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ขอจงเสด็จ
	 การเสด็จสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ได้น�าความ
เศร้าโศกเสียใจแก่บรรดา
พสกนิกรชาวไทยทั้ง
ประเทศ	นับเป็น
ความสูญเสีย
อันยิ่งใหญ่ที่สุด
ของประเทศชาติ
และประชาชน
เนื่องจากพระองค์ทรงเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งประเทศ	 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์	 ผู ้ทรงพระคุณ 
อันประเสริฐ	และทรงเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย
	 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น	
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกถึง	 70	 ปี	 ทรงครองเสด็จ
พระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วประเทศ	 แม้แต่ในท้องถิ่นทุรกันดาร 
ในชนบท	 เพื่อทรงรับทราบปัญหา	 และทรงช่วยเหลือประชาชนในการแก้ปัญหา	 
ก่อให้เกิดโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชด�าริมากมาย		
	 พระองค์ทรงยดึมัน่	ในพระปฐมบรมราชโองการทีว่่า	“เราจะครองแผ่นดนิ
โดยธรรม	เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”	ทรงศึกษาปัญหาการท�ามาหากิน
ของประชาชน	โดยเฉพาะการเกษตร	ซึ่งเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่	และพัฒนามา
เป็นหลักเศรษฐกจิพอเพียง	อนัได้แก่ความพอม	ีพอกนิและพึง่ตนเองได้	เป็นทฤษฎี
ที่ประชาชนน้อมน�ามาเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไป

สู่สวรรคาลัย
CR:ไทยรัฐ
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	 	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	28	กันยายน	2560	นางสาวอารยา	บุญยะศิรินันท์		
ประธานกรรมการด�าเนินการ	และคณะกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	
จ�ากดั	มอบดอกไม้จนัทน์	ให้แก่	คณุสภุาวด	ีวฒันกมล	รกัษาการแทนผูอ้�านวยการ 
ส�านักพัฒนาสังคม	 กรุงเทพมหานคร	 ส�าหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 โดยมี	 
นางชตุมิา	ประสาร	มาสอนการท�าดอกไม้จนัทน์	ให้แก่	สมาชกิและสมาชกิสมทบ		
ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี	 ร่วมใจกันท�าดอกไม้จันทน์เพื่อแสดง 
ความจงรักภักดี	และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สอ.ปม.ส่งมอบดอกไม้จันทน์
เพ่ือทูลเกล้าถวายพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบ
ประชาธิปไตยเคยทรงมีพระราชด�ารัสในท�านองว ่า	 
ในการปฏิบัติพระราชกิจทุกประการ	 พระองค์ทรงยึดมั่น 
ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พระบรมราชโองการ
ทุกอย่าง	 ต้องมีผู ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ	 
และทรงปฏบัิตพิระราชกรณยีกจิทกุประการ	เพือ่ประโยชน์
ของประชาชน

	 	 ด้วยอานุภาพแห่งพระราชกุศลผลบุญเป็นอเนกอนันต	์
ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	
ได้ทรงบ�าเพ็ญมาเป็นเวลายาวนาน	 รวมท้ังผลบุญกุศลอันเกิดจาก
การทีพ่ระองค์ทรงทะนบุ�ารงุพระพทุธศาสนา	ในฐานะองค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก	ด้วยอานุภาพแห่งคุณงามความดีทั้งปวง	ที่พระองค์
ทรงปฏิบัติ	 และด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลที่พสกนิกรทั่วประเทศ
บ�าเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล	 ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย	 
ในสัมปรายภพ.
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	 วันที่	28	กันยายน	ของทุกปี	ถือเป็นวันครบรอบการ
ก่อตั้งสหกรณ์	และในปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	
ครบรอบ	39	ปี	โดยได้รับเกียรติจากนายธัญญา	เนติธรรมกุล 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ร่วมกับ
สมาชิก	คณะกรรมการ	และเจ้าหน้าที่	สอ.ปม.	ถวายสักการะ 
พระพทุธพระไตรสสตวรรษานสุรณ์	พระพรหมและพระบรมรปู 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

รัชกาลที่	 5	 จากน้ันมีพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ	 และพิธีมอบทุน 
การศึกษาให้สถาบันศึกษารอบข้างกรมป่าไม้	 ให้แก่	 โรงเรียน 
สารวิทยา	 โรงเรียนบางบัว	 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ทั้งนี้	 สอ.ปม.	 ได้มอบเงินทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก 
เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์	 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 
2,316,600	 บาท	 (สองล ้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพัน 
หกร้อยบาทถ้วน)	 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย  ์
สินมธัยสัถ์	และจับรางวลับญัชเีงินฝากออมทรัพย์ชวีติพอเพยีง	
จ�านวน	33	รางวัล

พิธีท�าบุญครบรอบ 39 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์
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รายชื่อผู้โชคดีจับรางวัล บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จ�านวน 33 รางวัล
สอ.ปม. โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

สอ.ปม. ร่วมเคารพธงชาติ 
เวลา 8.00 น. เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี 
ธงชาติไทย ณ บริเวณลาน
หน้าเสาธงกรมป่าไม้

รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท จ�านวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 1 เลขที่
สมาชิก ชื่อ- สกุล จ�านวนเงิน 

(บาท)
1. 4591 นายกิตติ	เด็ดขาด 10,000

รางวัลที่ 2 เงินฝาก 5,000 จ�านวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2 เลขที่
สมาชิก ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

(บาท)
1. 18010 นางเนตรนภา		เย็นใจ 5,000
2. 504781 น.ส.วิภาพรรณ		ทองระย้า 5,000

รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 จ�านวน 30 รางวัล

รางวัลที่ 3 เลขที่
สมาชิก ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

(บาท)
1. 15863 นายจ�ารูญ		ศรีเชียงสา 1,000
2. 10254 นายวาลี		พ่วงพี 1,000
3. 16710 นายวันชัย		มาตุภูมานนท์ 1,000
4. 18858 นายศิริวัฒน์		จิตตนูนท์ 1,000
5. 13249 นายนพดล		บุญเกาะ 1,000
6. 19527 น.ส.วิลาวัลย์		ธเนศมณีรัตน์ 1,000
7. 15823 นายอรุณ		เกปัน 1,000
8. 16321 น.ส.ยุวพร		โสภาพ 1,000

