
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับที่ 122 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ลดอีกแล้ว
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ

เพื่อการเคหะ
เงินกู้พิเศษวนาเคหะ ลดดอกเบ้ีย

เงินกู้เหลือร้อยละ 3.50 คงท่ี 2 ปีแรก 

แต่ต้องผ่อนชำาระตามปกติ

ภายในระยะเวลา 5 ปี

รางวัลชีวิตเพ่ือคุณและคนท่ีคุณรัก

เงินกู้สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว   

ดอกเบี้ยเพียง 4.50% ต่อปี
ใช้หุ้น/เงินฝากคำ้าหรือมีหนี้ไม่เกิน 50%

การได้ท่องเที่ยวนั้น เปรียบเหมือนโลกใบใหญ่ให้คุณได้ทำาความรู้จัก
และค้นหาเพื่อเติมเต็มพลังชีวิตให้สดใสมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยเงินกู้สามัญ 
เพื่อการท่องเที่ยว เกิดเป็นคนนับว่าโชคดีเพราะนอกจาก 2 เท้าที่มีติดตัวมา
แต่กำาเนิดเรายังมี “ขา” เป็นพาหนะที่ดีที่สุดที่นำาพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง  
แม้จะไม่รวดเร็วเท่ายานพาหนะอ่ืน แต่ก็มีความสุขท่ีได้เดินทาง อ่านรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่หน้า 2 หรือ www.025798899.com  

โอกาสสุดท้ายในการยื่นขอ
ทุนการศึกษาปี 2553 
หมดเขต 30 ก.ค.53

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำากัด  

ศึกษาดูงานด้านการบริการทางการเงินในระบบงาน 

สหกรณ์ออนไลน์ผ่านเครื่อง ATM เมื่อวันที่  

8 มิถุนายน 2553

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์

กรมป่าไม้  เลี้ยงรับรองแสดง

คว ามยิ นดี  เ นื่ อ ง ใ น โ อกาส  

นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดี

กรมป่าไม้ ได้รับพระราชทาน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม จาก มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.53

 ช่วงสุดท้ายภายใน 19 ก.ค. 53
สำาหรับการขอย้ายกลุ่มสมาชิก และขอต้ังกลุ่มใหม่  

เพื่อเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในการดำาเนินกิจกรรมของสหกรณ์ ให้กลุ่ม

มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดั่งคำาขวัญของสหกรณ์ “ประหยัดอดออม 

เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” สมาชิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ใด ควรสังกัดอยู่ในกลุ่ม 

ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ หรือกลุ่มพื้นที่ใกล้เคียง รายละเอียดรายชื่อกลุ่มสมาชิก ดูได้จาก  

www.025798899.com (กลุ่มสมาชิกที่จัดตั้งอยู่แล้วและสมาชิกได้โอนย้าย

ไปสังกัดกลุ่มอื่น ทำาให้สมาชิกคงเหลือไม่ถึง 50 คน จะไม่มีผู้แทนสมาชิก)
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เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสไป 
พักผ่อนและทัศนศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ อาศัยอำานาจตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2553 และมติคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ชุดท่ี 33 ในการประชุมคร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี  
18 มิถุนายน 2553 จึงได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว ดังนี้

1. วัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก ได้มีโอกาสไปท่องเท่ียวท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ

2.  คุณสมบัติของผู้กู้
2.1  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.2 ผู้กู้จะต้องไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ หรือมีหนี้เงินกู้สามัญที่ใช้

บุคคลคำ้าประกัน   ไม่เกิน 50 % ของวงเงินกู้สูงสุดตามระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2553 หมวด 3 เงินกู้สามัญ ข้อ 14

3. วงเงินกู้
3.1 กู้ได้ในวงเงินที่จ่ายจริงต่อคน และค่าใช้จ่ายอื่นอีกไม่เกิน

ร้อยละ 30 และไม่เกิน 30,000 บาท
3.2 วงเงินกู้ตามข้อ 3.1 ให้กู้ได้สำาหรับสมาชิก คู่สมรส บิดา

มารดา และบุตรของสมาชิกเท่านั้น
3.3 วงเงินกู้สูงสุด
 3.3.1 ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น (รวมหนี้เงินกู้

ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษที่ใช้หุ้นคำ้าประกัน) หรือ
 3.3.2 ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่กับ

สหกรณ์ หรือ
 3.3.3 ไม่เกินสิทธิจำานวนเงินกู้สามัญ(กรณีใช้บุคคลคำ้า

ประกัน) ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ 
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 หมวด 3 เงินกู้สามัญ ข้อ 14

4. การคำ้าประกันเงินกู้
4.1 ใช้หุ้นหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ

จำานวนเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ต้องไม่เกินร้อยละ 
90 ของหุ้นและเงินฝากดังกล่าว

4.2 ใช้บุคคลคำา้ประกัน 2 – 8 คน ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ 
แก่สมาชิก สหกรณ์ พ.ศ.2553 หมวด 5 หลักประกันสำาหรับเงินกู้ ข้อ 40

5. ระยะเวลาการผ่อนชำาระเงินกู้
ผ่อนชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน โดย

สามารถผ่อนชำาระได้ดังนี้ 
5.1 จำานวนเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำาระไม่เกิน 24 เดือน
5.2 จำานวนเงินกู้เกิน  200,000 บาท ผ่อนชำาระไม่เกิน 48 เดือน

เรื่องจากปก

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เรื่อง  การให้เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว

6. วิธีการชำาระเงินกู้ 
6.1 หักจากเงินได้รายเดือน หรือ
6.2 หักจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (ทั้งนี้  

สามารถหักจากเงินฝากหรือดอกเบี้ยเงินฝากก็ได้)

7. เอกสารหลักฐานประกอบคำาขอกู้
7.1 โปรแกรมการท่องเท่ียวและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการ 

ท่องเท่ียวของผู้กู้หรือของบริษัทนำาเท่ียว
7.2 สำาเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้กู้และ

ผู้ร่วมเดินทางสำาหรับกรณีท่องเที่ยวต่างประเทศ
7.3 สำาเนาบัตรประจำาตัวและสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และ 

ผู้ร่วมเดินทาง
7.4 กรณีมีคู่สมรสหรือบุตรหรือบิดามารดา ร่วมเดินทางด้วย 

ให้มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายคำาขอกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อแสดง
ค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมเดินทาง

8. ขั้นตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ
8.1 ยื่นคำาขอกู้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สหกรณ์
8.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคำาขอกู้เงินกู้สามัญ

เพื่อการท่องเที่ยวครบถ้วนจะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายใน 7 วัน
ทำาการ

9. อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

10. เงื่อนไข
10.1 เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่เพื่อนสมาชิก 

สหกรณ์จึงขอให้สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยวส่งภาพถ่าย 
การท่องเที่ยว จำานวน 2 - 5 ภาพ พร้อมบรรยายภาพให้สหกรณ์
ภายใน 15 วัน นับจากกลับจากการท่องเที่ยว 

10.2 กรณีมีเหตุจำาเป็นไม่สามารถไปท่องเที่ยวตามที่กำาหนด
ได้ ผู้กู้ต้องนำาเงินมาชำาระคืนสหกรณ์ภายในกำาหนด 7 วัน นับแต่วัน
กำาหนดเดินทาง

10.3 กรณีไม่นำาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จะถูกลงโทษตาม
ระเบียบของสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน  พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป

                      ประกาศ ณ วันที่  21 มิถุนายน  พ.ศ. 2553
                          

         (ลงนาม) สิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์  

    (นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์)
    ประธานกรรมการดำาเนินการ
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เรื่อง    การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
1. การกำาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ.2553  ท่ีประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2552 ระเบียบว่าด้วย

การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ลง

วันท่ี 26 มีนาคม 2553 และระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2553 แล้ว

กำาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2553 เพ่ือถือใช้

ปฏิบัติต่อไป

2. ประกาศเงินกู้สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว คณะกรรมการ

เห็นชอบประกาศเงินกู้สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสไปเท่ียวท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศ ท้ังน้ีต้ังแต่วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2553 เป็นต้นไป

3. ประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ คณะกรรมการเห็นชอบให้

ประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกู้  โดยเพ่ิมประเภทอัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ  

