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ประวัติสหกรณ์ไทย

เมื่อ พ.ศ. 2458 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เห็นสมควรให้นำาวิธีการ

สหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน  โดยเฉพาะเกษตรกร ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์

แห่งแรก  มีชื่อว่า สหกรณ์ “วัดจันทร์ไม่จำ�กัดสินใช้” ที่อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2459 ตามรูปแบบสหกรณ์ เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน ที่ได้รับความสำาเร็จมาแล้วในอินเดียและพม่า ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ได้ส่งคนไปศึกษา

จากประเทศเยอรมันนี  วันที่ 9 ตุลาคม 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำาหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ชองทุกปี เป็น “วันสหกรณ์

แห่งชาติ”

 ในระยะแรกการตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำากัดสินใช้ มีสมาชิกจำานวน 16 คน ทุนดำาเนินงาน 3,080 บาท ซึ่งเป็นเงินจาก 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 80 บาท และเงินทุนจำานวน 3,000 บาท ได้อาศัยเงินกู้จากแบงค์สยามกัมมาจล จำากัด ซึ่งก็คือ ธนาคาร 

ไทยพาณชิย์ในปัจจบุนั โดยมีกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัเิป็นผูค้ำา้ประกนั และเสยีดอกเบีย้ให้ธนาคารในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี คดิดอกเบีย้ 

จากสมาชิกในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี กำาหนดให้สมาชิกส่งเงินต้นในปีแรกจำานวน 1,300 บาท แต่เมื่อครบกำาหนดสมาชิกส่งคืนเงินต้น 

ได้ถึง 1,500 บาท ทั้งส่งดอกเบี้ยได้ครบทุกราย แสดงให้เห็นว่า การนำาวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของชาวนา 

ได้ผล  และจากความสำาเร็จของสหกรณ์วัดจันทร์ดังกล่าว รัฐบาลจึงได้คิดขยายกิจการสหกรณ์ไปยังจังหวัดอื่นๆ แต่การจัดตั้งสหกรณ์

ในระยะแรกน้ัน นอกจากจะมีข้อจำากัดเรื่องเงินทุนแล้วยังมีข้อจำากัดในทางกฎหมายด้วย เพราะพระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 

2459 ทำาให้การจัดตั้งสหกรณ์ไม่กว้างขวางพอที่จะขยายสหกรณ์ออกไป หากจะให้การจัดตั้งสหกรณ์เจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคง 

จะต้องออกกฎหมายควบคุมให้มีขอบเขตกว้าง ดังนั้นในเวลาต่อมา ทางราชการจึงได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม 

พ.ศ.2459 แล้วประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 นับเป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรก  ที่ช่วยให้การจัดตั้งสหกรณ์ได้ขยาย

ออกไปอีกมาก 

นับตั้งแต่ที่สหกรณ์ได้ถือกำาเนิดขึ้นในประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน ผลการดำาเนินงานในธุรกิจต่างๆ  ได้สร้างความเชื่อถือ 

เป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก  การสหกรณ์ในประเทศไทย จึงมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต่อประชาชนที่ยากจน 

สหกรณ์จึงเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

ให้ดีขึ้น  การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี จึงเป็นวันสหกรณ์ 

แห่งชาติ สมาชิกสหกรณ์จำานวนนับพันคน จะรวมตัวกัน เพื่อวางพานพุ่มระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 

 “สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคน    

รวมกัน โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์  

โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด เพื่อบ�ารุงตนเอง ให้เกิดความ 

จ�าเริญในทางทรัพย์”

    พระด�ำรัส พระรำชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยำลงกรณ์
                                     พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย                                                                                      
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7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด ได้ดำาเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีไปเรียบร้อยแล้ว ปีนี้ท่าน

ผู้แทนสมาชิกจำานวน  298   ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมเพรียงกัน 

ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายอันดีเป็นอย่างย่ิงที่ปีนี้ได้มีผู้แทนหน้าใหม่จำานวน

มากถึง 68 ท่าน  ก็ต้องขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่เสียสละเวลา

มาทำาหน้าที่ให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ผมขอนำาบรรยากาศการ

ประชุมทั้งสองวันมาให้ท่านสมาชิกรับทราบนะครับว่าการประชุมเป็น

อย่างไรบ้าง

ในช่วงเช้าวันแรกหลังจากที่ท่านประธานได้ดำาเนินการเปิดการ

ประชุมเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้มีการเชิญ

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กินอ�ห�ร

เป็นย�หรือกินย�เป็นอ�ห�ร” นับได้ว่าเป็นหัวข้อที่ได้ประโยชน์เป็น

อย่างมากเลยทีเดียว ผู้แทนสมาชิกได้มีคำาถามให้ท่านวิทยากรตอบกัน 

จนทำาให้เลยเวลาที่ได้กำาหนดไว้ไปเกือบครึ่งชั่วโมง สำาหรับสมาชิกท่านใด 

ที่สนใจการบรรยายดังกล่าวนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

ได้ทำาลงิค์ไว้ในเวบ็ไซต์ของสหกรณ์เรยีบร้อยแล้ว ท่านใดสนใจสามารถเข้า 

ไปเปิดดูได้นะครับ ผู ้แทนสมาชิกหลายท่านก็อยากให้นำาเผยแพร่ให้ 

ทุกท่านที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วยเช่นกัน

 

