
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 109 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552

www.025798899.com
www.forestcoop.org

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการกู้เงิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จึงได้เปลี่ยน 

แบบฟอร์มใบกู้ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 

 ฟอร์มเก่าสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2552 โดยแบบฟอร์มใหม่

- ข้อสังเกตุ มีข้อความว่า “เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2552” ที่มุมขวาบน

- แบบฟอร์มใหม่กรอกข้อมูลง่าย และชัดเจน

- ลดความสับสนของสมาชิก เพื่อไม่ให้สมาชิกต้องสับสน โดยไม่ต้องเสีย

เวลากรอกข้อมูลเลขที่บัญชี และไม่ต้องแนบสำาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เนื่องจาก

เงินกู้ทุกประเภท โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกทุกท่านมีไว้

กับสหกรณ์ และเบิกถอนได้ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่www.025798899.com

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่  

30 กันยายน 2552 สหกรณ์ได้จัดเตรียมโปรแกรมพิเศษ ท่องอยุธยาล่องเรือ 

พักรีสอร์ทดัง 1 คืน 2 วัน สำาหรับสมาชิกฟรี!ตลอดรายการ แต่หากมีคู่สมรส

หรือผู้ติดตามที่มิได้เป็นสมาชิกไปด้วยจ่ายเพียง 1,500 บาทต่อท่าน หมดเขต

รับสมัคร 15 ก.ค.52
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 4

ประกันชีวิต..
5 แสนบาทไว้
ให้อะไรมากกว่าที่คิด..

อ่านหน้า 5

อบรมวิชาชีพเสริม 500 ทุน

สมาชิกละ 1 ทุนไม่เกิน 800 บ.

อบรมเอง/คู่สมรส/บุตรได้

หมดเขต 30 ต.ค.52

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกทุกท่าน

ประชุมใหญ่วิสามัญ 
วันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2552
พิจารณางบก่อสร้างสำานักงานสหกรณ์

อ่านต่อหน้า 2

ทุนการศึกษา 2552
ทุนส่งเสริมฯทุนละ 500 บาทได้ทุกคน
เรียนดีอีก 155 ทุน เรียงตามคะแนน
หมดเขต 31 ก.ค. 2552

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ดอกเบี้ยสูงถึง 4.50 %
ฝากโดยหักจากเงินเดือน 

เดือนละ 100 – 3,000 บาท
ครบ 6 เดือนลุ้นรับรางวัลอีก 5 หมื่นบาท

อ่านต่อหน้า 6

สอ.ปม. ร่วมแสดงความยินดี กับสอ.กรมวิชาการเกษตร 

เนื่องในวันครบรอบก่อตั้ง 34 ปี เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2552

ใช้ฟอร์มใหม่ “เงินกู้สามัญ”
เริ่ม 1 มิ.ย. 2552 เป็นต้นไป
แบบฟอร์มเก่ายกเลิกแต่ยังใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 2552

เปิดรับสมัครแล้วท่องอยุธยา
25 – 26 ก.ค. 2552 ฟรี!

เฉพาะสมาชิกที่เกษียณอายุราชการปี 2552

34 ปี สอ.กรมวิชาการเกษตร
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ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2552 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เห็นชอบให้

ประกาศว่า เนื่องจากมียอดเงินตามบัญชีเงินรอจ่ายคืน 

ของสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกไปแล้ว และ

เงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่า 10 ปี  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 

2540 และตามมาตรา 193/30,193/33 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ทราบว่า 

เป็นของสมาชิกท่านใด และเงินเบี้ยประกันชีวิต 

รอจ่าย ปรากฎผูกพันอยู่ในงบการเงินของสหกรณ์

อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้สมาชิกผู้มีสิทธิหรือทายาทของ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว นำาหลักฐานการเป็นทายาท

ติดต่อขอรับเงินได้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

จำากัด ได้ทุกวันทำาการ ภายในกำาหนด 120 วัน 

ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 หากพ้นกำาหนดนี้

ไปแล้ว สหกรณ์จะทำาการปิดบัญชี โอนไปเข้าบัญชี

ทุนสำารองของสหกรณ์ต่อไป

บัดนี้ เมื่อครบกำาหนดตามระยะเวลาที่สหกรณ์

ได้ประกาศแล้ว คณะกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ชุดที่ 32 เมื่อคราว

ประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 จึง

ได้มีมติให้โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน และเงิน

รอจ่ายคืน จำานวนรวมทั้งสิ้น 23,172.50 บาท  

เข้าบัญชีทุนสำารองของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  

22 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

สำาหรับรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ  

ขอดูได้จากผู้แทนสมาชิกของท่าน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

ชุดที่ 32 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่ 

วิสามัญประจำาปี 2552 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสำานักงาน 

สหกรณ์ฯ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ 2.1 ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  

ในรอบ 5 เดือน

เรื่องที่ 2.2 สรุปความก้าวหน้าผลการดำาเนินการก่อสร้างอาคารสำานักงาน

สหกรณ์ฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่ 3.1 อนุมัติวงเงินงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำานักงานสหกรณ์ฯ

เรื่องที่ 3.2 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2552 ของ

สหกรณ์เพิ่มเติม                            

เรื่องที่ 3.3 อนุมัติการทำาสัญญาก่อสร้างอาคารสำานักงานสหกรณ์ฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
สมาชิกตั ้งแต่ 10 คน ขึ ้นไป
เสนอโครงการของบสนับสนุนได้

ภายใน 30 ตุลาคม 2552

โอนเงินรอจ่ายคืน
แ ล ะ เ งิ น รั บ โ อ น
รวม 23,172.50 บาท เข้าบัญชีทุนสำารอง

ตามประกาศและอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่

             เปิดแล้วอบรมวิชาชีพ 500 ทุน    

ใบเสร็จถูกต้อง-ให้คู ่สมรสหรือบุตรเข้าอบรมได้
สมาชิกละ 1 ทุน ๆ ละ 800 บาท

ยื ่นใบสมัครตั ้งแต่วันนี ้ – 30 ตุลาคม 2552
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่ www.025798899.com 

กรณีสมาชิก ท่านใดที่เปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล 

ขอให้ท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงมายังสหกรณ์ 

เพื่อให้ชื่อในบัญชีตรงกับทางสหกรณ์ และ

ธนาคารของท่านด้วยเพื่อข้อมูลจะได้อัพเดท 

เป็นปัจจุบัน

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกทุกท่าน
ประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปี 2552
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ผลการดำาเนินงาน
รายการ 31 มีนาคม 2552 30 เมษายน 2552

จำานวนสมาชิก 13,125 13,124

จำานวนสมาชิกสมทบ 3,311 3,349

สินทรัพย์รวม 6,450,206,181.34 6,509,257,620.25

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  34,369,503.84  100,238,576.66 

เงินลงทุนระยะส้ัน 62,217,176.33 30,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน  51,942,008.84    53,006,402.13 

ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 4,389,378,551.73 4,411,645,426.49 

ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ  704,299,893.42  706,368,167.79 

เงินลงทุนระยะยาว 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 

สินทรัพย์อ่ืน    7,999,047.18  7,999,047.18 

หน้ีสินรวม 3,785,321,009.23 3,804,142,558.66

เงินกู้ยืม 1,025,000,000.00 1,000,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 378,121,030.47 371,464,483.49

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 35,036,272.60 34,630,782.53

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 1,676,552,976.74 1,702,479,566.65

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 349,377,177.95 357,402,726.03

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 188,632,291.65 201,450,101.92

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 37,563,616.48 41,323,312.80

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 4,054,535.37 3,422,935.37

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 65,713,752.41 65,929,382.79

เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน 375,000.00 375,000.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 8,247,353.21 8,646,551.74

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 207,950.23 211,554.29

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 669,847.25 669,847.25

หน้ีสินอ่ืน 15,769,204.87 16,136,313.80

ทุนของสหกรณ์ 2,615,923,952.74 2,634,283,342.74

ทุนเรือนหุ้น 2,362,458,650.00 2,380,964,640.00

ทุนสำารอง 154,662,366.88 154,662,366.88

ทุนสะสม 98,802,935.86 98,656,335.86

รายได้ 87,243,380.30 120,109,536.77

ดอกเบ้ียเงินกู้สมาชิก 83,790,764.87 111,920,501.61

ผลตอบแทนจากการลงทุน 3,184,552.01 7,819,771.74

รายได้อ่ืนๆ 268,063.42 369,263.42

ค่าใช้จ่าย 38,282,160.93 49,277,817.92

ดอกเบ้ียจ่าย 30,445,021.11 39,453,556.13

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 7,837,139.82 9,824,261.79

กำาไรสุทธิ 48,961,219.37 70,831,718.85

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) ร้อยละ เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) ร้อยละ

