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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

หลักเกณฑ์ใหม่

เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ
วงเงินกู้ตามอายุการเป็นสมาชิก สูงสุดไม่เกิน1แสนบาท 

ระยะเวลาการผ่อนช�าระไม่เกินอายุสัญญาจ้าง

ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 500 บ.ต่อเดือน
อ่านต่อหน้า 2

ให้รางวัลกับชีวิต....ความสุข
หลังเกษียณ

               

3 วัน 4 คืน กับ  สอ.ปม.   ประจำาปี 2555
เดินทาง 20 – 24 กรกฎาคม 55

❤ สมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2555  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

❤ สมาชิกทั่วไป และ ผู้ติดตามสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2555   

 เพียงคนละ 6,900 บาท   สมัครก่อนได้ก่อน ….

รับจำ�นวนจำ�กัด 
         ภ�ยในวันที่ 25 มิ.ย. 55

ทุนการศึกษาปี 2555
ย่ืนขอรับทุนการศึกษาได้ต้ังแต่

บัดน้ีจนถึง 31 ก.ค. 55
ประกาศผล 29 ส.ค. 55
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขอรับทุนได้ที่ www.025798899.com                                                                  

เที่ยวหลวงพระบาง - วังเวียง

ขอย้ายกลุ่ม หรือ ขอต้ังกลุ่มใหม่
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 2555

สหกรณ์ได้ก�าหนดการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก

ประจ�าปี 2555 ในวันที่ 9 ต.ค. 55 ทั้งนี้ ทางสหกรณ์

ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านมีสิทธิแจ้งขอย้ายกลุ่ม

ใหม่ หรือ ขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้ถึง 31 ส.ค. 2555

ในฉบับพบกับ....ภ�พคว�มประทับใจ 

ค่�ยครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่  7

อ่านต่อหน้า 4

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 55 ยื่นกู้ส�มัญ 
โปรดแนบสลิปเงินเดือนปัจจุบันด้วยค่ะ
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เรื่องจากปก

ตามที่ได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2554 เร่ืองการให้เงินกู้สามัญส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงาน

ราชการนัน้ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั พจิารณาแล้ว เพ่ือให้เกดิความเหมาะสมในการให้เงนิกูส้ามญัแก่สมาชกิสมทบ อาศยัอ�านาจตามระเบยีบ 

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ว่าด้วยการให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบสหกรณ์ พ.ศ. 2555 และมตคิณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  

จ�ากัด ดังกล่าวข้างต้น และให้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ  

ดังนี้

วงเงินกู้    ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกดังนี้

➣ อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี จ�านวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 

30,000 บ.

➣ อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จ�านวนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 50,000 บ.

➣ อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี จ�านวน

เงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70,000 บ.

➣ อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป และเงินได้รายเดือน

รวมค่าครองชีพไม่น้อยกว่า 15,000 บ. จ�านวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 

บาท

เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบพนักงานราชการ
วงเงินกู้ตามอายุการเป็นสมาชิก สูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ระยะเวลาการผ่อนชำาระไม่เกินอายุสัญญาจ้าง
ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 500 บ.ต่อเดือน
เริ่มตั้งแต่ 26 เม.ย. 55 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ใหม่ เงินกู้สามัญสำาหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ

คุณสมบัติผู้กู้

★ เป็นพนักงานราชการ

★ เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

★ สัญญาจ้างเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

★ ต้องส่งค่าหุ้นเดือนละไม่น้อยกว่า 500 บ. โดยหัก 

 เงินเดือน ณ ที่จ่าย ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

 6 เดือน และต้องชำาระค่าหุ้นทุกเดือนตลอดระยะเวลา 

 ที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์

★ มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำานวนเงินกู้
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เงินเดือนคงเหลือ
เมื่อรวมยอดเงินที่ต้องชำาระต่อสหกรณ์ทุกประเภทแล้ว ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ

(ตามสลิปเงินเดือน)  ดังนี้

➣ จ�านวนเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 3,500 บาท

➣ จ�านวนเงินกู้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือน  ของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 4,000 บาท

➣ จ�านวนเงินกู้เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 70,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 4,500 บาท

➣ จ�านวนเงินกู้เกิน 70,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

ทั้งนี้เงินได้รายเดือนหมายถึง เงินเดือนรวมค่าครองชีพที่ปรากฏตามสลิปเงินเดือน

การคำ้าประกันเงินกู้
➣ จ�านวนเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น ไม่ต้องมีหลักประกันอื่นใดอีก

➣ จ�านวนเงินกู้สามัญเกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ ผู้กู้ต้องมีหลักประกันตามที่สหกรณ์ก�าหนด ดังนี้

 - ต้องมีสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการค�้าประกัน 2 คน (สมาชิกสมทบ 1 คน สามารถค�้าประกันบุคคลอื่นได้ 2 คน)

 - ต้องท�าประกันชีวิตกลุ่ม และต้องท�าประกันภัยผู้ค�้าประกัน

การผ่อนชำาระเงินกู้
ระยะเวลาผ่อนช�าระเงินกู้ไม่เกินอายุสัญญาจ้าง โดยผ่อนช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน (เว้นแต่งวดสุดท้าย)

วิธีการชำาระเงินกู้
ช�าระโดยการหักเงินจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย กรณีที่ส่วนราชการไม่อาจหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เป็นหน้าที่ของผู้กู้

ที่จะต้องน�าเงินกู้มาช�าระที่สหกรณ์ ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ต้องช�าระเงินกู้นั้น

เอกสารหลักฐานประกอบคำาขอกู้
➣ ค�าขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด

➣ ส�าเนาสัญญาจ้างของผู้กู้

➣ ส�าเนาบัตรพนักงานราชการของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน

➣ ใบค�าขอเอาประกันภัยการประกันภัยผู้ค�้าประกัน

➣ หนังสือยินยอมเห็นชอบจากผู้กู้ (แนบท้ายใบค�าขอเอาประกันภัยผู้ค�้าประกัน

➣ ใบค�าขอเอาประกันชีวิต (ประกันชีวิตกลุ่ม)

➣ หนังสือยินยอมหักเงินได้รายเดือนตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด

➣ สลิปเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน

การพิจารณาอนุมัติเงินกู้
➣ ยื่นค�าขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเอกสารที่ได้ระบุไว้ ได้ที่สหกรณ์

➣ เมื่อคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติแล้ว ผู้กู้สามารถรับเงินกู้สามัญโดยผ่านบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์

ทัง้นี ้การอนมุตัเิงนิกูอ้ยูใ่นดลุพนิจิของคณะกรรมการเงนิกู้ ซึง่อาจไม่อนมุตัเิงนิกู้หรอืลดจ�านวนเงนิกู้ได้ตามทีเ่หน็สมควร    
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“พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต”  ของคนเรา คือ พลัง
แห่ง “ครอบครัว” ที่เป็นสถาบันรากฐานอันส�าคัญของสังคม สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์รุ ่นที่ 7  

เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งความรักระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้

แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างท�า

กิจกรรมร่วมกันด้วย เกม การแข่งขัน การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ที่จะช่วยเสริม

สร้างความรักความเข้าใจ และความสามัคคีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว 

ให้แข็งแกร่ง กิจกรรมค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์จัดเป็นประจำา

ต่อเนื่องทุกปี เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด สนับสนุน

สถาบันครอบครัว ให้รักกันอย่างมีคุณภาพ

บรรยากาศที่หอมกรุ่นไปด้วยความรัก ความเข้าใจ และความเอื้อ

อาทรต่อกัน ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความรักในส่ิงแวดล้อม ปลูกจิตส�านึกให้

