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ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข ของพสกนิกรชาวไทย พระองค์

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังทั่วทุกท้องถ่ินของประเทศเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน รับทราบและศึกษาข้อมูลท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังพระราชทาน 

พระราชด�าริอันสูงส่งด้วยพระเมตตา พระกรุณา และพระปรีชาสามารถให้แก่ข้าราชการในพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในท้องถิ่น 

ได้น�าไปปฏิบัติ หรือให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรมากที่สุด  

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เป็นโครงการท่ีส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนต่าง ๆ ของประเทศโดยตรง โดยเฉพาะชาว

ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โครงการพระราชด�าริซึ่งมีมากกว่า 4,000 โครงการ อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศส่วนใหญ่  

เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ การบริหารทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคง 

ของชาติ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการ วิธีการสหกรณ์ในพื้นที่ตามโครงการพระราชด�าริ เริ่มต้นมาตั้งแต่การจัดตั้ง 

หมู่บ้านหุบกะพง ภายหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกพื้นที่บริเวณต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 10,000 ไร่ ซึ่งเดิมมีสภาพ 

เป็นป่าเสื่อมโทรมพ้ืนท่ีแห้งแล้ง โดยกันออกจากเขตของกรมป่าไม้ น�ามาจัดสรรให้แก่เกษตรกรโดยมิให้กรรมสิทธิ์แต่ใช้เทคโนโลยีการเกษตร 

แผนใหม่ ปรับปรุงพัฒนาสภาพที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการท�าการเกษตรในลักษณะ “หมู่บ้านสหกรณ์” ใช้หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ 

ของสหกรณ์มาท�าการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�ารัสเพิ่มเติมคราวหนึ่งว่า

“.....ท�าไปท�ามาเขาไปรวมกลุ่มท�า.....รวมพวกได้มากขึ้นจนเกิดเป็นกลุ่มเกษตรร่วมกับกลุ่มสวนผัก.....เราไป บอก

ว่าสหกรณ์นี้ดี ก็ช่วยกันท�าไปส่งเสริมเขา.....”

ในหลวงกับการพัฒนาสหกรณ์
ในโครงการพระราชด�าริ ตอนที่ 1



3

การจัดหมู่บ้านที่หุบกะพง จึงเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในโครงการพระราชด�าริ ซึ่งจัดในรูปสหกรณ์ท่ีสมบูรณ์แบบ เป็นแห่งแรกใน

ประเทศไทย และต่อมาได้ขยายผลน�ารูปแบบและวิธีการสหกรณ์ไปเผยแพร่ ปลูกฝัง ให้ความรู้ แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชด�าริแห่งอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน บนพื้นฐานแห่ง “การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

จะเห็นได้ว่า ในการแก้ไขปัญหาด้านความเป็นอยู่ของประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงน�าวิธีการสหกรณ์

มาใช้อยู่เสมอ เนื่องจากภาครัฐบาลไม่สามารถทุ่มเทให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ท้ังหมด การท่ีประชาชนรู้จักการช่วยตนเองและ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกับการช่วยเหลือของรัฐ จะท�าให้สร้างประโยชน์แก่ประชาชนอันเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่านได ้

ในที่สุด ดังพระราชด�ารัสที่ได้พระราชทานแก่ผู้น�าสหกรณ์ทั่วประเทศ เมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัยฯ เมื่อวันที่ 

11 พฤษภาคม 2536 ว่า

“ค�าว่า “สหกรณ์” แปลว่า การท�างานร่วมกัน การท�างานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน 

ทั้งในด้านงานการที่ท�าด้วยร่างกายทั้งในด้านการท่ีท�าด้วยสมอง และงานการท่ีท�าด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม  

งานที่ท�าด้วยร่างกาย ถ้าแต่ละคนท�าก็เกิดผลขึ้นมาได้ เช่น การเพาะปลูกก็มีผลขึ้นมา สามารถที่จะใช้ผลนั้นในด้านการ

บริโภค คือ เอาไปรับประทาน หรือเอาไปไว้ใช้หรือเอาไปจ�าหน่าย เพื่อให้มีรายได้ เลี้ยงชีพได้ ถ้าแต่ละคนท�าไปโดยล�าพัง

แต่ละคน งานท่ีท�าน้ันผลอาจไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และอาจจะไม่พอเพียงในการเลี้ยงตัวเอง ท�าให้มีความเดือดร้อน 

ฉะน้ัน จะต้องร่วมกัน แม้ในข้ันท่ีท�าในครอบครัวก็จะต้องช่วยกัน ทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันท�างานท�าการ เพื่อที่จะเลี้ยง

ครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่ว่าถ้าร่วมกัน หลาย ๆ คน เป็นกลุ่มเป็นก้อน ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีความสามารถ มีผลได้มากขึ้น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับสหกรณ์ไว้ดังนี้ คือ
“....สหกรณ์   แปลว่า การท�าด้วยกัน หมายถึง ผนึกก�าลังผู้ท�างานเกี่ยวข้องกัน การท�างานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้

พรักพร้อมกันทุกด้าน และต้องกระท�างานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า และอ�านวยประโยชน์อันพึงประสงค์”

                                                         พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน วันที่ ๒๖ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๒๗

                                                                                             

“..การอยู่เป็นสหกรณ์มีตัวอย่างมาแล้วในหลายประเทศและในประเทศก็มีตัวอย่างมาแล้วเหมือนกันว่า เริ่มต้น 

ด้วยความล�าบาก ยากเย็น แต่ในที่สุดมีความร�่ารวย มีเกียรติเป็นคนที่คนนับถือทั่วทั้งประเทศว่า ผู้ที่ท�ากิจการสหกรณ์

อย่างดีก็เป็นคนท่ีมีความน่าชม คือน่านับถือ น่ายกย่อง ฉะนั้นคนไหนมีอาชีพใด และตั้งตัวขึ้นมาได้ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต และด้วยความเฉลียวฉลาด เป็นคนที่น่านับถือทั้งนั้น” 

                                                 พระบรมรำโชวำท พระรำชทำนแก่หัวหน้ำสถำนีบ�ำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

                                              ณ ศูนย์รวมนม สถำนีบ�ำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร วันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๓๒
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เดือนกันยายนของทุกปี ถือเป็นช่วงเวลาส�าคัญส�าหรับ
ผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการเกษียณ

อายุราชการ ถ้าเปรียบชีวิตเหมือน “รถไฟ” ที่บรรทุกของ
หนักมาเต็มโบกี้ เมื่อสิ้นสุดสถานีปลายทางก็ขนของลงหมด 
เช่นเดียวกับคนวัยเกษียณ ชีวิตที่ท�างาน แบกภาระต่างๆ มาตลอดเวลา เมื่อมาถึงช่วงชีวิตวัยชราก็ต้องปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกเสีย แล้วก็เติมเต็มความสุข
ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองหลังจากที่ท�างานมาทั้งชีวิต 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ โดยเฉพาะสมาชิกที่จะเกษียณ
อายุราชการ สหกรณ์มุ่งหวังที่จะให้สมาชิกยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกอยู่ต่อไป  

สหกรณ์จึงได้จัดโครงการสายใยไม่เกษียณขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2559 ได้ทราบว่า ถึงแม้จะเกษียณจาก
งานแล้ว ก็ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกพึงได้รับและสมาชิกยังได้พบปะสังสรรค์ รวมทั้งรับฟังการสัมมนา
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกหลังเกษียณอายุราชการ 

ส�าหรับในปี 2559 ทริปในประเทศ  ทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี เดินทางวันที่ 24-26 ตุลาคม 2559  ทริปต่างประเทศ ทัศนศึกษา ณ ประเทศ
เวียดนาม ฮานอย – ฮาลองเบย์ วันที่ 17-20 ตุลาคม 2559  

กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์จะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 60 คน 
(รวมผู้ติดตาม) โดยพิจารณาตามล�าดับดังนี้

1. สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2559 และสมาชิกเกษียณ
อายุราชการก่อนก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ในปี 2559 (ไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการสายใยไม่เกษียณ และผู้ติดตาม 1 คน)

2. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2559  สหกรณ์จะ
พิจารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณีตามข้อ 1 ยังไม่ครบ

3. สมาชิกทั่วไป (สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ 
กรณีตามข้อ 1 และ 2 ยังไม่ครบ)  ในกรณีกลุ่มบุคคลที่อยู่ในล�าดับ
เดียวกัน สหกรณ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ตามวันและ
เวลาที่ส่งใบสมัครและช�าระค่าใช้จ่าย 

ส�าหรับค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา
1. ส�าหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในป ี  2559 

สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด ที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 
2559 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมสายใยไม่เกษียณ   สมาชิกต้อง
ช�าระค่าใช้จ่ายคนละ 13,900 บาท (สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่าย
คนละ 6,000 บาท ส่วนทีี่เกิน 7,900 บาท สมาชิกต้องช�าระในวัน
สมัครเข้าร่วมโครงการ) ส�าหรับสมาชิกที่ช�าระเงินแล้ว และไม่ได ้
เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม 
ให้ถือว่าสมาชิกผู้น้ัน บริจาค
เงินจ�านวนดังกล่าวให้แก ่
สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้ 

2. ผู้ติดตามสมาชิก
ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 
2559 และผู้ติดตามสมาชิก
เกษียณอายุราชการก ่อน
ก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ใน
ปี 2559 เสียค่าใช้จ่ายคนละ 
13,900 บาท

สุขใจเมื่อวัยเกษียณ
เปิดรับสมัครแล้ว  
เที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
รีบสมัครด่วน จ�านวนจ�ากัด!!

ส�าหรับทริปต่างประเทศ
ทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม (ฮานอย – ฮาลองเบย์)

เดินทางวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2559  
ส่งใบสมัครภายในศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

ประเด็นการสัมมนาและทัศนศึกษา

สัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ”
ทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม (ฮานอย – ฮาลองเบย์)

ค่าลงทะเบยีนสัมมนาและทศันศกึษาดงักล่าว รวมค่าใช้จ่ายดงันี้
1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั
2. ค่าทีพ่กัตามโปรแกรม (กรณปีระสงค์พกัเดีย่ว ช�าระเพิม่ 2,700 บาท)
3. ค่ารถบรกิารน�าเทีย่ว
4. ค่าอาหารตามโปรแกรม
5. ค่ายานพาหนะรบั-ส่งสนามบนิและรายการทวัร์ตลอดรายการ
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท) 

คุ้มครองผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 15-75 ปี กรณีต�่ากว่า 15 ปี หรืออายุระหว่าง  
50%ของจ�านวยเงินเอาประกนัภยั และกรณอีายสุงูกว่า 85 ปี สงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง

8. อัตรานี้ไม ่รวมค่าใช้จ ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิ  
ค่าใช้จ่ายส่วนตวั และค่าทปิมคัคเุทศก์ พนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ 8 USD
อ่านรายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางและดาวน์โหลดใบสมคัรที่ 
www.025798899.com

วิธีการช�าระเงิน
ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา ช�าระด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือโอน

เงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยใช้ใบแจ้งการรับช�าระ
เงิน (Payment) ผ่านธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด หรือ ธนาคาร
ธนชาต จ�ากัด
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เดินทางวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2559 
ส่งใบสมัครภายใน พุธที่ 7 กันยายน 2559

 วดัเขาสกุมิ – วดัคาทอลกิ – ถนนรมิน�า้จนัทบรู – วดัมงักร – น�า้ตกพล้ิว – 
ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน – ถนนบรูพาชลทศิ เนนินางพญา – การแสดงปลา
โลมา – ค่ายเนินวง

วธิกีารช�าระเงิน
ค่าลงทะเบยีนสมัมนาและทศันศึกษา ช�าระด้วยตนเองทีส่หกรณ์ หรอืโอนเงนิ

ผ่านบญัชีออมทรพัย์ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั โดยใช้ใบแจ้งการรบัช�าระเงนิ  
(Payment) ผ่านธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด หรือ ธนาคาร 
ธนชาต จ�ากดั

การสมคัรเข้าร่วมสัมมนาและทศันศกึษา
ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสมัมนา พร้อมส�าเนาใบโอน

การช�าระเงินค่าใช้จ่าย ฯ ไปยังสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ทางโทรสารหมายเลข 
0-2579-7356 ภายในวนัพธุที ่7 กนัยายน 2559 และการยกเลกิการเดนิทางจะต้อง 
แจ้งยกเลิกภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 หากเลยวันดังกล่าวให้ถือว่า 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการบรจิาคเงินจ�านวนดงักล่าวให้แก่สหกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการนี้

“สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล�า” การท่องเที่ยว
เป็นการไปเหน็สิง่ต่าง ๆ ด้วยตาของเราเอง ถอืเป็นก�าไรชวีติ หากเราไม่ไปเห็นด้วยตา
ตนเอง กค็งได้แต่จนิตนาการในใจเท่านัน้ เม่ือได้เหน็ของจริง มันย่ิงใหญ่กว่าจนิตนาการ
มากมายนัก...เพราะเวลาไปเที่ยวมันสนุกมากๆ ค่ะ เจอสิ่งแปลกใหม่โลกใหม่ อะไรที ่
เราไม่เคยเห็นกจ็ะได้เห็น เรยีกว่าสารเอน็โดรฟินในร่างกายหลัง่ สขุทะลลุ้นกนัเลยทเีดยีว 
ต่อให้ร่างกายและอายบุ่งบอกว่าเพิม่ขึน้กว่าเดมิ แค่ไหน แต่ถ้าหวัใจเข้มแข็งและเตม็ไป
ด้วยพลงัความด ี ความสุขกอ็ยูไ่ม่ไกลเช่นกนัค่ะ

การสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา
ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา พร้อมส�าเนา 

ใบโอนการช�าระเงินค่าใช้จ่าย ฯ ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ทางโทรสาร
หมายเลข 0-2579-7356 ภายในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 และการยกเลิก 
การเดินทางจะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 หากเลย 
วันดังกล่าวให้ถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเงินจ�านวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้
ในโครงการนี้

ประเด็นการสัมมนาและทัศนศึกษา
สัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ” 
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี

3.สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2559 และสมาชิกทั่วไป 
เสียค่าใช้จ่ายคนละ13,900 บาท สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วม
โครงการกรณีตามข้อ 1 ยังไม่ครบ

  ในกลุ่มบุคคลที่อยู่ในล�าดับเดียวกัน สหกรณ์ฯจะพิจารณาคัด
เลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่ส่งใบสมัครและช�าระค่าใช้จ่าย 

4.ผู ้เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาต้องส่งใบสมัครเข้าร่วม
โครงการพร้อมส�าเนาใบโอนการช�าระเงินค่าใช้จ่ายมายังสหกรณ์
ภายในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559  ทางโทรสารหมายเลข 0-2579-7356  
อ่านรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางและดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่ www.025798899.com

กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์จะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 60 คน 
(รวมผูติ้ดตาม) โดยพจิารณาตามล�าดบัดงันี้

1.สมาชกิเกษยีณอายรุาชการในปี 2559 และสมาชกิเกษยีณอายุ
ราชการก่อนก�าหนดทีม่อีายคุรบ 60 ในปี 2559 (ไม่เคยเข้าร่วมกจิกรรม
โครงการสายใยไม่เกษยีณ และผูต้ดิตาม 1 คน)

2.สมาชกิเกษยีณอายรุาชการก่อนปี 2559  สหกรณ์จะพจิารณา
การเข้าร่วมโครงการ กรณตีามข้อ 1 ยงัไม่ครบ

3.สมาชกิทัว่ไป (สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณี
ตามข้อ1และ 2 ยังไม่ครบ) ในกรณีกลุ่มบุคคลที่อยู่ในล�าดับเดียวกัน  
สหกรณ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ตามวันและเวลาที่ส่ง 
ใบสมคัรและช�าระค่าใช้จ่าย 

ส�าหรบัค่าลงทะเบยีนสมัมนาและทศันศึกษา
1.ส�าหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2559 สมาชิก

เกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนด ทีม่อีายคุรบ 60 ปี ในปี 2559 และไม่
เคยเข้าร่วมกจิกรรมสายใยไม่เกษยีณ   ฟร ี !! ไม่เสยีค่าใช้จ่าย (สหกรณ์
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายคนละ 5,900 บาท)  โดยสมาชกิทีเ่ข้าร่วมโครงการต้อง 
ช�าระเงนิมดัจ�าคนละ 1,000 บาท และสหกรณ์จะคนืให้เมือ่สมาชิกเดินทาง 
เข้าร่วมกิจกรรม ส�าหรับสมาชิกที่ช�าระเงินแล้ว และไม่ได้เดินทางไป
เข้าร่วมกจิกรรม ให้ถอืว่าสมาชกิผูน้ัน้ บรจิาคเงนิจ�านวนดงักล่าวให้แก่
สหกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการนี้ 

2.ผู้ติดตามสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2559 และผู้
ตดิตามสมาชกิเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนดทีม่อีายคุรบ 60 ปี ในปี 
2559 เสยีค่าใช้จ่ายคนละ 5,900 บาท

3.สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2559 และสมาชิกท่ัวไป 
เสยีค่าใช้จ่ายคนละ 5,900 บาท สหกรณ์จะพจิารณาการเข้าร่วมโครงการ
กรณตีามข้อ 1 ยงัไม่ครบ

ในกลุ ่มบุคคลที่อยู่ในล�าดับเดียวกัน สหกรณ์ฯจะพิจารณา 
คดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมโครงการตามวนัเวลาทีส่่งใบสมคัรและช�าระค่าใช้จ่าย

4.ผู ้เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาต้องส่งใบสมัครเข้าร่วม
โครงการพร้อมส�าเนาใบโอนการช�าระเงนิค่าใช้จ่ายมายังสหกรณ์ภายใน
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559  ทางโทรสารหมายเลข 0-2579-7356 
อ่านรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางและดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที ่www.025798899.com

  

ส�าหรับทริปในประเทศ ทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
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ผลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ส่งตัวแทน คือ  

นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ ลงสมัคร 

เลือกต้ังเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด โดยมีการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม 

อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ที่ผ่านมา  

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง  ผลการเลือกตั้ง  ประธานกรรมการ  กรรมการด�าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 

ประจ�าปี 2559

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอประกาศผลการเลือกตั้ง  ประธานกรรมการ  กรรมการด�าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ซึ่งท�าการเลือกตั้งเมื่อวันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ผลการเลือกตั้งปรากฏดังนี้

