
วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

ครบรอบ 8 ปี

เมื่ อวันศุกร์ที่  1  ตุลาคม 2553 สหกรณ์  
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้ร่วมพิธีในวันคล้าย 
วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
ครบรอบ 8 ปี และวางพวงมาลาสดุดีวีรชนป่าไม้  
รำาลึกถึงคุณความดี ตลอดจนความเสียสละของเหล่า
วีรชนป่าไม้ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
    

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับที่ 125 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 
สหกรณ์ เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1,300,800 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดร้อยบาทถ้วน)
รวม 13,008 คน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์  
และโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์สำาหรับสมาชิกที่ไม่ได้มีบัตรATM  
ธ.ไทยพาณิชย์

และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา
บริเวณชุมชนรอบข้างได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา จำานวน 6 ทุนๆ ละ 2,000 บาท โรงเรียน
บางบัว จำานวน 8 ทุนๆ ละ 2,000 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 2 ทุนๆ ละ 
5,000 บาท พร้อมจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

เปิดให้กู้แล้ว
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ

เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสมาชิก
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาค่าครองชีพ
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันโดยจะต้องใช้เพื่อกรณี
การศึกษาของบุตร/บุตรบุญธรรมของสมาชิก
เท่านั้น และจะต้องกู้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 
50,000 บาท เริ่มใช้ 1ต.ค.- 30 พ.ย.53 

อ่านต่อหน้า 7

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
ร่วมงานพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ 

ครบรอบ 114 ปี

28 กันยายน 2553 ครบรอบ 31 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ปีใหม่นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ขอมอบสิ่งดีๆ ให้กับสมาชิกและ
สมาชิกสมทบเป็นผ้าขนหนูผืนใหญ่เนื้อดี ขนาด 30 x 60 นิ้ว สำาหรับสมาชิกทุกท่านและ
สมาชิกสมทบ(ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553) สามารถรับผ้าขนหนู 2 วิธี 
ดังนี้

✿ รับด้วยตนเองที่สหกรณ์ ฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2553
✿  แจ้งความประสงค์โดยลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มผ่านผู้แทนสมาชิก โดย

ผู้แทนสมาชิกจะต้องกำาหนดที่อยู่ที่จะให้สหกรณ์จัดส่ง และส่งใบจองผ้าขนหนูมาที่สหกรณ ์
ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร : 025799774 ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป กรุณาย่ืนใบจองผ้าขนหนู 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๔
อุ่นไอรัก...จากสหกรณ์
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เ วลาผ่านไปไวเหมือนโกหก วันที่ 28 กันยายน 2553 ได้

เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง นั่นก็คือ งานครบรอบ 31 ปี 

แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ช่วงเช้าได้มีการ

ทำาบุญเลี้ยงพระ หลังจากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน

รอบข้าง ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา จำานวน 6 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 

โรงเรียนบางบัว จำานวน 8 ทุนๆ ละ 2,000 บาท มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จำานวน 2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 

พร้อมกันนี้สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิด

สมาชิก เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 

1,300,800 บาท(หนึ่งล้านสามแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

รวมจำานวนที่โอนให้กับสมาชิก 13,008 คน โดยโอนเงิน 

เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ และโอนเข้า 

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์สำาหรับสมาชิกที่ ไม่ ได้มีบัตร 

ATM ธ.ไทยพาณิชย์ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่สมาชิก

ทุกๆย่างก้าวตั้งแต่ที่สหกรณ์ได้เติบโตขึ้นมา ถือได้ว่าเป็น  

31 ปีแห่งความสำาเร็จ แต่สหกรณ์ไม่ได้เดินไปเพียงลำาพัง เดินไป

พร้อมๆ กับสายสัมพันธ์ของสหกรณ์ที่อยู่เคียงคู่สมาชิกมาโดยตลอด 

และบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้วางรากฐานของสหกรณ์ และปูแนวทางให้

ผู้คนรุ่นหลังได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง ท่านคือ อดีตอธิบดีกรมป่าไม้  

ท่านถนอม เปรมรัศมี  

28 กันยายน 2553 ครบรอบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

31 ปี

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

ได้เติบโต มีรากฐานที่มั่นคง เกื้อหนุน ค้ำาจุนซึ่งกันและกัน เพื่อก้าวเดิน

ต่อไปสู่เส้นทางแห่งความพอเพียงร่วมกันของมวลสมาชิก ดั่งคำาขวัญ 

ที่ว่า “ประหยัดอดออม เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน”
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เม่ือถึงวันเกิดของสหกรณ์ทีไร เราก็มักจะร่วมลุ้นรางวัล 5 หม่ืน ว่า
ใครจะเป็นผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลน้ีไป เพราะสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิก 
ลด - ละ เลิก อบายมุข เลิกตามกระแสนิยม และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

สหกรณ์จะมอบโชคดีๆ ให้แก่สมาชิกแบบน้ีปีละ 2 คร้ัง ให้แก่สมาชิก
ท่ีฝากรายเดือนครบ 6 เดือน คร้ังละ 50,000 บาท (รวม 100,000 บาท) 
และจะจับรางวัลทุกวันท่ี 28 กันยายน วันเกิดสหกรณ์ของทุกปี และในวัน 
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์)

โดยรางวัลจะนำาฝากเข้าบัญชีดังกล่าว  สำาหรับรางวัลมีดังน้ี
รางวัลท่ี 1 เงินฝากจำานวน  10,000  บาท  (1 รางวัล)
รางวัลท่ี 2 เงินฝากจำานวน   5,000  บาท  (2 รางวัล)
รางวัลท่ี 3 เงินฝากจำานวน  1,000  บาท  (30 รางวัล)

