
มาร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี คว้ารางวัล 5 หม่ืนบาท
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ในวันเกิดสหกรณ์ 28 กันยายน น้ี

ทางสหกรณ์จะมอบโชคดีๆ แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง (พิเศษ!!  

ฝากครบ 6 เดือน มีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลรวม 50,000 บาท ปีละ 2 ครั้ง 

รวม 100,00บาท) และจะจับรางวัลทุกวันที่ 28 กันยายน (วันก่อตั้ง 

สหกรณ์ของทุกปี) และวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี (ต้นเดือน

กุมภาพันธ์)

ใครที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 4.50% ต่อปี 

รีบ ๆ สมัครกันเข้ามานะคะ แถมยังได้ลุ้นรางวัลกันอีกด้วย 

รางวัลที่ 1 เงินฝากจำานวน  10,000  บาท (1รางวัล)

รางวัลที่ 2 เงินฝากจำานวน  5,000  บาท (2 รางวัล)

รางวัลที่ 3 เงินฝากจำานวน  1,000  บาท (30 รางวัล)

โดยเงินรางวัลจะนำาฝากเข้าบัญชีที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

สานฝันคนอยากมีบ้าน
สินเชื่อวนาเคหะ กู้ได้สูงสุด 95% 

ของราคาประเมิน

ไม่เสียค่าจดจำานอง 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 2    

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับที่ 124 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

เมื่อวันที่  20 - 22 สิงหาคม 2553 กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน 6 สหกรณ์ ประกอบด้วย  
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก. สอ.กรมวิชาการเกษตร จก. สอ.กรมส่งเสริม
การเกษตร จก. สอ.กรมประมง จก. สอ.ปม. จก. สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จก. ได้จัดการสัมมนา
เรื่อง การบริหารเงินภายใต้ปีเสือ 2010 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าภาพปี 2553 ได้มอบธงภาคีสหกรณ์บางเขน  
ให้กับสอ.ปม. ในฐานะเจ้าภาพปี 2554

ประกาศผลทุนการศึกษาแล้ว
ทุนเรียนดี 371 ทุน ทุนส่งเสริม  2,846 ทุน 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที ่

www.025798899.com 
รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 6

อย่าช้า!! และอย่าลืม
ส่งโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพ่ือขออนุมัติ

จากสอ.ปม. ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2553

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2553 สอ.ปม. ร่วมโครงการ 

ปลูกไม้ยางนา จากป่าสู่วัง จากวังสู่เมือง ณ บริเวณ

ลานเสาธง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

พันธุ์พืช

อ่านต่อหน้า 7
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แม้ว่าในโลกนี้จะมีหลายๆสิ่งที่ เราอยากได้มาเป็นเจ้าของ 

อย่างเจ้ารถยนต์คันโก้ มือถือรุ่นล่าสุด นาฬิกายี่ห้อดัง โน้ตบุ๊ก

รุ่นใหม่ และอื่นๆอีกมากมาย แต่ “บ้าน”ก็จัดเป็นหนึ่งในความใฝ่ฝัน

ของใครหลายๆ คนที่อยากจะครอบครอง เพราะบ้านไม่ได้เป็นแค่

สินทรัพย์ ทั้งๆที่บ้านสร้างด้วยอิฐ หิน ปูน ทราย ไม่มีชีวิต แต่ทำาไม

เรามักจะรำาพึงรำาพันว่า “คิดถึงบ้าน”เสมอๆ เป็นเพราะบ้านเป็นที่ 

แห่งเดียวในโลก ที่เราจะทำาได้ทุกอย่างที่เราเป็น คงจะดีไม่น้อยถ้าหาก

สักวันหนึ่งคุณจะมีบ้านของตัวเองสักหลัง 

“บ้านคือจุดเริ่มต้นของความมั่นคง”
จะมีที่ใดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความรัก ความอบอุ่น และ