1. ประธานกรรมการ ได้แก่
 1.1 พลโท ดร.วีระ   วงศ์สรรค์ อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  1  ปี
2. กรรมการด�าเนินการ  ได้แก่
 2.1 พลต�ารวจโท มงคล   กมลบุตร อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  2  ปี
 2.2 ดร.สามัคคี  เดชกล้า อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  2  ปี
 2.3 ดร.สมนึก  บุญใหญ่ อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  2  ปี
 2.4 นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน์ อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  2  ปี
 2.5 นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  2  ปี
 2.6 นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  2  ปี
 2.7 นายธนู  มีสัตย์ อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  2  ปี
 2.8 นายชัยยุทธ์  มาศสุพงศ์ อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  1  ปี
 2.9 พ.ต.อ.น.พ.ดนุกฤต  กลัมพากร อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  1  ปี
3. ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่ 
 3.1 นายอุทัย  ศรีเทพ อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  1  ปี
 3.2 นายแพทย์  วิษณุกร  อ่อนประสงค์ อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  1  ปี
 3.3 นายเจิด  จันทโรทัย อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ  1  ปี
                 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                      ประกาศ ณ วันที่    4   มิถุนายน   พ.ศ. 2559

ร้อยต�ารวจเอก
(มนูญ   วิเชียรนิตย์)

ประธานกรรมการเลือกตั้ง
ตามระเบียบการเลือกตั้งฯ พ.ศ.2549 ข้อ 31
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง  รายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดที่ 44

1. พลโท ดร.วีระ   วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
2. พลต�ารวจโท มงคล   กมลบุตร รองประธานกรรมการ
3. ดร.สามัคคี  เดชกล้า รองประธานกรรมการ
4. ดร.สมนึก  บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ                           
5. นายชัยยุทธ์  มาศสุพงศ์ รองประธานกรรมการ                                    
6. นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน์ เลขานุการ
7. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ        
8. ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา กรรมการด�าเนินการ  
9. นายประดิษฐ์  หัสดี กรรมการด�าเนินการ  
10. นายชัยรัตน์   ปันนวน กรรมการด�าเนินการ  
11. ร้อยต�ารวจตรี จรัส  แสงวรรณลอย กรรมการด�าเนินการ
12. นายณฐกร  แก้วดี กรรมการด�าเนินการ  
13. นายสถิตชัย  วรานนท์วนิช กรรมการด�าเนินการ                  
14. นายธนู  มีสัตย์ กรรมการด�าเนินการ       
15. พันต�ารวจเอก นายแพทย์ดนุกฤต  กลัมพากร กรรมการ
 
                 ประกาศ ณ วันที่    8   มิถุนายน   พ.ศ. 2559

                                                              พลโท    
(ดร.  วีระ  วงศ์สรรค์)                                                                                

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การด�ารงชีวิตในวัยเกษียณ จ�าเป็นต้องมีการวางแผน คน
ส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนในอนาคต และไม่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายที่จะท�าอะไร 
แต่มุ่งจะด�าเนินชีวิตไปวัน ๆ การด�ารงชีวิตในบั้นปลายเช่นนี้ ต้องมี
ความเพลิดเพลินมีกิจกรรมร่วมกับสังคมตามสภาพของร่างกาย การ
วางแผนจึงเป็นเร่ืองส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางด้านการเงิน  
ด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และด้านอื่นๆ มาดูกันว่า เกษียณ
ก่อนวัยให้มีความสุข นั้นต้องท�าอย่างไรถึงจะมีความสุขอย่างที่ทุกคน
ปรารถนา

1. ออมสขุภาพ คนวัยเกษยีณควรดแูลสขุภาพตนเองอย่างสม�่าเสมอ การออกก�าลงักาย 
ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความสามารถและความสมบูรณ์ให้กับผู ้เกษียณ กระตุ ้นให้มีการ
เคลื่อนไหว  ใช้พลังงาน  นอกจากสุขภาพทางกายแล้ว จะต้องให้ความส�าคัญกับสุขภาพจิตด้วย 
ท�าสุขภาพจิตให้ปลอดโปร่ง มองโลกในแง่ดีย่อมน�าความสุขมาให้ผู้ที่เกษียณอายุ 

2. ออมทรัพย์ เน้นลดค่าใช้จ่าย เช่น ไม่สูบบหุรี ่ไม่ดืม่แอลกอฮอล์หนกั ชวีติหลงัเกษยีณ
ทีด่ทีีส่ดุ ควรมรีายได้จากการออมและลงทนุประมาณ   3/4 หรอื  75% ของรายได้ก่อนเกษยีณ  หาก
รูจ้กัลดรายจ่ายตัง้แต่ก่อนเกษยีณแล้ว ชวิีตหลงัเกษยีณจะเบาลงไป และสบายขึน้มาก

3. ไม่เป็นหน้ี ให้ถือหลักว่า  คนที่ไม่เป็นหนี้ย่อมป็นไท ไม่ก่อหนี้สินใหม่โดยเด็ดขาด 
เพราะต้องไม่ลืมว่า โอกาสในการหารายได้จากการท�างานของคุณนั้นแทบจะหมดลงแล้ว และยัง
ต้องมีเม็ดเงินเหลือมากพอที่จะปล่อยให้เงินท�างานแทนเราต่อไป

4. ลงทุนอย่างรอบคอบเน้นกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ทรัพย์สิน 
ที่มีอยู่งอกเงย 

5. หางานอดิเรก และค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่สนใจ เพราะจะท�าให้
เพลิดเพลินใจและมีความสุขที่ได้ท�า เช่น หัดเต้นร�า เรียนเพิ่มเติมสายอาชีพ 

6. เข้าสังคมบ้าง ท้ังนี้มีการส�ารวจพบว่า เพื่อนๆ และการเข้าสังคมมีส่วน 
ท�าให้สังคมของคนวัยเกษียณมีความสุข มีนัดสังสรรค์กันบ้าง เพื่อให้ชีวิตสดชื่น  
ไม่เหี่ยวเฉา 

7. ไม่ยึดติดกับความส�าเร็จ ชีวิตหลังเกษียณ ไม่ควรยึดติดกับความ
ส�าเร็จ ต้องรู้จักวางให้ลง ปลงให้เป็น

8. อยู่อย่างมีความหมาย หาโอกาสในการศึกษาธรรมะ สวดมนต์ ท�า
สมาธิ ปฏิบัติธรรมตามโอกาส แม้แต่อยู่ในบ้าน ก็ควรอยู่อย่างมีคุณค่าให้ได้ เช่น ช่วย
ท�างานบ้านตามก�าลังที่มี เน้นการช่วยเหลือตัวเองให้มาก เป็นภาระต่อคนอื่นให้น้อย

