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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สมัครด่วน !!
หลักสูตรผู้นำ�สหกรณ์ รุ่นท่ี 2  
สำ�หรับผู้แทนสม�ชิก และสม�ชิกท่ีสนใจ

รับจำ�นวนจำ�กัด
ไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ ทั้งสิ้น
** วันอบรมหลักสูตร ผู้นำาสหกรณ์รุ่นท่ี 2  
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556  
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 4 อาคารสำานักงาน สอ.ปม.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ 
www.025798899.com

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ท่ีไม่เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ผู้นำาสหกรณ์รุ่นท่ี 1 มาก่อน               อ่านต่อหน้า 7

 เพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์กำาหนด
มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร สมาชิก ดังนี้ ทุนส่งเสริมการศึกษา  
ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ และทุนปริญญาตรี
เกียรตินิยม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. 56 ประกาศผล 
30 ส.ค. 56  สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่ 
www.025798899.com

ประกันชีวิตกลุ่ม
หลักเกณฑ์สำ�คัญท่ีสม�ชิกต้องรู้

รองน�ยกรัฐมนตรี น�ยปลอดประสพ สุรัสวดี
มอบนโยบ�ยแนวท�งก�รดำ�เนินโครงก�รปลูกป่�
เม่ือวันอังค�รท่ี 1 พ.ค. 2556 ห้องประชุม 1 ช้ัน 4  
อ�ค�รสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่�ไม้ จำ�กัด

ทุนก�รศึกษ�
ปี 2556 เปิดรับสมัครแล้ว 
ทุนส่งเสริม 500 บ.รับทุกคน 
เรียนดี 180 ทุน เรียงต�มคะแนนเฉล่ีย

ทุนเกียรตินิยมและทุนเด็กต้องดูแลพิเศษ

ย่ืนขอรับทุนก�รศึกษ�
ต้ังแต่วันน้ีถึงวันท่ี 31 ก.ค. 56

อ่านต่อหน้า 5
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รองน�ยกรัฐมนตรี 
น�ยปลอดประสพ สุรัสวดี 
มอบนโยบายแนวทางการดำาเนินโครงการปลูกป่า

และฟื ้นฟูป่าต้นนำ้าและโครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า ฯ 
ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 4 อาคาร สอ.ปม. เม่ือวันองัคารที ่1 พฤษภาคม 2556

นายปลอดประสพ สุรั สว ดี  
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะ
กรรมการบริหารจัดการนำ้าและอุทกภัย 
เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบ
นโยบายเรื่องแนวทางการดำาเนินโครงการ
ปลูกป่า และฟื้นฟูป่าต้นนำ้า และโครงการ
ประชาอาสาปลกูป่า 800 ล้านกล้า ฯ พร้อม
ด้วย นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้มอบแนวทางการปลกูป่า ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 4 อาคารสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั  
แก่ผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ 400 คน 

“พอเพียงเยี่ยงพ่อ”
                         : คนหลังเลนส์

ปัจจุบันการดำารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป มีการ
แข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ทำาให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับ
ยุคสมัยเพื่อความอยู่รอดในสังคม ส่งผลให้การดำาเนินชีวิตของผู้คน
ส่วนใหญ่ต้องสวนทางกับแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นปรัชญาท่ีเน้นความพอดี  ถ้าทุกคนตระหนักถึง
ความสำาคัญของแนวคิดดังกล่าว และน้อมรับไปปฏิบัติตามปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้มีพระราชดำารัสไว้ สังคมไทยก็จะ

มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพเพียงพอท่ีจะพึ่งพาตนเอง และสามารถยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ได้ 
โดยการดำาเนินชีวิตในแบบเรียบง่าย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ต้องเสริมสร้างพื้นฐานด้านจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ 
เจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสำานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และความรอบรู้ในการดำาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลและเตรียมพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักและหันมาดำาเนินชีวิตโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัส
ชี้แนะแนวทางการดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี คนไทย
มีอะไรหลายอย่างที่ต่างชาติไม่มี แม้ในทางกลับกัน เราก็อาจจะไม่มีในสิ่งท่ีเขาครบครัน 
ความไม่มีไม่ได้หมายความว่าขาด  บางคราก็อาจจะไม่เหมาะกับวิถีของเรา มองเรื่อง
เล็ก ๆ ใกล้ตัว แล้วขยายวงสู่เรื่องใหญ่ ๆ ระดับชาติ ชีวิตก็ดำารงอยู่ได้อย่างที่ควรจะเป็น  
แก่นแท้ของความสุข ไม่มีขายตามห้างสรรพสินค้า สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีขาย หัวใจที่เหนื่อยล้า เพราะมัวแต่วิ่งตามหาวัตถุ  
หากแต่ต้องปลูกรดน�้าพรวนดินใส่ปุ๋ย แล้วความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน จะงอกงามตามวิถีธรรมชาติในหัวใจของคุณเอง.
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สหกรณ์ได้ตระหนักถึงความม่ันคงในชีวิตของครอบครัวสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ จึงได้จัดให้มีโครงการประกันชีวิตกลุ่ม ซ่ึงหากเกิดเหตุท่ีไม่คาดคิด 
ทำาให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องเสียชีวิต บุคคลในครอบครัวซ่ึงเป็นท่ีรัก 
ก็จะไม่เดือดร้อนเร่ืองภาระหน้ีสินท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์ และยังมีเงินเหลือเพ่ือเป็นทุน 
ไว้ใช้สำาหรับบุคคลในครอบครัวในอนาคตอีก การประกันชีวิตกลุ่มปัจจุบัน 
บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด เป็นผู้รับประกันให้กับสมาชิก คู่สมรส   
บุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ ซ่ึงมีอัตราเบ้ียประกันและความคุ้มครองให้เลือก 
ประกันหลายโครงการด้วยความสมัครใจ  ดังน้ี  

ตารางท่ี  1  รายละเอียดอัตราเบ้ียประกันและวงเงินคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครองและระยะเวลาความคุ้มครอง
สำาหรับสมาชิกท่ีไม่มีหน้ี หรือมีหน้ีสามัญทุกประเภทรวมกันไม่เกิน  

1 ล้านบาท สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตสูงสุดในอัตราเบ้ียประกัน 
600 บาท/เดือน วงเงินคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยเสียชีวิต 1,000,000 บาท อุบัติเหตุ 
2,000,000 บาท แต่สำาหรับสมาชิกท่ีมีหน้ีสามัญทุกประเภทรวมกันเกินกว่า  
1 ล้านบาท ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตอัตราเบ้ียประกัน 900 บาท 
วงเงินคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยเสียชีวิต 1,500,000 บาท อุบัติเหตุ 3,000,000 บาท 
โดยประกันจะคุ้มครองท่านสมาชิกจนถึงอายุครบ 65 ปี   ท้ังน้ี สมาชิกท่ีประสงค์
จะย่ืนขอกู้เงินสามัญทุกประเภทต้องทำาประกันชีวิตกลุ่มล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า
วงเงินกู้สามัญน้ัน และต้องมีผลคุ้มครองก่อนจึงอนุมัติเงินกู้ หากไม่ทำาประกัน
ล่วงหน้าอาจได้รับเงินกู้ช้าถึง 45 วัน 

 สำาหรับสมาชิกสมทบ คู่สมรส หรือบุตร ของสมาชิก สามารถสมัครเข้าร่วม 
โครงการประกันชีวิตสูงสุดในอัตราเบ้ียประกัน 470 บาท/เดือน วงเงินคุ้มครอง 
กรณีเจ็บป่วยเสียชีวิต 800,000 บาท เสียชีวิตอุบัติเหตุ 1,600,000 บาท ระยะ
เวลาความคุ้มครองประกันชีวิต ดังน้ี

สมาชิก  คุ้มครองจนถึงอายุ 65 ปี บริบูรณ์
คู่สมรส   คุ้มครองตามอายุของสมาชิกหลัก คือไม่เกิน 65 ปี 

