014,488.11 92,725,747.86

กำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 242,874,368.71 231,385,766.29

กำาไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 0.00 0.00

รายได้ 136,401,004.10 86,081,283.69

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 108,926,767.22 71,672,875.96

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 10,761,645.13 6,643,363.47

ผลตอบแทนจากการลงทุน 16,315,643.83 7,494,428.34

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน 67,942.00 45,770.00

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 329,005.92 224,845.92

ค่าใช้จ่าย 68,714,264.81 42,512,670.37

ดอกเบี้ยจ่าย 52,456,460.94 31,499,014.97

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 16,257,803.87 11,013,655.40

กำาไรสุทธิ 67,686,739.29 43,568,613.32
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“ พุทธวจน ”
อะไรคือเดรัจฉานวิชา

มหาราช!  อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์ บาง
พวก ฉนัโภชนะทีเ่ขาให้ด้วยศรทัธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเลีย้งชวีติโดย
มิจฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเหน็ปานนี ้คอื ทำานายอวัยวะ ทำานายตำาหนิ 
ทำานายลางดลีางร้าย ทำานายฝัน ทำานายลกัษณะ ทำานายหนกูดัผ้า ทำา
พิธีบูชาไฟ ทำาพิธีเบิกแว่น เวียนเทียน ทำาพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำาพิธี 
ซัดรำาบูชาไฟ ทำาพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำาพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำาพิธ ี
เติมนำ้ามันบูชาไฟ ทำาพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำาพลีกรรมด้วยโลหิต  
เป็นหมอดู อวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก  
เป็นหมอผ ีเป็นหมอลงเลขยนัต์คุม้กนับ้านเรอืน เป็นหมอง ูเป็นหมอยาพษิ  
เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก 
เป็นหมอทายเสยีงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกนัลกูศร เป็นหมอ
ทายเสยีงสตัว์. 

อีกอย่างหน่ึง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน โภชนะ
ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต โดยมิจฉาชีพด้วย
เดรจัฉานวชิาเหน็ปานนี ้คอื ทายลกัษณะแก้วมณ ีทายลกัษณะผ้า ทาย
ลกัษณะไม้พลอง ทายลกัษณะศสัตรา ทายลกัษณะดาบ ทายลกัษณะศร  
ทายลกัษณะธน ูทายลกัษณะอาวธุ ทายลกัษณะสตร ีทายลกัษณะบรุษุ 
ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะ 
ทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะ กระบือ  
ทายลกัษณะโคอสุภะ ทายลกัษณะโค ทายลกัษณะแพะ ทายลกัษณะแกะ  
ทายลักษณะไก่ ทายลกัษณะนก กระทา ทายลกัษณะเหีย้ ทายลกัษณะตุ่น  
ทายลกัษณะเต่า ทายลกัษณะมฤค.(เนือ้, สัตว์ป่า มีกวาง อเีก้ง เป็นต้น) 

อีกอย่างหน่ึง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน โภชนะ
ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วย
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก 
พระราชาจักไม่ยกออก พระราชาภายใน จักยกเข้าประชิด พระราชา
ภายนอกจกัถอย พระราชาภายนอก จกัยกเข้าประชดิ พระราชาภายใน
จักถอย พระราชาภายใน จักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระ
ราชาภายนอก จกัมชียั พระราชาภายในจกัปราชยั พระราชาพระองค์นี้ 
จกัมชียั พระราชาพระองค์นีจ้กัปราชยั เพราะเหตนุี้ๆ . 

อีกอย่างหน่ึง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน โภชนะ
ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต โดยมิจฉาชีพด้วย
เดรจัฉานวชิาเหน็ปานนี ้คอื ทำานายว่าจกั มีจนัทรคราส จกัมีสรุยิคราส 
จกัมนีกัษตัรคราส ดวงจนัทร์ ดวงอาทติย์จกัโคจรถกูทาง ดวงจนัทร์ดวง
อาทิตย์จักโคจรผิด ทาง ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทาง ดาวนักษัตรจัก
โคจรผดิทาง จกัมอีกุกาบาต จกัมีดาวหาง จกัมีแผ่นดินไหว จกัมฟ้ีาร้อง 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักขึ้น จักตก จักมัว หมอง จัก
กระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราส จักมีผลเป็นอย่างนี้ 
นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจัก
มผีลเป็นอย่างนี ้ดวงจนัทร์ ดวงอาทติย์โคจรผดิทางจกัมผีลเป็นอย่างนี้ 