ประกาศรายช่ือผู้โชคดีคว้ารางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิต
พอเพียง จับรางวัลวันท่ี 28 ก.ย. 53

รางวัลท่ี 1 นายไพบูลย์ จงทวีเกียรติ     
รางวัลท่ี 2 นางปริษา บัวก้านทอง
 นายประเสริฐ   ขวัญแก้ว
รางวัลท่ี 3 นายเกษม แสงเมือง
 นายสุพรรณ ฤทธ์ิวิเศษ
 นายมานะ รัตนโชติ             
 นางวัลย์นภัส พ่ึงศรีเกล้า
 นางนัทธนันท์ สุชาติตระกูล
  นางวารุณี ผลให้                 
 นายชิษณุพงศ์ พรหมสัมฤทธ์ิ
 นางวาทินี คุ้มเจริญ
 นายอนวัทย์ สุโขธนัง
 นายพจน์ ชินปัญชนะ
 นางตวงรัตน์ โพธ์ิเท่ียง          
 นายมีศักด์ิ แก้วกูล
 นายชลิน อินทร์สำาราญ
 นายอรุณ คำานึงผล
 นายวันชัย ธงพรรษา
 น.ส.รวงผ้ึง เกสรศิริ

ผู้โชคดี คว้ารางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

   นายสุพจน์ โกมลมรรค สมาชิกร่วมเป็นสักขีพยานในการจับ 

รางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

วิธีเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงได้ที่ www.025798899.com หรือขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์

สำาหรับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งใบเปิดบัญชีมาทางไปรษณีย์ได้

2. บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงจะฝากโดยหักจากเงินเดือนเท่านั้น โดยเริ่มฝากรายเดือนได้ ขั้นตำ่าเดือนละ 100  บาท สูงสุด

ไม่เกินเดือนละ  3,000 บาท งดฝากไม่ได้ แต่เพิ่มหรือลดจำานวนเงินฝากรายเดือนได้ 

ใครที่อยากมีโชคดีๆ แบบนี้ก็รีบเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 4.50 % พิเศษ!!ฝากครบ 6 เดือน มีสิทธิ

ร่วมลุ้นรางวัลรวม 50,000 ปีละ 2 ครั้ง รวม 100,000 บาท

 นายนิกร รินใจ
 นายมนตรี ดวงเด่น
 นางปัญจารีย์ นาคะทัตตะ
 นายศิลป์ชัย สามัญ
 นายเกียรติก้อง อภัยพันธ์
 นายประสาท จิตต์วารี
 นางวันวิสาข์ นันทสุทธิวารี
 นายถาวร บัวโต
 นายสมนึก กันทะปรีชา
 นายธรรมศิษฐ์ ชารู
 นายมานิช ฟ่ันไชยวงศ์
 น.ส.ณัฐิณี นนทกิติพงษ์
 นางพัชรินทร์ จันทร์ลา
 นายเสวก น้อยพล

สอ.ปม.โอนเงินให้แล้วต้ังแต่วันท่ี 29 กันยายน 2553 สมาชิก
สามารถตรวจสอบได้จาก ระบบ CO-OP PHONE
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ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
สมาชิกที่ต้องการเรียนรู้ สัมมนา หรือฝึกอบรมความรู้ทุกสาขา 

วิชาการ ที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐเป็นผู้จัดขึ้น สามารถ
ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทุนละ 500 บาท/ปี  อาทิ 
เรียนคอมพิวเตอร์ เรียนนวดแผนไทย เรียนทำาขนม ทั้งนี้ สมาชิก 
คนหนึ่งๆ มีสิทธิได้รับทุนนี้ไม่เกิน 3 ครั้งตลอดอายุการเป็นสมาชิก 
โดยยื่นคำาขอรับทุนสวัสดิการพร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภายใน
กำาหนดเวลา 90 วัน  นับตั้งแต่วันชำาระเงิน

หลักเกณฑ์
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ต้องเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์การรัฐ
3. จ่ายให้ทุนละ 500 บาท/ปี สมาชิกคนหนึ่งๆ มีสิทธิได้รับทุนได้ 
 ไม่เกิน 3 ครั้งตลอดอายุการเป็นสมาชิก
4. ยื่นขอรับทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภายในกำาหนดเวลา  
 90 วัน นับแต่วันชำาระเงิน

เอกสารประกอบ
1. แบบคำาขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลด 
 แบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจากหน่วยงานรัฐหรือองค์การรัฐ
3. สำาเนาบัตรประจำาตัว
4. สำาเนาทะเบียนบ้าน

ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 

สมาชิกที่สำาเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจาก

สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง สามารถยื่น

ขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก จำานวน 1,000 บาท ต่อ

หนึ่งปริญญา โดยยื่นคำาขอรับทุนพร้อมสำาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือ

รับรองการสำาเร็จการศึกษา ภายในกำาหนดระยะเวลา 180 วัน นับแต่

วันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร

หลักเกณฑ์ 
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ่ายให้ 1,000 บาท ต่อหนึ่ง

ปริญญา

3. ยื่นขอรับทุนพร้อมสำาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสำาเร็จ

การศึกษา ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร

เอกสารประกอบ
1. แบบคำาขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา สามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

2. สำาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษา

3. สำาเนาบัตรประจำาตัว

4. สำาเนาทะเบียนบ้าน 

ครอบครัวสวัสดิการ
ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ สมาชิกและครอบครัว   

