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“คุณรูไหมทาํไมคนตางชาตหิลายๆประเทศถงึตดัสินใจ 

มาลงทุนที่เมืองไทย”  สวนมากแลวจะประเมินกันวาแรงงาน

ประเภทงานฝมือคนไทยมีศกัยภาพสูงสุดในแถบเอเซยี สงูกวาญีปุ่น

เสยีอกี ตอนนีจ้ะพอมใีชไดก็เวยีดนาม แตไมกระตอืรอืรนเทาท่ีควร

จึงยังหาง....แตนั้นไมใชเหตุผลหลักนะคะ เพราะส่ิงที่ชาวตางชาติ

คิดอยูเสมอ นั่นก็คือ ปจจัยหลักที่พวกเขาตัดสินใจมาลงทุนที่

เมืองไทยเปนเพราะ “ในหลวงฯ..”.. 

“ก็เพราะประเทศคณุมี King of King......พวกเราเปนทีรู่กัน 

มาตลอดวาประเทศไทย ไมวาจะมีเรือ่งเลวรายแคไหน มันจะผานไปได

ทกุคร้ัง แมกระท่ังความรุนแรงหรือความแตกแยกทางความคิดใดๆ 

หากเกิดข้ึน...เพยีงในหลวงฯ ของคุณบอกใหจบทุกอยางจะจบดวย

ความสงบสันต.ิ....”                                                                                      

“คนไทยน่ีโชคดีจรงิๆนะ จะอยูทีไ่หน จะทําอะไร มีในหลวงฯ

คอยติดตามเฝาดูอยูอยางใกลชิดตลอดเวลา”....ผมเห็นธนบัตรไทย

มีรูปในหลวงฯของพวกคุณอยู ทุกๆใบแมกระท่ังในเหรียญท่ีมีคา

นอยท่ีสดุถึงมีคามากท่ีสดุในธนบัตร เหน็เปนอยางนีม้าหลายสิบปแลว 

ดังนั้นเวลาคนไทยไปไหน ในหลวงฯจะอยูกับคนไทยตลอดเวลา 

ไมเคยหางกัน” 

เมื่อไดรับฟงคําตอบท่ีชัดเจน จากชาวตางชาติหลายทาน 

มันเปนความสุขท่ีไดรับแบบคาดไมถงึจรงิๆคะ 

เร่ืองท้ังหมดท่ีเลาคงอธิบายความรูสึกท่ีอยากจะถายทอด

ทั้งหมดไมได แตอยากแบงปนคะ....แบงปนใหพวกเราเก็บเร่ืองดีๆ 

นีไ่วในความทรงจํา เพือ่แบงปนกนัตอจากรุนสูรุน...ไมนาเชือ่นะคะวา 

คนอืน่มองเหน็เราชดัเจนกวาตวัเราทีเ่ปนคนไทยซะอกี...คําวา เปน

เรื่อง “การเมือง” ไมใชเรื่องความ “แตกแยก”....อาจเปนคําตอบให

คนไทยกลับมาคิดทบทวนกันอีก คร้ังวา..เราแตกแยกกันจริงหรือ..

เพราะเรามพีระมหากษตัรยิทีป่ระเสริฐทีส่ดุ จนคนทัง้โลกยังอิจฉาแต

เราบางคนกลับมองไมเหน็......

เพิ่งรู  และสัมผัสกับคําวา หัวใจพองโต...มันคับฟาคับ

แผนดิน..จรงิๆ ทีส่าํคญัคอื..การท่ีรูสกึแบบน้ีไดเปนเพราะ..ดิฉนัเปน

คนไทย ทีมี่พระมหากษัตรยิทีป่ระเสริฐท่ีสดุเปน “พอของแผนดนิ”..

พระองคฯ ตองอยูเปนม่ิงขวญัใหคนไทยท้ังแผนดินตลอดไป                                  

                                                                                                           

 : คนหลังเลนส
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ฉบับนี้กองบรรณาธิการวารสารสหกรณปาไมไดขอนําเสนอตอจากฉบับนี้กองบรรณาธิการวารสารสหกรณปาไมไดขอนําเสนอตอจาก

คร้ังทีแ่ลวอกีจาํนวน ๓ พระสตูร จาก ๑๐ พระสตูรของความสาํคัญทีช่าวพทุธคร้ังทีแ่ลวอกีจาํนวน ๓ พระสตูร จาก ๑๐ พระสตูรของความสําคัญทีช่าวพทุธ

ตองศึกษาแตคําสอนจากพระพุทธเจาเทานั้น ซึ่งพระตถาคตทรงแสดงไวตองศึกษาแตคําสอนจากพระพุทธเจาเทานั้น ซึ่งพระตถาคตทรงแสดงไว

ดีแลว ดังนี้ดีแลว ดังนี้

๖. ทรงหามบัญญติัเพิม่หรอืตัดทอนส่ิงทีบั่ญญติัไว๖. ทรงหามบัญญติัเพ่ิมหรือตัดทอนส่ิงทีบั่ญญติัไว
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไมบัญญัติส่ิงที่ไมเคยบัญญัติ จักไมบัญญัติส่ิงที่ไมเคยบัญญัติ 

จักไมเพิกถอนส่ิงที่บัญญัติไวแลว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทจักไมเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไวแลว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบท

ที่บัญญัติไวแลวอยางเครงครัดที่บัญญัติไวแลวอยางเครงครัดอยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุอยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุ

ทัง้หลายหวงัได ไมมีความเสือ่มเลย อยูเพยีงนัน้.ทัง้หลายหวังได ไมมีความเส่ือมเลย อยูเพยีงนัน้.

มหา. ท.ี ๑๐/๙๐/๗๐.มหา. ท.ี ๑๐/๙๐/๗๐.

๗. สํานึกเสมอวาตนเองเปนเพียงผูเดินตามพระองค๗. สํานึกเสมอวาตนเองเปนเพียงผูเดินตามพระองค
เทานัน้ถงึแมจะเปนอรหนัตผูเลศิทางปญญากต็ามเทานัน้ถงึแมจะเปนอรหนัตผูเลศิทางปญญากต็าม

ภกิษทุัง้หลาย !ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอรหนัตสัมมาสัมพทุธะ ไดทาํมรรคที่ตถาคตผูอรหนัตสัมมาสัมพุทธะ ไดทาํมรรคที่

ยังไมเกดิใหเกดิขึน้ยังไมเกดิใหเกดิขึน้ ไดทาํมรรคทีย่งัไมมีใครรูใหมีคนรู ไดทาํมรรคทีย่งัไมมี ไดทาํมรรคท่ียงัไมมีใครรูใหมีคนรู ไดทาํมรรคท่ียงัไมมี

ใครกลาวใหเปนมรรคทีก่ลาวกันแลวใครกลาวใหเปนมรรคท่ีกลาวกันแลว  ตถาคตเปนผูรูมรรค (มคฺคฺ)ู เปนตถาคตเปนผูรูมรรค (มคฺคฺ)ู เปน

ผูรูแจงมรรค (มคฺควิท)ู เปนผูฉลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท).ผูรูแจงมรรค (มคฺควิท)ู เปนผูฉลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท).  

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย ! สวนสาวกทั้งหลายในกาลนี้ เปนผูเดินตามสวนสาวกทั้งหลายในกาลนี้ เปนผูเดินตาม

มรรค (มคฺคานคุา)มรรค (มคฺคานุคา)  เปนผูตามมาในภายหลัง.เปนผูตามมาในภายหลัง.

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล เปนความผิดแผกแตกตางกัน เปนความภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล เปนความผิดแผกแตกตางกัน เปนความ

มุงหมายที่แตกตางกันเปนเคร่ืองกระทําใหแตกตางกัน ระหวางตถาคตมุงหมายท่ีแตกตางกันเปนเครื่องกระทําใหแตกตางกัน ระหวางตถาคต

ผูอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ กับภกิษผุูปญญาวมุิตต.ิผูอรหนัตสมัมาสัมพทุธะ กับภิกษผุูปญญาวมุิตต.ิ

ขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๘๒/๑๒๖.ขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๘๒/๑๒๖.

๘. ๘. ตรสัไววาใหทรงจาํบทพยัญชนะและคําอธบิายอยางถกูตองตรสัไววาใหทรงจาํบทพยัญชนะและคําอธบิายอยางถกูตอง
พรอมขยันถายทอดบอกสอนกนัตอไปพรอมขยันถายทอดบอกสอนกันตอไป

ภกิษทุัง้หลาย ! พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ภกิษทุัง้หลาย ! พวกภกิษใุนธรรมวินยันี ้เลาเรยีนสูตรอันถอืกนัมาถกู เลาเรยีนสูตรอนัถอืกนัมาถกู 

ดวยบทพยัญชนะทีใ่ชกนัถกู ความหมายแหงบทพยัญชนะทีใ่ชกนักถ็กู ดวยบทพยัญชนะทีใ่ชกนัถกู ความหมายแหงบทพยญัชนะทีใ่ชกนักถ็กู 

ยอมมีนยัอันถกูตองยอมมีนยัอันถกูตองเชนนัน้. เชนนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ่ปน มูลกรณทีีห่นึง่ ซึง่ทาํใหภกิษทุัง้หลาย ! นีเ่ปน มูลกรณีทีห่นึง่ ซึง่ทาํให

พระสทัธรรมตัง้อยูไดไมเลอะเลือนจนเสือ่มสญูไป...พระสทัธรรมต้ังอยูไดไมเลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป...

