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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

รู้หรือไม่. . . . . 
สิทธิประโยชน์มากมาย หายไป..
เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
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ประกาศรายชื่อกลุ่มสังกัดแล้ว ขอย้ายกลุ่ม

หรือ 50 คน ขอตั้งกลุ่มใหม่ตั้งแต่
วันที่16 พ.ค. – 31 ส.ค. 2555

สหกรณ์ได้กำาหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำาปี 2555 ในวันที่ 9 ตุลาคม 

2555 ทั้งน้ีทางสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านมีสิทธิแจ้งขอย้ายกลุ่มใหม่

หรือขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2555

กิจกรรมกลุ่มสมาชิก

สมาชิกต้ังแต่ 10 คน ข้ึนไป
เสนอโครงการของบสนับสนุนได้

ภายใน 31 ตุลาคม 2555

พร้อมเพ่ิมงบประมาณสนับสนุน 300 บ./สมาชิก 1 คน

และค่าดำาเนินการ 25 บ. ต่อคน รวม 325 บ.  

อ่านรายละเอียดจากประกาศ www.025798899.com

เพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์กำาหนดมอบทุนการ

ศึกษาเป็น 3 ประเภท ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนประเภทเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา

กรณีพิเศษ และ ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม ทุนละ 1,000 บ. ทุนส่งเสริมการศึกษา

กรณีพิเศษ ทุนละ 3,000 บ.ประกาศผล  29 ส.ค. 55

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่ www.025798899.com                                                                  
อ่านต่อหน้า 2

ตามไปดูความประทับใจไม่รู้ลืม

ของค่ายเยาวชนคนรักป่า
ทุนการศึกษาปี 2555

ทุนส่งเสริม 500 บาทรับทุกคน
เรียนดี 180 ทุน เรียงตามคะแนนเฉลี่ย
ทุนเกียรตินิยมและทุนเด็กต้องดูแลพิเศษ
ย่ืนขอรับทุนการศึกษาได้ต้ังแต่บัดน้ีจนถึง  31 ก.ค. 55

ที่เยาวชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า  

ความรู้นอกห้องเรียนที่สหกรณ์จัดให้  

จะไม่มีวันลืม…               อ่านต่อหน้า 4
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สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ขอรับ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั มีความประสงค์จะมอบทนุสนบัสนนุ
การศกึษาให้แก่บตุรของสมาชิกทีก่ำาลงัศกึษาอยูใ่นระหว่างปีการศกึษา 2555 และ
ทนุปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) ประจำาปี 2554 โดยผูป้ระสงค์จะสมคัรรบัทนุดงักล่าว 
จะต้องมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ ต่าง ๆ ดงันี้

1. คณุสมบติัของผูมี้สทิธิย์ืน่ขอรบัทนุและบตุรผูส้มคัร
1.1 สมาชกิผู้ย่ืนขอรบัทนุ
 1.1.1 สมาชกิผู้มสิีทธขิอรบัทนุสวสัดกิารเพือ่การศกึษาบตุรต้องเป็น

สมาชกิมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 1.1.2 สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน  

ในกรณีทัง้สามแีละภรรยาเป็นสมาชกิสหกรณ์ สามารถแสดงความจำานงขอรบัทนุ

● ผู้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์
 ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
 (รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)
●	 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
●	 บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องอายุ
 ไม่ตำ่ากว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
 และมีสถานภาพโสด
●	 สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร
 สมาชิกได้ 1 คน 
●	 สมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการที่ไม่มีบุตร
 หรือเป็นโสดไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุน
 การศึกษาบุตรสมาชิก

มาถึงช่วงเวลาดีๆ กันอีกครั้ง สำาหรับบุตรสมาชิกลูกหลานชาวป่าไม้ ที่สหกรณ์ได้มอบทุนเพื่อส่ง
เสรมิสมาชกิทีม่บีตุรกำาลงัศกึษาอยู ่ โดยมอีายตุัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป และไม่เกิน 25 ปีบรบูิรณ์ มีสถานภาพเป็นโสด 
สามารถ ยืน่ขอรบัทนุการศกึษาประจำาปี 2555  โดยยืน่ใบสมคัรทนุการศกึษาก่อนวนัที ่31 ก.ค. 55 โดยถอืวนัที่
ประทบัตราไปรษณยีากรเป็นหลกั 

เมื่อประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรพัย์สนิมธัยัสธ์ทีส่มาชิกมอียูก่บัสหกรณ์

✿ บตุรสมาชกิ 1 คน มสีทิธิส์มคัรขอรบัทนุได้ประเภทใดประเภทหนึง่ดงันี้      

1.  ทนุส่งเสรมิการศกึษา ทกุระดบัชัน้การศกึษา ตัง้แต่อนบุาล - ปรญิญาตร ีทนุละ 500 บาท

2. ทุนประเภทเรียนดี ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป  
และระดบัอาชีวศกึษา – อดุมศกึษา มคีะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป

 - ทนุเกยีรตนิยิม มอบให้กบับตุรสมาชกิทีส่ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี (เกยีรตนิยิม) ทีส่ภา
มหาวทิยาลยั อนุมตัปิรญิญาบตัรแล้ว ในปีการศกึษา 2554 ทนุละ 1,000  บาท

3. ทุนส่งเสรมิการศกึษากรณพีเิศษ มอบให้บุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็น
เด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง
จากกระทรวงศกึษาธิการ ทนุละ 3,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมคัรได้จาก www.025798899.com   ประกาศผล  29 ส.ค. 55   และในปีนี ้เมือ่ประกาศ
รายช่ือผูไ้ด้รบัทนุการศกึษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงนิทนุการศกึษาทกุประเภท  เข้าบัญชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์ที่
สมาชกิมอียู่กบัสหกรณ์  ภายในวนัที ่ 7 ก.ย. 55 ซึง่สมาชกิสามารถเบกิถอนได้ด้วยบตัรสหกรณ์ ATM ตลอด 24 
ชัว่โมง  ทกุวันไม่มวัีนหยุด ตดิตามรายละเอยีดได้ตามประกาศจาก www.025798899.com  

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำาปี 2555

การศกึษาบตุรได้ทัง้สองคน โดยสมาชกิ 1 คน ต่อบตุร 1 คน
 1.1.3 สมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็น

โสดแล้ว ไม่มสีทิธิข์อรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ
1.2 บตุรผูส้มคัรขอรบัทนุ
 1.2.1 เป็นบุตรสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั (รวมถงึ

บตุรบญุธรรมตามกฎหมาย) ทีก่ำาลงัศกึษาอยูอ่ายไุม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 
ปีบรบิรูณ์ และมสีถานภาพเป็นโสด 

 1.2.2 เป็นบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็น
เดก็ทีต้่องได้รบัการดแูลเป็นพเิศษในสถานศกึษา ทัง้นี ้ ต้องเป็นสถานศกึษาท่ีได้
รบัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร

ทุนการศึกษาปี 2555
ทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 500 บาท  ได้ทุกคน
ทุนเรียนดีอีก 180 ทุน เรียงตามคะแนน
หมดเขต 31ก.ค. 55 ประกาศผลทุน 29 ส.ค.55

เรื่องจากปก
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2. ประเภทของทนุ
ทุนการศึกษามี 3 ประเภท บุตรสมาชิก 1 คน มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน 

ได้ประเภทใดประเภทหน่ึง  ดงันี้
2.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคน 

ที่ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล – 
ปรญิญาตร ีทนุ ๆ ละ 500 บาท 

2.2 ทนุประเภทเรยีนด ี โดยมอบให้กบับตุรสมาชกิระดบัประถมศกึษา 
และมัธยมศึกษา ที่มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และระดับ
อาชวีศกึษา และระดบัอดุมศกึษา ทีม่ผีลการศกึษาคะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป 
ซึง่จะใช้คะแนนเฉลีย่ผลการเรยีนของภาคเรยีนที ่2  ปี 2554  หรอืระดบัชัน้
การศกึษาปีทีผ่่านมา (ตวัอย่างเช่น ขอรบัทนุเรยีนดปีระถมศกึษาปีที ่2 ให้แนบ
คะแนนเฉลีย่ผลการเรยีนของภาคเรยีนที ่2 ชัน้ประถมศึกษาปีที ่1  หรอื ขอรบั
ทนุเรยีนดมีธัยมศกึษาปีที ่1 ให้แนบคะแนนเฉลีย่ผลการเรียนของภาคเรยีนที ่2  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หรือขอรับทุนเรียนดีปริญญาตรีปีที่  1 ให้แนบ 
คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) โดยการ
พิจารณาจะนำาคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลำาดับแยก 
ตามระดบัชัน้เรยีน และมอบทนุให้ตามจำานวนทนุของแต่ละระดบัชัน้เรยีน ดงันี้ 

 (1) ระดบัประถมศกึษา (ป.2 – ป. 6)  ระดบัชัน้ละ 15 ทนุ รวมทัง้สิน้ 
75 ทนุ ๆ ละ 1,500 บาท 

 (2) ระดบัมธัยมศกึษา (ม. 1 – ม. 6) ระดบัชัน้ละ 10 ทนุ รวมทัง้สิน้ 
60 ทนุ ๆ ละ 2,000 บาท 

 (3) ระดบัอาชวีศกึษา (ปวช. ปี 1  - ปี 3) ระดบัชัน้ละ 5 ทนุ รวมท้ังสิน้ 
15 ทนุ ๆ ละ 2,000  บาท 

 (4) ระดบัอาชวีศกึษา ( ปวส. ปี 1 – ปี 2) ระดบัชัน้ละ  5 ทนุ รวมทัง้สิน้  
10 ทนุ ๆ  ละ 2,500  บาท 