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75 ฉุกเฉิน 6.80

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75 สามัญทั่วไป 6.80

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00 สามัญเพื่อการศึกษา 4.10

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.50 สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.85

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50 สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 6.05

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 6.05

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่ 3) 6.05

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6.05

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.80

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 6.10

ยื่นใบสมัครทุนการศึกษาก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 
2552 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของบุตรสมาชิกสหกรณ์ โดย
ผู้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำากัด (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) ที่กำาลังศึกษาอยู่ อายุไม่ต่ำากว่า 
3 ปี (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2551) และไม่เกิน 25 ปี 
บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2551) สมาชิก 1 คน 
ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน สมาชิกทุกคน 
มีโอกาสส่งบุตรที่อยู่ในวัยการศึกษา สมัครและมีสิทธิ์ได้รับทุน 
ทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ 

•	ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุกระดับชั้นการศึกษา 
ตั้งแต่อนุบาล – ปริญญาตรี ทุนละ 500 บาท

•	ทุนประเภทเรียนดี ระดับชั้นประถมศึกษา – 
มัธยมศึกษา มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และ
ระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 
ขึ้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.025798899.com 
ประกาศผล 25 ส.ค. 2552 และในปีนี้ เมื่อประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษา
ทุกประเภท เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับ
สหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสามารถเบิกถอนได้ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM 
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ติดตามรายละเอียด 
ได้ตามประกาศจาก  www.025798899.com

     กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับมุมนี้มีรางวัล ใครช่าง

สังเกต ก็รับรางวัลกันไปเลย สำาหรับคำาถามฉบับนี้เอาใจ

สมาชิกโดยเฉพาะ เพียงท่านเขียนแนะนำากันเข้ามาว่า  

อยากให้มีคอลัมน์เก่ียวกับเร่ืองใดบ้างในวารสาร ส่งคำาแนะนำา 

มาได้ที่ E-mail : forestcoop@gmail.com รับเสื้อยืดเนื้อดี

จำานวน 3 รางวัลไปเลย

เฉลยคำาถามฉบับที่แล้ว

สหกรณ์ใดเป็นสหกรณ์แห่งแรกของไทย 

คำาตอบ สหกรณ์วัดจันทร์

รายชื่อผู้โชคดี

คุณ ศศิขัณฑ์ เสือขำา, คุณบุษกริน นิติวงศ์, คุณมาลี เส็งมี  

สหกรณ์จะจัดส่งรางวัลไปให้ถึงบ้านตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้

กับสหกรณ์

ต่อจากปก        

มุมนี้มีรางวัล

รีบส่งใบสมัครทุนการศึกษา 
ปี 2552 กันเข้ามา

ของดีๆ แบบนี้เจอกันเพียงปีละครั้ง
ทุนส่งเสริมการศึกษาทุนละ 500 บาท

เรียนดีอีก 155 ทุนๆ ละ 1,500 – 3,000 บาท
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เดือนกันยายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาสำาคัญสำาหรับ

ผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการเกษียณอายุ

ราชการ ถ้าเปรียบชีวิตเหมือน “รถไฟ” ที่บรรทุกของหนัก

มาเต็มโบกี้ เมื่อสิ้นสุดสถานีปลายทางก็ขนของลงหมด เช่นกัน 

คนวัยเกษียณ ชีวิตที่ทำ�ง�น แบกภ�ระต่�งๆ ม�ตลอดเวล� 

เมื่อมาถึงช่วงชีวิตวัยชราก็ต้องปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกเสีย 

แล้วก็เติมเต็มคว�มว่�งท่ีเกิดข้ึนด้วยคว�มดี “แม้จะเกษียณอ�ยุ 

ก�รทำ�ง�นไปแล้ว แต่คว�มรู้คว�มส�ม�รถไม่ได้เกษียณ 

ไปกับตัว”  

โครงการสำาหรับผู้เกษียณอายุราชการ เป็นการ

สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีสำาหรับผู้ที่เกษียณ ระหว่าง

ข้าราชการ ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการในปี 2552 

และเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์

ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับหลังเกษียณ  

สหกรณ์ได้จัดเตรียมโปรแกรมพิเศษ ท่องอยุธยา

ล่องเรือ พักรีสอร์ทหรูโรงแรม วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น 

รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 25 – 26 

กรกฎาคม 2552 สำาหรับสมาชิกฟรีตลอดรายการ คู่สมรส

หรือผู้ติดตามของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเพียงท่านละ 

1,500 บาท ต่อท่านโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “สุขภาพดี อายุยืนยาว 

อยู่อย่างไรให้มีความสุขหลังเกษียณ” โดยผู้เชี่ยวชาญ

จากโรงพยาบาลอยุธยา และบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

สำาหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ โดยนายวิชิต สนธิวณิช 

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด และไม่พลาด 

ที่จะล่องเรือรับประทานอาหารเย็น รำาลึกถึงความหลังกัน

อย่างสนุกสนาน รอบเกาะกรุงศรีอยุธยา

ณ โรงแรม วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เก็บตกกับความประทับใจของผู้เกษียณปี 2551

นายทองสุข พานทอง
“อดีตผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ 

สำานักบริหารงานกลาง กรมอุทยาน

แห่งชาติฯ”
 “ผมได้เห็นการพัฒนาของสหกรณ์ 

ซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สหกรณ์มีความ

สามัคคีกันมาก เป็นหน่วยเชื่อมความสัมพันธ์

ให้ทำากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เปรียบเสมือนเป็น

แหล่งรวมสมาชิกให้แต่ละคนได้เจอกัน ไม่ว่าจะเป็นการฝาก – ถอน – กู้เงิน สมาชิก

ก็จะมาพบปะกัน ณ ที่แห่งนี้ และกิจกรรมที่สหกรณ์ได้จัดขึ้นสำาหรับผู้เกษียณอายุ

ราชการ ผมไปเมื่อปีที่แล้ว สนุกและประทับใจมากครับ ได้ทั้งความรู้ว่าจะ

ใช้ชีวิตหลังจากวัยเกษียณอย่างไรให้มีคุณภาพ และสิทธิประโยชน์ที่สหกรณ์ 

มอบให้กับผู้เกษียณ สำาหรับคนที่จะเกษียณในปีนี้ ไม่อยากให้พลาดครับ”

นายวรรธนะ แสงโสดา  
“อดีตผู้อำานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 

ที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”
“รู้สึกดีครับที่ได้มีโอกาสไปกับโครงการเกษียณ

อายุราชการเมื่อปีที่แล้ว ได้รับประโยชน์และความเข้าใจ

ต่างๆมากมายในส่วนของสวัสดิการที่สหกรณ์ออมทรัพย์

มอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และดีใจที่สหกรณ์

ยังเห็นคุณค่าของผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วครับ”

นางวารุณี โฉมกลั่น  
“อดีตเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช”
“รู้สึกประทับใจกับการทำางานของสหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ ทำาให้ได้รับสิ่งดีๆ กลับมามาก ไม่ว่า 

จะเป็นความรู้ที่ได้รับต่างๆ เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นๆ

ได้อีกเยอะเลย ใครที่จะเกษียณปีนี้ ขอให้ทุกท่าน

มีความสุขใจตลอดไปค่ะ”

ต่อให้ร่างกายและอายุบ่งบอกว่าเพิ่มขึ้นมากแค่ไหน แต่ถ้า

หัวใจเข้มแข็งและเต็มไปด้วยพลังความดี ความสุขก็อยู่ไม่ไกล

เช่นกัน ได้เห็นรอยยิ้มเปื้อนบนใบหน้า ได้เห็นความสุขเบ่งบาน 

ไปทั่วทุกหย่อมหญ้าเป็นความสุขที่ทีมงานตื้นตันใจเสมอมา...

เปิดรับสมัครแล้ว ท่องอยุธยา
เฉพาะผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2552

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552
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คำาโบราณที่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ยังคงเป็นความจริงอยู่จนทุกวันนี้ แม้ว่าเทคนิควิทยา
การทางการแพทย์พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง แต่กลับพบว่าคนเราเจ็บป่วยง่ายกว่าที่เคย ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยี
ทำาให้มนุษย์ห่างไกลไปจากธรรมชาตินั่นเอง ทางที่ดีเราควรรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง เพราะอุบัติเหตุ คือ
เหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และชีวิตของคนก็มักจะตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนเสมอ เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก  
สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่�ไม ้จำ�กดั ไดเ้ลง็เหน็ถงึหลกัประกนัคว�มมัน่คในก�รดำ�เนนิชวีติของสม�ชกิ และครอบครวั จงึอย�ก
จะบอกสิ่งดีๆให้กับสม�ชิก เพื่อสร้�งคว�มอุ่นใจให้กับครอบครัว และเป็นท�งเลือกให้กับสม�ชิกที่ได้เลือกทำ�ประกันชีวิต 
ในวงเงินคุ้มครองที่ม�กขึ้น 

โดยสหกรณ์ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การทำาประกันชีวิตกลุ่มตามวงเงินกู้ของสมาชิกดังนี้

และสหกรณ์เห็นว่าเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการขอกู้เงินสามัญ หากในอนาคตท่านอาจมีความจำาเป็นต้องขอกู้เงินกับสหกรณ์ โดยหาก

ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม อัตราเบี้ยประกัน 270 บาท วงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตกรณีเสียชีวิตทั่วไป จำานวน 500,000 

บาท เสียชีวิตอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท เมื่อท่านสมาชิกประสงค์จะยื่นขอกู้เงินสามัญทุกประเภทวงเงินกู้รวมแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ขา้งตน้ สหกรณจ์ะปรบัเปลีย่นโครงการประกนัชวีติใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑโ์ดยอตัโนมตั ิโดยทีท่า่นไมต่อ้งกรอกแบบฟอรม์คำาขอทำาประกนัใหม ่

และแถลงสุขภาพ ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการถูกบอกล้างกรมธรรม์ หากบริษัทตรวจสอบพบว่าท่านแถลงสุขภาพเป็นเท็จ ท่านจะต้องเปลี่ยนไป

ทำาประกันคุ้มครองหนี้รายบุคคลซึ่งจะเสียค่าเบี้ยประกันเป็นรายปีในอัตราที่สูง

เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก เป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงให้
ชีวิต สหกรณ์จึงอยากให้ท่านปรับเปลี่ยนโครงการประกันชีวิตกลุ่มจากโครงการเดิม 
เป็น โครงการประกันชีวิตกลุ่มอัตราเบี้ยประกันเดือนละ 270 บาท โดย

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มใบคำาขอเอาประกันชีวิต พร้อมแนบสำาเนาบัตร

ประชาชน จำานวน 1 ฉบับ ส่งถึงสหกรณ์ การปรับเปลี่ยนโครงการประกันชีวิต

กลุ่มดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิก  

ข้อดีของการทำาประกันชีวิตกลุ่ม 
เบี้ยประกัน 270 บาท

1. เมื่อสมาชิกยื่นกู้เกินกว่า 510,000 บาท 

 ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มทำาประกันใหม่

2. ซื้อเวลาเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง

 ของชีวิตและครอบครัว

3. หาผู้ค้ำาประกันง่ายเมื่อมีหลักประกันในชีวิต

 ที่มั่นคง

4. สะดวก รวดเร็วในการทำาเรื่องขอกู้

5. ลดความเสี่ยงในการถูกบอกล้างกรมธรรม์

วันนี้สมาชิกได้ตรวจสอบ
แผนประกันชีวิตกลุ่มแล้วเหรอยัง?

เบี้ยประกัน 270 บาท ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด
เพิ่มทุนประกันจากกรมธรรม์เดิม ทำาได้ไม่ยาก.. 

วงเงินกู้สามัญทุกประเภทรวม  /  หน่วย :บาท เสียชีวิตทั่วไป อุบัติเหตุ เบี้ยประกัน/คน/เดือน

-  เกินกว่า 300,000 ไม่เกิน 510,000
-  เกินกว่า 510,000 ไม่เกิน 710,000 
-  เกินกว่า 710,000 ไม่เกิน 800,000 

500,000
700,000
800,000

1,000,000
1,400,000
1,600,000

270
400
470

โดย : แว่นขยาย

สวัสดิการครอบครัว

ท่านประกันแผนไหน 
ตรวจสอบได้

ผ่านสหกรณ์ออนไลน์
วันนี้ ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตรายเดือนผ่านระบบ 

“สหกรณ์ออนไลน์” www.025798899.com ซึ่งเมื่อทราบค่าเบี้ยประกันรายเดือนแล้ว ก็จะทำาให้ท่าน
ทราบว่าท่านประกันอยู่แผนใด ผลประโยชน์คุ้มครองเท่าไหร่ หากต้องการเปลี่ยนแปลงไปแผนประกัน 
270 โปรดยื่นคำาขอต่อสหกรณ์ สำาหรับสมาชิกสมทบหรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก สามารถตรวจ
สอบการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตได้ตามรายการหักเบี้ยประกันจากเงินเดือน โดยเข้าสู่ระบบชื่อผู้ใช้และ 
รหัสผ่านของสมาชิกหลัก เว้นแต่กรณีหักเบี้ยจากบัญชีเงินฝากโปรดตรวจสอบจากชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
ของสมาชิกสมทบนั้นเอง

