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วารสารสหกรณปาไม

ขณะนี้ผลงานกอสราง ณ วันที่  15 

ม.ค.53 มีความคืบหนาอยางตอเนื่อง

ประมาณ 24% ตัวอาคารแลวเสร็จ

ปลายป 2553
อานตอหนา 2

ความกาวหนาการกอสรางอาคาร
สํานักงานสอ.ปม.

การประกันชีวิตกับสอ.ปม.เพื่อความมั่นคงของชีวิต…
ทําไม?..บริษัทประกันชีวิต จึงปฏิเสธการจายเงินสินไหมทดแทน

หาคําตอบไดหนา 6

ผลการดําเนินงานจากขอเสนอแนะ
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2552

ตามที่ผูแทนสมาชิกไดใหขอเสนอแนะ

ในที่ประชุมใหญสามัญ 2552 เมื่อวันที่ 

7-8 ก.พ.52 มีผลในทางปฏิบัติแลว

อานตอหนา 2

2 วิธีตรวจสอบยอดเงิน
ปนผล – เฉลี่ยคืน

 โทร.025798899 www.025798899.com

 เลขที่สมาชิก-รหัสผาน Username - password

 กด 6 คลิกเขาสูระบบ
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แบบอยางใชชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”

ซื่อสัตย-อดออม-เอื้ออาทรตอผูอื่น
ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อภายใน 30 เมษายน 2553

                                                 อานตอหนา 4

นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน

เปดงานวันคุมครองสัตวปาแหงชาติและสอ.ปม.

รวมจัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 25-26 ธ.ค.2552

                                  อานตอหนา 4

เ อ า ชน ะ คว ามจน 
ดวยเคล็ดไมลับการออม..

วันคุมครองสัตวปาแหงชาติ 2552

   อานตอหนา 8
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ความกาวหนาการสรางอาคาร
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
         

     

         

วันที่ 27 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญ อนุมัติใหกอสราง

อาคารสอ.ปม. จํานวน 4 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 3,550 

ตารางเมตร มีหองประชุมขนาดใหญ จุได 350 คน โดยพื้นที่

กอสรางไดรับอนุญาตจากกรมปาไม ใหใชที่ดินราชพัสดุบริเวณ

พื้นที่สระนํ้า รวมเนื้อที่ 1 ไร 2 งาน 67 ตารางวา เพื่อกอสราง

อาคารประหยัดพลังงาน สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

ตอมาในวันที่  30 กรกฎาคม 2552 ไดมีพิธีลงนามสัญญา

การกอสรางอาคาร กับบริษัท เอส.อินเตอรแอนด แอสโซซิเอทส 

จํากัด วงเงิน 69 ลานบาท  และสอ.ปม.จัดใหมีพิธีวางศิลาฤกษ

อาคารสํานักงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552  

สรุปความกาวหนาการกอสราง ซึ่งเริ่มดําเนินการกอสราง

ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 

สรุปดังนี้ 

• ดําเนินการปรับพ้ืนท่ีและยายระบบไฟฟาเรียบรอยแลว

• ดําเนินการตอกเสาเข็มแลวเสร็จ 

• หลอคอนกรีตฐานราก 

• หลอคอนกรีตคานสําเร็จรูป (Pre – Cast) ชั้น 1 

• ทําการเทคาน  (Pre – Cast) บางสวน

อนึ่ง การดําเนินงานกอสราง เปนไปดวยความเรียบรอย

โดยระยะเวลาการกอสรางชากวากําหนดประมาณ 16 วัน 

(เนื่องจากการยายระบบไฟฟา) ซึ่งปจจุบันทางบริษัทไดปรับ

แผนการกอสรางใหมเพื่อใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาที่วางไว 

สามารถดูความคืบหนาการกอสรางอาคารสอ.ปม.ไดจาก

เว็บไซต www.025798899.com

จากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2552 ไดให

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ สอ.ปม.ชุดที่ 32 เพื่อใหนําขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะดังกลาว ไปพิจารณาหาแนวทางดําเนินการ

ใหเปนประโยชนแกสมาชิก ทางคณะกรรมการดําเนินการ

จึงไดนําขอเสนอดังกลาวไปดําเนินการแลว โดยมี

รายละเอียดในหนังสือเอกสารประกอบการประชุมใหญ

สามัญประจําป 2553 ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2553 

         ดังนั้น เพื่อใหสมาชิกทราบถึงขอเสนอแนะและ

ผลการดําเนินงานของสอ.ปม. ในปที่ผานมา จึงขอนําขอเสนอแนะบางสวนที่สําคัญ 

มาแจงใหแกสมาชิกไดทราบดังนี้

ลําดับ ขอเสนอแนะ สรุปผลการดําเนินงาน

1. ในการถอนเงินกูของสหกรณจากบัตร ATM 
ควรถอนไดมากกวาวันละ 50,000 บาท หรือ
ควรใชบัญชีออมทรัพย ถอนจากธนาคารใด
ก็ได หรือใชบัญชีเงินฝากที่คูกับบัตร ATM 
เปดบัญชีรับเงินกูของสมาชิก