ตระหนักถึงความส�าคัญของป่ากันมากขึ้น

วันที ่27 เมษายน 2555  เรามนีดักนัที ่อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์  

จ.เชียงใหม่  เวลาดี ๆที่ครอบครัวต่างอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ภารกิจ 

ก็เริ่มต้นขึ้นด้วยกิจกรรมต่างๆ มีทั้งให้ร่วมกิจกรรมพ่อแม่ลูก และครอบครัว

อืน่ ๆ โดยแต่ละครอบครวัจะต้องร่วมมอืร่วมใจกนั ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมแรลล่ี  

การแสดง   และหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่+ต้มไข่จากถุงพลาสติก เพื่อให้

ภารกิจส�าเร็จได้ในที่สุด 

การสานความรัก ความผูกพัน เป็นเร่ืองที่ควรเติมเต็มอยู่ตลอด

เวลา และพร้อมเป็นก�าลังใจฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆ ไปด้วยกัน และยังได้รับ

ความรู้ด้านระบบนิเวศป่าไม้จากวิทยากรที่มากความสามารถ

เรามาฟังเสียงสะท้อนจากครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

กันดีกว่า ว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้าง?

ครอบครัวคุณรุ่งเรืองชัย ทองค�ำ จังหวัดแพร่
“รู ้สึกประทับใจที่สหกรณ์ได้จัด

ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ หลักๆ 
คือผมท�างานด้านนี้อยู ่แล้ว สิ่งที่ได้คือ 
ลูกชายและภรรยาได้มาสัมผัสธรรมชาติ 
ก็ได ้รู ้จักธรรมชาติมากขึ้น ทำาให้เขา
มีจิตสำานึกในการร ่วมมืออนุรักษ ์ 
สิง่แวดล้อม ครอบครวัอบอุน่ขึน้ ได้รูจ้กักบั 
ครอบครัวอื่นๆด้วยครับ”

ครอบครัวคุณจรูญ จันทวงษำ จังหวัดขอนแก่น
“มีความรู้สึกประทับใจทั้งในสถานที่ที่จัด 

กิจกรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่พาไป รวมถึงบ้าน
พัก อาหาร ทีมงานและครอบครัวสมาชิกทุกท่าน 
เป็นโครงการท่ีดมีาก ทำาให้คนในครอบครวัพ่อ 
แม่ ลกูทีจ่ากเดมิกนิข้าวไม่พร้อมหน้าพร้อมตา  
ได้กลับมาทำากจิกรรมร่วมกนัอกีครัง้ การเข้าร่วม 
กิจกรรมในครั้งน้ี  ทำาให้ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวแนบแน่นขึ้น อย่างกิจกรรมเล่นเกม
ท�าให้ครอบครัวเราได้ใกล้ชิดกัน และยังได้สร้าง
มิตรภาพ ร่วมกับครอบครัวอื่นอีกด้วย”

ครอบครัวคุณอำรยำ อิมิวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่
“ครอบครัวเรามาเข้าค่ายเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจและอบอุ่นมาก  

กช็อบกจิกรรมหลายๆ อย่างทีท่างทมีงานจดั  
ถ้ามาเที่ยวเองก็คงจะไม่ได้มาท�ากิจกรรม
แบบนี้ มันมีท้ังความสนุกและความ
รู้แฝงกันและได้รับความบันเทิงด้วย 
ได้รู ้จักกับสมาชิกท่านอ่ืน อย่างบางคน
ก็มาจากหลายๆที่หลายจังหวัด ก็ได้รู้จัก
พบปะกัน และชอบหลายๆ การแสดง 
ดีมากครับ ลูกทิวกับแทม รู้สึกสนุกสนานไปด้วยดิฉันก็ดีใจคะ”

ครอบครัวคุณจักรกฤษ เสรีนนท์ชัย จังหวัดปทุมธำนี 
“ ที่มาเข้าค่ายครั้งนี้วัตถุประสงค์

