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สารบัญ   

กองบรรณาธิการ
ทีป่รกึษา 

นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ์

หวัหน้ากองบรรณาธกิาร 

นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์

กองบรรณาธกิาร 

นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ 

นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข 

นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี

นางปฐมพร  เอกพันธ์ุ

นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ

ตลอดเวลาหลายทศวรรษทีผ่่านมา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงอทุศิ
พระวรกายปฏบัิตพิระราชกรณยีกิจอย่างมิรูจั้กเหนด็เหนือ่ย ด้วยพระวริยิอตุสาหะ ทีจ่ะ
ขจดัทกุข์บ�ารงุสขุแก่ปวงประชาราษฎร์ จนเป็นทีป่ระจกัษ์ถงึน�า้พระราชหฤทัยอนัย่ิงใหญ่
แห่งพ่อหลวงของแผ่นดนิไทย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงเป็นแบบอย่างของประชาชนในหลากหลายด้าน  
ทรงสนพระราชหฤทัยในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนและประเทศชาติ 
โดยได้พระราชทานแนวพระราชด�าร ิ เจ้าหน้าทีใ่ห้ลองไปปฏบัิต ิจากนัน้จงึมพีระบรมราช
วนิจิฉยัแก้ไขให้น�าไปใช้จรงิ ทัง้ทรงใส่พระราชหฤทยัและทรงตดิตามผลงานเป็นเนืองนิตย์  

หลักการทรงงานที่ท่านทรงยึดถือมาตลอดคือ ทรงศึกษาข้อมูลอย่างเป็น 
ระบบจากเอกสาร,แผนที,่เจ้าหน้าที,่นกัวชิาการและราษฎร ทรงมองปัญหาแบบภาพรวม 
และมีพระราชด�าริแบบครบวงจร ไม่ยึดติดกับต�ารา สิ่งที่ทรงค�านึงถึงตลอดเวลาคือ  
ต้องพัฒนาการด�ารงชวิีตของราษฎรให้ดข้ึีนตามสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคม เพือ่ทรงทราบ 
ปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร ท่านทรงมีเพียงกล้องถ่ายภาพบันทึกความคืบหน้าของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ,วิทยุสื่อสารเพื่อทรงรับทราบปัญหาของราษฎร และ
ดนิสอกบัแผนทีคู่พ่ระหตัถ์ ไม่ว่าจะทรงพระด�าเนนิเข้าถงึพืน้ทีใ่ดภมูภิาคใด กจ็ะทรงจดบนัทกึ 
ปัญหาไว้บนแผนที ่จากนัน้จงึน�ากลบัมาปะตดิปะต่อในห้องทรงงาน เพือ่ให้เหน็ภาพรวม 
และความเชื่อมโยงของปัญหา อันน�าไปสู่การมีพระราชด�าริแก้ไข โดยระหว่างทรงงาน
จะประทับกับพื้นห้องในพระต�าหนัก และทรงอธิบายปัญหาแก่คณะผู้ท�างานสนอง 
พระราชด�าร ิอย่างมริูจ้กัเหนด็เหนือ่ย  เมือ่ยามทรงงานเพือ่ประชาชน พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัจะทรงเริม่แก้ปัญหาจากจดุเลก็ ๆ เรยีกว่า เป็นการระเบดิจากด้านใน แล้ว
ด�าเนินไปตามล�าดับขั้น ดังหลักการทรงงานที่มีพระราชด�ารัสว่า ต้องเข้าใจ..เข้าถึง 
พฒันาโดยท�าความเข้าใจ จากการรบัฟังปัญหาแท้จรงิผ่านปากค�าราษฎร จากน้ันเข้าถึง 
ความทุกข์และความต้องการ แล้วจึงพัฒนาตามปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี 
ขณะเดียวกันยังทรงเน้นวิธีประหยัด ท�าได้ง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด  โดยส่งเสริมให้
ประชาชนหาอุปกรณ์ในท้องถ่ิน ไม่สิ้นเปลืองเงินทอง และต้องสอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของชมุชน บ่อยครัง้จะทรงเลอืกใช้หลกัธรรมชาตช่ิวยธรรมชาติ

ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงงานหนักมากที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก 
พระราชกรณยีกจิของพระองค์มมีากมาย ทัง้ในด้านการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ ด้านการศกึษา ด้านศาสนา ด้านความมัน่คง 
ของประเทศ ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ด้านศลิปวฒันธรรม และอืน่ๆ อกีมากมาย 

พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ
เพือ่ความสุขของประชาชนชาวไทย และความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศชาต ิทรงล�าบาก
ตรากตร�าเสด็จฯ ไปทั่วทุกหนทุกแห่งในพื้นที่ทุรกันดารท่ามกลางแสงแดดและสายฝน 
ทีต่กลงมาไม่ขาดสาย เพือ่ทรงหาทางช่วยเหลอืประชาชนทีย่ากจนให้มชีวีติความเป็นอยู ่
ทีด่ขีึน้ จงึเป็นทีม่าของค�าว่า “ความทุกข์ของประชาชนนัน้ รอไม่ได้” แม้สกัวินาทเีดยีว

ความสุขของพ่อหลวง
 เสียสละสุขส่วนพระองค์

เพื่อความผาสุกของปวงประชา

ความสุขของพ่อหลวง   หน้า  2
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28 กันยายน 2559 ครบรอบ 38 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

วันที่ 28 กันยายน 2559 ได้เวียน

มาบรรจบครบรอบอีกครั้ง นั่นก็คือ งาน

ครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ เป็นวันแห่งความรุ่งโรจน์

ที่สมาชิกทุกท่าน ช่วยกันเลี้ยงดูเติบโต 

กันมา ทุกๆย่างก้าวต้ังแต่ท่ีสหกรณ์ได้เติบโต 

ขึ้นมา ถือได้ว่าเป็น 38 ปีแห่งความส�าเร็จ 

จากต้นกล้าเพียงต้นเล็ก ๆ ได้แผ่กิ่งก้าน

ไพศาล มาเป็นต้นกล้าต้นใหญ่หลังนี้ แต่

สหกรณ์ไม่ได้เดินไปเพียงล�าพัง เดินไป

พร้อมๆกับสายสัมพันธ์ของสหกรณ์ที่อยู่

เคียงคู่สมาชิกมาโดยตลอด และบุคคลหนึ่ง

ที่ เป็นผู้วางรากฐานของสหกรณ์ และปู

แนวทางให้ผู้คนรุ่นหลังได้ก้าวเดินไปอย่าง 

มั่นคง ท่านคือ อดีตอธิบดีกรมป่าไม้  

ท่านถนอม เปรมรัศมี  

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เติบโต มีรากฐานที่มั่นคง  เกื้อหนุน ค�้าจุนซึ่งกันและกัน เพื่อก้าวเดินต่อไป

สู่เส้นทางแห่งความพอเพียงร่วมกันของมวลสมาชิก ดั่งค�าขวัญที่ว่า “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”

สหกรณ์ขอมอบของขวัญพิเศษแทนใจ นั่นคือ ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ ์โดยสหกรณ์

จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2559  ดังนี้

สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนเนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์ตามอายุการเป็นสมาชิก  โดย

● อายุการเป็นสมาชิก 1-15 ปี จ�านวน   100  บาท

● อายุการเป็นสมาชิก  15 ปี ขึ้นไป จ�านวน   200  บาท

● อายุการเป็นสมาชิก  30 ปี ขึ้นไป จ�านวน   300  บาท

การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันเข้าเป็นสมาชิก ถึงวัน

คล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ 28 กันยายน เศษของปีให้ตัดทิ้ง

สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าว เข้าบัญชีออมทรัพย์ 

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกท่ีเปิดไว้กับสหกรณ์ และสหกรณ์ยังสนับสนุน

กิจกรรมเพ่ือสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาบริเวณ

ชุมชนรอบข้างได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา จ�านวน 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท 

โรงเรียนบางบัว 11 ทุน ทุนละ 2,000 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

คณะวนศาสตร์ จ�านวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท  คณะเศรษฐศาสตร์ 

ภาควิชาสหกรณ์ 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิต 

พอเพียง 
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วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 
วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

ตั้งแต่ 11 – 21 ต.ค. 59  

ตามที่สหกรณ์ได้มีการประกาศรายชื่อกลุ ่ม และสมาชิกที่

สังกัด ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้สมาชิกขอย้ายกลุ่ม

สังกัดและขอจัดตั้งกลุ่มสังกัด  และขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้ภายในวันที่ 30 

สิงหาคม 2559

บัดนี้สหกรณ์ ได้ด�าเนินการย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิกและการจัด

ตั้งกลุ่มใหม่เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มีการประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งที่ 2 

โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 294 คน สหกรณ์ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบ 

รายชื่อว่าท่านสังกัดกลุ่มสมาชิกใด ได้จาก www. 025798899.com เพื่อ

จะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

“การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก”  เพื่อท�าหน้าที่เป็นส่ือกลาง

ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณา

อนุมัติงบดุล งบก�าไรขาดทุน การจัดสรรก�าไรสุทธิ  ผู ้แทนสมาชิก

สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อเข้าไป

บริหารสหกรณ์ จะเห็นว่า ผู้แทนสมาชิก  คือ ผู้มีส่วนส�าคัญย่ิงในการ

ก�าหนดอนาคตสหกรณ์ของเรา  หากเลือกคนดี มีความสนใจในงานด้าน

สหกรณ์  มีแนวคิด ทัศนคติ ที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ ก็จะท�าให้

สหกรณ์ของเรามีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า ท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่มวลสมาชิกทุกคน 

รายละเอียดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกมีดังนี้

วนัที ่19 – 29 กนัยายน 2559  วนัรบัสมคัรผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ

วนัที ่10 ตุลาคม 2559  วนัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ

วนัที ่11 – 21 ตลุาคม 2559  วนัรายงานผลการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ

วนัที ่21 พฤศจกิายน 2559  ประกาศรายชือ่ผูแ้ทนสมาชกิ

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก 21พ.ย.59

การอุทิศตนและใช้สิทธิออกเสียงของท่าน

มีค่าต่อการพัฒนาสหกรณ์

 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั เรือ่ง รายชือ่กลุม่สมาชกิครัง้แรก ประจ�าปี 2559 ลงวัน
ที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้สมาชกิทีม่คีวามประสงค์จะขอจดัตัง้กลุม่ใหม่ หรอืขอย้ายสงักดักลุม่สมาชกิ 
สามารถด�าเนนิการได้ตัง้แต่วนัที ่17 พฤษภาคม 2559 ถงึวนัที ่30 สงิหาคม 2559 นัน้
 บดันี ้ครบก�าหนดตามประกาศดงักล่าวแล้ว สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จงึขอประกาศชือ่กลุม่ 
รายชื่อสมาชิกที่สังกัด และจ�านวนผู้แทนสมาชิก (ครั้งที่สอง) โดยมีจ�านวนกลุ่มสมาชิก 140 กลุ่ม จ�านวน
สมาชกิ 13,182 คน และจ�านวนผูแ้ทนสมาชกิ 294 คน รายละเอยีด ดงันี้