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี สำาหรับปีท่ี 3 อัตรา

ดอกเบ้ียลอยตัวปัจจุบันร้อยละ 5.85 ต่อปี จะต้องผ่อนชำาระไม่เกินจำานวน

เงินงวดผ่อนชำาระตามปกติภายในระยะเวลา 5 ปี หากไถ่ถอนก่อนกำาหนด

ภายในระยะเวลา 5 ปีแรก ต้องเสียค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 3 ของวงเงิน

กู้คงเหลือ และเงินกู้สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว ร้อยละ 4.50 ต่อปี    

4. การรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  ท่ีประชุมเห็นชอบรับโอน

สมาชิกระหว่างสหกรณ์ รายนายวรพล จันทร์งาม จากสหกรณ์ออมทรัพย์

สำานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม จำากัด มายังสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำากัด

5. การขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบวาตภัย สหกรณ์

อนุมัติทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบวาตภัยราย นายอุดม แก้วตุ่น 

จำานวน 3,000 บาท   

6. ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือการกุศลหรือเพ่ือประโยชน์ 

ส่วนรวม  สหกรณ์อนุมัติทุนสาธารณประโยชน์ ดังน้ี

 1. ช่วยเหลือผู้ท่ีมิได้เป็นสมาชิกประสบภัยเน่ืองมาจากการ

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการรายนายสีทน  สีต้ือ จำานวน 3,000 บาท เสียชีวิตโดย

ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มควำา่ ในเขตอุทยานแห่งชาติถำา้สะเกิน 

จังหวัดน่าน

 2. สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน

ป่าไม้อุทิศ 2 จำานวน 20,000 บาท

 3. ร่วมทำาบุญสร้างกุศลทางการศึกษากับมูลนิธิศรีบุญยานนท์ 

(อาจารย์ถนอม  เปรมรัศมี ผู้ก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  

เป็นประธานมูลนิธิศรีบุญยานนท์) โดยการมอบทุนการศึกษาจำานวน 

10,000 บาท 

จากโตะ๊ประชมุ
กรรมการดำาเนินการ

ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ชุดท่ี 33  
ได้มีการประชุม คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เร่ือง การกำาหนดอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้  
ฉบับลงวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และกำาหนดอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ใหม่ ดังน้ี

1. อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ประเภทฉุกเฉิน - สามัญ
 1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.50  ต่อปี
 1.2 เงินกู้สามัญ 
  1) เงินกู้สามัญท่ัวไป ร้อยละ 6.50 ต่อปี
  2) เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ร้อยละ 4.10 ต่อปี
  3) เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ ร้อยละ 4.10 ต่อปี
  4) เงินกู้สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 4.50 ต่อปี
  5) เงินกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร้อยละ 4.10 ต่อปี
  6) เงินกู้สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 4.50 ต่อปี
  7) เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 4.50 ต่อปี
  8) เงินกู้สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว ร้อยละ 4.50 ต่อปี
  9) เงินกู้สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ  

   4.50 ต่อปี

2. อัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ
 2.1 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ
  ประเภท 1 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี ระยะ

เวลา 2 ปี สำาหรับปีท่ี 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามประกาศสหกรณ์ โดย
อัตราประกาศปัจจุบันร้อยละ 5.85 ต่อปี จะต้องผ่อนชำาระไม่เกินจำานวนเงินงวดผ่อน
ชำาระตามปกติภายในระยะเวลา 5 ปีแรก  และหากไถ่ถอนจำานองก่อนกำาหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันท่ีทำานิติกรรมต้องชำาระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตรา 
ร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ

  ประเภท 2 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี ระยะ
เวลา   2 ปี  สำาหรับปีท่ี 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามประกาศสหกรณ์  โดย
อัตราประกาศปัจจุบันร้อยละ 5.85 ต่อปี จะต้องผ่อนชำาระไม่เกินจำานวนเงินงวดผ่อน
ชำาระตามปกติภายในระยะเวลา 3 ปีแรก  และหากไถ่ถอนจำานองก่อนกำาหนดภายใน
ระยะเวลา 3 ปีแรก นับแต่วันท่ีทำานิติกรรม ต้องชำาระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตรา 
ร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ 

