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ส า ร บั ญ
เปิดรับสมัครแล้ว 
“คนดีศรีสหกรณ์”                                                                               

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกและสมาชิกสมทบ

สมาชิกควรรู้เกี่ยวกับการ
เรียกร้องสินไหมทดแทน                                                                 

เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

รหัส CO-OP Phone และ
รหัส Click CO-OP Card
ต่างกันอย่างไร 

ผลการด�าเนินงาน

มุมนี้มีค�าตอบ

เก็บมาฝาก 

การใช้อาคารสอ.ปม.

เยี่ยมชมสหกรณ์ 

การปรับเบี้ยประกันชีวิต

ท้ายเล่ม

ที่ปรึกษา
นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ

กองบรรณาธิการ
นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ

กองบรรณาธิการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้
จ�ากัด ได้จัดท�าโครงการ “คนดีศรี
สหกรณ์” ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา   
ซึ่งมี วัตถุประสงค ์เพื่อยกย ่องเชิดชู
สมาชิก และสมาชิกสมทบที่ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ 
ทุม่เทในการปฏบิตัหิน้าที ่และเคร่งครดั
ในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตพอเพียง 
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกและ

มาช่วยกันค้นหาคนดีศรีสหกรณ์
สมาชิก/สมาชิกสมทบ

การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ซื่อสัตย์ – อดออม – เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

สมาชิกสมทบ ตระหนักถึงบทบาทตาม
อุดมการณ์สหกรณ์ ประหยัดอดออม 
เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและสังคม ตามแนว
พระราชด�าร ิและสร้างขวัญ และก�าลังใจ
ว่าผูท้ีท่�าดย่ีอมมผีูเ้หน็คณุค่าของความดี
นั้น ส�าหรับปีนี้ สมาชิก/สมาชิกสมทบ
สามารถเสนอรายชื่อคนดีศรีสหกรณ์ 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
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เสนอรายชื่อก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2560
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 การเสนอรายช่ือ สมาชิก/สมาชิก
สมทบ สามารถเสนอรายชื่อ “คนดีศรี
สหกรณ์” ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม  - 
31 สิงหาคม 2560
 การคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” 

ระหว ่างวันที่  1  กันยายน -  30 
พฤศจิกายน 2560
 การประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จ�ากัด จะประกาศผลการ
คัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ปี2561 
ภายในเดือนธันวาคม 2560
 การมอบรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จ�ากัด จะมอบรางวัลในวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 วัน
เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
 ผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” 

จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มทองค�า
หนัก 2 บาท พร้อมเสื้อเกียรติยศ
 สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 
www.025798899.com

รางวัลส�าหรับหน่วยงาน
 หน่วยงานที ่“คนดศีรสีหกรณ์” 
ปฏิบัติงานอยู่จะได้รับของรางวัล มูลค่า
ไม่เกิน 10,000 บาท

รางวัลผู้เสนอชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์”  
จ�านวน 1 รางวัล ดังนี้
 1. กรณีเสนอโดยสมาชิก หรือ
สมาชิกสมทบ ผู้เสนอชื่อจะได้รับเสื้อ
แจ๊คเก็ตสูทปักตราสัญลักษณ์สหกรณ์
 2. กรณีเสนอโดยกลุ่มสมาชิก
หรือหน่วยราชการ กลุ่มหรือหน่วยงาน
ที่เสนอชื่อจะได้รับของรางวัลมูลค่าไม่
เกิน 6,000 บาท 

ข้อก�าหนดการเสนอชื่อ
 1. ผู้ไม่มีสิทธิเสนอชื่อ
 1.1 สมาชิกหรอืสมาชกิสมทบ  
  ไม่มีสิทธิเสนอชื่อตนเอง
 1.2 บุคคลในครอบครวัเดยีวกนั 
  (บดิา มารดา คูส่มรส และบตุร)
 1.3 กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ 
  ออมทรัพย ์กรมป ่าไม  ้
  จ�ากัด ที่ปรึกษาสหกรณ์ 
  ชดุปัจจบุนั และเจ้าหน้าที ่
  ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย ์ 
  กรมป่าไม้ จ�ากัด

 2. ผู้ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ
 2.1 กรรมการด� า เนินการ 
  ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย ์ 
  กรมป่าไม้ จ�ากดั ทีป่รกึษา 
  สหกรณ์ชุดปัจจุบัน และ 

  เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ 
  กรมป่าไม้ จ�ากัด
 2.2 อดตีกรรมการด�าเนนิการ 
  ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย ์ 
  กรมป่าไม้ จ�ากัด และ 
  ที่ปรึกษาสหกรณ์ที่พ ้น 
  จากต�าแหน่งไม่เกิน 3 ปี

นายอ�านาจ ม่วงปรางค์ 
คนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2560

นางนุชนารถ ลอยเด่น 
คนดีศรีสหกรณ์  ประจ�าปี 2558

นายวิทย์ ชุมภู  
คนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2555

นายมานะ บุดดี 
คนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2559

นายสมเกียรติ บ้านกล้วย
คนดีศรีสหกรณ์  ประจ�าปี 2556

นายสุริยะ ศรีชุม 
คนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2553
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เสริมความรู้  มุ่งสู่การพัฒนาโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ
และโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