 (5) ระดบัอดุมศกึษา (ปรญิญาตร)ี จำานวน 20 ทนุ รายละเอยีด ดงันี้
  - ปรญิญาตร ีปี 1   จำานวน  5  ทนุ  ๆ ละ  3,000 บาท 
  - ปรญิญาตร ีปี 2   จำานวน  5  ทนุ  ๆ ละ  3,000 บาท 
  - ปรญิญาตร ีปี 3   จำานวน  5  ทนุ  ๆ ละ  3,000 บาท 
  - ปรญิญาตร ีตัง้แต่ปี 4 ขึน้ไป จำานวน 5 ทนุๆ ละ  3,000 บาท 
  - ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม)   มอบให้กับบุตรสมาชิกที่

สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 
2554 และสภามหาวิทยาลยั อนมุตัปิรญิญาบตัรแล้ว ทนุละ 1,000 บาท

2.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ  มอบให้กับบุตรสมาชิก 
ที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
ในสถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง 
จากกระทรวงศกึษาธิการ ทนุละ 3,000 บาท

3. หลกัฐานประกอบใบสมคัร
สมาชกิผู้ย่ืนขอรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิจะต้องนำาหลกัฐานต่าง ๆ มา

ประกอบการพจิารณาดงัน้ี
3.1 ทนุส่งเสรมิการศกึษาบตุร
 3.1.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จำากดั 
 3.1.2 สำาเนาทะเบยีนบ้านทีม่ชีือ่บตุรทีข่อรบัทนุ
 3.1.3 เอกสารหลักฐานทีแ่สดงว่ากำาลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษา ในปี 2555
3.2 ทนุเรยีนดี
 3.2.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จำากดั 
 3.2.2 สำาเนาทะเบยีนบ้านทีม่ชีือ่บตุรทีข่อรบัทนุ
 3.2.3 ใบระเบียนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 หรือผลการเรียน

เฉลี่ยทั้งปีกรณีประกาศผลการเรียนปีละ 1 คร้ัง ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ปีการศกึษา 2554) หรอืสำาเนาสมดุรายงานประจำาตวันกัเรยีน (รบ.4) 

 3.2.4 ทนุปรญิญาตร ี(เกียรตนิยิม) กรณยีืน่ขอรับทนุปรญิญาตรี
เกยีรตนิยิมให้แนบเอกสารประกอบ ดงันี้

   - ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จำากดั 

   - สำาเนาทะเบยีนบ้านทีม่ชีือ่บตุรทีข่อรบัทนุ
   - หนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(เกียรตินิยม) ปีการศึกษา 2554 จากมหาวิทยาลัย หรือหนังสืออนุมัติปริญญา

บตัรจากสภามหาวทิยาลยั (เกยีรตนิยิม) ในปีการศกึษา 2554 
3.3 ทนุส่งเสรมิการศกึษากรณพีเิศษ
  3.3.1 ใบสมัครขอรบัทนุตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรพัย์

กรมป่าไม้ จำากดั 
  3.3.2 สำาเนาทะเบยีนบ้านทีม่ชีือ่บตุรทีข่อรบัทุน
  3.3.3 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนสอน 

คนพกิาร ทีไ่ด้รบัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร

4. เกณฑ์การพิจารณา
การพจิารณาผูม้สีทิธริบัทนุการศกึษา  โดยมหีลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
4.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา การพิจารณามอบทุนการศึกษา 

ให้บตุรของสมาชกิทกุคนทีย่ืน่ใบสมคัรก่อน วนัที ่31 กรกฎาคม 2555  
4.2 ทนุประเภทเรยีนดี  
 4.2.1 พิจารณาจากผลการเรียนสูงสุดของภาคเรียนที่ 2 หรือผล 

การเรยีนเฉลีย่ทัง้ปีกรณปีระกาศผลการเรยีนปีละ 1 ครัง้ ในปีการศกึษา 2554 หรือ
ระดับชั้นการศึกษาปีที่ผ่านมา และจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า ตามท่ีกำาหนด 
ในข้อ 3.2 โดยสหกรณ์จะนำาคะแนนผลการเรยีนของบุตรสมาชกิมาจดัเรยีงลำาดบั
แยกตามระดบัการศกึษา  

 4.2.2  บตุรสมาชกิทีไ่ด้รบัการพจิารณาให้ได้รบัทุนเรียนดแีล้วไม่มี
สทิธไิด้รบัทนุส่งเสรมิการศกึษาอกี

 4.2.3 บุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณา 
ให้ได้รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ 
รับทุนการศึกษาดั งกล ่ าวให ้ถือคำ าวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษา 
และประชาสมัพนัธ์เป็นอนัสิน้สดุ

 4.2.4 ทุนเกียรตินิยม การพิจารณามอบทุนการศึกษาให้บุตร
สมาชิกที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซึ่งมีหนังสือรับรอง
การสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ปีการศึกษา 2554 จาก
มหาวิทยาลัย หรือได้หนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย 
(เกียรตนิยิม) ในปีการศกึษา 2554 ทกุคนทีย่ืน่ใบสมัครก่อนวันที ่31 กรกฎาคม 
2555

4.3 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ การพิจารณา 
มอบทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นใบสมัครก่อน วันที่ 31 
กรกฎาคม 2555  

5. ก�าหนดวันและสถานทีรั่บสมัครทนุการศกึษา
สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ผู้แทน

สมาชกิและสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั หรอืดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของสหกรณ์ที ่WWW.025798899.com ได้ตัง้แต่วนัที ่ 2 พฤษภาคม 2555 ผูส้นใจ
ส่งใบสมคัร ขอรบัทนุการศกึษาถงึสหกรณ์โดยตรงภายในวนัที ่31 กรกฎาคม 2555  
โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นหลักหากพ้นจากกำาหนดระยะเวลา 
ดงักล่าวสหกรณ์จะไม่นำามาพจิารณาให้ทนุการศกึษา

6. การตรวจสอบการย่ืนขอรับทนุการศกึษา
สมาชิกสามารถตรวจสอบการยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ผ่านเว็บไซต์

ของสหกรณ์ที ่  www.025798899.com ได้ทกุสปัดาห์ หากสมาชกิยืน่ขอรบัทุน 
มาแล้วเกนิกว่า 10 วนั แต่ไม่ปรากฏรายชือ่ให้ตดิต่อสหกรณ์ทนัที 

7. การประกาศผลผูมี้สิทธ์ิรับทนุการศกึษาและการรบัเงนิ
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากัด จะแจ้งผลให้ผูม้สีทิธ์รบัทุนการศกึษา

ทราบ ภายในวนัที ่29 สงิหาคม 2555 และโอนเงนิเข้าบัญชเีงนิฝากออมทรพัย์ 
สนิมธัยสัถ์ทีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณ์  ภายในวนัที ่7 กนัยายน 2555

ทัง้นี ้ตัง้แต่บดันี ้เป็นต้นไป
               
      ประกาศ ณ วนัที ่ 2  พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 
       (ลงนาม)     จงเจรญิ  กจิสำาราญกุล   
      (นายจงเจรญิ  กจิสำาราญกุล)
      ประธานกรรมการดำาเนนิการ
      สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากัด
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แม้กาลเวลาจะหมุนเวียนไปกี่รอบก็ตาม ค่ายเยาวชนคนรักป่า 

ทุก ๆ ปีที่จัดขึ้น ต่างก็เรียกความทรงจำา  ความประทับใจไว้ใน 

ผืนป่าแห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ค่ายเยาวชนคนรักป่ารุ่นที่ 12  

ที่สหกรณ์ยังคงยืนหยัดในอุดมการณ์ เพื่อที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้

ตระหนักถึงความสำาคัญของธรรมชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด จึงรวมพลังเยาวชนลูกหลานป่าไม้ และโรงเรียนรอบข้าง ไป

เรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียน และยังเก็บเกี่ยวความรู้จากการเดินป่า 

ซึ่งจะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศในป่า เพื่อปลูกจิตสำานึก

เยาวชนให้รู้คุณค่าของป่าไม้

เยาวชนคนเก่งท้ังหลายบอกกับเราว่า โครงการน้ีได้เปิดโลกทัศน์ 

ใหม่ให้ เขาและเธอ และเป็นประสบการณ์ครั้ งสำ าคัญในชีวิต 

ซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหน บางคนระหว่างเดินป่า เจอทากก็เข็ดแล้ว แต่ 

พอปีหน้าผ่านไปก็เห็นแบกเป้กลับไปอีก หลายคนหลงใหลยามเช้า 

ท่ีอบอวลด้วยสายหมอกและอากาศท่ีเย็นสบาย แม้จะเป็นเดือนเมษายน

ก็ตาม 

ไปติดตามภารกิจของหนุ่ม สาวหน้าใส ท่ีหอบท้ังความรู้ รอยย้ิม

และความสุขกลับบ้านไปเต็มกระเป๋ากันดีกว่า

เริ่มต้นกันที่ น้องเบียร์ ด.ญ.สุชัญญา บุญทัน 

อายุ 11 ปี  (ป.6) รร.สาธิตเกษตร กทม.

“ค่ายนี้เป็นครั้งแรกของหนูค่ะ หนูดีใจที่ได้

มาเข้าค่ายรู้สึกสนุกสนาน และได้พบเจอเพื่อน

ใหม่ ๆ พี่วิทยากรก็ให้ความรู้ดี กิจกรรมสนุกสนาน

คะ ชอบกิจกรรมเดินป่า แต่กลัวทากค่ะ รู้สึกภูมิใจ  

ที่ตัวเองสามารถเดินป่าได้สำาเร็จ แม้จะกลัวๆ  

อยู่บ้างค่ะ”

น้องโอ๊ด ด.ช.วราศักดิ์ แก้วอาสา  
อายุ 12 ปี (ป.5) รร.บ้านโนนสูงน้อย จ.บุรีรัมย์

“ผมชอบค่ายนี้มากครับ  ถึงการเดินทาง

จะไกลแต่ก็ไม่ เป็นอุปสรรคในการมาเข้าค่าย

คร้ังนี้ค รับ ค่ายเยาวชนคนรักป่า สอนให้ผม 

ได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น ชอบกิจกรรมปิดตาหาต้นไม้ครับ  