ส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
           ชือ่กลุม่ จ�านวนสมาชิก     จ�านวนผู้แทน
1. กลุม่สมาชกิส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 405 8 

กรมป่าไม้
           ชือ่กลุม่ จ�านวนสมาชิก     จ�านวนผู้แทน
2. กลุม่สมาชกิส�านกัผูบ้รหิารกรมป่าไม้ 50 1 
3. กลุม่สมาชกิส�านกับรหิารกลาง 100 2
4. กลุม่สมาชกิกองการอนญุาต 41 1 
5. กลุม่สมาชกิส�านกัแผนงานและสารสนเทศ 33 1 
6. กลุม่สมาชกิส�านกัวจิยัและพฒันาการป่าไม้ 105 2
7. กลุม่สมาชกิส�านกัส่งเสรมิการปลกูป่า 152 3 
8. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการป่าชมุชน 47 1
9. กลุม่สมาชกิส�านกัป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า 196 4
10. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทีด่นิป่าไม้ 41 1

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื
            ชือ่กลุม่ จ�านวนสมาชิก     จ�านวนผู้แทน
11. กลุม่สมาชกิส�านกัผูบ้รหิารกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื 67 1 
12. กลุม่สมาชกิส�านกับรหิารงานกลาง 193 4 
13. กลุม่สมาชกิส�านกัอนรุกัษ์และจดัการต้นน�า้ 123 2 
14. กลุม่สมาชกิส�านกัอนรุกัษ์สตัว์ป่า 142 3 
15. กลุม่สมาชกิส�านกัอทุยานแห่งชาต ิ 180 4 
16. กลุม่สมาชกิส�านกัป้องกนั ปราบปราม และควบคมุไฟป่า 98 2 
17. กลุม่สมาชกิส�านกัแผนงานและสารสนเทศ 69 1 
18. กลุม่สมาชกิส�านกัวจิยัการอนรุกัษ์ป่าไม้และพนัธุพ์ชื 123 2 
19. กลุม่สมาชกิกองคุม้ครองพนัธุส์ตัว์ป่า และพชืป่าตามอนสุญัญา 77 2 
20. กลุม่สมาชกิกองนติกิาร 42 1 
21. กลุม่สมาชกิส�านกัฟ้ืนฟแูละพฒันาพืน้ทีอ่นรุกัษ์ 258 5 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
           ชือ่กลุม่ จ�านวนสมาชิก     จ�านวนผู้แทน
22. กลุม่สมาชกิกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 221 4 

           ชือ่กลุม่ จ�านวนสมาชิก     จ�านวนผู้แทน
23. กลุม่สมาชกิกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 68 1 
 
 กรมทรพัยากรน�า้บาดาล
           ชือ่กลุม่ จ�านวนสมาชิก     จ�านวนผู้แทน
24. กลุม่สมาชกิกรมทรพัยากรน�า้บาดาล 7 1

 กรมทรพัยากรน�า้
           ชือ่กลุม่ จ�านวนสมาชิก     จ�านวนผู้แทน
25. กลุม่สมาชกิกรมทรพัยากรน�า้ 15 1

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด
เรื่อง ชื่อกลุ่ม รายชื่อสมาชิกที่สังกัด 

และจ�านวนผู้แทนสมาชิก (ครั้งที่สอง) 
ประจ�าปี 2559
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           ชือ่กลุม่ จ�านวนสมาชกิ     จ�านวนผูแ้ทน
26. กลุม่สมาชกิจงัหวดักาญจนบรุ ี 19 1 
27. กลุม่สมาชกิจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 11 1 
28. กลุม่สมาชกิจงัหวดัก�าแพงเพชร 16 1 
29. กลุม่สมาชกิจงัหวดัขอนแก่น 303 6 
30. กลุม่สมาชกิจงัหวดัฉะเชงิเทรา 56 1 
31. กลุม่สมาชกิจงัหวดัชลบรุ ี 423 8 
32. กลุม่สมาชกิจงัหวดัชยันาท 15 1 
33. กลุม่สมาชกิจงัหวดัชยัภมู ิ 49 1 
34. กลุม่สมาชกิจงัหวดัชมุพร 18 1 
35. กลุม่สมาชกิจงัหวดัเชยีงราย 333 7 
36. กลุม่สมาชกิจงัหวดัเชยีงใหม่ 455 9 
37. กลุม่สมาชกิจงัหวดัตราด 21 1 
38. กลุม่สมาชกิจงัหวดัตาก 448 9 
39. กลุม่สมาชกิจงัหวดันครนายก 13 1 
40. กลุม่สมาชกิจงัหวดันครปฐม 23 1 
41. กลุม่สมาชกิจงัหวดันครพนม 14 1 
42. กลุม่สมาชกิจงัหวดันครราชสมีา 275 6 
43. กลุม่สมาชกิจงัหวดันครศรธีรรมราช 429 9 
44. กลุม่สมาชกิจงัหวดันครสวรรค์ 183 4
45. กลุม่สมาชกิจงัหวดันนทบรุ ี 21 1 
46. กลุม่สมาชกิจงัหวดันราธวิาส 12 1 
47. กลุม่สมาชกิจงัหวดับรุรีมัย์ 15 1 
48. กลุม่สมาชกิจงัหวดัปทมุธาน ี 23 1 
49. กลุม่สมาชกิจงัหวดัระนอง 14 1 
50. กลุม่สมาชกิจงัหวดัระยอง 11 1 
51. กลุม่สมาชกิจงัหวดัราชบรุ ี 261 5 
52. กลุม่สมาชกิจงัหวดัลพบรุ ี 13 1 
53. กลุม่สมาชกิจงัหวดัล�าปาง 287 6
54. กลุม่สมาชกิจงัหวดัล�าพนู 12 1 
55. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสกลนคร 19 1 
56. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสงขลา 269 5 
57. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสตลู 19 1 
58. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสมทุรปราการ 13 1 
59. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสมทุรสงคราม 15 1
60. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสมทุรสาคร 20 1
61. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสระบรุ ี 184 4 
62. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสงิห์บรุ ี 13 1 
63. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสโุขทยั 19 1 
64. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสพุรรณบรุ ี 9 1 
65. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี 584 12 
66 กลุม่สมาชกิจงัหวดัสรุนิทร์ 16 1 
67. กลุม่สมาชกิจงัหวดัสระแก้ว 10 1 
68. กลุม่สมาชกิจงัหวดัหนองคาย 16 1 
69. กลุม่สมาชกิจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 15 1 
70. กลุม่สมาชกิจงัหวดัร้อยเอด็ 16 1 
71. กลุม่สมาชกิจงัหวดัหนองบวัล�าภ ู 5 1 
72. กลุม่สมาชกิจงัหวดัพงังา 7 1 
73. กลุม่สมาชกิจงัหวดัพจิติร 11 1 
74. กลุม่สมาชกิจงัหวดัพษิณโุลก 275 6
75. กลุม่สมาชกิจงัหวดัเพชรบรุ ี 26 1 
76. กลุม่สมาชกิจงัหวดัเพชรบรูณ์ 9 1 
77. กลุม่สมาชกิจงัหวดัแพร่ 107 2
78. กลุม่สมาชกิจงัหวดัภเูกต็ 46 1 
79. กลุม่สมาชกิจงัหวดัมหาสารคาม 14 1 
80. กลุม่สมาชกิจงัหวดัมกุดาหาร 11 1 
81. กลุม่สมาชกิจงัหวดัยโสธร 9 1 
82. กลุม่สมาชกิจงัหวดัยะลา 13 1 
83. กลุม่สมาชกิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 24 1 
84. กลุม่สมาชกิจงัหวดัปราจนีบรุ ี 181 4
85. กลุม่สมาชกิจงัหวดัอ่างทอง 7 1 
86. กลุม่สมาชกิจงัหวดัอดุรธาน ี 418 8 
87. กลุม่สมาชกิจงัหวดัอตุรดติถ์ 58 1 
88. กลุม่สมาชกิจงัหวดัอบุลราชธาน ี 271 5 
89. กลุม่สมาชกิจงัหวดัอ�านาจเจรญิ 12 1 
90. กลุม่สมาชกิจงัหวดับงึกาฬ 12 1
 

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั  
           ชือ่กลุม่ จ�านวนสมาชิก     จ�านวนผู้แทน
91. กลุม่สมาชกิเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 37 1 

สมาชกิขอจดัตัง้
           ชือ่กลุม่ จ�านวนสมาชิก จ�านวนผู้แทน
92. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าโตนงาช้าง (สงขลา) 50 1 
93. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาสอยดาว (จนัทบรุ)ี 68 1
94. กลุม่สมาชกิแม่ฮ่องสอน ตอนบน (แม่ฮ่องสอน) 56 1
95. กลุม่สมาชกิกลุม่พืน้ทีอ่นรุกัษ์ บ้านโป่ง (ราชบรุ)ี 240 5 
96. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าภหูลวง (เลย) 66 1 
97. กลุม่สมาชกิสถานพีฒันาและส่งเสรมิการอนรุกัษ์สตัว์ป่าเขาช่อง (ตรงั) 60 1 
98. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาบรรทดั (พทัลงุ) 88 2
99. กลุม่สมาชกิกลุม่จดัการต้นน�า้น่าน (น่าน) 62 1 
100. กลุม่สมาชกิส่วนบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังที ่7 (ตรงั) 53 1 
101. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าภเูขยีว (ชยัภมู)ิ 50 1 
102. กลุม่สมาชกิกลุม่จดัการต้นน�า้ 16 (เชยีงใหม่) 57 1 
103. กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง (อทุยัธาน)ี 51 1 
104. กลุม่สมาชกิส่วนการเจ้าหน้าที ่(กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื) 61 1
105. กลุม่สมาชกิกองคลงั 140 3
 (กรมป่าไม้ และกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื) 
106. กลุม่สมาชกิทุง่แสลงหลวง (พษิณโุลก) 50 1
107. กลุม่สมาชกิแม่น�า้ยวมแม่สะเรยีง (แม่ฮ่องสอน) 116 2 
108. กลุม่สมาชกิส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่6 (ปัตตาน)ี 88 2 
109. กลุม่สมาชกิเพชรชะอ�า (เพชรบรุ)ี 69 1 
110. กลุม่สมาชกิวนวฒันวจิยั (กรมป่าไม้) 112 2 
111. กลุม่สมาชกิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัแพร่ (แพร่) 51 1 
112. กลุม่สมาชกิส่วนอทุยานแห่งชาต ิส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่13 (แพร่) 61 1
113. กลุม่สมาชกิส่วนฟ้ืนฟแูละพฒันาพืน้ทีอ่นรุกัษ์ 56 1

ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่13 (แพร่)
114. กลุม่สมาชกิอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ (นครราชสมีา) 73 1
115. กลุม่สมาชกิศนูย์ประสานงานจงัหวดัพะเยา (พะเยา) 53 1
116. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่3 (แพร่) 55 1
117. กลุม่สมาชกิราชพฤกษ์ (ล�าปาง) 115 2
118. กลุม่สมาชกิส่วนอนรุกัษ์สตัว์ป่า ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่13 (แพร่) 54 1
119. กลุม่สมาชกิรกัษ์ป่ากระบี ่(กระบี)่ 92 2
120. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่6 (อดุรธาน)ี 63 1
121. กลุม่สมาชกิส่วนพฒันาการวศิวกรรมป่าไม้ (ส่วนกลาง) 84 2
122. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่1 (เชยีงใหม่) 98 2
123. กลุม่สมาชกิพีน้่องวนกร (ส่วนกลาง) 90 2
124. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่8 (นครราชสมีา) 101 2
125. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่7 (อบุลราชธาน)ี 82 2
126. กลุม่สมาชกิส�านกัป่าไม้เขตนครศรธีรรมราช (นครศรธีรรมราช) 85 2
127. กลุม่สมาชกิส�านกัด่านไม้ (ส่วนกลาง) 69 1
128. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่2 (เชยีงราย) 58 1
129. กลุม่สมาชกินติธิรรม ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่13 (แพร่) 54 1
130. กลุม่สมาชกิวชิาการป่าไม้ (ส่วนกลาง) 120 2
131. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่13 (สงขลา) 50 1
132. กลุม่สมาชกิ 13 น�าโชค (ส่วนกลาง) 76 2
133. กลุม่สมาชกิรกัษ์ป่าอสีานตอนล่าง (ศรสีะเกษ) 78 2
134. กลุม่สมาชกิลุม่น�า้ยม ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่13 (แพร่) 52 1
135. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่7 (ขอนแก่น) 134 3
136. กลุม่สมาชกิอนรุกัษ์สตัว์ป่าราชบรุ-ีกาญจน์ (ราชบรุ)ี 60 1
137. กลุม่สมาชกิส่วนอทุยานแห่งชาต ิส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่3 (เพชรบรุ)ี 50 1
138. กลุม่สมาชกิไม้ใหญ่ (ส่วนกลาง) 55 1
139. กลุม่สมาชกิไฟป่าป่าไม้ (ส่วนกลาง) 52 1
140. กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่4 (พษิณโุลก) 108 2

จงึประกาศให้สมาชกิทราบโดยทัว่กนั    

              ประกาศ  ณ  วนัที ่ 6 กนัยายน  พ.ศ. 2559

(นายวชิติ สนธวิณชิ)
รองประธานกรรมการด�าเนนิการ

ปฏบิตักิารแทนประธานกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั
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ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีสมาชิกกว่า 30,000 คน และอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสหกรณ์น้ัน จึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นสหกรณ์จึงก�าหนดระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก โดยก�าหนดให้สมาชิกทุกคนต้องสังกัดกลุ่มสมาชิก และมีผู้แทน
สมาชิกที่ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสหกรณ์และสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง และมีความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน

ดังนั้น สหกรณ์จึงมีการส่งเสริมให้ผู้แทนสมาชิกได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และมุ่งมั่นที่จะเสียสละอุทิศตน มีใจบริการในด้าน
ต่างๆ ให้กับสมาชิกในสังกัดกลุ่มของตน เมื่อผู้แทนสมาชิกได้ทราบบทบาทหน้าที่และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้ดีแล้ว จะส่งผลให้สมาชิกมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ และมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์  ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิก น�า
มาสู่ความมั่นคงของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงได้จัดท�าโครงการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกมีความตระหนักและกระตือรือร้นในการ
ท�าหน้าที่การเป็นผู้แทนสมาชิก เป็นการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้แทนสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา 

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�าหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก
2. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิก
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้แทนสมาชิก
4. เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนสมาชิกปี 2558-2559 

คุณสมบัติของผู้แทนสมาชิกดีเด่น
1. เป็นผู้อุทิศตนในการท�าหน้าที่ผู้แทนสมาชิก
2. เป็นผู้เสียสละในการช่วยเหลือสมาชิก
3. เป็นผู้มีใจรักในการบริการให้แก่สมาชิก

อีกหนึ่งแรงใจที่สหกรณ์มอบให้แด่คนทุ่มเท
โครงการผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจ�าปี 2559

ตุลาคม – พฤศจิกายน 59 เริ่มเสนอรายชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่น

สมาชิกก�าหนด 
อนาคตสหกรณ์

สอ.ปม.มอบเงินสนับสนุน 
เนือ่งในวนัสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี จ�านวน 40,000 บาท

 เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 สหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มอบเงินสนับสนุน รางวัลในการ

ประกวดค�าขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 

120 ปี ในวันที่ 18 กันยายน 2559   โดยมีนางสาวฉวีวรรณ 

คัมภิรานนท์ กรรมการสอ.ปม. เป็นตัวแทนสหกรณ์ในการ

มอบเงินสนับสนุนรางวัลดังกล่าว ให้กับนางอ�านวยพร   

ชลด�ารงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบ 	 ภาพจากซ้าย	คนกลาง	นางอ�านวยพร		ชลด�ารงค์กุล	ผู้ตรวจราชการกรมป่า
ไม้	และนางสาวจิรภา	จิตคงสง	ผู้อ�านวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	รับมอบ
เงินสนับสนุน	จ�านวน	40,000	บาท	เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้	ครบรอบ	120	ปี	จาก
นางสาวฉวีวรรณ	คัมภิรานนท์	กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

ส� าหรั บการ คัด เลื อก แล ะ
การตัดสิน ระยะ เวลาด�า เนินการ
และของรางวัล สมาชิกสามารถ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มได้ที่

www.025798899.com
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1 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป สมาชิกยื่นกู้
โปรดแนบส�าเนาบัตรประชาชน

 วันท่ี 1 กันยายน เป็นต้นไป สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยื่นกู้เงินสามัญกับสหกรณ์ ต้องแนบ
ส�าเนาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการยื่นกู้และเป็นการแสดงตัวตน 

การยื่นหนังสือให้ความยินยอม
ในการเปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินกับสหกรณ์
ทุกประเภทต้องแนบหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกให้กับสหกรณ์ นั้น

เพื่อให้เกิดความสะดวกให้การยื่นขอกู้เงินสามัญของสมาชิก คณะกรรมการจึงก�าหนดให้สมาชิกที่ต้องยื่นหนังสือให้ความ
ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

1. สมาชิกที่มีรายชื่อในกลุ่มเฝ้าระวัง ได้แก่ กลุ่มสมาชิกที่ถูกสอบวินัยทุกกรณี สมาชิกที่กู้เงินสถาบันการเงินอื่นน�ามา
ช�าระหนี้สหกรณ์ทั้งหมด สมาชิกที่ถูกบังคับคดี  สมาชิกที่เก็บเงินช�าระหนี้รายเดือนไม่ได้  และกรณีอื่น ๆ ที่สหกรณ์ระงับสิทธิ์การกู้
เงิน ฯลฯ   

2. สมาชิกสมทบทุกรายที่ยื่นขอกู้เงินสามัญ และกู้เพื่อที่อยู่อาศัย   

3. สมาชิกและสมาชิกสมทบ บางรายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วขอให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ 

ดังนั้น สมาชิกท่ีเคยยื่นขอกู้เงินสามัญได้ตามระเบียบสหกรณ์ และไม่เคยถูกระงับสิทธิการกู้เงินสามัญ จึงไม่ต้องแนบ
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก  

การรับโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น 
สวัสดิการมากมายครอบคลุมทุกช่วงชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ไปบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่  มีข้าราชการสอบถามกันเข้ามามากมาย ว่าหากจะ
ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จะต้องท�าอย่างไรบ้าง?  เรามีค�าตอบมาฝากค่ะ โดยท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่แล้ว
2. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ�าในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. หน่วยงานของตนปัจจุบันไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์  
4. ท่านสามารถโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  ได้ดังนี้
 4.1 ผู้ขอโอนย้ายจะต้องติดต่อกับสหกรณ์เดิม เพื่อขอหนังสือโอนย้ายจากสหกรณ์เดิมมายัง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
 4.2 ยื่นใบสมัครสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายสมาชิกภาพ
 4.3 เมื่อสหกรณ์ได้รับใบสมัครและหนังสือขอโอนย้ายแล้ว สหกรณ์จะน�าเรื่องเข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 4.4 เมื่อรับเป็นสมาชิกแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะติดต่อกับสหกรณ์เดิมเพื่อ
   - ขอรับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิม 
   - ช�าระเงินกู้ของสมาชิกค้างอยู่กับสหกรณ์เดิม (ถ้ามี) และให้สมาชิกมาผ่อนช�าระต่อ  กับสหกรณ์ตามที่ก�าหนดในระเบียบ 
   - สิทธิใด ๆ หากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุการเป็นสมาชิกให้มีสิทธินับเวลาการเป็นสมาชิก สหกรณ์เดิมรวมด้วย 
 และเมื่อโอนย้ายมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด แล้วสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิกตามระเบียบ

ของสหกรณ์ เช่น สิทธิการฝากเงินดอกเบี้ยสูง สิทธิการกู้เงินดอกเบี้ยต�่า สิทธิการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน สิทธิการท�าประกันชีวิตของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว  (เฉพาะคู่สมรสและบุตร)
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจ�าปี งบประมาณ 2559
              เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช  ท�าพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการ 
ส�านัก/กอง/กลุ่ม ผู้อ�านวยการส่วน และข้าราชการประจ�าส่วน จากส�านัก /กอง/กลุ่ม ในส่วนกลาง  
และหน่วยงานน�าร่อง โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดและจัดท�าตัวชี้วัดระดับส�านักตามยุทธศาสตร์
และอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน จัดท�า KPI Dictionary น�าเสนอผลการแบ่งกลุ่มระดมความคิด และ 
การวิพากษ์เพื่อด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง

เยี่ยมชมสหกรณ์
สอ.กฟผ. ดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด น�าคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และ
ฝ่ายจัดการ และผู้ท�าการแทน สอ.กฟผ. จ�านวน 100 
ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด  โดยดูงานในเร่ืองของ 
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ระบบ ATM  และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกโดยมี นายสิทธิชัย 
อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการให้การต้อนรับ  นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ บรรยายสรุปภาพ
รวมขององค์กร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559

