ฉบับที่ 217 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

5 ต.ค. 61 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ขอย้ายกลุ่มและขอตั้งกลุ่มใหม่
ภายใน 30 ก.ค. 61

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ก�ำหนดให้ผู้แทนสมาชิก อยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี และ
ผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระดังกล่าวในปี 2561 นี้
สมาชิกทุกท่านมีสทิ ธิแจ้งขอย้ายกลุม่ ไปอยูก่ ลุม่ ใดก็ได้ หรือสมาชิกจะรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 50 คน เพือ่ ขอจัดตัง้ กลุม่ ใหม่
และสหกรณ์จะประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2561

สารบัญ
2 วันที่ 5 ต.ค. 61 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
4 ทัศนศึกษา ณ ประเทศกัมพูชา
นครวัด – นครธม
6 ประกาศการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
กรณีซื้อที่ดิน
7 สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จก.
เยี่ยมชมงาน
8 line@ และ Application forest 4.0
10 ผลการด�ำเนินงาน
11 มุมนี้มีค�ำตอบ
12 MR.Money
13 ธรรมะกับชีวิต
14 เก็บมาฝาก

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
กองบรรณาธิการ
นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ

2

ก�ำหนดการเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิก สอ.ปม.

ส�ำหรับปฏิบัติหน้าที่ ประจ�ำปี 2562-2563

31 พฤษภาคม

ประกาศรายชื่อกลุ่มชุดที่ 1

1 มิถุนายน - 30 กรกฏาคม

5 ตุลาคม 2561

27 สิงหาคม

8 - 26 ตุลาคม

ขอย้ายกลุ่มสังกัด และขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งที่ 2

รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

10 - 21 กันยายน

26 พฤศจิกายน

รับสมัครผู้รับสมัครเลือกตั้ง ผู้แทนสมาชิก

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
26. กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง รายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรก
ประจ�ำปี 2561
...........................

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ก�ำหนดให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต�ำแหน่งคราว
ละ 2 ปี และผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระดัง
กล่าวในปี 2561 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ว่า
ด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 ข้อ 11(1) ซึ่งก�ำหนดให้
สหกรณ์จะต้องประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งแรกภายใน
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 120 วันก่อนวันเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
โดยในการประกาศรายชือ่ กลุม่ ครัง้ แรกนีจ้ ะยังไม่มกี าร
ประกาศจ�ำนวนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์จึงขอประกาศ
รายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรก ประจ�ำปี 2561 ดังนี้
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. กลุ ่ ม สมาชิ ก ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มส� ำ นั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. กลุ ่ ม สมาชิ ก ส� ำ นั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
3. กลุ่มสมาชิกส�ำนักผู้บริหารกรมป่าไม้
4. กลุ่มสมาชิกส�ำนักบริหารกลาง
5. กลุ่มสมาชิกกองการอนุญาต
6. กลุ่มสมาชิกส�ำนักแผนงานและสารสนเทศ
7. กลุ่มสมาชิกส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
8. กลุ่มสมาชิกส�ำนักส่งเสริมการปลูกป่า
9. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการป่าชุมชน
10. กลุ่มสมาชิกส�ำนักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า
11. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการที่ดินป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
12. กลุ ่ ม สมาชิ ก ส� ำ นั ก ผู ้ บ ริ ห ารกรมอุ ท ยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
13. กลุ่มสมาชิกส�ำนักบริหารงานกลาง
14. กลุ่มสมาชิกส�ำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้ำ
15. กลุ่มสมาชิกส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
16. กลุ่มสมาชิกส�ำนักอุทยานแห่งชาติ
17. กลุม่ สมาชิกส�ำนักป้องกัน ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า
18. กลุ่มสมาชิกส�ำนักแผนงานและสารสนเทศ
19. กลุม่ สมาชิกส�ำนักวิจยั การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้และ
พันธุ์พืช
20. กลุ่มสมาชิกกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า และ
พืชป่าตามอนุสัญญา
21. กลุ่มสมาชิกกองนิติการ
22. กลุม่ สมาชิกส�ำนักฟืน้ ฟูและพัฒนาพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
23. กลุม่ สมาชิกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
24. กลุ่มสมาชิกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
25. กลุ่มสมาชิกกรมควบคุมมลพิษ

กรมทรัพยากรน�้ำ
27. กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน�้ำจังหวัด
28. กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาญจนบุรี
29. กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาฬสินธุ์
30. กลุ่มสมาชิกจังหวัดก�ำแพงเพชร
31. กลุ่มสมาชิกจังหวัดขอนแก่น
32. กลุ่มสมาชิกจังหวัดฉะเชิงเทรา
33. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชลบุรี
34. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชัยนาท
35. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชัยภูมิ
36. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชุมพร
37. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงราย
38. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่
39. กลุ่มสมาชิกจังหวัดตราด
40. กลุ่มสมาชิกจังหวัดตาก
41. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครนายก
42. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครปฐม
43. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครพนม
44. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครราชสีมา
45. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช
46. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครสวรรค์
47. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนนทบุรี
48. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนราธิวาส
49. กลุ่มสมาชิกจังหวัดบุรีรัมย์
50. กลุ่มสมาชิกจังหวัดปทุมธานี
51. กลุ่มสมาชิกจังหวัดระนอง
52. กลุ่มสมาชิกจังหวัดระยอง
53. กลุ่มสมาชิกจังหวัดราชบุรี
54. กลุ่มสมาชิกจังหวัดลพบุรี
55. กลุ่มสมาชิกจังหวัดล�ำปาง
56. กลุ่มสมาชิกจังหวัดล�ำพูน
57. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสกลนคร
58. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสงขลา
59. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสตูล
60. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรปราการ
61. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรสงคราม
62. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรสาคร
63. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสระบุรี
64. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสิงห์บุรี
65. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุโขทัย
66. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุพรรณบุรี
67. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี
68 กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุรินทร์
69. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสระแก้ว
70. กลุ่มสมาชิกจังหวัดหนองคาย
71. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
72. กลุ่มสมาชิกจังหวัดร้อยเอ็ด
73. กลุ่มสมาชิกจังหวัดหนองบัวล�ำภู
74. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพังงา
75. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพิจิตร
76. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพิษณุโลก
77. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเพชรบุรี
78. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเพชรบูรณ์
79. กลุ่มสมาชิกจังหวัดแพร่
80. กลุ่มสมาชิกจังหวัดภูเก็ต
81. กลุ่มสมาชิกจังหวัดมหาสารคาม
82. กลุ่มสมาชิกจังหวัดมุกดาหาร
83. กลุ่มสมาชิกจังหวัดยโสธร
84. กลุ่มสมาชิกจังหวัดยะลา
85. กลุ่มสมาชิกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
86. กลุ่มสมาชิกจังหวัดปราจีนบุรี
87. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอ่างทอง
88. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุดรธานี
89. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์
90. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี
91. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
92. กลุ่มสมาชิกจังหวัดบึงกาฬ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
93. กลุ่มสมาชิกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้

สมาชิกขอจัดตั้ง
94. กลุ่มสมาชิกวนวัฒนวิจัย (กรมป่าไม้)
95. กลุ ่ ม สมาชิ ก กองคลั ง (กรมป่ า ไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
96. กลุ ่ ม สมาชิ ก ส่ ว นการเจ้ า หน้ า ที่ (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
97. กลุ่มสมาชิกส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้
(ส่วนกลาง)
98. กลุ่มสมาชิกพี่น้องวนกร (ส่วนกลาง)
99. กลุ่มสมาชิกส�ำนักด่านไม้ (ส่วนกลาง)
100. กลุ่มสมาชิกวิชาการป่าไม้ (ส่วนกลาง)
101. กลุ่มสมาชิก 13 น�ำโชค (ส่วนกลาง)
102. กลุ่มสมาชิกไม้ใหญ่ (ส่วนกลาง)
103. กลุ่มสมาชิกไฟป่าป่าไม้ (ส่วนกลาง)
104. กลุ่มสมาชิกรักษ์ป่ากระบี่ (กระบี่)
105. กลุม่ สมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
(ขอนแก่น)
106. กลุม่ สมาชิกเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาสอยดาว
(จันทบุรี)
107. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
(ชัยภูมิ)
108. กลุม่ สมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2
(เชียงราย)
109. กลุม่ สมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่)
110. กลุม่ สมาชิกกลุม่ จัดการต้นน�ำ ้ 16 (เชียงใหม่)
111. กลุ่มสมาชิกสถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง (ตรัง)
112. กลุม่ สมาชิกส่วนบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)
113. กลุ ่ ม สมาชิ ก อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาใหญ่
(นครราชสีมา)
114. กลุม่ สมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8
(นครราชสีมา)
115. กลุม่ สมาชิกส�ำนักป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช
(นครศรีธรรมราช)
116. กลุ่มสมาชิกกลุ่มจัดการต้นน�้ำน่าน (น่าน)
117. กลุ่มสมาชิกส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
(ปัตตานี)
118. กลุ ่ ม สมาชิ ก ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (แพร่)
119. กลุม่ สมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(แพร่)
120. กลุม่ สมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาติ ส�ำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
121. กลุม่ สมาชิกส่วนฟืน้ ฟูและพัฒนาพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
122. กลุม่ สมาชิกส่วนอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ ส�ำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

123. กลุ่มสมาชิกนิติธรรม ส�ำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
124. กลุ่มสมาชิกลุ่มน�้ำยม ส�ำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
125. กลุ่มสมาชิกเพชรชะอ�ำ (เพชรบุรี)
126. กลุ่มสมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาติ ส�ำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (เพชรบุรี)
127. กลุ่มสมาชิกทุ่งแสลงหลวง (พิษณุโลก)
128. กลุม่ สมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
(พิษณุโลก)
129. กลุม่ สมาชิกเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาบรรทัด
(พัทลุง)
130. กลุม่ สมาชิกศูนย์ประสานงานจังหวัดพะเยา
(พะเยา)
131. กลุม่ สมาชิกแม่นำ�้ ยวมแม่สะเรียง (แม่ฮอ่ งสอน)
132. กลุม่ สมาชิกแม่ฮอ่ งสอน ตอนบน (แม่ฮอ่ งสอน)
133. กลุม่ สมาชิกกลุม่ พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ บ้านโป่ง (ราชบุร)ี
134. กลุม่ สมาชิกอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ ราชบุร-ี กาญจน์
(ราชบุรี)
135. กลุม่ สมาชิกเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวง (เลย)
136. กลุ่มสมาชิกราชพฤกษ์ (ล�ำปาง)
137. กลุม่ สมาชิกรักษ์ปา่ อีสานตอนล่าง (ศรีสะเกษ)
138. กลุม่ สมาชิกเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ โตนงาช้าง
(สงขลา)
139. กลุม่ สมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
(สงขลา)
140. กลุม่ สมาชิกเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยขาแข้ง
(อุทัยธานี)
141. กลุม่ สมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
(อุบลราชธานี)
142. กลุม่ สมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
(อุดรธานี)
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอย้ายสังกัด
กลุ่มสมาชิกหรือขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิกใหม่ ซึ่งสมาชิก
จะต้องรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน โปรดแจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายสังกัดกลุ่มหรือขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้
ตามแบบทีส่ หกรณ์กำ� หนด ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม
2561 โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่ม และ
รายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มแต่ละกลุ่ม ได้ที่ www.
025798899.com
จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
   ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มได้ที่

www.025798899.com

ด้านขวามือ แถบฟ้า เลือกเมนู
ค้นหากลุ่มเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์

กรอกรหัสสมาชิก หรือชื่อ – สกุล
กดค้นหา

3

ทัศนศึกษา ณ ประเทศกัมพู ชา

นครวัด – นครธม

เปิดรับสมัครแล้ว สมาชิกเกษียณปี 2561

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมัครด่วน จ�ำนวนจ�ำกัด!!

ภายในศุกร์ท่ี 3 ส.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน เพราะสายใยไม่เคยเกษียณ
ไปจากสหกรณ์ สหกรณ์จึงอยากมอบสิ่งดีๆ เป็นโบนัสแห่งวัย ให้แก่ท่าน
ที่เกษียณอายุราชการ
สหกรณ์ จึ ง ได้ จั ด โครงการสายใยไม่ เ กษี ย ณ ทั ศ นศึ ก ษา
ณ ประเทศกัมพูชา เดินทางวันที่ 27-29 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2561 ได้ทราบว่า ถึงแม้จะ
เกษียณอายุราชการแล้ว ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ และยังคง
ได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีส่ มาชิกพึงได้รบั และสมาชิกยังได้มโี อกาสพบปะ
สังสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์ของสมาชิกหลังเกษียณอายุราชการ”
           นครวัด แหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถือเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ อลังการ และมีความ
ส�ำคัญมากแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา  นับเป็นโบราณสถานที่มีความสวยงามมาก “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่า
มือคล�ำ” การท่องเที่ยวเป็นการไปเห็นสิ่งต่าง ๆ ด้วยตาของ เราเอง ถือเป็นก�ำไรชีวิต หากเราไม่ไปเห็นด้วยตาตนเอง ก็คงได้แต่
จินตนาการในใจเท่านั้น เมื่อได้เห็นของจริง มันยิ่งใหญ่กว่าจินตนาการมากมายนัก... ยิ่งได้พบเจอเพื่อนใหม่  ได้ท�ำกิจกรรมด้วย
กันแล้ว มีความสุขมากมาย ต่อให้ร่างกายและอายุบ่งบอกว่าเพิ่มขึ้น
กว่าเดิมแค่ไหน แต่ถ้าหัวใจเข้มแข็ง ความสุข
ก็อยู่ไม่ไกลเช่นกันค่ะ
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กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์จะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 80 คน
(รวมผู้ติดตาม) โดยพิจารณาตามล�ำดับดังนี้
1. สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2561 และ
สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนดที่มีอายุครบ 60
ในปี 2561 (ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยไม่เกษียณ
และผู้ติดตาม 1 คน)
2. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2561  สหกรณ์
จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณีตามข้อ 1 ยังไม่ครบ
3. สมาชิกทัว่ ไป (สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วม
โครงการ กรณีตามข้อ 1 และ 2 ยังไม่ครบ) ในกรณีกลุ่ม
บุคคลที่อยู่ในล�ำดับเดียวกัน สหกรณ์จะพิจารณาคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการ ตามวันและเวลาที่ส่งใบสมัครและช�ำระ
ค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับค่าลงทะเบียนสัมมนา
และทัศนศึกษา
1. ส� ำ หรั บ สมาชิ ก ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการ
ในปี 2561 สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนด ที่มี
อายุครบ 60 ปี ในปี 2561 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
สายใยไม่เกษียณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สหกรณ์สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายคนละ 7,200 บาท) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ต้องช�ำระมัดจ�ำการเดินทางคนละ 1,000 บาท สหกรณ์จะคืน
เงินมัดจ�ำ เมือ่ สมาชิกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม กรณีสมาชิก
ทีช่ ำ� ระเงินแล้ว และไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถอื ว่า
สมาชิกผูน้ นั้ บริจาคเงินจ�ำนวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพือ่ ใช้
ในโครงการนี้
2. ผู ้ ติ ด ตามสมาชิ ก ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการ
ในปี 2561 และผู้ติดตามสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อน
ก�ำหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2561 เสียค่าใช้จ่ายคนละ
7,200 บาท
3. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2561 และ
สมาชิกทั่วไป เสียค่าใช้จ่าย คนละ 7,200 บาท สหกรณ์
จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการกรณีตามข้อ 1 ยังไม่ครบ
ในกลุ่มบุคคลที่อยู่ในล�ำดับเดียวกัน สหกรณ์ฯจะพิจารณา
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่ส่งใบสมัครและ
ช�ำระค่าใช้จ่าย
4. ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาต้องส่งใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการพร้อมส�ำเนาใบโอนการช�ำระเงินค่าใช้จา่ ย
มายังสหกรณ์ภายในวันศุกร์ที่ 3  สงิ หาคม 2561 ทางโทรสาร
หมายเลข 0 2579 9774

ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษาดังกล่าว รวมค่าใช้จา่ ยดังนี้
1. ค่ายานพาหนะ ไป-กลับจากสหกรณ์ไปยังสถานทีท่ อ่ ง
เที่ยวตามรายการทัวร์ตลอดรายการและกลับมายังสหกรณ์
2. ค่าที่พักตามโปรแกรม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
5. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
6. ค่าแสตมป์ วีไอพี ตม. ไทยและเขมร
7. ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง (ท่านละ 500,000 1,000,000 บาท) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
8. น�้ำดื่มและขนมขบเคี้ยวตลอดการเดินทาง
9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
หมายเหตุ : อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
รายการที่ระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ที่นอกเหนือจากรายการ ค่าวีซ่า ค่าแจ้งเข้าออกประเทศส�ำหรับผู้
ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
อ่านรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางและดาวน์โหลด
ใบสมัครที่ www.025798899.com

วิธีการช�ำระเงิน
ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา ช�ำระด้วยตนเอง
ที่สหกรณ์ หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ “สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด” โดยใช้ใบแจ้งการรับช�ำระเงิน (Payment) ผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด ธนาคารธนชาต
จ�ำกัด หรือธนาคารทหารไทย จ�ำกัด โดยกรอกชื่อ – สุกล เลขที่
สมาชิกสหกรณ์ ระบุวัตถุประสงค์ 116 และจ�ำนวนเงินให้ชัดเจน
การสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา
        ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา
พร้อมส�ำเนาใบโอนค่าลงทะเบียน ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ทางโทรสารหมายเลข 0 2579 9774 หรือทางไปรษณีย์
ภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 และการยกเลิกการเดินทาง
จะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หากเลย
วันดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเงินจ�ำนวนดังกล่าว
ให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
---------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด พิจารณาแล้ว เพือ่ เป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกมีสินทรัพย์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาศัย
อ�ำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2560 ข้อ 38 และมติคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ชุดที่ 41 ในการประชุมครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และให้มีประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
กรณีซื้อที่ดิน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สามารถกู ้ เ งิ น เพื่ อ ซื้ อ ที่ ดิ น โดยมี
อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นหลักประกัน
1.2 เพื่อไถ่ถอนจ�ำนองกรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู้กับสถาบัน
การเงินอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เดิมเป็นการกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินแปลง
หลักทรัพย์ประกันเท่านั้น
2. คุณสมบัติของผู้กู้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่นอ้ ยกว่า  6 เดือน และมีหนุ้ ไม่นอ้ ย
กว่า 5 % ของจ�ำนวนเงินกู้ (ระดมหุ้นเพิ่มได้)
3. หลักประกัน
ต้องเป็นทีด่ นิ ซึง่ เป็น โฉนดทีด่ นิ (น.ส.4จ) หรือ นส.3ก. และ
ต้องมีทางสาธารณะเข้า-ออก, ไม่เป็นที่ดินที่ห้ามจ�ำหน่ายจ่ายโอน
(เอกสารสิทธิ์หลังแดง), ไม่มีการรอนสิทธิใดๆ หากมีการรอนสิทธิ
ภายหลังจ�ำนองกับสหกรณ์ เช่น ให้เช่า หรือบุกรุก ผู้ถือกรรมสิทธิ์
รับผิดชอบเอง และสงวนสิทธิบังคับจ�ำนองทันที
4. วงเงินกู้
จ�ำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดินซึ่งอนุมัติให้แก่
สมาชิกผูก้ คู้ นหนึง่ ๆ ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
4.1 กรณีขอกู้เพื่อซื้อที่ดิน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของ
ราคาประเมินหลักประกัน
4.2 กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นๆ ให้กู้ไม่เกินร้อย
ละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน แต่ไม่เกินภาระหนีเ้ งินต้นจาก
สถาบันการเงินเดิม (หากมีดอกเบี้ยให้ผู้กู้ช�ำระเอง)
หากผู้กู้รายใดประสงค์ท�ำประกันชีวิต คณะกรรมการเงิน
กู้อาจอนุมัติให้ผู้กู้สามารถกู้เงินเกินกว่าข้อ 4.1 หรือ 4.2 ได้ ทั้งนี้
ส่วนที่เกินนั้นให้กู้ได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น
5. เงินเดือนคงเหลือ
ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ดังนี้
5.1 จ�ำนวนหนี้รวมไม่เกิน 550,000 บาท ผู้กู้ต้องมีเงินได้
รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท
5.2 จ� ำ นวนหนี้ ร วมเกิ น 550,000 บาท แต่ ไ ม่ เ กิ น
1,000,000 บาท ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า 3,500 บาท
5.3 จ�ำนวนหนี้รวมเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน
1,500,000 บาท ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 4,500 บาท
5.4 จ� ำ นวนหนี้ ร วมเกิ น 1,500,000 บาท แต่ ไ ม่ เ กิ น
2,000,000 บาท  ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 5,500 บาท
5.5 จ� ำ นวนหนี้ ร วมเกิ น 2,000,000 บาท แต่ ไ ม่ เ กิ น
2,500,000 บาท ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6,500 บาท
5.6 จ�ำนวนหนี้รวมเกิน   2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน
3,000,000 บาท ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 8,000 บาท
5.7 จ� ำ นวนหนี้ ร วมเกิ น 3,000,000 บาท แต่ ไ ม่ เ กิ น
4,000,000 บาท ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 10,000 บาท
5.8 จ�ำนวนหนี้รวมเกิน 4,000,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 14,000 บาท
6. การผ่อนช�ำระเงินกู้
ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี  ทั้งนี้ อายุของผู้กู้รวมกับระยะ
เวลาผ่อนช�ำระหนี้ไม่เกิน  70 ปี
7. เอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอกู้
7.1 ค�ำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
7.2 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
ของ ผู้กู้ /คู่สมรส
7.3 ทะเบียนบ้านของ ผู้กู้/คู่สมรส
7.4 ส�ำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ
นามสกุล (ถ้ามี)
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7.5 ใบรับรองเงินเดือนผูก้ ,ู้ รายได้อนื่ , สลิปเงินเดือนย้อน
หลัง 3 เดือน หรือเอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
7.6 ส�ำเนาเอกสารสิทธิ (โฉนดที่ดิน น.ส.4จ. หรือ น.ส.
3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ
7.7 แผนผังหรือแผนทีต่ งั้ ทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน
โดยสังเขป
7.8 หนังสือรับรองราคาประเมินจากส�ำนักงานที่ดิน
7.9 หลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
กรณีหลักประกันติดจ�ำนองต้องมีเอกสารเพิ่ม ดังนี้
- สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจ�ำนอง
- หลักฐานการผ่อนช�ำระหนี้ (STATEMENT) และหนังสือ
รับรองประเภทหนี้ และยอดหนีจ้ ากธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงินของ
ธนาคารที่แสดงยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้
8. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้
8.1 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินตามประกาศนี้ ให้ยื่น
ค�ำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
8.2 นัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน
8.3 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาค�ำขอกูภ้ ายใน 60 วัน
นับแต่วันยื่นค�ำขอกู้ กรณีได้รับอนุมัติเงินกู้สหกรณ์จะนัดหมายท�ำ
นิติกรรม ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับอนุมัติเงินกู้
9. อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดินเป็นไป
ตามประกาศสหกรณ์
10. ค่าประเมินหลักประกัน
ค่าประเมินหลักประกัน ผูก้ เู้ ป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการ
ประเมินหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้พิเศษ
เพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

---------------------------อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2560
ข้อ 38 และมติคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่า
ไม้ จ�ำกัด ชุดที่ 41 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ.2561 เห็นชอบก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้พิเศษเพื่อการอื่น
กรณีซื้อที่ดิน ดังนี้
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
          ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่ อการอื่น “กรณีซื้อที่ดิน”
เริ่มให้กู้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 63
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้มีประกาศ เรื่องการให้เงินกู้พิเศษ
เพือ่ การอืน่ กรณีซอื้ ทีด่ นิ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีสนิ ทรัพย์และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้   
อ่านรายละเอียดตามประกาศดังนี้

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่ อการอื่น

“กรณีซื้อที่ดิน”

สมาชิกสามารถขอกู้เงินพิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน

หรือ ไถ่ถอนจ�ำนองที่ดิน จากสถาบันการเงินอื่นได้
สอ.ปม. ให้กู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน ให้กู้ไม่เกิน

ร้อยละ 60

ของราคาประเมินหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย

“ร้อยละ 6.00

ต่อปี”

เยี่ยมชมงาน สหกรณ์สู่คนสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ำกัด
เมือ่ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธาน
กรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จ� ำ กั ด
น�ำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน
14 ท่าน เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ในด้านการบริหารงาน
สหกรณ์ ด้านระบบสารสนเทศ และการจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิกในด้านต่างๆ โดยมี
นายสนิท ศรีสุระ รองประธานกรรมการ
ด� ำ เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้
จ� ำ กั ด คณะกรรมการ และผู ้ จั ด การ
ร่วมให้การต้อนรับ

รายงานผลเงินกู้สามัญเพื่ อการท่องเที่ยว
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เปิดให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว ดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี นายสุภาพ ค�ำแฝง
เลขสมาชิก 3772 ได้กเู้ งินสามัญเพือ่ การท่องเทีย่ ว เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศตุรกี เป็นเวลา 9 วัน 6 คืน นายสุภาพ
ค�ำแฝง ได้ส่งภาพประทับใจมาให้ได้ชมกัน และกล่าวด้วยความสุขใจว่า “โลกนี้เต็มไปด้วยความหลากหลาย ต่างบ้าน ต่างภาษา
ต่างวัฒนธรรม ความแตกต่างท�ำให้เกิด
ความสวยงามและน่าค้นหา การออกไป
โลกกว้างท�ำให้เรามีความสุข ได้สัมผัส
ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ มี ค วามทรงจ� ำ ดี ๆ
เราใช้เงินไปกับการหาประสบการณ์ในการ
ท่องเที่ยวมากกว่าการซื้อสิ่งของ ความ
นั่งบอลลูนชมเมือง คัปปาโดเจีย
ทรงจ�ำดีๆ ยังคงอยู่แม้กาลเวลาจะผ่านไป
นานแค่ไหนก็ตาม”
บางทีการเดินทางท่องเที่ยวไม่ใช่
การไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง แต่มันคือ
การเดินทางเพื่อตามหาความสุขที่หายไป
ออกไปสัมผัสโลกกว้าง เก็บเกีย่ วประสบการณ์
หลุมอุบากาศ
เมืองคัปปาโดเจีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า
Obruk Lake
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกตุรกี และเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
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สู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่

Application Forest CO-OP 4.0

สะดวกง่ายเพี ยงปลายนิว้

ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีทางดิจิตอลก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้จัดท�ำโปรแกรม (Application Forest CO-OP 4.0) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกที่ฝากเงิน กู้เงิน หรือติดต่อกับสหกรณ์
ได้รบั ความสะดวกสบาย ในการท�ำธุรกรรมออนไลน์ผา่ น Application ทีส่ มาชิกสามารถติดตัง้ ได้ในโทรศัพท์มอื ถือของตนเอง ทัง้ ระบบ IOS
หรือ Android  โดยสามารถดูขอ้ มูลทางการเงิน หุน้ เงินฝาก เงินกู้ สิทธิก์ สู้ ามัญคงเหลือ ภาระการค�ำ้ ประกัน รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน
สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์และข้อมูลการเป็นสมาชิก เป็นต้น

รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ ออกแบบให้ใช้งานง่ายได้ทุกอุปกรณ์
การเช็คข้อมูลได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ท�ำให้การเช็คข้อมูลต่างๆ สะดวก ง่าย และปลอดภัย

ส�ำหรับท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด Application Forest CO-OP 4.0 สามารถท�ำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการติดตั้ง APP Forest CO-OP 4.0
1. ค้นหา APP Forest CO-OP และติดตั้ง
ระบบ IOS ไปที่ APP Store         พิมพ์ Forestco-op by upbean และติดตั้ง
ระบบ Android ไปที่ Play Store       พิมพ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด และติดตั้ง
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

3.

เปิดแอป
กรอกหมายเลขสมาชิก
รหัสผ่าน
กรณีเข้าครั้งแรกคือ
เลขบัตรประชาชน
13 หลัก

4.

กรอกเบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้
กับสหกรณ์

5.

หากเบอร์ที่กรอก
ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้
ต้องแจ้งสหกรณ์
เพื่อลงทะเบียน
เบอร์ใหม่

6.

กรอกหมายเลย OTP
ที่ได้รับจาก SMS

หมายเหตุ : สมาชิกท่านใดที่มีปัญหาในการติดตั้ง สามารถโทรสอบถามได้ที่ Callcenter : 0-2579-7070
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7.

ก�ำหนดรหัสผ่านใหม่
ด้วยตัวเลข 6 หลัก
รหัสที่ก�ำหนดขึ้นใหม่นี้
จะเป็นรหัสที่ใช้
ในการเข้าสู่ระบบ
ครั้งต่อไป

เข้าสู่ระบบ
Forest CO-OP
ท่านสามารถ
ดูรายละเอียด
ในหัวข้อต่างๆ
ตามหน้าจอข้างต้น

วิธีที่ 2 เพิ่มจากการค้นหา ID :
1. สมาชิกเข้าไปในLine แล้วกด “เพิ่มเพื่อน”

2. จากนั้นกดค�ำว่า “ค้นหา”

สมาชิกรู้หรือไม่ !!
สอ.ปม. มี Line@ แล้วค่ะ

Line@ ถือเป็นอีกหนึ่งบริการในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก ที่แยก
มาจากLine บุคคล ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร และยังท�ำให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น มาดูวิธี
การเพิ่มเพื่อนกันค่ะ

วิธีการเพิ่ มเพื่ อน

3. ค้นหาเพื่อนพิมพ์ @forestcoop

4. กด “เพิ่มเพื่อน”

วิธีที่ 1 เพิ่มด้วยวิธีการหา QR Code :
1. สมาชิกเข้าไปใน Line แล้วกด “เพิ่มเพื่อน”

5. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

4. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

2. จากนั้นกดค�ำว่า “คิวอาร์โค้ด”

3. สแกนคิวอาร์โค้ด ตามรูป  

เพื่อนๆ สามารถพิมพ์
“คีย์เวิร์ด” จากค�ำเหล่านี้
ใน Line@ ครับ

ตัวอย่าง
พิมพ์ค�ำว่า บัตร
ATM Click Coop
จะแสดงข้อมูลตามนี้
เลยค่ะ

9

ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝากจากสมาชิก
     - เงินรับฝากออมทรัพย์
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)
     -เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสม
ก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
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31 พฤษภาคม 2561
13,187
18,661
18,243,112,364.78
124,713,102.84
1,966,622,771.90
300,000,000.00
155,249,718.30
97,796,937.01
6,703,712,824.39
483,941,348.84
935,046,146.64
22,076,560.87
63,720,239.83
1,565,255,523.00
695,125.76
5,751,752,029.99
6,555,573.63
65,783,852.70
190,609.08
10,809,338,483.66
1,879,000,000.00
6,066,909,487.45
619,010,778.15
3,961,625,320.13
990,489,474.40
331,268,622.06
160,959,778.40
3,555,514.31
2,810,289,362.01
231,390,032.21
2,394,442,772.21
83,112,840.16
37,483,977.91
63,859,739.52
25,079,585.20
28,060,049.00
7,433,773,881.12
6,194,675,730.00
584,334,038.26
157,326,113.74
262,742,777.17
234,695,221.95

30 เมษายน 2561
13,184
18,665
18,649,278,180.32
195,574,162.27
1,973,280,183.88
300,000,000.00
156,859,039.85
106,848,202.03
6,696,931,096.89
494,683,032.76
931,971,741.02
22,038,258.62
63,080,842.16
1,545,211,081.00
4,836,239.66
6,085,507,374.77
6,482,463.63
65,783,852.70
190,609.08
11,259,821,236.28
2,334,000,000.00
6,055,493,424.62
626,218,546.13
3,949,017,761.04
981,285,471.13
336,879,812.44
158,539,319.57
3,552,514.31
2,812,828,796.53
233,007,333.25
2,396,163,462.94
83,649,638.06
36,809,767.43
63,198,594.85
29,438,966.13
28,060,049.00
7,389,456,944.04
6,146,614,520.00
584,334,038.26
157,553,413.74
355,428,550.35
145,526,421.69

รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

356,854,434.97
226,586,554.17                           
22,365,439.67                              
67,828,077.06                              
37,763,895.90                              
2,310,468.17                              
122,159,213.02
97,397,828.92                             
24,761,384.10                              
234,695,221.95

243,587,549.74
178,428,751.62                            
16,631,065.33                              
46,306,590.79                              
0.00                              
2,221,142.00                               
98,061,128.05
77,388,122.31                              
20,673,005.74                              
145,526,421.69

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์เอนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว

ร้อยละ/ปี
2.75
2.75
3.00
3.75
4.00
ร้อยละ/ปี
6.10
6.10
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
6.10
5.90
4.50
5.90
5.55
5.80
4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตามพระราช
บัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

3.50
4.50
5.55

มุมนี้มีค�ำตอบ
โดยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1. บุคคลใดบ้างที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ตอบ ข้าราชการ-ลูกจ้างประจ�ำ  หรือข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ประจ�ำที่เกษียณอายุราชการ ที่สังกัดหน่วยงานดังต่อไปนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน�้ำ
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ผู้เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ผูโ้ อนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อนื่ (โดยเป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจ�ำสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)

2. บุคคลใดบ้างที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
ตอบ เป็นพนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน, ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายวัน,พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือต�ำแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในท�ำนองเดียวกันของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บุคคลในครอบครัวของสมาชิก ได้แก่ บิดา มารดา บุตร
และคู่สมรสของสมาชิก และบิดา มารดาของคู่สมรสสมาชิก
3. การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สมาชิกมีบุตร 3 คน
สามารถขอทุนการศึกษา ให้บุตรได้ทุกคนหรือไม่
ตอบ สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ได้ 1 คน
4. การรับฝากเหรียญ สหกรณ์เปิดรับฝากเหรียญหรือไม่
ตอบ สหกรณ์ รับฝากเหรียญทุกประเภท ทุกวันที่ 10 – 25 ของเดือน

ค่าธรรมเนียมรายปี
การใช้บัตรสหกรณ์ ATM
ธ.ไทยพาณิชย์ฯ
ท่านยกเลิกหรือยัง??
สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบท่ า นใดที่ ป ระสงค์
จะยกเลิ ก การใช้ บั ต ร ATM ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มีขนั้ ตอนการยกเลิก
การใช้บตั ร ATM เพือ่ ไม่ให้ทา่ นต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
รายปี เพราะบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นบัตรทีเ่ ชือ่ มโยงบัญชีเงินฝาก ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชย์ และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ ซึง่ หากสมาชิก
และสมาชิกสมทบเจ้าของบัตรแจ้งยกเลิกบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร แต่ไม่แจ้งยกเลิก
การใช้บัตร ATM ท่านต้องช�ำระค่าธรรมเนียมรายปี โดยสหกรณ์จะหักจากบัญชี
เงินฝาก ออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ ปีละ 200 บาท ทุกปี เพือ่ น�ำส่งให้กบั ธนาคารไทยพาณิชย์
โดยขั้นตอนการยกเลิกบัตร มีดังนี้
1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ แจ้งยกเลิกการใช้บัตร ATM ธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขาที่ท่านรับบัตร หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 และ
2. สมาชิกและสมาชิกสมทบ แจ้งยกเลิกการใช้บัตร ATM ธนาคารไทย
พาณิชย์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 7070
หรือส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้บัตร ATM ถึงสหกรณ์ทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร
หมายเลข 0 2579 9774, 0 2579 7356

สมาชิกท่านใด
ที่โอนเงินผ่าน
ตู้ ATM ธนาคาร
อย่าลืม
แจ้งสหกรณ์ด้วย
สมาชิกและสมาชิกสมทบท่านใดที่โอนเงิน
มายังสหกรณ์ เพือ่ ระดมหุน้ หรือฝากเงิน หรือช�ำระหนี้
หรื อ ช� ำ ระค่ า ประกั น โดยโอนเงิ น ผ่ า นตู ้ เ อที เ อ็ ม
ของธนาคาร ขอให้ท่านแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ทราบ โดยระบุวัตถุประสงค์ใน
การโอน และส่งส�ำเนาการโอนเงินมายังสหกรณ์
ที่หมายเลขโทรสาร 0 2579 9774, 0 2579 7356
หรือ email : forestcoop@gmail.com หรือ
Line@ : @forestcoop ด้วย เนื่องจากการโอนเงิน
ผ่านตู้เอทีเอ็มของท่าน จะไม่มีชื่อปรากฏในรายงาน
ของธนาคารที่ส่งมายังสหกรณ์ แต่จะปรากฏเฉพาะ
เลขสมาชิก และจ�ำนวนเงินทีส่ มาชิกโอนเท่านัน้ ซึง่ หาก
สมาชิกและสมาชิกสมทบท่านใดใส่เลขสมาชิกผิด
อาจท�ำให้การโอนเงินของท่านเกิดความผิดพลาดได้
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เทคนิคการออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ท�ำได้ เพราะ
ใคร ๆ ก็อยากมีเงินเยอะๆ แต่กย็ งั ติดนิสยั จ่ายรัวๆ ไม่กลัว
กระเป๋าแฟ่บ กว่าจะรู้ตัวกระเป๋าก็เบาโหวงกันทุกที วันนี้
National Credit Bureau เรามีเทคนิคการออมเงินสุด
เริด่ และไม่ตอ้ งประหยัดตลอดเวลา แค่ปรับนิดปรับหน่อย
ก็ช่วยให้สุขภาพการเงินแข็งแรงขึ้นได้

เทคนิค การออมเงิน

ใช้จ่ายเป็น เงินเหลือเก็บ
ขอขอบคุณ www.ncb.co.th

1. ไม่ประมาทใช้จ่าย
เหตุผลหลักๆ ของเงินไม่พอใช้ หรือ
เงิ น ไม่ เ หลื อ เก็ บ ก็ คื อ การประมาทใช้ จ ่ า ย
ฟุ ่ ม เฟื อ ย และหมดไปกั บ การซื้ อ ของจุ ก จิ ก
เล็กๆ น้อยๆ และยิ่งถ้าหากมีโปรโมชั่นสินค้า
ลดราคาหรือมีของแจกของแถม พ่วงมาด้วย
แล้ ว ล่ ะ ก็ ยิ่ ง เป็ น อั น ตรายต่ อ กระเป๋ า สตางค์
แน่นอน บางครัง้ เราประมาท ไปคิดว่า “นิดเดียว
หน่า” “นิดเดียวเอง” “ราคาไม่ได้แพงมาก”
แต่ด้วยราคาไม่แพง เล็กๆ น้อยๆ แต่รวมๆ กัน
แล้วอาจจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้
วิธีแก้ไขง่ายๆ ก่อนอื่นก็รู้ตัวเองก่อนว่า
เราเป็นคนที่ซื้อของจุกจิก มูลค่าไม่เยอะบ่อยๆ
หรื อ ซื้ อ ของน้ อ ยชิ้ น แต่ มู ล ค่ า มาก จากนั้ น
ก็ทำ� การแบ่งเงินไว้สำ� หรับช้อปปิง้ ในแต่ละเดือน
เมื่ อ ช้ อ ปปิ ้ ง ถึ ง งบที่ ตั้ ง ไว้ ก็ ต ้ อ งหั ก ห้ า มใจ
หยุดช้อปทันที สิ่งของอะไรที่มีอยู่แล้วก็ไม่ควร
ซื้อซ�้ำ  เพราะนอกจากจะเกินความจ�ำเป็นแล้ว
แล้วอาจหมดอายุก่อนจะได้ใช้ประโยชน์
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2. ช้อปช่วง Sale ช่วยชีวิต
เทคนิคการออมส�ำหรับใครที่ชื่นชอบ
และเสพย์ติดการช้อปเป็นชีวิตจิตใจ ในเมื่อ
เลิกช้อปไม่ได้ ก็หนั มาช้อปช่วงเซลล์แทน เพราะ
แบรนด์ ดั ง แต่ ล ะแบรนด์ ก็ มั ก จะมี ช ่ ว งเวลา
นาทีทอง มาดูดเงินในกระเป๋าขาช้อปอยู่เรื่อยๆ
ได้ของดี แบรนด์ ในราคาย่อมเยาว์ไว้ใช้ก็เป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ก็อย่าลืมท�ำการบ้าน
สักนิดว่าแต่ละแบรนด์จัดโปรโมชั่น หรือเซลล์
ในช่วงไหน จะได้กันเงินไว้ช้อปได้ทัน
ทางที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ตั้ ง สติ ไว้ ลดอาการ
เสพย์ติดช้อปปิ้ง คิดตรึกตรองให้ดี ว่าสิ่งที่เรา
ก�ำลังอยากได้นนั้ มีความจ�ำเป็นมากน้อยแค่ไหน
แล้ว “ฮึบ” ไว้ เก็บเงินใส่กระเป๋าตังค์ไว้ดีกว่า
3. บัญชีส�ำรองต้องมีไว้
เชือ่ ว่าทุกคนต้องบัญชีหลักไว้อย่างน้อย
1 บัญชีเพือ่ รับเงินเดือนในแต่ละเดือน รูไ้ หมว่านี่
กั บ ดั ก หลุ ม โต เพราะการมี บั ญ ชี เ ดี ย วท� ำ ให้
สามารถเข้าไปถอนหรือกดเงินจากบัญชีนั้นเมื่อ
ไหร่ก็ได้ ผลที่ออกมาคือในบัญชีมีเท่าไหร่ก็ใช้

หมดเกลี้ยง สุดท้ายสุขภาพการเงินก็ย�่ำแย่เข้า
ขั้นวิกฤติ
ดังนั้นการมี 2 บัญชี ส�ำหรับเงินเดือน
1 บั ญ ชี และเงิ น ออมส� ำรอง นี่ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง
เทคนิคการออมเงิน ที่ได้ผล เงินเดือนเข้าเมื่อ
ไหร่ก็รีบท�ำการดึงไปฝากไว้อีกบัญชีและยิ่งเป็น
บัญชีฝากประจ�ำด้วยแล้วล่ะก็จะยิ่งช่วยให้การ
ออมเงินส�ำเร็จได้แน่นอนเพราะไม่ว่าอยากจะ
ถอนมากเท่าไหร่ ก็ถอนไม่ได้ สะสมเป็นเงินก้อน
ไว้ใช้จา่ ยยามฉุกเฉินไม่ตอ้ งเดือดร้อนไปพึง่ เงินกู้
ให้เสียดอกเบี้ยยาวๆ
4. ฝากอัตโนมัตท
ิ างเลือกสายลืม
หลังจากมีบัญชีส�ำรองแล้ว ส�ำหรับใคร
ที่ใจไม่แข็งพอที่จะโอนเงินเข้าบัญชีส�ำรองทุกๆ
เดือน แล้วล่ะก็ การให้ธนาคารผูกบัญชีโอนเงิน
ฝากอัตโนมัติ ขัน้ ตอนก็ไม่ได้ยงุ่ ยากแค่เดินเข้าไป
ที่ธนาคาร และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าต้องการให้
ธนาคารโอนเงินจ�ำนวนเท่าไหร่ไปยังบัญชีสำ� รอง
ในแต่ละเดือน ก็ยิ่งท�ำให้การออมเป็นเรื่องง่าย
ไม่ ยุ ่ ง ยาก ไม่ เ สี ย เวลา และไม่ ต ้ อ งกลั ว ลื ม
เพราะธนาคารจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จสรรพ
เรียบร้อย
ในยุ ค โมบายนี้ ยิ่ ง ท� ำ สะดวกมากขึ้ น
ด้วยแอพพลิเคชั่นของแต่ละธนาคาร ที่สามารถ
ตั้งค่าให้เราโอนเงินเข้าไปยังบัญชีปลายทางได้
อัตโนมัติทุกๆ เดือน โดยไม่ต้องไปธนาคารเอง
เลย ใครที่จะมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลา หรือเดินทาง
ล�ำบาก ขี้ลืม จนไปถึงขี้เกียจ ข้ออ้างนี้ใช้ไม่ได้
แล้วนะ
เห็นไหมว่าการออมเงินให้เป็นไปด้วย
ความราบรื่นนั้นไม่ยาก แต่ต้องเริ่มด้วยวินัย
และความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะออมเงิน แล้วหา เทคนิค
การออมเงินทีเ่ หมาะสมของตัวเอง หรือตัดค่าใช้
จ่ายบางอย่างทีไ่ ม่เป็นประโยชน์ออกไป แค่นกี้ ม็ ี
เงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายยามจ�ำเป็น และที่ส�ำคัญ
อย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินกับ
เครดิตบูโรสม�่ำเสมอ รับรองอนาคตมีเงินเหลือ
เก็บให้ใช้แบบรัวๆ แน่นอน

โชค
ให้ตนเอง

ธรรมะกับชีวิต

ตามหา

ขอขอบคุณ : พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี

คนทีด่ ำ� เนินชีวติ หรือท�ำงานแล้วไม่คอ่ ย
บรรลุผลส�ำเร็จตามที่ตนเองคาดหวังไว้มักจะ
โทษว่าตนเองโชคร้าย ไม่โชคดีเหมือนคนอืน่ ๆ เขา
หรือแม้แต่โทษกรรมเก่า อย่างทีพ่ วกเราหลายๆ
คนคงเคยได้ยินเพื่อนฝูง หรือเคยมีความรู้สึกว่า
ไม่พอใจในงานหรือในอาชีพที่ตนท�ำอยู่ เขาคิด
ว่าเขาอาจมีโชคดีขึ้น อาจมีความร�่ำรวย และ
สุขสบายขึน้ ถ้าหากเขาได้ทำ� งานอย่างทีค่ นโน้น
ท�ำอยู่ เพราะคิดว่าถ้าได้ทำ� งานเช่นนัน้ เขาคงจะ
มีโชคดีขนึ้ คนขายของก็อยากเป็นดาราภาพยนตร์
คนครั ว ก็ อ ยากเป็ น สมุ ห ์ บั ญ ชี ทนายความ
ก็ อ ยากเป็ น แพทย์ นายแพทย์ ก็ อ ยากเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ อะไรท�ำนองนี้ ดูยงุ่ เหยิงไปหมด
สรุปก็คือ แต่ละคนมักจะดูหมิ่นเหยียดหยาม
อาชีพของตนเองว่าไม่มีความก้าวหน้า สู้อาชีพ
ของคนอื่นไม่ได้ จริงอยู่บางครั้งการเปลี่ยนอาจ
จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จได้ แต่การเริม่ ต้นใหม่
ในอาชีพที่ไม่ช�ำนาญนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
ผู้ที่เห็นว่าอาชีพใดรุ่งเรืองและอยากจะ
ประกอบอาชีพนัน้ ๆ บ้าง ล้วนแต่เป็นพวกคิดสัน้
เพราะนอกจากปัญหาความถนัดในอาชีพแล้ว
ถ้ า หากเขาได้ ศึ ก ษาให้ ลึ ก ลงไปอย่ า งแท้ จ ริ ง
เขาจะพบว่า ผู้ที่ประสบโชคดีในอาชีพที่เขา
ปรารถนาอยูน่ น้ั ต้องต่อสู้ ผจญกับความล�ำบาก
และต้องผ่านปัญหาอุปสรรค ด้วยความมานะ
อดทนมาแล้วไม่น้อยไปกว่าอาชีพของเขาเลย
ในท�ำนองเดียวกันพวกเราหลาย ๆ คน
คงเคยได้ยินประโยคที่ว่าเป็นเพราะกรรมเก่า
ของเขาจึงท�ำให้เขาต้องเผชิญชีวิตเลวร้ายซ�้ำ
แล้วซ�้ำอีก ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ไม่ได้บอกว่าไม่ให้
เชื่อในกฎแห่งกรรม แต่การคิดแบบนี้จะไม่เกิด
ประโยชน์อะไรกับการด�ำเนินชีวิต

การคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าหรือ
เป็นเพราะกรรมเก่าชีวิตจึงเป็นเช่นนี้โดยไม่
พยายามขวนขวายต่อสูด้ นิ้ รนพัฒนาชีวติ ให้ดขี นึ้
เป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ การคิดโทษว่าเป็น
เรื่องของกรรมเก่านั้นเท่ากับคุณยอมให้กรรม
เก่ามาเป็นตัวก�ำหนดชีวิตของคุณ ชีวิตเกิดมา
เพื่อการต่อสู้และต้องพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้กับสังคมและคนรุ่นต่อไป ถึงแม้ว่ามนุษย์
อาจจะมีกรรมเก่าที่ติดตามตัวมาเพราะกรรม
เป็นเรื่องเฉพาะตน ไม่สามารถไปฝากหรือผลัก
ภาระให้ใครมาชดใช้ได้ก็ตาม การชดใช้กรรม
เก่าไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาเป็น
มนุษย์ ถ้าถึงเวลาต้องชดใช้กรรมก็ชดใช้ไปและ
ไม่สร้างกรรมชั่วใหม่ขึ้นมาอีก ขณะเดียวกัน
การพยายามสร้างกรรมดีขนึ้ มาก็เป็นหน้าทีข่ อง
มนุษย์ทคี่ วรจะท�ำด้วยเช่นกัน กรรมดีทสี่ ร้างขึน้
ในปัจจุบันก็จะเป็นเหตุต่อผลลัพธ์ที่ดีที่จะเกิด
ตามมา
ยกตั ว อย่ า งเจ้ า ของร้ า นขายของช� ำ
แห่งหนึง่ แต่เดิมมีหอ้ ง ๆ เดียวขายของเบ็ดเตล็ด
ต่าง ๆ คน ๆ นี้ แต่เดิมเขาก็รสู้ กึ ท้อแท้เบือ่ หน่าย
ในกิจการของตนเองนอกจากเห็นว่าไม่มีโชค
แล้วดูเหมือนกรรมยังมาบังอีก เขาคิดจะเปลีย่ น
ไปเป็นร้านขายยาบ้าง ร้านขายเครื่องดื่มบ้าง
แต่ว่าบังเอิญชายผู้นี้มีภรรยาเป็นคนฉลาดและ
มีมานะอดทน ภรรยาไม่เห็นด้วย ต่อการที่จะ
เปลี่ยนอาชีพเป็นอย่างอื่น เธอบอกกับสามีว่า
เหตุใดเราจึงไม่พยายามปรับปรุงร้านเล็ก ๆ
ของเราให้ ดี ขึ้ น เพราะการที่ จ ะปรั บ ปรุ ง นั้ น
ยังสามารถท�ำได้และง่ายกว่า สามีเลยได้คิด
จึ ง ลงมื อ ปรั บ ปรุ ง กิ จ การของเขาขนานใหญ่
เลิกหวังโชค เลิกโทษกรรม บัดนี้เขาจึงกลาย
เป็นเจ้าของร้านขายของเบ็ดเตล็ดถึง 3 ห้อง
คนเช่นนี้เอง ที่รู้จักน�ำเอาโชคที่เขาเคยนึกไม่ถึง
มาสร้างให้เป็นตัวเป็นตนขึ้น

เพราะฉะนั้ น คนเราจงใช้ โ อกาสที่ มี
อยู่แล้ว ท�ำการงานของเราให้ดีที่สุด จงใช้เวลา
เสาะแสวงหาช่ อ งทางที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม
การงานที่ท�ำอยู่ให้เจริญงอกงามเท่าที่จะท�ำได้
ฐานะที่เราเป็นอยู่นี้ จะดีจะเลว หรือจะยากจน
เข็ญใจอย่างไร ก็จงท�ำให้ดีที่สุด ชีวิตเป็นเรื่อง
ไม่แน่นอน มีรุ่งเรืองและร่วงโรย ความทุกข์และ
ความสุขเป็นเหมือนเหรียญสองด้านที่ผลัดกัน
เข้ามาทักทายเรา ผ่านเข้ามาไม่นานก็ผา่ นจากไป
โชคมีอยู่ทั่วไปทุกหน ทุกแห่ง ในดิน
ในอากาศ ในโรงงาน ในร้ า นค้ า ในบ้ า น
ในเรือกสวน ในไร่นา มีใน ทุก ๆ สถานที่ เราอาจ
เคยได้ยินหลายคนบ่นว่า เมื่อไรหนอโชคจะมา
หาเราสักที ขอบอกว่าโชคไม่ได้ อยูท่ อี่ นื่ แต่อยูท่ ี่
ตัวเราเอง โชคมาหา เราไม่ได้ แต่เราจะต้องสร้าง
โชคขึน้ มาด้วยพละก�ำลังของเรา โชคอาจจะอยูท่ ี่
การคิดของเราเอง คือการคิดโดยพิจารณาจาก
ข้อมูลหลายด้าน และมีข้อเท็จจริงหลายอย่าง
มีการตรวจสอบความคิดและมีสติรู้ตัวขณะพูด
และท�ำ  การกระท�ำและการพูดที่คิดแล้วจะ
ไม่ผิดพลาด นั่นก็คือกรรมดี เมื่อกรรมดี คิดดี
จิตใจและชีวติ ก็จะเป็นสุข แสดงว่ากรรมดี ท�ำให้
ประสบผลส�ำเร็จ
จงจ�ำไว้วา่ ไม่มใี ครทีท่ กุ ข์ยากล�ำบากอยู่
คนเดียวในโลก ทุกคนต่างมีทุกข์ มากบ้างน้อย
บ้างเท่านั้นเอง เรามักจะคิดเสมอว่าทุกข์ของ
เรานั้นเป็นที่สุด แต่จริงๆแล้วยังมีคนอีกมาก
ที่มีความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเรา
เป็นเรือ่ งน่าเสียดายยิง่ นัก มีผคู้ น
มากมายฝากชีวิตไว้กับโชคชะตา ให้โชค
ชะตารักษาชีวิตและโอกาสของตนเอา
ไว้ โอกาสบางอย่างเสียไปยังเริ่มใหม่ได้
แต่บางเรือ่ งบางอย่างไม่มโี อกาสทีจ่ ะเริม่
ใหม่ได้ บางคนอาจจะคิดได้ตอนใกล้ตาย
แต่ถึงคิดได้ก็ไม่มีใครให้โอกาสได้อีก
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เก็บมาฝาก

5

เหตุผล
ที่คุณควรเดิน

9,900 ก้าวต่อวัน

ขอขอบคุณ : www.health-th.com

การเดินเป็นการออกก�ำลังกายที่ง่ายที่สุด ทุกคนสามารถทําได้ ไม่ว่าจะอยู่
ในวัยไหนก็สามารถเดินได้โดยไม่เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงใดๆ เพียงแค่
เดินให้ถูกวิธี เราลองมาดูกันค่ะว่าประโยชน์จากการเดินนั้นมีมากมายแค่ไหน
ประโยชน์ของการเดิน
1. เมื่อเดิน 12,000-15,000 ก้าวต่อวัน จะช่วย
ควบคุมน�้ำหนักตัว เพราะทําให้การเผาผลาญพลังงานใน
ร่างกายเพิ่มขึ้น น�้ำหนักตัวจึงลดลงและช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ
2. เมื่อเดิน 9,900-10,000 ก้าวต่อวัน 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ในอัตราความเร็วที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น จัดเป็นการ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิกช่วยให้การทํางานของหัวใจและ
ปอดดีขึ้น ซึ่งอวัยวะทั้ง 2 นี้มีความสําคัญต่อเซลล์ต่างๆ ทุก
ส่วนของร่างกาย จําเป็นต้องได้รับเลือดที่นําเอาออกซิเจนมา
หล่อเลี้ยงตลอดเวลา ปัจจุบันนี้ยังไม่มียาหรือสารอาหารใดที่
จะทําให้หัวใจและปอดมีความแข็งแรงทนทานได้เท่าการออ
กกําลังกาย
3. เมื่อเดิน 9,900-10,000 ก้าวต่อวัน หรือ 70,000
ก้าวต่อสัปดาห์ จะช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นในผู้ป่วย
ที่มีโรคความดันโลหิตสูง เมื่อร่างกายเราแข็งแรง มีน�้ำหนักที่
สัมพันธ์กับส่วนสูง มีการเผาผลาญพลังงานที่ดี ผลที่ตามมา
คือโอกาสที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงก็ลดลง หรือในผู้ป่วย
ที่เป็นโรคความดันก็จะสามารถควบคุมความดันได้ดีขึ้นกว่าผู้
ที่ไม่ออกกําลังกาย
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4. เมือ่ เดิน 9,900-10,000 ก้าวต่อวัน หรือ 70,000 ก้าว
ต่อสัปดาห์จะช่วยควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด การเดินทําให้
คนปกติเป็นเบาหวาน ได้ยากขึ้น ส่วนผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
อยู่แล้วก็จะทําให้ควบคุมน�้ำตาลได้ง่ายขึ้น ในผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินลดลงนั้น พบว่าการออก
กํ า ลั ง กายอย่ า งสม�่ ำ เสมอจะช่ ว ยให้ อิ น ซู ลิ น ทํ า งานดี ขึ้ น
ร่ า งกายสามารถนํา น�้ ำ ตาลไปใช้ ง านได้ ดี ขึ้ น อั น หมายถึ ง
สามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนั่นเอง
5. เมือ่ เดิน 9,900-10,000 ก้าวต่อวัน หรือ 70,000 ก้าว
ต่อสัปดาห์จะช่วยเพิ่มไขมันดีหรือ HDL ที่ทําหน้าที่เก็บขยะ
หรื อ เก็ บ คราบไขมั น ตามผนั ง เส้ น เลื อ ดไปตั บ และขั บ ออก
ทางน�้ำดี ดังนั้นจึงเป็นการลดไขมันตัวร้ายหรือ LDL โดยใน
ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะไขมั น สู ง อาจจะไม่ ต ้ อ งรั บ กิ น ยาหรื อ ใช้ ใ น
ปริมาณที่ลดลง
การเดิ น จั ด เป็ น การออกกํ า ลั ง กายที่ มี ต ้ น ทุ น ต�่ ำ
ไม่มีค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ใดๆ เพียงแต่ต้องสวมใส่รองเท้า
ที่เหมาะสมกับการเดินและสวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อน
ได้ ดี ไม่ จํา เป็ น ต้ อ งราคาแพง แค่ นี้ คุ ณ ก็ จ ะมี หุ ่ น สวยๆ
ไปพร้อมกับสุขภาพดีๆ ได้ค่ะ

สอบถามขอมูลเพพพมเติม ติดตอ ICM CENTER
โทร 0-2191-9988 LINE : @icminsurance

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
รีบสมัครด่วนจ้า...

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

กิจกรรมกลุ่มสมาชิก

สมาชิก ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา หัวข้อ 4.7
** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนวันที่  1 ตุลาคม 2561

รับสมัครแล้ว สมาชิกจับกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และไม่เกิน 200 คน
เสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิกพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามแบบ
ที่สหกรณ์ก�ำหนด โดยมีสมาชิกและสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน
1 ต่อ 1 เสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2561

สัมมนาและทัศนศึกษา สายใยไม่เกษียณ
ณ นครวัด – นครธม ประเทศกัมพู ชา

วันที่ 5 ตุลาคม 2561
วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

เปิดรับสมัครแล้ว สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2561
เที่ยวต่างประเทศ นครวัด – นครธม เดินทางวันที่ 27-29 ตุลาคม 2561
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ผู้ติดตาม หรือสมาชิกทั่วไป คนละ 7,200 บาท
สมัครด่วน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

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

สอ.ปม. ได้ประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิก (ครั้งที่1) และรายชื่อสมาชิกที่สังกัด
แต่ละกลุ่ม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่าน
มีสิทธิแจ้งขอย้ายกลุ่ม และขอตั้งกลุ่มใหม่ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561
สมาชิกตรวจสอบรายชื่อกลุ่มได้ที่  www.025798899.com

ชำ�ระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาติที่ 208/47
ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

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