 ยังไม่สายที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพใหม่เพราะการอยู่อย่างสุขกาย สบายใจ ปราศจากโรคภัย เป็นสิ่งวิเศษที่สุด 
มอบหลักประกันชีวิตที ่ดี เป็นของขวัญให้แก่คนในครอบครัวกันดีกว่า จริงมั ้ยคะ
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ยินดีด้วยกับสมาชิกสังกัดสำานักปลัด
กระทรวงฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นกู้

เงิน ภายใน 3 ชั่วโมง สหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยน

แบบฟอร์มบันทึก เพิ่ ม เติมแนบท้ ายสัญญา

ค้ำาประกันเงินกู้สามัญ (เฉพาะการค้ำาประกัน

สมาชิกที่สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ดังนั้นขอให้สมาชิก

สำานักงานปลัดกระทรวงฯจัดทำาบันทึกเพิ่มเติม

แนบท้ายสัญญาค้ำาประกันเงินกู้สามัญ เริ่มใช้

ฟอร์มใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถกรอก

แบบฟอร์มใหม่ และยื่นเรื่องที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จำากัด โดยแนบบันทึกเพิ่มเติม

แนบท้ายบันทึกฟอร์มใหม่ของสหกรณ์ ท่าน

ก็สามารถรับเงินกู้ได้เลย ภายใน 3 ชั่วโมง

เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 

www.025798899.com

วันที่........................................................

ตามที่นาย/นาง/นางสาว ................................................................................

สมาชิกเลขที่........................ ได้ยื่นขอกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด โดยข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นผู้ค้ำาประกันเงินกู้ นั้น  

1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าผู้กู้มิได้กู้เงินจากธนาคารออมสินตามโครงการสินเชื่อ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ

2. หากปรากฏว่าผู้กู้ได้รับอนุมัติเงินกู้จากสหกรณ์ฯ แล้ว และต่อมาภายหลัง

ไปกู้เงินจากธนาคารออมสินตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ

พลเรือนสามัญอีก หรือผู้กู้ไปกู้เงินและตกลงยินยอมกับสถาบันการเงินอื่นโดย 

ให้หักเงินได้รายเดือนเป็นลำาดับก่อนการหักเงินของสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ 

สหกรณ์ฯ ดำาเนินการ ดังนี้

 2.1 หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อชำาระหนี้ร่วมกับผู้กู้ในเดือน 

ถัดไปทันที โดยให้หักเงินเป็นจำานวนสูงสุดเท่าที่จะมีเงินได้รายเดือนเหลือให้หัก

 2.2 ระงับเงินกู้ทุกประเภทของข้าพเจ้า จนกว่าผู้กู้จะชำาระหนี้ที่มีอยู่ต่อ

สหกรณ์ฯ ครบถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........................................ผู้ค้ำาประกัน 

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

ลงชื่อ..........................................ผู้ค้ำาประกัน 

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

ลงชื่อ..........................................ผู้ค้ำาประกัน 

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

ลงชื่อ..........................................ผู้ค้ำาประกัน 

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

ลงชื่อ..........................................ผู้ค้ำาประกัน 

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

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาค้ำาประกันเงินกู้สามัญ
(เฉพาะการค้ำาประกันสมาชิกที่สังกัดสำานักงานปลัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ข่าวด ี!!    

เงินกู้สามัญ 3 ชม.ได้
ช่วยลดขั้นตอนสำาหรับสมาชิก
สำานักงานปลัดกระทรวงฯ

แต่ต้องใช้แบบฟอร์มคํ้าประกันใหม ่!!