9. เดินทางท่องเที่ยว เพื่อเปิดหู เปิดตา เปิดใจ และเปิดทัศนะคติใหม่ๆ เมื่อได้สัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย จะสร้างความกระตือรือร้นให้จิตใจไม่ให้เหี่ยวเฉากับบรรยากาศเดิมๆ 

ส�าหรับคนท่ียังไม่เกษียณอายุ แต่เหลือเวลาอีกไม่นานนัก นอกเหนือจากการเตรียมพร้อม
ในการสร้างความมั่งคั่งในเรื่องเงินๆ ทองๆ เพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงิน และความสุขกายสบายใจ
แล้ว การท�าหน้าที่ของแต่ละท่านให้ดีที่สุด สะสมความดี ทั้งคิดดี พูดดีและกระท�าดี ย่อมท�าให้เรา
เป็นที่รักของทุกคน  สุดท้ายนี้สอ.ปม.หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ถึงแม้ท่านสมาชิกจะเกษียณอายุราชการ 
และหยุดพักจากการปฏิบัติงานแล้ว ท่านสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมเพื่อนผอง น้องพี่ที่เคยปฏิบัติงาน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลายาวนาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ยินดีต้อนรับและพร้อมอ�านวย
ความสะดวกให้กับท่านเสมอ และสิ่งส�าคัญที่สุดขอให้ท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคภัย 
ไข้เจ็บเพื่อร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ไปอีกนานแสนนาน  

9 วิธีเกษียณก่อนก�าหนด (เออร์ลี) ให้มีสุข



9

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดโครงการอบรมผู้น�า
สหกรณ์ ซึ่งปีนี้ เป็นปีที่ 5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้น�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี และเพื่อ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์

โดยหัวข้อการสัมมนามีดังนี้ ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์, ปรัชญา 
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์, ภาวะผู้น�าในสหกรณ์ออมทรัพย์, การวิเคราะห์
งบการเงินอย่างง่าย, การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ นอกจากสมาชิกจะได้รับ
ความรู้และความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของสมาชิก และมีองค์ความรู้ในการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว ยังสามารถน�ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิก

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย 1 ปีมีเพียง1 ครั้ง ใครพลาดไปเสียดายแย่ ปีนี้จะได้รับความรู้และ
สนุกขนาดไหน อย่าลืมมาสมัครกันนะคะ 

• กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกสอ.ปม.  จ�านวน 84 คน
ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกกลุ่มภาคีบางเขน  จ�านวน 26 คน

 กรณีที่สมาชิกสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเกินจ�านวนที่ก�าหนด ให้อยู ่ในดุลยพินิจ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปรับเพิ่มตามความเหมาะสม

• วันเวลา สถานที่ฝึกอบรม
วันเสาร์ที่ 3  ถึงวันอาทิตย์ที่  4 กันยายน 2559 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร สอ.ปม

• เงื่อนไขการเข้าฝึกอบรม
1. สมาชิกส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ทางไปรษณีย์ หรือทาง

โทรสารหมายเลข    0 2579 7356 หรือ 0 2579 9774 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2559
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะคัดเลือกสมาชิกผู ้สมัครที่ไม่เคยเข้าร่วม 

ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้น�าสหกรณ์ ให้ครอบคลุมทุกภาค จ�านวน 84 คน
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกและให้น�าใบตอบรับจากสหกรณ์มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
4. สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสหกรณ์จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
 - ส�าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้รับค่าพาหนะ 400 บาท 
 - ส�าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ต่างจังหวัด ได้รับค่าพาหนะจากจังหวัดที่ระบุถึงกรุงเทพฯ กิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท และค่าที่พัก  

1,000 บาทดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและก�าหนดการได้ที่ www.025798899.com

สมัครด่วน จ�านวนจ�ากัด
หลักสูตรผู้น�าสหกรณ์รุ่นที่ 5
ส�าหรับผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

วันอบรมหลักสูตร  3 – 4 กันยายน 2559
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร สอ.ปม.
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559

อบรมข้าราชการบรรจุใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559

กรมป่าไม้ ก�าหนดจัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการท�างานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์  
พันธกิจ โครงการองค์กร  เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีในการท�างานต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ ในการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ข้าราชการบรรจุใหม่ ของ
กรมป่าไม้ จึงได้มาศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  ในเรื่องของการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ การมีวินัยในการ
เก็บออมเงินที่ได้มา รู้จักพอเพียง  การสมัครเป็นสมาชิกสอ.ปม. และสวัสดิการต่างๆ ท่ีจะได้รับ โดยได้รับเกียรติจากนายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 
กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

 นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้
แก่ข้าราชการใหม่ เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสอ.ปม. การออมอย่างไร ให้มีเงินเก็บ สวัสดิการต่างๆที่สมาชิกพึงได้รับ ซึ่งการอบรมครั้งนี้  
ผู้เข้ารับการอบรมของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่างก็ให้ความสนใจ และได้รับความรู้จากวิทยากร และมีการ 
รับสมัครสมาชิกใหม่  ตลอดจนตอบข้อซักถามแก่ข้าราชการผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี กทม.
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รายการ  30  มิถุนายน  2559  31  พฤษภาคม 2559

จ�านวนสมาชิก 13,186 13,207

จ�านวนสมาชิกสมทบ 16,764 16,715

สินทรัพย์รวม 16,557,646,303.26 15,427,224,749.38

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 145,494,280.38 209,737,158.69

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,368,959,427.87 956,867,541.04

เงินลงทุนระยะสั้น 891,183,401.40 60,894,248.80

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 143,575,659.77 141,601,051.27

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 57,037,122.75 55,324,356.25

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,801,771,731.99 6,794,622,148.24

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 71,083,188.30 80,836,002.07

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 953,010,475.46 949,231,490.85

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค้�าประกัน-สมาชิกสมทบ 48,668,389.29 48,851,128.28

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 209,930,540.00 254,861,098.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 7,174.27 1,659,160.94

เงินลงทุนระยะยาว 5,788,156,538.13 5,792,772,188.85

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,264,963.95 5,616,298.53

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 72,993,754.55 73,389,231.77

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 319,046.07 771,036.72

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 10,302,225,433.08 9,284,466,545.75

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,777,000,000.00 1,855,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,234,999,355.78 5,169,555,866.78

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 559,354,908.33 545,652,126.47