ความผูกพัน ได้ดีเท่าที่บ้าน ที่ที่มีคนคอยคุณกลับบ้าน ที่ที่จะเติมเต็ม

เวลาและความผูกพันดีดีร่วมกัน สำาหรับบางคน บ้านอาจจะหมายถึง

คอนโดห้องเล็กๆ หรือทาวน์โฮมเก๋ๆสักหลังที่อยู่ไม่ไกลที่ทำางาน แต่

สานฝันคนอยากมีบ้าน
สินเชื่อวนาเคหะกู้ได้สูงสุด 95 % ของราคาประเมิน

อนุมัติ 30 วัน รู้ผลทันที
ไม่เสียค่าจดจำานอง

บางคนบ้านอาจจะหมายถึงบ้านที่มี

สนามรอบๆ มีพื้นที่สวนสำาหรับปลูก

ต้นไม้ มีที่สำาหรับให้เด็กๆวิ่งเล่น หรือ

ธรรมชาติร่มรื่นให้คุณพ่อคุณแม่ได้ 

พักผ่อนและแอบภูมิใจในตัวคุณ หาก

ได้คำาตอบว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีบ้าน 

เป็นของตัวเองสักหลังไม่ว่าด้วยเหตุผลใด 

ขอให้ความปรารถนานั้นเป็นจริง

สินเช่ือวนาเคหะ ทางเลือก

สิ น เ ชื่ อ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ทุ ก 

ความต้องการ ในอัตราดอกเบี้ยตำ่า

พิเศษ เริ่มต้นเพียง 3.50% ในปีแรก  

ด้วยวงเงินกู้สูงสุดถึง 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ พร้อม 

ทางเลือกในการผ่อนชำาระและระยะเวลาผ่อนชำาระในแบบที่ลงตัว 

กับชีวิตท่านเพื่อทุกความต้องการของสมาชิก

           เพราะสหกรณ์เห็นถึงความสำาคัญของสมาชิกเป็น

สิ่งสำาคัญ เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการที่จะมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐาน

สำาคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง  

ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

สำาหรับวัตถุประสงค์ในการกู้ จะต้อง

✿ กู้เพื่อซื้อห้องชุด หรือบ้านพร้อมที่ดิน

✿ กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ คู่สมรส 

หรือบุตร

✿ กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

✿ กู้ซื้อเพื่อซื้อห้องชุดข้างเคียงหรือที่ดินข้างเคียงพร้อม

บ้านซึ่งสมาชิกผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อขยายบริเวณ
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✿ กู้ เพื่อไถ่ถอนจำานองบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด 

ซึ่งชำาระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น ๆ 

✿ กู้เพื่อไถ่ถอนจำานองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และ

หรือคู่สมรส และหรือบุตร ซึ่งชำาระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบัน

การเงินอื่น ๆ พร้อมปลูกสร้างบ้าน

✿ กู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย 

✿ จำานวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้กู้

 หลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด

 - จำานวนเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน

ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน

 - จำานวนเงินกู้เกิน 700,000 - 1,000,000 บาท กู้ได้

ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักประกัน

 - จำานวนเงินกู้เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน

ร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักประกัน

 หลักประกันซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน

 - กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 

ของราคาประเมินหลักประกัน

 - กู้เกิน 1,000,000  - 1,500,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน

ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน

 - กู้เกิน 1,500,000 บาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 

80 ของราคาประเมินหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยมี 3 ประเภท 
ประเภท 1. อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ชำาระเงินงวด 

ไม่ตำ่ากว่าที่สหกรณ์กำาหนด หรือไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้

ประเภท 2. อัตราดอกเบี้ ยแบบคงที่  2  ปี   3 .50  %  

ต้องผ่อนชำาระไม่เกินเงินงวดที่สหกรณ์กำาหนด   ห้ามไถ่ถอนภายใน 

5 ปีแรก หากไถ่ถอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับ 3 % ของภาระหนี้

คงเหลือ

ประเภท 3. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี  4.50% ต้องผ่อนชำาระ