9. 19466 นางนิศารัตน์		กิจทรัพย์ทวี 1,000
10. 9149 นายวีระยุทธ		วรรณเลิศสกุล 1,000
11. 10458 นายเอนก		ลิ้มประเสริฐ 1,000
12. 513769 นายสุจินต์		รัตนวิชัย 1,000
13. 4136 นายสุจินต์		ขันติสมบูรณ์ 1,000
14. 5257 นายภัทรเรนทร์		ประสิทธิกุล 1,000
15. 18042 น.ส.ปิยนุช		วันรัตน์ 1,000
16. 17340 น.ส.ฝนทอง		แซ่เล้า 1,000
17. 362 นายจงเจริญ		กิจส�าราญกุล 1,000
18. 18205 น.ส.ชลลดา		ข�าพะเนาว์ 1,000
19. 17962 นายสากล		ฐินะกุล 1,000
20. 17110 นางแก้วภวิกา		รัตนจันทร์ 1,000
21. 504555 นางวันดี		นพแก้ว 1,000
22. 925 นางธนันท์รัฐ		พรหมจิระประวัติ 1,000
23. 6607 นางรัตนา		บุญรอด 1,000
24. 513520 นายชิดพงษ์		บุญโยธา 1,000
25. 9694 นายสมบูรณ์		รัตนะชีวะกุล 1,000
26. 6629 นายจรัล		สิทธิ 1,000
27. 16478 นายณัฐภูมิ		อมรโชติ 1,000
28. 11567 นางนิโลบล		ศรีสุวรรณ 1,000
29. 1321 นายสมชาติ		วรภัทรหิรัญมาศ 1,000
30. 514326 นายนิธิศ					ผดุงการ 1,000

กิจกรรมเดือนแห่งการออม
	 ในปีนี้สอ.ปม.	 ได้จัดโครงการ	 “เดือนแห่งการออม”	 ตั้งแต่วันที่	 
28	 กันยายน	 –	 31	 ตุลาคม	 2560	 	 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ	 
เหน็คุณค่าของการออมตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยสมาชกิและสมาชิกสมทบ	
ให้ความสนใจและร่วมกจิกรรมน�ากระปกุออมสนิเก่ามาแลกกระปกุออมสินใหม่	
	 ซ่ึงสมาชิกและสมาชิกสมทบ	 ได้ร่วมลุ้นรางวัลตามกิจกรรมเดือน 
แห่งการออม	ส�าหรบัรายชือ่ผูโ้ชคดี	สอ.ปม.	จะประกาศให้ทราบในวารสารเดอืน
พฤศจิกายนค่ะ
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	 เมื่อวันจันทร์ที่	 18	 กันยายน	 2560	 สหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 โดยนายวิฑูรย์	 ไชยเพ่ิม	 

	 เมื่อวันจันทร์ที่	2	ตุลาคม	2560	กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	ครบรอบ	15	ปี	ประจ�าปี	 2560	สหกรณ์ 
ออมทรัพย ์กรมป ่าไม ้ 	 จ� ากัด	 โดยนายวิชิต	 สนธิวณิช 
รองประธานกรรมการ	และคณะกรรมการ	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	
ร่วมพธิตีกับาตรพระสงฆ์	และวางพวงมาลาเพือ่สดดุวีรีชนป่าไม้		
ร�าลกึถงึคณุความด	ีตลอดจนความเสยีสละของเหล่าวรีชนป่าไม้
ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา 
กรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลากรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปี

รองประธานกรรมการ	 และ 
คณะกรรมการ	 พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าท่ี	 ร่วมพิธีตักบาตร 
พระสงฆ์	 และวางพวงมาลา	
เนื่องในโอกาสกรมป ่าไม ้	 
ครบรอบ	121	ปี
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รวมจ่ายทุน 1,589,300 บาท
ประกาศผลทุนการศึกษาบุตรปี 2560

	 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด 
ลงวันท่ี	 1	 พฤษภาคม	 2560	 เรื่อง	 การให้ทุนการศึกษา 
บุตรสมาชิก	 ประจ�าปี	 2560	 โดยก�าหนดให้ส่งใบสมัคร
ตั้งแต่วันท่ี	 1	 พฤษภาคม	 2560	 ถึงวันท่ี	 25	 สิงหาคม	
2560	 นั้น	 บัดนี้	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 
ได้พจิารณาผูม้สีทิธิร์บัทนุการศึกษาในปี	2560	เสรจ็สิน้แล้ว 
จึงขอประกาศรายชือ่ผูท้ีไ่ด้รบัทนุการศึกษา	จ�านวน	1,790	ราย 
รวมจ�านวนเงนิทัง้สิน้	1,589,300.00	บาท	(หน่ึงล้านห้าแสน 
แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)	 โดยมีรายละเอียด	
ดังนี้	
	 1.	 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา	 มอบให้กับบุตร
สมาชกิทกุคนทีส่่งใบสมคัรขอรบัทนุการศกึษาทกุระดบัช้ัน 
การศึกษา	 ตั้งแต่ระดับอนุบาล	 –	 ปริญญาตรี	 และบุตร
สมาชิกผู้ที่ขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้
รับทุนเรียนดี	 จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน	 ทุนละ	
600	บาท	มีผู้ได้รับทุน	1,488	ราย	รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	
892,800	บาท
	 2.	 ทุนประเภทเรียนดี	 มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส่ง
ใบสมัครขอรับทุนและมีผลการเรียนสูงสุดของปีการศึกษา	
2559	 แต่เนื่องจากในบางระดับการศึกษามีบุตรสมาชิก
ที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยระดับ	 4.00	 เกินจ�านวนทุน
ที่สหกรณ์ก�าหนด	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับ
บุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี	สหกรณ์จึงมอบทุนเรียนดีให้
กับบุตรสมาชิกที่มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับ	4.00	ทุกคน
	 	 2.1	 ระดับประถมศึกษา	 (ป.1-ป.6)	 ทุนละ	
2,000	บาท	มีผู้ได้รับทุน	166	ราย	รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	
332,000	บาท
	 	 	 -	 ระดับประถมศึกษา	 ป.1	 มีผู้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	30	ราย	ผูท้ีไ่ด้รบัทนุเรยีนด	ี	มคีะแนน
เฉลี่ยระดับ	4.00		จ�านวน	30	ราย	
	 	 	 -	 ระดับประถมศึกษา	 ป.2	 มีผู้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	41	ราย	ผูท้ีไ่ด้รบัทนุ	เรยีนด	ีมคีะแนน
เฉลี่ยระดับ		4.00		จ�านวน	41	ราย
	 	 	 -	 ระดับประถมศึกษา	 ป.3	 มีผู้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	22	ราย	ผูท้ีไ่ด้รบัทนุเรยีนด	ีมคีะแนน
เฉลี่ยระดับ	4.00	จ�านวน	22	ราย
	 	 	 -	 ระดับประถมศึกษา	 ป.4	 มีผู้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	24	ราย	ผูท้ีไ่ด้รบัทนุ	เรยีนด	ีมคีะแนน
เฉลี่ยระดับ	4.00		จ�านวน	24	ราย
	 	 	 -	 ระดับประถมศึกษา	 ป.5	 มีผู้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	25	ราย	ผูท้ีไ่ด้รบัทนุเรยีนด	ีมคีะแนน
เฉลี่ยระดับ		4.00		จ�านวน	25	ราย