 สอ.ปม. ตั้งเป้าหมายให้สมาชิก
ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และรับทราบ
ความเป็นไปต่างๆ เกีย่วกบัสหกรณ์ให้มากขึน้ 
รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความ
คิดเห็นต่อสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ และ
โครงการสัญจรพบสมาชิกขึ้น พร้อมทั้งมีการ
บรรยายในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 1. เพ่ือให้สมาชกิ และสมาชกิสมทบ 
เข้าใจหลกัการ อดุมการณ์และวธิกีารสหกรณ์ 
รวมถึงบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
 2. เพ่ือให้สมาชกิ และสมาชกิสมทบ 
ได้น�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความเป็นอยู ่ 
ที่ดีขึ้น
 3. เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้เก่ียว
กับสหกรณ์ และสามารถเข้าอบรมหลักสูตร
ผู้น�าสหกรณ์ หรือหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไปโดย
มีหัวข้อการฝึกอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่

 1. หลกัการ อดุมการณ์ และวธิกีาร
สหกรณ์
 2. รูจ้กัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
สหกรณ์   

 กิจกรรม สถานที่ วันที่

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
และสมาชิกสมทบ และโครงการ
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

1. ณ จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560

2. ณ จังหวัดนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560

3. ณ จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560

4. ณ จังหวัดกระบี่ วันเสาร์ที่ 2 - 3 กันยายน 2560

2. โครงการสัมมนาเรื่อง 
“การบริหารงานสหกรณ์”

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ห้องประชุม 1 ชั้น 4

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

รายละเอียดโครงการกิจกรรมต่างๆ

 3. ความแตกต่างระหว่างสหกรณ์
และสถาบันการเงินอื่น
 - กฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
 4. การบริหารการเงินของตนเอง
ตามวิธีการสหกรณ์ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 นอกจากสหกรณ์จะไปให้ความรู ้
สมาชิกถึงที่แล้ว ยังได้จัดโครงการสหกรณ ์
สญัจรพบสมาชิกขึน้อีกด้วย เพ่ือส่งเสรมิความรู ้
และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และ 
แลกเปลี่ ยนความคิด เ ห็นเกี่ ยวกับการ 
ใช้บรกิารในด้านต่างๆ ของสหกรณ์ เพือ่น�ามา 
พัฒนาปรับปรุงบริการ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
สมาชกิ จากการใช้บรกิารในทกุ ๆ  ด้าน ในการ
สญัจรพบสมาชกิ จะมกีารรบัสมคัรสมาชกิใหม่ 
การรบัฝากเงนิ การท�าบัตรสหกรณ์ ATM (Click 
CO-OP Card) และรับทราบสิทธิประโยชน์ 
มากมาย พร้อมทั้งรู ้ จักการใช้เทคโนโลย ี
ในงานบริการของสหกรณ์ รวมถึงการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้
เขม็แขง็ และส่งเสริมความรูต้ามหลกัการและ
อุดมการณ์ของสหกรณ์
	 ส� าหรับสถานที่ 	 และใบสมัคร
กจิกรรมต่างๆ	สามารถตดิตามได้จากเวบ็ไซต์ 
www.025798899.com callcenter: 
0-2579-7070
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  ผูข้อทนุจะต้องเป็นบตุรสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากัด (รวมถึงบุตรบุญธรรม) ที่ก�าลังศึกษาอยู่ 
  อายุไม่ต�่ากว่า  3 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ 
  สมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการที่ไม่มีบุตรหรือเป็น
โสดไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตร
สมาชิก

 ** บตุรสมาชกิ 1 คนมสีทิธ์ิขอรบัทนุได้ประเภทใดประเภท
หนึ่งดังนี้
 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุกระดับชั้นการศึกษา 
ตั้งแต่อนุบาล – ปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท
 2. ทุนประเภทเรียนดี มอบให้บุตรสมาชิก โดยม ี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
   ระดับชั้นประถมศึกษา ต้องมีผลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ทุนละ 2,000 บาท
   ระดบัมัธยมศึกษา ต้องมผีลการศกึษาคะแนน
เฉลี่ย ตั้งแต่ 3.90 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท
   ระดบัอาชวีศกึษา ต้องมผีลการศกึษาคะแนน
เฉลี่ย  ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (ระดับ ปวช.) ทุนละ 2,500 บาท  
(ระดับ ปวส.) ทุนละ 3,000 บาท 
   ระดับอุดมศึกษาต้องมีผลการศึกษาคะแนน
เฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ทุนละ 3,500 บาท ทั้งนี้ให้ใช้คะแนน

เฉลี่ยผลการเรียนของปี 2559
   ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มอบให้กับบุตร
สมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตรแล้ว ในปีการศึกษา 
2559 แบ่งเป็น
 - เกยีรตินยิมอนัดับ 1 ได้รับทุนเพ่ิมอกี 2,500 บาท
 - เกยีรตินยิมอนัดับ 2 ได้รับทุนเพ่ิมอกี 1,500 บาท
 3. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้บุตร
สมาชกิท่ีศกึษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กทีต้่องได้
รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนและสถาน
ศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ทุนละ 3,500 บาท
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.025798899.com 
สมาชิกต้องส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาถึงสหกรณ์
โดยตรงภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อ 
ผู ้มีสิทธิ์รับทุน 26 กันยายน 2560 เมื่อประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษา 
ทุกประเภท เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่ 
กับสหกรณ์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซ่ึงสมาชิก
สามารถเบิกถอนได้ด้วยบัตร ATM CLICK CO-OP Card 
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด สมาชิกสามารถตรวจ
สอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา ผ่านเว็บไซด์สหกรณ์ที่ 
www.025798899.com