ลงทะเบียนผู้แทนสม�ชิก                              

ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร เลข�นุก�รและผู้จัดก�ร ดำ�เนินก�รประชุม

ก่อนเริม่ประชมุตามวาระ สหกรณ์ได้มอบ”รางวลัคนดศีรีสหกรณ์ 

ประจำาปี 2558 “เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิก  ที่ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต 

ทุ่มเทในการปฏบิตัหิน้าท่ี เสยีสละ เคร่งครดัในคณุธรรมความดตีามวถิชีวีติ 

แบบพอเพยีง ในปีนี ้คณะกรรมการดำาเนนิการได้คดัเลอืก นางนุชนาถ ลอยเด่น 

สมาชกิเลขที ่14614 เป็นคนดศีรสีหกรณ์ ประจำาปี 2558 โดยได้รบัรางวลั

โล่เชิดชูเกียรติและเข็มทองคำา “คนดีศรีสหกรณ์” มูลค่า  20,000 บาท  

จากนั้นได้มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์ประสานงานประจำาจังหวัด

จำานวน 9 ศนูย์

ต่อมาท่านสทิธิชยั อ๊ึงภากรณ์ ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ชุดที่ 37 ประธานในที่ประชุม ได้เริ่ม

เข้าสู่การประชุมตามวาระ สำาหรับในปีนี้นั้น มีคณะกรรมการดำาเนินการ 

ที่ครบวาระจำานวน 8 ท่าน สี่ท่านครบหนึ่งวาระ อีกสี่ท่านครบสองวาระ  

ปรากฏว่าในปีนี้ มีผู ้แทนสมาชิกให้ความสนใจท่ีจะเข้ามาทำาหน้าที ่

คณะกรรมการดำาเนนิการมากถงึ 19 ท่าน และเป็นทีน่่ายินดท่ีีมผีูแ้ทนสมาชิก 

หน้าใหม่และเป็นคนรุ่นใหม่อาสาสมัครเข้ามาทำาหน้าที่คณะกรรมการ

จำานวนสองท่าน ซึ่งท้ังสองท่านรวมท้ังผู้แทนสมาชิกหน้าใหม่จำานวนมาก

ในปีนี้นั้น ล้วนเป็นผลผลิตจากการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ได้จัดทำาโครงการฝึกอบรมผู้นำาสหกรณ์ และผู้นำาคนรุ่นใหม่ ถึงแม้ว่า 

ในครั้งนี้น้องๆยังไม่ได้รับคะแนนเพียงพอให้สามารถเข้ามาทำาหน้าที่ 

คณะกรรมการ หากยังมีความมุ่งมั่นท่ีจะทำางานเพื่อส่วนรวมในอนาคตก็

จะได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำาหน้าที่อย่างแน่นอน ก็ขอเป็นกำาลังใจ 

ให้กับน้องๆผู้แทนสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับ สำาหรับคณะกรรมการ

ดำาเนินงานชุดที่ 38 ในปีนี้ประกอบด้วย

1. นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ

2. นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4. นายธนโรจน์  โพธิสาโร รองประธานกรรมการ คนที่ 3

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร มอบโล่ร�งวัล “คนดีศรีสหกรณ์” 
ให้กับ น�งนุชน�ถ ลอยเด่น

น�ยแพทย์บุญชัย อิศร�พิสิษฐ์ 

ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เวลเนส ซิตี้กรุ๊ป 

และในเครือ จำ�กัด บรรย�ยพิเศษเรื่อง 

“กินอ�ห�รเป็นย�  หรือกินย�เป็นอ�ห�ร”
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5. นายประสิทธิ์   นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก

6. นายนำาศักดิ์   ประสาร ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ

8. นายแปลก  พิมลไทย กรรมการ

9. นายชัยยันต์  คำาป้อ กรรมการ

10. นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล กรรมการ

11. นายณรงค์  ทองขจร กรรมการ

12. นายทวีศักดิ์  ธรรมนพวงศ์ กรรมการ

13. นายณรงค์  มหรรณพ กรรมการ

14. นายสุภาพ   คำาแฝง กรรมการและเลขานุการ

15. นางสาวฉวีวรรณ  คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

งบการเงินในปีที่ผ่านมานั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

มีผลการดำาเนินงานกำาไรสุทธิทั้งสิ้น 359 ล้านบาท ในวาระการจัดสรร

กำาไรสุทธิประจำาปีน้ี ท่ีประชุมได้เห็นชอบจัดสรรเงินปันผลในอัตราร้อยละ 

5.55 และเงินเฉลี่ยคืนที่ร้อยละ 14 

มีสมาชิกหลายท่านได้ถามว่าทำาไมปีนี้ปันผลลดลง ตรงส่วนนี้ 

ขอนำารายละเอียดมาทำาความเข้าใจกับสมาชิกทุกท่านทราบในข้อมูล

เบื้องต้นบางประเด็นดังนี้นะครับ 

- กำาไรสุทธิต่อหุ้นลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 0.18 (หมายความว่า 

การเติบโตของหุ้นมากกว่าการเติบโตของกำาไรสุทธิ)

แต่การจัดสรรกำาไรสุทธิเพื่อจ่ายปันผลในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี  

2556 ร้อยละ 1.53 (ร้อยละของกำาไรสุทธิ) รายละเอียดเป็นไปตามตาราง

ที่นำาเสนอ

ในช่วงเย็นหลังพักการประชุม ได้มีงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ 