หลัก คืออยากให้ลูก ได้ใช้ชีวิตอยู่กับ
ธรรมชาติ เพราะว่าเราอยู ่กรุงเทพ  
ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะทำางานอุทยานก็จริง  
แต่ก็ไม ่มีเวลามาสอนการเดินป่า  
การที่ครอบครัวเรามาเข้าค่ายในครั้งนี้มี
หลักสูตรสอนเกี่ยวกับวิธีคิด การวางแผน
ของทีมงาน การจัดหลักสูตรให้เด็กได้
ซึมซับความรู้ด้วยกระบวนการที่เขาได้จัดมาแล้วว่าได้ผลดี แล้วเด็กๆก็จะ 
ได้ซึมซับเรื่องการด�ารงชีวิตในป่าและสัตว์ป่า ที่เขาได้เป็นลูกกวางน้อย    

สานรัก สานสัมพันธ์
ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 7

  :  หมูอ้วน
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เวลาเพียงแค่ 3 วัน เป็นเวลาที่มีค่ามาก ส�าหรับครอบครัว อีกทั้งยังได้รับ
ความรู้จากกิจกรรม สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้”

ครอบครัวคุณประพนธ์ งำมภักดี จังหวัดสงขลำ 
“ประทับใจในเพื่อนสมาชิกมากๆ

เลย  เขาร่วมมือกันดีมาก หลังจากที่ค่าย
ครอบครัวสิ้นสุดลง แต่ละครอบครัวมีความ
รู้สึกผูกพันกันมากข้ึน บางคนถึงกับกลั้น
น�้าตาไม่อยู่ กิจกรรมที่พ่อ แม่ ลูกได้ท�าร่วม
กัน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี อยากให้ 
สหกรณ์จัดขึ้นทุกๆ ปี ไม่อยากให้ขาด  
เพราะถ้าหากขาดไปช่วงใดช่วงหนึ่ง 
ความกลมเกลียวระหว่างสมาชิกมันจะ 
ค่อยๆ ห่างไป อกีอย่างหนึง่ทีป่ระทบัใจมาก  
คือ คณะวิทยากรที่จัดค่ายได้ดีสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะคุณโต้ง ที่มี 
ศักยภาพดีที่สุดเท่าที่เคยพบมา”

ครอบครัวคุณเสถียร กุศลคุ้ม จังหวัดชัยภูมิ 
“ทางวิ ทยากร ใจ ดีมาก

ครับ ทุกคนให้ความรู้และความเป็น
กันเองกับสมาชิกทุกคน ประทับ
ใจ ในความรักและความผูกพัน 
ความสามัคคีของแต่ละครอบครัว 
เด็กๆ และพ่อแม่ได้ความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ เด็ก ๆ ก็ได้ประสบการณ์
เยอะเลยครับ การจัดโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์คงจะมี
ครั้งต่อไปนะครับ เพราะว่าเป็นโครงการที่ดีที่ให้ความรู้ให้ทุกอย่างกับ
ครอบครัวสหกรณ์ครับ”

ครอบครัวคุณทนงศักดิ์ ทำรัตน์ จังหวัดล�ำปำง 
“ประทับใจที่สหกรณ์ดูแล

สมาชิกดี คือ คอยเช็คตลอดว่า
สมาชิกจะมาเข้าค่ายไหม อ�านวย
ความสะดวกเป็นอย่างดี รู้สึกว่าการ
ต้อนรับอบอุ่นดี เป็นกันเอง ผมรู้สึก
ดีใจที่มีเวลาให้ลูกโอปอล์มากขึ้น
นอกจากจะได้รู้จักเพื่อนสมาชิกใหม่
แล้ว บรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ ก็ดีเย็นสบาย อาหารก็อร่อย เหมาะสมที่จะใช้สถานที่จัดค่าย
ครอบครัวต่อไป ”