ด้วยสวัสดิการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วง....ชีวิต                    

ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาสมาชิก

ทั้ง 2 ทุนเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
หมายเหตุ :  สหกรณ์ได้ยกเลิกทุนฝึกอบรมวิชาชีพเสริม และเปลี่ยนเป็นทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาของสมาชิก 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้มีความรู้และศึกษาในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด  “ชีวิตไม่มีคำาว่าสายเกินไป หากจะเรียนรู้”

ระเบียบใหม่

วันหยุดยาวที่จะถึงนี้ เตรียมตัวไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเอ่ย ว่าแต่มีกระเป๋าใส่ของกระจุ๊ก
กระจิกกันเหรอยังค่ะ ใครตอบคำาถามได้ถูกต้องและ
รวดเร็วที่สุด รับกระเป๋าไปครองกันเลย จำานวน 5 ใบ

เฉลยคำาถาม ฉบับที่ 123 
คำาถาม เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว มีอัตราดอกเบี้ย
เท่าไหร่ต่อปี ประกาศใช้วันที่ และจะต้องมีหนี้ไม่เกิน
กี่เปอร์เซ็นต์ของหนี้ทั้งหมด
คำาตอบ เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว มีอัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ประกาศใช้วันที่ 
21 มิถุนายน 2553 และจะต้องมีหนี้ไม่เกิน 50 % ของหนี้ทั้งหมด

 ผู้โชคดี รับกระเป๋าลดโลกร้อน
 คุณวนิดา แม่หล่าย ,   คุณปัทมา เอื้อกิจรุ่งเรือง ,   คุณสมจิตร ฤทธิปะ ,   คุณอารีย์ จำาชู ,   คุณโอฬาร ประทุมรัตน์      

อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าคำาถามฉบับน้ีจะถามว่าอะไร ไม่ยาก
เลยค่ะ หากติดตามวารสาร 
  คำาถามถามว่า ปีน้ีสหกรณ์จัดค่ายครอบครัวสหกรณ์
สัมพันธ์ท่ีไหน วันท่ีเท่าไหร่ และค่ายเยาวชนคนรักป่า  
จัดข้ึนท่ีไหน วันท่ีเท่าไหร่  
ทราบคำาตอบแล้วส่งมาได้ท่ี email: forestcoop@
gmail.com หรือไปรษณียบัตรมาท่ีตู้ป.ณ. 169 ปทจ.
จตุจักร กทม.10900 ภายในวันท่ี 29 ตุลาคม 2553  
(ผู้ท่ีตอบมาทางเมล์โปรดระบุช่ือ – ท่ีอยู่ให้ชัดเจน เพ่ือ
ความสะดวกในการส่งของรางวัลไปให้)

มุมนี้มีรางวัล
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สหกรณ์มอบของรางวัลสนับสนุน
งานเกษียณอายุราชการปี2553
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

เ มื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด มอบของรางวัลสนับสนุน งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำาปี งบประมาณ 2553  ให้แก่ 

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำานวยการสำานักบริหารงานกลาง  โดยของรางวัลมีดังต่อไปนี้

 ทีวี โซนี่  LCD ขนาด 22 นิ้ว จำานวน 1 เครื่อง 

 ไมโครเวฟ จำานวน 2 เครื่อง

 กระทะไฟฟ้า จำานวน 3 เครื่อง

 พัดลม จำานวน 1 เครื่อง

 เครื่องเล่น ดีวีดี จำานวน 1 เครื่อง

 เสื้อสอ.ปม. จำานวน 55 ตัว

 หมอนเอื้ออาทร – อดออม จำานวน 2 ชุด

อดออม : นี่เธอรู้หรือยังว่าเขาเปลี่ยนทุนอบรม

  วิชาชีพเสริมเป็นทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริม

  การเรียนรู้และการศึกษาสมาชิกแล้วนะ

เอื้ออาทร : แล้วทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาสมาชิกมันดีอย่างไรเหรอเธอ

อดออม : โห..มันดีมากเลยละ ถ้าเธอจะใช้ทุนน้ีเธอจะต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี เธอก็สามารถเรียนหรือฝึกอบรมความรู้ทุกสาขาวิชาการ

  ที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐเป็นผู้จัดขึ้น อาทิ เรียนคอมพิวเตอร์ เรียนทำาขนม และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถยื่น 

  ขอรับทุน ทุนละ 500 บาท / ปี และมีสิทธิรับทุนนี้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ตลอดอายุการเป็นสมาชิก  โดยยื่นคำาขอรับทุนสวัสดิการพร้อม 

  ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภายในกำาหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันชำาระเงิน

เอื้ออาทร : อย่างนี้จะมัวช้าอยู่ทำาไม อิอิ รีบไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ดีกว่าจะได้เก่งเหมือนเธอไง ว่าแต่ฉันจะเอาแบบฟอร์มนี้ได้จากไหนละ

อดออม : ไม่ยากเลย เธอก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com ไง

เอื้ออาทร : แล้วถ้าเป็นทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิกล่ะ  มันคือสวัสดิการอะไรเหรอ

อดออม : อ้อ!! ถ้าเอื้ออาทรสำาเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง เธอก็

  สามารถยื่นขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก จำานวน 1,000 บาท ต่อหนึ่งปริญญา โดยยื่นคำาขอทุนพร้อมสำาเนา 

  ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการศึกษา ภายในกำาหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร สามารถดาวน์โหลด 

  แบบฟอร์มขอรับทุนในเว็บได้เลย แต่ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปีเหมือนกันนะจ๊ะ

เอื้ออาทร : อย่างนี้ก็แหล่มไปเลย  ขอบคุณเธอมากนะจ๊ะที่นำาข่าวดี ๆ  มาบอกกัน รวมทั้งสหกรณ์ด้วย ที่มอบแต่สิทธิประโยชน์ดีๆ ให้กับสมาชิก 

  งั้นฉันรีบไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ก่อนนะ บ๊าย บาย

ทุนอบรมวิชาชีพเสริม เปลี่ยนแล้ว 
เป็นทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการศึกษาสมาชิก “เปลี่ยน 1 

ได้ถึง 2”

    มุมนี้มีคำาตอบ
   โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1. เงินเดือนของสมาชิกปรับเพิ่มขึ้นมีผลทำาให้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
จริงหรือไม่
ตอบ สมาชิกที่ซื้อหุ้นรายเดือนตามฐานเงินเดือนที่กำาหนด 
เมื่อสมาชิกมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นค่าหุ้นจะปรับอัตโนมัติตามฐาน
เงินเดือน ดังตาราง

เงินเดือน (บาท) จำานวนหุ้น (หุ้น) จำานวนเงิน (บาท)

ไม่เกิน  5,000 30 300

5,001 – 6,000 40 400

6,001 – 7,000 50 500

7,001 – 9,000 60 600

9,001 – 11,000 70 700

11,001 – 13,000 80 800

13,001 – 14,000 90 900

14,001 – 15,000 100 1,000

15,001 – 16,000 110 1,100

16,001 – 18,000 120 1,200

18,001 – 20,000 130 1,300

20,001 – 22,000 140 1,400

22,001 – 24,000 150 1,500

24,001 – 26,000 160 1,600

26,001 – 28,000 170 1,700

28,001 – 30,000 180 1,800

30,000  ขึ้นไป 190 1,900
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ผู้ท่ีเกษียณอายุหรือผู้ท่ีเดินทางบนเส้นทางสายท่ี 61 อาจจะทำาให้ชีวิตหลังเกษียณ

อายุ เป็นชีวิตท่ีมีค่า และมีความสุขย่ิงกว่าชีวิตก่อนเกษียณ

ถึงเวลาพักผ่อนกายและใจ วัยสูงอายุมิใช่ช่วงเวลาแห่งการท้อถอย แต่เป็นช่วงอายุ 

ของการเข้าสู่บทบาทใหม่ของชีวิต ขอให้ทุกท่านจงใช้ช่วงเวลาท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าให้มาก

ท่ีสุด และส่ิงท่ีควรรู้หลังเกษียณ ว่าสหกรณ์มีสิทธิประโยชน์ท่ีพิเศษสุดๆ พร้อมสิทธิ

ประโยชน์ดี ๆ ท่ีไม่ควรพลาดอย่างย่ิง....

สิทธิประโยชน์เหมือนสมาชิกท่ียังไม่เกษียณอายุราชการ?
1. งดส่งหุ้นรายเดือน  หากสมาชิกส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือ

ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท  สหกรณ์จะงดการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนของท่านทันที  

เว้นแต่ท่านประสงค์จะซ้ือหุ้นรายเดือนหรือระดมหุ้นต่อ ก็สามารถแจ้งสหกรณ์ได้ตามท่ี

ต้องการเหมือนเดิม หรือซ้ือเป็นคร้ังคราวได้เหมือนกัน

การประกันชีวิต หากท่านสมาชิกต้องการทำาประกันชีวิตต่อ สามารถทำาได้ถึง

อายุ 65 ปี โดยย่ืนความจำานง * สมาชิกจะต้องฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

สินมัธยัสถ์ ไม่น้อยกว่าเบ้ียประกันจำานวน 3 เดือน และสหกรณ์จะหักเบ้ียประกันชีวิตจาก

บัญชีเงินฝากของสมาชิก โอนเข้าบัญชี โดยฝากผ่าน Payment หรือหักจากเงินบำานาญ

สิทธิประโยชน์หลากหลาย
1. ได้รับทุนสวัสดิการเพ่ือบำาเหน็จสมาชิก สหกรณ์จะจ่ายเงินเพ่ือบำาเหน็จ

สมาชิก เม่ือสมาชิกเกษียณอายุราชการ หรืออายุครบ 60 ปี และเป็นสมาชิกติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยจ่ายในเดือนตุลาคมของทุกปี      

  บำาเหน็จ = อายุของสมาชิก×จำานวนหุ้น

                                   100

  ท้ังน้ีไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และไม่เกิน 5,000 บาท

 สหกรณ์จ่าย ทุนสวัสดิการเพื่อบำาเหน็จสมาชิก ปี 2553 ให้กับสมาชิกที่อายุ 

60 ปี และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี จำานวน 249 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

910,243.58 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์) และ 

ทุนสวัสดิการเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส ปี 2553 ให้กับสมาชิกท่ีมีอายุต้ังแต่ 61 ปีข้ึนไป 

และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี จำานวน 804 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 804,000 บาท  

(แปดแสนสี่พันบาทถ้วน) 

**รวมสหกรณ์จ่ายเงินทุนให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2553  

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,714,243.58 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อย

สี่สิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์) โดยสหกรณ์ได้โอนเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์

สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553

2.  มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส จ่ายเม่ือสมาชิกมีอายุ

ต้ังแต่ 61 ปีข้ึนไป และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่ายให้ทุกปี ๆ ละ 1,000 บาท 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