ผู้แทนสมาชิกเพ่ือให้ท่านผู้แทนสมาชิกได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านผู้แทนในการร่วม

กิจกรรมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้แทนจากทางภาคเหนือได้มีการจัดการ

แสดงมาร่วมให้ความสนุกสนานกับงานด้วย ต้องขอขอบคุณผู ้แทน

สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ

การประชุมในวันที่สองที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ

แผนงานและงบประมาณที่จะใช้สำาหรับปฏิบัติงานในปี 2558 คัดเลือก 

ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ในช่วงท้ายการประชุมผู้แทนสมาชิก

ได้มีการให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่ประโยชน์ไว้จำานวนมากเลยทีเดียว ซึ่ง

คณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องจะนำาไปพิจารณาและนำามาตอบให้กับ

สมาชิกทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป 

   

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของแต่ละคณะ โดยจัดแบ่งเป็น

คณะกรรมก�รต่�ง ๆ จำ�นวน 5 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการอ�านวยการ
1.  นายวิชิต  สนธิวณิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำานวยการ

2.  นายณรงค์  มหรรณพ ประธานคณะกรรมการอำานวยการ

3.  นายนำาศักดิ์ ประสาร     กรรมการ

4.  นายทวีศักดิ์  ธรรมนพวงศ์ กรรมการ

5.  นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ  

6.  นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้
1.  นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์   ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้

2.  นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล ประธานคณะกรรมการเงินกู้

3.  นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการ

4.  นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี กรรมการ

5.  นายวิชิต  สนธิวณิช กรรมการ  

6.  นายนำาศักดิ์  ประสาร กรรมการและเลขานุการ

          

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.  นายธนโรจน์  โพธิสาโร ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาและ 

  ประชาสัมพันธ์

2.  นายชัยยันต์  คำาป้อ ประธานคณะกรรมการศึกษาและ 

  ประชาสัมพันธ์

3.  นายแปลก  พิมลไทย กรรมการ

4.  นายสุภาพ  คำาแฝง กรรมการ

5.  นายณรงค์ ทองขจร กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.  นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

2.  นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ

3.  นายโชคชัย เสิศเกียรติวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการด้านกลยุทธ์
1.  นายธนโรจน์  โพธิสาโร ประธานคณะกรรมการด้านกลยุทธ์

2.  นางสาวรัตนศิริ  พิมลไทย กรรมการ

3.  นายภูดิท  จันทะเรือง กรรมการ

4.  นายกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ ์ กรรมการ

5.  นายสุภาพ  คำาแฝง กรรมการและเลขานุการ

มีสมาชิกหลายท่านไดถ้ามวา่ท าไมปีน้ีปันผลลดลง ตรงส่วนน้ีขอน ารายละเอียดมาท าความ
เขา้ใจกบัสมาชิกทุกท่านทราบในขอ้มูลเบ้ืองตน้บางประเดน็ดงัน้ีนะครับ  

- ก าไรสุทธิต่อหุน้ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 0.18 (หมายความวา่การเติบโตของหุน้
มากกวา่การเติบโตของก าไรสุทธิ) 

แต่การจดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือจ่ายปันผลในปี 2557 เพ่ิมข้ึนจากปี  2556 ร้อยละ 1.53 (ร้อย
ละของก าไรสุทธิ) รายละเอียดเป็นไปตามตารางท่ีน าเสนอ

 
 

 ในช่วงเยน็หลงัพกัการประชุม ไดมี้งานเล้ียงสานสมัพนัธ์ผูแ้ทนสมาชิกเพ่ือใหท่้าน
ผูแ้ทนสมาชิกไดมี้โอกาสไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือ
จากท่านผูแ้ทนในการร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะผูแ้ทนจากทางภาคเหนือไดมี้การ
จดัการแสดงมาร่วมใหค้วามสนุกสนานกบังานดว้ย ตอ้งขอขอบคุณผูแ้ทนสมาชิกทุกท่าน
ดว้ยนะครับ 

 การประชุมในวนัท่ีสองท่ีประชุมไดใ้หค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัแผนงานและ
งบประมาณท่ีจะใชส้ าหรับปฏิบติังานในปี 2558 คดัเลือกผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบ
กิจการ ในช่วงทา้ยการประชุมผูแ้ทนสมาชิกไดมี้การใหข้อ้เสนอแนะต่างๆท่ีประโยชน์ไว้
จ  านวนมากเลยทีเดียว ซ่ึงคณะกรรมการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจะน าไปพิจารณาและน ามาตอบ
ใหก้บัสมาชิกทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป  
    

ปันผล ก าไร/หุน้
(รอ้ยละ)

เงนิปันผลจา่ย
(บาท)

รอ้ยละของ
ก าไรสทุธิ

ปี 2556 5.57 8.45% 205,825,292.75 61.98       
ปี 2557 5.55 8.27% 228,366,494.00 63.51       

การจัดสรรก าไรเป็นเงนิปันผลในปี 2557 เพิม่จากปี 2556 รอ้ยละ 1.53
ก าไรตอ่หุน้ในปี 2557 ลดลงรอ้ยละ 0.18
แสดงถงึอัตราการเพิม่ของทุนเรอืนหุน้ มากกวา่อัตราการเพิม่ก าไรสทุธิ
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ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2558

นายวาที วีรกิโกศล ผู้แทนสมาชิก ให้ข้อคิดเห็น      นายวิชิต  สนธิวณิช  กรรมการ 
ตอบข้อซักถามผู้แทนสมาชิก 

บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความคึกคัก

จับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง งานเลี้ยงสานสัมพันธ์ผู้แทนสมาชิก
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วิธีกรอกแบบฟอร์มค�าขอกู้สามัญและสัญญากู้เงินสามัญใหม่
สำ�หรับผู้กู้

- กรอกชื่อ-สกุล/เลขที่บัตรประชาชน/อายุ/ที่อยู่ปัจจุบัน/เงินเดือน

- ตำาแหน่ง/สังกัด/เบอร์โทร.สำานักงาน/โทร.บ้าน/และโทร. มือถือ

- จำานวนยอดกู้  หากไม่มั่นใจไม่ต้องระบุยอดกู้ค่ะ หรือจะโทรสอบถามยอดกู้ได้ที่ 

- 02-5797070 ระบุวัตถุประสงค์ในการกู้

- ถ่ายสำาเนาบัตรผู้กู้/สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

- ลงลายมือชื่อผู้กู้

- ลงลายมือชื่อพยาน (ผู้คำ้าประกันไม่สามารถเซ็นเป็นพยานได้)

วิธีกรอกแบบฟอร์มสัญญาค�้าประกันเงินกู้สามัญ
สำ�หรับผู้คำ้�ประกัน (แบบฟอร์มสัญญาค�้าประกันเงินกู้สามัญ 1ใบ ต่อผู้ค�้าประกัน 1 ท่าน)

- กรอกชื่อ-สกุล/เลขที่บัตรประชาชน/อายุ/ที่อยู่ปัจจุบัน/เงินเดือน

- ตำาแหน่ง/สังกัด/เบอร์โทร.สำานักงาน/โทร.บ้าน/และโทร. มือถือ

- สำาหรับ ข้อ 1. ให้ผู้กู้เป็นผู้กรอกรายละเอียดทั้งหมด การกรอกรายละเอียดจะต้องตรงกันกับ   

 คำาขอกู้สามัญและสัญญากู้เงินสามัญ

- ถ่ายสำาเนาบัตรผู้คำ้าประกัน

- ลงลายมือชื่อผู้คำ้าประกัน

- ลงลายมือชื่อพยาน (ผู้คำ้าประกันไม่สามารถเซ็นเป็นพยานได้)

 

กรอกเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วน ……
ท่านก็จะได้รับเงินกู้ รวดเร็ว สมกับ “ควิกเบิร์ด”

สมาชิกทุกท่านที่ยื่นกู้ อย่าลืม!ใช้แบบฟอร์มใหม่เท่านั้นนะค่ะ 

สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

แบบฟอร์มค�าขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
แบบใหม่ล่าสุด เริ่มใช้ 12 กุมภาพันธ์ 2558

สมาชิกต้องกรอกอย่างไร
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“ พุทธวจน ”
ฉบับนี้ขอน�ารายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติที่

พวกเราในฐานะสาวกของพระพทุธเจ้าพงึกระท�า ดงัทีไ่ด้ทรงตรสัไว้มาเผยแพร่

ให้ทกุท่านได้รบัทราบ เพือ่ทกุท่านจะได้ทราบว่าไม่ว่าเราจะเกดิมาเป็นมนษุย์

ในตระกลูสงูหรอืต�่า อย่างไรใดกต็าม ทกุคนสามารถทีจ่ะก�าหนดหนทางทีจ่ะ

ก้าวเดินเพื่อถึงซึ่งนิพพานหรืออบาย ทุคติ วินิบาต นรก. ด้วยตนเอง ทั้งสิ้น 

ดงันี้

อานนท์ ! ในกรณแีห่ง อภชิาต ิ๖ นี ้คอื :-

คนบางคนมชีาตดิำา ก่อให้เกดิธรรมดำา ๑,

บางคนมชีาตดิำา ก่อให้เกดิธรรมขาว ๑,

บางคนมชีาตดิำา ก่อให้เกดินพิพาน

(ความสิน้ราคะ โทสะ โมหะ) อนัเป็นธรรมไม่ดำาไม่ขาว ๑,

บางคนมชีาตขิาว ก่อให้เกดิธรรมดำา ๑,

บางคนมชีาตขิาว ก่อให้เกดิธรรมขาว ๑,

บางคนมชีาตขิาว ก่อให้เกดินพิพาน

อนัเป็นธรรมไม่ดำาไม่ขาว ๑.

อานนท์ ! คนมชีาตดิ�า ก่อให้เกดิธรรมด�า เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ ! คนบางคนในกรณนีี ้เกดิในตระกลูต�า่ คอื ตระกลูจัณฑาล 

ตระกลูพราน ตระกลูจกัสาน ตระกลูทำารถหรอืตระกลูเทหยากเยือ่ ซึง่เป็นคน 

ยากจน มีข้าวและนำ้าน้อย เป็นอยู่ฝืดเคือง มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได ้

โดยยาก เขาเป็นผูม้ผีวิพรรณทราม ไม่น่าด ูเตีย้ค่อม ขีโ้รค ตาบอด ง่อย กระจอก  

มตีวัตะแคงข้าง ไม่ค่อยจะมข้ีาว นำา้ เครือ่งนุง่ห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม 

เครือ่งลบูไล้ ทีน่อน ทีอ่ยู ่และประทปีโคมไฟ เขากย็งั ประพฤตกิายทจุริต วจี

ทุจริต มโนทุจริต ครั้นประพฤติทุจริตแล้ว เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการ

ทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้าถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก. อย่างนีแ้ล 

อานนท์ ! เรยีกว่า คนมชีาตดิำา ก่อให้เกดิธรรมดำา.