ภกิษทุัง้หลาย ! พวกภกิษเุหลาใดภกิษทุัง้หลาย ! พวกภกิษเุหลาใด  เปนพหสูุต คลองแคลว ในหลกัเปนพหุสูต คลองแคลว ในหลกั

พระพุทธวจน ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท) พวกภิกษุพระพุทธวจน ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท) พวกภิกษุ

เหลานั้น เอาใจใส บอกสอน เนื้อความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอ่ืนๆ, เหลานั้น เอาใจใส บอกสอน เนื้อความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอ่ืนๆ, 

เม่ือทานเหลานัน้ลวงลบัไป สูตรทัง้หลายกไ็มขาดผูเปนมูลราก (อาจารย) เม่ือทานเหลานัน้ลวงลบัไป สูตรทัง้หลายกไ็มขาดผูเปนมูลราก (อาจารย) 

มีทีอ่าศัยสืบกนัไปมีทีอ่าศัยสืบกนัไป. . ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ่ปน มูลกรณทีีส่าม ซึง่ทาํใหพระสทัธรรมภกิษทุัง้หลาย ! นีเ่ปน มูลกรณีทีส่าม ซึง่ทาํใหพระสทัธรรม

ตัง้อยูไดไมเลอะเลือนจนเสือ่มสญูไป...ตัง้อยูไดไมเลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป...

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัยยะ จาก ๔ นัยยะ ของมูลเหตุส่ีประการ *** ในที่นี้ยกมา ๒ นัยยะ จาก ๔ นัยยะ ของมูลเหตุส่ีประการ 

ทีท่าํใหพระสัทธรรมต้ังอยูไดไมเลอะเลอืนจนเส่ือมสูญไปทีท่าํใหพระสัทธรรมตัง้อยูไดไมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป

จตกฺุก. อ.ํ ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.จตกฺุก. อ.ํ ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.
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มาถงึชวงเวลาดีๆ  กนัอกีครัง้ สาํหรับบุตรสมาชกิลูกหลานชาวปาไม ทีส่หกรณไดมอบทุน
เพือ่สงเสรมิสมาชิกทีม่บีตุรกาํลงัศกึษาอยู โดยมีอายตุัง้แต 3 ปขึน้ไป และไมเกนิ 25 ปบรบิรูณ มี
สถานภาพเปนโสด สามารถยืน่ขอรบัทนุการศกึษาประจําป 2557 โดยย่ืนใบสมัครทนุการศกึษากอน
วนัที ่25 ก.ค. 57 โดยถอืวนัทีป่ระทบัตราไปรษณียากรเปนหลกั 

เมื่อประกาศผูไดรับทุนการศึกษาแลว สหกรณจะโอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท เขา
บญัชเีงนิฝากออมทรัพยสนิมธัยสัธทีส่มาชกิมีอยูกบัสหกรณ

สมาชกิ 1 คน มสีทิธิส์มัครขอรบัทนุไดประเภทใดประเภทหน่ึงดงันี้      

1. ทนุสงเสรมิการศกึษา ทกุระดบัชัน้การศกึษา ตัง้แตอนบุาล - ปริญญาตรี ทนุละ 500 บาท
2. ทนุประเภทเรยีนดี ระดับช้ันประถมศึกษา มธัยมศึกษา มผีลการศึกษาคะแนนเฉล่ีย 

3.5 ขึน้ไป และระดบัอาชวีศกึษา – อดุมศึกษา มคีะแนนเฉลีย่ ตัง้แต 3.00 ขึน้ไป
 - ทุนเกียรตินิยม มอบใหกับบุตรสมาชิกที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(เกยีรตนิยิม) ทีส่ภามหาวทิยาลยั อนมุตัปิริญญาบตัรแลว ในปการศกึษา 2556 ทนุละ 1,000  บาท
3.  ทนุสงเสริมการศึกษากรณพีเิศษ มอบใหบตุรสมาชกิทีศ่กึษาในโรงเรยีนสอนคนพกิาร หรอืเปนเดก็ทีต่องไดรบัการดแูลเปนพเิศษในสถานศกึษา ทัง้นี้

โรงเรยีนและสถานศกึษาดงักลาวตองไดรบัการรับรองจากกระทรวงศึกษาธกิาร ทนุละ 3,000 บาท
ดาวนโหลดใบสมคัรไดจาก www.025798899.com   ประกาศผล  29 ส.ค. 57   และในปนี ้เม่ือประกาศรายชือ่ผูไดรบัทนุการศกึษาแลว สหกรณจะโอนเงนิทนุ

การศกึษาทกุประเภท  เขาบญัชอีอมทรพัยสนิมธัยสัถทีส่มาชกิมอียูกบัสหกรณ ภายในวนัที ่8 ก.ย. 57 ซึง่สมาชกิสามารถเบิกถอนไดดวยบัตร ATM CLICK CO-OP 
CARD หรือบตัรสหกรณ ATM ตลอด 24 ชัว่โมง  ทกุวันไมมวีนัหยดุ ตดิตามรายละเอยีดไดตามประกาศจาก www.025798899.com

หมายเหต ุ สมาชกิสมทบ ไมมสีทิธิข์อรบัทนุการศกึษาบุตรสมาชกิ

● ผูขอทนุจะตองเปนบุตรสมาชกิสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จาํกัด(รวมถงึบตุรบญุธรรมตามกฎหมาย)

● เปนสมาชกิมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

● บตุรสมาชกิท่ีขอรบัทุนจะตองอายุไมตํา่กวา 3 ป และไมเกิน 

25 ปบรบิรูณ และมสีถานภาพโสด

● สมาชกิ 1 คน ยืน่ขอรับทนุการศกึษาบตุรสมาชิกได 1 คน 

● สมาชิกท่ีไดรับทุนสวัสดิการท่ีไมมีบุตรหรือเปนโสดไปแลว 

ไมมสีทิธิข์อรบัทนุการศกึษาบุตรสมาชกิ

ทุนการศึกษาป 2557
ทุนสงเสริมฯ ทุนละ 500 บาท  ไดทุกคน
ทุนเรียนดีอีก 195 ทุน เรียงตามคะแนน

หมดเขต 25 ก.ค. 57 ประกาศผลทุน 29 ส.ค. 57

เรื่องจากปก

ประกาศ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

เรื่อง  การใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําป 2557
----------------------------

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มีความประสงคจะมอบทุนสนับสนุน
การศึกษาใหแกบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในระหวางปการศึกษา 2557 หรือทุน
เรียนดี และทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ประจําป 2556 โดยผูประสงคจะสมัครรับทุน
ดังกลาว จะตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ ตาง ๆ ดังนี้

1.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนและบุตรผูสมัคร
1.1  สมาชิกผูยื่นขอรับทุน
 1.1.1 สมาชิกผูมีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษาบุตรตองเปน

สมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 1.1.2 สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได 1 คน ในกรณี

ทั้งสามีและภรรยาเปนสมาชิกสหกรณ สามารถแสดงความจํานงขอรับทุนการศึกษา
บุตรไดทั้งสองคน โดยสมาชิก 1 คน ตอบุตร 1 คน

 1.1.3 สมาชิกที่ไดรับทุนสวัสดิการเพ่ือสมาชิกที่ไมมีบุตรหรือเปนโสด
แลว ไมมีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

1.2  บุตรผูสมัครขอรับทุน
 1.2.1 เปนบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด (รวมถึงบุตร

บญุธรรมตามกฎหมาย) ทีก่าํลงัศกึษาอยู อายไุมนอยกวา 3 ป และไมเกนิ 25 ปบรบิรูณ 
และมีสถานภาพเปนโสด 

1.2.2  เปนบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเปนเด็กที่ตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ ตองเปนสถานศึกษาท่ีไดรับการรับรอง
จากกระทรวงศึกษาธิการ

2. ประเภทของทุน
ทนุการศกึษามี 3 ประเภท บตุรสมาชกิ 1 คน มสีทิธิส์มคัรขอรบัทุนไดประเภทใด

ประเภทหนึ่ง  ดังนี้
2.1 ทุนประเภทสงเสริมการศึกษา มอบใหกับบุตรสมาชิกทุกคนที่ส ง

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาล – ปริญญาตรี 
ทุนละ 500 บาท 

2.2 ทุนประเภทเรียนดี โดยมอบใหกับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี ดังนี้
ทุนประเภทเรียนดี มอบให กับบุตรสมาชิกระดับประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา ที่มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป และระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา ที่มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป ซึ่งจะใช
คะแนนเฉล่ียผลการเรียนของ ป 2556  (ตัวอยางเชน  บุตรท่ีขอทุนการศึกษาอยู
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ใหแนบคะแนนเฉล่ียผลการเรียนท้ังปของระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หรือ  บุตร
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ที่ขอทุนการศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหแนบคะแนนเฉลี่ยผลการเรียน
ทั้งปของระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1  หรือ บุตรท่ีขอทุนการศึกษาอยูระดับช้ันปริญญาตรีปที่ 1 ใหแนบคะแนน
เฉลี่ยผลการเรียนท้ังปของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6) โดยการพิจารณาจะนําคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิก
มาจัดเรียงลําดับแยกตามระดับชั้นเรียน และมอบทุนใหตามจํานวนทุนของแตละ
ระดับช้ันเรียน ดังนี้ 

(1) ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) ระดบัช้ันละ 15 ทนุ รวมท้ังสิน้ 90 ทนุ ๆ 
ละ 1,500 บาท 

(2) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) ระดับช้ันละ 10 ทนุ รวมท้ังสิน้ 60 ทนุ ๆ 
ละ 2,000 บาท 

(3) ระดับอาชีวศกึษา (ปวช. ป 1 - ป 3) ระดับช้ันละ 5 ทนุ รวมท้ังสิน้ 15 ทนุ ๆ 
ละ 2,000  บาท 

(4) ระดับอาชีวศกึษา (ปวส. ป 1 - ป 2) ระดับช้ันละ 5 ทนุ รวมท้ังสิน้ 10 ทนุ ๆ
ละ 2,500  บาท 