ไม่เกินเงินงวดที่สหกรณ์กำาหนด และห้ามไถ่ถอนภายใน 3 ปีแรก  

หากไถ่ถอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับ 3 %  ของภาระหนี้คงเหลือ

 เอกสารประกอบ
เอกสารส่วนตัวผู้กู้

- สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้กู้ คู่สมรส

- สำาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ คู่สมรส

- สำาเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถ้ามี)

- เอกสารแสดงรายได้ ใบรับรองเงินเดือน รายได้อื่น ใบแจ้ง

ยอดเงินเดือนฉบับล่าสุดของผู้กู้ คู่สมรส

- เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารหลักประกัน 

- สำาเนาเอกสารสิทธิที่ดิน (เอกสารสิทธิ์ห้องชุด  โฉนดที่ดิน 

น.ส.3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ

-  สัญญาจะซื้อจะขาย (พร้อมเอกสารส่วนตัวผู้จะขาย)

-  แผนผัง แผ่นพับโบชัวร์โครงการ แผนที่ตั้งที่ดินโดยสังเขป

-  หนังสือรับรองของราคาประเมินจากสำานักงานที่ดิน 

ขั้นตอนการกู้
1. ยื่นคำาขอกู้พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้

ให้ครบถ้วน

2. ชำาระค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน กรณี

ปลูกสร้างบ้าน ต้องชำาระค่าธรรมเนียมตรวจสอบการก่อสร้างบ้าน

3. นัดวันเวลาตรวจสอบและประเมินหลักประกัน

4. เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับอนุมัติภายใน 30 วัน

5. ทำานิติกรรมสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจำานองเป็นประกัน

การจ่ายเงินกู้
1. จ่ายเมื่อทำานิติกรรมสัญญาครบถ้วน

2. กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน จ่ายเงินกู้เป็นงวดๆ 

ตามผลงานก่อสร้าง

เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่อบ้านไว้คอยให้คำาปรึกษา

และให้บริการที่ใส่ใจในความต้องการของท่าน เพียงแวะมาปรึกษาเรา 

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ หรือโทรมาที่  081-848-9115,  

081-841-7505 

(สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือสมาชิก หน้า 20)

ประกันอัคคีภัย ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 28 % ตลอดอายุสัญญา
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นายแพทย์วิทยา พงศ์สุรเชษฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงาน

อายุรกรรม จ.เชียงราย

จากนั้นรับฟังการเดินทางไปทัศนศึกษา จากบริษัท 

บี.เอส.ทัวร์ จำากัด

 

Day 2 ช่วงเช้าเรารีบทำาเวลากัน เพ่ือไปเมืองเชียงรุ้ง 

ระหว่างอยู่บนรถบัส ชมทิวทัศน์สองข้างทาง อันเขียวขจี ลัดเลาะ 

ไปตามไหล่เขา เพ่ือไปเท่ียวตลาดเช้าไทล้ือ และหมู่บ้านกาหล่ันป้า  

ที่อุดมไปด้วยผัก ผลไม้ จากนั้น เราไม่พลาดที่จะไปแหล่งห้างดัง 

ขายหยกนานาชนิด  ตกเย็นชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ

 

Day 3 บรรยากาศยามเช้า สดใส แสงแดดเหมือน

รู้ใจว่าเราจะไปวัดหลวงเมืองลื้อกัน เพราะแสงแดดจ้าแบบนี้  

ถ่ายรูปถึงจะสวย พอมาถึงท่ีวัดน้ี จะมีช่างภาพชาวจีนหลายคน  

เตรียมถ่ายรูปให้ใบละ 5 หยวน = 25 บาท  ถ่ายปุ๊ป ได้ปั๊ป   

สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้าน

ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังเป็น

ที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา และเป็นศูนย์กลาง 

แลกเปล่ียนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอีกด้วย จากน้ัน 

นั่งรถบัสไปเที่ยวสวนป่าดงดิบ ไปชมการแสดงของหมีที่น่ารัก  

เสือแสนรู้ และนกยูง ฉันรีบคว้ากล้องตัวเก่ง เก็บภาพทันที 

และต่อกันที่โชว์พาราณสีอันตระการตา จากนักแสดงนับ 

ร้อยชีวิต ในช่วงระหว่างการเดินทางมักเป็นช่วงเวลาท่ีวิเศษสุด  

ถงึสายฝนจะเริ่มโปรยปรายลงมาทักทายส่งสัญญาณ

ให้รู้ว่าฤดูกาลกำาลังจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง แต่

ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อทริป “สายใยไม่เกษียณปี 2553”  

ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  

23 -27 กรกฎาคม 2553 

สิบสองปันนา มหัศจรรย์แห่งลุ่มนำ้าโขง แม้ระยะทาง

จะใช้เวลาหลายชั่วโมง แต่ความสวยงามของที่นั้นๆ ก็เป็น 

สิ่งที่เราเลือกจะไป  

Day 1 วันแรกเราเริ่มต้นเดินทางกันด้วยรถบัส

เพื่อมุ่งสู่โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เพื่อไปฟังสิทธิ

ประโยชน์ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ โดยประธาน

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คุณเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์  

และการดูแลสุขภาพร่างกายหลังเกษียณโดยมีวิทยากร  

โดย :หมูอ้วน

สิบสองปันนา..ความทรงจำาแห่งความสุข
เที่ยวสุขใจวัยเกษียณ
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หากสมาชิกมีความประสงค์จะขอยกเลิกการเป็นผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญให้กับสมาชิก 

สามารถที่จะแจ้งยกเลิกได้หรือไม่ ???

****   การที่ผู้คํ้าประกันจะพ้นจากภาระการคํ้าประกัน ก็ต่อเมื่อผู้กู้ชําระหนี้ครบถ้วน หรือสมาชิกจะต้องแจ้งกับผู้กู้ให้

เขียนสัญญาเงินกู้มาใหม่ และระบุคนคํ้าประกันคนใหม่ เมื่ออนุมัติเงินกู้แล้ว จึงจะถือว่าพ้นภาระการคํ้าประกันขอรับ....

คำ�ถ�ม ถ�มบ่อย ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ อย่าลืมรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก วันที่ 6 - 17 กันยายน 2553

จุดหมายอาจไม่สำาคัญมากนัก แต่ทุกๆย่างก้าวตั้งแต่จุดเริ่มต้น 

มันมีอะไรให้ดูให้ชมอยู่เรื่อยๆ อะไรที่ยังไม่เคยเห็นก็จะเห็น 

โค้งหน้าจะมีอะไรแล้วโค้งต่อไปจะเห็นอะไร การที่ได้ลุ้นบ้าง 

มันทำาให้ชีวิตมีสีสัน กระปรี้กระเปร่าและมีชีวิตชีวา เรามัก 

จะเห็นภาพสถานท่ีท่องเท่ียวสองข้างทางก่อนถึงท่ีเท่ียว เหล่าน้ัน 

แหละมีเรื่องราวดี ๆ มักจะเกิดขึ้นก่อนถึงจุดหมายเสมอ.. 

Day 4 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทาง เวลา

แห่งความสนุกกำาลังจะหมดลงซะแล้ว เราเดินทางถึงเมือง 

ห้วยทราย โดยรถตู้ปรับอากาศลาว และผ่านพิธีการศุลกากร 

จากนั้นนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย เมื่อถึงท่าเรือเชียงของ ผ่านพิธี 

การตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่เชียงราย โดยสวัสดิภาพ 

พร้อมเก็บความประทับใจ ไว้ในความทรงจำา 

                 

การเดินทางมักให้อะไรกับคนเดินทางเสมอ ทริปหน้า

โครงการสัมมนา “สายใยไม่เกษียณ ปี 2554” ขออุ๊บส์ไว้ก่อน

ว่าจะเป็นที่ไหน แต่รับรองได้ว่าทั้งสนุกและประทับใจไม่รู้ลืม 

ทีเดียว

ความสุขอยู่ที่ไหน หาได้จากรอยยิ้ม การมาในครั้งนี้ 

ความสุขอยู่ที่ไหนคงต้องดูกันด้วยภาพนะจ๊ะ ขอบอก...      