ครอบครัวคุณจุริวัตร วนหิรัญกุล จำกอุบลรำชธำนี 
“รู ้สึกมีความสุข ท่ีได้

เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว 
และเพื่อนสมาชิกที่คุ ้นเคยกัน 
มาก่อน และเพิ่งรู้จัก และท�าให้มี
ความสนิทสนมกันมากขึ้น” 

 ครอบครัวคุณสงัด โรจนติรนันท์ จังหวัดตำก 
“รู้สึกประทับใจ มีความสุข

และสนุกมากท่ีได้มาเข้าค่ายครั้งน้ี
กับครอบครัว ท�าให้ครอบครัวเรามี 
ความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัมากขึน้ อยากจะให้ 
สหกรณ์จัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ไปอีก
เรื่อยๆ”

ครอบครัวคุณมำณี ปำนแดง กรุงเทพมหำนคร
“ครอบครัวของเรามาเข้าค่าย

ครั้งนี้ได้รับ 2 รางวัลเลย ซึ่งนึกไม่
ถึงว่าจะได้ รางวัลแรกที่ได้คือ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ที่เราได้ เพราะ
ครอบครัวเราช่วยกัน ไม่ว ่าจะเป็น
กิจกรรมรอยเท้าสัตว ์ จ๊ิกซอร ์ ปา
โป่ง ที่น้องภูมิประทับใจมากที่สุด คือ
กิจกรรมเดินป่า และอีกหนึ่งรางวัลที่
ได้คือ รางวัลขวัญใจครอบครัว คิดว่า
เป็นเพราะน้องภูมิกล้าแสดงออก ท�าให้ครอบครัวเพื่อนสมาชิก ประทับใจใน
ตัวน้องภูมิ ซึ่งน้องภูมิก็ถามว่าเราจะได้โล่รางวัลไหม  คุณพ่อเองก็บอกว่า 
แม้จะไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไร ครอบครัวเรามาร่วมสนุกกัน รางวัลยิ่งใหญ่
ที่สุด คือ ความรัก ที่พ่อและแม่มีต่อลูก เป็นประสบการณ์ใหม่ ที่ไม่
สามารถหาจากที่ไหนได้เลยค่ะ”

                    แต่ละครอบครัวทำากิจกรรมร่วมกัน

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์  
รองประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับ
ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 7

เวลาของครอบครัว คือ เวลาที่
มีความสุขที่สุด ความรัก ความเข้าใจ
ในครอบครัว จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ 
และเป็นการปลูกฝังลูกให้เป็นคนดี  มอง
โลกในแง่ดี ร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ไม่มีอะไรจะส�าคัญไปกว่า 
ความรักอย่างจริงใจที่พ่อแม่มอบให้ลูก  ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น  
ซึ่งความสุขที่แท้จริงแล้ว อยู่ที่ครอบครัวคุณนั่นเอง ...ไม่ต้องไปมองหา 
อื่นไกล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



6

เดือนนี้ส�าหรับหลาย ๆ คนที่มีอายุครบ 60 ปี คงจะเป็นช่วง

เวลาที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญเนื่องจากสมาชิกหลาย

ท่านต้อง “เกษียณอายุ”  นั่นเอง ประเด็นส�าคัญที่สุดก็คือ “เกษียณ

แต่ตัว แต่ใจไม่เกษียณตาม”  การเกษียณนั้นไม่ใช่เวลาสิ้นสุดแต่

เป็นเวลาที่เพิ่งเริ่มต้นส�าหรับส่ิงใหม่ที่ท้าทายของชีวิต สหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงได้จัดโครงการสัมมนา “สายใยไม่เกษียณ

ประจ�าปี 2555 ” และทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2555  โดยสหกรณ์มุ่งเน้นให้

ความส�าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ 

และสมาชิกยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้  พร้อมทั้งสมาชิกยังได้ 

พบปะสังสรรค์  รวมท้ังรับฟังสิทธิประโยชน์ของสมาชิกหลังเกษียณ

อายุเกษียณราชการ โดยสหกรณ์จะพิจารณาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน 60 คน โดยพิจารณาคัดเลือกตามล�าดับดังนี้

สมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2555 
หนีความวุ่นวายในเมืองกรุง
ไปหลวงพระบางกันดีกว่า
เดินทาง 20 – 24 ก.ค. 2555

หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2555

- สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2555 และสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการก่อนก�าหนดทีม่อีายคุรบ 60 ในปี 2555 (ไม่เคยเข้าร่วม
กจิกรรมโครงการสายใยไม่เกษยีณ  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ 
(สหกรณ์เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย คนละ 6,900 บาท) โดยสมาชกิท่ีเข้า
ร่วมโครงการต้องช�าระเงนิมัดจ�าคนละ 1,000 บาท และสหกรณ์จะ
คนืให้เมือ่สมาชกิเดนิทางเข้าร่วมกจิกรรม ส�าหรบัสมาชกิทีช่�าระ
เงนิมดัจ�าแล้ว และไม่ได้เดินทางเข้าร่วมกจิกรรม ให้ถือว่าสมาชกิ
ผูน้ัน้บรจิาคเงนิดงักล่าว ให้แก่สหกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการนี้

- สมาชิกท่ัวไป  และผู้ติดตามสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 
2555 จ�านวน 1 คน และผู้ตดิตามสมาชกิเกษยีณอายุราชการก่อน
ก�าหนดทีม่อีายคุรบ 60 ปี ในปี 2555 คนละ 6,900 บาท

*** ผู้ติดตาม (สหกรณ์จะพิจารณาเข้าร่วมโครงการ หากจ�านวน
สมาชกิยงัไม่ครบ (ในกรณกีลุม่บคุคลทีอ่ยูใ่นล�าดบัเดยีวกนั สหกรณ์ ฯ 
จะพจิารณาคดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมโครงการตามวนั เวลา ทีส่่งใบสมัครและ
ช�าระค่าใช้จ่าย
- ส่งเอกสารช้าสดุวนัจนัทร์ ที ่25 มิถนุายน 2555
   อ่านรายละเอยีดโปรแกรมการเดินทางได้ที่ 

 www.025798899.com
  

พระธาตุหลวงแห่งนครเวียงจันทน์

สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมที่วัดเชียงทอง

: โดย...ไผ่ลู่ลม

การเดินทางนอกจากจะสร้างความทรงจ�าท่ีดี ๆ แล้วเรา

ยังได้สูดกลิ่นไอของธรรมชาติ และมิตรภาพดี ๆ กลับมา คงไม่มีใคร

ปฏิเสธได้ว่า ความสุขท่ีแท้จริงของชีวิต คือ ความสุขกาย สบายใจ  

หากเหนื่อยนัก ก็ต้องรู้จักให้รางวัลกับตัวเองบ้าง โอกาสมาถึงมือแล้ว

ต้องรบีคว้าเอาไว้ แล้วคณุจะรูว่้า ความสขุนัน้ อยูไ่ม่ไกลเกนิเอือ้มเลย จริงๆ 
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เงินฝากดอกเบ้ียโดนใจ
5 ประเภทบัญชี ไม่ต้องเสียภาษี 

เปิดบัญชีได้อย่างไร?
1. บญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยัสถ์  
- เป็นบญัชีหลกัของสมาชกิและสมาชกิสมทบใหม่ทกุท่านต้อง

เปิดบญัชี และเปิดบญัชขีัน้ต�า่ 100 บาท  
- เงินกู ้และเงินสวสัดกิารต่างๆ จะโอนเข้าบญัชนีี้
- ฝากโดยหักจากเงนิเดอืนได้
- ถอนโดยบตัรสหกรณ์ ATM  ทีตู่ ้ATM ธนาคารไทยพาณชิย์ 

และ บตัร ATM  ธนาคารกรงุไทยทัว่ประเทศ 
-  จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่30 ม.ิย. และ 31 ธ.ค.
-  อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์ 