  ประเภท 3 อัตราดอกเบ้ียลอยตัว อัตราร้อยละ 5.85 ต่อปี สามารถ
ชำาระเงินกู้เกินกว่าจำานวนเงินงวดผ่อนชำาระตามปกติได้ตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ 
และไถ่ถอนจำานองก่อนเม่ือใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

 2.2 เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน ร้อยละ 6.50 ต่อปี
 2.3 เ งินกู้พิเศษโดยใช้เ งินฝากของสมาชิกท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เป็น

หลักประกัน ร้อยละ 5.50 ต่อปี
ท้ังน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ.2553  เป็นต้นไป 

       ประกาศ ณ วันท่ี 21 มิถุนายน  พ.ศ.2553

                     (ลงนาม)    สิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์  
     (นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์)

ประธานกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
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นอกเหนือจากสุขภาพกายที่ดีแล้ว สุขภาพทางการเงินที่ 

แข็งแกร่งมั่นคง คงเป็นเรื่องที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมี แต่ใช่ว่าทุกๆ คน 

จะมี สุ ขภาพทางการ เ งิ นที่ ดี กั น ได้ ง่ า ยๆ  ไม่ ต้ อ ง ไปไกลถึ ง 

การออมเงินหรอก แค่จะจัดสรรให้พอใช้ในแต่ละเดือนสำาหรับบางคน

ยังยากมาก ทั้งที่จริงแล้วการทำาตัวเองให้มีสุขภาพการเงินที่ดีไม่ใช่

เรื่องยาก ภายใน 31 วัน หรือ 1 เดือน และตลอดไป  เพื่อนสมาชิก

ก็สามารถเป็นเจ้าของการเงินที่ดีได้ ถ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง  

เพราะเงินแต่ละบาท กว่าจะหามาได้ปาดเหงื่อไม่รู้กี่รอบ ได้มาแล้วต้อง

เก็บไว้ใช้ยามจำาเป็น

ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปีสหกรณ์ วันเสาร์ท่ี 5 ก.พ. 2554  

หลายท่านคงลุ้นว่า สมาชิกท่านใดจะเป็นผู้คว้ารางวัลบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงไป ทางสหกรณ์จะมอบโชคดี ๆ แบบนี้ปีละ  

2 ครั้ง ให้แก่สมาชิกที่ฝากรายเดือนครบ 6 เดือน ครั้งละ 50,000 บาท  

(รวม 100,000 บาท)  และจะจับรางวัล ทุกวันที่ 28 กันยายน  

(วันเกิดสหกรณ์ของทุกปี) และในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

รางวัลที่ 1  เงินฝากจำานวน 10,000 บาท (1 รางวัล)

รางวัลที่ 2  เงินฝากจำานวน 5,000 บาท  (2 รางวัล)

รางวัลที่ 3 เงินฝากจำานวน 1,000 บาท (30 รางวัล)

วันนี้เรามีเคล็ดลับดี ๆ เกี่ยวกับการออมเงินมาฝากสมาชิก 

กันว่าเก็บเงินอย่างไร ให้เงินอยู่กับเรานาน ๆ

● เร่ิมเก็บเงินวันน้ี อ่านหน้าน้ีจบ เดินไปหยอดกระปุกเลย แค่ 

10 บาท ถือเป็นนิมิตหมายอันดี แต่ที่สำาคัญ เริ่มเสียแต่เดี๋ยวนี้จะดีที่สุด

● หากล่องออมสิน แล้วหยอดเงินจำานวนเท่าเดิม เป็นเวลา

เท่าๆ กันทุกวัน เช่น 10 บาท ทุก ๆ วัน หรือ ทุก ๆ วันเสาร์ และอย่า

ไปนับ อย่าไปใช้(แนะให้เป็นกระปุกออมสินแบบไม่มีรูแงะ)

● ออมอย่างมีวินัยสมำ่าเสมอ จะทำาให้คุณประสบความ

สำาเร็จในการออมได้อย่างไม่ยาก อย่าทำาตัวเป็นสามวันดีสี่วันไข้ เดือนนี้ 

มุ่งมั่นจะออมแบบเอาเป็นเอาตาย เดือนถัดไปขอเว้นวรรค แบบนี้ 

เห็นทีจะไม่รุ่ง

● ให้ทุกวันมีแต่คำาว่าประหยัด เมื่อออมกันเป็นเรื่องเป็น

ราวแล้ว ก็อย่าลืมใช้ชีวิตแบบพอเพียง กินใช้อย่างประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ

ฟุ่มเฟือยจนเกินความจำาเป็น ไม่ใช่ว่าประกาศป่าวๆ ว่าจะออมเงิน แต่

ยังเปลี่ยนมือถือเป็นว่าเล่น หรือช้อปปิ้งที่ตลาดนัดข้างออฟฟิตได้ทุกวี่

ทุกวัน 

● ปรับพฤติกรรมใช้จ่าย ถ้าอยากเป็นคนสบายในวัยชรา

หรืออยู่เคียงคู่ความมั่งคั่ง ทางที่ดีคุณควรจะปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย  

นิสัยใช้จ่ายแบบเดิมๆ ที่เคยจับจ่ายแบบคล่องมือ ก็ลดละเลิกซะ  

เปลี่ยนมาเป็นคนที่ใช้จ่ายแบบคิดหน้าคิดหลังดีกว่า ก่อนควักกระเป๋า

ซื้อทุกครั้งชั่งใจดูก่อนว่าของชิ้นนั้นซื้อไปแล้วคุ้มค่าหรือไม่

● รู้จักใช้เงินอย่างมีความสุข เมื่อไหร่ที่ออมก็ขอให้ออม

อย่างพอดี สนุกกับการออมได้แต่ไม่ใช่ว่าตระหนี่ถี่เหนียว จนชีวิต 

ขาดความสุข มีคนจำานวนไม่น้อย ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินลูกเดียว  

ไม่ยอมควักออกมาใช้จ่าย หรือซื้อในสิ่งที่ควรจับจ่าย รู้จักใช้เงินให้เป็น 

แบบนี้จะดีกว่า

● มาฝากเงินกับสหกรณ์ดีกว่า  ให้ดอกเบี้ยสูง แถมยังอุ่นใจ

ที่ได้ฝากเงินกับสหกรณ์  เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก นี่! ก็ใกล้ 

จะถึงวันเกิดสหกรณ์ซะแล้ว (28 กันยายน) ใครที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง  กระซิบบอกกันนิดนึงส์ว่า ให้รีบมาเปิด

บัญชีได้ที่สหกรณ์และมาร่วมลุ้นรางวัลด้วยกัน ไม่แน่ผู้โชคดีคนต่อไป 

อาจเป็นคุณก็ได้.... 

ดอกเบ้ีย 4.50% ต่อปี 

ลด - ละ - เลิก ฟุ่มเฟือย ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ฝากรายเดือน 100 – 3,000 บาท ดอกเบี้ยสูง ฝากครบ 6 เดือน

ร่วมลุ้นรางวัล 5 หมื่น ปีละ 2 ครั้ง
ออมอย่างมีวินัย สุขภาพการเงินแข็งแรงแน่นอน
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เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2553 สอ.ปม.ได้จัดการ

สัมมนาเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์กับการสร้างคุณประโยชน์

กับสังคมและเลี้ยงรับรองแสดงความยินดี อธิบดีกรมป่าไม้  

นายสมชัย เพียรสถาพร ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง 

การสัมมนาในครั้ งนี้ ได้ รับเกียรติจาก รศ.มานพ 

พราหมณโชติ อดีตรองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน อดีตคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์  และอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์และ 

การธนกิจ (15 ปี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  เป็นวิทยากรบรรยาย

ในงานเลี้ยงรับรองมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น ผู้ตรวจ 

ราชการทส. นายกสมาคมศิษย์ เก่ าคณะวนศาสตร์  และ 

คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด และ 

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ มาร่วมแสดงความยินดี

สอ.ปม.จัดการสัมมนาและเลี้ยงรับรอง
แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมป่าไม้
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กลับมาทักทายสมาชิกกันอีกแล้ว กับมุม
แห่งความสุขของเพื่อนสมาชิกทุกคน สำาหรับเฉลย
คำาถามฉบับที่ 120 ถามว่า วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
คือวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร และผู้แทนสมาชิกมี
ความสำาคัญอย่างไรต่อสมาชิก 

คำาตอบ วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคือวันพุธ
ที่ 1 กันยายน 2553  และผู้แทนสมาชิกมีความสำาคัญ  
โดยเป็นสื่อกลางเป็นปากและเสียงแทนสมาชิกโดยมี
สิทธิและอำานาจหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์ดังนี้ 

✿ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการ
✿ เป็นคณะทำางานหรือคณะอนุกรรมการตามที่สหกรณ์แต่งตั้ง
✿ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสหกรณ์
✿ ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์และดำาเนินกิจกรรมกลุ่ม
✿ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือที่

คณะกรรมการดำาเนินการ
✿ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
✿ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำาไปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่, 

เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมใหญ่

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล หมอนพี่อดออมและหมอนพี่เอื้ออาทร  
ไปนอนกอดให้อุ่นใจกันไปเลย..

คุณกองมี มงคลชู
คุณศศิธร อุทิศเชวงศักดิ์
คุณวิเชียร ผกาศรี
คุณพันธุ์นภา ว่องวิไลกุล
คุณมธุรส พานเงิน
คุณอินทิพร กุบแก้ว

คำาถามฉบับนี้ถามว่า การที่จะจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกได้จะต้องมี 
จำานวนสมาชิกไม่น้อยกว่ากี่คน และอนุมัติวงเงินไม่เกินเท่าไหร่ต่อคน 
หมดเขตวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร ทราบคำาตอบแล้ว ส่งไปรษณียบัตรมาที่ 
ตู้ ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 E:mail : forestcoop@gmail.com 
(ผู้ที่ส่งคำาตอบมาทาง E-mail กรุณาระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน)

ใครที่ตอบถูกและรวดเร็วที่สุด รับเหรียญที่ระลึกพระไตรสสตวรรษา
นุสรณ์ จำานวน 6 เหรียญ

มุมนี้มีคำ�ตอบ

1. ภรรยาของสมาชิกสามารถแจ้งเบอร์มือถือของ

ภรรยาเพื่อรับข้อความผ่านระบบ SMSได้หรือไม่

ตอบ  การแจ้งเบอร์มือถือเพื่อรับข้อความผ่าน

ระบบ SMS ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือของสมาชิก

เท่านั้น

2. ถ้าสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวต้องการ 

ทราบว่าใครเป็นผู้รับโอนผลประโยชน์สามารถสอบถามได้ 

หรือไม่

ตอบ  ข้อมูลของหนังสือแต่งตั้ งผู้ รับโอนผล

ประโยชน์เป็นเอกสารสำาคัญ ดังนั้นทางสหกรณ์จะเก็บ

เป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้

ว่าบุคคลที่สอบถามเป็นสมาชิกจริงหรือไม่ จึงไม่สามารถ

ตอบข้อมูลได้  ถ้าสมาชิกมีความจำาเป็นต้องการทราบ

ข้อมูล สามารถขอตรวจสอบได้ที่สหกรณ์ด้วยตัวท่าน

เอง และหากสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนผล

ประโยชน์ต้องเขียนแบบฟอร์มตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์

ฉบับใหม่ และสหกรณ์จะยึดถือหนังสือผู้รับโอนผล 

ประโยชน์ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับจริ ง  ดาวน์ โหลด 

แบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

3. สมาชิกมี เงินในบัญชี เงินฝากออมทรัพย์  

สินมัธยัสถ์ต้องการระดมหุ้น และไม่ต้องการเดินทาง 

มาที่สหกรณ์มีวิธีการทำาอย่างไร

ตอบ  สมาชิกสามารถทำารายการผ่านระบบ

โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP PHONE (02-5798899) โดย

เลือกรายการกด 7 การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ และ

กด 2 เพื่อระดมเป็นทุนเรือนหุ้น (สามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้จากคู่มือสมาชิก หน้า 38)

4. สมาชิกชำาระหนี้สามัญบางส่วน การผ่อนชำาระ

รายเดือนจะลดลงหรือไม่

ตอบ  ในการชำ า ระหนี้ บางส่ วนไม่ สามารถ

เปลี่ยนแปลงยอดเรียกเก็บรายเดือนให้ลดลงได้ ต้องผ่อน

ชำาระในอัตราเดิม เนื่องจากเป็นการชำาระหนี้ในอัตราคงที่ 

หากต้องการผ่อนชำาระรายเดือนให้น้อยลง สมาชิกต้อง

ยื่นกู้ใหม่เท่ากับยอดหนี้คงเหลือ เพื่อปรับสัญญาเงินกู้

ใหม่ และผ่อนชำาระน้อยลง

มุมนี้มีร�งวัล
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สำาหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงาน

ราชการกรมป่าไม้ และพนักงานราชการ 

กรมอุทยานฯ

ปัจจุบันทางสหกรณ์สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

รายเดือนของพนักงานราชการกรมป่าไม้ และพนักงาน

ราชการกรมอุทยานฯ (เฉพาะผู้ที่รับเงินเดือนจาก

ส่วนกลางเท่านั้น)  ซึ่งจะช่วยอำานวยความสะดวกให้

สมาชิกสมทบ โดยไม่ต้องกังวลว่าเงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์จะพอหักชำาระค่าหุ้นหรือไม่ และ

เมื่อหักเงินได้รายเดือนได้แล้ว ก็สามารถทำาประกันชีวิต 

ได้อีกด้วย เพียงแค่เขียน “บันทึกข้อความยินยอมให้หักเงิน  

ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด”  

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์

สหกรณ์ www.025798899.com และส่งเอกสารมาที่

สหกรณ์  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่   

Call Center 02 579 7070 

ผลการดำาเนินงาน

รายการ 30 เมษายน 2553 31 พฤษภาคม 2553

จำานวนสมาชิก 13,044 13,034

จำานวนสมาชิกสมทบ 4,302 4,370

สินทรัพย์รวม 7,586,284,998.68 7,774,890,037.23

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 89,923,701.32 77,554,379.18 

เงินลงทุนระยะส้ัน 30,000,000.00 30,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก (ฉุกเฉิน) 49,189,296.51 49,784,782.61 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก (สามัญ) 5,401,288,768.92 5,442,619,091.23 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก (พิเศษ) 767,920,088.85 774,416,830.35 

เงินลงทุนระยะยาว 1,215,001,000.00 1,365,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,029,674.39 3,912,411.28 

อาคาร - ระหว่างก่อสร้าง 17,766,096.46 21,307,810.74 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,649,540.84 1,619,352.92 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,286,572.31 961,619.84 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,230,259.08 7,712,759.08 

หน้ีสินรวม 4,513,360,303.54 4,652,647,475.38

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 973,000,000.00 1,082,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 420,082,623.75 407,702,065.86

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 46,360,126.02 47,131,694.11

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,058,094,683.37 2,076,588,224.67

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 597,747,772.26 605,102,292.48

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 276,961,391.94 287,049,781.94

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 87,965,917.18 86,528,104.33

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 15,287,150.71 16,360,471.39

เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน 0.00 0.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 16,171,309.77 16,875,905.18

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 564,220.17 596,219.62

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,539,582.67 1,539,582.67

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จำากัด 33,562.76 33,562.76

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จำากัด 24,015.77 24,015.77

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำากัด 10,017.53 10,017.53

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จำากัด 10,025.21 10,025.21

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 10,025.21 10,025.21

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จำากัด 131,301.24 131,301.24

หน้ีสินหมุนเวียน 9,179,961.98 14,595,069.41

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,186,616.00 10,359,116.00

ทุนของสหกรณ์ 2,987,254,333.75 3,009,709,533.75

ทุนเรือนหุ้น 2,689,458,800.00 2,712,170,600.00

ทุนสำารอง 179,883,123.44 179,883,123.44

ทุนสะสม 117,912,410.31 117,655,810.31

รายได้ 137,037,908.53 175,821,713.66

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 127,733,366.66 160,953,184.28

ผลตอบแทนจากการลงทุน 9,138,287.80 14,659,863.06

รายได้อ่ืน 166,254.07 208,666.32

ค่าใช้จ่าย 51,367,547.14 63,288,685.56

ดอกเบ้ียจ่าย 37,850,828.91 47,422,959.75

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 13,516,718.23 15,865,725.81