นายธญัญา  เนตธิรรมกลุ
อธบิดกีรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธ์ุพืช 

กล่าวเปิดการประชมุ

 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2559 นายสิทธิชัย อึ๊ งภากรณ์  
ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
เดินทางไปมอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิกท่ีมิได้ท�า 
ประกันชี วิต จ�านวนเงิน 100,000 บาท ให ้แก่ ทายาทของ  
ดร.ธงชัย จารุพพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
บางเขน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มอบทุนสวัสดิการ
เพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิกที่มิได้ท�าประกันชีวิต
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หากเอ่ยถงึเงนิกู้ฉุกเฉิน หรอืทีบ่รรดาขาประจ�าจะเรยีกกนัว่า อาจารย์ ฉ  

รวดเร็วทันใจ ซ่ึงเงินกู้นี้ สมาชิกจะน�าไปเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปัจจัย

พื้นฐานในการด�ารงชีวิต บางครอบครัวเปิดเทอมทีไรก็โทรไปหาอาจารย์ ฉ 

ทุกที เสมือนเป็นที่คลายทุกข์ของสมาชิกได้ มีสมาชิกหลายท่าน สอบถาม 

กันเข้ามาว่า ท�าอย่างไรให้ได้รับเงินกู้ฉุกเฉินฉับไว ไร้ปัญหา ไม่ถูกตีกลับ  

มีหลักเกณฑ์การกู้อย่างไร จะต้องใช้เอกสารใดบ้าง วันนี้เรามีข้อแนะน�าดีๆ  

มาฝากกนัคะ

ส�าหรบัสมาชกิ  การกูฉ้กุเฉนิมหีลกัเกณฑ์ดงันี้
1) ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน

2) กูไ้ด้ 2 เท่าของเงินได้รายเดอืน และไม่เกนิ 90% ของทนุเรอืนหุน้

3) เมือ่ช�าระหน้ีเงินกูม้าแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวดเดอืน สามารถกูใ้หม่ได้

4) ช�าระคืน ไม่เกนิ 12 งวดเดอืน

5) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบกูฉ้กุเฉนิ (หวัข้อ 2.1) 2 แผ่น 3 หน้า 

 (หน้า 1 และหน้า2) จะต้องอยูภ่ายในแผ่นเดยีวกนัเท่านัน้

ส�าหรบัเอกสารประกอบค�าขอกูฉ้กุเฉนิ ใช้เอกสารใดบ้าง
1) ค�าขอกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉนิ  

2) ส�าเนาบตัรประชาชน ยงัไม่หมดอาย ุอย่างละ 1 ใบ 

 พร้อมรบัรองส�าเนาถกูต้อง

3) สลปิเงินเดอืนปัจจบุนั 

ส�าหรบัสมาชกิสมทบ  มหีลกัเกณฑ์ดงันี้ 
1) ต้องเป็นสมาชกิสมทบ/พนกังานราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 

และหกัเงนิได้ ณ ทีจ่่าย (กรมบญัชกีลาง)

2) ช�าระคืนไม่เกนิ 12 งวดเดอืน กูไ้ด้ 90% ของหุน้ ไม่เกนิ 40,000 บาท

3) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบกูฉ้กุเฉนิทีเ่ขยีน (เริม่ใช้ 1 ก.พ. 59)  1 แผ่น  

หน้า – หลงั หวัข้อ 2.2 (หน้า 1 และ หน้า 2 จะต้องอยูภ่ายในแผ่นเดยีวกัน

เท่านัน้ มฉิะน้ันเอกสารจะถกูตคีนื)  

เอกสารประกอบ
- ใบกูฉุ้กเฉินสมาชิกสมทบ

- บตัรประชาชนไม่หมดอายอุย่างละ 1 ใบ พร้อมรบัรองส�าเนาถกูต้อง

- สลปิเงินเดอืนปัจจบุนั

ช�าระค่าธรรมเนยีม 200 บาท สามารถช�าระด้วยวธิกีารใดบ้าง
1) ช�าระทีเ่คาน์เตอร์สหกรณ์ในวนัและเวลาท�าการ 8.30 - 15.30 น.

กู้ฉุกเฉินยื่นกู้ครั้งเดียว
ใช้ได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

2) ช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงไทย ธนชาต โดยใช้

แบบฟอร์มการรบัช�าระเงนิ Payment ระบุชือ่ เลขทีส่มาชกิ และวตัถปุระสงค์ 

117 อืน่ ๆ  จ�านวนเงนิ 200 บาท เมือ่ช�าระแล้ว ให้แนบส�าเนาใบโอนท่ีได้รับจาก

ธนาคาร ส่งไปรษณย์ีมาพร้อมเอกสารค�าขอกูฉ้กุเฉนิ

เมื่อส่งเอกสารค�าขอกู้ฉุกเฉินและช�าระเงินเรียบร้อยแล้ว จะ
ทราบได้อย่างไรว่าสามารถท�าการกู้ได้

หากเอกสารของสมาชิกถูกต้องเรียบร้อย ทางสหกรณ์จะส่ง SMS 

รหัสผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone แจ้งไปยังโทรศัพท์มือถือ 

ของสมาชิก โดยใช้ชื่อผู้ส่งว่า Forest#COOP ซึ่งเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก 

จะต้องตรงกับระบบของสหกรณ์ ที่สมาชิกเคยแจ้งไว้กับสหกรณ์ (กรณี 

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทุกครั้ง) สมาชิกจะท�าการกู้

ฉกุเฉนิได้หลงัจากได้รบัข้อความ

หมายเหตุ :  สมาชิก และสมาชิกสมทบถ้าท่านเคยท�าใบกู้และได้

รับอนุมัติแล้ว ไม่ต้องท�าใบกู้ใหม่ ท�าเพียงครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดอายุการเป็น

สมาชกิ

ขัน้ตอนการกดกู้ฉกุเฉนิ

โทร.02579-8899

กดหมายเลขสมาชกิ ตามด้วย #

กดยนืยนัเลขสมาชกิ ตามด้วย #

กดรหสัผ่าน 4 หลกั

กด 8 เพือ่ขอกู้

กูเ้ตม็สทิธิ ์กด 1   กูร้ะบจุ�านวนเงนิ กด 2

ต้องมเีงนิเดอืนคงเหลอื ต้องมเีงนิเดอืนคงเหลอื

หลงักูต้ามหลกัเกณฑ์    หลงักูต้ามหลกัเกณฑ์                                             

รบัเงนิกูโ้ดยใช้บตัร ATM Click CO-OP

 
ค�าแนะน�า ควรใช้โทรศัพท์บ้าน/ส�านักงาน ในการท�ารายการ เมื่อเกิดความช�านาญแล้ว จึงใช้โทรศัพท์มือถือ
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อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1  มีนาคม  2559) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 5.90

สามัญทั่วไป 5.90

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.90

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.00

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1  
(0.00 % 6 เดือนแรก)

3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2  
(0.00 % 3 เดือนแรก)

4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

อัพเดทข้อมูลสมาชิก
 ด้วยข้อมูลของสมาชิกบางท่าน ยังไม่เป็นปัจจุบัน  
บางท่านย้ายสังกัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเบอร์มือถือ หรือปรับ
อัตราเงินเดือนใหม่ สหกรณ์จึงขอความร่วมมือสมาชิกท่ีม ี
การเปลีย่นแปลงข้อมลูต่างๆ โปรดแจ้งให้สหกรณ์ทราบ สหกรณ์ 
จะได้ท�าการปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิก ให้เป็นปัจจุบัน 
โดยสมาชิกสามารถแจ้งรายละเอียดได้ 3 ช่องทางดังนี้
 1. Fax : 0-2579 - 9774
 2. Callcenter : 0-2579 – 7070
 3. Email : forestcoop@gmail.com
 และส�าหรับการกู้เงิน หากเงินเดือนของท่านได้
ปรับเงินเดือนแล้ว กรุณาแนบค�าสั่งเงินเดือนหรือสลิปเงิน
เดือนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และไม่ลืมที่
จะตรวจสอบเอกสารดังต่อไปนี้
- เขียนลายมือชื่อของตัวเองด้วยตัวบรรจง
- ตรวจสอบลายเซ็นในส�าเนาบัตรประชาชน/และช่องค�้า
ประกันให้ตรงกัน
- ตรวจสอบวันหมดอายุส� า เนาบัตรประชาชน/บัตร
ข้าราชการที่แนบมาหมดอายุหรือไม่
- ห้ามใช้น�า้ยาลบค�าผดิ ขดูลบข้อความในสญัญาโดยเดด็ขาด

รายการ  31  สิงหาคม  2559  31  กรกฎาคม  2559

จ�านวนสมาชิก 13,192 13,195

จ�านวนสมาชิกสมทบ 16,922 16,813

สินทรัพย์รวม 16,181,157,708.98 16,460,042,791.83

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 104,007,557.35 361,280,249.03

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,160,367,034.21 1,358,048,696.01

เงินลงทุนระยะสั้น 871,276,000.00 641,434,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 145,133,703.26 145,310,889.75

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 61,746,151.25 59,334,886.75

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,805,557,163.27 6,797,158,986.91

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 53,505,360.90 62,066,150.87

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 953,655,773.22 951,812,826.36

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 3,465,000.00 1,100,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 48,489,700.96 48,487,426.46

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 155,902,766.00 177,488,509.50

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 7,174.27 7,174.27

เงินลงทุนระยะยาว 5,740,323,421.71 5,778,524,004.09

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,063,384.32 4,911,570.04

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 72,176,434.89 72,585,094.72

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 290,474.29 301,717.99

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,774,748,610.33 10,110,397,752.67

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,150,000,000.00 2,526,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,276,115,311.89 5,257,530,967.00

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 545,598,951.55 555,884,293.83

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,524,284,546.42 3,508,733,740.68

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 821,072,116.96 824,982,992.56

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 277,127,844.77 262,147,795.52

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 105,139,497.01 102,893,789.23

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,892,355.18 2,888,355.18

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,276,075,113.35 2,248,157,921.02

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 162,845,370.61 159,638,120.63

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,038,022,275.65 2,017,283,975.12

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 54,898,988.63 51,518,241.22

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 20,308,478.46 19,717,584.05

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 29,807,027.15 29,719,183.74

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,145,028.94 24,383,551.91

หนี้สินไม่หมุนเวียน 24,606,129.00 24,606,129.00

ทุนของสหกรณ์ 6,406,409,098.65 6,349,645,039.16

ทุนเรือนหุ้น 5,228,515,450.00 5,188,133,350.00

ทุนส�ารอง 487,408,361.77 487,408,361.77

ทุนสะสม 114,284,090.79 115,000,890.79

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 302,711,176.65 341,069,759.03