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ฝากรายเดือน 100 – 3,000 บาท ดอกเบี้ยสูง
ฝากครบ 6 เดือน ร่วมลุ้นรางวัล 5 หมื่นบาท 

ปีละ 2 ครั้ง
 ทางสหกรณ์จะมอบโชคดีๆ แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่

สมาชิกที่ฝากรายเดือนครบ 6 เดือน  ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 

50,000 บาท (รวม 100,000 บาท) และจะจับรางวัล

ทุกวันที่ 28 กันยายน วันก่อตั้งสหกรณ์ของทุกปี และ

วันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดย

เงินรางวัลจะนำาฝากเข้าบัญชีที่ได้รับรางวัลดังกล่าว)

สำาหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

ชีวิตพอเพียง ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 4.50 % 

สามารถมาเปิดบัญชีได้ที่สหกรณ์ และมาร่วม 

ลุ้นรางวัลด้วยกัน ผู้โชคดีคนนั้นอาจเป็นคุณ 

คำายืนยันของผู้กู้

ตามที่ข้าพเจ้าผู้ขอกู้เงินกับสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้ทำาบันทึก

ข้อตกลงและหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้น

สังกัด หักเงินเดือน ค่าจ้างประจำา ค่าตอบแทน 

บำาเหน็จ บำานาญ ณ ที่จ่ายให้กับสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ไว้แล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอสรุปข้อยืนยัน ดังนี้

1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ไม่ขอกู้เงิน 

จากธนาคารออมสินตามโครงการสินเชื่อ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือน

สามัญ หรือตกลงยินยอมกับสถาบันการเงิน

อื่นใด เพื่อให้หักเงินได้รายเดือนเป็นลำาดับ

ก่อนการหักเงินของสหกรณ์

2. ข้าพเจ้าขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำากัด หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใด 

ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการเพื่อ

ชำาระหนี้ เงินกู้หรืออื่นๆ เป็นลำาดับแรก 

ตลอดไป หลังจากหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

เงินกองทุนบำา เหน็จบำานาญข้าราชการ 

(กบข.) หรือเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

สำาหรับลูกจ้างประจำา (กสจ.) แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ...........................................ผู้กู้

  (.........................................)
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด ศึกษางาน
นางณัฐกาสรณ์ รอดระรัง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นำาคณะเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ ศึกษาดูงาน เมื่อวันพฤหัสที่ 

28 พฤษภาคม 2552 เกี่ยวกับระบบสวัสดิการสมาชิก และการให้บริการฝากและถอน ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ 

โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุปผลการดำาเนินงานสหกรณ์

เยี่ยมชมงานสหกรณ์

ร่วมแสดงความยินดี กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร
เนื่องในวันครบรอบ 34 ปีแห่งการก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด โดย นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์  

ประธานกรรมการดำาเนินการ และคณะกรรมการ ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมวิชาการเกษตร จำากัด เนื่องในวันครบรอบ 34 ปี ภายในงานได้มีการทำาบุญเลี้ยงพระ โดยมีคุณประสาท เกศวพิทักษ์  

รองประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบกระเช้า และสหกรณ์ภาคีบางเขน ต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยเช่นกัน
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ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด  โทร. 0-2903-8257-9

ปัจจุบันนี ้ ความอยากที ่ไม่มีที ่ประมาณของคนนั้น ทำาให้เป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ 

ไม่รู ้จักพอทั้งที ่ได้ในสิ ่งที ่ต้องการแล้ว ก็น่าจะมีความสุข แต่เพราะความโลภจึงทำาให้ตนเอง

เดือดร้อน กระเสือกกระสน ดิ ้นรนแสวงหา เมื ่อไม่ได้สมใจ ก็เกิดความเศร้าเสียใจ ตรอมใจ 

เป็นบ้า เป็นใบ้ก็มี หนักเข้าก็เป็นไข้ใจอย่างรุนแรง ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะความไม่สมอยาก 

ก็มี แต่ขอบอกว่า เรามียารักษา ขนานเยี ่ยม ใครได้นำาไปใช้แล้วขอบอกว่าดีนักแล

เพียงแค่ยินดี ในสิ่ งที ่ตนได้  พอใจในสิ่ งที ่ตนมี  เป็นยาแก้ความโลภได้ดี

ที ่สุด คือ รู ้จักการแสวงด้วยหนทางที ่ชอบอยู่ในกรอบของศีลธรรม ยับยั ้งชั ่งใจให้รู ้

ประมาณในการแสวงหา รวมถึงการใช้จ่าย ก็ให้อยู ่ระดับที ่พอเหมาะพอสมกับการได้มา  

ก็จะสามารถช่วยรักษาโรคของความโลภมากอยากได้ให้ผ่อนคลายและหายไปในที่สุด 

ท้ายเล่ม

  By : Happy mind แค่พลิกมุมคิด ชีวิตก็เปลี่ยน


