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สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         ฉบับที่ 93 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

“เงินกู้สามัญฟื้นฟูคุณภาพชีวิต” สำหรับชีวิตที่ดีกว่าแด่สมาชิก ทำได้โดยสมาชิกต้องรวมตัว
กันจัดตั้งกลุ่ม ๆ ละ 4 -6 คน เพื่อร่วมโครงการ ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 700,000 
บาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 120 เดือนและไม่เกินอายุราชการของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน โดยผ่อนชำระเงินต้น 
และดอกเบี้ยในอัตราคงที่ร้อยละ 6.80 ต่อปีเท่ากันทุกเดือนโดยถืออายุราชการของผู้กู้ที่เหลือน้อยที่สุดเป็น
เกณฑ์ ภายใต้เงื่อนไขของสหกรณ์ที่กำหนด จำนวนเงินผ่อนชำระไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินเดือนที่ได้รับ 
สุทธิตามสลิปเงินเดือน (ยกเว้นรายการหักของสหกรณ์)หากจำนวนผ่อนชำระเกินกว่าร้อยละ 60 สหกรณ์จะ
ปรับลดวงเงินกู้เพื่อให้จำนวนการผ่อนชำระไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินเดือนสุทธิ สมาชิกต้องผ่อนชำระหนี้
เงินกู้แก่สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนงวดผ่อนชำระตามสัญญาเงินกู้ จึงสามารถยื่นกู้ใหม่
ตามโครงการนี้ได้    

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 2 – 3) 

ใหม!่ “เงนิกูส้ามญัฟืน้ฟคูณุภาพชวีติ” 50 เทา่ไมเ่กนิ 7 แสน 

ปลดหนีใ้น - นอกระบบมาผอ่นสหกรณท์างเดยีว 
รวมกลุม่กู-้คำ้ 4 - 6 คนผอ่นครึง่ทางกูใ้หมไ่ด ้

เผยโฉม 33 ท่านผู้โชคดีคว้ารางวัล 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท  !!!!!!!! 

สิทธิที่เพิ่มขึ้นอีกเรื่องของสมาชิกสมทบคราวนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 แต่เนื่องจากเพื่อเพิ่มสิทธิให้แก่สมาชิกสมทบ ในเรื่องการจัดสวัสดิการ โดย

ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกสมทบ ในวงเงินไม่เกิน 1,500  บาท  จากเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับ

สมาชิกสมทบ 
 

สุขสันต์วันวาเลนไทน์
โปรดดูแลหัวใจของคุณ 

และคนในครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีตลอดไป 
จาก..ใจเราชาวสหกรณ์ออมทรัพย ์

ดูผลการ 

เลือกตั้ง 

กรรมการ 

ชุดใหม่ 

ประจำปี 

2551 

(อ่านต่อหน้า 4) 

เพิ่มสิทธิ ค่าเงินสงเคราะห์การศพ 
ให้สมาชิกสมทบในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท 



2ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแด่สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ สหกรณ์จึงช่วยระดมฟื้นฟูและพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้แก่

สมาชิกด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัด “เงินกู้สามัญ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต” เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือนให้แก่

สมาชิกที่มีหนี้สินจำนวนมากทั้งในระบบและนอกระบบ โดยทางสหกรณ์จะสนับสนุนเงินกู้เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้รายอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สูงกว่า  





ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

เรื่อง  การให้เงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 


เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการให้เงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั รวมทัง้ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติดว้ยการยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ดว้ยการลดภาระการผอ่นชำระหนีร้ายเดอืน

ของสมาชิกที่มีหนี้สินจำนวนมากทั้งในระบบและนอกระบบ โดยสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้รายอื่นซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่า  

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงมีมติเกี่ยวกับการให้เงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงค์

 1.1 เพื่อนำไปชำระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น 

 1.2 เพื่อนำไปชำระหนี้อื่น ๆ ของสมาชิก 

 1.3 เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือนของสมาชิก 

 1.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้ดีขึ้น 

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้

 2.1  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องรวมกันจัดตั้งกลุ่ม ๆ ละ 4 ถึง 6 คน  

 2.2  วงเงินกู้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 700,000 บาท  

 2.3  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 2.4  ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท  