ดาวนกัษตัร โคจรถกูทางจกัมผีลเป็นอย่างนี ้ดาวนกัษตัรโคจรผดิทางจกั  
มีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหาง จักมีผล
เป็นอย่างนี ้แผ่นดนิไหวจกัมผีลเป็นอย่างนี ้ ฟ้าร้อง จกัมผีลเป็นอย่างนี้  
ดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์และดาวนกัษตัร ขึน้ ตก มวัหมอง กระจ่าง จกัมผีล
เป็นอย่างนี.้

อีกอย่างหนึ่ง เม่ือสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน โภชนะ
ท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วย
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทำานายว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมี 
อาหารหาได้ง่าย จักมีอาหาร หาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย  
จกัเกดิโรค จกัมคีวามสำาราญหาโรคมไิด้ หรือคำานวณฤกษ์ยาม คำานวณ
ดวงชะตา จบัยาม แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์.๑

อีกอย่างหนึ่ง เม่ือสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน โภชนะ
ท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดย มิจฉาชีพด้วย
เดรัจฉานวชิาเหน็ปานนี ้คอื ให้ฤกษ์อาวาห มงคล ๒ ให้ฤกษ์ววิาหมงคล 
๓ ดูฤกษ์เรียงหมอน ๔ ดูฤกษ์หย่าร้าง ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์ 
จ่ายทรพัย์ ดโูชคด ีดเูคราะห์ร้าย ให้ยาผดงุครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิน้กระด้าง 
ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง  
เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรงหญงิสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวง 
พระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำาพธิ ีเชญิขวญั. 

อีกอย่างหนึ่ง เม่ือสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน โภชนะ
ท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต โดยมิจฉาชีพด้วย
เดรจัฉานวชิาเหน็ปานนี ้คอื ทำาพธิบีนบาน ทำาพธิแีก้บน ร่ายมนต์ขบัผี 
สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน ทำากะเทยให้กลับเป็นชาย ทำาชายให้กลาย
เป็นกะเทย ทำาพธิปีลกูเรือน ทำาพธิบีวงสรวงพืน้ท่ี พ่นนำา้มนต์ รดนำา้มนต์  
ทำาพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำารอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้น เบื้องบน  
ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงนำ้ามันหยอดหู  
ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทาให้กัด ปรุงยาทาให้สมาน ป้ายยาตา 
ทำาการผ่าตดั รกัษาเดก็ ใส่ยา ชะแผล.

บาลี สี. ที. ๙/๘๓/๑๐๓.

___________________________________________________

๑. สอนต�ำรำว่ำด้วยทำงโลก 

๒. กำรพำหญิงมำอยู่บ้ำนของตน’ หมำยถึง กำรแต่งงำนแบบหน่ึงท่ีฝ่ำยชำย จะน�ำ
หญิงท่ีตนแต่งงำนด้วยมำอยู่ท่ีบ้ำนของตน เรียกว่ำ อำวำหมงคล เป็น ประเพณี
แต่งงำนท่ีนิยมปฏิบัติกันในประเทศอินเดียฝ่ำยเหนือ 

๓. ‘กำรพำออกไป’ หมำยถึง กำรแต่งงำนแบบหน่ึงท่ีฝ่ำยชำยจะต้องถูกน�ำไปอยู่ ท่ี
บ้ำนฝ่ำยหญิง เรียกว่ำ วิวำหมงคล เป็นประเพณีแต่งงำนท่ีนิยมปฏิบัติกันใน ประเทศ
อินเดียฝ่ำยใต้ กำรแต่งงำนตำมประเพณีไทย ไม่ว่ำฝ่ำยหญิงจะไปอยู่ท่ี บ้ำนฝ่ำยชำย 
หรือฝ่ำยชำยจะไปอยู่ท่ีบ้ำนฝ่ำยหญิง หรือจะแยกไปอยู่ตำมล�ำพัง ก็เรียกว่ำ วิวำหะ 
หรือ วิวำหมงคล ท้ังส้ิน 

๔. พิธีตอนหน่ึงในกำรแต่งงำน ผู้ถือฤกษ์ยำมมักถือว่ำ เม่ือหนุ่มสำวเข้ำสู่พิธีแต่งงำน 
จะต้องนอนคู่กันบนเตียงพอเป็นพิธี เรียกว่ำ เรียงหมอน
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