	 	 	 -	 ระดับประถมศึกษา	ป.6	 	 มีผู้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	24	ราย	ผูท้ีไ่ด้รบัทนุเรยีนดี	มคีะแนน
เฉลี่ยระดับ		4.00		จ�านวน	24	ราย
	 	 2.2	 ระดับมัธยมศึกษา	 (ม.1	 –	 ม.6)	 ทุนละ	
2,500	 บาท	 มีผู้ได้รับทุน	 63	 ราย	 รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	
157,500	บาท
	 	 	 -	 ระดับมัธยมศึกษา	 ม.1	 มีผู ้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	10	ราย		ผูท้ีไ่ด้รบัทนุเรยีนด	ีมคีะแนน
เฉลี่ยระดับ	3.91	-	4.00		จ�านวน	10	ราย	
	 	 	 -	 ระดับมัธยมศึกษา	 ม.2	 มีผู ้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	18	ราย		ผูท้ีไ่ด้รบัทนุเรยีนด	ีมคีะแนน
เฉลี่ยระดับ	3.98	-	4.00		จ�านวน	10	ราย
	 	 	 -	 ระดับมัธยมศึกษา	 ม.3	 มีผู ้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	19	ราย	ผูท้ีไ่ด้รบัทนุเรยีนดี	มคีะแนน
เฉลี่ยระดับ	3.98	-	4.00		จ�านวน	13	ราย
	 	 	 -	 ระดับมัธยมศึกษา	 ม.4	 มีผู ้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	11	ราย	ผูท้ีไ่ด้รบัทนุเรยีนดี	มคีะแนน
เฉลี่ยระดับ	3.95	-	4.00	จ�านวน	10	ราย
	 	 	 -	 ระดับมัธยมศึกษา	 ม.5	 มีผู ้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	15	ราย	ผูท้ีไ่ด้รบัทนุเรยีนดี	มคีะแนน
เฉลี่ยระดับ		3.96	-	4.00	จ�านวน	10	ราย	
	 	 	 -	 ระดับมัธยมศึกษา	 ม.6	 มีผู ้ยื่นขอรับ 
ทนุการศกึษา	จ�านวน	10	ราย	ผูท้ีไ่ด้รบัทนุเรยีนดี	มคีะแนน
เฉลี่ยระดับ	3.91	-	4.00	จ�านวน	10	ราย		
	 	 2.3	 ระดบัอาชวีศึกษา	(ปวช.	1-3)	ทนุละ	2,500	
บาท	มีผู้ได้รับทุน	13	ราย	รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	32,500	
บาท
	 	 	 -	 ระดับอาชีวศึกษา	(ปวช.1)	มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา	จ�านวน	2	ราย	ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี	มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ	3.65	–	3.81	จ�านวน	2	ราย
	 	 	 -	 ระดับอาชีวศึกษา	(ปวช.2)	มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา	จ�านวน	6	ราย	ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี	มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ	3.54	–	3.97	จ�านวน	6	ราย		
	 	 	 -	 ระดับอาชีวศึกษา	(ปวช.3)	มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา	จ�านวน	5	ราย	ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี	มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ	3.50	–	3.96	จ�านวน	5	ราย
	 	 2.4	 ระดับอาชีวศึกษา	 (ปวส.1	 –2)	 ทุนละ	
3,000	 บาท	 มีผู้ได้รับทุน	 5	 ราย	 รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	
15,000	บาท
	 	 	 -	 ระดับอาชีวศึกษา	(ปวส.1)	มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา	จ�านวน	3	ราย	ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี	มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ	3.50	–	3.64	จ�านวน	3	ราย		

	 	 	 -	 ระดับอาชีวศึกษา	(ปวส.2)	มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา	จ�านวน	2	ราย	ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี	มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ	3.76	–	3.94	จ�านวน	2	ราย
	 	 2.5	 ระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 ทุนละ	
3,500	 บาท	 มีผู้ได้รับทุน	 20	 ราย	 รวมจ�านวนเงินท้ังสิ้น	
70,000	บาท	
	 	 	 -	 ระดบัอดุมศึกษา	(ปรญิญาตรปีี	1)	มผีูย้ืน่ 
ขอรับทุนการศึกษา	จ�านวน	25	ราย	ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดีมี
คะแนนเฉลี่ยระดับ	3.92	–	4.00	จ�านวน	5	ราย
	 	 	 -	 ระดบัอดุมศึกษา	(ปรญิญาตรปีี	2)	มผีูย้ืน่ 
ขอรับทุนการศึกษา	จ�านวน	13	ราย	ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดีมี
คะแนนเฉลี่ยระดับ	3.79	–	4.00	จ�านวน	5	ราย	
	 	 	 -	 ระดบัอดุมศึกษา	(ปรญิญาตรปีี	3)	มผีูย้ืน่ 
ขอรับทุนการศึกษาจ�านวน	 19	 ราย	 ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดีมี
คะแนนเฉลี่ยระดับ	3.81	–	4.00	จ�านวน	5	ราย
	 	 	 -	 ระดบัอุดมศึกษา	(ปรญิญาตรปีี	4	ขึน้ไป) 
มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา	 จ�านวน	 22	 ราย	 ผู้ที่ได้รับทุน
เรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยระดับ	3.95	-	4.00	จ�านวน	5	ราย		
	 	 2.6	 ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม	มอบให้กับบุตร
สมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 (เกียรตินิยม)	 
ทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัปิรญิญาบตัร	ในปีการศึกษา	2559
   (1)	 เกียรตินยิมอนัดับ	1	ทนุละ	2,500	บาท	
มีผู้ได้รับทุน	9	ราย	รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	22,500	บาท
	 	 	 (2)	 เกยีรตนิยิมอันดบั	2	ทนุละ	1,500	บาท	
มีผู้ได้รับทุน	12	ราย	รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	18,000	บาท
	 3.	 ทนุประเภทส่งเสรมิการศึกษากรณพีเิศษ	มอบให้ 
กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ	หรือเป็น
เด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา	 ทั้งนี้	
โรงเรยีนและสถานศกึษาดงักล่าวต้องได้รบัการรบัรองจาก
กระทรวงศกึษาธกิาร	ทนุละ	3,500	บาท	มผีูไ้ด้รบัทุน	14	ราย 
รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น	49,000	บาท
	 จงึขอประกาศรายชือ่ผูท้ีไ่ด้รบัทนุการศกึษาบตุรให้
ทราบโดยทั่วกัน	ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ�าปี 2560
..............................................................

ประกาศ	ณ	วันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2560

(นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด
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สอ.ปม. จ่ายทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ
ให้กับ นายสมทรง มณฑลรัตน์ สมาชิกเลขที่ 18474

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ได้จ่ายทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพให้กับนายสมทรง	 
มณฑลรัตน์	สมาชิกเลขที่	18474	ซึ่งทุพพลภาพด้วยโรคประจ�าตัว	(เบาหวาน)	ถูกตัดขา	ทั้ง	2	ข้าง	เป็นเงินจ�านวน	48,000	บาท	
ทางสอ.ปม.	โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์เป็นรายเดือน	ๆ	ละ	4,000	บาท	จนกว่าจะครบจ�านวน

หลักเกณฑ์ในการขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ
 	 ทุพพลภาพ	 	 หมายความว่า	 สูญเสียตาข้างหนึ่งหรือ	 สูญเสียมือหนึ่งข้างหรือเท้าหนึ่งข้าง	 หรือสูญเสียการได้ยิน 
โดยสิ้นเชิงและไม่มีทางรักษาให้หายได้
 	 ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
สหกรณ์
 	 จ ่ายให ้สมาชิกที่ทุพพลภาพ	 ค�านวณตามอายุการ
เป็นสมาชิก	 ปีละ	 8,000	 บาท	 หากเศษของปีเกินกว่า	 6	 เดือน	 
ให้นับเป็น	1	ปี	ทั้งนี้ไม่เกิน	80,000	บาท	
 	 จ่ายเงนิสงเคราะห์เป็นรายเดอืน	ๆ 	ละ	4,000	บาท	จนกว่า
จะครบจ�านวน
 	 สมาชิกหรือทายาทหรือผู้รับโอนประโยชน์ท�าหนังสือแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบโดยเร็ว	พร้อมแสดงใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่น
อันเชื่อถือได้	

เอกสารการขอรับทุนสวัสดิการ
 	 ใบรับรองแพทย์
 	 รูปถ่ายของสมาชิกขณะทุพพลภาพ
 	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
 	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน

สอ.ปม.
เปลี่ยนแปลงที่อยู่
ในการส่งเอกสาร

ถึงสหกรณ์
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สอ.ปม. ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก/สมาชิกสมทบ

	 ด้วยคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้	จ�ากัด	ชุดที่	40	ได้มีการประชุม	ครั้งที่	11	เมื่อ 

วนัที	่29	กนัยายน	พ.ศ.	2560	มมีติเหน็ชอบยกเลกิประกาศ

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	เร่ือง	การก�าหนดอตัรา

ดอกเบีย้เงนิรบัฝาก	ฉบบัลงวนัที	่29	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2559	

และก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก	ดังนี้

	 1.	เงินรับฝากออมทรัพย์	ร้อยละ	3.00	ต่อปี

	 2.	เงนิรบัฝากออมทรพัย์พเิศษ	ร้อยละ	3.25	ต่อปี 

(จ�านวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	ตั้งแต่	1,000,000	บาท

ขึ้นไป	สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ทุกวันสิ้นเดือน)

	 3.	เงินรบัฝากออมทรพัย์เกษยีณเป่ียมสขุ	ร้อยละ	

4.00	ต่อปี

	 4.	เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์	 ร้อยละ	

3.00	ต่อปี

	 5.	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	 ร้อยละ	

4.25	ต่อปี

	 ทั้งน้ี	 ให้มีผลตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2560		

เป็นต้นไป

	 ด้วยคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์

กรมป่าไม้	จ�ากัด	ชุดที่	40	ได้มีการประชุม	ครั้งที่	11	เมื่อ 

วันท่ี	 29	 กันยายน	 พ.ศ.	 2560	 มีมติเห็นชอบประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 เร่ือง	 ก�าหนดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิกสมทบ	ดังนี้

	 1.	เงินรับฝากออมทรัพย์	ร้อยละ	3.00	ต่อปี

	 2.	เงนิรบัฝากออมทรพัย์พเิศษ	ร้อยละ	3.25	ต่อปี	

(จ�านวนเงินฝากออมทรัพย์พเิศษ				ต้ังแต่1,000,000	บาท

ขึ้นไป	สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ทุกวันสิ้นเดือน)

	 3.	เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์	 ร้อยละ	

3.00	ต่อปี

	 4.	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	 ร้อยละ	

4.25	ต่อปี

	 ทั้งนี้	 ให้มีผลตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2560		

เป็นต้นไป

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก
..............................................................

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิกสมทบ
..............................................................

เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2560

ประกาศ	ณ	วันที่		29	กันยายน	พ.ศ.	2560

(นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

ประกาศ	ณ	วันที่		29	กันยายน	พ.ศ.	2560

(นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด
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ผลการด�าเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  30 กันยายน 2560  31 สิงหาคม 2560

จ�านวนสมาชิก 13,206 13,170

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,220 18,116

สินทรัพย์รวม 16,969,717,327.39 17,086,210,084.09

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 221,286,325.14 237,643,969.51

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,073,716,659.21 1,128,104,575.70

เงินลงทุนระยะสั้น 500,828,558.90 511,297,827.70

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 152,472,527.93 155,162,712.04

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 100,964,831.39 97,573,355.13

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,740,471,056.99 6,752,219,697.98

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 501,731,019.97 500,147,401.02

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 955,176,522.81 950,051,874.63

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 13,554,169.50 12,553,680.75

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 63,226,997.72 64,974,576.11

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 490,813,586.00 530,119,143.75

เงินลงทุนระยะยาว 6,078,748,735.22 6,066,258,344.69

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 4,929,355.44 4,884,355.44

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,574,584.86 70,574,584.86

ลูกหนี้ระยะสั้น 150,000.00 312,500.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 881,787.23 4,140,875.70

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,844,638,044.83 10,067,491,676.33

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,352,000,000.00 1,626,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,836,964,733.11 5,809,382,848.12

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ 591,789,124.50 597,035,272.52