   ปจจุบันการถอนเงินสหกรณจากบัตร ATM 
ของธนาคาร สามารถถอนเงินไดสูงสุด วันละ 
200,000 บาท โดยแบงเปน 
1. บัตร ATM กรุงไทย สูงสุดวันละ 150,000 

บาท 
2. บัตร ATM ไทยพาณิชย สูงสุดวันละ 

50,000 บาท
สําหรับการใชสมุดบัญชีออมทรัพยสหกรณ 
เบิกเงินจากธนาคาร ไมสามารถดําเนินการได

    2. 2.1 อยากใหทําเสื้อยืดสําหรับสมาชิกสหกรณ
ทุกทาน ไวสําหรับเปนที่ระลึกวันเกิดสหกรณ
2.2 เพื่อเปนการประชาสัมพันธสหกรณ เห็น
ควรจัดทําเสื้อยืดที่มีโลโกสหกรณ มอบเปน
ของขวัญ (อาจเปนวันเกิด) ใหกับมวลสมาชิก 
(ปากกามูลคานอยไปนิด)  

    ในป 2552 สหกรณไดจัดทําเสื้อโปโล
สีชมพู แจกเปนที่ระลึกสําหรับสมาชิกทุกทาน 
เพื่อรวมใจใสเสื้อสีชมพู ถวายพระพรพอของ
แผนดิน
    สําหรับราคาเสื้อโปโลสีชมพูในครั้งนี้ ราคา
ตัวละ 109 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม      
    ในป 2553 ไดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดทํา
ของที่ระลึกใหกับสมาชิกทุกคน

     3.   ควรชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ผลการ
ประชุมหารือ เรื่อง ลดผลกระทบที่สหกรณ
ออมทรัพยของสวนราชการไดรับจาก 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ วันที่ 
18 ก.ย.51 ณ สํานักงานก.พ.ดังนี้
- สหกรณมีแนวทางแกไขอยางไร 

เนื่องจากมวลสมาชิก จะหันไปใชบริการ
ของธนาคารออมสิน

- อัตราดอกเบี้ย จํานวนงวด และ
- เงินคางวด ระหวางสหกรณกับธนาคาร

ออมสิน มีความแตกตาง (เดน - ดอย) 
อยางไร

  1.ไดดําเนินการปรับปรุง จํานวนเงินกูสามัญ
ที่เหมาะสมใหแกสมาชิกแลว โดยขยายวงเงิน
กูสูงสุด ถึง 2,000,000 บาท และขยายระยะ
เวลาการผอนชําระ เปน 144 งวด 
  2. มีรายละเอียดลงในวารสารสหกรณ
เดือน ธ.ค. 2552 

     4.   อยากใหแกปญหาเรื่องการอนุมัติเงินกู ของ
สํานักงานทสจ. ที่จะตองสงเอกสาร
ไปตรวจสอบ เพราะเปนการลาชามาก 

   ปจจุบัน สหกรณไดลดขั้นตอน และสามารถ
กูไดเหมือนสมาชิกทุกหนวยงานแลว

    5.   สมาชิกที่ไมมีครอบครัว หรือมีครอบครัว
แตไมมีบุตร การใหเงินบํารุงการศึกษาของ
บุตร จะไมไดรับเงินในสวนนี้ ควรมีแนวทาง
ทําอยางไรที่จะใหสมาชิกทุกคน ไดรับเงิน
เทาเทียมกัน 

  สหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยการใชทุน
สวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไมมีบุตร หรือเปน
โสดแลว โดยไดรับสวัสดิการทานละ 3,000 บาท
และตองมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 
15 ป และมีอายุ 50 ปขึ้นไป

     6.  ควรเชิดชูเกียรติของสมาชิก   สหกรณไดจัดทําโครงการ “คนดีศรีสหกรณ” 
ประจําป 2553 แลว  สามารถดูรายละเอียด
ไดจากวารสารสหกรณเดือน ธ.ค.2552 หรือ
ทางเว็บไซตสหกรณ

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2552

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2552



3

ดิฉันไดรับคําถามจากสมาชิกหลายทานวา เงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนนั้น คืออะไรและมีวิธีคิดคํานวณอยางไร เนื่องในวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป ก็เปนเวลาดีๆ ที่สหกรณจะจายเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนใหกับทานสมาชิก วันนี้เรามีคําตอบมาฝากทาน
สมาชิกกันคะ

เงินปนผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจํานวนเงินคาหุนจาก
สมาชิก ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการสง คูณดวยอัตรา
เงินปนผลในปนั้น ๆ 