ทุนศึกษาบุตรสมาชิก

รีบส่งใบสมัครทุนการศึกษา ปี 2560 กันเข้ามา
ของดีๆ แบบนี้เจอกันเพียงปีละครั้ง

ทุนส่งเสริมการศึกษาทุนละ 600 บ. ได้ทุกคน
ทุนเรียนดีอีก 195 ทุน เรียงตามคะแนน

 ยื่นใบสมัครทุนการศึกษาก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2560
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สมาชิกควรรู้

          ปัจจุบันทายาทของสมาชิกส่วนใหญ่ยังแนบเอกสารการเสียชีวิตของ

สมาชกิมาไม่ครบ บางคนเสยีชวีติตัง้แต่ 3 เดอืนทีแ่ล้ว พึง่จะมาท�าเรือ่งขอรบั

สนิไหมมรณกรรม ท�าให้เกดิความล่าช้าในการขอรบัสินไหม หากสมาชกิเสยี

ชีวิต  ทายาทของสมาชิก ควรติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

เพื่อจะได้ทราบว่า มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการยื่นเอกสาร 

 การยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์ศพสมาชิก ค่าพวงหรีด (1,500 บาท) ให้ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต 
ยื่นขอรับทุนสวัสดิการ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต ส�าหรับแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียด และเอกสาร
ประกอบการขอรับทุนสวัสดิการ สามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์www.025798899.com (สมาชิก หัวข้อ 4.12) 
 ส�าหรับสมาชิกสมทบที่เสียชีวิต สามารถขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิกสมทบ ขอได้เฉพาะ
สมาชิกสมทบที่เสียชีวิตเท่านั้น (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร ไม่สามารถขอรับทุนสวัสดิการนี้ได้) (สมาชิกสมทบ หัวข้อ 
4.13) 
 เวลาของคนมีเท่ากัน แต่ใครจะมีเวลาบนโลกใบนี้มาก หรือ น้อย ขึ้นอยู่กับบุญที่สร้างไว้ ฉะนั้น วันนี้ยังมีลมหายใจอยู่ 
อย่าลืมท�าความดี และไม่ควรมองข้ามสุขภาพตนเอง สุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ อยากได้ต้องท�าเองนะค่ะ

กรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร และสูญเสียอวัยวะ 
ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการ โทร. 0-2579-7070 ต่อ 0

การขอรับเงิน
สินไหมทดแทน

การขอรบัเงนิสนิไหมทดแทน กรณีเจ็บป่วยชวีติ เอกสาร
ประกอบดังนี้ 
  ส�าเนาใบมรณะบัตร   2  ชุด
  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 2  ชุด
  ส�าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2  ชุด
  หนังสือรับรองการตาย กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 
หรือหนังสือแจ้งการตายจากผู ้ใหญ่บ้าน ก�านัน หรือ 
นายอ�าเภอ กรณีเสียชีวิตที่บ้าน 2 ชุด
หมายเหตุ :  เซ็นรับรองส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ (เอกสาร 
2 ชุดนี้ส�าหรับส่งบริษัทประกัน)

การขอรบัเงนิสนิไหมทดแทน กรณเีสยีชีวติจากอบุตัเิหตุ 
เอกสารประกอบดังนี้
  ส�าเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด
  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 2  ชุด
  ส�าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2 ชุด
  บันทึกประจ�าวันต�ารวจ 2 ชุด
  รายงานการชันสูตรพลิกศพ 2 ชุด
หมายเหตุ :  เซน็รับรองส�าเนาถูกต้องทกุฉบบั  (เอกสาร 
2 ชุดนี้ส�าหรับส่งบริษัทประกัน)

เกี่ยวกับการเรียกร้อง
สินไหมทดแทน    
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 เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการประหยดัอดออม การด�าเนนิชวีติ 
สูเ่ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิลดค่าใช้จ่ายทีฟุ่่มเฟือย 
ส�าหรบัการด�ารงชพี สูว่ถิชีีวติแห่งความสขุพอเพยีงอย่างยัง่ยนื 
ลดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง (ประหยัดค่าไฟฟ้า ค่าน�้ามัน) 
ละอบายมุขด้วยชีวิตพอเพียง (ค่าบุหรี่ ค่าสุรา ค่าหวย) 
เลิกตามกระแสนิยมด้วยชีวิตพอเพียง (โทรศัพท์ เสื้อผ้า 
กระเป๋า เครื่องส�าอาง) ลดน�้าหนัก รักษาสุขภาพด้วยชีวิต 
พอเพียง (ค่าขนม อาหาร งานเลี้ยงสังสรรค์)
	 เงื่อนไขการเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
  ฝากข้ันต�่าเดือนละ 100 บาท ไม่เกินเดือนละ 
10,000 บาท

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ลดโลกร้อน..ละอบายมุข..เลิกตามกระแสนิยม