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,485,301,881.56 3,470,114,021.00

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 826,073,302.13 805,755,486.54

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 260,614,584.31 248,301,441.36

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 100,769,324.27 96,874,572.26

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,885,355.18 2,858,219.15

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,214,107,533.31 2,188,770,965.08

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 163,332,881.24 156,007,907.51

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 1,980,676,472.74 1,969,973,325.34

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 51,031,414.64 44,569,150.64

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 19,066,764.69 18,220,581.59

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 28,133,990.83 26,452,718.77

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23,378,424.16 20,080,866.12

หนี้สินไม่หมุนเวียน 24,606,129.00 24,606,129.00

ทุนของสหกรณ์ 6,255,420,870.18 6,142,758,203.63

ทุนเรือนหุ้น 5,140,051,010.00 5,098,944,280.00

ทุนส�ารอง 487,408,361.77 487,367,468.76

ทุนสะสม 115,328,203.39 115,657,403.39

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 350,451,694.47 274,754,591.61

ก�าไรสุทธิ 162,181,600.55 166,034,459.87 

รายได้ 345,989,777.19 287,884,013.71

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 241,508,460.31 203,758,935.94

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 23,245,330.13 19,133,612.01

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 76,801,478.20 60,835,505.21

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 1,506,023.60 1,506,023.60

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,928,484.95 2,649,936.95

ค่าใช้จ่าย 183,808,176.64 121,849,553.84

ดอกเบี้ยจ่าย 152,754,197.12 95,788,942.77

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 31,053,979.52 26,060,611.07

ก�าไรสุทธิ 162,181,600.55 166,034,459.87

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1  มีนาคม  2559) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 5.90

สามัญทั่วไป 5.90

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.90

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.00

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1  
(0.00 % 6 เดือนแรก)

3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2  
(0.00 % 3 เดือนแรก)

4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั  
ร่วมงานครบรอบ 48 ปี  

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ�ากดั

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยนาย
สิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ และเจ้า
หน้าท่ี ร่วมแสดงความยินดี ในงานฉลองครบรอบ 48 ปี 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 
พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นการกุศลแก่มูลนิธิสายใจ
ไทย และวดัพระบาทน�า้พ ุเมือ่วนัเสาร์ที ่25 มิถุนายน 2559 
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หลังจากที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด ได้มีหนังสือเชิญชวนสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  

โดยทางสหกรณ์ได้เชิญบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยคุณสุรพล 

โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ น�าคณะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

ให้คณะกรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการฝ่ายของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 ในโอกาสดังกล่าว คุณสุรพล โอภาสเสถียร  

ได้น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด หรือเรียกส้ันๆ  

ว่าเครดิตบูโร ตั้งแต่แนวคิดในการจัดตั้ง ตลอดจนถึงสภาวะการให้สินเชื่อในปัจจุบัน  

ว่าเครดิตบูโรมีหน้าที่อะไรในระบบการเงินไทย เครดิตบูโรท�างานอย่างไร ซึ่งพอสรุปได้ว่าในเชิงการบริหารจัดการ เครดิตบูโร 

มีความส�าคัญอย่างยิ่ง อาทิ เช่น

1. เป็นเครื่องมือของระบบสถาบันการเงินในการป้้องกันการเกิด NPL และสร้างระบบ Risk Management

2. ลดต้นทุนในการหาข้อมูลของสถาบันการเงินด้านภาระหนี้สินและประวัติการช�าระหนี้ ข้อมูลรวมศูนย์เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และสืบค้นง่ายด้วยระบบสากล

3. เป็นเครื่องมือสร้างวินัยทางการเงินตามมาตรฐานสากลที่พึงมีในประเทศไทย

ส่วนเหตุผลที่ว่าท�าไมสหกรณ์สมควรต้องมีข้อมูลเครดิตนั้น คุณสุรพลได้ตั้งค�าถามไว้ให้ที่ประชุมได้น�าไปคิดและ

พิจารณา เช่น

1. สหกรณ์สมควรต้องมีข้อมูลสมาชิกที่มาขอกู้ว่ามีหนี้ที่ไหนบ้าง มีกี่บัญชี แต่ละบัญชีช�าระหนี้ครบ ช�าระตรงตาม

ก�าหนดหรือไม่ มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงปัญหา ความตั้งใจในการช�าระหนี้เป็นอย่างไร

2. การที่สหกรณ์พิจารณาตัดสินใจเอาเงินฝากของสมาชิก ก. ไปให้สมาชิก ข. กู้ยืมนั้น อะไรคือความสบายใจ ความ

มั่นคงปลอดภัยของเงินที่สมาชิก ก.น�ามามอบให้สหกรณ์บริหาร

3. สหกรณ์จะปฎิเสธว่า ไม่มีข้้อมูลของสมาชิกผู้มาขอกู้ที่สมบูรณได้หรือไม่ ทั้งๆที่มีระบบข้อมูลอยู่

4. ความเชื่อที่ว่าสหกรณ์สามารถหักเงินเดือนสมาชิกมาช�าระหนี้ได้เป็นล�าดับแรกเพียงพอหรือไม่ในยุคสมัยปัจจุบัน

5. ถ้าสมาชิกก�าลังถูกด�าเนินคดีทางกฎหมาย หรือสมาชิกถูกด�าเนินคดีทางกฎหมายแล้ว แต่สหกรณ์ไม่รู้และยังให้กู้ 

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจะท�าอย่างไร

6. หากสหกรณ์ไม่ทราบว่า หนี้ทั้งหมดของสมาชิกท่ีมีปัญหาด้านการเงิน มีอยู่ท่ีไหนบ้าง แล้วสหกรณ์จะช่วยเหลือ

เพื่อนสมาชิกให้หลุดพ้นจากปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร ในมิติปรัชญาของสหกรณ์ที่ต้องช่วยเหลือสมาชิกให้อยู่ดี มีสุข ตามฐานะ

สุดท้าย ท�าไมสหกรณ์จึงมีความกลัวที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนหากสหกรณ์ต้องการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง

ด้านสินเชื่อ  โดยคณะกรรมการเงินกู้ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้มีการน�ามาหารือและพิจารณาในที่ประชุมหลาย

ครั้ง จนน�ามาสู่การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมได้

เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด สมัครเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด หลังจากคณะท�างานของทั้ง

