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วันที่ 18 กันยายน 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

ร่วมวางพวงมาลาครบรอบ 112 ปี กรมป่าไม้

(อ่านต่อหน้า 7)

ลายเซ็นต์นั ้น สำคัญไฉน 
เคล็ดลับดีๆ ที ่ไม่ ให้เอกสารเงินกู ้ถูกตีคืน
                                     (อ่านต่อหน้า 2)

การกู้ เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อหักเงินที่ต้องชำระต่อ

สหกรณ์ ยกเว้นเงินฝากรายเดือนแล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินได้

รายเดือนคงเหลือดังนี้ 

 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
รวมมูลค่าถึง50,000บาท

ขอแสดงความยนิดกีบัสมาชกิทกุทา่นทีไ่ดร้บัรางวลัออมทรพัย์  

ชีวิตพอเพียง ซึ่งทางสหกรณ์จะมอบโชคดี ๆ แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง 

ให้แก่สมาชิกที่ฝากรายเดือนครบ 6 เดือน ครั้งละ 50,000 บาท 

(รวม 100,000 บาท) และจะจับรางวัล ทุกวันที่ 28 กันยายน 

(วันก่อตั้งสหกรณ์ของทุกปี) และวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

(ต้นเดือนกุมภาพันธ์)  

สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

สามารถมาเปิดบัญชีได้ที่สหกรณ์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ 

www.025798899.com      

ไม่แน่รางวัลหน้าอาจเป็นคุณ !!! 
        (ติดตามรายชื่อได้ที่หน้า 3) 

 

ประกาศแล้ว
33 สมาชิก ผู้โชคดี 

คว้ารางวัล

การปรับเงินคงเหลือใหม่ 
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น  

(อ่านต่อหน้า 2)                             
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สำหรับการกู้เงินหากเงินเดือนท่านได้ปรับแล้วกรุณาแนบคำสั่งเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนเพื่อปรับข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

และไม่ลืมที่จะตรวจสอบเอกสารการกรอกข้อความให้ครบถ้วนดังนี้ 
- เขียนลายมือชื่อของตัวเองด้วยตัวบรรจง 
- ตรวจสอบพยานให้ครบทั้ง 3 ที่ 
- ตรวจสอบลายเซ็นต์ในสำเนาบัตรประชาชนและช่องค้ำประกันให้ตรงกัน 
- ตรวจสอบว่าสำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการที่แนบมาหมดอายุหรือไม่ 
- ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ขูดลบข้อความในสัญญาโดยเด็ดขาด หากมีการแก้ไข 
 ให้ใช้วิธีขีดฆ่า และลงลายมือชื่อกำกับไว้เท่านั้น 
สว่นการกูเ้งนิเกนิ 5 แสนบาท สมาชกิตอ้งกรอกแบบฟอรม์ประกนัชวีติเพิม่เตมิและ 

แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการเท่านั้น 

การกู้เงินกู้ฉุกเฉิน -  เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะเมื่อหักเงินที่ต้องชำระต่อสหกรณ์

ยกเว้นเงินฝากรายเดือนแล้วผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือดังนี้
 

1 จำนวนหนี้รวมไม่เกิน 500,000  บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท 

2. จำนวนหนี้รวมเกิน  500,000  บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า  3,500  บาท 

3. จำนวนหนี้รวมเกิน  1,000,000  บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 5,500 บาท 

4. จำนวนหนี้รวมเกิน  1,500,000  บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า  8,000  บาท 

5. จำนวนหนี้รวมเกิน  2,000,000  บาท แต่ไม่เกิน  3,000,000  บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10,000  บาท 

6. จำนวนหนี้รวมเกิน  3,000,000  บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 14,000 บาท 

 

ทุกข้อดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหมายถึงเงินกู้ทุกประเภทของผู้กู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์รวมกับจำนวนเงินกู้ที่ขอกู้ใหม่

 
หมายเหตุ : กรณีการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ ซึ่งผู้ขอกู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งข้อ 1-6 ให้ผู้กู้นำหลักฐานเงินได้รายเดือน  

คงเหลือของคู่สมรส และหรือบุตร มารวมกับเงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้โดยใช้หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1-6 โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือน

คงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท 

 : สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เมื่อหักเงินที่ต้องชำระต่อสหกรณ์ ยกเว้นเงินฝากรายเดือน ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท 

 

ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป 

การปรับเงินคงเหลือใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

เมื่อพูดถึงลายเซ็นต์ ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการกู้เงินไม่แพ้ปัจจัยอื่น ๆ ถ้าสมาชิก

ท่านใดจำลายเซ็นต์ของตัวเองไม่ได้  ท่านสามารถมาตรวจสอบลายเซ็นต์เก่าได้ที่สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาสามารถทำเรื่องขอ

เปลี่ยนแปลงลายเซ็นต์ได้โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก www.025798899.com แล้วส่ง

ข้อมูลของท่านมาทางไปรษณีย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ป.ณ.169 

ปทจ.กรุงเทพมหานคร 10900 

ลายเซ็นต์นั้นสำคัญไฉน เคล็ดลับดีๆ ที่ไม่ให้เอกสารเงินกู้ถูกตีคืน 

    - ห้ามสมาชิกทำการปลอมแปลงเอกสาร 

หรือแนบเอกสารปลอมเพื่อประกอบการ

พจิารณาอนมุตัเิงนิกูท้กุประเภท  หากสหกรณ์ 

ตรวจสอบพบจะถูกระงับเงินกู้ทุกประเภท

ทันที ทางคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ

ให้สมาชิกผู้นั้นออกจากสหกรณ์และถูก

ดำเนินคดีทางกฎหมาย 
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ประกาศรายชื่อผู้โชคดีคว้ารางวัล 
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 

❤ ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

กรมป่าไม ้จำกัด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบ 6 ป ี

ของกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

❤  ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัลจาก  

เงนิฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีง อยา่งไรกข็อใหใ้ชเ้งนิทีไ่ดม้านัน้

อยา่งรูค้ณุคา่และเกดิประโยชนม์ากทีส่ดุ 

❤ เรียนผู้แทนสมาชิกทุกท่านขอรับกระผม  ถ้ามีโอกาส  

แวะมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้ จำกัด ให้แสดงตน  

รับของที่ระลึกได้ที่คุณเอ ๋ ฐิติพรรณ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถ  

เดนิทางไปรบัของดว้ยตนเอง ทางสหกรณจ์ะเกบ็ไวม้อบใหท้า่น

ในวนัประชมุใหญค่รา้บ!! 

รางวลัที่1 สมาชกิเลขที ่  2557   นายชลอ อนิทรต์น       จำนวนเงนิ  10,000  บาท   

รางวลัที่2 สมาชกิเลขที ่ 1683  นายนนัทชติ ยอ้ยแสง   จำนวนเงนิ  5,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 17237   นายวเิชยีร ชณิวงษ ์   จำนวนเงนิ   5,000  บาท 

รางวลัที่3 สมาชกิเลขที ่ 15079   นายสกล สาลกิา       จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 14227   นางกฤษณลุกัษณ ์สงิหอ์นิทร ์ จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 9340   นางทองหนั มาคะคม         จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 7990   นางศรนีำ้ ศะศวินชิย ์            จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 9091   นายประสทิธิ ์เลศิพทิยานนท ์  จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 11317   นายอทุยั อนิพวง               จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 3415  นางผไทมาศ  บตุรไสว         จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 11249  นายศภุกร ตงุคะเสน           จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 4002  นายศภุชยั สกุใส                 จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 12191  นางณฐัจารยี ์วชิาโคตร จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 5486  นางมนสันนัท ์หว่งทอง     จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 17268  น.ส.สารศิา พรมตา      จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

    สมาชกิเลขที ่ 7785   นายปพน ปยิะกลุ           จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

   สมาชกิเลขที ่ 16039  น.ส. ศศธิร  ปรฌิามโอสถ    จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

   สมาชกิเลขที ่ 3881  นางถนอม ทองกำเหนดิ    จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 17122  น.ส. ทศันยี ์นำ้แกว้     จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

   สมาชกิเลขที ่ 7969   นายสรุศกัดิ ์ดงพงษ ์  จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

   สมาชกิเลขที ่ 15597   นายวโิชต ิ นาคลดา      จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 6899   นายสำคญั กลางสงูเนนิ     จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 11107   นางอรุยี ์ตามพระหตัถ ์      จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 13326  นางพรพรรณ สตัถาภรณ ์ จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