ตัวอยางนายหนึ่ง มีทุนเรือนหุนถึง 31 ธันวาคม ปที่ผานมา 
(ป2551) เปนเงิน 70,000 บาท และนายหนึ่ง ถือหุนเดือนละ 1,000 
ทุกเดือนของป  2552 ในสิ้นป  นายหนึ่งจะได เงินปนผล ดังนี้  
(สหกรณจายเงินปนผล 5.50%)                   
  

หนวย: บาท

      วันที่ หุน    วิธีคํานวณปนผล 5.50%   เงินปนผล

31 ธ.ค. 2551   70,000 70,000 x 5.50/100 x 12/12        3,850

31 ม.ค. 2552     1,000   1,000 x 5.50/100 x 11/12         50.41

28 ก.พ. 2552     1,000   1,000 x 5.50/100 x 10/12        45.83

31 มี.ค. 2552     1,000   1,000 x 5.50 /100 x 9/12       41.25

30 เม.ย.2552     1,000   1,000 x 5.50/100 x 8/12        36.66

31 พ.ค. 2552     1,000   1,000 x 5.50 /100 x 7/12        32.08

30 มิ.ย. 2552     1,000    1,000 x 5.50/100 x 6/12        27.50

31 ก.ค. 2552     1,000   1,000 x 5.50 /100 x 5/12        22.91

31 ส.ค. 2552     1,000   1,000 x 5.50/100 x 4/12        18.33

30 ก.ย. 2552     1,000   1,000 x 5.50 /100 x 3/12        13.75

31 ต.ค. 2552     1,000    1,000 x 5.50/100 x 2/12          9.16

30 พ.ย. 2552     1,000   1,000 x 5.50/100 x 1/12          4.58

31 ธ.ค. 2552     1,000   1,000 x 5.50/100 x 0/12          0.00

รวม    82,000 หุนรายเดือน x 5.50% x เวลา    4,152.46

รวม 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2552 นายหนึ่งไดเงินปนผล 4,152.46

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จายคืนใหกับสมาชิกผูจายดอกเบี้ย
เงินกูที่สมาชิกจายใหแกสหกรณ ตั้งแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
ในปเดียวกัน คูณดวยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ กําหนดไวในแตละป 
สมาชิกที่มิไดกูเงินใด ๆ กับสหกรณเลย จะไดรับเฉพาะสวนของ
เงินปนผลตามหุน แตไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน

ตัวอยาง นายหนึ่ง
กูเงินสหกรณประเภทตางๆ นายหนึ่ง  ชําระดอกเบี้ยเงินกู

ใหแกสหกรณทั้งป โดยสหกรณจะตองคํานวณจากดอกเบี้ยเงินกูทุก
ประเภทที่สมาชิกมีอยู (ซึ่งอัตราดอกเบี้ยแตกตางกัน) ตามที่สมาชิก
จายจริงแลวนํามารวมกัน และหากที่ประชุมใหญมีมติใหจายเฉลี่ยคืน
รอยละ 15 ดังนั้น จํานวนเงินเฉลี่ยคืนของนายหนึ่ง คํานว ณไดดังนี้

หนวย : บาท

ประเภทเงินกู ดอกเบี้ยทั้งป วิธีคํานวณเฉลี่ยคืน 
15 %

เงินเฉลี่ยคืน

1. เงินกูฉุกเฉิน   5,512.60 5,512.60 x 15 /100   826.89

2. เงินกูสามัญ

ทั่วไป

18,521.10 18,521.10 x 15 /100 2,778.16

3. เงินกูสามัญ

เพื่อการศึกษา

 2,463.25 2,463.25 x 15 /100   369.48

4. เงินกูสามัญ

อาชีพเสริม

 3,673.45 3,673.45 x 15 /100   551.01

รวม 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552 

นายหนึ่ง. ไดเงินเฉลี่ยคืน     

4,525.54

ตอบ 3. เงินปนผล + เงินเฉลี่ยคืน

กรณีนายหนึ่ง เมื่อรวมเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแลวจะเห็นวา 

นายหนึ่ง ไดรับเงินจํานวนเงิน

=  เงินปนผล + เงินเฉลี่ยคืน

=  4,152.46 + 4,525.54

=  8,678 บาท

หากที่ประชุมใหญสามัญประจําปอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปแลว สมาชิกทุกทานจะสามารถเบิกเงินปนผลและเงิน

เฉลี่ยคืนในวันอาทิตยที่ 7 ก.พ. 2553 ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป 

โดยสหกรณจะ  โอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนเขาบัญชี

ออมทรัพย (สินมัธยัสถ) ซึ่งสมาชิกทุกทานมีกับสหกรณและสามารถ

เบิกถอนผานตู ATM ธนาคารไทยพาณิชยและธนาคารกรุงไทยได

ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห ไมมีวันหยุด สําหรับ

สมาชิกที่แจงโอนเงินปนผลเปนทุนเรือนหุน สหกรณจะโอนใหตั้งแต

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2553 เชนเดียวกัน

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2552

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2552

ทานทราบหรือไม วาเงินปนผล – เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร คํานวณอยางไร?

2 วิธีตรวจสอบยอด
ปนผล – เฉลี่ยคืน

โทร.025798899 www.025798899.com

 เลขที่สมาชิก-รหัสผาน Username - password

 กด 6 คลิกเขาสูระบบ

เร่ิมต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป
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ผลการดําเนินงาน
รายการ 30  พฤศจิกายน  2552 31  ธันวาคม  2552

จํานวนสมาชิก 13,050 13,057

จํานวนสมาชิกสมทบ 3,790 3,935

สินทรัพยรวม 7,256,508,228.26 7,390,075,747.74

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 118,589,620.52 85,759,515.62 

เงินลงทุนระยะสั้น 0.00 0.00 

ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 44,754,644.85 44,958,427.22 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ 5,077,275,135.89 5,225,289,333.67 

ลูกหนี้เงินกูพิเศษ 750,760,774.19 752,232,055.31 

เงินลงทุนระยะยาว 1,245,001,000.00 1,245,001,000.00 

เครื่องใชสํานักงาน 3,816,443.62 4,481,601.15 

สิทธิการใชซอฟทแวร - เครื่องบันทึกเวลา 17,309.59 17,003.84 

สิทธิการใชซอฟทแวร - ลิขสิทธิ์ 185,984.68 847,572.56 

สิทธิการใชซอฟทแวร - โปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป 0.00 10,488.52 

สิทธิประโยชนในการใชอาคาร - ระหวางกอสราง 6,296,469.34 10,150,953.62 

สิทธิการใชซอฟทแวร - ระบบสํารองขอมูล 0.00 572,856.77 

สิทธิการใชซอฟทแวร - ระบบฐานขอมูล 0.00 318,475.62 

สินทรัพยอื่น 9,810,845.58 20,436,463.84 

หนี้สินรวม 4,236,963,320.15 4,321,637,982.70

เงินกูยืม 950,000,000.00 995,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย 459,886,656.83 447,123,266.26

เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 39,752,008.29 40,125,479.33

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 1,912,604,297.69 1,929,769,537.58

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 504,563,345.56 516,078,106.64

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 254,289,788.11 264,966,085.37

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 75,889,948.55 74,654,831.16

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 4,283,585.71 14,910,029.43

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมวิชาการเกษตร  จํากัด 32,903.22 33,234.96

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กระทรวงพาณิชย  จํากัด 128,721.07 130,018.86

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมสงเสริมการเกษตร  จํากัด 23,543.85 23,781.22

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน 15,000.00 15,000.00

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 12,744,462.38 13,504,679.70

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 366,690.08 405,623.86

เงินรับฝากออมทรัพย(เงินรับประกันการทํางาน) 773,655.41 782,420.41

หนี้สินอื่น 21,608,713.40 24,115,887.92

ทุนของสหกรณ 2,800,308,959.45 2,828,460,709.45

ทุนเรือนหุน 2,553,441,540.00 2,581,822,990.00

ทุนสํารอง 154,685,539.38 154,685,539.38

ทุนสะสม 92,181,880.07 91,952,180.07

รายได 363,446,705.78 419,189,878.71

ดอกเบี้ยเงินกูสมาชิก 316,172,223.18 352,932,185.78

ผลตอบแทนจากการลงทุน 46,305,409.52 65,123,535.87

รายไดอื่นๆ 969,073.08 1,134,157.06

คาใชจาย 144,210,757.12 179,212,823.12

ดอกเบี้ยจาย 114,283,818.43 141,356,040.42

คาใชจายดําเนินการ 29,926,938.69 37,856,782.70

กําไรสุทธิ 219,235,948.66 239,977,055.59

เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) รอยละ/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.75

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.75

ออมทรัพยพิเศษ 4.00

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.50

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู (เริ่มวันที่  25  ธันวาคม   2552) รอยละ/ป

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.10

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.85

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 5.85

สามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 5.85

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย 4.10

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 5.85

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.50

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ป) 4.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปที่ 3หรือไมมีคงที่) 5.85

นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปดงานวันคุมครองสัตวปาแหงชาติ 
ระหวางวันที่ 25-26 ธันวาคม 2552 และเปดศูนยประสาน
งานชวยเหลือสัตวปาขึ้นอยางเปนทางการ ณ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช การจัดงานในคร้ังน้ีมีแนวคิดหลัก วา
“กาวยางกึ่งศตวรรษการอนุรักษสัตวปาไทย” โดยวัตถุประสงค
ของงานเพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ไดเขาใจถึงสถานการณของสัตวปาในประเทศไทย 
พรอมทั้ งรวมกันอนุรักษและปองกันมิ ใหสัตวปาเหลานี้
ถูกทําลาย บรรยากาศภายในงานมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และประชาชนใหความสนใจนิทรรศการ รวมกิจกรรมในแตละ
บูธ ชมการแสดงบนเวที และศึกษาสัตวปาที่หายากที่ไดนํามา
แสดงเปนจํานวนมาก

ในครั้งนี้สอ.ปม.ไดรวมจัดนิทรรศการ โดยใหรูจัก
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด และกิจกรรมที่สนับสนุน
ดานสังคม การจัดคายเยาวชนคนรักปา และคายครอบครัว
สหกรณสัมพันธ 

นิทรรศการวันคุมครองสัตวปาแหงชาติ 

ประจําป 2552

ณ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

นายสุวิทย คุณกิตติ  รมว.ทส. เปนประธานเปดงาน รวมดวย 
นายภิมุข สิมะโรจน ผช.รมว.ทส. นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 
ปลัด ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดีอส. การฝกสุนัขอาสา

พิทักษปา รุนที่ 2

นายภิมุข สิมะโรจน ผช.รมว.ทส.
รวมศึกษาสัตวปาหายากที่นํามา
แสดงในงาน

นํ้าผึ้ง ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท  
เยี่ยมชมบูธสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด

เหลาเยาวชนรวมเลนเกม
ภายในบูธอยางสนุกสนาน
พ ร อ ม ไ ด รั บ ค ว า ม รู แ ล ะ
ของรางวัลกลับไป
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โครงการ “คนดีศรีสหกรณ” มีวัตถุประสงคหลักใน

การยกยองเชิดชูสมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่ยึดมั่นในความ

ซื่อสัตยสุจริต  มีความเสียสละ และเสริมสราง ปลูกฝงจิตสํานึก 

คานิยมและเครงครัดในคุณความความดี ตามวิถีชีวิตแหง

ความพอเพียง 

โดยคุณสมบัติของ “คนดีศรีสหกรณ” ตองเปนสมาชิก/

สมาชิกสมทบที่ใชชีวิตอยางประหยัดอดออม อุทิศตนปฏิบัติ

หนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเทเสียสละ เปนคนที่ยึดมั่นในความ

ซื่อสัตย สุจริต และใชชีวิตพอเพียง และประพฤติตนในกรอบ

ศีลธรรมที่ดี 

ขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือ ผูมีคุณสมบัติคนดีศรีสหกรณ 

ภายใน 30 เมษายน 2553 สําหรับผูท่ีไดรางวัลจะไดรับโลเชิดชู

เกียรติและเข็มทองคําหนัก 2 บาท สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม

และดูรายละเอียดไดจาก www.025798899.com

ª‹ÇÂ¡Ñ¹¤Œ¹ËÒ “¤¹´ÕÈÃÕÊË¡Ã³�”
แบบอยางใชชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”
ซื่อสัตย-อดออม-เอื้ออาทรตอผูอื่น

มุมนี้มีรางวัล

ขออภัย วารสารฉบับที่ 115 แวนขยาย ไดลงขอมูล

ในสวนของครอบครัวสวัสดิการผิดพลาด ในประเด็น 3 

สิทธิ กูเงินดอกเบี้ยตํ่า  จึงขอแกไขขอมูลใหมดังตอไปนี้

1. เงินกูฉุกเฉิน สามารถเบิกเงินที่ตูเอทีเอ็ม 

ธนาคารกรุงไทย ไดเชนกัน

2. เ งิ นกู ส ามัญ  กู ไ ด สู ง สุ ด รวม เ งิ นกู ส ามัญ

ทุกประเภทไมเกินวงเงินกูตามฐานเงินเดือน 

หรือไมเกิน 90% ของหุนที่ตนมีในสหกรณ 

กูสูงสุดถึง 2 ลานบาท

เรื่องจากปก

ปจจุบันทางสหกรณไดแกไขเพิ่มเติมการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ โดยสามารถเปดบัญชี
ครั้งแรก เปนจํานวนเงินเทาใด และไดรับอัตราดอกเบี้ยกี่เปอรเซ็นตตอป

ทราบคําตอบแลวสงมาที่ forestcoop@gmail.com หรือสงไปรษณียบัตรมาไดที่ ตูป.ณ.169 ปทจ.
จตุจักร กทม.10900 

นาิกาสวย ๆ ทําใหคุณไมพลาดทุกการติดตอ ใครตอบไดรวดเร็ว รับรางวัลไปเลย จํานวน 4 เรือน

เฉลยคําถาม ฉบับที่ 114
ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 สหกรณไดจายเงินทุน