บริบูรณ์
ตัวอย่างเช่น  คู่สมรสท่ีสมัครประกันชีวิต  มีอายุ 50 ปี แต่สมาชิกหลัก

มีอายุ 65 ปี ดังน้ันคู่สมรสก็จะต้องส้ินสุดความคุ้มครองไปพร้อมกับสมาชิกด้วย 
ถึงแม้อายุของคู่สมรสจะยังไม่ถึง 65 ปี

บุตร คุ้มครองต้ังแต่ 14 วัน ถึงอายุ 35 ปีบริบูรณ์
 

ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร
 ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร หมายถึง ทุพพลภาพเน่ืองจากสาเหตุใด ๆ 

ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ   ในอาชีพประจำาหรืออาชีพอ่ืน ๆ   
ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป โดยมีเง่ือนไขว่า การทุพพลภาพเช่นว่าน้ันจะต้องเกิดข้ึน 
ต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่วันท่ีทุพพลภาพ ได้เร่ิมเกิดข้ึน 
หรือบริษัทยินยอมให้ถือว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร  ภาระผูกพันของ
บริษัทจะเร่ิมต้ังแต่วันท่ีการทุพพลภาพ ได้เร่ิมเกิดข้ึน 

การทุพพลภาพต่อไปน้ีถือว่าเป็นการทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรด้วย คือ
1. สูญเสียสายตาท้ังสองข้างโดยบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้
2. สูญเสียมือสองข้างต้ังแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้างต้ังแต่ข้อเท้าข้ึนไป
3. สูญเสียสายตาหน่ึงข้างโดยบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ 

อัตรา
เบ้ียประกัน 

(บาท)

วงเงินคุ้มครอง  
เสียชีวิตท่ัวไป

(บาท)

วงเงินคุ้มครอง 
เสียชีวิตอุบัติเหตุ

(บาท)
หมายเหตุ

270 500,000 1,000,000  สำาหรับ
สมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส 

หรือบุตร ของสมาชิก 470 800,000 1,600,000

540 900,000 1,800,000 สมาชิก 

600 1,000,000 2,000,000  สมาชิก

900 1,500,000 3,000,000
สำาหรับสมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู้สามัญทุก
ประเภทรวมกันเกินกว่า 1 ล้านบาท

และสูญเสียมือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือ หรือเท้าหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อเท้าข้ึนไป
4. สูญเสียมือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือและเท้าหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อเท้าข้ึนไป
“การสูญเสียมือหรือเท้า” หมายถึง การถูกตัดออก หรือสูญเสีย

สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะน้ันโดยส้ินเชิงถาวร
หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร บริษัท 

จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 100 ของจำานวนเงิน 
เอาประกันภัย เม่ือผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรและ 
ได้รับเงินชดเชยแล้ว ถือว่าความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มเป็นอันส้ินสุดลง

ความคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา
ประกันชีวิตกลุ่มยังให้ความคุ้มครองรวมถึงการสูญเสียอวัยวะและ

สายตา โดยบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในอัตราร้อยละของ
จำานวนเงินเอาประกันภัย ดังน้ี

ตารางท่ี 2  วงเงินคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะตามอัตราร้อยละของ
จำานวนเงินเอาประกันภัย

ลำาดับ ประเภทการสูญเสียอวัยวะ

อัตราร้อยละ
ของจำานวน

เงินเอา
ประกันภัย

1 มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า
หรือสายตาสองข้าง 100

2 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 100

3 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง 100

4 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง 100

5 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 60

6 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 60

7 สายตาหนึ่งข้าง 60

8 นิ้วหัวแม่มือตั้งแต่ข้อแรกและนิ้วชี้ตั้งแต่ข้อที่สอง
นับจากปลายนิ้วของมือข้างเดียวกันมือใดมือหนึ่ง 25

การเรียกร้องผลประโยชน์ เงินสินไหมทดแทน 
กรณีเสียชีวิต 
ถ้าสมาชิกผู้เอาประกันเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัท

ประกันทราบโดยเร็วภายใน 14 วัน นับต้ังแต่วันท่ีเสียชีวิต พร้อมท้ังจะต้อง 
ส่งมอบเอกสารหลักฐานทางราชการซ่ึงแสดงว่าสมาชิกผู้เอาประกันเสียชีวิต 
ให้แก่บริษัทประกัน  โดยย่ืนผ่านสหกรณ์

การเรียกร้องเงินสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 
สมาชิกต้องย่ืนคำาร้องล่วงหน้าเพ่ือการแจ้งการได้รับบาดเจ็บ หรือการ

เจ็บป่วยเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายค่าชดใช้น้ัน จะต้องย่ืนแก่บริษัทประกัน
ภายในเก้าสิบวัน นับจากวันท่ีสมาชิกผู้เอาประกันทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร

ถ้าสมาชิกผู้เอาประกันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร จะต้องย่ืน
หลักฐานพิสูจน์การทุพพลภาพภายใน 6 เดือน นับจากวันท่ีเกิดเหตุทุพพลภาพ 
โดยบริษัทประกันมีสิทธิจะตรวจบุคคลท่ีได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยท่ีทำาให้เกิด 
การเรียกร้องให้จ่ายค่าชดใช้ท้ังอาจจะทำาการตรวจในขณะใด ๆ หรือตรวจ 
บ่อยคร้ังเท่าท่ีจำาเป็น และสมเหตุผลในระหว่างท่ีรอการจ่ายค่าชดใช้ โดยบริษัท
จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

การเรียกร้องเงินสินไหมทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา
สมาชิกผู้เอาประกันต้องย่ืนคำาร้องเม่ือได้รับบาดเจ็บ ท่ีทำาให้สมาชิก 

ผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีเกิด 
อุบัติเหตุ  

ส่งหลักฐานการเรียกร้องอันชัดแจ้งตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกัน
กำาหนดภายใน 90 วัน นับจากวันสูญเสียอวัยวะและสายตาโดยบริษัทประกัน
มีสิทธิจะตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยตามท่ีเหตุสมควรในระหว่างท่ีบริษัท
ประกันพิจารณาการเรียกร้องเงินทดแทน

สม�ชิกควรรู้ เกี่ยวกับก�รประกันชีวิตกลุ่ม    
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ข้อยกเว้นการจ่ายเงินสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต
จาการฆ่าตัวตายหรอืเจบ็ป่วย 

1. ผูเ้อาประกนัภยัฆ่าตวัตาย (กระทำาอตัวนิบิาตกรรม) ด้วยใจสมัคร
ภายใน 1 ปี นบัแต่วันทีเ่ข้าร่วมการประกันชีวติ ท้ังนีค้วามรบัผิดชอบของบริษทั
จะมเีพยีงคนืเบีย้ประกนัภยัทีไ่ด้ชำาระแล้วเฉพาะส่วนของผูเ้อาประกนัภยัคนน้ัน
เท่านัน้

2. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยเหตุแห่งความเจ็บป่วย ภายใน 1 ปี  
นับแต่วันที่เข้าร่วมการประกันชีวิต ทั้งนี้ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีเพียง 
คนืเบีย้ประกนัภยัทีไ่ด้ชำาระแล้วเฉพาะส่วนของผู้เอาประกันภัยคนนัน้เท่าน้ัน

3. ผู้เอาประกนัภยัปรบัเพิม่วงเงนิความคุม้ครอง และเสยีชวีติภายใน 
1 ปี นับแต่วันที่ปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองใหม่ บริษัทจะรับผิดชอบจ่าย
เงนิสนิไหมให้กบัทายาทผูเ้อาประกนัภยัในจำานวนวงเงนิความคุม้ครองเดมิทีท่ำา 
ไว้ก่อน  

ข้อยกเว้นการจ่ายเงินสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต
อบุตัเิหตุ

บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองความสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสีย
อวยัวะ และทพุพลภาพ อนัเกดิจากสาเหต ุต่อไปนี้