ผมจะรักษาต้นไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีพวกพี่ ๆ ได้สอนไว้ครับ  

ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าต้นไม้มีความสำาคัญแค่ไหน พอได้มาทำา

กิจกรรมนี้แล้ว รู้สึกได้เลยว่าต้นไม้ สำาคัญกับชีวิตของเรามากครับ”

ค่ายเยาวชนคนรักป่า 20-22 เมษายน 2555

รอ้ยเรยีงความประทบัใจสูพ่งไพร 

ในป่ากว้าง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

:  หมูอ้วน
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น้องภูพิงค์  ด.ญ.ภูพิงค์ ปรัชญา 
อายุ 15 ปี (ม.2) รร.สามัคคีวิทยา จ.เชียงราย

“รู้สึกภูมิใจที่ได้มาเข้าค่ายครั้งนี้ ไม่เสีย

เวลาที่ได้มา และได้เก็บเกี่ยวความรู้กลับไปใช้

ในชีวิตประจำาวันมากมาย เป็นกิจกรรมที่ดีมาก 

อยากมาอีก ได้พบเจอเพ่ือนใหม่ ๆ พี่วิทยากร

ทุกคนน่ารักค่ะ และข้อคิดที่สำาคัญก็คือว่า หาก

เรารักธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะรักเราเอง”

น้องกีว่ี ด.ญ.ณิชาภัทร เหล่าพิทักษ์  
อายุ 16 ปี (ม.3) รร.สารวิทยา กทม.

“เป็นครั้งแรกค่ะ ที่ได้เข้าค่ายเยาวชนคน

รักป่า รู้สึกประทับใจมากค่ะ ต้องขอขอบคุณ

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ที่ได้ให้

โรงเรียนสารวิทยา เข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ 

ชอบทุกกิจกรรมเลย สนุกค่ะ ได้ความรู้เยอะดี”

น้องศีล ด.ช.วรเมธ รักษาแก้ว 
อายุ 11 ปี (ป.6) รร.อนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

“ประทับใจกับค่ายนี้มากครับ  ชอบ

กิจกรรมกวางน้อยหลงป่า ทำาให้เรียนรู้ว่า หาก

วันใดวันหนึ่ง ขาดพ่อแม่ไป เราคงรู้สึกเหงา 

เศร้า ไม่มีคนนำาทางเรา ฉะนั้น เวลาที่มีอยู่ 

กต็อ้งทำาใหด้ ีๆ   และศลีอยากใหเ้ราทกุคนชว่ยกนั 

รักษาธรรมชาติสิ่ งแวดล้อมกันให้มาก ๆ  

แต่ก่อนผมไม่เคยรู้สึกว่า ต้นไม้สำาคัญเพียงใด แต่พอมาเข้าค่ายคร้ังนี้ 

แล้วได้รู้ว่าต้นไม้สำาคัญต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์มาก ทุกอย่างต้องอยู่

ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เหมือนคำาขวัญของสหกรณ์ ประหยัดอดออม 

เอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับ”

ค่ายเยาวชนคนรักป่า 20-22 เมษายน 2555

น้องหวาน  น.ส.นันทิดา  เพ็ญพรหม
อายุ 16 ปี (ม.6 ) รร.ลาซาล  กทม.

“เป็นประสบการณ์ชีวิตท่ีดีมากค่ะ ชอบ

กิจกรรมกวางน้อยหลงป่า ทำาให้เรียนรู้ว่า คน

เราต้องมีแนวทางเป็นของตัวเอง ธรรมชาติให้

อะไรกับมนุษย์มากมาย แต่มนุษย์ชอบทำาลาย

ธรรมชาติ หนูจะนำาความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อ

กับเพื่อน ๆ ให้เห็นความสำาคัญของทรัพยากร 

กันมาก ๆ ขึ้น โลกใบนี้จะได้น่าอยู่ค่ะ”

สำาหรับความมุ ่ งมั่น 

เหนื่อยยากของกลุ ่มคนทำา

ค่าย ถ่ายทอดเรื่องราวของ

ธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

หากจะทำาอะไร อย่ามีคำาว่า

เดี๋ยว เวลาช่างผ่านไปอย่าง

รวดเร็วยิ่งนัก ข้อคิดนี้ท่ีเราได้จากพี่โต้ง (จิระเดช บุญมาก) พี่ใหญ่

แห่งวิทยากร ที่พึ่งเปลี่ยนตับมาหมาดๆ แต่ก็ไม่ย่อท้อ ยังคงสืบสาน

ต่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นความสำาคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทางสหกรณ์ขอปรบมือและชื่นชมในความรักท่ีมีต ่อขุนเขาและ 

พ ง ไ พ ร ใ ห ้ กั บ พ ว ก พี่  ๆ 

วิทยากรทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น 

(พี่โต้ง พี่เตี้ย พี่เซ้ง พี่โฉลม 

พี่มะเดี่ยว พี่เอ๋ พี่เก่ง ฯลฯ)  

ทีม่จีติวญิญาณเข้าใจความหมาย 

ของคำาว่าอนุรักษ์ป่าไม้ ยอม

เดินทางอย่างยากลำาบากพยาพยามปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ 