  สมาชกิเลขที ่ 5145  นางพชัรนิทร ์จนัทรล์า      จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 12173  นางวลยัทพิย ์มสูโกภาส    จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

   สมาชกิเลขที ่ 2670  นางสมุติรา บญุชติ        จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่ 4127   วา่ที ่ร.ต สมคดิ กจิเอือ้วริยิะ   จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

  สมาชกิเลขที ่ 6408   นายบนุรนิทร ์วงษา         จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

   สมาชกิเลขที ่ 7958  นายผดงุศกัดิ ์แซจ่ิว๋ จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

  สมาชกิเลขที ่500526  นางกติตมิา ทศันเมธนิ    จำนวนเงนิ   1,000  บาท 

 สมาชกิเลขที ่501532  ด.ญ.ราชนินัต ์เตม็เมธาวทิยาเลศิ   จำนวนเงนิ  1,000 บาท 

 สมาชกิเลขที ่501533  น.ส.ชลุรีตัน ์ เตม็เมธาวทิยาเลศิ     จำนวนเงนิ  1,000 บาท 

โอนเงนิใหแ้ลว้ตัง้แตว่นัที ่29 กนัยายน 2551  
สมาชกิ สามารถตรวจสอบได้จาก ระบบ CO-OP Phone 

 BY:ไผ่ลู่ลม 

คำคมประจำฉบับ
ความดีเป็นสิ่งที่ต้องสั่งสม

จึงจะเกิดคุณค่า
แก่ตนเองและผู้อื่น

กว่าที่จะสร้างความดีหรือความสำเร็จในชีวิตได้นั้น   

ต้องใช้เวลานาน บางครั้งอาจใช้เวลาเกือบชั่วชีวิต  

หากไม่รู้จักเก็บรักษาความดีหรือความสำเร็จนั้นไว้   

ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสูญสิ้น  

และไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ 
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ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิต หากได้มีโอกาสเข้ามา

ทำงานรับใช้เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

คงจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมผองเพื่อนสมาชิกในพื้นที่ต่าง ๆ  บ้าง   

แล้วฝันนั้นก็เป็นจริงครับ 

กับโครงการสหกรณ์สัญจรใต้ ซึ่ งได้ เดินทางสัญจร  

รอนแรมไปพบปะสมาชิกกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก อุบลราชธานี 

นครราชสีมา ตาก และแพร่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับ

โรงเรียนป่าไม้อุทิศที่อยู่ใกล้เคียงด้วย ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกและ

สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้ทีมงานคณะ

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไป   

เห็นแล้วชื่นใจเหลือเกิน 

สำหรับเส้นทางสุดท้ายของปีนี้ก็สัญจรไปทางภาคใต้  

เป้าหมายที่กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ

สงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้                                                              

เส้นทางนี้แสนยาวไกลนัก เลยต้องบินลัดฟ้าไปลงที่  

สนามบินสุราษฎร์ธานีก่อน มีคุณสุริยะศรีชุมคุณสมหมาย

ศรีสมบัติ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  

คุณสุเทพบัวจันทร์ กรรมการหุ่นดี วจีไพเราะจากจังหวัด

นครศรีธรรมราช เดินทางมาต้อนรับอย่างอบอุ่น  พร้อมพาไป

ชิมเงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง ครบสูตรเลย 

 มาเส้นทางภาคใต้นี้ กรรมการและเจ้าหน้าที่ ต้อง

ทำงานหนักและแข่งกับเวลามากครับ เข้าพบปะสมาชิกกลุ่ม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกมาล้นหลามเกือบ 200 คน จนล้น

ห้องประชุม กรรมการปลื้มหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง .....จากนั้น

ช่วงบ่ายก็ไปต่อที่กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช วันสุดท้ายก็ไป

พบปะสมาชิกกลุ่มจังหวัดสงขลา มีคุณปรีชา โชโต  ผู้แทน

กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มจังหวัดสงขลา              
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กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 

สมาชิกหนุ่ ม ไฟแรงพร้อมทีมงานสร้ างสรรค์ 

สนุกสนานไม่แพ้ที่นครศรีฯ จากนั้นไปดูงานที่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จำกัด ก่อนบินลัดฟ้าจากหาดใหญ่กลับกรุงเทพ  