1. การถกูฆ่า หรอืถกูทำาร้ายร่างกายโดยเจตนา
2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรอืไม่ก็ตาม) การรกุราน หรอืการกระทำา 

ของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชน 
ก่อความวุน่วายถงึขนาดลกุฮอืขึน้ต่อต้านรฐับาล การจลาจล การนดัหยดุงาน 
การปฏบิตักิารของผูก่้อการร้าย

3. ขณะท่ีผู้เอาประกนัภยัล่าสตัว์ในป่า แข่งรถหรอืแข่งเรอืทกุชนดิ แข่งม้า 
หรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษา
ชีวิต) ขณะกำาลังขึ้นหรือกำาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน  
เล่นบันจี๊จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือ ดำานำ้าที่ต้องใช้ถังอากาศและ
เครือ่งหายใจใต้นำา้

4. ขณะที่ผู ้เอาประกันภัยกำาลังขึ้นหรือกำาลังลง หรือขณะโดยสาร
อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบ
การโดยสารการบนิพาณชิย์ ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีห่รอืปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็น
พนกังานประจำาในอากาศยานใด ๆ

5. การกระทำาของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิส์รุา ยาเสพตดิ  
หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ 
ฤทธิส์รุา” นัน้ในกรณทีีม่กีารตรวจเลอืดให้ถอืเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 
ตัง้แต่ 150 มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์ข้ึนไป

6. การฆ่าตวัตาย หรอืการทำาร้ายร่างกายตวัเอง หรอืพยายามกระทำา
เช่นว่านัน้ ในขณะทีรู่ส้กึผดิชอบ หรอืวกิลจรติหรอืไม่ก็ตาม

7. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรอืมส่ีวนยัว่ยใุห้เกดิ
การทะเลาะววิาท

8. การได้รับเชือ้โรค เว้นแต่การตดิเชือ้โรคหรอืบาดทะยกั หรอืโรคกลวันำา้  
ซึง่เกดิขึน้จากบาดแผลทีไ่ด้รบัอุบตัเิหตุ

9. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำาเป็นจะต้อง
กระทำาเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
และได้กระทำาภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดไว้ในสญัญาเพ่ิมเตมินี้

10. การแท้งลกู
11. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำารวจ หรืออาสา

สมัคร และปฏิบัติการในสงครามหรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เอา
ประกนัภัยได้ปฏบิตัหิน้าทีดั่งกล่าวเป็นเวลาตดิต่อกนัเกนิกว่า 30 วนั บรษิทัจะ
คนืเบีย้ประกนัอบุตัใิห้ตามส่วนสำาหรบัระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในสญัญาเพิม่เติม

12. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมหรอืขณะจบักมุ หรอืหลบหน ี
การจบักมุ

13. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

นิวเคลยีร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร์ ซึง่ดำาเนนิการ 
ติดต่อกนัไปโดยตรง

14. การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้น
ประสาท กระดกูสนัหลงัเลือ่น กระดดูสนัหลงัเสือ่ม กระดกูสนัหลังอักเสบ และ
ภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก หรือเคลื่อนของกระดูกสันหลัง 
อนัเน่ืองมาจากอบุติัเหตุ

ข ้อยกเว ้นการจ ่ายเงินสินไหมทดแทนกรณี
ทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำาร้ายร่างกายตนเอง
2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำารวจ หรืออาสา 

สมคัร และปฏบิตักิารในสงครามหรอืปราบปรามในกรณเีช่นนี ้ถ้าผูเ้อาประกนัภยั 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกนัอบุติัให้ตามส่วนสำาหรับระยะเวลาทีก่ำาหนดไว้ในสัญญาเพิม่เตมิ

3. ขณะที่ผู ้เอาประกันภัยกำาลังขึ้นหรือกำาลังลง หรือขณะโดยสาร 
อยูใ่นอากาศยานทีมิ่ได้จดทะเบยีน เพือ่บรรทกุผูโ้ดยสาร และมิได้ประกอบการ 
โดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู ้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานประจำาในอากาศยานใด ๆ

4. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิง
นิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใด ๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลงิ 
นวิเคลยีร์ และจากกรรมวธิใีด ๆ   แห่งการแตกแยกตวัทางนวิเคลยีร์ ซึง่ดำาเนนิการ 
ติดต่อกนัไปโดยตัวเอง

5. สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่กต็าม) การรกุรานหรอืการ 
กระทำาของศตัรตู่างชาต ิสงครามกลางเมอืง การปฏวิตั ิการกบฎ การทีป่ระชาชน 
ก่อความวุน่วายถงึขนาดลกุฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล

6. การถกูฆ่า หรือถกูทำาร้ายร่างกายโดยเจตนา

เอกสารประกอบการขอรบัเงนิสนิไหมทดแทน
กรณีเจบ็ป่วยเสยีชวิีต
1. สำาเนาใบมรณะบตัร   2. สำาเนาทะเบยีนบ้าน ทีป่ระทบัตรา “ตาย”   

3. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน   4. หนังสือรับรองการเสียชีวิตจาก 
โรงพยาบาล

กรณีอุบตัเิหตเุสยีชวิีต
1. สำาเนาใบมรณะบตัร  2. สำาเนาทะเบยีนบ้าน ทีป่ระทบัตรา “ตาย”   

3. สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน 4. หนงัสอืรบัรองการเสยีชวีติจากโรงพยาบาล   
5.  สำาเนาใบชนัสูตรพลกิศพ  6. สำาเนาบนัทกึประจำาวนัตำารวจ  

กรณีทุพพลภาพสิน้เชงิถาวร
1. แบบฟอร์มของบริษัทประกันเพื่อให้แพทย์ผู้ทำาการรักษาลงความ

เห็นว่าสมาชิกผู้เอาประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร  2. สำาเนาทะเบียนบ้าน   
3. สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน  4. ประวตักิารรกัษาจากโรงพยาบาล   5. รปูถ่าย 
ของสมาชกิทีข่ณะทพุพลภาพในอริิยาบถต่าง ๆ  6. หนังสือรับรองความพกิาร 
(ถ้ามี)

กรณีสญูเสยีอวัยวะ
1.  แบบฟอร์มของบริษทัประกนัเพือ่ให้แพทย์ผูท้ำาการรกัษาลงความ

เหน็ว่าสมาชกิผูเ้อาประกนัสญูเสยีอวยัวะ  2. สำาเนาทะเบยีนบ้าน  3. สำาเนา
บตัรประจำาตวัประชาชน  4.  ประวตักิารรกัษาจากโรงพยาบาล  5.  รปูถ่าย
ความบาดเจบ็จากการสูญเสียอวยัวะ 6. บนัทกึประจำาวนัตำารวจ (ถ้าม)ี

หมายเหตุ  
1. กรณเีสียชวีติทายาทรับรองสำาเนาทกุฉบบั ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั  
2. กรณีทพุพลภาพหรอืสญูเสยีอวยัวะสมาชิกผู้เอาประกนัรบัรองสำาเนาทกุฉบบั 
ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั 
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ทุนก�รศึกษ�ปี 2556
ทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 500 บาท ได้ทุกคน
ทุนเรียนดีอีก 180 ทุน เรียงตามคะแนน
ทุนเกียรตินิยม ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
หมดเขตขอรับทุน 31ก.ค. 56 ประกาศผลทุน 30 ส.ค. 56

มาถึงช่วงเวลาดีๆ กันอีกครั้ง สำาหรับบุตรสมาชิกลูกหลาน 
ชาวป่าไม้ ท่ีสหกรณ์ได้มอบทุนเพ่ือส่งเสริมสมาชิกท่ีมีบุตรกำาลังศึกษาอยู่  
โดยมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ มีสถานภาพเป็นโสด  
สามารถ ย่ืนขอรับทุนการศึกษาประจำาปี 2556 โดยย่ืนใบสมัครทุนการศึกษา 
ก่อนวันที่ 31 ก.ค. 56 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก 