3.  มีสิทธิฝากเงิน ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข ออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝาก

สินมัธยัสถ์ ในอัตราดอกเบ้ียสูงกว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ 

4.  มีสิทธิกู้เงินฉุกเฉิน - สามัญ – พิเศษ ได้ 90 % ของเงินค่าหุ้นและเงินฝาก 

หักจากเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนได้

5.  มีสิทธิรับเงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เหมือนกับสมาชิกท่ียังไม่ได้เกษียณอายุ

ราชการทุกประการ

6.  มีสิทธิรับสวัสดิการประกันชีวิตหรือสงเคราะห์การศพ 100,000 บาท 

สหกรณ์ทำาประกันชีวิตเพ่ิมเติมให้สมาชิกทุกคนคนละ 100,000 บาท  อุบัติเหตุ 150,000 บาท  

โดยส่วนน้ีสหกรณ์เป็นผู้จ่ายเบ้ียประกันให้ จนถึงอายุ 65 ปี และเม่ือครบอายุ 65 ปี  

ไม่อาจทำาประกันชีวิตได้แล้ว เม่ือสมาชิกเสียชีวิตหากท่านเป็นสมาชิกมาครบ 10 ปี  

ต่อเน่ืองกัน สหกรณ์มอบเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือการศพช่วยเหลือ 100,000 บาท 

(หากไม่ครบ 10 ปี คิดอายุสมาชิกปีละ 10,000 บาท) 

เกษียณอายุราชการแล้ว ยังคงเป็นสมาชิก
สหกรณ์ต่อไปได้ แถมสวัสดิการมากกว่าเดิม     

7.  ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์

การศพบิดา มารดา คู่สมรส สหกรณ์

จะจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์การศพ

บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก

ใ ห้ศพละ 1 ,500 บาท โดยสหกรณ์มี

อำานาจมอบเป็นเงินและหรือส่ิงของแสดง 

การไว้อาลัยในงานศพบิดา มารดา คู่สมรส 

หรือบุตรของสมาชิก ในนามสหกรณ์ และ

เม่ือสหกรณ์ทราบว่า บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก ถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการ 

เบิกเงินจากสหกรณ์จำานวน 1,500 บาท เพ่ือมอบให้แก่ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิก หรือ

บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกผู้น้ัน เพ่ือแสดงความไว้อาลัย  โดยการเบิกเงิน

ดังกล่าวให้เบิกได้ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันท่ีถึงแก่กรรม โดยให้แนบสำาเนาใบมรณบัตร

ด้วย

8. มีสิทธิได้รับทุนสงเคราะห์เม่ือประสบภัย เช่น ไฟไหม้ บางส่วนจะได้รับ

ช่วยเหลือ 5,000 บาท ท้ังหลัง 30,000 บาท นำ้าท่วมหรือวาตภัยบ้านบางส่วนเสียหาย  

จะได้รับวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท แต่ถ้าเสียหายท้ังหลัง ได้ 30,000 บาท

9.  มีสิทธิทำาประกันชีวิตรวม 1 ล้านบาทได้ถึงอายุ 65 ปี

10. มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา แม้ว่าบุตรยังเ ล็กอยู่ช้ันประถม

หรือเรียนปริญญาตรี ท่านก็ยังมีสิทธิดังน้ี 1.สมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

2.ทุนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 3.โครงการค่ายเยาวชนคนรักป่า 4.ค่ายครอบครัว 

สหกรณ์สัมพันธ์

11. ทุนสงเคราะห์สมาชิกเม่ือทุพพลภาพ จ่ายให้สมาชิกเม่ือพิการทุพพลภาพ 

จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 80 ของจำานวนเงินสงเคราะห์การศพสมาชิก ทุนสวัสดิการน้ี 

จะนำามาหักออกจากเงินสงเคราะห์การศพสมาชิก

12. รับทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิก จ่ายให้สมาชิกเน่ืองในวันคล้ายวันเกิด

ของสมาชิก จากเดิมปีละ 100 พิเศษ เพ่ิมให้อีก 100 บาท เน่ืองในวันครบรอบก่อต้ัง 

สหกรณ์ วันท่ี 28 กันยายน ของทุกปี โดยนำาฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ท่ีสมาชิกมีอยู่ 

กับสหกรณ์ หรือบัญชีออมทรัพย์ธนาคารท่ีสมาชิกใช้คู่กับบัตรสหกรณ์ ATM 

13. ทุนสวัสดิการสำาหรับสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสด โดยจ่ายเงินทุน

สวัสดิการจำานวน 3,000 บาท ให้แก่สมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ท่ีมีอายุต้ังแต่ 50 ปีข้ึนไป  

และมีอายุเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 ปี และเม่ือสมาชิกได้ใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการ 

ตามระเบียบน้ีไปแล้ว ไม่มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกอีก

14. ทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สำาหรับสมาชิกท่ีต้องการเรียนรู้ สัมมนา 

หรือฝึกอบรมความรู้ทุกสาขาวิชาการ ท่ีหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรของรัฐเป็นผู้จัดข้ึน  

ทุนละ 500 บาท/ปี  ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี สมาชิกคนหน่ึงๆ มีสิทธิได้รับทุน 

ได้ไม่เกิน 3 คร้ัง ตลอดอายุการเป็นสมาชิก โดยย่ืนคำาขอรับทุนพร้อมใบเสร็จรับเงิน

ฉบับจริงภายใน 90 วัน นับต้ังแต่วันชำาระเงิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี 

www.025798899.com

15. ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก สำาหรับสมาชิกท่ีสำาเร็จการศึกษา

ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไปจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีทางราชการรับรอง  

จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถย่ืนขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา 

สมาชิกจำานวน 1,000 บาท ต่อหน่ึงปริญญา โดยย่ืนคำาขอรับทุนพร้อมสำาเนาปริญญาบัตร

หรือหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 180 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับ

อนุมัติปริญญาบัตร  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี www.025798899.com

    

 ท้ังหมดน้ีเป็นสิทธิประโยชน์ดีๆ ท่ีสหกรณ์ได้มอบให้ผู้เกษียณ ท่ีร่วมกัน  

“ถักทอสายใย ..ร้อยดวงใจผูกพัน” จริงๆ แล้วหัวใจของการเกษียณน้ัน ไม่ใช่ Last Stop 

หรือ “รถเมล์ป้ายสุดท้าย” แต่เป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิตท่ีอิสระและมีความหมายเต็มเป่ียม  

เสมือนเป็นปีทองของชีวิตต่างหาก....
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นางสาวแน่งน้อย สุทธิถวิล  เกษียณปี 2553 สถานีเพาะชำา ศรีราชา 
“รู้สึกดีใจและมีความสุขมากท่ีได้มาโครงการสายใยไม่เกษียณในคร้ังน้ีท่ีสิบสองปันนา  

ได้มาแลกเปล่ียนพบประสบการณ์ใหม่ๆ  เป็นอะไรท่ีประทับใจ และคุ้มค่ามาก เคยฝันอยากไป
เท่ียวไกล ๆ คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกในชีวิต สำาหรับการกู้เงิน ช่วงน้ีใกล้เกษียณแล้วก็ไม่อยาก
ท่ีจะสร้างหน้ีให้กับตัวเอง หลังเกษียณจะได้สบาย เป็นสมาชิกกับสหกรณ์มาต้ังแต่
ปีพ.ศ. 2525 สหกรณ์ให้ประโยชน์กับสมาชิกมาก เวลาท่ีขัดสน ก็ได้สหกรณ์น่ีแหละท่ีเป็น
ตัวช่วย”

นายพิสิทธ์ิ โกอินต๊ะ เกษียณปี 2553  พนักงานพิทักษ์ป่า จ.ชุมพร
“เป็นคร้ังแรกท่ีสหกรณ์จัดทัวร์ไปต่างประเทศให้กับผู้เกษียณ ดีใจมากท่ีได้มาไหว้พระ

ท่ีสิบสองปันนา เสมือนเป็นบรรพบุรุษของเรา ก่อนจะมาผมรีบแคนเซิลนัดท้ังหมด เพ่ือไป
ทริปน้ีโดยเฉพาะ เป็นสมาชิกต้ังแต่ ปี 2519 สหกรณ์มีวิวัฒนาการท่ีดีพัฒนาต่อเน่ือง
มาโดยตลอด สมัยก่อน กู้ธรรมดาสามัญ 3 เดือนได้ กู้ฉุกเฉิน 7 วัน แต่ปัจจุบันน้ี กู้ทาง
โทรศัพท์ได้เลย ทำาให้เกิดความสะดวกมากข้ึน และสมาชิกก็จะมีเงินปันผลมากข้ึนด้วย 
ขอให้สหกรณ์อยู่คู่กับสมาชิกตลอดไป และขอให้จัดทัศนศึกษาต่างประเทศแบบน้ีอีกครับ”

นางสาวประเพชร ดำารงไทย เกษียณปี 2553  ทสจ. จ.สกลนคร
“ดีใจมากท่ีสหกรณ์ได้จัดโครงการดีๆ เพ่ือสมาชิก มีความแปลกใหม่ เปล่ียนรสชาติ

บ้าง ทำาให้เรามีความทรงจำาท่ีดี ๆ ก่อนเกษียณ สหกรณ์ยังไม่ลืมผู้เกษียณ พ่ีเองพอใจกับสิทธิ
ประโยชน์ท่ีสหกรณ์ได้มอบให้กับสมาชิก สหกรณ์ให้ทุกส่ิงทุกอย่าง ส่ิงไหนท่ีไม่เคยมี ก็ได้
จากสหกรณ์น่ีแหละ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ สหกรณ์ให้สิทธิประโยชน์เยอะกว่าท่ีคิดไว้ เงินฝาก
ก็ให้ดอกเบ้ียได้สูงมากกว่าสถาบันการเงินอ่ืน ถึงเวลาเกษียณแล้ว ก็ต้องปล่อยวาง เราจะวางตัว 
อย่างไรให้คุ้มค่ากับชีวิตท่ีเหลืออยู่   ปีหน้าถ้าสหกรณ์จัดอีก คิดว่าจะไปอีกค่ะ”

นายสนาม ฤทธ์ิเดช  เกษียณปี 2553 พนักงานท่ัวไป จ.ราชบุรี  
“การมาในคร้ังน้ีให้กำาไรชีวิตกับผมมากครับ ได้มาดูวิถีชีวิตของประเทศน้ันๆ และยังได้รู้จัก 

เพื่อนๆใหม่หลายคน ทำาให้ได้รับสิ่งดี ๆ กลับมามากมาย หลังจากที่ได้ฟังสิทธิประโยชน์
หลังเกษียณแล้ว ก็ทำาให้เรารู้จักวางแผนว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไรให้มีความสุข 
แถมยังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย”