สองฝ่ายก็ได้ด�าเนินการในเรื่องของการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลระหว่างกัน และในปัจจุบันการด�าเนินการอยู่ในขั้นการทดสอบ

ขั้นสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะสมบูรณ์ในเร็ว ๆ นี้ 

ที่มาของการลงนามเซ็นสัญญาเครดิตบูโร
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ลงนามเซ็นสัญญาให้บริการระหว่างสอ.ปม.กับ เครดิตบูโร การเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรในครั้งนี้จะ

เป็นการยกระดับการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น มีความมั่นคงและเป็นมาตรฐานเทียบได้กับสถาบันการเงิน

ชั้นน�าในระบบการเงินไทย ตลอดจนจะเป็นการส่งสัญญาณของการปฏิรูปสหกรณ์บนพื้นฐานของความสมัครใจเป็นส�าคัญ

(ในภาพ) นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ (ซ้าย) 

ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้ จ�ากัด และ นายสุรพล โอภาสเสถียร (ขวา) 

ผู ้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด 

ร่วมลงนามใน “พิธีลงนามลงนามในสัญญาให้บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พลเรือนรายแรก” ณ สหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม  

2559

พิธีลงนามเซ็นสัญญาให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย ์
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และเครดิตบูโร

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

(ในภาพ) นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ (กลาง) ประธาน

กรรมการด�าเนินการ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ (ซ้าย) 

กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  

จ�ากัด และ นายสุรพล โอภาสเสถียร (ขวา) ผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด ถ่ายภาพร่วมกันใน 

“พิธีลงนามลงนามในสัญญาให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์

พลเรือนรายแรก”
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ในปัจจุบันประชาชนมีการขอสินเชื่อประเภทต่างๆ ทั้งสินเชื่อ 

ส่วนบุคคลที่ได้รับมาเป็นเงินก้อนแล้วทยอยผ่อนใช้เป็นงวดๆ สินเชื่อ 

บัตรเครดิตที่ได ้รับมาเป็นวงเงินเอาไปซื้อสินค้าแทนการใช้จ ่าย 

ด้วยเงินสด หากช�าระทั้งยอดที่เรียกเก็บทั้งหมดไม่ได้ก็ต้องจ่ายใน

จ�านวนขั้นต�่าที่ 5% หรือ 10% แล้วจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ออกบัตรคิดซึ่ง 

คดิดอกเบีย้สงูสดุไม่เกนิ 20% หรอืสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ท้ายสดุกค็อืสนิเชือ่ 

รถยนต์ ซึ่งสถาบันการเงินที่ให้บริการผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะท�าการ

วิเคราะห์สินเชื่อโดยพิจารณาจากรายได้และความสามารถในการ 

ช�าระหนี้(ข้อมูลจากผู้ยื่นขอเป็นส่วนใหญ่) ประวัติการช�าระหนี้ที่ผ่านมา 

(ข้อมูลจากเครดิตบูโร) และคุณภาพและมูลค่าของหลักประกัน ซึ่งผล 

ที่ได้อาจมีท้ังอนุมัติ และไม่อนุมัติ โดยสถาบันการเงินนั้นๆ ก็จะมี

เหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห์สินเชื่อของตน 

เหตุผลแห่งการปฏิเสธสินเชื่อประการหนึ่งซึ่งมักถูกอ้างถึง

คือ “เครดิตบูโร” ดังนั้น เครดิตบูโรในมุมมองของแต่ละคนจะต่างกัน

ออกไป เมื่อได้รับการปฏิเสธสินเชื่อ หรือที่เรียกว่า “กู้ไม่ผ่าน” ก็จะเกิด

ค�าถามว่าเพราะอะไร เกิดจากการพิจารณาปัจจัยใดที่ท�าให้ไม่ได้รับ

อนุมัติ หรือเป็นเพราะเรื่องในอดีตที่เราเคยค้างช�าระ ลืมไปจ่าย จ่าย

เลยงวด แต่ในปัจจุบันก็ได้จัดการช�าระหมดแล้ว ท�าไมยังกู้ไม่ผ่าน 

อย่างนี้เป็นต้น จึงเป็นที่มาของความเชื่อผิดๆ ที่ว่าเครดิตบูโรเป็นคน

จัดท�า บัญชีด�า เป็นคนจัดเก็บข้อมูล Blacklist คนที่ค้างช�าระหนี้สิน 

มีส่วนในการอนุมัติสินเชื่อ ท�าให้คนที่มีประวัติค้างช�าระไปขอสินเชื่อ

ที่ไหนๆ ก็ไม่ผ่าน และที่เข้าใจผิดมากที่สุดคือ เครดิตบูโรเป็นตัวท่ีขัด

ขวางไม่ให้คนได้เงินกู้ ซึ่งแท้จริงแล้ว เครดิตบูโร หรือ บริษัท ข้อมูล

เครดิตแห่งชาติ จ�ากัด เป็นเพียงองค์กรหรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่

เป็นศูนย์กลางในการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลเกี่ยว

“เครดิตบูโร...เรื่องที่ผู้ขอสินเชื่อไม่เคยรู้”

กับประวัติการมีสินเชื่อและการช�าระหนี้ของลูกค้าสินเชื่อทั้ง Bank 

และ Non-Bank ท่ีเป็นสมาชิกน�าส่งมา และเปิดเผยข้อมูลเครดิตให้

แก่สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อและออกบัตร

เครดิต โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นหนังสือ

ก่อนเท่านั้น และจะเอาไปใช้ในเรื่องอื่นๆ ไม่ได้โดยเด็ดขาด

การเก็บประวัติการช�าระสินเชื่อของเครดิตบูโร จะมีการ

จัดเก็บเป็นข้อมูลรายบุคคล รายนิติบุคคล มีการระบุชื่อ ที่อยู่ เลขที่

บัตรประชาชน และประวัติการช�าระสินเชื่อ ไม่มีการบันทึกข้อมูล

โทรศัพท์ เงินฝาก หรือข้อมูลรายได้แต่อย่างใด ซึ่งจะมีข้อมูล

ประวัติการช�าระสินเชื่อ ทั้งประวัติดีคือไม่ค้างช�าระ และประวัติที่ไม่ดี

หรือค้างช�าระ(ถ้ามี) โดยมีก�าหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลเครดิต

ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่ประเภทของสินเชื่อ กล่าวคือ ถ้า

เป็นสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อบัตรเครดิตจะเก็บย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