เมื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะโอน
เงินทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 
ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์

บุตรสมาชิก 1 คน มีสิทธ์ิสมัครขอรับทุนได้ประเภทใด
ประเภทหน่ึงดังน้ี      

1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุกระดับช้ันการศึกษา ต้ังแต่
อนุบาล – ปริญญาตรี ทุนละ 500 บาท

2. ทุนประเภทเรียนดี ระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา  
มีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ีย 3.5 ข้ึนไป และระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา 
มีคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป

 ทุนเกียรตินิยม มอบให้กับบุตรสมาชิกท่ีสำาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ท่ีสภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร
แล้ว ในปีการศึกษา 2555 ทุนละ 1,000  บาท

3. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้บุตรสมาชิก 
ท่ีศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กท่ีต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษในสถานศึกษา ท้ังน้ีโรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.025798899.com ประกาศ
รายช่ือผู้ได้รับทุน วันท่ี 30 ส.ค. 56 โดยสหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษา
ทุกประเภท  เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ท่ีสมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์   
ภ า ย ใ น วั น ท่ี  9  ก . ย . 5 6  ซ่ึ ง ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ บิ ก ถ อ น ไ ด้  
ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ติดตามราย
ละเอียดได้ตามประกาศจาก www.025798899.com
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สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการ
ศึกษาบุตรสมาชิก

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2556
----------------------------

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั มคีวามประสงค์จะมอบทนุสนบัสนนุการศกึษา
ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำาลังศึกษาอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2556 หรือทุนเรียนดี และทุน
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ประจำาปี 2555 โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว จะต้องมี
คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ ต่าง ๆ ดงันี้

1.  คุณสมบตัขิองผู้มีสทิธ์ิยืน่ขอรบัทุนและบตุรผู้สมัคร
1.1  สมาชกิผูย้ืน่ขอรบัทนุ
 1.1.1 สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรต้องเป็นสมาชิก 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 1.1.2 สมาชกิ 1 คน ยืน่ขอรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิได้ 1 คน ในกรณท้ัีงสามี

และภรรยาเป็นสมาชกิสหกรณ์ สามารถแสดงความจำานงขอรบัทนุการศกึษาบุตรได้ท้ังสองคน 
โดยสมาชกิ 1 คน ต่อบตุร 1 คน

 1.1.3 สมาชกิทีไ่ด้รบัทนุสวสัดกิารเพือ่สมาชกิทีไ่ม่มบีตุรหรอืเป็นโสดแล้ว ไม่มี
สทิธิข์อรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ

1.2  บตุรผูส้มคัรขอรบัทนุ
 1.2.1 เป ็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป่าไม ้  จำากัด (รวมถึง 

บตุรบญุธรรมตามกฎหมาย) ทีก่ำาลงัศกึษาอยู ่อายไุม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
และมสีถานภาพเป็นโสด 

 1.2.2 เป็นบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศกึษาธกิาร

2.   ประเภทของทุน
ทนุการศกึษาม ี3 ประเภท บตุรสมาชกิ 1 คน มสีทิธิส์มคัรขอรบัทุนได้ประเภทใด

ประเภทหนึง่  ดงันี้
2.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ส่งใบสมัคร

ขอรบัทนุการศกึษา ทกุระดบัชัน้การศกึษา ตัง้แต่ระดบัอนบุาล - ปรญิญาตร ีทนุ ๆ ละ 500 บาท 
2.2 ทนุประเภทเรยีนด ีโดยมอบให้กบับตุรสมาชกิทีม่ผีลการเรยีนด ีดงัน้ี
ทนุประเภทเรยีนด ีมอบให้กบับตุรสมาชกิระดบัประถมศกึษา และมัธยมศกึษา ท่ีม ี

ผลการศกึษาคะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.5 ขึน้ไป และระดบัอาชวีศกึษา และระดบัอดุมศกึษา ท่ีมี 
ผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป ซึ่งจะใช้คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของ 
ภาคเรยีนที ่2  ปี 2555 หรอืระดบัชัน้การศกึษาปีทีผ่่านมา (ตวัอย่างเช่น ขอรับทุนเรียนดี 
ประถมศกึษาปีที ่2 ให้แนบคะแนนเฉลีย่ผลการเรยีนของภาคเรยีนที ่2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1   
หรอื ขอรบัทนุเรยีนดมัีธยมศกึษาปีที ่1 ให้แนบคะแนนเฉล่ียผลการเรยีนของภาคเรยีนที ่2  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  หรอื ขอรบัทนุเรยีนดปีรญิญาตรปีีที ่1 ให้แนบคะแนนเฉล่ียผลการเรียน 
ของภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) โดยการพิจารณาจะนำาคะแนนผลการเรียนของ 
บุตรสมาชกิมาจัดเรยีงลำาดบัแยกตามระดบัชัน้เรยีน และมอบทนุให้ตามจำานวนทนุของแต่ละ
ระดบัชัน้เรยีน ดงันี้  

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

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

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

เรื่องจากปก

● ผู ้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  
 (รวมถงึบตุรบญุธรรมตามกฎหมาย)
● เป็นสมาชกิมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
● บตุรสมาชกิทีข่อรบัทนุจะต้องอายไุม่ตำา่กว่า 3 ปี และไม่เกนิ 25 ปีบรบิรูณ์  
 และมสีถานภาพโสด
● สมาชกิ 1 คน ยืน่ขอรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิได้ 1 คน 
● สมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ 
 ขอรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ



6

(4) ระดบัอาชีวศกึษา (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  ทนุ  ๆ ละ  3,000 บาท 

2.3 ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริม 

การศึกษาหรือทุนเรียนดีแล้วเมื่อสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม)  

ทีจ่บการศกึษาในปีการศกึษา 2555 และสภามหาวทิยาลยัอนมุตัปิรญิญาบัตรแล้ว  

มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกเพิ่มได้อีก 1 ทุนๆ ละ 

1,000 บาท

2.4 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ  มอบให้กับบุตรสมาชิกที่

ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

ในสถานศึกษา ทั้งน้ี โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก

กระทรวงศกึษาธิการ ทนุละ 3,000 บาท

3.   หลกัฐานประกอบใบสมคัร
 สมาชิกผู้ย่ืนขอรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิจะต้องนำาหลกัฐานต่าง ๆ 

มาประกอบการพจิารณาดงัน้ี

3.1  ทนุส่งเสรมิการศกึษาบตุร

 3.1.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้ จำากดั 

 3.1.2 สำาเนาทะเบยีนบ้านทีม่ชีือ่บตุรทีข่อรบัทนุ

 3.1.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ากำาลังศึกษาอยู ่ในสถานศึกษา  

ในปี 2556

3.2  ทนุเรยีนดี

 3.2.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้ จำากดั 

 3.2.2 สำาเนาทะเบยีนบ้านทีม่ชีือ่บตุรทีข่อรบัทนุ

 3.2.3 ใบระเบยีนการศกึษาภาคการศกึษาที ่2 หรอืผลการเรยีนเฉลีย่

ทัง้ปีกรณีประกาศผลการเรยีนปีละ 1 ครัง้ ของปีการศกึษาทีผ่่านมา (ปีการศกึษา 

2555) หรอืสำาเนาสมดุรายงานประจำาตวันกัเรยีน (รบ.4) 

 3.2.4 ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) กรณีย่ืนขอรับทุนปริญญาตรี

เกียรตินิยมให้ยื่นเอกสารขอรับทุนแยกจากทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดี

เพิม่อกี 1 ทนุ โดยแนบเอกสารประกอบ ดงันี้

  - ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำากดั 

  - สำาเนาทะเบยีนบ้านทีม่ชีือ่บตุรทีข่อรบัทนุ

  - หนงัสอืรบัรองการสำาเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี (เกยีรตนิยิม)  

ปีการศึกษา 2555 จากมหาวิทยาลัย หรือหนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจาก 