2. บญัชอีอมทรพัย์พเิศษ 
- เปิดบญัชีข้ันต�า่ 2,000 บาท สมาชกิและสมาชกิสมทบสามารถ

เปิดได้คนละ 1 บญัชี
- ฝากโดยหักจากเงนิเดอืนได้
- ถอนทีส่หกรณ์ได้เดอืนละ 1 ครัง้ หากถอนเกนิ 1 ครัง้คดิค่า

ธรรมเนียม 1% ของยอดถอน ขัน้ต�า่ไม่น้อยกว่า 300 บาท
- จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่31 ม.ีค.  30 ม.ิย.  30 ก.ย.  31 ธ.ค. แต่

หากยอดฝากตัง้แต่ 1 ล้านบาทจะจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัสิน้เดือน
- อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

3. บญัชอีอมทรพัย์อเนกประสงค์ 
- สามารถเปิดบญัชไีด้ทัง้สมาชกิและสมาชกิสมทบ และเปิดได้

หลายบญัชี เปิดบญัชร่ีวมและก�าหนดเงือ่นไขลงลายมอืชือ่การ
ถอนร่วมกนัหลายคนได้ เช่น เงนิรุน่ เงนิกลุม่ ฯลฯ

- เปิดบญัชีข้ันต�า่ 100 บาท 
- ถอนทีส่หกรณ์เมือ่ใดกไ็ด้
- จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่30 ม.ิย. และ 31 ธ.ค.
- อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

4. บญัชอีอมทรพัย์เกษยีณเป่ียมสขุ
- พเิศษส�าหรบัสมาชกิเกษยีณเท่านัน้
- รบัฝากเฉพาะเงนิบ�าเหนจ็ บ�านาญ กบข. กสจ. บ�าเหนจ็ด�ารง

ชีพ หรอืเงินทีไ่ด้รบัจากทางราชการอืน่ ๆ
- เปิดบญัชีข้ันต�า่ 100 บาท 
- ถอนทีส่หกรณ์เมือ่ใดกไ็ด้
- อตัราดอกเบีย้สงูกว่าทกุประเภทบญัช ีโดยจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที่ 

30 ม.ิย. และ 31 ธ.ค.
- อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

ได้เวลาของ
คนช่างเก็บ

ส�าหรับนักออม
ท่ีต้องการ

ผลตอบแทนสูง

ทางเลือกใหม่
ในการออมทรัพย์

ความพอเพียง
แห่งชีวิต

ลด–ละ–เลิก
เพื่อชีวิตพอเพียง

ดอกเบี้ย 3.75

ดอกเบี้ย 4.00

ดอกเบี้ย 3.75

ดอกเบี้ย 4.50

ดอกเบี้ย 4.50

มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วิธีการเปิดบัญชี
1. เปิดบัญชีด้วยตนเองท่ีสหกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มค�าขอเปิดบัญชี
ประเภทท่ีต้องการ และย่ืนท่ีเคาน์เตอร์สหกรณ์ได้ต้ังแต่เวลา 8.30 – 14.30 น.

2. เปิดบัญชีโดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 -   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าขอเปิดบัญชี และแบบฟอร์มใบแจ้งการรับ
ช�าระเงิน Payment จากเว็บไซต์สหกรณ์

 -   กรอกแบบฟอร์มค�าขอเปิดบัญชี และแบบฟอร์มใบแจ้งการรับ
ช�าระเงิน Payment ระบุช่ือ  เลขท่ีสมาชิกสหกรณ์ และวัตถุประสงค์ เช่น หาก
เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ระบุวัตถุประสงค์ 102   หรือหากเปิดบัญชีออมทรัพย์
อเนกประสงค์ ระบุวัตถุประสงค์ 104 และระบุจ�านวนเงินท่ีต้องการเปิดบัญชี