มากที่สุด และยังจุดประกายให้เยาวชนเห็นคุณค่าป่าผืนนี้และร่วมกัน

อนุรักษ์ธรรมชาติที่มีเป็นสมบัติลำ้าค่าของมนุษย์อย่างแท้จริง
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ท่านทราบหรือไม่ว่าหากท่านลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จำากัดแล้ว ท่านจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ดังนี้

1. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิกเมื่อประสบภัย
- อัคคีภัย เสียหายบางส่วน 5,000 บาท เสียหาย

ทั้งหลัง 30,000 บาท
- อุทกภัย -วาตภัย เสียหายบางส่วน 3,000 บาท  

เสียหายทัง้หลงั 30,000 บาท

2. สิทธิรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
ทุนละ 500 - 3,000 บาท (ตามประกาศ) แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
- ทุนส่งเสริมการศึกษา (ได้รับทุกคน)  
- ทุนเรียนดี (เรียงคะแนนผลการเรียนแต่ละระดับชั้น) 
- ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ (จัดให้บุตรสมาชิกท่ีศึกษาในโรงเรียน 

สอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา)
- ทุนเกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี ทุนละ 1,000 บาท

3. สิทธิรับทุนส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาของสมาชิก
- ทุนส่งเสริมการเรียนรู้  จ่ายครั้งละไม่เกิน 500 บาทต่อปี สมาชิกคนหนึ่งๆ 

มีสิทธิรับทุนนี้ไม่เกิน  3 ครั้งตลอดอายุการเป็นสมาชิก
- ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำานวน  1,000 บาท ต่อหนึ่งปริญญา

4. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
จ่ายให้กับสมาชิกทุกคนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของสมาชิก (100 บาท) 

และวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ ทุกวันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี (100 บาท)

5. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก อันเน่ือง 
มาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- ถึงแก่กรรม ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน 
20,000 บาท

- ทุพพลภาพ ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน 
20,000 บาท

- บาดเจ็บสาหัส ให้ความช่วยเหลือรายละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท

6. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ
จ่ายให้กับสมาชิกเมื่อทุพพลภาพในอัตราร้อยละ 80 ของจำานวนเงินที่มี

สิทธิได้รับจากเงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิก หรือไม่เกินปีละ 
8,000 บาท ตามอายุการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ ไม่เกิน 80,000 บาท

7. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก
-  จ่ายให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือ 

อายุครบ 60 ปี และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
10 ปี (ได้รับเฉพาะปีที่เกษียณเพียง 1 ครั้ง )  จ่ายเงินทุน 
ให้ภายในเดือน ต.ค. ของทุกปี  ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า  
2,000 บาทและไม่เกิน 5,000 บาท

8. สิทธิรับทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
- จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้ปีละ 1,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังคงเป็น

สมาชิก

มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้แทนสมาชิก
จังหวัดล�าปาง ที่ประสบอุบัติเหตุ

เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั ได้เป็นตวัแทนสหกรณ์เดนิทางไปมอบเงนิช่วยเหลอื
ผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดลำาปาง 
ที่ประสบอุบัติเหตุ และมีอาการ
บาดเจ็บสาหัส รถทัวร์พลิกควำ่า
ระหว่างเดินทางมาร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจำาปี 2555  จำานวน 
3 ราย ๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่ 
คุณกนกพันธ์ ขึมจันทร์ คุณยุพิน 
ชุ่มตา  คุณอังคณา ผั้นสืบ  

9. สิทธิรับทุนสงเคราะห์การศพสมาชิกส�าหรับสมาชิกที่มิได้
ท�าประกันชีวิต

- จ่ายให้กับสมาชิกที่อายุเกิน 65 ปี หรือบริษัทปฏิเสธการทำาประกันชีวิต 
- จำานวนเงินที่สหกรณ์จะจ่ายคิดตามจำานวนปีที่เป็นสมาชิก ปีละ 10,000 

บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

10. สิทธิรับทุนสงเคราะห์การศพสมาชิก
ประธานกลุ่มสมาชิก, ผู้แทนสมาชิก, สมาชิก, คู่สมรส หรือบุตร สามารถมอบ

สิ่งแสดงการไว้อาลัยและหรือร่วมทำาบุญในงานศพสมาชิก ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

11. สิทธิรับทุนสงเคราะห์การศพบิดา มารดา คู่สมรส และ
บุตรสมาชิก

สหกรณ์มอบสิ่งแสดงการไว้อาลัยและหรือร่วมทำาบุญในงานศพบิดา มารดา  
คู่สมรส และบุตรของสมาชิก ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท 

12. สทิธิรับทนุสวัสดกิารส�าหรับสมาชกิทีไ่ม่มบีตุรหรอืเป็นโสด
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการจำานวน 3,000 บาท ให้แก่สมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือ

เป็นโสดที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 ปี

13. สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สหกรณ์ก�าหนด เช่น
โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์, ค่ายเยาวชนคนรักป่า,กิจกรรมกลุ่มสมาชิก, 