เก็บความประทับใจและข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ

ของสมาชิกมาพิจารณา เพื่อสร้างประโยชน์กับ

สมาชิกทุกท่านให้มากที่สุด 

 ปีหน้าฟ้าใหม่  ตั้งใจว่าคงได้สัญจรต่อไปยัง

สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ จนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนา  

เครือข่ายสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็งต่อไป    

         

สุภาพ คำแฝง 

 

ผลการดำเนินงาน
รายการ 31สิงหาคม2551 30กันยายน2551

จำนวนสมาชิก 13,126 13,125

จำนวนสมาชิกสมทบ 3,108 3,139

สินทรัพย์รวม 5,798,108,075.17 5,804,302,067.10

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 179,902,866.08 98,152,892.88

เงินลงทุนระยะส้ัน 0.00 0.00

ลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 51,703,902.12 50,671,477.32

ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 4,013,843,260.02 4,090,492,228.78

ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 646,789,147.08 658,433,913.60

เงินลงทุนระยะยาว 900,000,000.00 900,000,000.00

สินทรัพย์อ่ืน 5,868,899.87 6,551,554.52

หน้ีสินรวม 3,251,647,598.93 3,218,762,875.87

เงินกู้ยืม 790,000,000.00 760,000,000.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ 402,420,662.69 392,191,560.29

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 29,229,268.77 30,327,487.07

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 1,566,213,858.32 1,573,443,548.28

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 289,325,095.30 292,276,087.28

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 111,160,271.88 110,052,160.42

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 28,852,452.14 31,861,815.79

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 1,934,258.03 2,080,294.03

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 142,375.83 142,873.17

เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน 815,000.00 815,000.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4,480,572.36 5,053,116.42

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 108,691.91 123,691.91

หน้ีสินอ่ืน 26,965,091.70 20,395,241.21

ทุนของสหกรณ์ 2,546,460,476.24 2,585,539,191.23

ทุนเรือนหุ้น 2,201,118,350.00 2,225,098,790.00

ทุนสำรอง 135,846,081.81 135,846,081.81

ทุนสะสม 86,848,955.00 85,033,986.53

กำไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 122,647,089.43 139,560,332.89

รายได้ 199,752,582.91 229,432,724.07

ดอกเบ้ียเงินกู้สมาชิก 177,739,740.64 204,115,525.91

ผลตอบแทนจากการลงทุน 21,510,566.54 24,751,662.43

รายได้อ่ืนๆ 502,275.73 565,535.73

ค่าใช้จ่าย 77,105,493.48 89,872,391.18

ดอกเบ้ียจ่าย 58,507,497.81 68,897,435.45

ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 18,597,995.67 20,974,955.73

กำไรสุทธิ 122,647,089.43 139,560,332.89

อัตราดอกเบ้ีย
เงินฝาก(เร่ิมวันท่ี1กันยายน2551) ร้อยละ

     ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 4.00

     ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 4.00

     ออมทรัพย์พิเศษ 4.25

     ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.50

     ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้(เร่ิมวันท่ี1กันยายน2551) ร้อยละ
     ฉุกเฉิน 6.95

     สามัญท่ัวไป 6.95

     สามัญเพ่ือการศึกษา 4.10

     สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 5.85

     สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 6.05

     สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 6.05

     สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงท่ี 2 ปี) 1.00

     สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีท่ี 3) 6.05

     สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6.05

     เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.75

     เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.95

     เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) 4.50

     เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปีท่ี 3หรือไม่มีคงท่ี) 6.25
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด

มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ9จ.นนทบุรี  

เยี่ยมชมกิจการของชาวสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายกิตตินันท์ ไทยศรีวาส ประธานกรรมการ สหกรณ์

ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด ได้ เยี่ยมชม

ทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เกี่ยวกับการ

บริหาร และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก การบริการด้าน ATM 

กิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ โดย

มีนายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการดำเนินการ ทำหน้าที่ให้การ

ต้อนรับ และคุณประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กล่าวบรรยายสรุปภาพรวม