(ฉบับหน้าพลาดไม่ได้ สิทธิประโยชน์สำาหรับผู้เกษียณ) 
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สายสัมพันธ์สหกรณ์
โดย : ไผ่ลู่ลม ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  ประจำาปี 2553

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2553 เร่ืองการให้ทุนการ
ศึกษาบุตรสมาชิก ประจำาปี 2553  น้ัน บัดน้ี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้พิจารณาผู้มีสิทธ์ิรับทุน 
การศึกษาเสร็จส้ินแล้ว ในปี 2553 มีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรท้ังส้ิน จำานวน  3,217 ราย สหกรณ์
พิจารณาแล้วมีผู้ได้รับทุนประเภททุนเรียนดี จำานวน 371 ทุน  ทุนส่งเสริมการศึกษา จำานวน 2,846 ทุน   รวม 
ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรจำานวน 3,217 ทุน  จำานวนเงินทุนการศึกษาบุตรท้ังส้ิน 2,081,000 บาท โดยจะโอนเงิน 
เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกซ่ึงบุตรได้รับทุนในวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 รายละเอียด ดังน้ี

1. ทุนประเภทเรียนดี  จำานวน 371 ทุน  ตามประกาศสหกรณ์กำาหนดให้พิจารณาโดยนำา
ผลการเรียนบุตรสมาชิกมาเรียงลำาดับแยกตามระดับช้ันการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 หรือผลการเรียนเฉล่ียท้ังปีกรณีประกาศผลการเรียนปีละ 1 คร้ัง ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา 2552) ผู้ใดได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าก็จะได้รับทุนการศึกษา สำาหรับระดับช้ันใดผลการเรียนข้ันตำา่
ท่ีจะได้ทุนการศึกษาหรือคะแนนเฉล่ียเท่ากันสหกรณ์จะจับฉลากให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาเหลือเท่ากับจำานวน
ทุนการศึกษาท่ีจะมีได้ ส่วนท่ีจับสลากไม่ได้จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา แต่ท้ังน้ีเพ่ือเป็นขวัญและกำาลังใจ
แก่บุตรของสมาชิกท่ีมีผลการเรียนดี สหกกรณ์จึงขอมอบทุนเรียนดีให้กับบุตรสมาชิกทุกคนท่ีมีผลการเรียน
คะแนนเฉล่ียข้ันตำา่ท่ีจะได้รับทุนการศึกษาหรือคะแนนเฉล่ียเท่ากันของแต่ละลำาดับช้ัน โดยไม่ต้องนำามาจับ
ฉลาก ดังน้ี

1.1  ระดับประถมศึกษา (ป.2 – ป.6)   รวมท้ังส้ิน  218 ทุนๆ ละ 1,500 บาท  
 - ระดับประถมศึกษา ป.2  มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 85 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี  

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จำานวน 58 ราย  
 - ระดับประถมศึกษา ป.3  มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 70 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี
  มีคะแนนเฉล่ียระดับ  4.00  จำานวน 41 ราย   
  -  ระดับประถมศึกษา ป.4  มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 88 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี 
  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จำานวน 48 ราย  
 - ระดับประถมศึกษา ป.5  มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 83 ราย  ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี  

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จำานวน 41 ราย  
 - ระดับประถมศึกษา ป.6  มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 66 ราย  ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี   

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ  4.00  จำานวน 30 ราย  

1.2  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)  รวมท้ังส้ิน 112 ทุนๆ ละ 2,000 บาท  
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.1  มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 113 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี  

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จำานวน 51 ราย   
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.2  มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 66 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี   

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จำานวน 13 ราย   
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.3  มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 74 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี    

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จำานวน 11 ราย  
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.4  มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 68 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี    