(5) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  จํานวน  20 ทุน  รายละเอียด ดังนี้
 -  ปริญญาตรี ป 1   จํานวน  5  ทุน  ๆ ละ  3,000 บาท 
 -  ปริญญาตรี ป 2   จํานวน  5  ทุน  ๆ ละ  3,000 บาท 
 -  ปริญญาตรี ป 3   จํานวน  5  ทุน  ๆ ละ  3,000 บาท 
 -  ปริญญาตรี ตั้งแตป 4  ขึ้นไป   จํานวน  5  ทุน  ๆ ละ  3,000 บาท 

(ทั้งนี้ ตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บุตรสมาชิกท่ีไดรับทุนสงเสริมการศึกษา

หรือทุนเรียนดีแลวเมื่อสําเร็จการศึกษา
      ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2556 

และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรแลว 
      มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกเพิ่มไดอีก 

1 ทุนๆ ละ 1,000 บาท
2.3 ทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ  มอบใหกับบุตรสมาชิกท่ีศึกษาใน

โรงเรียนสอนคนพิการ หรือเปนเด็กท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษในสถานศึกษา 
ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาดังกลาวตองไดรับการรับรองจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ทุนละ 3,000 บาท

3. หลักฐานประกอบใบสมัคร
สมาชิกผูยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจะตองนําหลักฐานตาง ๆ มา

ประกอบการพิจารณาดังนี้
3.1  ทุนสงเสริมการศึกษาบุตร
 3.1.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอรมของสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด 
 3.1.2 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตรท่ีขอรับทุน
 3.1.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงวากําลังศึกษาอยู ในสถานศึกษา 

ในป 2557
3.2  ทุนเรียนดี
 3.2.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอรมของสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด 
 3.2.2 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตรท่ีขอรับทุน
 3.2.3 ใบระเบียนการศึกษาหรือผลการเรียนเฉลี่ยท้ังป ของปการ

ศึกษาที่ผานมา (ปการศึกษา 2556) หรือสําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน 
(รบ.4) 

 3.2.4 ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) กรณียื่นขอรับทุนปริญญาตรี
เกียรตินิยมใหยื่นเอกสารขอรับทุนแยกจากทุนสงเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดี
เพิ่มอีก 1 ทุน โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

  - ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอรมของสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด 

  - สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตรท่ีขอรับทุน
  - หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(เกียรตินิยม) ปการศึกษา 2556 จากมหาวิทยาลัย หรือหนังสืออนุมัติปริญญาบัตร
จากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ในปการศึกษา 2556 

3.3  ทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
 3.3.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอรมของสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด 
 3.3.2 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตรท่ีขอรับทุน
 3.3.3 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนสอนคนพิการ 

ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

4. เกณฑการพิจารณา
การพิจารณาผูมีสิทธิรับทุนการศึกษา  โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
4.2 ทุนประเภทสงเสริมการศึกษา การพิจารณามอบทุนการศึกษาให

บุตรของสมาชิกทุกคนท่ียื่นใบสมัครกอน วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  

4.3 ทุนประเภทเรียนดี  
 4.2.1 พิจารณาจาก หรือผลการเรียนเฉลี่ยท้ังป ในปการศึกษา 2556 

และจะตองมีเกรดเฉลี่ยไมตํ่ากวาเกณฑตามท่ีกําหนดในขอ 2.2 โดยสหกรณจะนํา
คะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลําดับแยกตามระดับการศึกษา 
และพิจารณาจากลําดับสูงสุด 

 4.2.2 บุตรสมาชิกท่ีไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนเรียนดีแลวไมมี
สิทธิไดรับทุนสงเสริมการศึกษาอีก

 4.2.3 บุตรสมาชิกท่ียื่นขอรับทุนเรียนดีแตไมไดรับการพิจารณาใหได
รับทุนเรียนดี จะไดรับทุนสงเสริมการศึกษาแทน การพิจารณาผูมีสิทธิ์รับทุน
การศึกษาดังกลาวใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
เปนอันสิ้นสุด

 4.2.4 ทุนเกียรตินิยม  การพิจารณามอบทุนการศึกษาใหบุตรสมาชิก
ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซึ่งมีหนังสือรับรองการสําเรจ็การ
ศกึษาระดับปริญญาตร ี (เกยีรตนิยิม) ปการศึกษา 2556 จากมหาวทิยาลัย หรอืได
หนงัสอือนมัุตปิริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกยีรตินยิม) ในปการศึกษา 2556 
ทุกคนท่ียื่นใบสมัครกอนวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

 
4.3 ทุนประเภทสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ การพิจารณามอบทุน

การศึกษาใหบุตรของสมาชิกทุกคนท่ียื่นใบสมัครกอน วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  

5. กําหนดวันและสถานที่รับสมัครทุนการศึกษา
สมาชิกผู ประสงคขอรับทุนการศึกษา ติดตอขอรับใบสมัครไดที่ผู แทน

สมาชิกและสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด หรือดาวนโหลดไดจากเว็บไซต
ของสหกรณที่ www.025798899.com ไดตั้งแตวันที่  28  เมษายน 2557 ผูสนใจ
สงใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษาถึงสหกรณโดยตรงภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2557 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนหลักหากพนจากกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวสหกรณจะไมนํามาพิจารณาใหทุนการศึกษา

6. การตรวจสอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา
สมาชิกสามารถตรวจสอบการย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตร ผานเว็บไซตของ

สหกรณที่  www.025798899.com ไดทุกสัปดาห หากสมาชิกย่ืนขอรับทุนมาแลว
เกินกวา 10 วัน แตไมปรากฏรายช่ือใหติดตอสหกรณ โทร. 02-579-7070 

7. การประกาศผลผูมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและการรับเงิน
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จะประกาศรายช่ือผู มีสิทธรับทุน

การศึกษาในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 และโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย
สินมัธยัสถที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2557

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดน้ี เปนตนไป
               

 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

 (ลงนาม)   สิทธิชัย อึ๊งภากรณ
 (นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ)
 ประธานกรรมการดําเนินการ
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
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เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม 2556) รอยละ/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.50

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.50

ออมทรัพยพิเศษ 3.75

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.25

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม  2556) รอยละ/ป

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญท่ัวไป 6.35

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.15

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 4.35

สามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 4.35

สามัญเพ่ือการทองเท่ียว 4.35

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.35

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.25

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.35

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 1 3.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 2 4.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 6.00

เงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการดําเนินงาน
รายการ 30  เมษายน 2557  31 มีนาคม 2557

จํานวนสมาชิก 13,291 13,286 

จํานวนสมาชิกสมทบ 13,915 13,804 

สินทรัพยรวม 11,814,806,308.34 11,708,725,818.59

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 277,262,412.50 214,357,647.66 

เงินฝากจากสหกรณอ่ืน 552,162,789.87 554,314,916.93 

เงินลงทุนระยะส้ัน 265,339,360.00 266,088,680.00 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(ฉุกเฉิน) 78,699,633.20 76,530,932.95

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 13,041,527.50 12,320,232.00 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(สามัญ) 6,010,575,980.49 6,016,049,552.58 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก-สมทบ(สามัญ) 120,984,085.96 113,017,493.58 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(พิเศษ) 888,188,081.68 885,441,609.81 

เงินลงทุนระยะยาว 3,503,903,766.57 3,456,415,530.41 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11,562,343.72 11,887,245.87 

สินทรัพยไมมีตัวตน 83,493,744.09 83,920,400.79 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 9,405,273.68 18,194,266.93 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 7,051,422,031.74 7,021,381,817.40

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 1,125,000,000.00 1,126,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,247,421,637.58 4,255,612,400.67

เงินรับฝากออมทรัพย 439,011,112.00 450,031,359.34 

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 2,953,681,193.36 2,963,555,613.07 

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 642,449,259.03 640,878,235.83 

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 154,197,750.02 143,834,149.28 

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 55,888,340.92 55,138,205.46 

เงินรับฝากออมทรัพยเจาหนาท่ีสหกรณ 2,193,982.25 2,174,837.69 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,626,074,122.12 1,595,719,518.83

เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 102,894,997.49 102,894,050.87 

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,484,581,329.42 1,455,025,203.40 

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 32,101,375.66 31,550,455.89 

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 6,496,419.55 6,249,808.67 

เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน 16,086,984.85 16,237,210.51 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,927,637.19 10,901,037.39 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 16,911,650.00 16,911,650.00 

ทุนของสหกรณ 4,663,308,359.18 4,625,993,652.92

ทุนเรือนหุน 4,098,225,860.00 4,063,927,890.00 

ทุนสํารอง 403,524,473.82 403,524,473.82 

ทุนสะสม 79,410,765.77 79,807,265.77 

กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน 82,147,259.59 78,734,023.33 

รายได 183,300,633.24 125,358,263.40

ดอกเบ้ียรับเงินใหกูแกสมาชิกและเงินฝากธนาคาร 150,566,610.76 112,116,848.36 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 31,725,028.29 11,128,914.49 

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 1,008,994.19 2,112,500.55 

คาใชจาย 83,224,715.82 64,007,915.13

ดอกเบ้ียจาย 63,247,000.18 48,114,629.34 

คาใชจายดําเนินการ 19,977,715.64 15,893,285.79 

กําไรสุทธิ 100,075,917.42 61,350,348.27

 เน่ืองจากคําถามคอลัมนสหกรณไทยสูสหกรณ

อาเซียน ฉบับท่ีแลวเดือนเมษายน ยังไมมีผูตอบคําถาม

ถูกตองสมบูรณ ทางกองบรรณาธิการ จึงขยายเวลาในการ

ตอบคําถามใหถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 57 ดังน้ี

1. ACCU ยอมาจากอะไร

2. เคยกลาวถึงหรือเขียนไวในสหกรณประเทศใดบาง 

(บอกใบให มี 3 ประเทศคะ)