นายชลอ  แสงประเสริฐ  เกษียณปี 2542 อดีตข้าราชการป่าไม้อำาเภอ
“มาเป็นคร้ังแรก ได้เพ่ือนใหม่ๆเยอะ ทำาให้รู้สึกว่าตัวเองสดช่ืนข้ึน และดีใจท่ีได้มาในคร้ังน้ี  

สนุกดีครับ อยากมาพบเพ่ือนเก่า ๆ ถือได้ว่าสหกรณ์ได้มอบกำาไรชีวิตให้ผู้เกษียณเป็น
ของขวัญท่ีพิเศษครับ ถ้าสหกรณ์จัดอีกผมก็จะมาอีกครับ”

นายดำารงเกียรติ มิตรภักดี เกษียณปี 2550 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานป่าไม้ 8 
“ปกติผมเป็นคนชอบเท่ียวอยู่แล้ว ย่ิงสหกรณ์จัดทริปดี ๆ ให้กับผู้เกษียณ ผมไม่

ลังเลใจท่ีจะไป หากสหกรณ์จัดโครงการอีกผมคิดว่าจะไปแน่นอน แต่โครงการต้องไม่ซำา้กัน 
ได้เจอเพ่ือนเก่า มีความสุขครับ”

นายพิเชฎฐ์ ไชยมา  เกษียณปี 2551 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานป่าไม้ 7  จ.สุโขทัย
“ขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้มากครับ ท่ีทำาให้พวกผมได้มาสิบสองปันนา

 ในคร้ังน้ี ราคาก็ไม่สูง คุ้มค่ามากท่ีได้มา อยากให้มีกิจกรรมแบบน้ีทุกปี ได้มาเจอเพ่ือนๆ 
ก็ทำาให้หัวใจกระชุ่มกระชวย รู้สึกดีครับ”

นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ  เกษียณปี 2552  ทสจ. จ.เพชรบุรี
“สนุกดีครับ ได้ไปในส่ิงท่ีไม่เคยไป ถือว่าสหกรณ์ตอบแทนผลประโยชน์กับสมาชิก

ได้ดีทีเดียว อยากให้ผู้ท่ีเกษียณแล้ว ได้มาพักผ่อนบ้าง การให้รางวัลชีวิตกับตัวเองถือเป็น
ส่ิงสำาคัญสำาหรับชีวิตคน ทำางานหาเงินได้ก็ต้องรู้จักใช้ชีวิตให้คุ้มค่าบ้าง ชีวิตถึงจะมีรสชาติครับ”

นายแปลก พิมลไทย  เกษียณปี 2552 อดีตเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  
ทสจ. สงขลา 

“ประทับใจมากครับท่ีได้มาอีกคร้ังในโครงการสายใยท่ีไม่เกษียณ จริงๆ แล้ว ความหมาย 
มันก็ตรงตัวสมช่ือเลย สหกรณ์ไม่เคยลืมผู้ท่ีเกษียณ ยังคงมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ให้เหมือนกับผู้ท่ียังไม่ได้เกษียณ มาในคร้ังพวกเราก็รำาลึกถึงความหลังกันอย่างสนุกสนาน 
แม้จะเป็นเพียงเวลาส้ันๆ ท่ีได้มาอยู่ท่ีน่ี แต่ผมรู้สึกมีความสุขมากจากการมาเท่ียวในคร้ังน้ี และ 
จะต้องกลับมาใหม่อย่างแน่นอน”

เก็บตกความประทับใจ 
สายใยไม่เกษียณ ปี 2553

เพ่ือเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสมาชิกท่ีได้รับความ 
เดือดร้อนจากปัญหาค่าครองชีพในเศรษฐกิจปัจจุบัน สหกรณ์ 
จึงได้มีประกาศเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ

โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี
1. จะต้องกู้เพ่ือการศึกษาของบุตร / บุตรบุญธรรมของ

สมาชิก
2. ให้สมาชิกคนหน่ึงๆ กู้ได้ในวงเงินไม่เกินภาคการศึกษาละ 

50,000 บาท
3. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. จำานวนเงินให้กู้มีดังน้ี
 4.1 กู้เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำารุงการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามประกาศของสถานศึกษาเท่าท่ีจ่ายจริง
 4.2 กู้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา

อีกไม่เกิน  5,000 บาท ของข้อ 4.1  ต่อรายต่อภาคการศึกษา
 4.3 สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินสามัญเพ่ือการศึกษากรณี

พิเศษ เม่ือหักเงินท่ีต้องชำาระต่อสหกรณ์ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 
2,500 บาท

5. ระยะเวลาการชำาระคืนเงินกู้
 5.1 ผ่อนชำาระเงินต้น และดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีเท่ากัน 

ทุกเดือน
 5.2 ผ่อนชำาระได้ไม่เกิน 144 เดือน
6. การคำา้ประกัน ใช้บุคคลคำา้ประกัน 2 - 8 คน
7. เอกสารหลักฐานประกอบคำาขอกู้
 7.1 บันทึกเหตุผลความจำาเป็นท่ีมีผู้บังคับบัญชาโดยตรง

รับรอง
 7.2 คำาขอกู้เงินสามัญ
 7.3 บันทึกเพ่ิมเติมแนบท้ายคำาขอกู้เงินสามัญเพ่ือการ

ศึกษากรณีพิเศษ
 7.4 สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้เข้ารับการศึกษาท่ีสถาบันการ

ศึกษาออกให้ หรือหลักฐานท่ีแสดงว่าได้เข้ารับการศึกษาในสถาบัน
การศึกษาดังกล่าว

 7.5 หลักฐานท่ีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา อย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี

 7.6 ใบเสร็จรับเงินท่ีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษา หรือ 
หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการศึกษา เช่น ประกาศ หนังสือ จดหมาย 
ระเบียบการ แผ่นพับ หรือหลักฐานอ่ืนใดของสถาบันการศึกษา
ท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าบำารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์ 
การศึกษา

   ● กรณีใช้หลักฐานอ่ืนตามข้อ 7.6 จะต้องส่ง
หลักฐานใบเสร็จรับเงินท่ีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับ
สหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับเงินกู้ หากไม่ส่งใบเสร็จ 
รับเงินดังกล่าว หรือสมาชิกใช้หลักฐานอันเป็นเท็จประกอบ 
คำาขอกู้ จะต้องถูกเรียกคืนเงินท้ังหมด หรือถูกปรับดอกเบ้ียเป็น
ร้อยละ 15 ต่อปี และจะถูกลงโทษโดยระงับสิทธ์ิการกู้ทุกประเภท
เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี และสมาชิกท่ีกระทำาความผิดหรือเป็นตัวการ 
หรือผู้สนับสนุนให้มีการกระทำาความผิด หากการกระทำาดังกล่าว
เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการ
ดำาเนินการมีอำานาจให้สมาชิกผู้น้ันออกจากสหกรณ์ และดำาเนินคดี
ตามกฎหมาย

 7.7 สมาชิกมีสิทธ์ิย่ืนคำาขอกู้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา
กรณีพิเศษได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2553

เปิดให้กู้แล้ว!!
การให้เงินกู้สามัญ

เพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

เริ่มต้นด้วยข่าวงานบุญกุศลแรง โครงการปลูกป่า 88 ชนิดพันธุ์  8,800 ต้น ณ 
วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และสหกรณ์ภาคีบางเขน 6 สหกรณ์  ได้ร่วมกันปลูกป่า 
เพื่อถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  พร้อมดูแลรักษา
เป็นระยะเวลา 3 ปี  งานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากภาคีสหกรณ์บางเขน และ
สหกรณ์อื่น ๆ ทั่วประเทศ ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

❤ เดือนนี้นอกจากเราจะมีกิจกรรมที่คุ้นเคยกันดีอย่างค่ายครอบครัวสหกรณ์
สัมพันธ์ และค่ายเยาวชนคนรักป่า สมาชิกส่งใบสมัครกันเข้ามาอย่างล้นหลาม และ
ก็ถึงเวลาที่เราจะไปท้าพิสูจน์ความรักในสายใยของพวกเราชาวป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นรัก
ที่มีต่อครอบครัว หรือรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ โอกาสดี ๆ ที่เราจะมาเก็บเกี่ยวความสุข 
ร่วมกัน มันมักจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว เสมอ แต่ก็ ไม่ลืมที่ จะทิ้ งท้ ายแง่คิด 
และประสบการณ์ดี ๆ เก็บมาเล่า เอามาฝากสมาชิกเช่นเคย

❤ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี จำานวน 30 ท่าน ที่ได้รับเงินรางวัลจากเงินฝาก
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง โดยเฉพาะคุณไพบูลย์ จงทวีเกียรติ สมาชิกจากสำานักพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 8 (จ.ขอนแก่น)  ที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นเงินรางวัล
มูลค่า 10,000 บาท อย่างไรก็ขอให้มีสติกับการใช้เงินนะจ๊ะ

 หนุ่มไฟแรง มีอุดมการณ์ คุณวีระศักดิ์ ว่องทรง ผู้แทน
กลุ่มสมาชิกสำานักอนุรักษ์สัตว์ป่า  ปีนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น!! มัวแต่ 
ศึกษาเรื่องลายเซ็นต์ เสริมดวงชะตา จนลืมสมัครเป็นผู้แทน 
สมาชิก ก็เลยไม่ได้เป็นผู้แทนสมาชิกในปีนี้ซะงั้น แต่ก็  
ไม่เป็นไร คนมีไฟ  อย่างไรสหกรณ์ก็ไม่เคยลืม

สอ.ปม. และกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการ
จากไปของคุณพิศมัย เย็นเอง ภรรยา คุณสมบูรณ์ เย็นเอง ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จำากัด

❤ ข่าวฝากจากสำานักอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สมาชิก
ได้แจ้งบุตรหลานที่สนใจในการจัดทำาภาพยนตร์สั้น “ตามรอย 
คู่ฟ้า ศึกษาอุทยานแห่งชาติ” ความยาวไม่เกิน 10 นาที ตาม
โครงการเทิดพระเกียรติ เหลืองฟ้ามหามงคล ชิงถ้วยรางวัล 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และเงินรางวัล มูลค่ารวม 760,000 บาท ส่งผลงานมาได้ที่สำานักอุทยาน
แห่งชาติ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 รายละเอียดดูได้จาก www.dnp.go.th

อีก 1 หนุ่มมาดน่ิม รวยอารมณ์ขัน คุณวีระชัย จุมพลชาติ  
มาสหกรณ์ทีไร พกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เจ้าหน้าที่ 
คลายเครียดเสมอ มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า “แบอีกละ”  
เจ้าหน้าที่ก็จะแบ....ตลอด (อย่าพึ่งคิดลึกจ๊ะ เขาแบมือดูดวง
ชะตา แหม!! รู้นะ คิดอะไรกันอยู่!)

สายสัมพันธ์สหกรณ์ โดย : ไผ่ลู่ลม

“ปาฏิหาริย์แห่งการให้ ไม่มีความสุขใด ได้มาโดยไม่ต้องลงเรี่ยวแรง”