ก�าไรสุทธิ       273,490,019.44 218,032,677.57                   

รายได้ 508,659,912.08 426,807,337.23

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 322,397,875.78 281,954,121.53

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 32,336,868.76 27,670,459.01

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 116,205,125.39 95,909,671.79

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 34,590,872.20 18,248,367.95

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,129,169.95 3,024,716.95

ค่าใช้จ่าย 235,169,892.64 208,774,659.66

ดอกเบี้ยจ่าย 193,206,326.04 172,805,233.12

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 41,963,566.60 35,969,426.54

ก�าไรสุทธิ 273,490,019.44 218,032,677.57
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เมือ่วนัที ่3 – 4 กนัยายน 2559  ทีผ่่านมา สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสตูรผูน้�าสหกรณ์ รุ่นที ่5  
โดยมผีูส้มคัรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ซึง่ประกอบด้วย สมาชกิ ผูแ้ทนสมาชกิ และผูแ้ทนจากสหกรณ์ออมทรพัย์กลุม่ภาคบีางเขน รวมท้ังสิน้  
จ�านวน  105    ท่าน โดยโครงการดงักล่าว สหกรณ์ได้เรยีนเชญิวิทยากรทีม่ากด้วยความรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ด้านต่าง ๆ 
มาบรรยายให้ความรู้แก่ผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม ในเรือ่ง คณุธรรมและจรยิธรรมของผูน้�าสหกรณ์ เรือ่งปรชัญา อดุมการณ์ หลกัการและวธิกีาร
สหกรณ์ เรือ่งภาวะผูน้�าในสหกรณ์ออมทรพัย์ เรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ เรือ่งการบรหิารการเงนิสหกรณ์ออมทรพัย์ 
เรือ่งโครงสร้าง บทบาท หน้าที ่การจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ ซึง่ความรูต่้าง ๆ ทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ เป็นหน้าทีข่องสมาชกิ ผูแ้ทนสมาชกิ 
คณะกรรมการ และรวมถงึเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ทีต้่องน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัมาผสมผสานกนัสามารถน�ามาประยกุต์ในการปฏิบตังิาน และ
ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมหากสมาชกิต้องการสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ รวมถงึน�าความรูท้ีไ่ด้มาพฒันา
และปรบัปรงุคณุภาพชวีติของสมาชกิให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ เพือ่ร่วมกนัน�าพาสหกรณ์ของเราไปสูจุ่ดมุง่หมายและเจรญิก้าวหน้าต่อไป

● นายธนโรจน์ โพธิสาโร  รองประธานกรรมการ 
 ท�าพิธีเปิดการอบรมผู้น�าสหกรณ์ รุ่นที่ 5

● อาจารย์สรุวฒัน์ ชมภพูงษ์ ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษด้านการศกึษา มหาวทิยาลยักรงุเทพ
 บรรยายเรือ่ง ธรรมาภบิาลในสหกรณ์ออมทรพัย์ และภาวะผูน้�าสหกรณ์ออมทรพัย์

● นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์  นักสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
 บรรยายเรื่อง ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

● นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
 บรรยายเรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย

      โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
      “ผู้น�าสหกรณ์ รุ่นที่ ๕”

      วันที่ 3-4 กันยายน 59
ณ ห้องประชุม 1 อาคารส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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    แบ่งกลุ่มท�ากิจกรรม                     นอกจากจะได้รับสาระความรู้จากวิทยากรแล้ว ยังได้รับความสนุกสนานเป็นของแถมอีกด้วย

● นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ
 บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

● นายปรเมศว์ร  อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการส�านักงานคดีอาญา
 บรรยายเรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์
 

 
    

●  นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล ประธานกรรมการเงินกู้   ตอบข้อซักถามสมาชิก

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ขอขอบพระคณุผูเ้ข้าร่วม 
โครงการฝ ึกอบรมทุกท ่านที่ ให ้ความสนใจ และร ่วมรับฟ ัง 
การบรรยายจากท่านวิทยากรตลอดระยะเวลา 2 วัน จึงท�าให้การจัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้น�าสหกรณ์ รุ่นที่ 5 ประสบความส�าเร็จ
เป็นไปด้วยดี และสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาสหน้า หากมี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ อีก จะได้รับความร่วมมือจากท่าน
สมาชิก ผู้แทนสมาชิกและผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มภาคี
สหกรณ์บางเขนอีกต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

การสร้างผู้น�าสหกรณ์  เป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนาสหกรณ์
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“ พุทธวจน ”

 กายคตาสติ นับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญไว้เป็น
อันมากว่ากายคตาสตินี้ผู้ที่เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ว่ามีผลมาก มีอานิสงส์
มาก การเจริญให้มาก ท�าให้มาก ซ่ึงกายคตาสติน้ัน ในพระสูตรนี้ขอน�า
รายละเอียดเกี่ยวกับกายคตาสติที่พระองค์ได้ทรงจ�าแนกแจกแจงไว้อย่าง
ครบถ้วนดีแล้ว ให้พวกเราเหล่าสาวกพึงได้น�าไปปฏิบัติตามก�าลังของแต่ละ
บุคคล โดยพระสูตรนี้ค่อนข้างยาว จึงขอน�าเสนอต่อเนื่องในวารสารฉบับนี้
และฉบับต่อไป ดังนี้

[๒๙๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อาราม

ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุมากด้วยกัน
กลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแล้วนั่งประชุมกันในอุปัฏฐานศาลา 
เกิดข้อสนทนากันขึ้นในระหว่างดังนี้ว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย น่าอัศจรรย์
จริง ไม่น่าเป็นไปได้เลย เท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น 
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้ว ท�าให้มาก
แล้ว ว่ามีผลมาก มีอานิสงส์มากนี้ ข้อสนทนากันในระหว่างของภิกษุเหล่านั้น 
ค้างอยู่ เพียงเท่านี้แล ฯ

[๒๙๓] ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากสถานท่ีทรงหลีก
เร้นอยู่ในเวลาเย็น เสด็จเข้าไปยังอุปัฏฐานศาลานั้น ครั้นแล้วจึงประทับนั่ง 
ณ อาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ แล้วตรัสถาม ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกันและพวกเธอสนทนาเรื่องอะไร
ค้างอยู่ในระหว่าง ฯ

ภิกษุเหล่าน้ันทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ณ โอกาสนี้ พวกข้า
พระองค์กลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารแล้ว นั่งประชุมกันในอุปัฏ
ฐานศาลาเกิดข้อสนทนากันขึ้นในระหว่างดังนี้ว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย 
น่าอัศจรรย์จริงไม่น่าเป็นไปได้เลย เท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรง
รู ้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญ
แล้ว ท�าให้มากแล้ว ว่ามีผลมาก มีอานิสงส์มากนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อ
สนทนากันในระหว่างของพวกข้าพระองค์ได้ค้างอยู่เพียงเท่านี้ พอดีพระผู้มี
พระภาคก็เสด็จมาถึง ฯ

[๒๙๔] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กายคตา
สติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ท�าให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่
ในเรือนว่างก็ดี น่ังคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรงด�ารงสติม่ันเฉพาะหน้า เธอย่อมมี
สติหายใจออก มีสติหายใจเข้า เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว 
หรือเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า
หายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น ส�าเหนียกอยู่ ว่า
เราจักเป็นผู้ก�าหนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้ก�าหนดรู้กอง
ลมทั้งปวง หายใจเข้า ส�าเหนียกอยู่ ว่าเราจักระงับกายสังขาร หายใจออก ว่า
เราจักระงับกายสังขาร หายใจเข้า เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่ง
ตนไปในธรรมอยู่ อย่างนี้ ย่อมละความด�าริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะ
ละความด�าริพล่านน้ันได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง เป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกาย
คตาสติ ฯ

[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเดินอยู่ ก็รู้
ชัดว่าก�าลังเดินหรือยืนอยู่ ก็รู้ชัดว่าก�าลังยืน หรือน่ังอยู่ ก็รู้ชัดว่าก�าลังนั่ง  

   กายคตาสติสูตร
หรือนอนอยู่ ก็รู้ชัดว่าก�าลังนอนหรือเธอทรงกายโดยอาการใดๆ อยู่ ก็รู้ชัดว่า  
ก�าลังทรงกายโดยอาการนั้นๆ เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่ง
ตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความด�าริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะ 
ละความด�าริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงท่ี แน่นิ่ง  
เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่า 
เจริญกายคตาสติ ฯ

[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุย่อมเป็น 
ผู้ท�าความรู้สึกตัวในเวลาก้าวไปและถอยกลับ ในเวลาแลดู และเหลียวดู ใน
เวลางอแขนและเหยียดแขน ในเวลาทรงผ้าสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในเวลา 
ฉัน ดื่ม เคี้ยว และลิ้ม ในเวลาถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ในเวลา เดิน ยืน นั่ง
นอนหลับ ตื่น พูด และนิ่ง เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียร ส่งตนไปใน
ธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความด�าริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความ
ด�าริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง เป็นธรรมเอก
ผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ

[๒๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมพิจารณา
กายนี้ แลข้างบนแต่พื้นเท้าขึ้นไป ข้างล่างแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดย
รอบ เต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน 
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอดไส้ใหญ่ 
ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด น�้าเหลือง เลือด เหงื่อมันข้น น�้าตา 
เปลวมัน น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ มูตร ดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไถ้มี
ปากทั้ง ๒ ข้าง เต็มด้วยธัญญชาติต่างๆ ชนิด คือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ถั่ว
เขียว ถั่วทอง งา และข้าวสาร บุรุษผู้มีตาดี แก้ไถ้นั้นออกแล้วพึงเห็นได้ว่า นี้
ข้าวสาลี นี้ข้าวเปลือก นี้ถั่วเขียว นี้ถั่วทอง นี้งา นี้ข้าวสารฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนั้น เหมือนกันแล ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายน้ีแลข้างบนแต่
พื้นเท้าขึ้นไป ข้างล่างแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มด้วยของ
ไม่สะอาด มีประการต่างๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนังเน้ือ เอ็น 
กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหาร
ใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด น�้าเหลือง เลือด เหงื่อ มันข้นน�้าตา เปลวมัน น�้าลาย 
น�้ามูก ไขข้อ มูตร เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความ เพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่
อย่างนี้ ย่อมละความด�าริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความด�าริพล่าน 
นั้นได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้น  
ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ 