  ทราบคําตอบแลวสงคําตอบมาท่ี E-mail : 

forestcoop@gmail.com หรือทางไปรษณีย ตูป.ณ.169 

ปทจ.จตุจักร กทม.10900 

  ผูท่ีตอบถูก 3 ทานแรก ทางกองบรรณาธิการ

จะจัดสงของรางวัลใหถึงบาน

มุมนี้มีมุมนี้มีรางวัลรางวัล
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สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
1. กลุมสมาชิกสํานกังานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

กรมปาไม
2. กลุมสมาชิกสํานกัผูบริหารกรมปาไม
3. กลุมสมาชิกสํานกับริหารกลาง
4. กลุมสมาชิกกองการอนุญาต
5. กลุมสมาชิกสํานกัแผนงานและสารสนเทศ
6. กลุมสมาชิกสํานกัวิจยัและพัฒนาการปาไม
7. กลุมสมาชิกสํานกัสงเสรมิการปลูกปา

6 ต.ค. 57 วันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
ประกาศกลุมสังกัดแลว ขอยายกลุมได 120 วันหรือ 50 คน ขอต้ังกลุมใหม ภายใน 29 ส.ค. 57

ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกัด กําหนดใหผูแทนสมาชิก อยูในตาํแหนงคราวละ  2 ป และผูแทนสมาชิกชดุปจจบัุนจะครบวาระดังกลาวในป 2557 นี้

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จึงไดประกาศรายช่ือกลุมสมาชิก(คร้ังแรก)ประจําป 2557 โดยรายช่ือสมาชิกท่ีสังกัดกลุมตามประกาศคร้ังแรกน้ีตามท่ีสมาชิกดํารง

ตําแหนงในหนวยงาน ซึ่งสหกรณเปดโอกาสใหสมาชิกทุกทานมีสิทธิแจงขอยายกลุมไปอยูกลุมใดก็ไดตามความประสงคภายใน 120 วัน หรือสมาชิกจะรวมกันไมนอยกวา 50 คน 

เพื่อขอจัดต้ังกลุมใหม ทั้งนี้ จะตองแจงความประสงคตามแบบท่ีสหกรณกําหนด ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เม่ือพนกําหนดวันดังกลาวแลว สหกรณจะประกาศรายช่ือกลุม

คร้ังท่ี 2 และรายช่ือสมาชิกท่ีสังกัดกลุมใหมตามความประสงคของสมาชิกท่ีแจงยายสังกัดและขอจัดต้ังกลุมใหม รวมท้ังจํานวนผูแทนสมาชิกของแตละกลุมในวันที่  3 กันยายน 

2557

กําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งผูแทนสมาชิกวันที่ 15 – 25 กันยายน 2557  และเลือกตั้งผูแทนสมาชิก วันที่ 6 ตุลาคม 2557 สหกรณไดจัดสงสําเนาประกาศช่ือกลุมและ

รายช่ือกลุมสมาชิกท่ีสังกัดแตละกลุม เพื่อแจงใหสมาชิกทราบ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือไดที่หนวยงานท่ีทานสังกัด

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกดั เรือ่ง กาํหนดการเลอืกตัง้ผูแทนสมาชิก ประจําป 2557
ดวยขอบังคับของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกัด หมวดท่ี 7 การประชุมใหญ  ขอ 65 และขอ 66  และระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกัด วาดวย

กลุมสมาชิก พ.ศ.2555 กําหนดใหผูแทนสมาชิกอยูในตาํแหนงคราวละ 2 ป และผูแทนสมาชิกชดุปจจบัุนจะครบวาระในป 2557 นี ้ดังนัน้ เพือ่ใหเปนไปตาม

ขอบังคับและระเบียบดังกลาว จงึกําหนดใหมีการเลือกตัง้ผูแทนสมาชิก ประจําป 2557 ดังนี้

วันท่ี 2 พฤษภาคม 2557 ประกาศรายช่ือกลุมคร้ังท่ี 1 และรายช่ือสมาชิกท่ีสังกัดแตละกลุม ตามท่ีสมาชิกดํารงตําแหนงในหนวยงาน

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 วันเร่ิมตนการขอยายสังกัดกลุม และการขอจัดต้ังกลุมใหม

วันท่ี 29 สิงหาคม 2557   วันส้ินสุดการขอยายสังกัดกลุม และการขอจัดต้ังกลุมใหม

วันท่ี 3 กันยายน 2557 ประกาศรายช่ือกลุมคร้ังท่ี 2  จํานวนผูแทนสมาชิก และรายช่ือสมาชิกท่ีสังกัดแตละกลุม (ตามท่ีสมาชิกดํารงตําแหนง
ในหนวยงาน การขอยายสังกัดกลุม และการขอจัดต้ังกลุมใหม)

วันท่ี 15-25 กันยายน 2557 วันรับสมัครผูสมัครรับเลือกต้ังผูแทนสมาชิก

วันท่ี 6 ตุลาคม 2557 วันเลือกต้ังผูแทนสมาชิก

วันท่ี 7-17 ตุลาคม 2557 วันรายงานผลการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2557 ประกาศรายช่ือผูแทนสมาชิก

ประกาศ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด

เรื่อง รายช่ือกลุมสมาชิกครั้งแรก  ประจําป 2557
ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  กําหนดใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และผูแทนสมาชิกชุดปจจุบันจะครบวาระดังกลาว

ในป 2557 นี้  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2555  ขอ 11(1) ซึ่งกําหนดใหสหกรณ
จะตองประกาศรายช่ือกลุมคร้ังแรกภายในเวลาไมนอยกวา 120 วันกอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยในการประกาศรายช่ือกลุมคร้ังแรกน้ีจะยังไมมีการประกาศ
จํานวนผูแทนสมาชิกสหกรณจึงขอประกาศรายช่ือกลุมสมาชิกคร้ังแรก ประจําป 2557 ดังนี้

8. กลุมสมาชิกสํานกัจดัการปาชมุชน
9. กลุมสมาชิกสํานกัปองกันรกัษาปาและควบคุมไฟปา
10. กลุมสมาชิกสํานกัจดัการท่ีดินปาไม

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพชื
11. กลุมสมาชิกสํานกัผูบริหารกรมอุทยานแหงชาติ
 สตัวปา และพันธุพชื
12. กลุมสมาชิกสํานกับริหารงานกลาง
13. กลุมสมาชิกสํานกัอนุรักษและจัดการตนนํา้
14. กลุมสมาชิกสํานกัอนุรักษสตัวปา
15. กลุมสมาชิกสํานกัอุทยานแหงชาติ
16. กลุมสมาชิกสํานกัปองกัน ปราบปราม และ
 ควบคุมไฟปา

17. กลุมสมาชิกสํานกัแผนงานและสารสนเทศ
18. กลุมสมาชิกสํานกัวิจยัการอนุรักษปาไมและพันธุพชื
19. กลุมสมาชิกกองคุมครองพันธุสตัวปาและพืชปาตาม 
 อนสุญัญา
20. กลุมสมาชิกกองนิตกิาร
21. กลุมสมาชิกสํานกัฟนฟแูละพัฒนาพืน้ทีอ่นรัุกษ

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
22. กลุมสมาชิกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

กรมสงเสรมิคุณภาพส่ิงแวดลอม
23. กลุมสมาชิกกรมสงเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอม
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กรมทรพัยากรนํา้บาดาล
24. กลุมสมาชิกกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

กรมทรพัยากรนํา้
25. กลุมสมาชิกกรมทรัพยากรน้ํา

จงัหวัด
26. กลุมสมาชิกจงัหวดักระบ่ี
27. กลุมสมาชิกจงัหวดักาญจนบุรี
28. กลุมสมาชิกจงัหวดักาฬสินธุ
29. กลุมสมาชิกจงัหวดักําแพงเพชร
30. กลุมสมาชิกจงัหวดัขอนแกน
31. กลุมสมาชิกจงัหวดัจนัทบุรี
32. กลุมสมาชิกจงัหวดัฉะเชงิเทรา
33. กลุมสมาชิกจงัหวดัชลบุรี
34. กลุมสมาชิกจงัหวดัชัยนาท
35. กลุมสมาชิกจงัหวดัชัยภมิู
36. กลุมสมาชิกจงัหวดัชุมพร
37. กลุมสมาชิกจงัหวดัเชยีงราย
38. กลุมสมาชิกจงัหวดัเชยีงใหม
39. กลุมสมาชิกจงัหวดัตราด
40. กลุมสมาชิกจงัหวดัตาก
41. กลุมสมาชิกจงัหวดันครนายก
42. กลุมสมาชิกจงัหวดันครปฐม
43. กลุมสมาชิกจงัหวดันครพนม
44. กลุมสมาชิกจงัหวดันครราชสีมา
45. กลุมสมาชิกจงัหวดันครศรีธรรมราช
46. กลุมสมาชิกจงัหวดันครสวรรค
47. กลุมสมาชิกจงัหวดันนทบุรี
48. กลุมสมาชิกจงัหวดันราธิวาส
49. กลุมสมาชิกจงัหวดับุรีรัมย
50. กลุมสมาชิกจงัหวดัปทุมธานี
51. กลุมสมาชิกจงัหวดัระนอง
52. กลุมสมาชิกจงัหวดัระยอง
53. กลุมสมาชิกจงัหวดัราชบุรี
54. กลุมสมาชิกจงัหวดัลพบุรี
55. กลุมสมาชิกจงัหวดัลําปาง
56. กลุมสมาชิกจงัหวดัลําพนู
57. กลุมสมาชิกจงัหวดัเลย
58. กลุมสมาชิกจงัหวดัศรีสะเกษ
59. กลุมสมาชิกจงัหวดัสกลนคร
60. กลุมสมาชิกจงัหวดัสงขลา
61. กลุมสมาชิกจงัหวดัสตูล
62. กลุมสมาชิกจงัหวดัสมุทรปราการ
63. กลุมสมาชิกจงัหวดัสมุทรสงคราม
64. กลุมสมาชิกจงัหวดัสมุทรสาคร
65. กลุมสมาชิกจงัหวดัสระบุรี
66. กลุมสมาชิกจงัหวดัสิงหบุรี
67. กลุมสมาชิกจงัหวดัสุโขทัย
68. กลุมสมาชิกจงัหวดัสุพรรณบุรี
69. กลุมสมาชิกจงัหวดัสุราษฎรธานี
70. กลุมสมาชิกจงัหวดัสุรินทร
71. กลุมสมาชิกจงัหวดัสระแกว
72. กลุมสมาชิกจงัหวดัหนองคาย

73. กลุมสมาชิกจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
74. กลุมสมาชิกจงัหวดัรอยเอด็
75. กลุมสมาชิกจงัหวดัหนองบัวลําภู
76. กลุมสมาชิกจงัหวดัพงังา
77. กลุมสมาชิกจงัหวดัพจิติร
78. กลุมสมาชิกจงัหวดัพษิณโุลก
79. กลุมสมาชิกจงัหวดัเพชรบรีุ
80. กลุมสมาชิกจงัหวดัเพชรบรูณ
81. กลุมสมาชิกจงัหวดัแพร
82. กลุมสมาชิกจงัหวดัภูเกต็
83. กลุมสมาชิกจงัหวดัมหาสารคาม
84. กลุมสมาชิกจงัหวดัมุกดาหาร
85. กลุมสมาชิกจงัหวดัยโสธร
86. กลุมสมาชิกจงัหวดัยะลา
87. กลุมสมาชิกจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ
88. กลุมสมาชิกจงัหวดัปราจีนบรีุ
89. กลุมสมาชิกจงัหวดัอางทอง
90. กลุมสมาชิกจงัหวัดอุดรธานี
91. กลุมสมาชิกจงัหวดัอุตรดิตถ
92. กลุมสมาชิกจงัหวดัอุบลราชธานี
93. กลุมสมาชิกจงัหวดัอํานาจเจรญิ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกดั
94. กลุมสมาชิกเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม

สมาชิกขอจดัต้ัง
95. เขตรกัษาพนัธุสตัวปาโตนงาชาง
96. เขตรกัษาพนัธุสตัวปาเขาสอยดาว
97. กลุมสมาชิกแมฮองสอน ตอนบน
98. กลุมสมาชิกกกลุมพืน้ทีอ่นรัุกษ บานโปง (ราชบุรี)
99. กลุมสมาชิกเขตรกัษาพนัธุสตัวปาภหูลวง (เลย)
100. กลุมสมาชิกสถานีพฒันาและสงเสรมิการอนุรักษ 
  สตัวปาเขาชอง (ตรงั)
101. กลุมสมาชิกเขตรกัษาพนัธุสตัวปาเขาบรรทัด  
  จ.พทัลุง
102. กลุมสมาชิกกลุมจดัการตนนํา้นาน
103. กลุมสมาชิกสวนบริหารจดัการทรัพยากร
  ปาชายเลนที ่3 (ตรัง)  
104. กลุมสมาชิกเขตรกัษาพนัธุสตัวปาภเูขยีว  
  (ขอนแกน)  
105. กลุมสมาชิกกลุมจดัการตนนํา้ 16 (เชยีงใหม)
106. กลุมสมาชิกเขตรกัษาพนัธุสตัวปาหวยขาแขง  
  (อทุยัธาน)ี 
107. กลุมสมาชิกเขตรกัษาพนัธุสตัวปาเขาเขยีว-
  เขาชมพู
108. กลุมสมาชิกสวนการเจาหนาท่ี (กรมอุทยาน
  แหงชาต ิสตัวปา และพันธุพชื) 
109. กลุมสมาชิกกองคลัง (กรมปาไม และกรมอุทยาน
  แหงชาต ิสตัวปา และพันธุพชื) 
110. กลุมสมาชิกทุงแสลงหลวง
111. กลุมสมาชิกแมนํา้ยวมแมสะเรยีง
112. กลุมสมาชิกสํานกับริหารพืน้ทีอ่นรัุกษที ่6
  สาขาปตตาน ี  
113. กลุมสมาชิกเพชรชะอาํ (เพชรบรีุ) 

114. กลุมสมาชิกวนวัฒนวจิยั (กรมปาไม)
115. กลุมสมาชิกทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
  จงัหวดัแพร  
116. กลุมสมาชิกสวนอทุยานแหงชาต ิ(สาํนกับริหาร
  พืน้ทีอ่นรัุกษที ่13 แพร)
117. กลุมสมาชิกสวนฟนฟแูละพัฒนาพืน้ทีอ่นรัุกษ 
  สบอ. 13 แพร
118. กลุมสมาชิกอุทยานแหงชาตเิขาใหญ (นครราชสีมา)
119. กลุมสมาชิกศูนยประสานงานจังหวดัพะเยา
120. กลุมสมาชิกทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
  จงัหวดัลําปาง
121. กลุมสมาชิกสํานักจดัการทรัพยากรปาไมที ่3 
  สาขาแพร  
122. กลุมสมาชิกราชพฤกษ (ลําปาง)
123. กลุมสมาชิกสวนอนรัุกษสตัวปา (สบอ.13 แพร)
124. กลุมสมาชิกรักษปากระบ่ี
125. กลุมสมาชิกสํานกัจดัการทรัพยากรปาไมที ่6 
  (อดุรธานี)
126. กลุมสมาชิกสํานกัจดัการทรัพยากรปาไมท่ี 5 
  (สระบุรี)
127. กลุมสมาชิกสวนพฒันาการวิศวกรรมปาไม
128. กลุมสมาชิกสํานกัจดัการทรัพยากรปาไมที ่1 
  (เชยีงใหม)
129. กลุมสมาชิกพีน่องวนกร (สวนกลาง)
130. กลุมสมาชิกสํานกัจดัการทรัพยากรปาไมที ่8 (นม)
131. กลุมสมาชิกสํานกัจัดการทรัพยากรปาไมที ่7 
  สาขาอุบลราชธานี
132. กลุมสมาชิกสํานกัปาไมเขตนครศรธีรรมราช
133. กลุมสมาชิกสํานกัจดัการทรัพยากรปาไมที ่4 (ตาก)
134. กลุมสมาชิกสํานกัดานปาไม
135. กลุมสมาชิกสํานกัจดัการทรัพยากรปาไมที ่2 
  (เชยีงราย)
136. กลุมสมาชิกนติธิรรม (สบอ.13 แพร)
137. กลุมสมาชิกวิชาการปาไม
138. กลุมสมาชิกสํานกัจดัการทรัพยากรปาไมที ่13 
  (สงขลา)

สมาชิกทานใดมีความประสงคจะขอยายสังกัดกลุม
สมาชิก หรือขอจัดตั้งกลุมสมาชิกใหมซึ่งสมาชิกจะตอง
รวมกันไมนอยกวา 50 คน โปรดแจงความประสงคขอยาย
สังกัดกลุมหรือขอจัดตั้งกลุมใหมได ตามแบบท่ีสหกรณ
กําหนด ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยสมาชิก
สามารถตรวจสอบรายชือ่กลุม และรายช่ือสมาชกิท่ีสงักดั
กลุมแตละกลุม ไดที ่www.025798899.com

จงึประกาศใหสมาชิกทราบโดยท่ัวกัน    

ประกาศ  ณ  วนัที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

 ลงนาม นายสทิธชิยั  อึง๊ภากรณ
 (นายสทิธชิยั  อึง๊ภากรณ)
 ประธานกรรมการดําเนนิการ
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกัด
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สิงคโปรเปนประเทศที่มีขนาดของประเทศเล็กที่สุดในอาเซียน แตกลับ
เปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจใหญที่สุด ดวยการเปนเมืองทาที่เรือเดินสมุทร
ระหวางประเทศตองผานไปมาระหวางมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก
จึงเปนประเทศที่จุดศูนยกลางในการคาขายที่สําคัญจุดหนึ่งของโลก  นอกจากนี้
ยังไดชื่อวาเปนประเทศท่ีเต็มไปดวยการผสมผสานของความเปนชาวเอเชีย
อยางลงตัว เนื่องจากประชากรมีหลากหลายทางดานชนชาติและเช้ือชาติ 
ประกอบดวยชาวจนี มาเลย อนิเดยี และลกูคร่ึงระหวางเอเชยีและยโุรป ซึง่ทกุคน
อยูรวมกันอยางสงบ ไมมีปญหาขัดแยงเรื่องชนชาติและเช้ือชาติระหวางกันแต
อยางไร อีกทั้งแตชนชาติยังสามารถคงและดํารงวิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมของตนไวไดอยางเครงครัด สําหรับความเจริญในปจจุบันของ
สิงคโปรส วนหนึ่งมาจากการท่ีสิงคโปรเคยตกเปนเมืองข้ึนของอังกฤษ 
ซึ่งอังกฤษไดวางระบบทุกอยางไวเปนอยางดี เฉกเชนเดียวกับในของตนเอง
ทั้งการปกครอง การจัดระบบคมนาคม การเงินการธนาคาร การศึกษาและ
การสหกรณ 