 เพียงสมาชิกแจ้งเบอร์มือถือกับสหกรณ์ ชีวิต 
ของคุณก็จะง ่ายและสะดวกรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง 
กับ SMS ONLINE ตอบรับทุกความต้องการของชีวิต 
ให้เราได้ติดต่อคุณได้อย่างไม่พลาด 
แน่นอนในทกุไลฟ์สไตล์ในการธรุกรรม
ของคุณจะง่าย และสะดวกขึ้นอย่าง
ลงตัว
 เมื่อ...คุณได้รับอนุมัติเงินกู ้ 
สามัญ เงินกู้พิเศษ

บริการแจ้ง SMS ให้กับสมาชิก 
สะดวก รวดเร็วกับการท�าธุรกรรม

  ฝากครบ 6 เดือน ลุ ้นรับรางวัล 5 หมื่นบาท  
ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ์) ของทุกปี 
และวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์)  
เงินรางวัลน�าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ส�าหรับ
รางวัลมีดังนี้
  รางวลัที ่1 เงนิฝากจ�านวน 10,000 บาท (1 รางวลั)
  รางวลัที ่2 เงนิฝากจ�านวน 5,000 บาท (2 รางวลั)
  รางวลัที ่3 เงนิฝากจ�านวน 1,000 บาท (30 รางวลั)
  การถอนเงินต้องถอนพร้อมปิดบัญชีและเปิดใหม่
ได้อีก 1 ครั้ง
  เงินฝากรายเดือนดอกเบี้ยสูงถึง 4.25%

 เมื่อ...คุณลงลายมือชื่อเป็นผู้ค�้าประกันให้สมาชิก                  
 เมื่อ...คุณได้รับทุนสวัสดิการประเภทต่าง ๆ 
 เมื่อ...คุณได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจ�าปี
 เมื่อ...คุณถอนเงินจากบัญชีขั้นต�่า 3,000 บ.
 เมือ่...สหกรณ์แจ้งข่าวสารใหม่ ๆ  ให้คณุรบัทราบฯ ลฯ  
 และไม่ต ้องแปลกใจข้อความท่ีผู ้ส ่งใช ้ ช่ือว ่า 
Forest_COOP หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด เป็นผู้ส่งเองคะ
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สะดวก รับเงินง่าย ด้วยบัตร 
ATM Click CO-OP CARD

 สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบัตร ATM Click CO-OP  
Card ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ที่มีสิทธิพิเศษ 
ท่ีมากกว่าบัตร ATM ทั่วไป ท�าธุรกรรมได้หลากหลาย  
ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองทุกความต้องการ
ของสมาชิกได้อย่างครบวงจร สามารถใช้บัตร Click CO-OP  
กดรับเงินได้ที่ตู้ ATM รีบสมัครเลยคะ

การสมัครท�าบัตร Click Co-op Card
 1. สมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ 
 2. สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์ม ค�าขอใช้บริการบัตร ATM Click CO-OP Card ได้จาก
เวบ็ไซต์สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ (หวัข้อ 3.1) ส่งไปรษณย์ี
มายังสหกรณ์

เอกสารแนบ
 1. ส�าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 2. ส�าเนาหน้าสมดุบัญชขีองสหกรณ์ท่ีต้องการใช้ถอน
กับบัตรสหกรณ์เอทีเอ็มทุกบัญชี 1 ชุด

การรับบัตร Click Co-op Card
 1. รับได้ที่ส�านักงานสหกรณ์
 2. สหกรณ์จัดส่งทางไปรษณีย์ ถึงสมาชิกตามที่อยู่ 
ที่ระบุในใบสมัคร

การเปิดใช้บริการ
 1. แจ้งขอเปิดใช้บริการที่ส�านักงานสหกรณ์
 2. แจ้งขอเปิดใช้บริการทางโทรศัพท์ Call Center 
เบอร์ 0-2579-7070

สมาชิกมีบัตร
ATM Click CO-OP Card 
แล้วหรือยัง...

 3. แจ้งขอเปิดใช้บริการทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
Coop Phone โดยท�าตามขั้นตอนดังนี้
  1) โทร. 0-2579-8899
  2) กดเลขที่สมาชิกตามด้วยเครื่องหมาย # และ
ยืนยันเลขที่สมาชิก กด #
  3) กดรหัสผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติ Co-op 
Phone (รหัส 4 หลัก)
  4) กด 0 เปิดใช้บริการบัตร  Click Co-op Card
  5) กดเลขที่บัตร ATM ตามด้วยเครื่องหมาย #
  6) กด เลขท่ีบตัรประชาชน ตามด้วยเคร่ืองหมาย  # 
  7) กดเลขที่บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ตามด้วย
เครื่องหมาย #

 ATM Click CO-OP Card เป็นบัตรเดียวที่ใช้ได ้
กับตู้ ATM หลายธนาคาร โดยที่ไม่ต้องท�าบัตรเพิ่ม เพียงแค่ 
มีบัญชีออมทรัพย ์ สินมัธยัสถ ์อยู ่กับสหกรณ์ ณ วันนี ้
สมาชิกสามารถท�ารายการถอนเงิน หรือ ถามยอดได้ที ่
ตู้ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด, ตู้ ATM  
ธนาคารกรุงไทย, ตู้ ATM ธนาคารอิสลาม, ตู้ ATM ธนาคาร
ออมสิน และตู้ ATM ในเครือข่าย ชอท. ซ่ึงในอนาคต 
จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 ส�าหรับสมาชิกท่านใด ที่ได้รับบัตร และ 
รหัส ATM แล้ว แต่ยังไม่ได้ท�าการเปิดใช้บริการ 
สามารถแจ้งเปิดใช้บริการได้ที่ สอ.ปม. หรือ ทาง  
Call Center โทร. 0-2579-7070 หรือทางระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP PHONE : 0-2579-8899
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 สมาชิกบางท่านยังสับสนกับการใช้รหัส ATM กับ รหัส CO-OP Phone โดยน�ารหัส CO-OP Phone ไปกดที่ตู้ ATM 
จึงท�าให้รหัสผ่านไม่ถูกต้อง และหากกดรหัส ATM ผิด 3 ครั้ง บัตรจะถูกอายัดทันที ทางสหกรณ์จึงขอแนะน�าการใช้รหัสทั้ง  
2 ประเภท และข้อสังเกตของรหัส เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้รหัสได้อย่างถูกต้องค่ะ

 ซองรหัสที่ใช้คู่กับบัตร ATM Click CO-OP Card ส�าหรับรหัสลับ ATM จะอยู่ภายในซองบรรจุรหัสประจ�าบัตร  
สมาชิก สามารถถอนเงนิได้ทีธ่นาคารกรงุไทย ธนาคารออมสนิ และธนาคารอสิลาม และการเปลีย่นรหสั ATM จะต้องเปลีย่นที่
ตู้ ATM สหกรณ์เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนที่ตู้ ATM ธนาคารอื่นๆได้ หากสมาชิกลืมรหัสผ่าน จะต้องท�าบัตร ATM ใหม่เท่านั้น 
และเสียค่าธรรมเนียมการท�าบัตรใหม่ 100 บาท

ซองรหัส ATM Click CO-OP Card

ความแตกต่าง 
การใช้รหัส
ระหว่าง รหัส ATM Click CO-OP Cardและ รหัส CO-OP Phone

 เป็นรหัสผ่านส�าหรับโทรเข้าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
CO-OP Phone 02-579-8899 ใช้ส�าหรับสอบถามข้อมูล 
ส่วนบุคคลของสมาชิก เช่น สอบถามจ�านวนหุ้น เงินฝาก  
สิทธิการกู้เงิน สิทธิการค�้าประกัน และการกู้ฉุกเฉิน เป็นต้น 
ซึ่งรหัส CO-OP Phone สมาชิกสามารถท�าการเปลี่ยนแปลง
รหัสผ่านได้ทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone  
02-579-8899 กด 9

ซองรหัส CO-OP Phone
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ผลการดำาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  31 พฤษภาคม 2560  30 เมษายน 2560

จ�านวนสมาชิก 13,183 13,188

จ�านวนสมาชิกสมทบ 17,935 17,841

สินทรัพย์รวม 16,467,507,487.47 16,211,146,237.69

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 167,647,218.95 187,079,949.96

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,156,822,396.82 1,163,792,619.00

เงินลงทุนระยะสั้น 512,673,000.00 593,213,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 150,451,079.05 150,581,741.86

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 86,546,634.39 81,021,912.57

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,753,363,017.12 6,762,248,870.58

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 466,615,396.27 453,775,016.59

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 954,471,224.82 954,865,026.18

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 11,449,028.00 10,689,701.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 58,485,985.72 54,201,281.47

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 180,396,920.00 192,688,589.00

เงินลงทุนระยะยาว 5,888,595,294.05 5,519,209,811.01

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,844,621.64 4,844,621.64

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,574,584.86 70,574,584.86

ลูกหนี้ระยะสั้น 0.00 15,000.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,380,476.70 12,153,902.89

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,722,173,926.18 9,568,787,310.93

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,429,000,000.00 1,298,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,688,838,071.42 5,673,607,279.81

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 597,587,880.46 606,291,373.81

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,754,856,946.85 3,722,197,538.87

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 890,125,261.20 898,009,746.00

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 314,687,733.35 317,937,091.17

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 128,509,134.15 126,103,914.55

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,071,115.41 3,067,615.41

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,541,764,602.14 2,544,200,059.31

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 223,057,128.93 216,120,442.72

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,207,063,724.82 2,217,074,310.34

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 60,569,296.48 60,786,134.53

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 26,487,477.94 25,704,554.18

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 24,586,973.97 24,514,617.54

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 36,134,494.62 26,543,213.81

หนี้สินไม่หมุนเวียน 26,436,758.00 26,436,758.00

ทุนของสหกรณ์ 6,745,333,561.29 6,642,358,926.76

ทุนเรือนหุ้น 5,626,747,860.00 5,582,642,220.00

ทุนส�ารอง 533,787,333.42 533,787,333.42

ทุนสะสม 125,226,481.20 125,807,381.20

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 259,466,899.65 250,171,314.23

ก�าไรสุทธิ 200,104,987.02 149,950,677.91

รายได้ 318,039,525.46 244,052,512.46

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 205,732,315.81 161,883,257.45

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 13,050,244.16 9,684,247.02

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 65,247,127.10 38,623,266.60