[๒๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมพิจารณา
กายนี้ แล ตามที่ตั้งอยู่ ตามที่ด�ารงอยู่ โดยธาตุว่า มีอยู่ในกายนี้ ธาตุดิน ธาตุ
น�้าธาตุไฟ ธาตุลม ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนคนฆ่าโค หรือลูกมือของ
คนฆ่าโค ผู้ฉลาด ฆ่าโคแล้วนั่งแบ่งเป็นส่วนๆ ใกล้ทางใหญ่ ๔ แยก ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แล 
ตามที่ตั้งอยู่ ตามที่ด�ารงอยู่ โดยธาตุว่า มีอยู่ในกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุ
ไฟ ธาตุลม เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่าง
นี้ย่อมละความด�าริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความด�าริพล่านน้ันได้ 
จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่  แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ

[๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุเห็นศพท่ี 
เขาทิง้ในป่าช้า อนัตายได้ วนัหนึง่ หรอืสองวนั หรอืสามวนั ทีข่ึน้พอง เขยีวช�า้  
มี น�้าเหลืองเยิ้ม จึงน�าเข้ามาเปรียบเทียบกายนี้ว่า แม้กายนี้แล ก็เหมือน
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อย่างน้ีเป็นธรรมดา มีความเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วงอย่างนี้ไปได้ เมื่อภิกษุนั้นไม่
ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความด�าริพล่าน
ที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความด�าริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไปภายใน
เท่านั้น ย่อมคงที่  แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้
อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ

[๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขา
ทิ้งใน ป่าช้า อันฝูงกาจิกกินอยู่บ้าง ฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้าง ฝูงนกตะกรุมจิก
กินอยู่บ้าง หมู่สุนัขบ้านกัดกินอยู่บ้าง หมู่สุนัขป่ากัดกินอยู่บ้าง สัตว์เล็กสัตว์
น้อยต่างๆ ชนิดฟอนกินอยู่บ้าง จึงน�าเข้ามาเปรียบเทียบกายนี้ว่า แม้กายนี้
แล ก็เหมือนอย่างนี้ เป็นธรรมดา มีความเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วงอย่างนี้ไปได้เมื่อ
ภิกษุนั้นไม่ ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความ
ด�าริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความด�าริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไป
ภายในเท่านั้นย่อมคงที่ แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
แม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ

[๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขา
ทิ้งในป่าช้า ยังคุมเป็นรูปร่างอยู่ด้วยกระดูก มีทั้งเนื้อและเลือด เส้นเอ็นผูก
รัดไว้...

เห็นศพที่เขาทิ้งในป่าช้า ยังคุมเป็นรูปร่างด้วยกระดูก ไม่มีเนื้อ มี
แต่เลือดเปรอะเปื้อนอยู่ เส้นเอ็นยังผูกรัดไว้...

เห็นศพที่เขาทิ้งในป่าช้า ยังคุมเป็นรูปร่างด้วยกระดูก ปราศจาก
เนื้อ และเลือดแล้วแต่เส้นเอ็นยังผูกรัดอยู่...

เห็นศพที่เขาทิ้งในป่าช้า เป็นท่อนกระดูก ปราศจากเส้นเอ็น
เครื่องผูก รัดแล้ว กระจัดกระจายไปทั่วทิศต่างๆ คือ กระดูกมืออยู่ทางหนึ่ง 
กระดูกเท้าอยู่ทางหนึ่ง กระดูกแข้งอยู่ทางหนึ่ง กระดูกหน้าขาอยู่ทางหนึ่ง 
กระดูกสะเอวอยู่ทางหนึ่ง กระดูกสันหลังอยู่ทางหนึ่ง กระดูกซี่โครงอยู่ทาง
หนึ่ง กระดูกหน้าอกอยู่ทางหนึ่ง กระดูกแขนอยู่ทางหนึ่ง กระดูกไหล่อยู่ทาง
หนึ่ง กระดูกคออยู่ทางหนึ่ง กระดูกคางอยู่ทางหนึ่ง กระดูกฟันอยู่ทางหนึ่ง 
กะโหลกศีรษะอยู่ทางหนึ่ง จึงน�าเข้ามาเปรียบเทียบกายนี้ว่า แม้กายนี้แล 
ก็เหมือนอย่างนี้เป็นธรรมดา มีความเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วงอย่างนี้ไปได้ เม่ือ
ภิกษุนั้นไม่ประมาท  มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความ
ด�าริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความด�าริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไป
ภายในเท่านั้น ย่อมคงที่แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ

[๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขา
ทิ้งในป่าช้า เป็นแต่กระดูก สีขาวเปรียบดังสีสังข์...

เห็นศพที่เขาทิ้งในป่าช้า เป็นท่อนกระดูก เรี่ยราดเป็นกองๆ 
มีอายุเกินปีหนึ่ง...

เห็นศพที่เขาทิ้งในป่าช้า เป็นแต่กระดูก ผุเป็นจุณ จึงน�าเข้ามา
เปรียบเทียบกายนี้ว่าแม้กายนี้แล ก็เหมือนอย่างนี้เป็นธรรมดา มีความ
เป็นอย่างนี้ ไม่ล่วงอย่างนี้ไปได้ เมื่อภิกษุนั้น ไม่ประมาท มีความเพียร  
ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความด�าริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ 
เพราะละความด�าริพล่านน้ันได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง 
เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญ
กายคตาสติ ฯ

[๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุสงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม เข้าปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ 
เธอยังกายนี้แล ให้คลุก เคล้า บริบูรณ์ ซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวก 
ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งกายทุกส่วนของเธอที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูก
ต้อง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือของ
พนักงานสรงสนานผู้ฉลาด โรยจุณส�าหรับสรงสนานลงในภาชนะส�าริดแล้ว  
เคล้าด้วยน�้าให้เป็นก้อนๆ ก้อนจุณส�าหรับสรงสนานนั้น มียางซึม เคลือบ 
จึงจับกันทั้งข้างใน ข้างนอกและกลายเป็นผลึกด้วยยาง ฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันน้ันเหมือนกันแล ภิกษุย่อมยังกายนี้แลให้คลุก เคล้า บริบูรณ์ 

ซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวก ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งกายทุกส่วนของ
เธอที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้อง เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความ
เพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความด�าริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ 
เพราะละความด�าริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง  
เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญ
กายคตาสติ ฯ

[๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเข้าทุติยฌาน 
มีความผ่องใสแห่งใจภายใน มีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและ
วิจารไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอยังกายนี้แล ให้คลุก
เคล้า บริบูรณ์ ซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่ง
กายทุกส่วนของเธอที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้อง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เปรยีบเหมอืนห้วงน�า้พ ุไม่มทีางระบายน�า้ทัง้ในทศิตะวนัออก ทัง้ในทศิตะวนัตก  
ทั้งในทิศเหนือ ทั้งในทิศใต้เลย และฝนก็ยังไม่หลั่งสายน�้าโดยชอบตาม
ฤดูกาล ขณะนั้นแล ธารน�้าเย็นจะพุขึ้นจากห้วงน�้านั้น แล้วท�าห้วงน�้าน้ันเอง 
ให้คลุกเคล้า บริบูรณ์ ซาบซ่านด้วยน�้าเย็น ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งห้วงน�้าทุก
ส่วนนั้นที่น�้าเย็นจะไม่ถูกต้อง ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแล 
ภิกษุย่อมยังกายนี้แล ให้คลุก เคล้า บริบูรณ์ ซาบซ่านด้วยปีติและสุข เกิด
แต่สมาธิไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งกายทุกส่วนของเธอที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ
จะไม่ถูกต้อง เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่าง
นี้ ย่อมละความด�าริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความด�าริพล่านนั้นได้  
จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกร
ภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ

[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้วาง
เฉยเพราะหน่ายปีติ มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย ย่อมเข้า
ตติยฌานที่พระอริยะเรียกเธอได้ว่าผู้วางเฉย มีสติ อยู่เป็นสุขอยู่ เธอยังกาย
นี้แล ให้คลุก เคล้า บริบูรณ์ ซาบซ่านด้วยสุขปราศจากปีติ ไม่มีเอกเทศไรๆ 
แห่งกายทุกส่วนของเธอที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้อง ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
เปรียบเหมือนดอกบัวขาบ หรือดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว แต่ละชนิดใน
กอบัวขาบหรือในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว เกิดแล้วในน�้า เนื่องอยู่ในน�้า 
ขึ้นตามน�้า จมอยู่ในน�้า อันน�้าเลี้ยงไว้ คลุก เคล้า บริบูรณ์ ซึมซาบด้วยน�้าเย็น
จนถึงยอดและเง่า ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งดอกบัวขาบ หรือดอกบัวหลวง หรือ
ดอกบัวขาวทุกส่วนที่น�้าเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกันแลภิกษุย่อมยังกายนี้แล ให้คลุก เคล้า บริบูรณ์ ซาบซ่านด้วยสุข
ปราศจากปีติ ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งกายทุกส่วนของเธอที่สุขปราศจากปีติจะ 
ไม่ถูกต้อง เมื่อ ภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้  
ย่อมละความด�าริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความด�าริพล่านนั้นได้ 
จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ

[๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเข้าจตุตถฌาน 
อันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้มี
สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ เธอย่อมเป็นผู้นั่งเอาใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องแผ่ไป
ทั่วกายนี้แล ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งกายทุกส่วนของเธอที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง
จะไม่ถูกต้อง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนั่งเอาผ้าขาวคลุมตลอด
ทั้งศีรษะไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งกายทุกส่วนของบุรุษนั้นที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้อง 
ฉันใด

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุย่อมเป็นผู้นั่งเอาใจ
อันบริสุทธิ์ผุดผ่อง แผ่ไปทั่วกายนี้แล ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่งกายทุกส่วน
ของเธอที่ใจอันบริสุทธิ์ ผุดผ่องจะไม่ถูกต้อง เมื่อภิกษุนั้น ไม่ประมาท มี
ความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความด�าริพล่านท่ีอาศัยเรือน 
เสียได้เพราะละความด�าริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ 
แน่นิ่ง  เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่า
เจริญกายคตาสติ ฯ

สุตตันตปิฏก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ หน้าที่ ๑๖๑ – ๑๗๑
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สิทธิพ�เศษเหนือใครที่ศูนย�ประสานงานการประกันชีว�ตและประกันภัยเพ�่อสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�!!