สิงคโปรเปนประเทศท่ีตั้งอยูทางตอนใตของประเทศมาเลเซีย มีพื้นท่ี
เปนเกาะ โดยเกาะใหญมีพื้นที่ประมาณ 640 ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ียังมี
เกาะเล็กอีกประมาณ 60 เกาะ ทําใหสิงคโปรมีพื้นที่รวมท้ังสิ้นประมาณ 700 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใกลเคียงกับจังหวัดภูเก็ต (เกาะภูเก็ตมีพื้นที่ประมาณ 
540 ตารางกิโลเมตร รวมเกาะเล็กอีกประมาณ 50 เกาะ ก็จะไดพื้นที่ประมาณ 
700 ตารางกิโลเมตร) ในป 2013 สิงคโปรมีประชากรประมาณ 5.4 ลานคน
นับวาเปนประเทศท่ีมีประชากรหนาแนนสุดในภูมิภาคนี้ ประชากรประกอบ
ไปดวยชาวจีน ชาวมาเลย ชาวอินเดีย และอ่ืนๆ ประชากรนับถือศาสนาพุทธ
รอยละ 33 คริสตรอยละ 18 ไมนบัถอืศาสนารอยละ 17 อสิลามรอยละ 15 ลทัธเิตา
รอยละ 11 สิงคโปรมีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษามาเลย และทมิฬ โดยมีภาษามาเลยเปนภาษาประจําชาติ และภาษา
อังกฤษเปนภาษาท่ีใชในวงการธุรกิจและการศึกษา สวนภาษาจีนกลาง 
(แมนดาริน) เปนภาษาที่มีการใชในการส่ือสารทางสังคมมากที่สุด เน่ืองจาก
ประชากรประกอบดวยคนเชื้อชาติจีนมากกวาครึ่งของประชากร 

ขบวนการสหกรณในสิงคโปรนั้น เหตุสวนหน่ึงเริ่มจากการท่ีเปน
ประเทศท่ีมีการจางงานที่ไดมาตรฐานจึงมีการรวมตัวกันเพื่อชวยเหลือกันใน
ดานตางๆและไดมกีารตัง้องคกรแรงงานระดบัชาตทิีเ่ขมแข็ง โดยมอีงคกรท่ีชือ่วา
สภาสหพันธแรงงานแหงชาติ (National Trade Union Congress, NTUC) 
เปนองคกรหลักหรือศูนยกลางและองคกรนี้มีองคการเครือขายที่เก่ียวของกับ
กิจการดานสหกรณ พอสรุปไดดังนี้

NTUC FairPrice สหกรณรานคาราคายุติธรรม กอตั้งขึ้นในป 1983 
เปนวิสาหกิจสหกรณคาปลีกระดับประเทศมีสาขามากกวา 230 แหง มีราน
สหกรณทุกประเภทต้ังแต  Supermarket, Finest, Express, Extra 
และConvenience Store มีคลังสินคาและศูนยสงอาหารสดของตนเอง ซึ่งเปนที่
นิยมใชบริการของสมาชิกและประชาชน

NTUC First Campus Co-operative Ltd. กอตั้งขึ้นในป 1977 จัด
โรงเรียนสหกรณอนุบาลชั้นนําใหสมาชิก ประชาชนท่ัวไปก็มาใชบริการไดดวย 
เปนการจัดการศึกษารุนเยาว ชั้นนําใหกับสิงคโปร 

NTUC Foodfare Co-operative Ltd. กอตั้งขึ้นในป 1995 เปน
สหกรณประกันคุณภาพอาหารเปนหนวยรับรองสินคาฮาลาล ใบรับรองการ

สหกรณไทยสูสหกรณไทยสูสหกรณอาเซียนสหกรณอาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ
กรรมการดําเนินการ สอ.ปม.

สาธารณรัฐสิงคโปร   
(The Republic of Singapore)

ปลอดเช้ือโรค HACCP (Hazard Analysis and Clinical Control Point) และ
รับรองสินคาปรุงสุกที่วางจําหนายที่รานสหกรณ เปนตน

NTUC Income Insurance Co-operative Ltd. สหกรณประกัน
รายได กอตั้งขึ้นในป 1970 เพื่อตอบสนองการประกันภัยภาคแรงงาน ปจจุบัน
เปนที่ยอมรับในวิสาหกิจประกันภัย 

NTUC Thrift & Loan Co-operative Ltd. กอต้ังข้ึนในป 1998 เพื่อ
สงเสริมการประหยัดและออมอยางเปนระบบในสหกรณออมทรัพย สหกรณ
ได ตั้งโครงการเงินออมข้ึนหลายรูปแบบเพื่อสร างนิสัยในการออมและ
ใหผลตอบแทนในอัตราที่สูง 

NTUC Healthcare Co-operative Ltd. กอต้ังข้ึนในป 1992 เพื่อ
ตอบสนองสมาชิกท่ีตองจายคาดูแลสุขภาพราคาสูง ปจจุบันเปนสหกรณ
สุขภาพที่ใหญสุดในสิงคโปร มีรานขายยา 48 แหง คลินิกทันตกรรม 12 แหง 
ศูนยบริการสุขภาวะ 4 แหง 

ปจจุบันองคการสูงสุดของขบวนการสหกรณสิงคโปรคือ สหพันธ
สหกรณแหงชาติสิงคโปร (Singapore National Co-operative Federation, 
SNCF) SNCF จัดตั้งเม่ือป พ.ศ.2523 เปนตัวแทนของประเทศในขบวนการ
สหกรณ มีจุดมุงหมายในการสรางความเขมแข็งใหกับวิสาหกิจสหกรณ เพื่อให
สหกรณทุกรูปแบบสามารถใหบริการสมาชิกไดดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนและขยายออกไปถึงระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ สําหรับ
หนวยงานของรัฐที่กํากับและสงเสริมสหกรณคือกระทรวงพัฒนาชุมชน 
เยาวชนและกีฬา เม่ือส้ินปบัญชี 2513 (1 เม.ย.-31 มี.ค.ของปถัดไป) พบวา
ในสิงคโปรมีสหกรณแบงตามประเภทได 3 ประเภท ประกอบดวย 1. ประเภท
รานคาและบริการ จํานวน 51 แหง 2. ประเภทออมทรัพย จํานวน 28 แหง 
3. ประเภทสถานศึกษา จํานวน 6 แหง รวมมีจํานวนทั้งสิ้น 85 แหง มีสมาชิก
รวมกันท้ังส้ินประมาณ 1.4 ลานคน มีสินทรัพยมากกวา 5,350 ลานดอลลาร
สิงคโปร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2551 (The Co-operative Societies 
Act, 20 October 2008) ไดมีการกําหนดใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาสหกรณ โดยสหกรณสิงคโปรทุกแหงจะตองสงเงินสมทบใหกองทุนนี้
ในอัตรารอยละ 5 ของกําไรในสวนที่ไมเกิน 500,000 ดอลลารสงิคโปร และถากําไร
เกินกวานี้ตองจายอีกรอยละ 20 โดยในสวนนี้สามารถเลอืก
จายใหกับกองทุนพัฒนาสหกรณหรือมูลนิธิแรงงาน
แหงสิงคโปร (Singapore Labour Foundation, 
SLF) ซึ่งพบวาสหกรณในเครือขายของ NTUC 
จะเลือกจายใหกับมูลนิธิแรงงานแหงสิงคโปร
เปนสวนใหญ โดยสรุปแลวขบวนการสหกรณใน
สิงคโปรนับไดวามีความเขมแข็งและสามารถ
สรางความม่ันคงทั้งดานชีวิตและทรัพยสินให
กบัสมาชิกไดเปนอยางดี ซึง่ความสําเร็จเหลานี้
จําเปนที่สมาชิกจะตองมีความรูความเขาใจและ
เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ห ลั ก ก า ร ส ห ก ร ณ  
คาดหวังวาหากในวันขางหนาประเทศไทยมีระบบ
สหกรณที่เขมแข็งเชนเดียวกับในสิงคโปร ประเทศ
ก็จะพัฒนาสู ความเป นประเทศที่พัฒนาแล ว
เชนเดียวกัน
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ตามทีส่หกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกัด ไดเปดบรกิารใหสมาชิกและ
สมาชิกสมทบกูเงนิสามัญ โดยกําหนดใหตองมีผูคํา้ประกนัเงนิกูสาํหรับสมาชกิ 
อยางนอยตัง้แต 4 – 8 คน และสําหรบัสมาชิกสมทบตองมผีูคํา้ประกัน จาํนวน 
2 คน  นัน้

สหกรณจึงขอใหสมาชิกและสมาชิกสมทบผูคํ้าประกันทุกทานได
ตระหนักวาเมื่อทานไดลงลายมือชื่อในสัญญาคํ้าประกันเงินกูสามัญแลวนั้น
หมายถงึทานไดตกลงยนิยอมรับผิดอยางลูกหน้ีรวมกับผูกู หากปรากฏวาผูกูผดิ
สญัญากูเงนิไมวาดวยประการใด ๆ ในอนัทีต่องชาํระหน้ีในสัญญาเงินกูนัน้ทนัที 
รวมท้ังยอมชดใชบรรดาคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังส้ินอันสหกรณไดเสียไป 
แกสหกรณแทนผูกูจนครบถวนและไมขอใชสิทธิของผูคํ้าประกันตามมาตรา 
688,689 และ 690 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 

ทั้งนี้ แมวาสหกรณจะไดกําหนดใหสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูที่
ประสงคจะยืน่ขอกูเงินสามัญเกนิกวารอยละ 90 ของหุนท่ีตนมอียูในสหกรณจะตองทาํประกันชวีติกลุมและหรอืประกันชวีติเพือ่คุมครองหน้ีรายบุคคลและ
หรือประกันภัยผูคํา้ประกันท่ีสหกรณจดัใหมขีึน้ตามทนุประกันท่ีสหกรณกาํหนดไวดวยแลวน้ันแตสมาชิกและสมาชิกสมทบผูคํา้ประกันก็ยงัตองรับผิดชอบ
ในฐานะลูกหนี้รวมกับผูกู หากปรากฏวาสมาชิกและสมาชิกสมทบผูกูผิดสัญญาเงินกูไมวาดวยประการใด ๆ หรือการผิดสัญญาเงินกูนั้นไมอยูในความ
คุมครองตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันชีวิตกลุม ประกันชีวิตเพื่อคุมครองหนี้รายบุคคล และประกันภัยผูคํ้าประกัน ที่บริษัทผูรับประกันสามารถปฏิเสธ
การจายเงนิสนิไหมทดแทนเพือ่ชําระหนีใ้หแกสหกรณ โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบผูคํา้ประกนัไดลงลายมือชือ่ในสญัญาค้ําประกนัเงนิกูไดยนิยอมรวมรบัผิด
กบัผูกู ดงันี้  