สภามหาวทิยาลยั (เกยีรตนิิยม) ในปีการศกึษา 2555 

3.3  ทนุส่งเสรมิการศกึษากรณพีเิศษ

 3.3.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้ จำากดั 

 3.3.2 สำาเนาทะเบยีนบ้านทีม่ชีือ่บตุรทีข่อรบัทนุ

 3.3.3 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนสอนคนพิการ  

ทีไ่ด้รบัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร

4.   เกณฑ์การพิจารณา
การพจิารณาผูม้สีทิธริบัทนุการศกึษา  โดยมหีลกัเกณฑ์ ดงัน้ี

4.1 ทนุประเภทส่งเสรมิการศึกษา การพจิารณามอบทุนการศกึษาให้

บตุรของสมาชกิทกุคนทีย่ืน่ใบสมคัรก่อน วนัที ่31 กรกฎาคม 2556  

4.2 ทนุประเภทเรยีนดี  

 4.2.1 พิจารณาจากผลการเรียนสูงสุดของภาคเรียนที่ 2 หรือ 

ผลการเรยีนเฉลีย่ทัง้ปีกรณปีระกาศผลการเรยีนปีละ 1 ครัง้ ในปีการศกึษา 2555 

หรอืระดบัชัน้การศกึษาปีทีผ่่านมา และจะต้องมีเกรดเฉล่ียไม่ตำา่กว่าเกณฑ์ตามที่ 

กำาหนดในข้อ 2.2 โดยสหกรณ์จะนำาคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัด 

เรยีงลำาดบัแยกตามระดบัการศกึษา  

 4.2.2  บุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีแล้วไม่มี

สทิธิไ์ด้รบัทนุส่งเสรมิการศกึษาอกี

 4.2.3 บตุรสมาชกิทีย่ืน่ขอรบัทนุเรยีนดแีต่ไม่ได้รบัการพิจารณาให้ได้รบั 

ทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศกึษาแทน การพิจารณาผู้มสิีทธิร์บัทนุการศกึษา 

ดงักล่าวให้ถอืคำาวนิจิฉยัของคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์เป็นอนัสิน้สดุ

 4.2.4 ทนุเกยีรตนิยิม  การพจิารณามอบทนุการศกึษาให้บุตรสมาชกิ

ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซึ่งมีหนังสือรับรองการสำาเร็จ 

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) ปีการศกึษา 2555 จากมหาวทิยาลัย หรือ

ได้หนงัสอือนมุตัปิรญิญาบัตรจากสภามหาวทิยาลยั (เกยีรตนิยิม) ในปีการศกึษา  

2555 ทกุคนทีย่ืน่ใบสมคัรก่อนวนัที ่31 กรกฎาคม 2556

4.3 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ การพิจารณามอบ 

ทนุการศกึษาให้บตุรของสมาชกิทกุคนทีย่ืน่ใบสมคัรก่อน วนัที ่31 กรกฎาคม 2556  

5.   กำาหนดวันและสถานท่ีรบัสมัครทุนการศึกษา
สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ผู้แทน

สมาชกิและสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั หรอืดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของ

สหกรณ์ที ่WWW.025798899.com ได้ตัง้แต่วนัที ่23 พฤษภาคม 2556 ผูส้นใจ 

ส่งใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษาถึงสหกรณ์โดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 

2556 โดยถือวันทีป่ระทบัตราไปรษณยีากรเป็นหลักหากพ้นจากกำาหนดระยะเวลา 

ดงักล่าวสหกรณ์จะไม่นำามาพจิารณาให้ทนุการศกึษา

6.   การตรวจสอบการยืน่ขอรบัทุนการศึกษา
สมาชิกสามารถตรวจสอบการยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ผ ่าน

เว็บไซต์ของสหกรณ์ที่  www.025798899.com ได้ทุกสัปดาห์ หากสมาชิก 

ยื่นขอรับทุนมาแล้วเกินกว่า 10 วัน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อให้ติดต่อสหกรณ์  

โทร. 02-579-7070 ต่อ 316  

7.   การประกาศผลผู้มีสทิธ์ิรบัทุนการศึกษาและการรบัเงนิ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับทุน

การศึกษาในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

สนิมธัยสัถ์ทีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ ภายในวนัที ่9 กนัยายน 2556

ทัง้นี ้ตัง้แต่บดันี ้เป็นต้นไป

                ประกาศ ณ วนัที ่  23  พฤษภาคม พ.ศ. 2556

                     (ลงนาม)        สทิธชิยั อึง๊ภากรณ์  

   (นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ์)

   ประธานกรรมการดำาเนนิการ

   สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากัด
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สมคัรด่วน จ�านวนจ�ากดั
หลักสูตรผู้น�าสหกรณ์รุ่นที่ 2
ส�าหรบัผูแ้ทนสมาชกิและสมาชกิทีส่นใจ
วันอบรมหลักสูตร 24 – 25 ส.ค.56
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
  จากที่สหกรณ์ได้จัดอบรมหลักสูตรผู ้นำาสหกรณ์รุ ่นที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งมีผลตอบรับเป็นอย่างดีจาก 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา สหกรณ์จึงเปิดอบรมหลักสูตรผู้นำาสหกรณ์รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้นำาความรู้ 

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี 

• กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกสอ.ปม. จำานวน 80 คน

ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกกลุ่มภาคีบางเขน จำานวน 40 คน

• วันเวลา สถานที่ฝึกอบรม 

วันเสาร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25  สิงหาคม 2556 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

• วิธีการสมัคร
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

- สหกรณ์จะคัดเลือกจากการส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ หรือตามหมายเลขโทรสาร 0-2579-9774,0-2579-7356

 และไม่เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำาสหกรณ์รุ่นที่ 1 โดยจะรับทั้งสิ้น 80 คน

- ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องนำาใบตอบรับจากสหกรณ์ มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
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ค่ายเยาวชนคนรกัป่า รุน่ที ่13  เป็นอกีหนึง่กจิกรรมสร้างสรรค์
สังคมที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี
นี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาตินำ้าตก

เอราวัณ จ.กาญจนบรุ ีซึง่สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ยัง
คงยืนหยัดในอุดมการณ์ เพื่อ
ที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักใน
ธรรมชาติ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
เพือ่ปลกูจติสำานกึเยาวชนให้รูค้ณุ
ค่า ทำาให้เกดิการหวงแหนป่าและ
ธรรมชาตอิย่างย่ังยืน

นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
ประธานกรรมการดำาเนินการ  
กล่าวเปิดโครงการค่ายเยาวชน
คนรกัป่า รุน่ที ่13  

เยาวชนคนเก่งทัง้หลาย  
บอกกับเราว ่าโครงการนี้ เป ิด 

โลกทศัน์ใหม่ ๆ ให้เธอ และเป็นประสบการณ์ทีมี่คณุค่าย่ิง เริม่ต้นกนัท่ี
 

ด.ช.ธนพล  บุญนยิม  ม. 2 น้องเต้ย  อาย ุ15 ปี 
รร.บางบัว  กทม.

 “ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ผมได้มาออกค่าย 
และคดิว่า ได้รบัความรูเ้ยอะมาก จากธรรมชาต ิๆ 
สอนให้เรารูจ้กัรกั และหวงแหนทรพัยากรของป่าไม้ 
ผมชอบทุกกิจกรรมครับ เพราะว่า แต่ละกิจกรรม 
มนัจะสอดแทรกข้อคดิดีๆ ไปด้วยในตวั”

  
ด.ญ.พัทธ์ธีรา หงส์พันธ์ ม.1 น้องแป้ง   
อาย ุ13 ปี รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ กทม.