 2.5  ต้องฝากเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงรายเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 100 บาท ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกยังมีหนี้เงินกู้นี้อยู่ 

 2.7   ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 

 2.8  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วมีสิทธิ์กู้ฉุกเฉินและกู้พิเศษได้ตามระเบียบของสหกรณ์แต่ไม่สามารถกู้สามัญประเภทอื่นๆได้ 

3.การชำระคืนเงินกู้
 3.1   ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน  

 3.2 ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 120 เดือน และไม่เกินอายุราชการของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน โดยถืออายุราชการของผู้กู้ที่เหลือน้อยที่สุด 

  เป็นเกณฑ์     

4.เงื่อนไข
 4.1 จำนวนเงินผ่อนชำระไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินเดือนที่ได้รับสุทธิตามสลิปเงินเดือน  

 4.2 (ยกเว้นรายการหักของสหกรณ์) หากจำนวนผ่อนชำระเกินกว่าร้อยละ 60  สหกรณ์จะปรับลดวงเงินกู้เพื่อให้จำนวนการผ่อนชำระ

ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินเดือนสุทธิ 

คลอดใหม่ “เงินกู้สามัญฟื้นฟูคุณภาพชีวิต”  ช่วยลดปลดหนี้ใน - นอกระบบให้คุณได้  
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 4.2 สมาชิกต้องผ่อนชำระหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวน งวดผ่อนชำระตามสัญญาเงินกู้ จึงสามารถ 

ยื่นกู้ใหม่ตามโครงการนี้ได้ 

 4.3   สมาชิกสามารถชำระหนี้เงินกู้โดยนำเงินของตนหรือเงินกู้สามัญทั่วไปมาชำระหนี้หรือหักกลบหนี้ได้ แต่การชำระหนี้ดังกล่าวจะยื่น

คำขอกู้ประเภทนี้ใหม่ได้ต่อเมื่อระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันชำระหนี้ดังกล่าว 

 4.4  ต้องทำประกันชีวิตกลุ่มที่สหกรณ์จัดให้ในวงเงินคุ้มครอง 500,000  บาท และยอดเงินกู้ส่วนที่เกินกว่า 500,000 บาท ต้องทำ

ประกันคุ้มครองหนี้รายบุคคลเพิ่มเติม   

5. หลักประกันการกู้เงิน
 บุคคลในกลุ่มค้ำประกันร่วมกันโดยรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตลอดอายุสัญญา 

6. อัตราดอกเบี้ย
 ร้อยละ 6.80 ต่อปี ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  

7. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้
 7.1 คำขอกู้ เงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

 7.2 เอกสารสรุปหนี้ ตามแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประกอบด้วย 

  7.2.1 หนี้ในระบบ ต้นฉบับหลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้หรือหนังสือยอดหนี้คงเหลือสถาบันการเงิน 

  7.2.2 หนี้นอกระบบ ประกอบด้วยสำเนาสัญญากู้เงินนอกระบบพร้อมติดอากรแสตมป์ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าหนี้และลูกหนี้

และคำรับรองของข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป 

 7.3 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและบันทึกข้อตกลง ตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด 

 7.4 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสของผู้กู้ และคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน 

 7.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสของผู้กู้ และคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน 

8. ขั้นตอนการกู้และระยะเวลาอนุมัติ
 8.1   ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบได้ที่สหกรณ์ 

 8.2   สหกรณ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 8.3  หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคำขอเงินกู้เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตครบถ้วน จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ ภายใน 15 วัน (นับแต่

วันที่ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน) 

9. การจ่ายเงินกู้
 สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้ตามลำดับดังนี้ 

 9.1 ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญทุกประเภทที่สมาชิกผู้นั้นมีต่อสหกรณ์และค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เพิ่ม 

 9.2 ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้รายอื่นตามลำดับตามที่ระบุไว้ในคำขอกู้ 

 9.3 จ่ายให้แก่ผู้กู้ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในคำขอกู้ 



ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   3  มีนาคม  พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2551 



    (ลงนาม)     อารยา  บุญยะศิรินันท์  

  (นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์) 

 ประธานกรรมการดำเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด    

คลอดใหม่ “เงินกู้สามัญฟื้นฟูคุณภาพชีวิต”  ช่วยลดปลดหนี้ใน - นอกระบบให้คุณได้  



�ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน�ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