 -   ช�าระเงิน โดยน�าแบบฟอร์มใบแจ้งการรับช�าระเงิน Payment และ
เงินสด ช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

 -   ส่งเอกสารมายังสหกรณ์ โดยแนบส�าเนาใบเสร็จจากธนาคารมา
พร้อมกับแบบฟอร์มค�าขอเปิดบัญชี ส่งมาท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ตู้ ปณ.169 ปทจ.จตุจักร กทม. 10900

 -   รอรับสมุดบัญชี เม่ือสหกรณ์ได้รับเอกสารแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะด�าเนิน
การเปิดบัญชีและส่งสมุดบัญชีให้กับสมาชิกต่อไป

รู้อย่างนี้รีบมาฝากเงินกับสหกรณ์ดีกว่า ได้รับดอกเบี้ยสูงและไม่ต้องเสียภาษีด้วย

5. บัญชอีอมทรัพย์ชวีติพอเพยีง
- เปิดบญัชขีัน้ต�า่ 100 บาท  
- ฝากโดยหกัจากเงนิเดอืนเท่านัน้ เพิม่หรอืลดจ�านวนเงินฝาก

รายเดอืนได้ ทัง้นีจ้�านวนเงนิฝากอยูร่ะหว่างเดอืนละ 100 บาท 
สงูสดุไม่เกนิ 3,000 บาท 

- สมาชกิสมทบทีส่ามารถหกัเงนิได้รายเดอืน ณ ท่ีจ่ายให้แก่
 สหกรณ์ได้ สามารถเปิดบญัชไีด้ 
- สมาชกิสมทบทีเ่ป็นครอบครวัของสมาชกิสามารถเปิดบัญชไีด้ 

โดยหกัเงนิฝากรายเดอืนจากสมาชกิ
- การถอนต้องถอนพร้อมปิดบญัช ีและมสีทิธเิปิดบัญชใีหม่ 

ได้อกี 1 ครัง้
- จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่30 ม.ิย. และ 31 ธ.ค.
- อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

เมือ่เปิดบญัชคีรบ 6 เดอืนมสีทิธลิุน้รบัเงนิฝาก จบัรางวัลปีละ 2 ครัง้ 
เพือ่เป็นโบนสัพเิศษ ในวนัที ่28 กนัยายน และวนัประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี  
ของทกุปี เงนิรางวลัน�าฝากเข้าบญัชอีอมทรพัย์ชวีติพอเพยีง
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ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ที่ปรึกษา นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล
บรรณาธิการ นายวิชิต สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  นางภาราดา หินอ่อน นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์  นางณภัทร อินสกุล  นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี  นางสาวรัตนพร ศิริวงศ์ 
 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ  ว่าที่ร.ต. หญิง พจนีย์  พวงจันทร์ นางสาวกุลพรภัสร์ พรหมจิระประวัติ
ออกแบบและพิมพ์ที ่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร.0-2903-8257-9

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้จ่ายทุนสวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้

ลำาดับ
ทุนสวัสดิการสมาชิก

เม.ย. ม.ค. – เม.ย.

จำานวน(ราย)
จำานวนเงิน

(บาท)
จำานวนเงิน

(บาท)

1 ทุนสมาชิกประสบภัยอุทกภัย วาตภัย ฯ 1 3,000 2,307,000

2 ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก 1,164 116,400 469,700

3 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก  4 6,000 33,000

4 ทุนสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส     8 12,000 108,000

5 ทุนสวัสดิการสมาชิกที่มิได้ท�าประกัน 1 100,000 200,000

6 ทุนสมาชิกไม่มีบุตรหรือเป็นโสด  5 15,000 75,000

7 ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก   1 1,000 3,000

8 ทุนสวัสดิการเพื่อประกันชีวิตสมาชิก    12,627 625,695 2,508,470

รวมสหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการ ทั้งสิ้น 879,095 5,704,170

ทุนสวัสดิการสมาชิก               
เดือน เมษายน