สวัสดิการสมาชิก รวม 10 ประเภท เปนยอดเงินรวมทั้งสิ้น 12,420,815.79 บาท

รายชื่อผูไดรับรางวัล 1. คุณอณวัชร ชํานาญโชติ สมาชิกเลขที่ 17800

 2. คุณวันชัย ทองโชค สมาชิกเลขที่ 12195

 3. คุณนันทภรณ เทพนภา สมาชิกเลขที่ 2477

 4. คุณสมจิตร ฤทธิปะ สมาชิกเลขที่ 15595

 5. คุณประนอม ฉายศรี สมาชิกเลขที่ 503965

ทางสหกรณจะจัดสงของรางวัลไปใหถึงบานคะ
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อัตราเบี้ยประกันและวงเงินคุมครอง

หนี้เงินกูสามัญ  เบี้ยประกัน เสียชีวิตทั่วไป เสียชีวิตอุบัติเหตุ

ไมเกิน 300,000 130 , 210 300,000   450,000,1,000,000

300,001 – 500,000 270 500,000 1,000,000

500,001 – 700,000 400 700,000 1,400,000

700,001 – 800,000 470 800,000 1,600,000

800,001 – 900,000 540 900,000 1,800,000

   900,001 – 2,000,000 600      1,000,000 2,000,000

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดรับแจงขาวการ

เสียชีวิตของสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการและ

เจาหนาที่สหกรณทุกทานรูสึกเสียใจกับการจากไปของสมาชิก 

เพราะสหกรณระลึกเสมอวาทานคือผูหนึ่งของ “ครอบครัวสหกรณ” 

และสหกรณมีความประสงคใหสมาชิกที่เสียชีวิตตองมีเงินคงเหลือ

เพื่อเปนหลักประกันใหกับครอบครัวอันเปนที่รัก ดังนั้นสหกรณ

จึงไดจัดทําโครงการประกันชีวิตกลุมสมาชิกที่วงเงินคุมครองสูง

ครอบคลุมวงเงินกูของสมาชิกทุกราย แตทั้งนี้สมาชิกทุกทานก็

ควรตระหนักและทําความเขาใจเงื่อนไขของกรมธรรมประกันชีวิต

ที่บริษัทสามารถปฏิเสธการจายเงินสินไหมทดแทน โดยมี

รายละเอียดดังนี้

1.  กรณีรวมโครงการประกันกับสหกรณครั้งแรก  เมื่อผูทํา

ประกันเปนโรครายมากอนและเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปแรก

ที่รวมโครงการประกันชีวิตกับสหกรณ ซึ่งการตรวจสอบประวัติ

ทางการรักษาของแพทยแลวพบวาเปนโรครายแรง โดยปกปด

หรือแถลงโรคอันเปนเท็จ

2.  กรณีเพิ่มวงเงินคุมครองชีวิต เมื่อผูทําประกันเปน

โรครายแรงมากอนและเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปแรกที่รวม

โครงการประกันชีวิตโดยการเพิ่มผลประโยชนคุมครอง ซึ่งการ

ตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทยแลวพบวาเปนโรคราย

แรงมากอนการเพิ่มผลประโยชนคุมครอง ซึ่งบริษัทจะงดจาย

เฉพาะผลประโยชนคุมครองสวนเพิ่ม

3.  กรณีฆาตัวตาย เมื่อผูทําประกันฆาตัวตายภายใน 

1 ปแรกที่ทําประกันครั้งแรกหรือเฉพาะสวนที่เพิ่มผลประโยชน

คุมครอง

กรณีงดจายสินไหม บริษัทประกันชีวิตจะจายคืนเบี้ยประกัน

ชีวิตของปสุดทายที่ผูทําประกันเสียชีวิตจายมาทั้งหมดของปนั้น

คืนใหกับทายาท

หากทําประกันครบ 1 ป ทั้งกรณีที่ทําประกันชีวิตครั้งแรก 

หรือกรณีสวนที่ทําประกันเพิ่มความคุมครอง (เริ่มตั้งแตวันที่

คุมครองเพิ่ม) บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินสินไหมทุกกรณี ตาม

ระยะเวลาซึ่งครบ 1 ป แมวาหลังจากครบ 1 ปแลวจะเปนโรคราย

แรงหรือไมก็ตาม

สมาชิกที่ ไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณ หรือมีหนี้ ไม เกิน 

300,000 บาท รวมทั้งคูสมรส หรือบุตรสมาชิก สามารถเพิ่มผล

ประโยชนคุมครองไดสูงสุดกรณีเสียชีวิตทั่วไป 500,000 บาท 

เสียชีวิตอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท อัตราเบ้ียประกัน 270 บาท/คน/