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 31,443,437.74 31,443,437.74

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,566,400.65 2,418,303.65

ค่าใช้จ่าย 117,934,538.44 94,101,834.55

ดอกเบี้ยจ่าย 94,244,535.46 74,587,470.54

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 23,690,002.98 19,514,364.01

ก�าไรสุทธิ 200,104,987.02 149,950,677.91

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 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 5.00

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราช
บัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

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 5.55ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน10



 4)  ก�าหนดชื่อผู้ใช้ (User Name) โดยก�าหนดเป็น
ตัวเลข หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ จ�านวน 4-12 ตัวอักษร
 5)  ก�าหนดรหัสผ่าน (Password) โดยก�าหนด 
เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขผสมกัน จ�านวน 4-12 
ตัวอักษร

 6)  ระบบจะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว ้
กับทางสหกรณ์ หากข้อมูลถูกต้อง กด Ok ก็สามารถลง
ทะเบียนได้

 7)  จากนั้นระบบจะแจ้งว่า ท่านได้ท�าการสมัคร
สหกรณ์ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ค�าถาม  สมาชิกมีความประสงค์จะลงทะเบียน 
ในระบบสหกรณ ์ออนไลน ์ ท่ี เว็บไซต ์สหกรณ ์
www.025798899.com จะมีขั้นตอนในการลง
ทะเบียนอย่างไร
ตอบ 1)  ลงทะเบียนที่ www.025798899.com 
 2)  เลอืกรายการ “ลงทะเบียนใหม่ สหกรณ์ออนไลน์”

 3)  จากนั้นป ้อนข้อมูลเลขท่ีสมาชิก, เลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก และวัน เดือน ปีเกิด

    

 

    มุมนี้มีค�าตอบ มุมนี้มีค�ำตอบ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
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 วธิง่ีาย ๆ  ธรรมดาเหล่านี ้ทีเ่ป็นทัง้ “วคัซนี” ป้องกนั
ปัญหาทกุอย่าง และเป็นเหมอืน “ยาครอบจักรวาล” ส�าหรบั
หลายๆ ครอบครวั ทีก่�าลงัหนกัใจกบัพฤตกิรรมทีไ่ม่ถงึประสงค์
ของเด็ก ๆ  ในบ้าน และที่น่าสนใจมาก คือ พวกเรา “ทุกคน” 
สามารถท�ามันได้ตลอดเวลา ไม่ต้องอาศยัความสามารถพเิศษ
แต่อย่างใด แถมทุกวิธีการเหล่านี้ สามารถปรับความสัมพันธ์
พ่อแม่ลูก ให้ดีขึ้นได้จริง ๆ  เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
 1. กอดกนั พวกเราทุกคนต้อง “ฝึก” กอดลกูให้เป็น 
“นิสัย” ที่ต้องใช้ค�าว่าฝึก เพราะไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่กอดลูก
เป็น จงปลุกลูกทุกเช้าด้วยการกอด กอดกันก่อนไปโรงเรียน 

ปรับตัวเองเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง

ไปรับลูกก็กอดกัน สิ้นสุดวันส่งลูกเข้านอนด้วยการกอดกัน 
และอวยพรให้ลูกนอนหลับสบาย
 2. สร้างเสียงหัวเราะ ท�าบรรยากาศให้อบอวล
ไปด้วยเสียงหัวเราะ เล่าเรื่องตลก ท�าเสียงแปลก ๆ ให้มี
บรรยากาศที่สนุกสนาน
 3. หยุดใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ทุกอย่างเวลาอยู่กับ
ลูก ๆ วิธีนี้ “ง่ายที่สุด” ที่สามารถแสดงให้ลูกเห็นว่า เขามี
ความ “ส�าคัญกับพ่อแม่” ขนาดไหน
 4. ตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกพูด ท�าความเข้าใจสิ่งที่ลูกเล่า 
ถ้าลูกมีอะไรอยากระบาย แม้กระทั่งอยากร้องไห้กับพ่อแม่  
ขอให้ดีใจทีล่กูรูส้กึไว้ใจ เช่ือใจ ยอมเปิดเผย แค่เพยีงกอดลกูไว้ 
บอกลูกว่าพ่อแม่เข้าใจความรู้สึกเขา เท่านี้ท่านก็ได้ใจของลูก
ไปครอง
 5. ดืม่ด�า่ความสขุแบบ slow life ไปด้วยกนั ลองหา 
วันหยุด อากาศสบาย ปูเสือผื่นใหญ่ นอนดูดาว ดูท้องฟ้ายาม
ค�่าคืนพูดคุยแต่เรื่องที่มีความสุข เรื่องราวในวัยเด็กของลูก ๆ 
ภาพความทรงจ�าอย่างนี้ จะประทับใจลูกอย่างไม่มีวันลืม
 มาสร้างความสุขแบบปลอดค่าใช้จ่ายกัน แล้วคุณ 
จะรู้ว่า ความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อเลย แต่ผลที่ได้ รับรอง
คุ้มค่ามากมาย

“เงิน”
กับส่ิงที่ไม่ต้องใช้เงิน

ไม่สำาคัญ

 ในยามท่ีเศรษฐกิจผันผวน ข้าวของราคาแพงขึ้น ค้าขายก็ฝืดเคือง ยามนี้เป็น
สัญญาณเตือนว่า เราจะชะล่าใจไม่ได้ มิฉะนั้นการครองชีพของเราจะเกิดปัญหา สิ่งที่ 
เกิดขึ้นในด้านลบต่อเรานี้ เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายนอก นอกเหนือจากการควบคุมชองเรา สิ่งที่ท�าได้คือ ปรับเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ภายใต้
อ�านาจของเรา ได้แก่ หารายได้เพิ่ม ระมัดระวังค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
โดยไม่จ�าเป็น การด�ารงชีวิตท่ีดี และมีความสุข จ�าเป็นต้องมีการวางแผนท่ีดี ไม่ว่าจะ
เป็นการวางแผนด้านการเงิน ด้านสุขภาพ เราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้

โดย : ฮารูจู

เก็บมาฝาก
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 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 พลเอกสุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�าลายป่า 
โดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้อ�านวยการศูนย์ประสาน 
การปฏิบตัทิี ่4 กองอ�านวยการรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร ทหาร ต�ารวจ เข้าร่วมการประชมุ ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

การใช้อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำาลายป่า
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสอ.ปม.
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เยี่ยมชม
ดูงาน ระบบสารสนเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าปาง จ�ากัด

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายนิเวศย์ ตันตาปกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าปาง 
จ�ากดั น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี จ�านวน 17  ท่าน เยีย่มชมดูงานระบบสารสนเทศ และระบบต่างๆ ได้แก่ระบบหุน้และ
เงนิกู้ ระบบเงินฝาก ระบบบัญช ีระบบคอมพวิเตอร์ การจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชกิ รวมทัง้ระบบการตรวจสอบ เพือ่น�าไป
ปรบัปรงุพฒันางานและการใช้เทคโนโลย ีโดยมนีางสาวอารยา บญุยะศริินันท์ ประธานกรรมการด�าเนินการ  ให้การต้อนรับ  
ผู้จัดการฝ่ายแต่ละฝ่าย บรรยายสรุปภาพรวมของแต่ละฝ่าย
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 ค�าโบราณที่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ยังคงเป็นความจริงอยู่จนทุกวันนี้ แม้ว่าเทคนิควิทยาการทางการ
แพทย์พฒันาก้าวหน้าอย่างไม่หยดุนิง่ แต่กลบัพบว่าคนเราเจ็บป่วยง่ายกว่าทีเ่คย ทัง้นีเ้พราะเทคโนโลยที�าให้มนษุย์ห่างไกลไป

จากธรรมชาตนิัน่เอง  ทางทีดี่เราควรรกัษาสขุภาพกายและใจให้แขง็แรง เพราะ
อุบัติเหตุ คือเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และชีวิตของคนก็มักจะตั้งอยู่บน
ความไม่แน่นอนเสมอ  เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ป่าไม้	จ�ากดั	ได้เลง็เหน็ถงึหลกัประกนัความมัน่คงในการด�าเนนิชีวติของสมาชิก	
และครอบครัว		จึงได้ปรับเพิ่มเบี้ยประกันชีวิต	เฉพาะสมาชิกที่มีหนี้สามัญทุก
ประเภทรวมเกนิกว่า	1,500,000	บาท	ขึน้ไป	และท�าเบีย้ประกนัชวีติ	900	บาท	
หากสมาชิกประสงค์จะยื่นกู้เงินสามัญ	 สามารถปรับเบี้ยประกันชีวิตได้ตาม

วงเงินกู้	 (ตามตารางด้านล่าง)	 	พร้อมแนบสัญญาเงินกู้ได้เลย	โดยไม่ต้องรอประกันตอบรับ	เพื่อเป็นหลักประกัน	สร้างความ
มั่นคงให้กับครอบครัว	และเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกที่ได้เลือกท�าประกันชีวิตในวงเงินคุ้มครองที่มากขึ้น	
 โดยสหกรณ์ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การท�าประกันชีวิตกลุ่มตามวงเงินกู้ของสมาชิกดังนี้

อัตราเบี้ยประกันและวงเงินคุ้มครอง 

หนี้เงินกู้สามัญ  เบี้ยประกัน เสียชีวิตทั่วไป เสียชีวิตอุบัติเหตุ

100,001 – 500,000 270 500,000         1,000,000

500,001 – 800,000 470 800,000 1,600,000

800,001 – 900,000 540 900,000 1,800,000

900,001 – 1,000,000 600 1,000,000 2,000,000

1,000,001 – 1,500,000 900 1,500,000 3,000,000

1,500,001 – 1,600,000 960 1,600,000 3,200,000

1,600,001 – 1,700,000 1,020 1,700,000 3,400,000

1,700,001 – 1,800,000 1,080 1,800,000 3,600,000

 1,800,001 – 1,900,000 1,140 1,900,000 3,800,000

1,900,001 – 2,000,000 1,200 2,000,000 4,000,000

 และสหกรณ์เห็นว่าเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการขอกู้เงินสามัญ หากในอนาคตท่านอาจมีความจ�าเป็นต้อง 
ขอกู้เงินกับสหกรณ์	 เมื่อท่านสมาชิกประสงค์จะยื่นขอกู้เงินสามัญทุกประเภทวงเงินกู้รวมแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ข้างต้น	 เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก เป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงให้ชีวิต โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม
ใบค�าขอเอาประกันชีวิต	 พร้อมแนบส�าเนาบัตรประชาชน	 จ�านวน	 1	 ฉบับ	 ส่งถึงสหกรณ์	 	 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.025798899.com	หัวข้อ	7.1