“รู้สึกสนุก ได้ประสบการณ์ และได้
รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ  ชอบมากค่ะชอบกิจกรรม 
เดินป่าค่ะ  ทำาให้รู ้จักธรรมชาติ ได้ไปศึกษา 
ธรรมชาต ิป่าไม้ให้แต่สิง่ดีๆ  กบัเรา แต่คนส่วนใหญ่ 
มักจะมองข้าม และชอบทำาลายธรรมชาติคะ  
เราควรใส่ใจกบัสิง่แวดล้อม เหน็คณุค่าของป่าไม้คะ”

 
ด.ญ.เพชรไพรนิ พ่ึงกลัน่ ป. 2  น้องเพชร อาย ุ8 ปี 
รร.ไทยนิยมสงเคราะห์  กทม.

“เป็นครั้งแรกที่หนูได้มาออกค่าย และดีใจ
มากที่ได้มาในครั้งนี้ ได้ประสบการณ์มากมาย ชอบ
กจิกรรมกวางน้อยหลงป่า ทำาให้รูสึ้กคดิถงึแม่ มนัโดด
เดี่ยวและอ้างว้าง เพชรอยากให้ทุกคนรักธรรมชาติ 

ช่วยกนัรกัษาป่าไม้คะ เพราะปัจจบุนัจำานวนป่าไม้ ในประเทศไทยมพีืน้ที่
ลดน้อยลงมากคะ”

ด.ช.ธนวัฒน์  ฉายฝาก ม. 2 น้องโป้งเหน่ง  
รร.สารวทิยา กทม.

“รู้สึกสนุกมากได้รู้จักเพื่อนใหม่ และได้
ความสามคัคใีนหมูค่ณะครับ

อยากเรียนรู ้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ธรรมชาติว่าในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีความอุดม
สมบรูณ์เพียงใด  ชอบทุกกิจกรรมครับ ได้สาระมากมาย รู้สึกดีใจครับ 
ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ให้เหน็ความสำาคญักบัเยาวชนไทย”

ด.ญ.ภัคจิรา  ต้นสกุล ม.1 น้องลูกจันทร์  
รร.สาธติเกษตร กำาแพงแสน จ.นครปฐม

“อยากมาเข้าค่ายคะ เหน็พ่อมาบอกว่า
มีค่ายนะ อยากไปไหม หนกูเ็ลยไม่ปฏเิสธค่ะ ได้
มาหาประสบการณ์ใหม่ๆและได้เจอเพื่อนใหม่ 
สนุกมากค่ะเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความคิด 
ส่งเสรมิจนิตนาการ ได้รับความรู้นอกตำาราทำาให้รู้

ว่ามนษุย์เป็นผู้ท่ีทำาร้ายป่าไม้มากมายขนาดไหน และเราควรทีจ่ะอนุรกัษ์
ธรรมชาติ เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ป่าไม้ไว้ให้คนรุ่นหลังมาเที่ยวและมาเห็น
ธรรมชาตท่ีิสวยงามตลอดไป”

   กิจกรรมต่างๆ ของเหล่าเยาวชนคนรักป่า

ไม่มีอะไรตอบแทนความเหนื่อยยากของคนทำาค่าย เท่ากับ 
รอยยิม้ เสยีงหวัเราะ ของเดก็ ๆ เป็นอีกวนัท่ีน่าประทับใจจนต้องบนัทกึ
ไว้ คุม้ค่าเหลอืเกนิ แม้ต้องรอคอยกนัเป็นปี สร้างเยาวชนท่ีด ีเพือ่เติบโต
ในวนัข้างหน้า

ค่ายเยาวชนคนรักป่า รวมพลังเหล่าคนกล้าแห่งพงไพร

ณ อุทย�นแห่งช�ติน้ำ�ตกเอร�วัณ  จ.ก�ญจนบุรี
เมื่อวันที่ 29 - 31 มีน�คม  2556

รอน แรมทาง
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
สร้างสายใยรักแห่งค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์
ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 6 – 8 เมษายน 2556

กลับมาพบกันอีกครั้ง 
กบัค่ายครอบครวัสัมพนัธ์รุ่นท่ี 8  
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จำากดั ได้จดัขึน้มาเพือ่เสรมิสร้าง 
สายสั มพันธ ์ แห ่ งความรั ก
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้

แน่นแฟ้น ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามภายใต้บรรยากาศที่อบอวล
ด้วยความรัก ความเข้าใจ และความ
เอื้ออาทรต่อกัน ได้เห็นครอบครัว
แต่ละท่านมีความสุข ทีมงานก็อิ่มใจ
ตามไปด้วย และยังได้สะท้อนให้เห็น
ถึงความรักในสิ่งแวดล้อม ปลูกจิต
สำานึกให้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
ป่ากันมากขึ้น

ช ่ ว ง เ วลาดี  ๆ  แบบนี้
ที่ครอบครัวต่างอยู ่กันพร้อมหน้า
พร้อมตา ภารกิจก็เริ่มต้นข้ึนด้วย
กิจกรรมต่างๆ ท่ีทุกคน บอกกับทางทีมงานว่าอยากให้ทางสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมแบบนี้ทุก ๆ ปีเลย ปีนี้จัดกันที่อุทยาน
แห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์

มีทั้งร่วมกิจกรรมพ่อแม่ลูก และครอบครัวอื่น ๆ โดยให้หุง
ข้าวจากกระบอกไม้ไผ่+ต้มไข่จากถุงพลาสติกโดยครอบครัวแต่ละ
ครอบครัวจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้ภารกิจสำาเร็จได้ในที่สุด ฯลฯ

เรามาฟังเสียงสะท้อนจากครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้กันดีกว่า ว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้าง

ครอบครวันีไ้ม่พดูพรำา่ทำาเพลง รบีบอกความประทบัใจให้ฟังว่า

ครอบครัวชมชื่น จังหวัดชุมพร
“ค่ายครอบครัวทำาให้สมาชิก

ในครอบครัวได้ทำากิจกรรมร่วมกัน โดย
เฉพาะกิจกรรมเดินป ่า (กวางน ้อย) 
ประทับใจมากค่ะ อยากให้สหกรณ์จัด
กิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมาอีก เพราะเป็น

โครงการที่ดีและหากมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นมาอีก ทางครอบครัว 
ก็อยากมาร่วมกิจกรรมค่ะ”

ครอบครัวธนูบรรพ์ กทม.       
“ทราบว ่ามี โครงการนี้จาก 

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ค่ะ แล้วก็ตัดสินใจ 
ไม่นานค่ะ ที่จะมาเข้าร ่วมโครงการ
เพราะอยากพาลูก 2 คนมาทำากิจกรรม 
ร่วมกัน โดยปกติแล้วไม่ค่อยมีเวลาอยู่
กบัลกูๆ เลยค่ะ เลยใช้โอกาสนีม้าร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัพ่อ แม่ ลกูค่ะ  
ขอขอบคุณสหกรณ์มากค่ะที่เล็งเห็นความสำาคัญของสถาบันครอบครัว”

ครอบครัวฉายน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ผมมาจากจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คุณแม่ทราบข่าวจากวารสารสหกรณ  ์
กเ็ลยรบีสมคัร เป็นกจิกรรมทีส่นกุมากครบั  
กอลฟ์ชอบกิจกรรมกวางน้อยมันทำาให้
ได้ฝึกความอดทน ความกล้าหาญครับ 
ครอบครัวของผมได้รับรางวัลขวัญใจครอบครัวสหกรณ์ ดีใจมากๆ ครับ 
ครอบครัวผมสนุกสนานกันทุกคนครับ”

ครอบครัวสงมา จังหวัดมุกดาหาร
“ทราบข่าวจากวารสารและ

เว็บไซต์ของสหกรณ์ เป็นกิจกรรมที่
สนุกและอบอุ่นมากครับ  ประทับใจ 
กิจกรรมกวางน้อยครบั เพราะทำาให้ลกูผม 
ได้รู้ว่า อนาคตต่อไปถ้าต้องอยู่คนเดียว  

จะต้องหาทางรอดในอนาคตอย่างไร อยากให้หลายๆ ครอบครัว 
ท่ียังไม่เคยมา ได้มาสัมผัสความรู้สึกเช่นนี้ ได้มาทำากิจกรรมร่วมกัน 
และเกิดความสนุกสนาน สามัคคี เอื้ออาทรกันซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน”