@

สวัสดีครับ ท�านพ�่ๆ น�องๆ ชาวสหกรณ�ทุกท�าน 

วันนี้ทางศูนย�ประสานงานการประกันชีว�ตและประกันภัยเพ�่อสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ก็ได�เป�ด 
ให�บร�การแก�ท�านสมาชิกสหกรณ�และเจ�าหน�าที่ในกรมป�าไม�มาเป�นเวลาร�วม 2 เดือนแล�วซึ่งก็ได� 
ผลตอบรับเป�นอย�างดีจากทุกๆ ท�านที่แวะเว�ยนกันมาใช�บร�การ โดยวันนี้เราได�รับเกียรติจาก 
คุณชัยณรงค� ว�ทยาวงศรุจ� ซึ่งท�านประจำอยู�กองคุ�มครองอนุรักษ�พันธุ�สัตว�ป�าและพ�ชป�าตาม 
อนุสัญญากรมอุทยานแห�งชาติสัตว�ป�าและพันธุ�พ�ช โดยคุณชัยณรงค�ได�เป�ดโอกาสให�ทางเรา 
ได�ให�บร�การทางด�านการประกันมาแล�วถึง 2 ครั้งทั้งในด�านของประกันภัยและประกันชีว�ต ซึ่งใน 
วารสารกรมป�าไม�เดือนนี้นับเป�นโอกาสดีที่เราได�เชิญคุณชัยณรงค�มาแบ�งป�นประสบการณ�และ 
ความประทับใจที่มีต�อศูนย�ประสานงานของเรา 

โดยคุณชัยณรงค�น้ันเป�นคนหน่ึงท่ีเห็นความสำคัญของการประกันอัคคีภัยบ�าน เน่ืองจากบ�านน้ันเป�น 
เสมือนรากฐานของครอบครัว โดยเร��มแรกคุณชัยณรงค�ได�ทำประกันอัคคีภัยไว�ตั้งแต�ตอนเร��ม 
กู�เง�นซื้อบ�านด�วยเป�นเง�่อนไขบังคับของธนาคารโดยได�รับความคุ�มครอง 5 ป� แต�หลังจากความ 
คุ�มครองหมดก็ไม�ได�ส�งต�อจนกระทั่งช�วงหลังๆ นี้ที่สภาพอากาศค�อนข�างรุนแรงฝนฟ�าคะนอง 
รวมถึงข�าวการเกิดเพลิงไหม�ท่ีเกิดจากเหตุขัดข�องเพ�ยงนิดเดียวแต�ผลเสียน้ันมหาศาลประกอบกับ 
ที่ได�แวะมาทำธุรกรรมที่สหกรณ�ฯ จ�งได�มาพบกับศูนย�ประสานงานและเข�ามาสอบถามเจ�าหน�าที่ 
จนได�ตัดสินใจทำในที่สุด คุณชัยณรงค�กล�าว

ในส�วนของประกันชีว�ตน้ัน คุณชัยณรงค�ได�ทำให�กับลูกสาวคนโตโดยกล�าวว�าใจอยากทำให�ตนเอง 
แต�เนื่องจากอายุมากแล�วและก็ยังพอมีประกันกับทางสหกรณ�อยู� จ�งได�เล็งเห็นว�าทำให�ลูกสาวที่มี 
อายุยังน�อยนั้นผลตอบแทนคุ�มค�ามากและถือเป�นหลักประกันให�อนาคตของลูกและอาจจะเร�่อยไป 
จนถึงรุ�นหลาน แล�วด�วยเห็นโปรโมชันช�วงเป�ดศูนย�ท่ีแถมโทรศัพท� Iphone SE ซ่ึงมีผลต�อแรงจ�งใจ 
ในการสมัครอย�างมากเลยเข�ามาติดต�อเจ�าหน�าท่ีสอบถามข�อมูลและตัดสินใจ ทำในท่ีสุดด�วยเห็นว�า 
สามารถเป�นหลักประกันและอนาคตท่ีเราสามารถมอบให�กับลูกหลานได�ด�วย

นอกจากน้ัน คุณชัยณรงค�ยังได�กล�าวความรู�สึกท่ีมีต�อศูนย�ประสานงานว�ารู�สึกชอบตรงท่ีสถานท่ี 
นั้นสะดวกมาตั้งอยู�ภายในอาคารสหกรณ�เลย ส�วนเจ�าหน�าที่ก็อัธยาศัยดี เป�นกันเองและที่สำคัญคุณชัยณรงค�มองว�าการที่คนเราจะสมัครประกันนั้นต�อง 
ได�รับข�อมูลไปศึกษาที่เพ�ยงพอ มีตัวเลือกและมีบร�ษัทที่ดีหลากหลายให�เปร�ยบเทียบได� ซึ่งทางเจ�าหน�าที่ที่ศูนย�เองก็สามารถรองรับความต�องการในจ�ดนี้ได� 
เป�นอย�างดี นอกจากน้ันแล�วการทำประกันท่ีน่ีก็คุ�มค�ามากเพราะน่ีผมก็ได�ท้ังโทรศัพท� Iphone และ บัตรทอล�คโชว�ของ โน�ต อุดม ไปให�ลูกดู ซ่ึงถือเป�นโปรโมช่ัน 
ของแถมที่ได�ใช�ประโยชน�และจ�งใจในการซื้อมากจร�งๆ

คงเห็นแล�วนะครับว�าจร�งๆแล�วการทำประกันนั้นให�ประโยชน�ได�มากกว�าที่ทุกท�านคิด ซึ่งท�านทั้งหลายก็สามารถได�สิทธิประโยชน�แบบคุณชัยณรงศ�ได�เพ�ยง 
เดินมาหาเราที่ชั ้น 1  อาคารสหกรณ�ออมทรัพย�กรมป�าไม� จำกัด หร�อ Add Line มาพ�ดคุยสอบถามข�อมูลกับเราได�ที ่ @thaiictinsurance หร�อ 
โทร 02-191-9988 นะครับ

คุณชัยณรงค� พร�อมของรางวัลที่ได�รับจาก
การสมัครประกันที่ศูนย�ประสานงานฯ

คุณชัยณรงค� ว�ทยาวงศรุจ�

ห�ามพลาด!! หากท�านเป�นผู�ที่ชื่นชอบการท�องเที่ยว
แพคเกจทัวร�สิงคโปร� 3 วัน 2 คืน รอท�านอยู�
เพ�ยงสมัครทำประกันชีว�ตเบี้ย 60,000 บาทต�อป�ข�้นไป ภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559

เง�่อนไขการจ�ายรางวัล

- เฉพาะแบบประกันที่ชำระเบี้ย
 ประกันรายป�ตั้งแต� 20 ป�ข�้นไป 
- ไม�นับแบบประกัน  สมาร�ท 
 ร�ไทร�เมนท� หร�อ Unit Link
- เง�่อนไขเป�นไปตามที่กรมธรรม�
 กำหนด

Marina Bay Sands

Sentosa

Merlion

เง�่อนไขการแจกรางวัล

- มูลค�าของบัตรไม�เกินที่นั่งละ  2,000 บาทต�อ 1 ใบ 
 ( 1 รางวัลเท�ากับ 2 ใบ )
- เฉพาะบัตรของการแสดงที่ทางศูนย�จัดเตร�ยมไว� 
 ณ เวลานั้น โดยจะทำการแจ�งรายละเอียดของ รอบ 
 วัน และเวลาล�วงหน�าเพ�ยงสมัครประกันประเภทใดก็ได�ที่มีเบี้ยประกันมูลค�า 20,000 บาทต�อป�ข�้นไป

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559

ศูนย�ประสานงานการประกันชีว�ตและประกันภัย
เพ�่อสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�
ชั้น 1 อาคารสหกรณ�ออมทรัพย�กรมป�าไม� จำกัด

สิทธิพ�เศษเหนือใครที่ศูนย�ประสานงานการประกันชีว�ตและประกันภัยเพ�่อสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�!!

@

สวัสดีครับ ท�านพ�่ๆ น�องๆ ชาวสหกรณ�ทุกท�าน 

วันนี้ทางศูนย�ประสานงานการประกันชีว�ตและประกันภัยเพ�่อสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ก็ได�เป�ด 
ให�บร�การแก�ท�านสมาชิกสหกรณ�และเจ�าหน�าที่ในกรมป�าไม�มาเป�นเวลาร�วม 2 เดือนแล�วซึ่งก็ได� 
ผลตอบรับเป�นอย�างดีจากทุกๆ ท�านที่แวะเว�ยนกันมาใช�บร�การ โดยวันนี้เราได�รับเกียรติจาก 
คุณชัยณรงค� ว�ทยาวงศรุจ� ซึ่งท�านประจำอยู�กองคุ�มครองอนุรักษ�พันธุ�สัตว�ป�าและพ�ชป�าตาม 
อนุสัญญากรมอุทยานแห�งชาติสัตว�ป�าและพันธุ�พ�ช โดยคุณชัยณรงค�ได�เป�ดโอกาสให�ทางเรา 
ได�ให�บร�การทางด�านการประกันมาแล�วถึง 2 ครั้งทั้งในด�านของประกันภัยและประกันชีว�ต ซึ่งใน 
วารสารกรมป�าไม�เดือนนี้นับเป�นโอกาสดีที่เราได�เชิญคุณชัยณรงค�มาแบ�งป�นประสบการณ�และ 
ความประทับใจที่มีต�อศูนย�ประสานงานของเรา 

โดยคุณชัยณรงค�น้ันเป�นคนหน่ึงท่ีเห็นความสำคัญของการประกันอัคคีภัยบ�าน เน่ืองจากบ�านน้ันเป�น 
เสมือนรากฐานของครอบครัว โดยเร��มแรกคุณชัยณรงค�ได�ทำประกันอัคคีภัยไว�ตั้งแต�ตอนเร��ม 
กู�เง�นซื้อบ�านด�วยเป�นเง�่อนไขบังคับของธนาคารโดยได�รับความคุ�มครอง 5 ป� แต�หลังจากความ 
คุ�มครองหมดก็ไม�ได�ส�งต�อจนกระทั่งช�วงหลังๆ นี้ที่สภาพอากาศค�อนข�างรุนแรงฝนฟ�าคะนอง 
รวมถึงข�าวการเกิดเพลิงไหม�ท่ีเกิดจากเหตุขัดข�องเพ�ยงนิดเดียวแต�ผลเสียน้ันมหาศาลประกอบกับ 
ที่ได�แวะมาทำธุรกรรมที่สหกรณ�ฯ จ�งได�มาพบกับศูนย�ประสานงานและเข�ามาสอบถามเจ�าหน�าที่ 
จนได�ตัดสินใจทำในที่สุด คุณชัยณรงค�กล�าว

ในส�วนของประกันชีว�ตน้ัน คุณชัยณรงค�ได�ทำให�กับลูกสาวคนโตโดยกล�าวว�าใจอยากทำให�ตนเอง 
แต�เนื่องจากอายุมากแล�วและก็ยังพอมีประกันกับทางสหกรณ�อยู� จ�งได�เล็งเห็นว�าทำให�ลูกสาวที่มี 
อายุยังน�อยนั้นผลตอบแทนคุ�มค�ามากและถือเป�นหลักประกันให�อนาคตของลูกและอาจจะเร�่อยไป 
จนถึงรุ�นหลาน แล�วด�วยเห็นโปรโมชันช�วงเป�ดศูนย�ท่ีแถมโทรศัพท� Iphone SE ซ่ึงมีผลต�อแรงจ�งใจ 
ในการสมัครอย�างมากเลยเข�ามาติดต�อเจ�าหน�าท่ีสอบถามข�อมูลและตัดสินใจ ทำในท่ีสุดด�วยเห็นว�า 
สามารถเป�นหลักประกันและอนาคตท่ีเราสามารถมอบให�กับลูกหลานได�ด�วย