ขององค์กร 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์จำกัด  

เมื่อเร็วๆ นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสมาชิกและบริการด้านอื่นๆ โดยมี   
ผศ. บรรเจิด พฤฒิกิตติ ประธานกรรมการ สอ.มอ. ให้การต้อนรับ 



7

ทุกวันนี้ “เงิน” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้ทุกอย่างราบรื่น แต่จะ

มีสักกี่คนที่มีหลักในการใช้เงิน เพื่อความสบายในวันข้างหน้า   

“ลาก่อนความจน วางแผนการออม”เพื่อจะได้มีเก็บไว้ใช้ในยามยาก 

เริ่มได้ด้วยการเก็บทีละน้อยเพื่อเป็นการฝึกนิสัยตัวเองไปในตัว ไม่

ต้องก้อนใหญ่ก้อนโต ออมไว้ทีละนิด พิชิตความท้อ 13 วิธีง่ายๆ ที่

จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บได้ไม่ยากถ้าตั้งใจจริง 

1.เก็บๆๆๆ

อย่ารอให้เหลือใช้แล้วค่อยเก็บ  เพราะถ้าคุณเป็นคนใช้เงิน

เก่งมือเติบคุณย่อมไม่มีเงินเหลือเก็บอย่างแน่นอน ให้หันมาเปลี่ยน

วิธีคือ ได้เงินปั๊ปให้เก็บเข้าบัญชีก่อนร้อยสองร้อย ที่เหลือค่อยเอา

ไปใช้และเงินที่ได้ในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด ปีใหม่ ให้เอาเข้า

บัญชีธนาคารให้หมด 

2.ทุกครั้งที่รับรายได้ให้รางวัลตัวเองด้วยการ
ออมทันที

“ออมก่อน ที่เหลือค่อยใช้” ไม่ใช่ “ใช้ก่อน ที่เหลือค่อยออม” 

และเปลีย่นการใหร้างวลัตนเอง จาก “ความฟุม่เฟอืยอยา่งไรค้ณุคา่” 

มาเป็น “การสร้างอนาคตที่สดใส” แทน ลองทำเป็นลืม เมื่อ  

ได้เงินเดือนหรือเงินพิเศษอันใดมา ให้ทำเป็นลืมเงินก้อนนั้นไป

ชั่วคราว ใช้เงินเท่าเดิมไปก่อน อีกสามเดือนยอดเงินในธนาคารคุณ

จะเพิ่มพูนขึ้นมาให้ชื่นใจเอง 

3.ทำบันทึกการเงิน“รายรับ-รายจ่าย”ทุกวัน

ชว่ยใหเ้รารูป้ระวตักิารเงนิตนเอง และวางแผนการเงนิ ไดด้ี 

เก็บออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า 

4.เลิกซื้อสินค้าเงินผ่อน

ถ้าเมื่อไหร่ที่ เลิกซื้อสินค้าเงินผ่อนคุณจะมีเงินเก็บขึ้นมา

มากมาย 

5.พยายามลดการใช้โทรศัพท์

เลือกโปรโมชั่นมือถือที่เหมาะและประหยัด อย่างน้อยก็

ประหยัดเงินไปอีกนิด 

6.ตัดความฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นออก

ฝึกนิสัย แยกแยะให้ได ้ ระหว่าง “อยากได้” กับ “จำเป็น”   

ก่อนคุณจ่ายเงินซื้ออะไร ต้องแยกแยะก่อนว่าของชิ้นนี้เราแค่อยาก

ได้หรือจำเป็น? จำไว้ว่า “เลือกจ่ายเพื่อ need ก่อน want เสมอ” 

คนที่มี want มากๆ และยอมแพ้ want มักลงเอยที่ “หายนะ

ทางการเงิน” แน่นอน  เรื่องประหยัดเป็นเรื่องฉลาดที่คนเราควรหัด

ไวใ้หเ้ปน็นสิยั ใชเ้งนิประหยดั ไมไ่ดห้มายความวา่ไมม่ใีช ้แตห่มายถงึ

ใช้เงินให้คุ้มค่า และมีประโยชน์สูงสุด 

7.Livingbelowyourmeans-กินอยู่ต่ำกว่า
ฐานะเสมอ

คนที่ Living within your means-กินอยู่พอดีแก่ฐานะ จะมี

ชีวิตที่ขัดสนต้องดิ้นรนตลอดเวลา เพราะไม่เคยมีเงินสดพอสำหรับ

ยามฉุกเฉินและสร้างอนาคตที่ดีกว่า ส่วนคนที่ Living beyond 

your means-กินอยู่เกินฐานะ (ตามกระแสบริโภคนิยม “อยากได้

เกินตัว”) จะเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวตลอดชีวิต 

8.เลิกอบายมุข

ถึงจะได้มาบ้างแต่ในระยะยาวหากดูเงินที่ต้องเสียไปกับการ

พนัน ทำให้หมดไปมากกว่าที่ได้มา 

9.การลดค่าใช้จ่ายลง

ถือเป็นเรื่องประหยัดสุด เริ่มตั้งแต่ในบ้านแล้วออกไปสู่สังคม

ภายนอก เมื่อภายในบ้านช่วยกันลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงแล้ว นั้น

หมายถึงเดือนต่อมารายได้ของครอบครัวก็จะเพิ่มขึ้น ควรนำเงิน

ส่วนที่เหลือเก็บออมไว้บ้าง  

by : รุ้งตะวัน 

(อ่านต่อหน้า 8) 
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ที่ปรึกษา    นายพิณ  เกื้อกูล    นายสิทธิชัย  อึ๊งภาภรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด  โทร. 0-2903-8257-9

10.ลดหนี้สินเพิ่มทรัพย์สิน

“ไม่จำเป็นอย่าก่อหนี้ ถ้าต้องก่อหนี้ให้ก่อแต่หนี้ดี ลดหนี้เลว

ลงเหลือศูนย์” เมื่อได้เงินก้อนมา แทนการนำไปใช้ฟุ่มเฟือย จากนี้

ไปให้นำออมส่วนหนึ่งที่เหลือนำไปลดยอดหนี้ให้หมด จะได้เพิ่ม

จำนวนทรัพย์สินในชีวิต ไม่ใช่ “ชีวิตนี้หนูมีแต่หนี้”  

11.พึ่งพาตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคำที่คุ้นเคยกันดี เป็นแนวทางในการ

ดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน มีความสุขได้โดยไม่เป็นหนี้สิน   

ไม่เดือดร้อน อาจมีบางคนทำสำเร็จ บางคนอาจจะทำไม่สำเร็จใน  

ช่วงแรก แต่ถึงอย่างไรอย่าพึ่งหมดกำลังใจ หรือเปลี่ยนบรรยากาศ

มาใช้ระบบขนส่งมวลชน นอกจากประหยัดแล้ว ยังไม่ต้องเผชิญ  

กับรถติดอีกด้วย 

12.รู้จักใจตัวเองคือกำไรชีวิต

พกข้าวกลางวันจากบ้านไปกินที่ทำงาน ไม่ออกไปผับไหน ๆ 

ไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ ๆ  ไม่กินข้าวนอกบ้าน ทำอย่างนี้สักสามเดือนดูซิ

ว่าเงินจะเพิ่มมากอีกเท่าใด เห็นแล้วคุณอาจไม่อยากเลิกมาตรการ

ประหยัดนี้ก็ได้ หรือ มองหาช่องทางสร้างรายได้พิเศษ  แม้รายได้

จะเล็กน้อยแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย 

13.ฝึกนิสัย“มีเงินสดค่อยซื้อ”             

คนจีนโบราณสอนถูกแล้ว “ถ้าเราไม่มีเงินสดพอจะซื้ออะไร 

แสดงว่าเราไม่มีความพร้อมตั้งแต่แรก” การกู้ยืมคนอื่น เช่น   

การรูดบัตรไปก่อน การซื้อของผ่อนซะทุกอย่าง เป็นการสร้างนิสัย

ก่อหนี้สินที่ไม่จำเป็น 

มาช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองด้วยการ

ดำเนินชีวิตในวิถีแห่งความพอเพียง กินอยู่อย่างพอดี ใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีสติในการจับจ่ายใช้สอย 

เมื่อใดที่รู้จักพอ ไม่ร้อนรนไปตามกระแส ไม่เป็นทาสแห่ง

วัตถุ ความสุขก็จะเต็มล้นปรี่ในหัวใจ แบบไม่ต้องใช้เงิน

ซื้อหาเลยล่ะค่ะ 