ครอบครัวสมุทรเพ็ชร  จังหวัดแพร่
“ ท ร า บ กิ จ ก ร ร ม ดี ๆ นี้ จ า ก

เว็บไซต์ของสหกรณ์ครับ เพราะสหกรณ์
จะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้เสมอๆ  ปิดเทอม
ก็ได้พาลูกๆ มาพักผ่อน คลายเครียด
จากการเรียนหนังสือ ได้มาทำากิจกรรม
ดีๆ ด้วยกัน เพราะยิ่งถ้าลูกเราโตแล้วเรา
จะหาเวลาทำากิจกรรมร่วมกันยากมาก  
ครอบครัวผมมาจากจังหวัดแพร่ ซึ่งอาจ
จะไกลแต่ก็คุ้มค่าครับ”

ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ 
จบลงด้วยความรู้สึกประทับใจซึ้ง ๆ กับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ 
ลูก กับสิ่งท่ีอยู่ใกล้ใจ ใกล้ตัวท่ีสุด แต่คนไม่ค่อยได้แสดงออกกัน น่ัน
คือรักที่แท้จริงของครอบครัว กับชีวิตที่เป็นอยู่ การได้มาเยือนสิ่งที่อยู่
กับเรามาตลอดชีวิตแต่เราไม่เคยตระหนักถึง ว่าการให้ความส�าคัญ
ต่อครอบครัวนั้น มีความส�าคัญมากน้อยแค่ไหน การมาค่ายของทุก
ครอบครัว จึงคุ้มค่าทุกเสี้ยววินาทีเดียว

ผ่านไปแล้วกับมุมมองเล็ก ๆ 
แต่ยิ่งใหญ่ของชาวค่าย ไม่ว่าผลสำาเร็จ
ของค่าย ฯ จะวัดด้วยอะไรก็ตาม

สิ่งท่ีสหกรณ์ และคนทำาค่าย
หวังเอาไว้ที่สุดคือ การได้ปลูกจิตสำานึก
รักป่าและสิ่งแวดล้อม การได้มีส่วนร่วม
พิทักษ์ผืนป่า ก็คิดว่าคุ้มแล้ว นอกจากนำ้าตารื้นที่ได้เห็นครอบครัวอยู่
ด้วยกันอย่างพร้อมหน้า ทำากิจกรรมร่วมกัน นั่งมองสายสัมพันธ์อบอุ่น
ในอ้อมแขนกันและกัน มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่.. ใครอยากจะมา
สัมผัสกิจกรรมแบบนี้ เจอกันปีหน้าขอรับ
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดท่ี 36 มีคุณสุเทพ บัวจันทร์ เป็น
ประธานคณะกรรมการประกอบด้วยคุณศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล, คุณแปลก พิมลไทย, คุณ
ทวีศักด์ิ ธรรมนพวงศ์ และผู้เขียนเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีคุณวิฑูรย์ ไชยเพ่ิม 
เป็นท่ีปรึกษาครับ ซ่ึงคณะกรรมการศึกษาฯ จะมีการประชุมทุกสัปดาห์แรกของเดือน 
สำาหรับเดือนพฤษภาคมก็ประชุมไปเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ถือเป็นการประชุม
คร้ังท่ี 4 ของคณะกรรมการชุดน้ี มีหลากหลายเร่ืองราวท่ีได้พิจารณากัน ดังน้ีครับ 

1. โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำาปี 2556 หลังจากท่ีได้มีประกาศ
สหกรณ์ออกไป ก็มีกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกลุ่มแรกท่ีเสนอขอจัดกิจกรรมกลุ่ม 
เข้ามา ช่ือโครงการผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัญจรพบสมาชิก ปี 5 ซ่ึงจะ
สัญจรรอนแรมไปพบสมาชิกในพ้ืนท่ีต่าง ๆ รวม 5 คร้ัง ได้แก่ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คร้ังท่ี 1 ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ. 4 (ท่าชนะ) อำาเภอท่าชนะ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 
คร้ังท่ี 2 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก อำาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดชุมพร 
คร้ังท่ี 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ การควบคุมไฟป่าภาคใต้ อำาเภอท่าแซะ จังหวัด

ชุมพร จังหวัดระนอง 
คร้ังท่ี 4 ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน อำาเภอเกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
คร้ังท่ี 5 ณ สวนรุกขชาติรักษะวาริน อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง 
ลักษณะการดำาเนินงานก็จะเป็นการสัมมนา บรรยายให้ความรู้และพบปะ

สังสรรค์ เปิดโอกาสให้สมาชิก ผู้แทนสมาชิกซักถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน และ
ให้ผู้สนใจมีโอกาสได้สมัครเป็นสมาชิกได้สะดวกข้ึน กำาหนดจัดกิจกรรมประมาณปลาย
เดือนสิงหาคม 2556 ซ่ึงคณะกรรมการได้อนุมัติโครงการให้แล้วครับ สำาหรับกลุ่มอ่ืน ๆ  
ก็เร่งเสนอโครงการเข้ามาได้เลย ก่อนท่ีจะหมดเขตในวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 และจะต้อง
จัดกิจกรรมให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 14 ธันวาคม 2556 ด้วยนะครับ 

2. ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกกลุ่มจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา ท่ีจะมีศูนย์ประสานงานสมาชิกสหกรณ์แล้วนะครับ ตามท่ีผู้แทนสมาชิก
ท้ังสองกลุ่มได้เสนอโครงการมาน้ัน คณะกรรมการได้อนุมัติโครงการให้เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว เม่ือทำาเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปสวย ๆ ส่งมาลงวารสารและเว็บไซต์สหกรณ์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้เพ่ือน ๆ สมาชิกทราบด้วยครับ 

3. ข่าวดีสำาหรับสมาชิกท่ีมีบุตรอยู่ในวัยเรียนต้ังแต่อนุบาล – ปริญญาตรี 
เตรียมเอกสารหลักฐานไว้ให้พร้อม เพ่ือขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำาปี 2556  
ซ่ึงมีทุนการศึกษา 3 ประเภท ด้วยกัน คือ ประเภทส่งเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี 
และประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ สำาหรับทุนประเภทเรียนดีระดับปริญญาตรีน้ัน 
มีพิเศษสำาหรับผู้ท่ีได้เกียรตินิยมด้วย ติดตามรายละเอียดได้จากประกาศของสหกรณ์ 
ทางวารสารและเว็บไซต์ของสหกรณ์นะครับ 

สำาหรับสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสด อย่าเพ่ิงน้อยใจนะครับ สหกรณ์มีทุน
สวัสดิการส่วนน้ีให้ เม่ือท่านมีอายุ 50 ปีข้ึนไป ก็ขอรับทุนสวัสดิการสำาหรับสมาชิกท่ีไม่มี
บุตรหรือเป็นโสด ได้ครับ 

4. สำาหรับสมาชิกท่ีย่ืนขอรับทุนสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ทุนสวัสดิการเพ่ือ
สงเคราะห์สมาชิกท่ีประสบภัย, ทุนสวัสดิการสำาหรับสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสด, ทุน
สวัสดิการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก, ทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาของ 
สมาชิก และทุนสวัสดิการเพ่ือบ้านหลังใหม่ เม่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้อง 
ครบถ้วน คณะกรรมการก็ได้อนุมัติให้เรียบร้อยแล้วครับ 

สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์ ได้หลายช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์ 025797070 เว็บไซต์สหกรณ์ www. 025798899.com หรือติดต่อผู้แทน
สมาชิกในกลุ่มของท่านได้เสมอ พบกันใหม่ฉบับหน้ากับเร่ืองราวดี ๆ จากโต๊ะประชุม
กรรมการท่ีจะนำามาฝากกันนะครับ.... 