การอบรมสัมมนา และการร่วมชิงรางวัล หรือรับของชำาร่วยในโอกาสต่างๆ

14. สิทธิท�าประกันในอัตราเบี้ยประกันต�่า วงเงินคุ้มครองสูง 
สมาชิกมีสิทธิทำาประกันชีวิตในอัตราเบี้ยประกันตำ่าเพียงเดือนละ 270 บาท  

คุม้ครองชวีติ 500,000 บาท อบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท ถงึอตัราเบีย้ประกนัสงูสดุเดอืนละ  
600  บาท  คุ ้ มครองชี วิ ต 
1,000,000 บาท อุบัติเหตุ 
2,000,000 บาท โดยสหกรณ์
จ่ายสมทบค่าเบี้ยประกันชีวิต
ให้สมาชิกเดือนละ 50 บาท

15. สิทธิท�าประกันให้กับคู ่สมรสและบุตรในอัตราเบี้ย
ประกันต�่า วงเงินคุ้มครองสูง

สมาชิกมีสิทธิทำาประกันให้กับคู่สมรสและบุตรในอัตราเบี้ยประกันตำ่าเพียง
เดือนละ 270 บาท คุ้มครองชีวิต 500,000 บาท อุบัติเหตุ 1,000,000 บาท หรือเบี้ย
ประกัน 470 บาท คุ้มครองชีวิต 800,000 บาท อุบัติเหตุ 1,600,000 บาท

สิทธิประโยชน์หายไป
เม่ือลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
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ทุนสวัสดิการสมาชิก
เดือน มีนาคม

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้จ่ายทุนสวัสดิการ 
แก่สมาชิก ดังน้ี

ลำาดับ ทุนสวัสดิการสมาชิก

มี.ค. ม.ค. – มี.ค.

จำานวน
(ราย)

จำานวนเงิน
(บาท)

จำานวนเงิน
(บาท)

1 ทุนสมาชิกประสบภัยอุทกภัย วาตภัยฯ 28 84,000 2,304,000

2 ทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิก 1,125 112,500 353,300

3 ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์ศพสมาชิก  10 15,000 27,000

4 ทุนสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส     19 28,500 96,000

5 ทุนช่วยเหลือเน่ืองมาจากปฏิบัติหน้าท่ีฯ 1 20,000 30,000

6 ทุนสมาชิกไม่มีบุตรหรือเป็นโสด  9  27,000 60,000

7 ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก   1 1,000 2,000

8 ทุนสวัสดิการเพ่ือประกันชีวิตสมาชิก    12,650 626,905 1,882,775

รวมสหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการ ท้ังส้ิน 914,905 4,855,075

ผลการด�าเนินงาน

รายการ 31 มีนาคม
2555

29 กุมภาพันธ์
2555

จำานวนสมาชิก 13,181 13,185 

จำานวนสมาชิกสมทบ 10,228 10,018 

สินทรัพย์รวม 9,487,661,218.42 9,377,371,600.98

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 361,549,656.86 117,392,899.64 

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 20,051,825.78 20,051,825.78 

เงินลงทุนระยะสั้น 400,000,000.00 650,000,000.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 65,867,497.25 64,572,953.02 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 1,535,360.50 1,133,884.50 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,939,644,568.86 5,936,559,692.33 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 34,989,737.76 28,600,145.81 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 787,054,569.08 779,368,529.23 

เงินลงทุนระยะยาว 1,760,011,000.00 1,660,011,000.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16,831,907.74 17,205,133.59 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 93,950,089.12 94,385,846.52 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,916,496.39 7,831,181.48 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 258,509.08 258,509.08 

หนี้สินรวม 5,762,746,306.03 5,700,606,850.25

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 838,700,000.00 769,600,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,715,116,516.84 3,745,533,448.09

เงินรับฝากออมทรัพย์ 425,370,061.10 462,865,603.14 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,671,298,175.01 2,676,150,854.29 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 460,000,923.43 450,499,469.99 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 122,485,207.85 120,788,790.12 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 34,076,281.74 33,264,364.83 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1,885,867.71 1,964,365.72 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,176,354,573.60 1,155,700,138.11

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 63,133,455.42 61,839,835.09 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,085,533,778.10 1,066,691,725.71 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 25,521,950.82 25,097,068.73 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 2,165,389.26 2,071,508.58 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 1,916,739.46 2,122,304.54 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,176,306.13 14,092,549.51 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 12,482,170.00 13,558,410.00 

ทุนของสหกรณ์ 3,665,363,642.41 3,636,359,225.78

ทุนเรือนหุ้น 3,266,946,160.00 3,237,186,250.00 

ทุนสำารอง 338,452,877.32 338,452,877.32 

ทุนสะสม 59,964,605.09 60,720,098.46 

กำาไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 0.00 0.00

รายได้ 116,220,030.19 76,512,473.57

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 106,930,151.27 69,995,063.36 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 8,951,386.92 6,241,368.21 