นอกจากน้ัน คุณชัยณรงค�ยังได�กล�าวความรู�สึกท่ีมีต�อศูนย�ประสานงานว�ารู�สึกชอบตรงท่ีสถานท่ี 
นั้นสะดวกมาตั้งอยู�ภายในอาคารสหกรณ�เลย ส�วนเจ�าหน�าที่ก็อัธยาศัยดี เป�นกันเองและที่สำคัญคุณชัยณรงค�มองว�าการที่คนเราจะสมัครประกันนั้นต�อง 
ได�รับข�อมูลไปศึกษาที่เพ�ยงพอ มีตัวเลือกและมีบร�ษัทที่ดีหลากหลายให�เปร�ยบเทียบได� ซึ่งทางเจ�าหน�าที่ที่ศูนย�เองก็สามารถรองรับความต�องการในจ�ดนี้ได� 
เป�นอย�างดี นอกจากน้ันแล�วการทำประกันท่ีน่ีก็คุ�มค�ามากเพราะน่ีผมก็ได�ท้ังโทรศัพท� Iphone และ บัตรทอล�คโชว�ของ โน�ต อุดม ไปให�ลูกดู ซ่ึงถือเป�นโปรโมช่ัน 
ของแถมที่ได�ใช�ประโยชน�และจ�งใจในการซื้อมากจร�งๆ

คงเห็นแล�วนะครับว�าจร�งๆแล�วการทำประกันนั้นให�ประโยชน�ได�มากกว�าที่ทุกท�านคิด ซึ่งท�านทั้งหลายก็สามารถได�สิทธิประโยชน�แบบคุณชัยณรงศ�ได�เพ�ยง 
เดินมาหาเราที่ชั ้น 1  อาคารสหกรณ�ออมทรัพย�กรมป�าไม� จำกัด หร�อ Add Line มาพ�ดคุยสอบถามข�อมูลกับเราได�ที ่ @thaiictinsurance หร�อ 
โทร 02-191-9988 นะครับ

คุณชัยณรงค� พร�อมของรางวัลที่ได�รับจาก
การสมัครประกันที่ศูนย�ประสานงานฯ

คุณชัยณรงค� ว�ทยาวงศรุจ�

ห�ามพลาด!! หากท�านเป�นผู�ที่ชื่นชอบการท�องเที่ยว
แพคเกจทัวร�สิงคโปร� 3 วัน 2 คืน รอท�านอยู�
เพ�ยงสมัครทำประกันชีว�ตเบี้ย 60,000 บาทต�อป�ข�้นไป ภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559

เง�่อนไขการจ�ายรางวัล

- เฉพาะแบบประกันที่ชำระเบี้ย
 ประกันรายป�ตั้งแต� 20 ป�ข�้นไป 
- ไม�นับแบบประกัน  สมาร�ท 
 ร�ไทร�เมนท� หร�อ Unit Link
- เง�่อนไขเป�นไปตามที่กรมธรรม�
 กำหนด

Marina Bay Sands

Sentosa

Merlion

เง�่อนไขการแจกรางวัล

- มูลค�าของบัตรไม�เกินที่นั่งละ  2,000 บาทต�อ 1 ใบ 
 ( 1 รางวัลเท�ากับ 2 ใบ )
- เฉพาะบัตรของการแสดงที่ทางศูนย�จัดเตร�ยมไว� 
 ณ เวลานั้น โดยจะทำการแจ�งรายละเอียดของ รอบ 
 วัน และเวลาล�วงหน�าเพ�ยงสมัครประกันประเภทใดก็ได�ที่มีเบี้ยประกันมูลค�า 20,000 บาทต�อป�ข�้นไป

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559

ศูนย�ประสานงานการประกันชีว�ตและประกันภัย
เพ�่อสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�
ชั้น 1 อาคารสหกรณ�ออมทรัพย�กรมป�าไม� จำกัด

สิทธิพ�เศษเหนือใครที่ศูนย�ประสานงานการประกันชีว�ตและประกันภัยเพ�่อสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�!!

@

สวัสดีครับ ท�านพ�่ๆ น�องๆ ชาวสหกรณ�ทุกท�าน 

วันนี้ทางศูนย�ประสานงานการประกันชีว�ตและประกันภัยเพ�่อสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ก็ได�เป�ด 
ให�บร�การแก�ท�านสมาชิกสหกรณ�และเจ�าหน�าที่ในกรมป�าไม�มาเป�นเวลาร�วม 2 เดือนแล�วซึ่งก็ได� 
ผลตอบรับเป�นอย�างดีจากทุกๆ ท�านที่แวะเว�ยนกันมาใช�บร�การ โดยวันนี้เราได�รับเกียรติจาก 
คุณชัยณรงค� ว�ทยาวงศรุจ� ซึ่งท�านประจำอยู�กองคุ�มครองอนุรักษ�พันธุ�สัตว�ป�าและพ�ชป�าตาม 
อนุสัญญากรมอุทยานแห�งชาติสัตว�ป�าและพันธุ�พ�ช โดยคุณชัยณรงค�ได�เป�ดโอกาสให�ทางเรา 
ได�ให�บร�การทางด�านการประกันมาแล�วถึง 2 ครั้งทั้งในด�านของประกันภัยและประกันชีว�ต ซึ่งใน 
วารสารกรมป�าไม�เดือนนี้นับเป�นโอกาสดีที่เราได�เชิญคุณชัยณรงค�มาแบ�งป�นประสบการณ�และ 
ความประทับใจที่มีต�อศูนย�ประสานงานของเรา 

โดยคุณชัยณรงค�น้ันเป�นคนหน่ึงท่ีเห็นความสำคัญของการประกันอัคคีภัยบ�าน เน่ืองจากบ�านน้ันเป�น 
เสมือนรากฐานของครอบครัว โดยเร��มแรกคุณชัยณรงค�ได�ทำประกันอัคคีภัยไว�ตั้งแต�ตอนเร��ม 
กู�เง�นซื้อบ�านด�วยเป�นเง�่อนไขบังคับของธนาคารโดยได�รับความคุ�มครอง 5 ป� แต�หลังจากความ 
คุ�มครองหมดก็ไม�ได�ส�งต�อจนกระทั่งช�วงหลังๆ นี้ที่สภาพอากาศค�อนข�างรุนแรงฝนฟ�าคะนอง 
รวมถึงข�าวการเกิดเพลิงไหม�ท่ีเกิดจากเหตุขัดข�องเพ�ยงนิดเดียวแต�ผลเสียน้ันมหาศาลประกอบกับ 
ที่ได�แวะมาทำธุรกรรมที่สหกรณ�ฯ จ�งได�มาพบกับศูนย�ประสานงานและเข�ามาสอบถามเจ�าหน�าที่ 
จนได�ตัดสินใจทำในที่สุด คุณชัยณรงค�กล�าว

ในส�วนของประกันชีว�ตน้ัน คุณชัยณรงค�ได�ทำให�กับลูกสาวคนโตโดยกล�าวว�าใจอยากทำให�ตนเอง 
แต�เนื่องจากอายุมากแล�วและก็ยังพอมีประกันกับทางสหกรณ�อยู� จ�งได�เล็งเห็นว�าทำให�ลูกสาวที่มี 
อายุยังน�อยนั้นผลตอบแทนคุ�มค�ามากและถือเป�นหลักประกันให�อนาคตของลูกและอาจจะเร�่อยไป 
จนถึงรุ�นหลาน แล�วด�วยเห็นโปรโมชันช�วงเป�ดศูนย�ท่ีแถมโทรศัพท� Iphone SE ซ่ึงมีผลต�อแรงจ�งใจ 
ในการสมัครอย�างมากเลยเข�ามาติดต�อเจ�าหน�าท่ีสอบถามข�อมูลและตัดสินใจ ทำในท่ีสุดด�วยเห็นว�า 
สามารถเป�นหลักประกันและอนาคตท่ีเราสามารถมอบให�กับลูกหลานได�ด�วย

นอกจากน้ัน คุณชัยณรงค�ยังได�กล�าวความรู�สึกท่ีมีต�อศูนย�ประสานงานว�ารู�สึกชอบตรงท่ีสถานท่ี 
นั้นสะดวกมาตั้งอยู�ภายในอาคารสหกรณ�เลย ส�วนเจ�าหน�าที่ก็อัธยาศัยดี เป�นกันเองและที่สำคัญคุณชัยณรงค�มองว�าการที่คนเราจะสมัครประกันนั้นต�อง 
ได�รับข�อมูลไปศึกษาที่เพ�ยงพอ มีตัวเลือกและมีบร�ษัทที่ดีหลากหลายให�เปร�ยบเทียบได� ซึ่งทางเจ�าหน�าที่ที่ศูนย�เองก็สามารถรองรับความต�องการในจ�ดนี้ได� 
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กลุม่ภาคสีหกรณ์บางเขน 
จดักจิกรรม CSR 

บรจิาคปัจจยัสิง่ของให้แก่วดั
มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา 

สมทบทุนท�าฝ้าเพดานให้ 
รร.สหกรณ์นิคม บ้านคลองปลาดุกลาย 

จังหวัดปราจีนบุรี
เมือ่วนัเสาร์ที ่10  กนัยายน 2559 กลุม่ภาคสีหกรณ์บางเขน 14 สหกรณ์ ได้ร่วมกนั 

จัดท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน

วโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  

พระบรมราชินนีาถ มพีระชนมายคุรบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยจัดกจิกรรม CSR ด้วยการบรจิาค

สิ่งของให้แก่วัด และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และสมทบทุน 

ในการท�าฝ้าเพดานห้องเรียนชั้นอนุบาลให้แก่โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย  

บ้านคลองปลาดุกลาย อ�าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธานกรรมการ สอ.ปม. และผู้อ�านวยการ 

ส�านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ ์ที่  1 จ.ปราจีนบุรี  

เป็นตัวแทนในการมอบของดังกล่าว

กิจกรรมครั้งน้ีบรรยากาศเต็มไปด้วย 

รอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ เด็ก ๆ  ส่งรอยยิ้มให้กับพวก

เรา เสมือนเป็นการขอบคุณที่มาสร้างความสุข 

ให้กับพวกเขา ผู้รับสุขใจเพียงใด ผู้ให้สุขใจยิ่งกว่า

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

สอ.มก. สมทบทุนเพิ่ม
จ�านวน 5,000 บาท