เดือน

ดังนั้น สมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก หากมีความประสงค

จะทําประกันชีวิตหรือเพิ่มผลประโยชนคุมครองใหสูงขึ้นแลว ควร

ตัดสินใจเขารวมโครงการเสียแตเนิ่น ๆ 

ทําไม? …บริษัทจึงปฏิเสธการจายเงินสินไหมทดแทน

แวนขยาย
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• ขาวฝากจากสมาชิกสอ.ปม.นายนพดล พฤกษะวัน ผอ.สบอ. ที่ 6 

(สงขลา) นายชลธร นางอนุชยา ชํานาญคิด  ถึงชาวนักอนุรักษธรรมชาติ วา 

ไดมีการรวมตัวกอตั้ง “สมาคมอุทยานแหงชาติ” โดยจดทะเบียนจาก 

นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ จ.4850/2552 เมื่อวันที่ 

17 ธันวาคม 2552 เปนที่เรียบรอยแลว 

• นายกสมาคมอุทยานแหงชาติ ผศ.สุรเชษฏ เชฐมาส และ

เลขาธิการสมาคม นายอนุรักษ ธีระเลิศเวไนย มือถือ: 0863065467 แจงวา 

เปดรับสมัครสมาชิกสามัญและวิสามัญโดยติดตอไดที่ สมาคมอุทยาน

แหงชาติ หอง 603 ชั้น 6 ตึกวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย

เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร  ถ . พ ห ล โ ย ธิ น  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  1 0 9 0 0 , 

e-mail: npat.thailand@hotmail.com 

• การกอตั้งสมาคมอุทยานแหงชาติ แกนนําที่เกษียณอายุราชการ 

ท่ีรวมปรึกษาหารือ ประกอบดวย ผูคร่ําหวอดดานอุทยานแหงชาติ และสัตวปา 

อาทิ นายบุญเรือง สายศร อดีตหน.อช.เขาใหญ อช.ตะรุเตา นายไพรัช ธารไชย 

อดีตหน.อช.เขาใหญ อช.ทุงแสลงหลวง นายเสรี  เวชชบุษกร ผูเชี่ยวชาญ

ดานอุทยานแหงชาติ  

นายธนพล สาระนาท และนายมานพ ชมพูจันทร ผูเชี่ยวชาญดาน

สัตวปา ตลอดจนผูเกี่ยวของอีกจํานวนหนึ่ง เห็นแลวตองบอกวาชื่นใจจริงๆ 

ที่ทุกทานยังเปนหวงพื้นที่อนุรักษของประเทศไทย

• ถึงเวลาเวนวรรคตามวาระและเปนชวงพักผอนของกรรมการ

ดําเนินการ 2 ทาน ไดแก

1. นายวิฑูรย ไชยเพิ่ม ขออภัยผูแทนสมาชิกทุกทาน ที่ไมสามารถ

มารวมประชุมใหญสามัญได เนื่องจากมีพิธีมงคลสมรสของบุตรสาวเมื่อวันที่ 

6 กุมภาพันธ 2553 ขอแสดงความยินดีดวยจา..... 

2. นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท  กอนเวนวรรคอยาลืมสงแบบฟอรม

ตามระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไมมีบุตรหรือ

เปนโสดนะจะ จะบอกให...

เมื่อครบวาระพักผอนแลว ปหนาก็อยาลืมมาลงเลือกตั้งเพื่อชวยงาน

สหกรณกันอีกนะคา.....

    

• เก็บตกจากคายครอบครัวสหกรณสัมพันธและคายเยาวชน

คนรักปา เมื่อตุลาคม 2552  ที่ผานมา วิทยากรหุนลํ่าบึก ผูมากความ

สามารถ คุณจิระเดช บุญมาก  ผช.อช.ดอยอินทนนท ก็ไมสรางความผิดหวัง

และสรางรอยยิ้มใหกับผูมารวมคายไดมากโข และพี่เตี้ย คุณอาทิตย เพชรลํ้า 

จากชัยภูมิ วิทยากรผูใจดี สรางความประทับใจปนเสียงหัวเราะไดตลอดเวลา 

นับถือจริงๆ ขอบอก…

•  ทีมงานคายวิทยากรพี่เซง คุณวีระชัย มงคลพันธ หน.อช. 

ถํ้าปลา-นํ้าตกผาเสื่อ พี่โฉลม วงศกลุม สบอ.16 เชียงใหม พี่วสันต วรรณสิทธิ์  

และพี่ธนัฐญา เหลาจุมพล อช.ดอยอินทนนท ถึงจะเหน็ดเหนื่อยอยางไร

ก็บหยั่น ยังคงขับกลอมบทเพลงเพราะๆเคลาธรรมชาติมาฝากสมาชิกที่ไป

รวมคาย แหม เหมือนศิลปนมืออาชีพจริงๆเลย แมวมองอยูไหน รีบติดตอดวน!!