เฉพาะสมาชิก
ที่มีหนี้สามัญ
ทุกประเภท
รวมเกินกว่า 

1,500,000 บาท
ขึ้นไป

สมาชิกที่มีหนี้สามัญทุกประเภทรวมเกินกว่า 1,500,000 บาทขึ้นไป
และทำาเบี้ยประกันชีวิต 900 บาท แล้วประสงค์จะยื่นกู้เงินสามัญ 
สามารถปรับเบี้ยประกันชีวิตได้ พร้อมแนบสัญญาเงินกู้ได้เลย 

โดยไม่ต้องรอประกันตอบรับ โดย : แว่นขยาย
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900

www.025798899.com โทร 0-2579-7070

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร. 0 2903 8257-9

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

 ในการใช้ชีวิตมีหลายด้าน การงาน ครอบครัว 
สังคม เป็นต้น มีบางครั้งที่ชีวิตอาจยุ่งเหยิง จิตใจอาจว้าวุ่น 
ไม่สงบ แต่ในขณะเดียวกันต้องไปท�าหน้าท่ีในสังคมไม่ให้ 
ขาดตกบกพร่อง
 เทคนิคที่บางคนอาจใช้ได้ผลคือ การเก็บส่ิงท่ีเป็น 

ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

เก่าๆ ที่ท�าให้เจ็บปวด เป็นแผล คิดทีไรก็เจ็บ ภาพน้ันกลับ
มาท�าร้ายจิตใจตนเองทุกที เป็น PTSD (post traumatic 
stress disorder) ให้จินตนาการถึงลิ้นชักที่มันแข็งแรง 
มั่นคง ใบใหญ่พอท่ีจะจุเร่ืองราวต่างๆได้ (อาจสมมุติว่า
เป็นวีดีโอ)ใส่ภาพนั้นลงไปเก็บไว้ในลิ้นชักใบนั้น ล็อกไว้ 
แน่นหนา เก็บกุญแจไว้เอง
 อาจเปิดเอามาปัดฝุ ่นได้เมื่อใจพร้อมและอยาก 
เปิดมันออกมาดู เมื่อดูเสร็จแล้วปิดล็อกใหม่ เมื่อเวลาที ่
เปิดแต่ละครัง้จติใจจะกล้าแขง็แกร่งขึน้ หรอืบางคนอาจเลือก 
ที่จะไม่เปิดเลยก็ได้
 เมื่อเวลาผ่านไป คนเราย่อมเติบโต เก็บความเหนื่อย
ล้าไว้ลิ้นชักให้ความรักขับเคลื่อนตนเองไปข้างหน้า รักตนเอง  
รักคนรอบข้าง สร้างสิ่งดีงาม

เดินด้วยความหวัง  เก็บความหลังไว้ลิ้นชัก 
“The show must go on”  ชีวิตต้องก้าวต่อไป
 จงอยู่กับ  ปัจจุบัน  ในวันนี้ กับสิ่งมี  สิ่งที่เป็น  อย่างเห็นค่า
อดีต  ผ่านเลยไป  ไม่ย้อนมา  ภาพต่อหน้า  จริงแท้  ความแน่นอน
 อนาคต  เป็นอย่างไร  เราไม่รู้ สติอยู่  กับสิ่งดี  วันนี้ก่อน
ใช้ชีวิต  กลมกลืนไป  ได้ทุกตอน  ถือค�าสอน  ไม่ยึดติด  คิดกังวล
 ลมหายใจ  เข้าออกนี้  ที่ยังอยู่ บอกให้รู้  เนื้อความ  ตามเหตุผล
ว่าเรายัง  มีค่า  ว่าเป็นคน   มีตัวตน  อยู่ได้  ให้ดูแล
 ตระหนักรู้  อะไร  ก็ไม่เที่ยง เรามีเพียง  สิ่งนี้  ที่อยู่แน่
ทุกทุกอย่าง  แปรปรวน  ล้วนผันแปร ขอเพียงแค่  ก�าหนดใจ  ให้นิ่งเอย

กังวลใจไว้ในลิ้นชัก เก็บเรื่องราว 
ที่ ไม ่ เ ก่ียวข ้องกับงานไว ้ก ่อน 
เก็บความขุ่นมัว อารมณ์ท่ีไม่พึง 
ประสงค ์ ไว ้ ในลิ้ นชักที่ มั่ นคง 
แข็งแรง ปิดลิ้นชักไว้ ใส่กุญแจ
แน่นหนา หันมาใส่ใจกับงานกับ
สิง่ทีต้่องรบัผดิชอบกบัสิง่แวดล้อม
ที่เป็นปัจจุบัน ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด
 ในผู้ที่ประสบภัยร้ายแรง 
เช่น เจอสึนามิ น�้าท่วม ไฟไหม้ 
โดนท�าร้าย อกหัก เป็นต้น ภาพ
อาจติดตา เมื่อยามที่คิดเห็นภาพ

ลิ้นชัก
ใจ

ท้ายเล่ม