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 3,851,548,635.97 3,820,246,911.67

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 921,107,836.86 914,649,568.61

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์ 330,710,618.99 337,090,310.46

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 138,505,905.92 137,096,533.64

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,302,610.87 3,264,251.22

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,600,137,458.61 2,583,690,487.98

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	(สมาชิกสมทบ) 221,894,720.78 219,450,406.69

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ	(สมาชิกสมทบ) 2,253,849,730.45 2,243,762,752.34

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์	(สมาชิกสมทบ) 69,965,402.33 67,041,235.52

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	(สมาชิกสมทบ) 30,056,056.55 29,135,491.36

					-	เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 24,371,548.50 24,300,602.07

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 29,099,095.11 21,981,582.23

หนี้สินไม่หมุนเวียน 26,436,758.00 26,436,758.00

ทุนของสหกรณ์ 7,125,079,282.56 7,018,718,407.76

ทุนเรือนหุ้น 5,795,351,090.00 5,747,723,530.00

ทุนส�ารอง 533,813,917.91 533,813,917.91

ทุนสะสม 121,485,781.20 124,193,281.20

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 347,837,012.70 335,785,129.61

ก�าไรสุทธิ 326,591,480.75 277,202,549.04

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม  2560) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.00

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.00

ออมทรัพย์พิเศษ 3.25

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�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

รายได้ 588,079,781.39 510,904,320.42

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 381,838,440.20 338,441,798.22

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 28,841,196.16 21,294,468.23

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 142,725,601.71 116,632,026.48

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

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,231,105.58 3,092,589.75

ค่าใช้จ่าย 261,488,300.64 233,701,771.38

ดอกเบี้ยจ่าย 219,380,961.70 196,454,834.15

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 42,107,338.94 37,246,937.23

ก�าไรสุทธิ 326,591,480.75 277,202,549.04
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1. กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่
	 นายอภิสิท ธิ์ 	 ป ันแก ้วแสง	

ประธานกลุ ่มจังหวัดเชียงใหม ่	 จัด

กิจกรรมกลุ่มวันที่	 10	 มิถุนายน	 2560		

ณ	อุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์	มผีูเ้ข้า

ร่วมโครงการ	79	คน	โดยม	ี	นายศรสีวสัดิ	์

แก้วยัง	วทิยากรผูใ้ห้ความรู้	แก่สมาชกิใน

การอบรมสกรีนเสื้อยืด

3. กลุ่ม “ศูนย์ยม 4.0”
	 นายปรีชา	 เส ง่ียมวิบูล 

ประธานกลุ ่มศูนย ์ยม	 4.0	 จัด 

กจิกรรมกลุม่	“คนสหกรณ์กรมป่าไม้ 

หัวใจสีเขียว”	 วันที่	 17	 กรกฎาคม 

2560	ณ	ห้องประชมุศกึษาการพฒันา 

การอนรุกัษ์ต้นน�า้ลุม่น�า้ยม	จงัหวดัแพร่ 

มีผู ้เข้าร่วมโครงการ	 46	 คน	 โดย

มีนายชัยยันต ์	 ค�าป ้อ	 ประธาน 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก

รายงานผลกิจกรรมกลุ่มประจ�าปี 2560

2.  กลุ่มส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า
	 นายประสงค์โชติ	 ไพรวัลย์	 ประธานกลุ่มส�านักอนุรักษ์และจัดการ

ต้นน�้า	 จัดกิจกรรมกลุ่ม	 วันท่ี	 24	 มิถุนายน	 2560	 พาสมาชิกศึกษาดูงาน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ณ	 อ�าเภอ

ท่าใหม่	 จังหวัดจันทบุรี	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 58	 คน	 โดยมี	 นายประสงค์โชติ	 

ไพรวัลย์	 นางสาวสุวรรณา	 เทียนทอง	 และวิทยากรของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อ่าวคุ้งกระเบน	บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก

4. กลุม่จงัหวัดอุตรดิตถ์
	 นางสาวนุชนาถ	 จันทร์เพ็ง		

ผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดอุตรดิตถ์		

จัดกิจกรรมกลุ่ม	 “อุตรดิตถ์พบปะ

สังสรรค์สมาชิก”	 มีผู้เข้าร่วมโครง- 

การ	 146	 คน	 วันที่	 26	 กรกฎาคม	

2560	ณ	ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์		

โดยมี	นายสุภาพ	ค�าแฝง	กรรมการ

สอ.ปม.	 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่

สมาชิก

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 11



5. กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช
	 นายสรุชยั	อกัษรวงศ์	ประธานกลุม่จงัหวดันครศรีธรรมราช	จัดกจิกรรม 

กลุ่มสอนการจัดดอกไม้รูปแบบต่างๆ	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 81	 คน	 เมื่อวันที่ 

16	 สิงหาคม	 2560	 ณ	 ส�านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ที่	 5	 โดยมีนายพัฒนพร 

รินทจักร์	 เป็นวิทยากรในการสอนการจัดดอกไม้	 และนายสุเทพ	 บัวจันทร	์

กรรมการสอ.ปม.	เป็นวิทยากร	บรรยายเรื่องหลักการสหกรณ์

9. กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี
	 ก ลุ ่ ม จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร ์ ธ า นี	 

จัดกิจกรรมกลุ่ม	 จ�านวน	 5	 ครั้ง	 มีสมาชิก

และสมาชิกสมทบ	เข้าร่วมกจิกรรม	760	คน 

โดยมีนายสุภาพ	 ค�าแฝง	 เลขานุการกลุ่ม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เป็นวิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

ของสมาชิก

7. กลุ่มส่วนการเจ้าหน้าที่ ส�านักบริหารงานกลาง
	 นางสาวสายชล	 เอกะโยธิน	 จัดกิจกรรมกลุ่มทัศนศึกษาไหว้พระ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 16	 คน	 เมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม 

6. กลุ่มจังหวัดราชบุรี
	 นางนภาพร	ภูเ่กตุ	ประธาน 

กลุ่มจังหวัดราชบุรี	จัดกิจกรรมกลุ่ม 

อบรมการผลิตน�้ายาเอนกประสงค ์

เพื่อใช ้ในครัวเรือน	 มีผู ้ เข ้าร ่วม 

โครงการ	55	คน	เมือ่วนัที	่18	สงิหาคม 

2560	ณ	ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดล้อม	 โดยมีนายนิธิศ 

พูนเกต	 เป็นวิทยากรสาธิตขั้นตอน 

และวิธีการท�าน�้ายาเอนกประสงค์ 

นางนภาพร	 ภู ่เกตุ	 เป็นวิทยากร 

ให้ความรู้เร่ืองหลักการ	 อุดมการณ์ 

และสิทธิประโยชน์สหกรณ์

2560	ณ	วัดหัวหิน	และศึกษา 

ดู ง า น โ ค ร ง ก า ร ชั่ ง หั ว มั น	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยม ี

นางสาวสายชล	 เอกะโยธิน 

และนางสาวนววรรณ	 สุขฉาย ี

เป็นวทิยากรให้ความรูแ้ก่สมาชกิ

8. กลุ่มส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง
	 นางสาวมาลี	 ศรีรัตนธรรม	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง 

จดักจิกรรมกลุม่	โครงการพฒันาการท�างานเป็นทีมและความคดิเชงิบวก	มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ	26	คน	เมือ่วนัที	่21	กนัยายน	2560 

ณ	ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	โดยมีนายวิชิต	สนธิวณิช	รองประธานกรรมการ	เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่

สมาชิกเกี่ยวกับหลักการ	อุดมการณ์	ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์	และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่พึงได้รับจากสหกรณ์
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	 สอ.ปม.เห็นว ่า	 เพื่อลด
ค ว าม เ ส่ี ย ง ก า ร ช� า ร ะหนี้ ข อ ง
สมาชิกสมทบ	 กรณีผู ้ กู ้ ผิ ด นัด
ช�าระหนี้ 	 สอ.ปม.จึงก�าหนดให  ้
สมาชิกสมทบต้องท�าประกันภัย
ผู ้ ค�้ า ป ระ กัน เ งิ นกู ้ 	 กั บบริ ษั ท 
กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 
โดยผู ้กู ้ เป ็นผู ้ช� าระเบี้ยประกัน	 
เช่น	 จ�านวนเงินกู้	 100,000	 บาท	
เบี้ยประกัน	 600	 บาท	 ต่อปี	 เมื่อ
วงเงินกู้ลดลง	เบี้ยประกันก็จะลดลง 
ตามสัดส่วนจ�านวนเงินกู้คงเหลือ

การท�าประกันภัยผู้ค�้าประกัน สมาชิกสมทบ
เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
...................................................

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ	78(9)	และข้อ	106(10)	แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ที่ประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	 ชุดที่	 40	 ครั้งท่ี	 11	 เมื่อวันท่ี	 29	 กันยายน	พ.ศ.	 2560	 มีมติให้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ	พ.ศ.	 2559	 

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2560	ไว้ดังต่อไปนี้

	 	 ข้อ	 1	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	 “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ	 พ.ศ.	 2559	 

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2560”

	 	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	เป็นต้นไป

	 	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 12	 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ	 

พ.ศ.	2559	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 	 	 “ข้อ	12	การค�้าประกัน

	 	 	 	 	 (1)	 จ�านวนเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ	90	ของทุนเรือนหุ้น	ไม่ต้องมีหลักประกัน

	 	 	 	 	 (2)	 จ�านวนเงินกู้สามัญเกินกว่าร้อยละ	 90	 ของทุนเรือนหุ้นให้ผู้กู ้ท�าประกันภัยผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ 

ตามที่สหกรณ์ก�าหนด	 โดยต้องมีสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการค�้าประกันไม่น้อยกว่า	 2	 คน	 ทั้งน้ี	 ผู้ค�้าประกันคนหน่ึงจะค�้าประกัน 

ส�าหรับผู้กู้มากกว่า	8	คน	ในเวลาเดียวกันไม่ได้	โดยผู้ค�้าประกันต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจ�านวนเงินกู้ที่ตนได้ค�้าประกันไว้ทั้งหมด”

	 	 ข้อ	4	 ให้ประธานกรรมการด�าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ		ณ		วันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2560

(นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์)
ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากดั 

 

 

 

 

 

                                  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
                    จํากดั 
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ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือสัญญาค�้าประกันเงินกู้สามัญส�าหรับ
สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ (วันที่ 1 พ.ย. 60)

ยกเลิกแบบฟอร์มหนังสือสัญญาค�้าประกันเงินกู้สามัญ
ส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ

 
 

 

 
   เขียนที่......................................................... 

                                                                     วันที่......................................................................... 
  

 ขาพเจา................................................................................................................................................ผูคํ้าประกัน

อายุ............. ป   เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□ □   ปจจุบันอยูท่ี
บานเลขท่ี............................................................................................................................................................................. 
เลขที่สมาชิก...............................ตําแหนง...................................................... สังกัด............................................................. 
โทร.สํานักงาน............................................โทร.บาน.......................................โทร.มือถือ.....................................................

ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวกับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เพ่ือเปนหลักฐานดังนี้ 

ขอ1. ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................ผูกู เลขประจําตัวประชาชน

□ □□□□ □□□□□ □□ □   เลขที่สมาชิก..............................   ไดกูเงินจากสหกรณ
จํานวน ....................................บาท( .............................................................................. ) อัตราดอกเบีย้รอยละ...........ตอป  
ระยะเวลาผอนชําระ...............งวด ตามเลขที่สัญญา ......................................... ลงวันที่.................................. และผูกูไดรับ
เงินไปจากสหกรณโดยถูกตองครบถวนแลว ขาพเจาประสงคค้ําประกันหน้ีดังกลาวพรอมดอกเบ้ียและคาสินไหมทดแทน 
ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้น 

ขอ 2. ใหการค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับผูกพันขาพเจา และจะไมบอกเลิกสัญญาค้ําประกันจนกวาสหกรณจะไดรับชําระ
หน้ีตามสัญญากูเงินสามัญขางตนนี้ครบถวนแลว  ขาพเจายอมรับผูกพันวาการออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวา
เพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูกูที่ขาพเจาค้ําประกันรายนี้จะไดใหสมาชิกอื่น 
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา 

ขอ 3. ในกรณีที่ตองชําระหนี้แทนผูกู หลังจากสหกรณไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังขาพเจาแลว ขาพเจายินยอมให
หนวยงานที่มีหนาที่จายเงินใหแกขาพเจาดําเนินการหักเงินไดรายเดือน หรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพ่ือชําระหน้ี
เงินกูพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้น ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บ
ใหแกสหกรณ  

ขอ 4. กรณีสหกรณมีหนังสือบอกกลาวไปยังขาพเจา ใหสหกรณสงไปยังภูมิลําเนาของขาพเจาดังกลาวขางตน     
เวนแตขาพเจาจะไดแจงการยายท่ีอยูใหสหกรณทราบเปนหนังสือ 

ขอ 5. ขาพเจาขอรับรองวา ผูกูมีคุณสมบัติครบถวนในการเขารวมโครงการประกันภัยผูค้ําประกันเงินกู  

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันเงินกูน้ีแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอ
หนาพยาน 

           ลงลายมือช่ือ................................................................................ผูค้ําประกัน 

                      (....................................................................................) 
 

                                         ลงลายมือช่ือ................................................................................พยาน 

                                                      (............................................................................)                  
                                                     สมาชิกเลขที่............................................................   

 

                          สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
สญัญาคํ�าประกนัเงินกู้สามญัสาํหรบัสมาชิกสมทบที�เป็นพนักงานราชการ  
                       และใบแจ้งความประสงคเ์อาประกนัภยั 

เร่ิมใช 1 พฤศจิกายน 2560 

แบบฟอร์มเก่า แบบฟอร์มใหม่

แบบฟอร์มเก่า

ยกเลิกแบบฟอร์มใบกู้สมาชิกสมทบ วันที่ 1 ก.พ. 59

ให้ใช้ แบบฟอร์มใบกู้ วันที่ 1 พ.ย. 60
 

 
 

เขียนท่ี……………………………………................................. 
วันท่ี.................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
 
 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
คําขอกูและสัญญากูเงินสามัญ
สาํหรบัสมาชิกสมทบ  

เอกสารสาํหรบัการย่ืนกู้ 
รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ (1 ชุด) 

 1. ผูกู้้   - สลิปเงินเดือน   
            - สําเนาบัตรประชาชน   
            - สัญญาจาง   
            - ใบแจงความประสงคเอาประกันภัยผูค้ํา 
 ประกัน (บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด) 
 2. ผู้คํา้ประกนั  -  สําเนาบัตรประชาชน 
                     -  สัญญาจาง  
 3. หลกัประกนัสาํหรบัเงินกู้ 
     ผูคํ้าประกันไมนอยกวา 2 คน และผูค้ําประกันคน
หนึ่ง ๆ จะคํ้าประกันสําหรับผูกูไดไมเกิน 8 คน 
  

ความเห็นผูบังคับบัญชา   
(ยกเวนกรณีกูหุน) 

ขอรับรองวา ผูกูยังปฏิบัติราชการอยูจริง 
 

ลงช่ือ......................................................................... 
       (........................................................................) 
 ตําแหนง..................................................................... 
 วันท่ี........................................................................... 
 หมายเหต ุ ผูบังคับบัญชา  หมายถึง  
 1. หัวหนาฝาย หรือหัวหนาหนวยงานภาคสนามขึ้นไป หรือ 
 2. ขาราชการตั้งแตระดับชํานาญการหรือเทียบเทาขึ้นไป 

คณะกรรมการเงินกู้ (ผูใหกู) 

 อนุมัติ..........................................................................บาท 

  

 ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ 
 

 ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 
 

 ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

  
ข้อ 1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... อายุ................ป 

เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□ □ เลขท่ีสมาชิก.......................... 
ปจจุบันอยูท่ีบานเลขท่ี....................................................................................................................................................................................... 
เปนสมาชิกสมทบประเภท ο บุคคลในครอบครัวสมาชิก ο พนักงานราชการ   ο สมาชิกสมทบท่ีรับเงิน
คาตอบแทนหรือคาจางจากหนวยงานราชการ   ο สมาชิกสมทบท่ีเปนลูกจางชั่วคราวรายวนัหรือพนักงานจาง
เหมาบริการ  ตําแหนง.......................................................................บรรจุคร้ังแรกเมื่อวันท่ี ................................ 
เปนสมาชิกสมทบมาแลว.........ป อายุสญัญาจางคงเหลอื.......ป........ เดือน เงินเดือน/คาจาง...........................บาท 
คาครองชีพ...........................บาท สังกัด ............................................................................................................ 
โทร.สํานักงาน...........................................   โทร.บาน.................................   โทร.มือถือ................................... 

ข้อ 2. ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินจํานวน ..............................................................................บาท 
(........................................................................................................................................) โดยมีวัตถุประสงคนําเงินกูไปใชเพื่อ 
................................................................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 3. ขาพเจาตกลงชําระเงินตนและดอกเบ้ียแกสหกรณทุกเดือน จาํนวนงวดเดือน ดงัน้ี    
              จาํนวนงวดสงูสดุตามระเบียบสหกรณ์    
             จาํนวน...............งวด (กรณีระบุเกินงวดสงูสดุให้ถือจาํนวนงวดสงูสดุตามระเบียบสหกรณ์)       
ขาพเจาตกลงชําระเงินตนและดอกเบี้ยแกสหกรณทุกเดือน โดยเริ่มชําระงวดแรกภายใน  60 วันนับจากวันท่ีเร่ิม
สัญญาเงินกูโดยวิธีผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวดเทากันทุกๆ เดือนยกเวนงวดสุดทาย 

ข้อ 4.  ขาพเจายินยอมรับเงินกูตามจํานวนเงินท่ีสหกรณอนุมัติ และขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหนี้
เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ ภาระค้ําประกัน ดอกเบ้ียคางชําระ และการระดมหุนเพิ่ม ท่ีขาพเจาตองชําระตอสหกรณ 
และอ่ืน ๆ (ถามี) กอน และใหสหกรณจายเงินกูสวนท่ีเหลือโดยนําฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจาท่ีมี
อยูตอสหกรณ  หรือตามท่ีระบุไวในหลักเกณฑเงินกูสามัญประเภทนั้นๆ ท้ังนี้ ใหถือวาขาพเจาไดรับจํานวนเงินกู
ดังกลาวในขอ 2.ไปครบถวนแลว  

ข้อ 5. ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณคิดดอกเบ้ียเงินกูตามสัญญาน้ีในอัตรารอยละ............ตอป
ในกรณีท่ีสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย  ขาพเจายินยอมใหปรับเพิ่มหรือลดไดโดยไมตองแจงใหขาพเจา
ทราบ ในกรณีท่ีเงินกูประเภทใดท่ีกําหนดใหมีการรายงานผลการใชเงินกูและขาพเจาไมรายงานผลภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรือนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคท่ีแจงไว  ขาพเจายินยอมใหปรับเพิ่มดอกเบี้ยจากเดิมเปน
รอยละ15ตอป 
 ข้อ 6.  ขาพเจายินยอมใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีจายเงินใหแกขาพเจาดําเนินการหักเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทน  บําเหน็จ  บํานาญ หรือเงินได อ่ืนใดท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้เงินกูและดอกเบ้ีย 
คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนๆ ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บใหแกสหกรณตามกฎหมาย  