สมัมนาแผ
นปฏ

บิตักิารผลเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่
ร่วมทำหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ประจำปี2551
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ในวันที่ 2 – 3  กุมภาพันธ์ 

2551 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ได้ผลสรุป 

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ที่ได้สรรหามาเพื่อทำหน้าที่แทน

กรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง 7 คน ในปีนี้มาทำหน้าที่ช่วยดูแล

บริหารงานสหกรณ์ให้เจริญรุดหน้าลุล่วงไปได้ดี อย่างที่สหกรณ์ได้รับ

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2550 อย่างที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจ

ลงสมัครเป็นคณะกรรมการกันเป็นจำนวนมากต่างมาเสนอวิสัยทัศน์  

ไอเดียต่างๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำมาพัฒนาสหกรณ์ 

โดยมี นายพิจิตร เพชรสังข์ เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง พร้อมกับ 

ผู้แทนสมาชิกในที่ประชุมเป็นกรรมการเลือกตั้งอีก 15 คน มาร่วม

พิจารณา 

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดำเนินการทั้ง 7 คน มีดังนี้    

1.นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์  2.นายชัยยันต์ คำป้อ  3.นายธนโรจน์ 

โพธิสาโร  4.นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์  5.นายสุเทพ บัวจันทร์  

6.นายณรงค์ ทองขจร  7.นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม  

ซึ่งทั้ง7ท่านดังกล่าวเมื่อรวมกับกรรมการเดิมที่ยังไม่ครบวาระอีก 

8 คน รวมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน ดังนี้   

คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่   

ได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยจัดแบ่งเป็นคณะกรรมการต่างๆ 

จำนวน 3 คณะ ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ 
2. นายสนิท ศรีสุระ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ 
3. นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ 
4. นายชนะ เปลี่ยนมา กรรมการ 
5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เลขานุการ 

คณะกรรมการเงินกู้   
1. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้ 
2. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล ประธานกรรมการเงินกู้ 
3. นายนรินทร์ สายซอ กรรมการ 
4. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ กรรมการ 
5. นายชนะ เปลี่ยนมา เลขานุการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  
1. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาและ 
 ประชาสัมพันธ์ 
2. นายชัยยันต์ คำป้อ ประธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
3. นายณรงค์ ทองขจร            กรรมการ 
4. นางฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการ 
5. นายสุภาพ คำแฝง เลขานุการ 


รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31  ประจำปี 2551 

 1.  นายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ 

 2.  นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ กรรมการ  

 3.  นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ 

 4.  นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม กรรมการ 

 5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี                 กรรมการ  

 6. นายชนะ เปลี่ยนมา กรรมการ  

 7. นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ  

 8. นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ     

 9. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล                   กรรมการ 

 10. นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ 

 11. นายนรินทร์ สายซอ กรรมการ 

 12. นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ  

 13. นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ 

14. นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการ    

15. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์                  กรรมการและเลขานุการ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 

คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษา จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 

 1. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล 

 2. นายวิชิต สนธิวณิช 
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สมัมนาแผ
นปฏ

บิตักิาร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เดินทางไปสัมมนา

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2551 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว  

รีสอร์ท กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2551  

ที่ผ่านมา  

โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งที่ปรึกษา ร่วม

ระดมสมองวางแผนปฏิบัติงาน และวางแนวทางแก้ไข 

ปญัหาตา่งๆ เพือ่ใหส้มาชกิไดร้บัการบรกิารทีร่วดเรว็ประทบัใจ

มากยิ่งขึ้น

รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท 1 รางวัล 

คุณนารี   อบสุวรรณ   

 