หรือ 36 เดือน ส�าหรับสินเชื่ออ่ืนๆ จะเก็บไม่เกิน 5 ปี ทั้งน้ี เป็นไป

ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดซึ่งการเก็บข้อมูลเครดิตย้อนหลัง

ตามระยะเวลาดังกล่าว จะท�าให้สถาบันการเงินมีข้อมูลเพียงพอใน

การพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งในระบบสากลก็มีระยะเวลามาตรฐานในการ

เก็บข้อมูล 3 ปีเช่นกัน  นอกจากนี้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลประการ

หนึ่งท่ีส�าคัญและควรทราบ คือ สิทธิท่ีจะรับทราบข้อเท็จจริงเมื่อมีการ

ปฏิเสธสินเชื่อหากสถาบันการเงินเข้ามาดูข้อมูลแล้วมีความเห็นว่าไม่

สามารถอนุมัติสินเชื่อได้เพราะไปพบกับข้อมูลในประวัติว่า มีการค้าง

ช�าระอยู่ในปัจจุบัน มีประวัติการค้างช�าระในอดีต หรือมีหน้ีที่ปรากฏ

อยู่ในประวัติมากมายอยู่แล้ว เป็นต้น สถาบันการเงินนั้นจะต้องออก

เป็นจดหมายปฏิเสธสินเชื่อเท่านั้น ต้องเป็นหนังสือ ไม่สามารถ

แจ้งทางวาจาหรือแจ้งทาง SMSว่า “ติดเครดิตบูโร” อย่างที่นิยม

ท�ากันได้ เพราะกฎหมายได้ก�าหนดไว้ว่า สถาบันการเงินจะต้องออก

เป็นหนังสือ แจ้งเหตุผลให้ชัดเจนถึงสาเหตุที่มีการปฏิเสธสินเชื่อ หาก

สถาบันการเงินไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับ 300,000 บาท และปรับ

อีก 10,000 บาท ต่อวัน กระทั่งมีการออกหนังสือให้ลูกค้าทราบ ซ่ึง

ท่านที่ได้รับจดหมายปฏิเสธสินเชื่อดังกล่าวสามารถน�ามายื่นขอตรวจ

สอบเครดิตบูโรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อตรวจดูว่าข้อมูลเครดิต

ของท่านถูกต้องหรือไม่และมีจุดไหนที่เป็นสาเหตุให้ถูกปฏิเสธสิน

เชื่อ เพราะท่านมีสิทธิที่จะรับทราบว่าเพราะอะไรจึงเป็นเหตุที่ไม่ได้รับ

อนุมัติจะได้น�าไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

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

ทีป่รกึษา นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ, นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข, นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี, นางปฐมพร  เอกพันธ์ุ,
 นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ

ส�าหรับมุมนี้มีค�าตอบฉบับนี้ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการได้รวบรวมค�าถามจากสมาชิกและสมาชิกสมทบดังนี้

1. หากพนักงานราชการหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ย้ายไปท�างานที่หน่วยงานอื่น ยังสามารถเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ต่อไปได้หรือไม่
ตอบ สามารถเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ต่อไปได้ ซึ่งสมาชิกสมทบสามารถช�าระค่าหุ้นรายเดือน โดยน�าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เพื่อให้ทาง
สหกรณ์ไปเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือนจากบัญชีเงินฝาก

2. การโอนเงินเพื่อช�าระค่าสมัครสมาชิกสมทบจะต้องท�าอย่างไร
ตอบ ใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับช�าระเงิน (Payment)  ระบุชื่อผู้สมัคร,เลขที่สมาชิกสหกรณ์(Ref.1) ระบุ 500000 (ส�าหรับผู้สมัครใหม่ทุกราย), 
วัตถุประสงค์ (Ref.2) ระบุ114 (และ/หรือ ไม่ต้องกรอกข้อมูล) และระบุยอดจ�านวนเงินที่โอน 300 บาท จากนั้นน�าใบแจ้งการรับช�าระเงิน (Payment) ไปช�าระ
ผ่านเคานเตอร์ธนาคาร กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และธนชาต และให้แนบใบเสร็จรับเงินจากธนาคารมาพร้อมกับใบสมัครสมาชิกสมทบ

3. หากสมาชิกต้องการยกเลิกการค�้าประกันเงินกู้สามารถแจ้งทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ยกเลิกให้ได้หรือไม่
ตอบ การยกเลิกการค�้าประกันเงินกู้ ไม่สามารถแจ้งยกเลิกทางโทรศัพท์ได้ สมาชิกผู้ค�้าประกันจะต้องแจ้งกับผู้กู้ให้ปรับสัญญาเงินกู้ใหม่ เพื่อเปลี่ยนผู้ค�้า
ประกัน โดยผู้กู้จะต้องท�าเอกสารสัญญาเงินกู้เสมือนการกู้ใหม่ และกู้เท่ากับหนี้คงเหลือในปัจจุบัน สมาชิกผู้ค�้าประกันจึงจะหมดภาระการค�้าประกัน

4. หากสมาชิกต้องการยกเลิกประกันชีวิตของคู่สมรสเดิม เนื่องจากได้จดทะเบียนสมรสใหม่และต้องการท�าประกันชีวิตให้คู่สมรสใหม่จะต้องท�าอย่างไร
ตอบ สมาชิกต้องท�าหนังสือแจ้งขอยกเลิกประกันชีวิตของคู่สมรสเดิม เนื่องจากหย่าร้าง พร้อมกับแนบส�าเนาใบหย่า และส�าหรับคู่สมรสใหม่ ให้กรอก
แบบฟอร์มค�าขอเอาประกันชีวิต  และแนบส�าเนาบัตรประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน และส�าเนาทะเบียนสมรส

5. สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการมีหลักเกณฑ์การกู้สามัญอย่างไร
ตอบ - เงินกู้สามัญส�าหรับพนักงานราชการ
  - ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  - สัญญาจ้างเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  - ต้องส่งค่าหุ้นโดยการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายติดต่อกันมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เดือนละไม่น้อยกว่า 600 บาท
  - ต้องมีเงินฝากคงไว้ในบัญชีออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
  - ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ�านวนเงินกู้
  - ต้องมีสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการค�้าประกัน 2 คน
  - ต้องท�าประกันชีวิตกลุ่ม และท�าประกันภัยผู้ค�้าประกัน
  - กรณียื่นกู้ใหม่ต้องช�าระหนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน