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00 จำานวน 17 ราย  
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.5 มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 46 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี    

   มีคะแนนเฉล่ียระดับ  3.97 - 4.00 จำานวน 10 ราย 
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.6 มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 46 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี        

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.93 - 4.00 จำานวน 10 ราย  

1.3 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1 – 3 ) ระดับช้ันละ 5 ทุน รวมท้ังส้ิน 11 ทุนๆ ละ  2,000 บาท   
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1) มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 1 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี  

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จำานวน 1 ราย  
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.2) มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 10 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.45 – 3.92  จำานวน 5 ราย  
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.3) มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 7 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี  

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.50 – 3.92  จำานวน 5 ราย   

1.4 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1 –2 ) ระดับช้ันละ 5 ทุน รวมท้ังส้ิน 10 ทุนๆ ละ 2,500 บาท  
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1) มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 8 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี  

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.55 – 4.00  จำานวน 5 ราย  
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.2) มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 11 ราย ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดี

  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.66 – 4.00  จำานวน 5 ราย  

1.5   ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ระดับช้ันละ 5 ทุน รวมท้ังส้ิน 20 ทุนๆ ละ 3,000 บาท  
 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 1) มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 42 ราย 

  ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดีมีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.99 – 4.00 จำานวน 5 ราย 
 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 2) มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 36 ราย 

  ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดีมีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.83 – 4.00 จำานวน 5 ราย 
 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 3) มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 22 ราย 

  ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดีมีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.65 – 4.00 จำานวน 5 ราย   
 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 4 ข้ึนไป) มีผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษา จำานวน 44 ราย 

  ผู้ท่ีได้รับทุนเรียนดีมีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.87 – 4.00 จำานวน 5 ราย  

2.  ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนท่ีส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ทุกระดับช้ันการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี  และบุตรสมาชิกขอรับทุนเรียนดีเม่ือนำาคะแนน
เฉล่ียมาเรียงลำาดับแล้วไม่อยู่ในลำาดับท่ีจะได้รับทุนเรียนดีก็จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา รวมท้ังส้ินจำานวน 
2,846 ทุนๆ ละ 500 บาท  

จึงขอประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรให้สมาชิกทราบโดยท่ัวกัน ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศน้ี

                                                            ประกาศ ณ วันท่ี  23 สิงหาคม  พ.ศ.  2553 
 
   
                                                                                                         
                                                             (นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์)                                   
                                                                     ประธานกรรมการดำาเนินการ
                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำากัด  

❤ ทริปสายใยไม่เกษียณ ปี2553 ผ่านไปได้ด้วย

ความสุขและความประทับใจหลังจากตรากตรำาทำางานกัน 

มาเป็นปี สมาชิกผู้เกษียณอายุให้รางวัลชีวิตตัวเอง ด้วยการ 

ไปเท่ียวสิบสองปันนา หลายท่านฝากบอกว่าอยากให้มี 

ทริปดี ๆ แบบน้ีอีก ถึงตัวจะเกษียณไปแล้ว แต่รับรองว่า 

หากมีจัดไปท่ีไหน จะรีบสมัครทันที เพราะเกษียณแต่ตัว แต่สายใยไม่เคยเกษียณตาม แหม!! 

สหกรณ์ได้ยินแบบน้ีแล้วล่ะก็รู้สึกดีใจ ท่ีทำาให้พวกท่านมีความสุขคร๊าบบบบบ

 แม้ผู้ใหญ่บางท่านจะอายุเข้าวัยเลข 6 แล้ว แต่ก็ยังมีไฟอยู่ เส้นทางถึงจะแม้จะคดเค้ียวก็ไม่เป็น

อุปสรรคต่ออายุ เสมือนมีหมอนวดไฟฟ้าในตัว ก็เก้าอ้ีไงจ๊ะ มาถึงกรุงเทพก็หายเม่ือยพอดีเลย อิอิ

❤ คุณอนงค์ บุญล้อม และสามี จ.นครศรีธรรมราช เดินทางมาถึงสหกรณ์

เพ่ือไปทริปสายใยไม่เกษียณ มาต้ังแต่ไก่โห่ แหม ว่าจะมอบรางวัล  “ฉันมาไกล”  

ให้ อย่างน้ีเป็นแชมป์ตัวจริงผู้มาไกลท่ีสุดเลยจ้า

❤ คุณสมพร ไชยจรัส คอยเอ็นเตอร์เทน สร้างความสุข

ให้กับทุกคนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นทริปไหน ถ้ามีคุณสมพร 

ไปด้วย คงต้องยกย่องให้เป็นไกด์กิตติมศักด์ิ เลยเชียวละ 

❤ คุณพิเชฏฐ์ ไชยมา ผู้ร่วมเดินทาง ได้ให้ข้อคิดอย่างกินใจว่า 

“อายุ 50 อัพ เป็นเพียงตัวเลข จะวัยไหน...ก็ไม่แก่เกินเท่ียว” แหม  

พูดได้ถูกใจไผ่ลู่ลมจริงๆ เลย

❤ ตุลาคมน้ีอย่าพลาดกับ 2 

ค่ายดี ๆ ปีละคร้ัง (ค่ายครอบครัว

สหกรณ์สัมพันธ์) วันท่ี 16-18 

ตุลาคม 2553 ณ เขตรักษาพันธ์ุ 

สั ต ว์ ป่ า เ ข า เ ขี ย ว  จ . ชล บุ รี ,  

ค่ายเยาวชนคนรักป่า วันท่ี 23-25 ตุลาคม 2553 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  

ปิดรับสมัคร 10 ก.ย. น้ี ใครสมัครแล้ว เตรียมกายและใจให้พร้อมแล้วไปลุยกัน...

❤ นอกจากประธานกรรมการดำาเนินการของสอ.ปม. (คุณสิทธิชัย 

อ๊ึงภากรณ์) จะเก่งและมีความสามารถมากมายหลายด้านแล้ว  

ด้านศรีภรรยา คุณบุษรา อ๊ึงภากรณ์ อดีตดำารงตำาแหน่ง รองอธิบดีกรม

การประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบัน ผู้อำานวยการสมาคมประกัน

ชีวิตไทย ก็ยังทำาหน้าท่ีได้ดีเย่ียมไม่แพ้กัน เพราะพ่ึงได้รับรางวัลแม่ดี 

ศรีเมืองนนท์มาหมาด ๆ

❤ ขอแสดงความยินดีกับบุตรของสมาชิกท่ีได้ทุนการศึกษาประจำาปี 2553 ซ่ึงมีจำานวนทุน

รวมแล้วท้ังส้ิน  3,217 ทุน

❤ คุณพรพิมล อมรโชติ  ได้รับรางวัลเกียรติยศ ผู้สำาเร็จการศึกษา

ที่มีผลการเรียนดีเด่น สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้  ระดับ

ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แหม!!เก่งอย่างนี้ 

ต้องขอยกนิ้วให้เลย..

❤ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ จำานวน 2 ท่าน นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรนำา้ 

โอนย้ายจาก สอ.สำานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม จก. และ นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ  

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม โอนย้ายจาก สอ.สำานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม จก. 

มาเป็นครอบครัวสมาชิก สอ.ปม. จก.
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จากข่าวการจากไปของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช) และคณะ ซ่ึงได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเฮลิคอปเตอร์

ตกท้องท่ี อำาเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน  เม่ือวันอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2553 ในการน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ บำาเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน และได้มีกำาหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันท่ี 19-25 

สิงหาคม 2553 ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

สอ.ปม. ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกเน่ืองมาจากปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ครอบครัวนายโกวิท ปัญญาตรง สมาชิก สอ.ปม. จำานวนเงิน 20,000 บาท  และ

ช่วยเหลือผู้ท่ีมิได้เป็นสมาชิกเน่ืองมาจากปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยมอบทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำานวน 4 ราย รายละ 10,000 บาท 

ท้ังน้ี นายโกวิท ปัญญาตรง สมาชิกสอ.ปม.ได้ทำาประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำากัด ตามโครงการประกันชีวิตของสอ.ปม. โดย  

คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย ผู้อำานวยการฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มอบสินไหมมรณกรรมให้กับครอบครัวปัญญาตรง 

จำานวนเงิน  450,000 บาท

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดี
กรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไม้ยางนา จากป่าสู่วัง จากวังสู่เมือง โดยมีนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำานักพระราชวัง คณะผู้บริหาร 
พร้อมข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ  กรมป่าไม้ และกรรมการ เจ้าหน้าที่ สอ.ปม. ร่วมกันปลูกไม้ยางนา ณ บริเวณลานเสาธง กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการปลูกไม้ยางนา จากป่าสู ่วัง จากวังสู่เมือง 
ณ บริเวณลานเสาธง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

สอ.ปม.ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ

ท่านปลัด ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช  นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำานักพระราชวัง  

นายโกวิท ปัญญาตรง ผู้ตรวจราชการกรมอส.

พันตรีเจนวิทย์ อรุณสวัสดิ์ นักบิน และ สิบเอกวิทูล เธียรเงิน ช่างเครื่องบิน
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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

ผลการดำาเนินงาน
รายการ 30  มิถุนายน  2553 31 กรกฎาคม 2553

จำานวนสมาชิก 13,026 13,026

จำานวนสมาชิกสมทบ 4,453 4,546

สินทรัพย์รวม 7,832,473,164.30 7,839,526,279.22

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 123,671,143.99 76,749,010.28 

เงินลงทุนระยะสั้น 0.00 20,000,000.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 49,719,986.62 50,571,153.11 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,487,761,718.96 5,516,623,424.41

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 771,552,107.41 772,582,296.75

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,798,920.85 3,731,666.42 

อาคาร - ระหว่างก่อสร้าง 21,495,825.03 0.00 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,590,138.80 26,942,490.20 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 169,563.56 181,728.97 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,712,759.08 7,143,509.08 

หนี้สินรวม 4,677,906,807.56 4,637,830,128.28

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,036,000,000.00 935,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 404,774,201.83 394,303,808.26

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 49,065,151.95 49,466,287.44

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,114,392,069.21 2,149,066,417.50

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 628,195,071.26 661,834,202.98

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 297,326,574.38 297,283,133.53

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 91,036,561.45 90,513,686.14

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 17,887,522.86 17,836,159.66

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 17,802,514.52 18,313,509.10

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 653,216.01 679,850.38

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1,577,973.35 1,577,973.35

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จำากัด 33,897.47 33,897.47

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จำากัด 24,255.27 24,255.27

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำากัด 10,117.43 10,117.43

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จำากัด 10,125.19 10,125.19

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 10,125.19 10,125.19

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จำากัด 132,610.66 132,610.66

หนี้สินหมุนเวียน 8,615,703.53 11,185,102.73

หนี้สินไม่หมุนเวียน 10,359,116.00 10,548,866.00

ทุนของสหกรณ์ 3,028,940,989.25 3,048,864,079.25

ทุนเรือนหุ้น 2,731,757,390.00 2,751,859,880.00

ทุนสำารอง 179,923,387.94 179,923,387.94

ทุนสะสม 117,260,211.31 117,080,811.31

รายได้ 221,102,214.74 261,130,076.96

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 194,490,984.73 228,983,925.81

ผลตอบแทนจากการลงทุน 26,292,034.56 31,810,390.70

รายได้อื่น 319,195.45 335,760.45

ค่าใช้จ่าย 95,476,847.25 108,298,005.27

ดอกเบี้ยจ่าย 76,765,748.10 86,634,163.63

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 18,711,099.15 21,663,841.64

กำาไรสุทธิ 125,625,367.49 152,832,071.69

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1  กรกฎาคม  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

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 5.85