กำาไรสุทธิ 85,670,361.39 112,533,028.10

อัตราดอกเบ้ีย

เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 4  พฤษภาคม  2553) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.10

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.10

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.10

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 5.85

ข่าวล่า..มาแรง..
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ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณภัทร  อินสกุล    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด  โทร. 0-2903-8257-9

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

❤ อีกหนึ่งตัวอย่างของความเข้มแข็งและรักในขบวนการสหกรณ์ นายบรรจบ เขียวน้อย 
และนายพินิจ เอ่งฉ้วน สองผู้ช่วยของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่  
โดยการสนับสนุนของหัวหน้านิรุธ  พุทธพงศ์ ได้รวบรวมสมาชิกในพื้นที่เพื่อขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก  
“รักษ์ป่ากระบี่” สมาชิกท่านอื่นอย่ารอช้า !! 
สามารถดำาเนินการได้ภายใน 19 ก.ค. 53

สายสัมพันธ์สหกรณ์
โดย : คนเดินเรื่อง

❤ ข่าวฝากจากฝ่ายบริการบ้านพัก 
สำานักอุทยานแห่งชาติ นายทำานอง จิมานัง 
และนางแสงทอง สรวงสิงห์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บ้านพัก สมาชิกสหกรณ์กลุ่มสำานักอุทยาน
แห่งชาติ ขอเชิญสมาชิกนำาครอบครัวไป
สัมผัสธรรมชาติและฝูงปลาพวงที่ชอบ 
ผักบุ้งเป็นพิเศษ ที่อุทยานแห่งชาตินำ้าตก
พลิ้ว จ.จันทบุรี และผู้แทนสมาชิกจาก
จังหวัดจันทบุรี คุณทิฆัมพร เร่งขวนขวาย 
ฝากบอกว่ายินดีต้อนรับสมาชิกสอ.ปม.
เสมอ

❤ วันที่  27 กรกฎาคม นับเป็นอีกวัน
สำาคัญทางพระพุทธศาสนา นั่นคือ “วันเข้าพรรษา” 
ซึ่งไม่เพียงเป็นข้อปฏิบัติสำาหรับพระสงฆ์ในการ
จำาพรรษา 3 เดือน  แม้แต่พุทธศาสนิกชนก็ควร
ประกอบความดีละเว้นสิ่งไม่ดีทั้งปวง นับเป็นโอกาส
อันดีที่เพื่อนสมาชิก ควรจะเข้าวัดทำาบุญใส่บาตร 
ฟังพระธรรมเทศนา และสิ่งที่พิเศษจากวันสำาคัญ
อื่นๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา  
และผ้าอาบนำา้ฝนแก่พระสงฆ์ด้วย สำาหรับให้พระสงฆ์ 
ได้ใช้ในการอยู่จำาพรรษา อย่าลืมร่วมด้วยช่วยกัน 
“งดเหล้าเข้าพรรษา” 

❤ ไ ด้ เ ว ล า ที่ ค น เ ก ษี ย ณ
จ ะ ไ ด้ ไ ป เ ที่ ย ว สิ บ ส อ ง ปั น น า แ ล้ ว  
เ มื อ ง ส ว ร ร ค์ ที่ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง
ขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”  
สั ม ผั ส กั บ ธ ร ร ม ช า ติ  รื่ น ร ม ย์ กั บ
ทิ ว ทั ศ น์ ต ล อ ด เ ส้ น ท า ง เ ดิ น ท า ง  
23 – 27 กรกฎาคม ใครไม่ได้ไปก็ไม่ต้อง 
เสียดาย คนเดิน เรื่ องรับรองว่ าจะ 
เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝาก 
เพื่อนสมาชิกอย่างแน่นอนครับ 

ก่ อ น จ า ก กั น ข อ ใ ห้ เ พื่ อ น ส ม า ชิ ก
มี ค ว า ม สุ ข กั บ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง
แ ล ะ อิ่ ม บุ ญ ไ ป กั บ เ ท ศ ก า ล เ ข้ า พ ร ร ษ า 
ที่ใกล้จะถึงนี้

บรรจบ  เขียวน้อย พินิจ  เอ่งฉ้วน