รายได้อื่น 338,492.00 276,042.00 

ค่าใช้จ่าย 56,668,760.21 36,106,948.62

ดอกเบี้ยจ่าย 42,718,007.29 25,756,895.46 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 13,950,752.92 10,350,053.16 

กำาไรสุทธิ 59,551,269.98 40,405,524.95

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 สิงหาคม 2554) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.30

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.30

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (คงที่ 2 ปี) 1.00

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (ปีที่3-12) 4.30

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.90

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.50

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) 6.00

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

 อัตราดอกเบี้ย
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6 แนวทางปลดหนี้ เรื่องดีๆ ท่ีอยากแบ่งปัน
มีคนจำานวนไม่น้อยที่พบว่า การครองชีวิตอย่างเป็นสุขตลอดทั้งในวัยทำางานและวัยเกษียณอายุ

จำาเป็นต้องใช้เงิน เพียงแต่เงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทำาให้มีความสุข คนที่มีเงินไม่มากนักก็อาจมีความสุขได้ 
ถ้ารู้จักหาความสุขจากส่ิงที่ตนเองมี  การครองชีวิตอย่างมีกินมีใช้ โดยปราศจากหนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่าย 
หากใช้เงินในวัยทำางานอย่างไม่มีการวางแผนชีวิตในบั้นปลายก็จะลำาบาก 

วันนี้ไผ่ลู่ลมเลยเอา 6 วิธีที่จะช่วยปลดหนี้มาฝากกันคะ
1.อย่าหนีหนี้ในระบบไปพึ่งหนี้นอกระบบ หันมาพยายามจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสด หนี้

บัตรเครดิตจะได้ไม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้หลุดจากวังวนของการเป็นหนี้ไม่รู้จบ จ่ายหนี้หมดสิ้นแล้วค่อยอนุญาต 
ตัวเองให้ใช้บัตรเครดิตได้อีกครั้ง

2.จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ยิ่งตอนเป็นหนี้ยิ่งจะต้องพยายามจดอย่างละเอียด เพื่อให้รู ้
สถานการณ์การเงินของตัวเอง และพยายามไม่ซื้อสิ่งของที่สิ้นเปลือง

3.ปลดหนี้ก้อนใหญ่ให้หมด ดูว่าถ้าชำาระหนี้แบบเต็มวงเงินแล้วยังมีเงินเหลือพอดำารงชีวิต
ต่อไปในแต่ละเดือนหรือไม่ ถ้ามีหนี้บัตรไม่กี่ใบกัดฟันจ่ายหนี้บัตรท่ีมียอดหนี้มากที่สุด ด้วยเงินก้อนโตใน
แต่ละเดือน ส่วนบัตรใบที่หนี้น้อย อย่าพยายามใช้ให้สูงกว่าจ่ายขั้นตำ่า เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้หนี้กันยาวนาน 
ถ้าไม่ได้ก็ต้องทนจ่ายขั้นตำ่าไปก่อน

4.หาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตำ่า เช่น กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการพนักงาน สหกรณ์ 
การหันหน้าไปพึ่งพาคนในครอบครัวก็เป็นอีกทางหนึ่ง แต่ไม่ใช่ว่ายืมแล้วทำาให้คนอื่นกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ไปด้วย คงไม่ดีแน่

5.รู้จักเก็บออม การครองชีวิตอย่างมีกินมีใช้เสมอกันตลอดชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะอยู่ในวัยทำางานหาเงินหรือวัยพ้นที่พลังในการหารายได ้
ลดน้อยลง หากใช้เงินในวัยทำางานอย่างไม่มีการวางแผนเพ่ืออนาคต ชีวิตในบั้นปลายก็จะลำาบาก  แผนการอดออมในช่วงวัยทำางานเพื่อเก็บเงิน
ไว้ใช้เพื่อความมั่นคงในอนาคตเปรียบเสมือนเป็นการ “ยอมจน (วันนี้) เพื่อรวย (วันหน้า)”

6.ปรับโครงสร้างหน้ี อาจติดต่อเจ้าหน้าที่บัตรเครดิตขอปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งก็คือการทำาสัญญาใหม่ที่มักจะรวมเงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับท้ังหมด 
ค่าธรรมเนียมการติดตามหนี้ ข้อดีคือ ช่วยยืดระยะเวลาชำาระหนี้ออกไป หรือถ้าติดทั้งหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลกับเจ้าหนี้เดียวกัน อาจได้ข้อเสนอ
ให้รวมหน้ีมาเป็นยอดเดียวกัน และคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ตำ่ากว่าเดิม แต่อย่าลืมว่าหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลมีอายุความต่างกัน การคิดดอกเบี้ยก็อยู่ใน
อัตราที่ต่างกัน ถ้าไม่มีเงินจ่ายหนี้ในกรณีที่มีหนี้หลายตัว ก็ไม่ควรปรับโครงสร้างหนี้ เพราะถ้าผิดนัดแม้แต่งวดเดียวอาจถูกอายัดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือนได้

ที่สำาคัญไปกว่าก็คือ ไม่สร้างหนี้นะคะ ใช้จ่ายอย่างประหยัด ซื้อของเท่าที่จำาเป็น 
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