• มารูจักสี่สาวนองใหมเจาหนาที่คนนารักของสอ.ปม. เริ่มตนที่

นองหยก ปฐมพร ประกอบปราณ และนองแบงค รัตนพร ศิริวงศ 2 สาวสมาชิก

สัมพันธ พรีเซ็นเตอรคนสวยในมุมมองที่ไมมีใครเคยเห็นแนนอน การันตีได

จากภาพจา 

   

    

   

   

                                                           

• สําหรับนองนุช ดนิตา โฉมฉิน และนองแอว ประไพศรี ซามงค 

2 สาวฝายบริหารงานเอกสารการประชุม ทํางานไดอยางเรียบรอย งาน

กิจกรรมก็ใชยอย ทําไดทุกกรูปแบบ คนหาคําตอบไดจากภาพจา มีที่นี่

ที่เดียวขอบอก..

          

•  สอ.ปม.ตองขอขอบคุณเปนพิเศษ สมาชิกที่นารักทั้งหลาย ไมวา

จะเปนคุณนฤดล ณ นคร ที่แวะมาสหกรณทุกเชา ชวงเที่ยงของทุกวันก็ไมเคย

ขาดหาย คุณเทียนชัย ศรีจรูญ  และ คุณชัยพร วองสืบขาว ตลอดจนสมาชิก

ผูที่เกษียณอายุราชการ คุณสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ ที่มาสหกรณทีไร ก็พก

ขนมติดมือมาฝากเปนประจํา รวมถึงคุณจรัส โสมทัศน ที่มักนําของดีๆ จาก

จังหวัดสมุทรสาคร มาฝากตามคําสั่งซื้อของผูชื่นชอบ  ขอบคุณจากใจจา

                 โดย : ไผลูลม

ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÊË¡Ã³�

Your words here...แบงคเองคา

ปโปหยก+ปโปแอว

นูนุชคะ
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ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ    นายธนโรจน  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณภัทร  อินสกุล    นางสาวขนิษฐา  จิตตประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด  โทร. 0-2903-8257-9

ตู ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 02-579-7070

กรุณาสง

 การครองชีวิตอยางมีกินมีใชตลอดชีวิตนั้นไมใชเรื่องงาย ไมวาจะอยูในวัย

ทํางานหาเงิน  หรือพนวัยทํางานที่มีพลังในการหารายไดลดนอยลง หากใชเงินใน

วัยทํางานอยางไมมีการวางแผนชีวิตในบั้นปลายก็จะลําบาก แผนการอดออมในชวง

วัยทํางานเพื่อเก็บเงินไวใชเพื่อความมั่นคงในอนาคตเปรียบเหมือนการ ยอมจน 

(วันนี้) เพื่อรวย (วันขางหนา) และหากไมมีแผนอดออมเพื่ออนาคต มีเงินเทาใด

ใชไปอยางสนุกสนานในวัยทํางาน จะเปรียบเหมือนการ รวย (วันนี้) เพื่อจน 

(วันขางหนา) ชีวิตจึงเปนเรื่องของการเลือก  และการยอมรับผลจากการเลือกนั้น

 ความลับของการเปนคนรวยอยูที่วา สวนหนึ่งของเงินที่หามาไดทุก

ประเภท จะตองเก็บไวเสมอ ทั้งนี้ไมวาจะหามาไดมากหรือนอยเพียงใด โดยการกัน

เงินสวนหนึ่งไมนอยกวารอยละ 15 ของรายไดไวเปน

 เงินออม  ทันที โดยไมนําไปใชจาย   ซึ่งความสําคัญของการออมสรุปไดดังนี้

1. การออมสมํ่าเสมอเปนการสะสมเงินรางวัลของผูทํางาน  เพื่อเปนเงินกอนไป

ลงทุนในกิจกรรมซึ่งจะนําผลตอบแทนในรูปอื่น 

2. การออมทําใหเกิดกระบวนการ เงินทํางานรับใช ขึ้น โดยเจาของไมตองออกแรง

3. การออมเปนการสรางนิสัยใหรูจักประหยัด

4. การออมทําใหมีการลงทุนในอนาคต  การออมจึงเปนแหลงเงินของการลงทุนที่ถูกกวาการกูยืม

ตราบใดที่สามารถควบคุมการใชจายจนมีเงินเหลือออมแลว อานุภาพอันเกิดจากการมีวินัยบังคับใจตนเอง จะทําใหเงินออมเติบโต

ขึ้นไดอยางเหลือเชื่อดวย  ดีเอ็นเอ  ที่ฝงตัวอยูในเงินออมที่มีชื่อวา  ดอกเบี้ยทบตน  นั่นเอง

เอาชนะความยากจน ดวยเคล็ดไมลับการออม