รางวัลที่ 2 เงินฝาก 5,000 บาท 2 รางวัล 

คุณพรพิมล   อมรโชติ 

คุณวาทินี   คุ้มเจริญ 



รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 บาท 30 รางวัล 

คุณอุมาพร   บัววิเชียร คุณนวลศรี   ศรีบุญช่วย 

คุณพวงร้อย   กาวีแว่น คุณพีระ   ขอพร 

คุณดวงพร   ตันวัฒนธนากุล คุณกรองแก้ว   ศรีพระราม 

คุณชัยรัตน์   วงศ์ฟู คุณสุรินทร์   สิงสุขสี 

คุณประนอม   ชุมเรียง คุณภูมิมิณทร์   ด้วงคง 

คุณเปรมพิมล   พิมพ์พันธุ์ คุณอนุกูล   สุภาโชค 

คุณทัศนีย์   น้ำแก้ว คุณศศิธร   ปริณามโอสถ 

คุณนิภา   ศรีสงคราม คุณอรชพร   รักษาสิริ 

คุณพิชิต   ศึกษากิจ คุณวิชัย   แหยมสร้อยทอง 

คุณสุมาริน   งึมสันเทียะ คุณจิณัทฐิกา(อรชร)   มาแก้ว 

คุณเรือง   จันทร์มหเสถียร คุณเบ็ญจมาศ   สีคำอินทร์ 

คุณศลิษา   พานิชสรรพ์ คุณกันยาลักษณ์   วรศรี 

คุณขวัญเรือน   อุกฤษ คุณเชาวรัตน์   กรานบุญ 

คุณเกศินี   พราหมพันธุ์ คุณธงชัย   พรไพบูลย์ 

คุณจรรยา   อินทรเสวก คุณวลีรัตน์   ม่วงวงษ์ 

รายชื่อ 33 สมาชิกผู้โชคดีคว้ารางวัล  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 

รวมมูลค่าถึง 50,000 บาท 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2551

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับ รางวัลออมทรัพย์ชีวิต  

พอเพียง ซึ่งทางสหกรณ์จะมอบโชคดีๆแบบนี้ปีละถึง 2  ครั้ง ให้แก่

สมาชิกที่ฝากรายเดือนครบ 6 เดือน ครั้งละ 50,000 บาท (รวม 100,000 

บาท) และจะจับรางวัล ทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ์ของทุกปี) 

และวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์) ซึ่งเป็นรางวัล

ในครั้งนี้ 
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...ขึน้เดอืนใหมใ่นเดอืนแหง่ความรกั เปน็เดอืนสำหรบัคนทีม่คีูต่นุาหงนัอยูแ่ลว้ตัง้ตารอ ชอ่กหุลาบใหญ่ๆ 

แทนใจจากคนรัก แต่สำหรับคนไร้คู่นั้น อาจต้องนั่งมองตาละห้อย แต่อย่าถึงขนาดต้องห่อเหี่ยวใจ 

กันเลยนะ เพราะความรักนั้นมิใช่แค่เรื่องรักแบบหนุ่มสาว แบ่งความรักมอบให้ครอบครัวเพื่อนร่วมงาน 

เพื่อนบ้าน รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงและธรรมชาติรอบกายเรายังได้เลย ลองหันไปแอบมองดูคนข้างๆ อาจมี

ใครส่งสายตารออ้อมแขนอุ่นๆจากเราก็เป็นได้นะจ๊ะ  

ส
 า
ย
 สั
 ม
พั
 น
ธ์
 ส
ห
 ก
ร
ณ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ในครั้งนี้  มีสมาชิกเข้าร่วมงานบางตากว่าที่เคย สาเหตุเป็น

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือพิษเศรษฐกิจเล่นงานชีวิตเราจนซบเซาหรือไม่ ไม่รู้แน่จึงทำให้งาน

ดูโหรงเหรงไป  ครั้งหน้าฟ้าใหม่อย่าลืมมาพบปะหน้าค่าตากันบ้างนะ ไม่งั้นเดี๋ยวจะคิดถึงกันแย่...... 

@ คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่เร่งเดินเครื่องทำงานกันเต็มที่ บริหารงานสหกรณ์ให้เจ๋ง 

ครองตำแหน่งสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น อย่างที่ผ่านมา ช่วงแสดงวิสัยทัศน์นั้นฟังไอเดียแต่ละท่านแล้ว

ปลื้มใจอย่างมาก  กับนโยบายของผู้สมัครที่ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ในการมาพัฒนาสหกรณ์ 

ให้รุดหน้าต่อไป   

@  ต้องขอปรบมือต้อนรับสมาชิกหน้าใหม่เอี่ยมในคณะกรรมการชุดนี้ คุณสุเทพ  บัวจันทร์ ผู้แทน

จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ชูนิ้วสู้ตายบอกขออยู่ช่วยพัฒนาสหกรณ์สมเป็นรุ่นดรีมทีมจนหยด

สุดท้าย 

@ มามะต่อกันด้วยเรื่องแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้รับรางวัลเงินฝาก รางวัลออมทรัพย์ชีวิต  

พอเพียง ปีหนึ่งจะมีจับกันสองรอบ มูลค่ารอบละ 50,000 บาท ครั้งนี้เป็นรอบแรกในวันประชุมใหญ่

สามัญประจำปี อย่าลืมพลิกดูรายชื่อที่หน้า 5 นะ พลาดไปเสียดายแย่ต้องรอลุ้นอีกครั้งวันเกิดสหกรณ์

โน่นแน่ะ   

@ ยิ้มแฉ่งกันถ้วนหน้ากับโปรแกรมการเงินตัวใหม่ เงินกู้สามัญฟื้นฟูคุณภาพชีวิต มาช่วยสมาชิก 

ลดปลดหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบให้ แต่เจตนารมย์ที่แท้จริงนั้น ต้องการให้สมาชิกปรับเปลี่ยนวิถี

ชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้น ทุกท่านจะยิ้มได้กว้างมากกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน      

@ เรื่องด่วนๆ ในชีวิตมักวิ่งมาตลอด ยิ่งเรื่องด่วนทางการเงินนี่สำคัญนักเวลาฉุกเฉิน พึ่งพาใคร

ลำบาก อย่างน้อยยังมี เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ ไว้ช่วยชีวิตได้ทันพอดี อนุมัติภายใน 30 วินาที 

กดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด คาดว่าเมษาฮาเฮมียอดกดเงินมหาศาลแน่ๆ เอาน่าได้หยุดพักร้อน

ยาวๆ หลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดปี แต่พยายามกดใช้กันอย่างระมัดระวังกันหน่อยนะพี่น้อง  

ตรึกตรองก่อนกดจะได้ไม่กุมขมับหลังกลับมานะจ๊ะ 

@ สุดท้ายก่อนลาขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ คุณสุวิท  อนุกูล  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

บริหารงานป่าไม้ 6 กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ยะลา ที่ได้ประสบอุบัติเหตุ

ถกูแรงระเบดิจากเหตกุารณไ์มส่งบในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยไดถ้กูกบัดกัระเบดิทีค่นรา้ยได้ 

ลอบวางระเบิดไว้ บริเวณหน้าตลาดสดผังเมือง 4 จ.ยะลา ทำให้คุณสุวิทได้รับบาดเจ็บสาหัส จนต้อง

สูญเสียขาข้างซ้ายไป ฟินันซ่าประกันชีวิตจึงจ่ายค่าสินไหมทดแทนในการสูญเสียครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 

300,000 บาท จากทุนประกันในความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ พี่น้องสหกรณ์ขอเป็น

กำลังใจให้คุณสุวิทและครอบครัวมีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะ  ชีวิตมีแสงสว่างให้กับคนสู้ชีวิตเสมอ ......   
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วันที่ 2 – 3  กุมภาพันธ์ 2551 ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรร 

กำไรสุทธิ การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการเพื่อทดแทนกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระ จำนวน  

7 ท่าน การเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี 2551 และจับรางวัล “ออมทรัพย์ 

ชีวิตพอเพียง” 

ถาม : สหกรณ์จะปิดระบบ ATM ชั่วคราวเพื่อปิดบัญชี 
ทุกวันสิ้นเดือนในช่วงเวลาใด 
ตอบ :  ระหว่างเวลา 20.00 – 22.00 น. 