อานนท์ ! คนมชีาตดิ�า ก่อให้เกดิธรรมขาว เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ ! คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในตระกูลต�่า คือ ตระกูล

จณัฑาล ตระกลูพราน ... ฯลฯ ... มีอาหารและเคร่ืองนุ่งห่มหาได้โดยยาก มผิีว

พรรณทราม ไม่น่าด.ู..ฯลฯ ... ไม่ค่อยจะมข้ีาว นำา้ ...ฯลฯ ... ประทปีโคมไฟเขา 

ประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ ครัน้ประพฤตสิจุรติแล้ว เบือ้งหน้า

แต่การตายเพราะ การทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้าถงึสคุตโิลกสวรรค์. อย่างนีแ้ล

อานนท์ ! เรยีกว่า คนมชีาตดิำา ก่อให้เกดิธรรมขาว.

อานนท์ ! คนมีชาติด�า ก่อให้เกิดนิพพาน อันเป็นธรรมไม่ด�า 

ไม่ขาว เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ ! คนบางคนในกรณนีี ้เกดิในตระกลูต�า่ คอื ตระกลูจัณฑาล 

ตระกูลพราน ... ฯลฯ ... มีผิวพรรณทราม ไม่น่าดู เตี้ยค่อม. เขาปลงผมและ

หนวด ครองผ้าย้อมฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นผูไ้ม่มีประโยชน์เก่ียวข้องด้วย

เรอืน เขานัน้ ครัน้บวชแล้วอย่างนี ้ละนวิรณ์ทัง้ห้า อนัเป็นเครือ่งเศร้าหมองจิต

ทำาปัญญาให้ถอยกำาลงัได้แล้ว มีจิตต้ังม่ันดีในสติปัฏฐานท้ังส่ี ยังโพชฌงค์

เจ็ดให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริง ช่ือว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรม 

ไม่ดำาไม่ขาว. อย่างนีแ้ล 

อานนท์ ! เรยีกว่า คนมีชาตดิำา ก่อให้เกิดนพิพานอนัเป็นธรรมไม่ดำา

ไม่ขาว.

อานนท์ ! คนมีชาตขิาว ก่อให้เกดิธรรมด�าเป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ ! คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูงคือ สกุลกษัตริย์

มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล หรือสกุลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพย์

มาก มีโภคะมากมีทองและเงินพอตวั มีอุปกรณ์แห่งทรพัย์พอตวั มทีรัพย์

และข้าวเปลือกพอตัว เขามีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใสประกอบด้วย

ความเกล้ียงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างย่ิง

รำา่รวยด้วยข้าว ด้วยนำา้ เครือ่งนุง่ห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ของหอม 

เครือ่งลูบไล้ ท่ีนอน ท่ีอยู่ และประทีปโคมไฟ

เขา ประพฤตกิายทจุริต วจีทจุริต มโนทจุริต คร้ันประพฤตทิจุริต

แล้ว เบ้ืองหน้าแต่การตายเพราะการทำาลาย

แห่งกาย ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคต ิวนิบิาต นรก. อย่างน้ีแล

อานนท์ ! เรยีกว่า คนมีชาตขิาว ก่อให้เกิดธรรมดำา.

อานนท์ ! คนมีชาตขิาว ก่อให้เกดิธรรมขาวเป็นอย่างไรเล่า?

อานนท์ ! คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูงคือ สกุลกษัตริย์

มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล ... ฯลฯ ...มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว  

มรีปูงาม ... ฯลฯ ... รำา่รวยด้วยข้าวด้วยนำา้ ... ฯลฯ ... ประทปีโคมไฟ เขา ประพฤติ

กายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ ครัน้ประพฤตสิจุรติแล้วเบือ้งหน้า

แต่การตายเพราะการทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้าถงึ

สุคติโลกสวรรค์. อย่างนี้แล อานนท์ ! เรียกว่า คนมีชาติขาวก่อให้

เกิดธรรมขาว.

อานนท์ ! คนชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ด�า 

ไม่ขาว เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ ! คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูงคือ สกุลกษัตริย์

มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล ... ฯลฯ ...มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว มี

รปูงาม ... ฯลฯ ... รำา่รวยด้วยข้าวด้วยนำา้ ... ฯลฯ ... ประทีปโคมไฟ เขาปลงผม

และหนวด ครองผ้าย้อมฝาด ออกจากเรอืน บวชเป็นผูไ้ม่มปีระโยชน์

เก่ียวข้องด้วยเรอืน. เขานัน้ ครัน้บวชแล้ว

อย่างนี้ ละนิวรณ์ทั้งห้า อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำาปัญญาให้

ถอยกำาลังได้แล้ว มีจิตตัง้ม่ันดีในสตปัิฏฐานทัง้สี่

ยงัโพชฌงค์เจด็ให้เจริญแล้วตามทีเ่ป็นจริง ชือ่ว่าย่อมก่อให้เกดิ

นพิพานอันเป็นธรรมไม่ดำา ไม่ขาว. อย่างนีแ้ล

อานนท์ ! เรียกว่า คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรม 

ไม่ดำา ไม่ขาว.