จ�กโต๊ะประชุม...
คณะกรรมก�รศึกษ�
และประช�สัมพันธ์ 

เยี่ยมชมงาน จากสหกรณ์สู่คนสหกรณ์
สอ. ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย จก.

สอ.ก�รตรวจเงินแผ่นดิน จก.
เย่ียมชมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำ�กัด

วันพุธที่ 3 เมษ�ยน 2556

นายอนุสรณ์ พรมวิหาร กรรมการและเลขานุการ สอ.การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย จก. นำาเจ้าหน้าที่ จำานวน 6 ท่าน และนางสิรินทร์ 
พันธ์เกษม ประธานคณะทำางานของ สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน จก. นำา 
เจ้าหน้าท่ี จำานวน 7 ท่าน เข้าเย่ียมชมการทำาธุรกรรมการเงินผ่านระบบ ATM  
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด และดูงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบบริหารงานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้
บริการในแต่ละสหกรณ์ โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด และนายประสิทธ์ นิ่มนวลฉวี 
ผู้จัดการสอ.ปม. ให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด บรรยายสรุปภาพรวมของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด

โดย สุภาพ ค�าแฝง 
เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ..087-2755282

สอ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จก. และสอ.การตรวจเงินแผ่นดิน จก. 
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นท่ีระลึก
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ค�ำคมคำรมพระ  

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญทั่วไป 6.35

สามัญเพื่อการศึกษา 4.15

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.35

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.35

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.35

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.25

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.35

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ( คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 6.00

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
รายการ  30  เมษายน  2556  31 มีนาคม 2556

จำานวนสมาชิก 13,220 13,220 

จำานวนสมาชิกสมทบ 12,442 12,372 

สินทรัพย์รวม 10,479,588,844.99 10,422,278,323.36

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 299,516,594.34 253,367,034.33 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 430,083,095.88 430,083,068.84 

เงินลงทุนระยะส้ัน 71,062,295.00 71,216,150.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 76,135,683.88 74,312,120.13 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 4,349,596.25 3,627,214.50 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,959,942,246.23 5,981,856,948.98 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 68,008,891.24 34,866,763.99 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 819,372,871.91 821,567,941.63 

เงินลงทุนระยะยาว 2,643,903,564.22 2,636,889,530.09 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14,470,347.27 14,841,640.46 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 88,684,733.89 89,111,390.60 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 3,863,615.80 10,343,210.73 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 195,309.08 195,309.08 

หน้ีสินรวม 6,194,136,074.02 6,212,398,695.60

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 715,000,000.00 785,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,969,366,080.88 3,968,088,477.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ 418,161,354.99 439,290,299.44 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,820,892,846.45 2,803,520,804.01 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 559,278,367.11 558,480,666.33 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 124,842,642.37 121,519,883.03 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 44,161,538.24 43,247,492.47 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,029,331.72 2,029,331.72 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,442,215,331.17 1,415,010,977.32

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 81,843,855.58 85,139,564.29 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,312,356,595.31 1,290,090,047.80 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 44,054,206.46 35,970,670.96 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 3,960,673.82 3,810,694.27 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 7,284,829.57 6,661,213.66 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 46,213,732.40 23,359,427.62 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,056,100.00 14,278,600.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,188,565,746.55 4,146,346,007.82

ทุนเรือนหุ้น 3,678,987,080.00 3,643,344,550.00 

ทุนสำารอง 366,932,419.12 366,932,419.12 

ทุนสะสม 66,553,922.09 66,781,307.09 

กำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 76,092,325.34 69,287,731.61 

รายได้ 173,153,261.41 121,805,127.75

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 145,049,675.76 107,379,010.17 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 22,776,465.59 9,148,907.52 

รายได้อ่ืน 5,327,120.06 5,277,210.06 

ค่าใช้จ่าย 76,266,236.99 58,271,507.81

ดอกเบ้ียจ่าย 57,163,054.65 42,866,849.28 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 19,103,182.34 15,404,658.53 

กำาไรสุทธิ 96,887,024.42 63,533,619.94

“โลกมีทรัพยากรมากพอ
ส�าหรับมนุษย์ทุกคน 
แต่ไม่พอส�าหรับความโลภ
ของคนบางคน”

วาทะแห่งมหาตมะ คานธี



ภ�คสีหกรณ์บ�งเขน
ร่วมถว�ยพระพรแด่พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วั ฯ

และสมเดจ็พระน�งเจ้� ฯ พระบรมร�ชนินี�ถ
ท่ีศ�ล�ศริริ�ช 100 ปี และศกึษ�ดงู�น 

สอ.มห�วทิย�ลยัมหดิล จก.
วันพธุท่ี 24 เมษ�ยน 2556

ฝ่ายจัดการภาคีสหกรณ์
บางเขน ได้แก่ (สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จำากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์
กรมวิชาการเกษตร จำากัด, สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร 
จำากดั, สหกรณ์ออมทรพัย์กรมประมง  
จำากดั,  สหกรณ์ออมทรพัย์กรมพฒันา 
ที่ดิน จำากัด,สหกรณ์ออมทรัพย์กรม

ปศุสัตว์ จำากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำากัด , สหกรณ์
สำานักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม จำากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้า
วันเอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด , สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำากัด,  สหกรณ์
ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด 

ได้ร่วมกันถวาย 
พระพร พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู ่หัว ฯ และ 
สมเด็จพระนางเจ ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ โดย
นำ า แ จ กั น ด อ ก ไ ม ้ ม า
ทูลเกล้า ฯ ถวาย ด้วย
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
อย่างหาที่สุดมิได้

จาก น้ันได ้ศึกษา 
ดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จำากัด 
เพื่อแลกเปลี่ยนและใช้เป็น
แนวทางการดำาเนินงานแก่
สหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

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

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ง�นสมัมน�วชิ�ก�ร
ก�รพฒัน�และก�รใช้ระบบซอฟต์แวร์และเครอืข่�ย 

ส�รสนเทศ ร่วมกนัของขบวนก�รสหกรณ์ไทย 
เป็นจรงิหรอืเพ้อฝัน

วนัพฤหสับดทีี ่9 พฤษภ�คม 2556
ณ ห้องสธุรรม อ�รกีลุ ชัน้ 2 อ�ค�รส�รนเิทศ 50 

ม.เกษตรศ�สตร์ บ�งเขน กรงุเทพฯ
นิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร ์

สหกรณ์ (ภาคพเิศษ) รุน่ที ่10 ภาควชิาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ได้จดัสมัมนาเรือ่ง การพฒันาและการใช้ระบบซอฟต์แวร์และเครอืข่าย 
สารสนเทศร่วมกันชองขบวนการสหกรณ์ไทย : เป็นจริงหรือเพ้อฝัน ? เพื่อ 
ให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาได้ทราบถงึสถานการณ์ การพฒันา การใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน 
ในขบวนการสหกรณ์ของไทย โดยมีผู้ร่วมจัดสัมมนาดังนี้ สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด, ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จำากดั, ชมุนมุสหกรณ์ธนกจิไทย จำากดั, ชมุนมุสหกรณ์ 
เครดติยเูนีย่นแห่งประเทศไทย จำากดั, ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จำากดั, ภาคสีหกรณ์บางเขน,ชมรมนกัสหกรณ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ์  ประธานกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั 
และประธานชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซที ีจำากดั ร่วมแสดงความคดิเหน็

วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสอ.แห่งประเทศไทย
นายพีระพันธ์ เหมะรัต กรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
นายศุภกิจ อินโต กรรมการด�าเนินการ ฝ่ายสารสนเทศ สอ.บริษัท ทีโอที จก.

นายสุภาพ ค�าแฝง ประธานนิสิตโครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 10 
กล่าวรายงาน

วิทยากรผู้ด�าเนินรายการโดย ผศ.ดร.
รังสรรค์ ปิติปัญญา รองอธิการบดี 
ม.เกษตรศาสตร์

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9