ข้อ 7.  ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับและระเบียบของสหกรณท่ีเกี่ยวของกับการกูเงินและใหถือวา
ขอบังคับและระเบียบดังกลาว รวมท้ังขอบังคับและระเบียบท่ีจะกําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมภายหลังเปนสวน
หน่ึงของสัญญานี้ หากขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับหรือระเบียบใหถือวาขาพเจาผิดสัญญา 

ข้อ 8.  กรณีขาพเจาผิดสัญญากูเงิน  ใหสหกรณมีสิทธิเรียกเงินกูดังกลาวคืนไดและใหสหกรณมีสิทธินํา
เงินคาหุน และเงินฝากของขาพเจาท่ีมีอยูตอสหกรณท้ังหมด เงินปนผลหรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิ
ไดรับจากสหกรณนํามาชําระหน้ีตามสัญญานี้จนครบถวน 

ข้อ 9. ในกรณีท่ีขาพเจาผิดสัญญากูเงิน และถูกใหออกจากสมาชิกสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณ
นําเงินคาหุนท่ีขาพเจามีอยูในสหกรณมาชําระหน้ีเงินกู ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาสินไหมทดแทน และคาภาระ
ผูกพันใดๆ ท่ีขาพเจามีอยูกับสหกรณ 

ข้อ 10. ขาพเจาตกลงจัดหาผูค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันแนบทายสัญญานี้ เปนผูค้ําประกันการ
ชําระหนี้ตามสัญญาเงินกูฉบับนี้ แทนขาพเจาในกรณีท่ีขาพเจาผิดนัดชําระหน้ีหรือผิดสัญญาไมวากรณีใดๆ  
                    ข้อ 11.กรณีขาพเจากูเงินกูสามัญเกินกวารอยละ 90 ของหุนท่ีขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจายินยอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีสหกรณกําหนด 
      ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสญัญาน้ีแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน 
 

หมายเหตุ
 1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อความ 
 2. ห้ามใช้นํ�ายาลบคาํผดิ ยางลบ ขูดลบ ข้อความ  
     ในสัญญาโดยเด็ดขาด 
 3. การแก้ไขให้ใช้วธีิขีดฆ่า และลงลายมือชื�อกาํกบัเท่านั�น 
 4. ผู้คํา้ประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได้ 
 

 

ลงชื่อ ..................................................................ผูกู 
    ( .................................................................... ) 

      ................................................................ พยาน 
    ( .................................................................... ) 
        สมาชิกเลขที่...............................................   

 

เลขท่ีรับไปรษณีย..................................  

เลขท่ีรับ...................ลงชื่อ.....................  

สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

 จํานวนเงินท่ีเห็นควรอนุมัติ...........................................บาท 
 มีหุนอยูในสหกรณจํานวน.............................................บาท 
 คงเงินฝากสินมัธยัสถจํานวน.........................................บาท 
ดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณปจจุบัน...............%ตอป 
 ชําระคืน.............งวด ๆ ละ.............................บาท/เดือน 
 เงินฝากรายเดือน.....................................................บาท 
 หักหน้ี ฉุกเฉิน .....................................ดอกเบี้ย...............  
          สามัญทั่วไป .............................ดอกเบี้ย................   
          อื่น ๆ........................................ดอกเบี้ย................   
          ภาระค้ําประกัน..........................ดอกเบี้ย...............   
ระดมหุนเพิ่ม..............................................................บาท 
คงจายจริง.................................................................บาท 
เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังกู.....................................บาท 
 
 ลงช่ือ.......................................................เจาหนาท่ีสหกรณ 

       (.....................................................................) 

 ลงช่ือ...................................................................ผูจัดการ 

      (..............................................................) 
 

เลขท่ีสญัญา ………................................................ 
เริ่มใชวันที่  1 พฤศจิกายน 2560 

แบบฟอร์มใหม่
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้	ปณ.	169	ปณศ.	จตุจักร	กทม.	10900

www.025798899.com	โทร	0-2579-7070

กรุณาส่ง

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

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่	208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

กระบอกน�้ำ 2 ชั้น ระบบสูญญำกำศ

มำหยอด “กระปุกออมทรัพย์” 
กับน้องเอื้อและน้องอำทรกันนะคะ

ของขวัญปีใหม่ 2561 
“กระบอกน�้าออมทรัพย์”

	 ปีใหม่นี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ขอมอบสิ่งดีๆ	ให้กับ	สมาชิกและสมาชิกสมทบ	(ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกและ
สมาชิกสมทบก่อนหรือภายในวันที่	28	กันยายน	2560)	สามารถรับกระบอกน�้าออมทรัพย์	ได้	2	วิธี	ดังนี้
	 1.	 รับด้วยตัวเองที่สหกรณ์ฯ	 ไม่ต้องกรอกเอกสารการจอง	 ยื่นบัตรประจ�าตัวประชาชน	 สามารถรับได้ตั้งแต ่
วันที่	12	ธ.ค.	60	ถึงวันที่	29	ธ.ค.	60		เวลา	09.00	–	16.00	น.
	 2.	 รับเป็นกลุ่มผ่านตัวแทน	หรือผู้แทนสมาชิก	 โดยลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม	 ใบสั่งจอง	“กระบอกน�้าออมทรัพย์” 
และสามารถรับได้	2	วิธี	ดังนี้
	 	 1)	 รับที่สหกรณ์	โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อในใบจองตั้งแต่	2	คนขึ้นไป	(รวมรายชื่อตัวแทนหรือ 
ผู้แทนสมาชิกด้วย)	พร้อมทั้งก�าหนดวัน-เวลาที่จะมารับด้วยตนเอง
	 	 2)	 ให้สหกรณ์จัดส่งไปยังสถานีขนส่งของจังหวัด	ให้แก่ตัวแทน	หรือผู้	แทนสมาชิก	โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 
ลงลายมอืชือ่ในใบจอง	ตัง้แต่	20	คนข้ึนไป	(รวมรายชือ่ตัวแทน	หรอืผูแ้ทนสมาชกิด้วย)	ซ่ึงจะต้องก�าหนดสถานขีนส่งทีจ่ะรบัของ 
พร้อมทั้งแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ	และโทรศัพท์ส�านักงานให้ชัดเจน	เพื่อความสะดวกในการประสานงานต่อไป

***		กรุณายื่นใบจอง	“กระบอกน�้าออมทรัพย์”	ภายในวันที่	31	ต.ค.	60		***

ส่ังจองด่วน!!
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