อานนท์ ! เหล่านีแ้ล อภชิาต ิ๖ ชนดิ.

ฉกฺก. อ�. ๒๒/๔๒๙-๔๓๓/๓๒๘.
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โดย...ฝ่�ยสม�ชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ
 ปัจจุบันสหกรณ์ได้อำานวยความสะดวกในการถอนเงินให้กับสมาชิกด้วยบริการ บัตรสหกรณ์ ATM CLICK CO-OP CARD, บัตรสหกรณ์ 
ATM - กรุงไทย และบัตรสหกรณ์ ATM - ไทยพาณิชย์ ซึ่งบัตรสหกรณ์ ATM แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

ATM CLICK CO-OP CARD บัตร ATM สหกรณ์ – ไทยพาณิชย์ บัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย

1. คุณสมบัติของบัตร
 1.1 สามารถถอนผ่านตู้ ATM ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลาม
ได้ทั่วประเทศ
 1.2 สามารถถอนได้สูงสุดวันละ 200,000 
บาท ทำารายการได้ครั้งละ 20,000 บาท จำานวน 
10 ครั้ง
 1.3 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีของ
ตนเองได้ ผ่านตู้ ATM สหกรณ์
 1.4 สามารถโอนเงินไปยังสมาชิกท่านอ่ืนได้  
ผ่านตู้ ATM สหกรณ์

1. คุณสมบัติของบัตร
 1.1 สามารถถอนผ่านตู้ ATM ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ได้ทั่วประเทศ
 1.2 ถอนเงินในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีสมาชิกระบุไว้ 
จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนข้ามเขต
 1.3 สามารถถอนได้สูงสุดวันละ 50,000 
บาท ทำารายการได้ครั้งละ 20,000 บาท จำานวน 
2 ครั้ง และ 10,000 บาท จำานวน 1 ครั้ง

1. คุณสมบัติของบัตร
 1.1 สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ 
สินมัธยัสถ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่านตู้ 
ATM ธนาคารกรุงไทยได้สูงสุดวันละ 200,000 
บาท 
 1.2 สามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคาร 
กรุงไทยมาฝากยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ผ่ านตู้  ATM ธนาคารไทยได้สู งสุดวันละ 
200,000 บาท 

2. กรณีบัตรช�ารุด หรือบัตร
สูญหาย ต้องการอายัดบัตร
 2.1 ติดต่อที่สหกรณ์ โทร 02-5797070 
เพื่อแจ้งอายัดบัตร 
 2.2 หากประสงค์ทำาบัตรใหม่ กรอกแบบ
ฟอร์มคำาขอทำาบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม แนบ
สำาเนาบัตรประชาชน และสำาเนาหน้าสมุด
บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์  และชำาระค่า
ธรรมเนียมทำาบัตรใหม่ 100 บาท สามารถ
ชำาระได้ที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ หรือชำาระผ่านใบ 
PAYMENT ระบุวัตถุประสงค์ 115

2. กรณีบัตรช�ารุด หรือบัตร
สูญหายต้องการอายัดบัตร 
หรือยกเลิกบัตร
 แจ้ งอายัดบัตรหรื อยกเลิกบัตร  ผ่ าน
ระบบอัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ โทร  
02-7777777 กด 2 หลังจากนั้นโทรแจ้ง 
การอายัดบัตรหรือยกเลิกบัตรที่สหกรณ์ โทร  
02-5797070  
   

2. กรณีบัตรช�ารุด หรือบัตร
สูญหายต้องการอายัดบัตร และ
เปลี่ยนเลขที่บัญชีในการใช้บริการ
 2.1 สามารถติดต่อขอทำาบัตรใหม่หรือแจ้ง
อายัดบัตรได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่สมาชิก 
ทำาบัตร ท้ังนี้ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมเป็นไป 
ตามเงื่อนไขของธนาคาร ให้สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงไทย
 2.2 กรณีต้องการเปลี่ยนเลขที่บัญชีในการ
ใช้บริการร่วมกับสหกรณ์ กรอกแบบฟอร์ม
คำาขอใช้บริการ สหกรณ์ ATM กรุงไทย  แนบ
สำาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยเล่มใหม่
ที่ต้องการใช้บริการ และสำาเนาบัตรประชาชน
ส่งมายังสหกรณ์

3. ค่าธรรมเนียม
 3.1 ฟรีค่าธรรมเนียมการทำารายการถอน
ในปีแรก
 3.2 สมาชิกไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี
 3.3 สมาชิกสมทบชำาระค่าธรรมเนียมการ
ทำาบัตร ATM 100 บาท ฟรี ค่าธรรมเนียมราย
ปีในปีแรก ปีถัดไป 150 บาท

3. ค่าธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท โดย
หักจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ หลังจาก
เงินปันผลโอนเข้าบัญชี

3. ค่าธรรมเนียม
 3.1 ค่าธรรมเนียมการทำารายการโอนเงิน
จากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ไปยังบัญชี
ธนาคารกรุงไทย ครั้งละ 8 บาท ทั่วประเทศ 
โดยหักจากเงินในบัญชีธนาคารกรุงไทย
 3.2 ฟรีค่าธรรมเนียมการทำารายการโอนเงิน 
จากบัญชีธนาคารกรุงไทยมาฝากยังบัญชี 
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์



9

เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม  2556) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญท่ัวไป 6.35