1.  สมาชิกผูคํา้ประกันตองรับผดิอยางลูกหน้ีรวมกับผูกู โดยตองค้ําประกันเต็มจาํนวนเงินกูในสัญญากูเงนิหากปรากฏวาผูกูผดิสัญญากูเงนิไมวา
ดวยประการใด ๆ  ในอนัท่ีตองชาํระหน้ีในสญัญากูนัน้ทันทีรวมทัง้ยอมชดใชบรรดาคาธรรมเนยีมและคาใชจายทัง้สิน้อันสหกรณไดเสยีไป แกสหกรณแทนผูกู
จนครบถวนและไมขอใชสทิธขิองผูคํา้ประกันตามมาตรา 688,689 และ 690 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  

2.  ในกรณีทีส่หกรณผอนเวลาหรือตออายสุญัญา หรอืเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ใหแกผูกู สมาชิกผูคํา้ประกันยงัคงรบัผดิรวมกบัผูกู และใหการคํา้
ประกนันีม้ผีลใชบงัคบัและผูกพนัผูคํา้ประกันตลอดไปโดยจะบอกเลกิเสยีมไิดจนกวาสหกรณจะไดรบัชาํระหนีจ้ากสญัญานีค้รบถวน

3.  ในกรณีทีต่องชาํระหน้ีแทนผูกู ผูคํา้ประกนัยินยอมใหหนวยจายเงนิเดอืนของสวนราชการท่ีมหีนาทีจ่ายเงนิเดอืนดาํเนนิการหกัเงนิเดอืน คาจาง
ประจาํ คาตอบแทน บาํเหนจ็ บาํนาญ หรอืเงินไดอืน่ใดทีผู่คํา้ประกันมสีทิธไิดรบัจากทางราชการเพือ่ชาํระหน้ีและดอกเบ้ียเงินกู คาธรรมเนยีมและอืน่ ๆ 
ตามรายการทีส่หกรณเรยีกเก็บ ใหแกสหกรณเปนลําดบัแรกตลอดไป

สมาชกิและสมาชิกสมทบผูกูเสยีชีวติ และบรษิทัประกนัปฏเิสธการจายเงนิสนิไหม กรณดีงันี้
1. กรณรีวมโครงการประกันชวีติกลุมกับสหกรณครัง้แรก  เม่ือผูทาํประกันเปนโรครายมากอนและเสยีชวีติภายในระยะเวลา 1 ปแรกทีร่วมโครงการ

ประกนัชวีติกบัสหกรณ ซึง่การตรวจสอบประวัตทิางการรักษาของแพทยแลวพบวาเปนโรครายแรง โดยปกปดหรอืแถลงโรคอนัเปนเทจ็
2. กรณเีพิม่วงเงนิคุมครองชวีติ เม่ือผูทาํประกันเปนโรครายแรงมากอนและเสียชีวติภายในระยะเวลา 1 ปแรกท่ีรวมโครงการประกันชวีติโดยการ

เพ่ิมผลประโยชนคุมครอง ซึง่การตรวจสอบประวัตทิางการรักษาของแพทยแลวพบวาเปนโรครายแรงมากอนการเพิม่ผลประโยชนคุมครอง ซึง่บริษทัจะงดจาย
เฉพาะผลประโยชนคุมครองสวนเพิม่

3. กรณฆีาตวัตาย เมือ่ผูทาํประกันฆาตวัตายภายใน 1 ปแรกทีท่าํประกันครัง้แรกหรอืเฉพาะสวนท่ีเพิม่ผลประโยชนคุมครอง

สมาชกิสมทบผูกูผดิสญัญากูเงนิ และบรษิทัประกนัปฏเิสธการจายเงนิสนิไหม กรณดีงันี้
1. ผูกูพนจากการเปนสมาชิกภาพ เนือ่งจากลาออกจากสหกรณ
2. ผูกู ลาออกจากงานกอนกําหนดเกษียณอายุงานโดยไมมีความผิดอันสืบเน่ืองมาจากนโยบายการปรับปรุงโครงสรางองคกรหรือ Early 

Retirement ในกรณทีีข่อรบัเงนิบําเหน็จ
3. ผูกูเสยีชวีติ หรือ ทพุพลภาพถาวรส้ินเชงิ
4. เมือ่ผูกูครบกําหนดสัญญาวาจางและไมไดรบัการตออายสุญัญาวาจาง
5. ผูกูทีเ่คยมปีระวตัผิดินัดชาํระหนีเ้กนิ 2 งวดติดตอกนั กอนทาํประกนัภยัผูคํา้ประกนัและใหรวมถงึผูกูทีเ่คยทําสญัญาประนอมหน้ีกบัสหกรณ

ภายในระยะเวลา 5 ป กอนทาํสญัญาประกันภยั
6. ผูกูโอนยายสงักดัซ่ึงทาํใหสหกรณไมสามารถเรยีกเกบ็หนีจ้ากสงักดัเดมิไดและสหกรณไมทาํการเรยีกเกบ็ไปยงัสงักดัใหมหรอืเรยีกเกบ็โดยวธิอีืน่ ๆ

สมาชิกและสมาชิกสมทบผูคํา้ประกัน โปรดฟงอกีคร้ัง

การลงลายมอืชือ่ในสญัญาคํา้ประกนัเงนิกูทกุครัง้
หมายถึงทานยินยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวมกับผูกู
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แมกาลเวลาจะหมุนเวียนนานแคไหนก็ตาม คายเยาวชน

คนรกัปาทกุ ๆ ปทีจ่ดัข้ึน ตางกส็รางรอยยิม้และความประทับใจทุกคร้ัง 

คร้ังนี้เชนกัน  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จัดคายเยาวชน

คนรักปารุนที ่14 ณ ศนูยศกึษาธรรมชาติและทองเทีย่วเชงินเิวศเจด็คด 

โปงกอนเสา จ.สระบุรี ทีส่หกรณยงัคงยืนหยดัในอุดมการณ เพือ่ทีจ่ะสราง

คนรุนใหมใหตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติปาไม 

และพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดีของสังคม สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด จึงรวมพลังเยาวชนลูกหลานปาไม และโรงเรียนรอบขาง ไป

เรียนรูกับธรรมชาตินอกหองเรียน และยังเก็บเก่ียวความรูจากการ

เดินปา สอดแทรกความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศในปา เพื่อปลูกจิตสํานึก

เยาวชนใหรูคุณคาของปาไม

เยาวชนคนเกงทัง้หลายบอกกับเราวา โครงการน้ีไดเปดโลกทัศน

ใหมใหเขาและเธอ และเปนประสบการณคร้ังสําคัญในชีวิตซึ่งหาไมได

จากท่ีไหน สิ่งดี ๆ ที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มอบใหกับ

เยาวชนในวันนี้ มันอาจสงผลท่ียิ่งใหญในวันขางหนาได    

กิจกรรมของคายเยาวชน เปนกิจกรรมผสมผสาน

หลากหลายรูปแบบ เนนการสรางสรรค จินตนาการ ความคิดริเริ่ม 

การแสวงหาความรู นําความรูมาวิเคราะหหาเหตุผลและสรางรูปธรรม 

จากจินตนาการตางๆ โดยยึดหลักความสนุกสนาน ความพึงพอใจ

ที่แฝงดวยปรัชญา การเรียนรูของเยาวชน

          

Ø̈´¹Ñº¾ºàËÅ‹Ò¤¹¡ÅŒÒáË‹§¾§ä¾ÃØ̈´¹Ñº¾ºàËÅ‹Ò¤¹¡ÅŒÒáË‹§¾§ä¾Ã
¤‹ÒÂàÂÒÇª¹¤¹ÃÑ¡»†Ò ÃØ‹¹·Õè 14¤‹ÒÂàÂÒÇª¹¤¹ÃÑ¡»†Ò ÃØ‹¹·Õè 14              

ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติและทองเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด โปงกอนเสา จ.สระบุรีณ ศูนยศึกษาธรรมชาติและทองเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด โปงกอนเสา จ.สระบุรี
วันที่ 28-30 มีนาคม 2557วันท่ี 28-30 มีนาคม 2557

นายธนโรจน  โพธิสาโร รองประธานกรรมการสอ.ปม. กลาวเปดโครงการคายเยาวชนคนรักปา รุนที่ 14

กิจกรรมสอดแทรกความรู และแงคิดดีๆ
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มาดูกันวา ความคิดของเยาวชน หลังจากท่ีไดไปคายเยาวชนคนรักปา พวกเขาไดอะไรติดไมติดมือกลับไปบาง

        

เริ่มตนที่เด็กชายผิวเขม จอมกวน สรางเสียงหัวเราะ ไดตลอดวัน
ด.ช.อับดุลกอดีรี ฮามีต  (นองดุล) โรงเรียนสิริรัตนาธร ม.2 กรุงเทพมหานคร 

“จากที่ไดมาเขาคายคร้ังนี้ผมไดเรียนรูเรื่องการปลูกปา ไดเรียนรูวา ธรรมชาติมีความสําคัญตอมนุษย

มากเพียงใด ผมไมอยากใหใครตัดไม ทําลายปา เพราะมันทําใหเกิดความสูญเสียอยางท่ีเราไดยินกันบอยๆ  ศุกร 

เสาร อาทิตยในระยะเวลาท่ีไดมาเขาคายคร้ังนี้ มีคุณคาตอผมท่ีสุด ไดเห็น ไดยิน ไดสัมผัส กับธรรมชาติ สุขใจ

จริงๆ ครับ”

        

2. ด.ช.วุฒิชัย ใจดี  (นองบ๊ิก) โรงเรียนเจ็ดคดโปงกอนเสา ป.5 จ.สระบุรี 
“ไดรูจักเพื่อนใหม ชอบเดินปา พี่ๆวิทยากรใจดี  อยากใหจัดกิจกรรมน้ีบอยๆ ครับ ดีใจท่ีผมไดมีโอกาส

มารวมเขาคายดวย ทําใหไดรับประสบการณดีๆ กลับไปบอกเพ่ือนๆ ตอครับ”

3. ด.ญ. ฐิติมาพร จามรมาน (นองทราย) โรงเรียนสารวิทยา 
ม.3  กรุงเทพมหานคร

“ดีใจคะ ที่ไดมาเขาคายคร้ังนี้ และตองขอขอบคุณสหกรณออมทรัพยกรมปาไม ที่มอบโอกาสใหกับทาง

โรงเรียนของหนไูดไปรวมเขาคายดวย เปนกจิกรรมท่ีไดรับประโยชนมากมายไมวาจะเปนกจิกรรมกวางนอยหลงปา 

ไดเรียนรูวา ถาตอไปเราไมมีพอแมแลว เราจะทําอยางไรกับชีวิต เปนขอคิดท่ีดีมากคะ”

4. ด.ญ. ปาริษา ปกกาโต  (นองปลา) โรงเรียนพันธะวัฒนา  ป.6  กรุงเทพมหานคร
“เปนคร้ังแรกท่ีหนูไดมาออกคาย ดีใจคะท่ีไดมา นอกจากจะไดรับความสนุกสนานแลว ยังทําใหไดรับรู

และเขาใจวา ทรัพยากรมีคา และสําคัญตอทุกคนมากมายแคไหน แตก็ไมเขาใจทําไมคนถึงชอบทําลายปากัน  

อยากใหเพื่อน ๆ ชวยกันปลูกตนไม ธรรมชาติตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไมลืมท่ีจะใชชีวิตอยางมีสติ

ดวยคะ”

5. ด.ช.อดิศักดิ์ หลิมวานิชย (นองเกียว) โรงเรียนปาไมอุทิศ 9 ป.6 จ.นนทบุรี
“กอนอื่นผมตองขอบคุณทางสหกรณออมทรัพยกรมปาไมมากนะครับ ที่ใหโอกาสโรงเรียนผมไดมาเขา

คายคร้ังนี้ คายเยาวชนใหความรูและประสบการณที่ดีกับผมมาก ผมชอบทุกกิจกรรมท่ีทางพี่วิทยากรจัดให ไมวา

จะเปนเดินปา  ไดยินเสียงธรรมชาติ ดูนก และไดเพื่อนใหม ๆ สุขใจท่ีไดคิดถึงครับ” 

          

กําไรชีวิตดี ๆ  ปละครั้งกวาที่เราจะไดมาเจอกัน สหกรณนอกจากจะสอนใหเรารูจักชีวิตอยางประหยัดและพอเพียงแลว 

ยังสามารถนําวิธีการในกิจกรรมตางๆ มาปรับใชกับชีวิตประจําวันไดอีกดวย  สําหรับปนี้ใครที่พลาดไป ไมตองเสียใจ ปหนา

พบกันใหม รับรองวาคายเยาวชนคนรักปา จะเปนวันหยุดท่ีไดทั้งความสนุกและความรูกลับไปแนนอนคะ

ๆ

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

กรุณาสง

วารสารสหกรณปาไม

ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด   โทร. 0 2903 8257-9

ทีป่รึกษา นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ
หวัหนากองบรรณาธิการ นายโชคชยั เลศิเกียรติวงศ
กองบรรณาธิการ นายสภุาพ คําแฝง, นางวรียพรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หนิออน, นางณภทัร อนิสกุล, นางสาวขนษิฐา จติตประเสริฐศรี, 
 นางสาวรัตนพร   สทิธกุิลนนัท

นานาคําถามกับบัตร ATM Click CO-OP CARD
 

 ปจจบัุนสหกรณไดอาํนวยความสะดวกในการถอนเงินใหกับสมาชิกดวยบริการ บัตรสหกรณ ATM CLICK CO-OP 

CARD , บัตรสหกรณ ATM  - กรุงไทย  และบัตรสหกรณ ATM - ไทยพาณชิย ซึง่ในการใชบัตรสหกรณ ATM ดังกลาว  สมาชิก

ตองพงึเกบ็รักษาบัตรสหกรณ ATM ใหอยูในสภาพดี ไมพบั งอ บัตร หรือเกบ็ไวใกลกับความรอน และควรจดจําเลขรหัสบัตร 

ATM  เพราะอาจเปนสาเหตใุหบัตรสหกรณ ATM ถกูอายัดได ดังนัน้หากสมาชิก ลืมรหัสบัตร ATM, บัตรชาํรุด, บัตรสญูหาย 

หรือตองการอายัดบัตร และไมทราบวาจะตองทาํอยางไร ฝายสมาชิกสัมพนัธจงึขอแนะนําวธิกีาร ดังนี้

ATM CLICK CO-OP CARD บัตร ATM สหกรณ - ไทยพาณิชย บัตร ATM สหกรณ - กรุงไทย

1. กรณีลืมรหัสบัตร ATM
     ไมสามารถขอรับรหัสใหมได  จะตองทําบัตรใหม โดย
กรอกแบบฟอรมคําขอทําบัตรสหกรณเอทีเอ็ม แนบ
สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาหนาสมุดบัญชีออมทรัพย
สินมัธยัสถ และชําระคาธรรมเนียมทําบัตรใหม 100 บาท 
สามารถชําระได ท่ีเคานเตอรสหกรณ หรือชําระผาน
ใบ PAYMENT ระบุวัตถุประสงค 115 

1. กรณีลืมรหัสบัตร ATM
     ไมสามารถขอรับรหัสใหมได  จะตองทําบัตรใหม โดย
กรอกแบบฟอรมคําขอทําบัตรสหกรณ - ไทยพาณิชย 
แนบสําเนาบัตรประชาชน และติดรูปถาย 1 รูป และชําระ
คาธรรมเนียมทําบัตรใหม 200 บาท สามารถชําระไดท่ี
เคานเตอรสหกรณ หรือชําระผานใบ PAYMENT ระบุ
วัตถุประสงค 115

1. กรณีลืมรหัสบัตร ATM
    สามารถติดตอขอรหัสใหมไดท่ีธนาคารกรุงไทยสาขา
ท่ีสมาชิกทําบัตร ท้ังน้ีข้ันตอนเปนไปตามเง่ือนไขของธนาคาร 
ใหสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากธนาคารกรุงไทย

2. กรณีบัตรชํารุด หรือบัตรสูญหาย ตองการอายัดบัตร
     ติดตอท่ีสหกรณ โทร 02-5797070 เพ่ือแจงอายัดบัตร 
และหากประสงคทําบัตรใหม กรอกแบบฟอรมคําขอทําบัตร 
สหกรณเอทีเอ็ม แนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาหนาสมุด
บัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถ และชําระคาธรรมเนียมทําบัตร
ใหม 100 บาท สามารถชําระไดท่ีเคานเตอรสหกรณ หรือ
ชําระผานใบ PAYMENT ระบุวัตถุประสงค 115

2. กรณีบัตรชํารุด หรือบัตรสูญหายตองการอายัดบัตร
     แจงอายัดบัตร ผานระบบอัตโนมัติของธนาคาร
ไทยพาณิชย โทร 02-7777777 กด 2 หลังจากน้ันโทรแจง
การอายัดบัตรท่ีสหกรณ โทร 02-5797070  หากประสงค
ทําบัตรใหมกรอกแบบฟอรมคําขอทําบัตรสหกรณ - 
ไทยพาณิชย แนบสําเนาบัตรประชาชน และติดรูปถาย 1 รูป 
และชําระคาธรรมเนียมทําบัตรใหม 200 บาท สามารถชําระ
ไดท่ีเคานเตอรสหกรณ หรือชําระผานใบ PAYMENT ระบุ
วัตถุประสงค 115

2. กรณีบัตรชํารุด หรือบัตรสูญหายตองการอายัดบัตร
     สามารถติดตอขอทําบัตรใหมหรือแจงอายัดบัตร
ไดท่ีธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีสมาชิกทําบัตร ท้ังน้ีข้ันตอนและ
คาธรรมเนียมเปนไปตามเง่ือนไขของธนาคาร ใหสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากธนาคารกรุงไทย
     กรณีตองการเปล่ียนเลขท่ีบัญชีในการใชบริการรวมกับ
สหกรณ กรอกแบบฟอรมคําขอใชบริการ สหกรณ ATM 
กรุงไทย แนบสําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยเลมใหม
ท่ีตองการใชบริการ และสําเนาบัตรประชาชนสงมายังสหกรณ

3. คาธรรมเนียม
     ฟรี คาธรรมเนียมการทํารายการท่ีตู ATM ธนาคาร
ออมสินในปแรก
      สมาชิกไมเสียคาธรรมเนียมรายป
    สมาชิกสมทบ ชําระคาธรรมเนียมการทําบัตร ATM 
100 บาท ฟรี คาธรรมเนียมรายปในปแรก ปถัดไป 150 บาท

3. คาธรรมเนียม
    คาธรรมเนียมรายป ปละ 200 บาท โดยหักจากบัญชี
ออมทรัพยสินมัธยัสถ หลังจากเงินปนผลเขาบัญชี

3. คาธรรมเนียม
     คาธรรมเนียมการทํารายการท่ีตู ATM ธนาคารกรุงไทย 
คร้ังละ 8 บาท ท่ัวประเทศ โดยหักจากเงินในบัญชีธนาคาร
กรุงไทย

มุมนี้มีคําตอบ โดย...ฝายสมาชิกสัมพันธ
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