1.  คุณปรีชา       ชูศรี จ.ระนอง 
2.  คุณสุวิทย์      โอฐงาม จ.สุรินทร์ 
3.  คุณวรพรรณ  หิมพานต์       จ.กรุงเทพ 
4.  คุณสุทัศน์   เล้าสกุล         จ.กาญจนบุรี 
5.  คุณวิหล      ทองพุก           จ.อยุธยา

ภาพข่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 

ผู้โชคดีคว้าเสื้อค่ายรุ่นใหม่ 5 ตัว 
จากการตอบคำถามชิงรางวัล 
 ฉบับเดือนธันวาคม 2551 

มุมนี้มีรางวัล 
โดย ป่าอ้วน 



8ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

  ในยามขัดสนเงินทองสมาชิกสหกรณ์ก็ได้อาศัยสหกรณ์เป็นที่

พึ่ง โดยการกู้เงินจากสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยแบบเอื้ออาทร

ต่อสมาชิก  ไม่โหดร้ายเหมือนอย่างนายทุนหน้าเลือด แต่ถึงอย่างนั้น

ก็ตามก็ยังมีสมาชิกสหกรณ์หลายคนได้ไปกู้ยืมเงินนอกระบบจาก

นายทุนเงินกู้ โดยนายทุนได้คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด 

กล่าวคือ กฎหมายกำหนดห้ามคิดดอกเบี้ย เงินกู้เกินร้อยละ 15 ต่อปี  

ซึ่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 654 บัญญัติว่า  

“ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ถ้าในสัญญากำหนด 

ดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ 15 ต่อปี” ผลของกฎหมาย

มาตรานี้ก็คือ ถ้าคู่สัญญาตกลงกันว่า การกู้ยืมเงินคิดดอกเบี้ยเกิน 

ร้อยละ 15 ต่อปี  กฎหมายถือว่าให้ลดลงมาเป็นร้อยละ 15 ต่อปี  

แต่หลังจากประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เมื่อ

วันที่ 1 เมษายน 2474 แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 มีพระราชบัญญัติ

ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ประกาศใช้บังคับโดยมาตรา  

5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า “บุคคลใดให้บุคคลอื่นยืมเงิน

โดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้มีความผิดฐานเรียก 

ดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 

1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ดังนั้นการกู้ยืมเงินโดยตกลงคิดดอกเบี้ย

เกินร้อยละ 15 ต่อปี  ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่

  โดย...นิติธรรม มุมกฎหมาย  

นายทุนหน้าเลือด
กำหนดว่าเป็นความผิดและมีโทษทางอาญาจึงเป็นโมฆะไปทั้งหมดไม่ใช่

เป็นโมฆะเฉพาะดอกเบี้ยส่วนที่เกินร้อยละ 15 ต่อปี สามารถสรุป 

โดยย่อได้ว่าดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (เกินร้อยละ 15 ต่อปี)  

ดอกเบี้ยเป็นโมฆะทั้งหมด ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิที่จะเรียกดอกเบี้ยจากผู้กู้ 

ตามสัญญา  แต่เงินต้นสมบูรณ์  

ดังนั้นกรณีกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ผู้กู้จึง

สามารถเบี้ยว (โกงโดยชอบด้วยกฎหมาย) ผู้ให้กู้ได้  โดยชำระหนี้

เฉพาะเงินต้น ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย  เพราะว่าดอกเบี้ยเป็นโมฆะทั้งหมด  

นอกจากนี้ยังสามารถสั่งสอนผู้ให้กู้เข็ดหลาบได้โดยแจ้งความกล่าวโทษ

ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ให้กู้ในความผิดฐานเรียก

ดอกเบี้ยเกินอัตรา 

ตาม พ.ร.บ.  ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  พ.ศ.2475 แต่ผู้กู้ 

ต้องระมัดระวังตัวให้ดี  เนื่องจากนายทุนหน้าเลือดมีสมุนเป็นอันธพาล

คอยติดตามทวงหนี้ทั้งต้นและดอกทุกบาททุกสตางค์อย่างโหดเหี้ยม  

ทำให้ผู้กู้นอนผวาสะดุ้งตื่นทุกๆ ชั่วโมง  หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้นั้น 

ทางที่ดีสมาชิกสหกรณ์จึงไม่ควรกู้เงินนอกระบบจากนายทุนหน้าเลือด 

หากมีความจำเป็นก็มาใช้บริการเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำกัด จะเป็นการดีกว่านะครับ 

ที่ปรึกษา    นายพิณ  เกื้อกูล    นายสิทธิชัย  อึ๊งภาภรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร   
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช 
กองบรรณาธิการ นายจงเจริญ  กิจสำราญกุล    นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ    นางสาวเอกจิตรา  แสงครุฑ 
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด  โทร. 0-29.3-8257-9