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.15

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.35

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.35

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.35

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.35

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.25

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.35

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
รายการ  31  มกราคม  2558

จำานวนสมาชิก 13,330.00

จำานวนสมาชิกสมทบ 15,107.00

สินทรัพย์รวม 12,823,954,583.49

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 87,974,354.69

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,165,994,747.73

เงินลงทุนระยะสั้น 327,689,350.00

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 85,284,012.67

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 19,452,749.48

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,039,971,578.32

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 144,131,025.52

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 904,433,153.55

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 29,166,665.00

เงินลงทุนระยะยาว 3,891,171,969.48

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9,197,388.19

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 79,609,557.10

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 39,690,722.68

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 187,309.08

หนี้สินรวม 7,335,250,868.28

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 790,000,000.00

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,556,770,699.06

เงินรับฝากออมทรัพย์ 426,164,001.45

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,159,296,184.03

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 723,220,522.84

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 179,610,301.86

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 66,193,137.88

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,286,551.00

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,921,060,319.38

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 119,266,389.45

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,757,050,079.07

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 35,217,303.48

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 9,526,547.38

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 18,786,010.34

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 27,179,024.50

หนี้สินไม่หมุนเวียน 21,454,815.00

ทุนของสหกรณ์ 5,469,351,650.79

ทุนเรือนหุ้น 4,390,195,170.00

ทุนสำารอง 403,545,505.32

ทุนสะสม 69,221,663.52

กำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 246,838,987.44

กำาไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 359,550,324.51

รายได้ 40,028,198.45

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 36,422,092.66

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 2,077,037.56

ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,392,653.23

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน 22,075.00

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 114,340.00

ค่าใช้จ่าย 20,676,134.03

ดอกเบี้ยจ่าย 16,364,184.24

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 4,311,949.79

ก�าไรสุทธิ 19,352,064.42

เพลงเพราะๆ 
ขับกล่อมธรรมชาติ 

เพราะว่า...รักป่า ชุดท่ี 2  

ห่วงใย ...ไพรพฤกษ์ และสัตว์ป่า   

โดยคุณฉลอง นุ้ยฉิม ผู้ขับกล่อมธรรมชาติไว้เป็นบทเพลง

ท่ีแสนไพเราะ “รายได้ส่วนหน่ึงสมทบ..กองทุนธรรมชาติ

ศึกษา”

จับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันน้ีท่ี

1. ร้านสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธ์ุพืช หน้าห้องอาหารวนาลี

2. ร้านสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ร้านค้าสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
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สหกรณ์เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิก สมาชิกท่านใดที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สหกรณ์ได้ตรงใจทางกองบรรณาธิการจะคัดเลือก และหากเนื้อหาท่านนั้นได้ลงในวารสาร สหกรณ์จะมีของที่ระลึก

มอบให้ท่านค่ะ  สมาชิกสามารถส่งความคิดเห็นได้ 3 ช่องทางคือ

1. กล่องรับความคิดเห็นภายในสหกรณ์ 

2. ทาง Email: forestcoop@gmail.com. 

3. ทางไปรษณีย์ ตู้ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กทม.10900

ปัจจุบันนี้ จดหมายอิเล็กทรอกนิกส์ (Email) ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญใน

การติดต่อสื่อสาร เป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบงาน  และการได้มา

ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศ 

การปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิก เพื่อให้เกิดประโยชน์และใช้ข้อมูลนั้น

อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และEmail ซ่ึงมีข้อดี

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

ความรวดเร็วของการส่ง Email ใช้เวลาในการเดินทางถึงปลายทางไม่ถึง 1 นาที ในขณะที่จดหมายธรรมดาต้องใช้เวลาอย่าง

น้อย 2 วัน

ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดส่ง ไม่จำากัดระยะทาง แม้ปลายทางของผู้รับจะอยู่ไกลเพียงใด ในประเทศหรือ 

ต่างประเทศ ผู้รับก็จะได้รับ E-Mail ที่ผู้ส่ง ส่งไป

คุณภาพของข้อมูล ผู้รับสามารถอ่านข้อความของ E-mail  ได้จากจอคอมพิวเตอร์ สามารถสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ต่างๆ ได้เลย

ความแน่นอนของ E-mail ที่ส่งออกไป หากไม่ถึงผู้รับปลายทาง ก็จะถูกกลับมายังผู้ส่งอัตโนมัติ 

ทำาให้ผู้ส่งทราบว่า E-mail  เดินทางถึงผู้รับหรือไม่

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำากัด  จึงอยากจะใช้ช่องทางการสื่อสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ E-mail 

เป็นอีกหนึ่งทางเลือก โดยส่งวารสารให้ท่านสมาชิก ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งไปรษณีย์ ที่

จะท�าให้เราติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็วทันใจ รวมถึงรับทราบสิทธิประโยชน์ต่างๆ และไม่ตกข่าว 

หากท่านสมาชิกเลือกรับวารสาร ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (สามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม E-journals ได้จากเว็บไซต์สหกรณ์) กรอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์มือถือ และ อีเมล์ ส่งกลับ

มาให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด โดยไม่ต้องติดแสตมป์ ลุ้นรับแฟชสไดรฟ 4 GB  

ดีไซน์เก๋ๆ ทันที เมื่อสมาชิกได้มีการเปิดอ่าน E-Journals ตั้งแต่ฉบับเดือนธันวาคมเป็นต้นไป 

จนครบ 3 ฉบับ (รางวัลนี้สำาหรับท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจนเท่านั้น ของมีจำานวนจำากัด  

(ช้าอดหมดสิทธิ์)  

ลุ้นรับแฟชสไดรฟ์ 4 G ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน
รีบกรอกชื่อ อีเมล์ ให้ชัดเจน

มุมนี้มีรางวัล
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เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุ่นท่ี 15
จัดข้ึน ณ อช.เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

รับสมัครต้ังแต่วันน้ี – 31 มีนาคม 2558
กลบัมาพบกนัอกีครัง้ กบักจิกรรมด ีๆ ทีล่กูหลานชาวป่าไม้ ต่างรอ

คอยกนัมาเป็นปี กบัค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุน่ที ่15 สำาหรับปีนีจ้ดัขึน้ที ่อุทยาน

แห่งชาตเิขาแหลมหญ้า – หมูเ่กาะเสมด็ จงัหวดัระยอง  

● ค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุ่นที่ 15 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 

มนีาคม 2558 รบัจำานวนจำากดั

● สำาหรับบุตรของสมาชิกและบุตรของสมาชิกสมทบ สหกรณ์ 

ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจน

โรงเรยีนในชมุชนรอบข้าง หรอืนกัเรยีนในโรงเรียนพืน้ทีก่จิกรรม ซึง่กำาลงั

ศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 - 6 จำานวน 60 คน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใดๆทัง้สิน้

 - โดยแบ่งเป็น บตุรของสมาชกิและสมาชกิสมทบ จำานวน 30 คน

 - นกัเรยีนโรงเรยีนสารวทิยา  จำานวน 10 คน

 - นกัเรยีนโรงเรยีนบางบวั  จำานวน 10 คน 

 - นกัเรยีนโรงเรยีนป่าไม้อทุศิ  จำานวน 10 คน

 - นกัเรยีนในพืน้ที ่  จำานวน 10 คน

● ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่ทำาการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ในวันเวลาราชการ หรือส่งโทรสาร 

0-2579-7356  Email : forestcoop@gmail.com

● ปิดรบัสมคัรวนัที ่31 มนีาคม 2558

● วนัเวลาออกค่าย วนัที ่24 - 26 เมษายน 2558

มาร่วมกันสร้างจินตนาการนอกห้องเรียน  ปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และ

ความส�าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  แล้วเยาวชนจะรูว่้า ประสบการณ์นอกห้องเรยีน 

มีความสขุ สนกุ ปนความรู ้มนัดอีย่างไร อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆ  หลดุมอื…

ปิดเทอมนี้อย่าพลาด...กับ 2 
ค่ายดี ๆ ปีละครั้ง



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

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

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

ทีป่รกึษา นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นายสุภาพ คำาแฝง, นางวรย์ีพรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หนิอ่อน, นางณภทัร อนิสกลุ, นางสาวขนษิฐา จติต์ประเสรฐิศร,ี  
 นางรตันพร   สิทธิกลุนนัท์, นางกลุพรภสัร์ สพุรมพนัธุ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ให้ความสำาคัญกับสถาบันครอบครัว 

ครอบครัวจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเข้าใจกัน สหกรณ์ 

จงึได้จดั ค่ายครอบครวัสหกรณ์สมัพนัธ์ รุ่นที ่10 ในปีนี ้จดัขึน้ ณ อุทยานแห่งชาต ิ

เขือ่นศรนีครนิทร์ จงัหวดักาญจนบรุ ีเพือ่ให้แต่ละครอบครัวได้ใช้วันเวลา สานรัก

สานสมัพนัธ์ สร้างความผกูพนัในครอบครวัมากขึน้ และมจีติสำานกึทีด่ต่ีอการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 - ค่ายครอบครวัสหกรณ์สมัพนัธ์ รุน่ที ่10 เปิดรบัสมัครตัง้แต่วันนี ้– 31 มีนาคม 2558 

 - สมาชกิ/คูส่มรส/บตุร/หลาน และสมาชกิสมทบ/คู่สมรส/บุตร/หลาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากดั โดยบุตร/หลานของสมาชกิ

และสมาชกิสมทบจะต้องมอีายไุม่ตำา่กว่า10 ปี ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำานวนครอบครัวละไม่เกนิ 4 คน จำานวนทัง้ส้ิน 50 คน

● ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่ทำาการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ในวันเวลาราชการ หรือส่งโทรสาร 0-2579-7356  

Email : forestcoop@gmail.com 

● ปิดรบัสมคัรวนัที ่31 มนีาคม 2558

● วนัเวลาออกค่าย วนัที ่2 – 4 พฤษภาคม 2558

● สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ต้องชำาระเงินมัดจำาครอบครัวละ 1,000 บาท 

และสหกรณ์จะคืนให้เมื่อสมาชิกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม สำาหรับสมาชิกที่ชำาระเงิน

มดัจำาแล้ว และไม่สามารถเดนิทางไปเข้าร่วมกจิกรรมได้  ให้ถอืว่าสมาชกิผูน้ัน้บรจิาค

เงนิจำานวนดงักล่าวให้แก่สหกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการนี้

 
ทั้งสองค่าย สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านก�าหนดการเดินทางได้จาก www.025798899.com

เปิดรับสมัครต้ังแต่วันน้ี – 31 มีนาคม 2558
ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นท่ี 10

จัดข้ึน ณ อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี


