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สารบัญ
2
4
6
8
10
11
14
15

วันเกิดสหกรณ์ 28 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อกลุ่มรอบ2
สิทธิประโยชน์ผู้เกษียณ
ช�ำระ Payment ผ่านสมารท์โฟน
ผลการด�ำเนินงาน
มุมนี้มีค�ำตอบ
ธรรมะกับชีวิต
Mr.Money

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

2

ปี 2521 นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดี
กรมป่ า ไม้ ในสมั ย นั้ น ได้ มี บั น ทึ ก กรมป่ า ไม้
ถึงข้าราชการกรมป่าไม้ แจ้งให้ทราบถึงหลักการ
และผลดีต่างๆ ของสหกรณ์ที่ชี้ให้เห็นทางออก
ในการแก้ ไขปั ญ หาเมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ ยามขั ด สน
ซึ่งสมัยนั้นข้าราชการและลูกจ้างเมื่อคราวอับจน
มักกู้หนี้ยืมสินในอัตราดอกเบี้ยที่แพงลิ่ว เพราะ
กรมป่าไม้สมัยนั้นเองก็ไม่มีสถาบันการเงินคอย
ช่วยเหลือ บันทึกกรมป่าไม้ฉบับนีจ้ งึ เป็นจุดเริม่ ต้น
อย่างแท้จริงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
บันทึกฉบับนีบ้ อกกล่าววัตถุประสงค์ในการขอจัดตัง้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ไว้ 2 ประการคือ
1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการ
ถือหุ้น หรือฝากเงินในสหกรณ์
2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก ส�ำหรับใช้เพื่อการ
อันจ�ำเป็น หรือมีประโยชน์
การรวมพลังเพื่อการพึ่งพากันและกันตาม
หลักการสหกรณ์ ของคนในกรมป่าไม้เพียง 167 ท่าน
เงินค่าหุ้นเริ่มต้น 15,570 บาท  
    นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2511
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2521 เลขที่ทะเบียน
สหกรณ์ กพธ 45/2521 ส�ำนักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 61
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพ
มหานคร ดังนั้นจึงถือว่าวันที่ 28 กันยายน ของ

ทุกปีเป็นวันก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด
กว่าจะมาเป็น “บ้านสหกรณ์” หลังนี้..
คณะกรรมการชุดแล้วชุดเล่า..สมาชิกรุน่ แล้วรุน่ เล่า
ต้องเสียสละ เก็บเล็กผสมน้อย ... อดออม ปีแล้ว
ปีเล่า ด้วยปณิธานและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้สหกรณ์
มีบ้านเป็นของตนเอง ... กว่า 40 ปีแห่งความฝัน
และความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อบ้าน
หลังนี้ ด้วยความอนุเคราะห์ของกรมป่าไม้ ให้ใช้
สถานที่ ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อาคารแห่งการประหยัดพลังงาน
อาคารของมวลสมาชิกสหกรณ์ทสี่ ะท้อนวัฒนธรรม
แห่งการ ประหยัดอดออม เอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน
อาคารที่แสดงออกถึงการเป็นศูนย์รวมของมวล
สมาชิก ความเสมอภาค ด้วยบริการที่สะดวก
ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ท�ำให้
ฝันในวันนั้น..กลายเป็นจริงในวันนี้
ผ่านบ้านมาแล้วหลายหลัง
ส�ำนักงานเปลีย่ นไปตามเวลาแห่งการเติบโต
เมือ่ การด�ำเนินงานของสหกรณ์เติบโตตามอายุขยั
จ� ำ นวนสมาชิ ก ของสหกรณ์ ฯ ได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ในแต่ ล ะปี ท� ำ ให้ พื้ น ที่ ข องส� ำ นั ก งานคั บ แคบ
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิก ทีต่ งั้ ส�ำนักงาน
สหกรณ์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ทั้งนี้
เพือ่ รองรับการด�ำเนินงานและธุรกรรมในด้านต่างๆ
ทีข่ ยายตัวเพิม่ มากขึน้ ทีต่ งั้ ส�ำนักงานสหกรณ์  ในช่วง
ที่ผ่านมา สหกรณ์ผ่านบ้านมาแล้ว 5 หลัง ดังนี้
บ้านหลังที่ 1 กองนิตกิ าร ปี 2521 – 2530
(9 ปี) ส�ำนักงานสหกรณ์ตง้ั อยูก่ บั กองนิตกิ าร ชัน้ 1
ในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันคือ ส�ำนักการอนุญาต
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
บ้านหลังที่ 2 มุขหลังห้องประชุม 1 ปี 2530 –
2532 (3 ปี)   ส�ำนักงานสหกรณ์อยู่บริเวณมุม
หลังห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น คื อ พื้ น ที่ ท� ำ การส่ ว นหนึ่ ง ของ
ศูนย์สารสนเทศ ส�ำนักแผนงานและสารนิเทศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บ้านหลังที่ 3 กองบ�ำรุง ปี 2532 – 2538
(6 ปี) ส�ำนักงานสหกรณ์อยู่บริเวณห้องทางด้าน
มุมขวา ของกองบ�ำรุง ซึง่ ก็คอื อาคารกริตสามะพุทธิ
ส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปัจจุบัน
บ้านหลังที่ 4 ตึก สทก. ชัน้ 4 ปี 2538–2542
(4 ปี) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้ย้ายไปอยู่ทางด้านปีกขวา ชั้น 4 อาคาร สทก.

เนือ่ งในวันครบรอบวันคล้ายวันก่อตัง้ สหกรณ์ฯ
สหกรณ์ขอมอบ สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
ให้กบั สมาชิกทุกคน  โดยสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับ
สหกรณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ตามอายุ
การเป็นสมาชิก ดังนี้

• อายุการเป็นสมาชิก 1 - 15 ปี จ่าย 100  บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 15 ปี ขึน้ ไป จ่าย 200 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 30 ปี ขึน้ ไป จ่าย 300 บาท
การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วัน
เข้าเป็นสมาชิกถึงวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ 28
กันยายน เศษของปีให้ตัดทิ้ง

เดือนแห่งการออม
เริ่มกิจกรรมวันที่ 28 ก.ย. – 31 ต.ค. 61

ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ท� ำ การของส่ ว นติ ด ตามและ
ประเมิ น ผล ส� ำ นั ก แผนงานและสารสนเทศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
บ้านหลังที่ 5 ชัน้ ล่าง อาคารศูนย์ปฏิบตั กิ าร
กรมป่าไม้ ปี 2543 – 2554 (11 ปี) ส�ำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ย้ายไปอยู่
ชั้นล่าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมป่าไม้ หรือ
อาคารเอช สเลด ซึ่งเป็นที่ท�ำการที่สหกรณ์อาศัย
อยู่เป็นเวลานานที่สุดก่อนจะย้ายมาสู่อาคาร
ส�ำนักงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน
ผ่านมา 40 ปี กับบ้าน 5 หลัง ณ วันนี้
อาคารส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ในปัจจุบัน จึงถือว่าเป็นบ้านหลังที่ 6
จากวันนัน้ จนถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด มีสมาชิกและสมาชิกสมทบทัง้ สิน้ 32,039 คน
มีทนุ ด�ำเนินงานทัง้ สิน้ 7,712 ล้านบาท จากต้นกล้า
เพียงต้นเล็กๆ ได้แผ่กิ่งก้านไพศาล มาเป็นต้น
กล้าต้นใหญ่ มีรากฐานทีม่ นั่ คง บ้านของเราหลังนี้
ส�ำเร็จขึน้ ได้ เพราะความร่วมแรง ร่วมใจ เกือ้ หนุน
ค�้ ำ จุ น ซึ่ ง กั น และกั น ของมวลสมาชิ ก ผู ้ แ ทน
สมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการทุกชุด

วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีถือเป็น “วันออมแห่งชาติ” มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อส่งเสริมให้
ทุกคนมีนสิ ยั รักการออม รวมทัง้ เพือ่ ให้ทกุ คนตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการออม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการออมรูปแบบหนึ่ง ได้ให้
ความส�ำคัญและรณรงค์ในเรื่องการออมมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรม “เดือนแห่งการออม”
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลในครอบครัวสมาชิก เห็นคุณค่าของการออม
ได้มีเงินออมเพิ่มมากขึ้น โดยมีเงื่อนไข ในการร่วมกิจกรรม ดังนี้
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วันศุ กร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
การอุทิศตนและใช้สิทธิออกเสียงของท่าน
มีค่าต่อการพั ฒนาสหกรณ์
ตามทีส่ หกรณ์ได้มปี ระกาศรายชือ่ กลุม่
และรายชือ่ สมาชิกทีส่ งั กัดในแต่ละกลุม่ ครัง้
แรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และให้
สมาชิกขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ หรือขอย้ายสังกัด
กลุ่มสมาชิก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 นั้น
      บดั นีส้ หกรณ์ ได้ดำ� เนินการย้ายสังกัดกลุม่
สมาชิกและการจัดตั้งกลุ่มใหม่เสร็จสิ้นแล้ว
จึงได้มกี ารประกาศรายชือ่ กลุม่ สมาชิกครัง้ ที่

2 โดยมีผู้แทนสมาชิก 297 คน สหกรณ์ขอ
ให้ท่านตรวจสอบรายชื่อว่าท่านสังกัดกลุ่ม
สมาชิกใด ได้จาก www.025798899.com  
เพื่อจะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
“การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก” เพื่อ
ท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับ
สหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบก�ำไรขาดทุน การ
จั ด สรรก� ำ ไรสุ ท ธิ ผู ้ แ ทนสมาชิ ก สามารถ
กรมป่าไม้
              ชื่อกลุ่ม

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง ชื่อกลุ่ม รายชื่อสมาชิกที่สังกัด
และจ�ำนวนผู้แทนสมาชิก (ครั้งที่สอง)
ประจ�ำปี 2561

จ�ำนวน
สมาชิก
3. กลุ่มสมาชิกส�ำนักผู้บริหารกรมป่าไม้    50
4. กลุ่มสมาชิกส�ำนักบริหารกลาง
  106
5. กลุ่มสมาชิกกองการอนุญาต
   39
6. กลุ่มสมาชิกส�ำนักแผนงานและสารสนเทศ    37
7. กลุ่มสมาชิกส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้    99
8. กลุ่มสมาชิกส�ำนักส่งเสริมการปลูกป่า   149
9. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการป่าชุมชน    48
10. กลุ่มสมาชิกส�ำนักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า
  226
11. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการที่ดินป่าไม้    45

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เรื่อง
ก�ำหนดการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ส�ำหรับปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำปี
2562-2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยให้สมาชิก
ทีม่ คี วามประสงค์ จะขอจัดตัง้ กลุม่ ใหม่ หรือขอย้ายสังกัดกลุม่
สมาชิก สามารถด�ำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
30 กรกฎาคม 2561 นั้น
จ�ำนวน
บัดนี้ ครบก�ำหนดตามประกาศดังกล่าวแล้ว สหกรณ์               ชื่อกลุ่ม
สมาชิก
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จึงขอประกาศชื่อกลุ่ม รายชื่อ
สมาชิกที่สังกัด และจ�ำนวนผู้แทนสมาชิก (ครั้งที่สอง) โดยมี 12. กลุม่ สมาชิกส�ำนักผู้บริหาร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    66
จ�ำนวนกลุ่มสมาชิก 139 กลุ่ม จ�ำนวนสมาชิก 13,200 คน
13.
กลุ
่มสมาชิกส�ำนักบริหารงานกลาง   214
และจ�ำนวนผู้แทนสมาชิก 297 คน รายละเอียด ดังนี้
14. กลุ่มสมาชิกส�ำนักอนุรักษ์และ
จัดการต้นน�้ำ
  120
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
              ชื่อกลุ่ม
จ�ำนวน จ�ำนวน 15. กลุ่มสมาชิกส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า   129
สมาชิก ผู้แทน 16. กลุ่มสมาชิกส�ำนักอุทยานแห่งชาติ   172
17. กลุ่มสมาชิกส�ำนักป้องกัน
1. กลุ่มสมาชิกส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
   98
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     390          8
18. กลุ่มสมาชิกส�ำนักแผนงานและสารสนเทศ    69
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 19. กลุ่มสมาชิกส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
และพันธุ์พืช
  116
              ชื่อกลุ่ม
จ�ำนวน จ�ำนวน
สมาชิก ผู้แทน 20. กลุ่มสมาชิกกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่าตามอนุสัญญา
   76
2. กลุ่มสมาชิกส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     58          1
		

4

สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�ำเนิน
การ เพื่อเข้าไปบริหารสหกรณ์ จะเห็นว่า
ผู้แทนสมาชิก คือ ผู้มีส่วนส�ำคัญยิ่งในการ
ก�ำหนดอนาคตสหกรณ์ หากเลือกคนดี มี
ความสนใจในงานด้านสหกรณ์ มีแนวคิด
ทัศนคติ ที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาสหกรณ์
ก็จะท�ำให้สหกรณ์ของเรามีความมัง่ คัง่ เจริญ
ก้าวหน้า ท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวล
สมาชิกทุกคน

21. กลุ่มสมาชิกกองนิติการ
จ�ำนวน 22. กลุ่มสมาชิกส�ำนักฟื้นฟูและ
ผู้แทน
พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
    1
    2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    1
              ชื่อกลุ่ม
    1
    2 23. กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากร
    3
ทางทะเลและชายฝั่ง
    1
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    5
              ชื่อกลุ่ม
    1
24. กลุ่มสมาชิกกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน
ผู้แทน กรมควบคุมมลพิษ
              ชื่อกลุ่ม
    1
    4 25. กลุ่มสมาชิกกรมควบคุมมลพิษ
    2
    3
    3
    2
    1
    2
    2

   44

    1

  253

    5

จ�ำนวน
สมาชิก

จ�ำนวน
ผู้แทน

  226

    5

จ�ำนวน
สมาชิก

จ�ำนวน
ผู้แทน

   83

    2

จ�ำนวน
สมาชิก
   29

จ�ำนวน
ผู้แทน
    1

จ�ำนวน
สมาชิก
26. กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล    13

จ�ำนวน
ผู้แทน
    1

กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
              ชื่อกลุ่ม

กรมทรัพยากรน�้ำ
              ชื่อกลุ่ม
27. กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน�้ำ

จ�ำนวน
สมาชิก
   24

จ�ำนวน
ผู้แทน
    1

จังหวัด
              ชื่อกลุ่ม

จ�ำนวน
สมาชิก
28. กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาญจนบุรี
   21
29. กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาฬสินธุ์
   11
30. กลุ่มสมาชิกจังหวัดก�ำแพงเพชร    15
31. กลุ่มสมาชิกจังหวัดขอนแก่น
  294
32. กลุ่มสมาชิกจังหวัดฉะเชิงเทรา
   56
33. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชลบุรี
  409
34. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชัยนาท
   18
35. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชัยภูมิ
   95
36. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชุมพร
   21
37. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงราย
  327
38. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่
  456
39. กลุ่มสมาชิกจังหวัดตรัง
   49
40. กลุ่มสมาชิกจังหวัดตราด
   19
41. กลุ่มสมาชิกจังหวัดตาก
  436
42. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครนายก
   18
43. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครปฐม
   24
44. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครพนม
   14
45. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครราชสีมา   275
46. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช   427
47. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครสวรรค์
  186
48. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนนทบุรี
   23
49. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนราธิวาส
   14
50. กลุ่มสมาชิกจังหวัดบุรีรัมย์
   15
51. กลุ่มสมาชิกจังหวัดปทุมธานี
   23
52. กลุ่มสมาชิกจังหวัดระนอง
   17
53. กลุ่มสมาชิกจังหวัดระยอง
   16
54. กลุ่มสมาชิกจังหวัดราชบุรี
  255
55. กลุ่มสมาชิกจังหวัดลพบุรี
   13
56. กลุ่มสมาชิกจังหวัดล�ำปาง
  266
57. กลุ่มสมาชิกจังหวัดล�ำพูน
   10
58. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสกลนคร
   18
59. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสงขลา
  268
60. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสตูล
   18
61. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรปราการ    16
62. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรสงคราม    16
63. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรสาคร
   20
64. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสระบุรี
  179
65. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสิงห์บุรี
   13
66. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุโขทัย
   20
67. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุพรรณบุรี
   11
68. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี   568
69. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุรินทร์
   18
70. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสระแก้ว
   14
71. กลุ่มสมาชิกจังหวัดหนองคาย
   17
72. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    16
73. กลุ่มสมาชิกจังหวัดร้อยเอ็ด
   12
74. กลุ่มสมาชิกจังหวัดหนองบัวล�ำภู     6
75. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพังงา
    8
76. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพิจิตร
   12
77. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพิษณุโลก
  318
78. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเพชรบุรี
   26
79. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเพชรบูรณ์
    8
80. กลุ่มสมาชิกจังหวัดแพร่
  112
81. กลุ่มสมาชิกจังหวัดภูเก็ต
   52
82. กลุ่มสมาชิกจังหวัดมหาสารคาม    15
83. กลุ่มสมาชิกจังหวัดมุกดาหาร
   16

จ�ำนวน
ผู้แทน
    1
    1
    1
    6
    1
    8
    1
    2
    1
    7
    9
    1
    1
    9
    1
    1
    1
    6
    9
    4
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    5
    1
    5
    1
    1
    5
    1
    1
    1
    1
    4
    1
    1
    1
   11
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    6
    1
    1
    2
    1
    1
    1

84. กลุ่มสมาชิกจังหวัดยโสธร
85. กลุ่มสมาชิกจังหวัดยะลา
86. กลุ่มสมาชิกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
87. กลุ่มสมาชิกจังหวัดปราจีนบุรี
88. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอ่างทอง
89. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุดรธานี
90. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์
91. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี
92. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
93. กลุ่มสมาชิกจังหวัดบึงกาฬ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
              ชื่อกลุ่ม
94. กลุ่มสมาชิกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้
สมาชิกขอจัดตั้ง
              ชื่อกลุ่ม

    9
   13
   24
  177
   10
  407
   64
  264
   13
   19

    1
    1
    1
    4
    1
    8
    1
    5
    1
    1

จ�ำนวน
สมาชิก

จ�ำนวน
ผู้แทน

   44

    1

จ�ำนวน
สมาชิก
95. กลุ่มสมาชิกวนวัฒนวิจัย (กรมป่าไม้) 104
96. กลุ่มสมาชิกกองคลัง (กรมป่าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช)
138
97. กลุ่มสมาชิกส่วนการเจ้าหน้าที่
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
  60
และพันธุ์พืช)
98. กลุ่มสมาชิกส่วนพัฒนาการ
วิศวกรรมป่าไม้ (ส่วนกลาง)
  76
99. กลุ่มสมาชิกพี่น้องวนกร (ส่วนกลาง)   87
100. กลุ่มสมาชิกส�ำนักด่านไม้ (ส่วนกลาง)   68
101. กลุ่มสมาชิกวิชาการป่าไม้ (ส่วนกลาง) 113
102. กลุ่มสมาชิก 13 น�ำโชค (ส่วนกลาง)   75
103. กลุ่มสมาชิกไม้ใหญ่ (ส่วนกลาง)   53
104. กลุ่มสมาชิกรักษ์ป่ากระบี่ (กระบี่)   84
105 กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
124
106 กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว (จันทบุรี)
  68
107. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
  60
108. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
  95
109. กลุ่มสมาชิกสถานีพัฒนาและส่งเสริม
การอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง (ตรัง)   57
110. กลุ่มสมาชิกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
(นครราชสีมา)
  76
111. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
  90
112. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)   80
113. กลุ่มสมาชิกกลุ่มจัดการ
ต้นน�้ำน่าน (น่าน)
  58
114. กลุ่มสมาชิกส�ำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 6 (ปัตตานี)
  87
115. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 3 (แพร่)
112
116. กลุ่มสมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   62

จ�ำนวน
ผู้แทน
    2
    
    3
    1
    2
    2
    1
    2
    2
    1
    2
    2
    1
    1
    2
    1
    2
    2

117. กลุ่มสมาชิกส่วนฟื้นฟูและ
พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ส�ำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
  56
118. กลุ่มสมาชิกส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   
ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   52
119. กลุ่มสมาชิกกลุ่มนิติธรรม
ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   53
120. กลุ่มสมาชิกลุ่มน�้ำยม ส�ำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
  52
121. กลุ่มสมาชิกเพชรชะอ�ำ (เพชรบุรี)   65
122. กลุ่มสมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (เพชรบุรี)   51
123. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 4 (พิษณุโลก)
104
124. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาบรรทัด (พัทลุง)
  84
125. กลุ่มสมาชิกศูนย์ประสานงาน
จังหวัดพะเยา (พะเยา)
  50
126. กลุ่มสมาชิกแม่น�้ำยวมแม่สะเรียง
(แม่ฮ่องสอน)
110
127. กลุ่มสมาชิกแม่ฮ่องสอน ตอนบน
(แม่ฮ่องสอน)
  58
128. กลุ่มสมาชิกกลุ่มพื้นที่อนุรักษ์
บ้านโป่ง (ราชบุรี)
229
129. กลุ่มสมาชิกอนุรักษ์สัตว์ป่า
ราชบุรี-กาญจน์ (ราชบุรี)
  57
130. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูหลวง (เลย)
  65
131. กลุ่มสมาชิกราชพฤกษ์ (ล�ำปาง) 125
132. กลุ่มสมาชิกรักษ์ป่าอีสานตอนล่าง
(ศรีสะเกษ)
  78
133. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โตนงาช้าง (สงขลา)
  52
134. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
  50
135. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง (อุทัยธานี)
  54
136. กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 7 (อุบลราชธานี)
  83
137 กลุ่มสมาชิกส�ำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
  59
138. กลุ่มสมาชิกต้นน�้ำห้วยแก้ว
(เชียงใหม่)
  64
139. กลุ่มสมาชิกรักษ์สหกรณ์
(ส่วนกลาง)
  79

   1
   
   1
   1
   1
   1
   1
   2
   2
   1
   2
   1
   5
   1
   1
   3
   2
   1
   1
   1
   2
   1
   1
   2

จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ. 2561

    2
    1
    2

(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
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สิทธิประโยชน์

ส�ำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ

เกษียณอายุราชการแล้วยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้
    เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนที่มี
สมาชิ ก อาวุ โ สที่ มี อ ายุ ก ารเป็ น สมาชิ ก ตั้ ง แต่ 30 ปี
ความหมาย ส�ำหรับคนเกษียณอายุราชการ จ่าย 2,000 บาท
หรื อ บางท่ า นก� ำ ลั ง เตรี ย มตั ว ใกล้ วั ย
เกษียณ เพื่อจะได้ใช้เวลาหลังเกษียณ
3. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก
ได้อย่างมีคุณค่า ชีวิตหลังการท�ำงาน
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี บุตรสมาชิก
ประจ�ำ เป็นชีวติ แห่งการพักผ่อน เป็นช่วง
ที่ ข อรั บ สวั ส ดิ ก ารต้ อ งมี อ ายุ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
ชีวิตแห่งอิสระที่อยากท�ำอะไรตามใจคิดได้ อยากไปเที่ยวก็ไปได้ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
อยากจะอยูบ่ า้ นเฉยๆ ก็ทำ� ได้ และสามารถน�ำเอาผลพวงแห่งความสุข
นัน้ ไปช่วยเหลือสังคม เหมือนค�ำกล่าวทีว่ า่ “เกษียณแต่ตวั แต่สายใย
4. สวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือ เป็น โสด
ยังคงอยู่นิจนิรันดร” สหกรณ์มี สิทธิประโยชน์มากมาย มอบให้
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี มีอายุตงั้ แต่ 50 ปี
แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป
ขึ้นไป สหกรณ์จ่ายให้  3,000 บาท เพียงครั้งเดียว
1. สวัสดิการเพื่อบ�ำเหน็จสมาชิก
5. สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
สหกรณ์จะจ่ายเงินเพือ่ บ�ำเหน็จสมาชิกเมือ่ อายุครบ 60 ปี
สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกปีละ 2 ครั้งจ่ายให้ใน
และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี  
วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จ่าย 100 บาท และวันคล้าย
การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี วันก่อตั้งสหกรณ์ตามอายุการเป็นสมาชิก  
เศษของปีให้ตัดทิ้ง
• อายุการเป็นสมาชิก 1- 15 ปี จ่าย 100 บาท
• ค�ำนวณเงินบ�ำเหน็จจากจ�ำนวนปีที่เป็นสมาชิกคูณด้วย
• อายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป จ่าย 200 บาท
จ�ำนวนหุน้ ทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์ หารด้วยหนึง่ ร้อย หากต�ำ่ กว่า 2,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 30 ปีขึ้นไป จ่าย 300 บาท
ให้จา่ ย 2,000 บาท แต่ทงั้ นีจ้ ำ� นวนเงินบ�ำเหน็จ ต้องไม่เกิน 10,000 บาท
จ่ายเพียงครั้งเดียว
6. สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา คู่สมรส
• กรณีสมาชิกมีหนีค้ า้ งช�ำระอยูก่ บั สหกรณ์เกินกว่าร้อยละ 90
และบุตรสมาชิก
ของทุนเรือนหุ้น สหกรณ์จะน�ำมาหักช�ำระหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดก่อน
สหกรณ์จะจ่ายให้ศพละ 2,000 บาท
2. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
7. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิกที่มิได้ท�ำ
สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสเมื่อสมาชิก
ประกันชีวิต
มีอายุครบ 61 ปี ขึ้นไป และเป็นสมาชิกติดต่อกัน
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่เสียชีวิตและมีอายุเกิน 70 ปี
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี โดยจ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิกในเดือนตุลาคม ตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 บาท เศษของปีเกินกว่า 6 เดือน
ของทุกปี ดังนี้
ให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี
จ่าย 1,000 บาท
8. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
สมาชิ ก อาวุ โ สที่ มี อ ายุ ก ารเป็ น สมาชิ ก ตั้ ง แต่ 20 ปี
สหกรณ์ จ ่ า ยเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ งานศพสมาชิ ก จ� ำ นวน
จ่าย 1,500 บาท
3,000 บาท
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9. สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก
16. สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
กรณีทสี่ มาชิกท�ำประกันชีวติ กลุม่ ค่าเบีย้ ประกัน 35 บาท
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี สหกรณ์จะจ่าย
สหกรณ์จ่ายเงินสนับสนุน 35 บาท คุ้มครองเสียชีวิต  
เงินสวัสดิการเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ให้แก่
100,000 บาท อุบัติเหตุ 150,000 บาท กรณีที่สมาชิกท�ำประกัน สมาชิกรายละ  2,000 บาท เพียงครั้งเดียว
ชีวิตกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันเกินกว่า 35 บาท สหกรณ์จ่ายเงินสนับสนุน
50 บาท/เดือน รวม 600 บาท/ปี
17. สิทธิการฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษเปิดบัญชี
10. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพ
เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ เ กษี ย ณเปี ่ ย มสุ ข รั บ ฝากเฉพาะ
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่ทุพพลภาพ ตามอายุการเป็น เงินบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ กบข. กสจ. บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ หรือเงินที่ได้รับ
สมาชิก ปีละ 8,000 บาท เศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้ จากทางราชการอื่นๆ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 ต่อปี
นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ไม่เกิน 80,000 บาท โดยจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ
4,000 บาท จนกว่าจะครบ
18. สิทธิการกู้หุ้น หรือ เงินฝาก
สมาชิกเกษียณอายุราชการ มีสิทธิกู้หุ้นหรือเงินฝากได้
11. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก
ไม่เกินกว่า 90 % ของเงินค่าหุน้ หรือเงินฝาก ทีส่ มาชิก มีอยูใ่ นสหกรณ์
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และสมาชิก
คนหนึ่ง ๆ มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่เกิน 3 ครั้ง ตลอด 19. สิทธิการงดส่งค่าหุ้น
อายุการเป็นสมาชิก สหกรณ์จะจ่ายให้ตามจริง แต่ไม่เกิน 500 บาท
สมาชิกเกษียณอายุราชการ ที่ไม่มีหนี้หรือมีหนี้ไม่เกินกว่า
ค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์หรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
12. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก
สามารถงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สหกรณ์จะจ่าย
ให้แก่ผสู้ ำ� เร็จตามการศึกษาตัง้ แต่ระดับประกาศนียบัตร 20. สิทธิรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
วิชาชีพชั้นต้นขึ้นไป จ�ำนวน 1,000 บาท ต่อหนึ่งประกาศนียบัตร
สมาชิกเกษียณอายุราชการ มีสิทธิรับเงินปันผลและเงิน
หรือหนึ่งปริญญาบัตร
เฉลี่ยคืน เช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ
13. สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ สงเคราะห์ ส มาชิ ก ประสบภั ย
(อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติ)
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เสี ย หายทั้ ง หมด ไม่ อ าจซ่ อ มแซมได้ ใ ห้ จ ่ า ยตามที่
เสียหายจริง
กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน 40,000 บาท
กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน 30,000 บาท
กรณีเป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 10,000 บาท
ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน จ่ายตามที่เสียหายจริง
กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน 4,000 บาท
กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน 3,000 บาท
กรณีเป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 1,000 บาท

21. การจั ด ท� ำ หนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ ส หกรณ์ หั ก เงิ น บ� ำ นาญเงิ น
บ�ำเหน็จ หรือเงินบ�ำเหน็จรายเดือน เพื่อช�ำระรายการต่างๆ
สหกรณ์จัดส่งหนังสือยินยอมหักเงินบ�ำนาญ เงินบ�ำเหน็จ
หรือเงินบ�ำเหน็จรายเดือน (กรณีเป็นลูกจ้างประจ�ำ) ให้ท่านสมาชิก
ที่เกษียณอายุราชการ เพียงท่านลงนามให้ความยินยอมในหนังสือ
และแจ้งความประสงค์ในการหักเงิน เพื่อช�ำระเป็นทุนเรือนหุ้น  
เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือหนี้สิน สหกรณ์จะด�ำเนินการ
หักเงินได้รายเดือนของท่านเพื่อช�ำระรายการต่างๆ ต่อไป และ
ส�ำหรับสมาชิกที่รับเงินบ�ำเหน็จ สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์
ต่อสหกรณ์ ขอช�ำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดได้

22. สิทธิรับใบแจ้งยอดคงเหลือราย 6 เดือน
สมาชิกเกษียณอายุราชการจะได้รับบริการพิเศษ โดย
14. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส
สหกรณ์จะส่ง “ใบแจ้งยอดคงเหลือราย 6 เดือน” เพื่อแจ้งจ�ำนวน
ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก มาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า 1 ปี สหกรณ์ เงินทุนเรือนหุ้น เงินฝาก หรือ เงินกู้ (ถ้ามี) ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อเป็น
จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อการสมรสให้แก่สมาชิกรายละ หลักฐาน โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้านสมาชิก
1,000 บาท เพียงครั้งเดียว
ทั้ ง หมดนี้ เป็ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ดี ๆ ที่ ส หกรณ์ ม อบให้
15. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่
ผู้เกษียณอายุราชการ “ถักทอสายใย..ร้อยดวงใจผูกพัน”
ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก มาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า 1 ปี สหกรณ์
จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือ่ รับขวัญทายาทใหม่ครอบครัวละ
1,000 บาท ต่อทายาท 1 คน
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ช�ำระ Payment ผ่านสมาร์ทโฟน
ช่องทางเสริม เพิ่ มความสะดวกให้กับสมาชิก
ปัจจุบนั กระแสของเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลีย่ นพฤติกรรมในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
เป็นอย่างมาก ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ อย่าง Internet Banking และ Mobile
Application เป็นการให้บริการธุรกรรมการเงินต่างๆ จากธนาคารพาณิชย์ ผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น การท�ำรายการ
ฝากเงิน ระดมหุน้ หรือรายการช�ำระหนีผ้ า่ นโปรแกรมบนโทรศัพท์มอื ถือมายังสหกรณ์ ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้เชือ่ มต่อระบบกับธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย เพือ่ เพิม่ ความสะดวกทางการ
เงิน ให้กบั สมาชิก โดยสมาชิกไม่ตอ้ งเดินทางมายังสหกรณ์ ก็สามารถท�ำรายการ payment ไม่วา่ จะเป็นการฝากเงิน ช�ำระเงิน หรือระดม
หุ้น ฯลฯ ได้ทางมือถือ ที่จะช่วยให้สมาชิกบริหารจัดการเงินได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน ตลอด24 ชั่วโมง พร้อม
ระบบความปลอดภัยของข้อมูลที่ทันสมัย ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร และไม่เสียค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรม

ส� ำหรับธนาคารไทยพาณิชย์
วิธีการติดตั้ง

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

1) ขั้ น ตอนแรกให้ ส มาชิ ก 3) ท�ำการกรอกข้อมูลส่วน
ท� ำ การดาวน์ โ หลด App บุคคล ระบุเลขที่บัตร ATM
scbeasy ในมือถือ
16 หลัก และรหัส ATM 4 หลัก
ใส่วัน เดือน ปีเกิด และกด
next
4) กรอกหมายเลขบั ต ร
ประชาชน และกด next
5) กรอกหมายเลขบั ญ ชี
เงินฝาก และหมายเลขบัตร
ATM 16 หลั ก ในบรรทั ด
เดี ย วกั น โดยกรอกเฉพาะ
ตัวเลขเท่านั้นและกด next
6) ยืนยันข้อมูลความถูกต้อง
ของบัญชีทา่ น แล้วกด confirm
2) หากสมาชิ ก ยั ง ไม่ เ คยมี กด next
username และ password 7) อ่านรายละเอียดเงื่อนไข
ในการเข้าระบบมาก่อน ให้ไป เบื้องต้น คลิก ยอมรับ และ
กด  next
ที่ช่องใช้บัตร ATM
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8) จากนั้นธนาคารจะท�ำการส่งรหัส OTP มายังเบอร์มือถือ
ของสมาชิก
9) ก�ำหนด Login name (ความยาว 6-12 ตัวอักษร) และ
password (ตั ว อั ก ษรผสมตั ว เลข ความยาว 6-8 หลั ก )
การตัง้ password ต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรเล็กและใหญ่
และตัวเลขผสมกัน
10) เมื่อได้ username และ passwordแล้ว ทางธนาคาร
จะให้ท่านสร้างรหัส pin เพื่อเข้าใช้งาน เป็นตัวเลข 6 หลัก
และควรเก็ บ รั ก ษารหั ส ให้ เ ป็ น ความลั บ เพราะในการท� ำ
รายการครั้งต่อไปท่านต้องใช้รหัส pin 6 หลักนี้ทุกครั้ง

เสร็จสิ้นการสร้าง รหัส Pin มาเริม
่ ท�ำรายการฝากเงินกัน
11) หน้าแรกจะเป็นหน้ารวมธุรกรรมต่างๆ ให้เลือกจ่ายบิล พิมพ์ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด หรือหมายเลขบัญชี 053-3-00793-7กดค้นหา จะขึน้ ชือ่ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด

รหัสลูกค้า/Ref.1 (เลขสมาชิก)
หมายเลขอ้างอิง/Ref.2 (วัตถุประสงค์)

12) เมือ่ ขึน้ ชือ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
- รหัสลูกค้า/Ref.1 (คือเลขที่สมาชิก)
- หมายเลขอ้างอิง/Ref.2 (คือวัตถุประสงค์)
เช่น 102 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
- กรอกจ�ำนวนเงิน กด ตรวจสอบข้อมูล

จ�ำนวนเงิน

13. จากนั้นให้ท�ำการตรวจ
สอบข้ อ มู ล ว่ า ถู ก ต้ อ งไหม
หากถูกต้อง กดยืนยัน

ตรวจสอบความถูกต้องทุกรายการ

การท�ำรายการเสร็จสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน (Ref.2)
101
104
107
110
113
116

ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์
102 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์
105 ฝากเพื่อระดมหุ้น
ช�ำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ช�ำระพิเศษ)
108 ช�ำระหนี้เงินกู้พิเศษ (ช�ำระพิเศษ)
ช�ำระหุ้น/หนี้รายเดือน (เกษียณ)
111 ช�ำระค่าประเมินหลักประกัน
ช�ำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
114 สมัครสมาชิกสมทบ
อื่น ๆ 117 ช�ำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM  สมาชิกสมทบ

103
106
109
112
115

ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ช�ำระหนี้เงินกู้สามัญ (ช�ำระพิเศษ)
ช�ำระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม
ช�ำระค่าตรวจสอบหลักประกัน
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM

ส� ำหรับการท�ำรายการออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย ก็สามารถท�ำได้เช่นกัน
1. ขั้ น ตอนแรกให้ ส มาชิ ก
ท� ำ การดาวน์ โ หลด App             
ธนาคารกรุงไทย KTB net
bank

2. หากมี username และ 3. เลือก Pay Other Bills
password แล้ว ให้ใส่ข้อมูล
login หากยังไม่มี ให้ท�ำการ
register ลงทะเบียนก่อน

4. เมนู Pay Bills เลื อ ก 5. เลือก CO-OP
Select  payee

8. ตรวจสอบข้อมูลการท�ำ 9. ขั้ น ตอนการท� ำ รายการ
รายการ  เลือก Finish
เสร็จสมบูรณ์
6.  เลือก Royal forest de- 7. ใส่เลขสมาชิก  วตั ถุประสงค์
partment saving & credit      การช�ำระ ใส่จำ� นวนเงิน  ระบบ
จะให้เลือกว่าจะรับรายการ
ทาง E-mail  หรือ SMS  หาก
รับรายการทาง E-mail ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม หากเลือกรับ
SMS เสียค่าบริการ 3  บาท
โดยสมาชิ ก เป็ น ผู ้ ช� ำ ระเอง
กด OK

แค่นี้สมาชิกก็สามารถท�ำธุรกรรมออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชม. สะดวก รวดเร็ว
ฟรีค่าธรรมเนียม โดยไม่ต้องเสียเวลามาที่ธนาคารประหยัดเวลา ประหยัดค่าเดินทาง
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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
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
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 สิงหาคม 2561
13,239
18,800
18,161,207,466.86
195,702,244.85
2,551,748,828.15
300,000,000.00
145,540,800.09
122,192,333.72
6,786,616,745.33
498,899,589.29
945,518,494.23
21,812,473.37
63,146,235.27
1,483,722,187.00
10,000.00
510,942.52
4,972,203,044.13
7,488,872.63
65,904,067.20
190,609.08
10,448,960,618.35
1,526,000,000.00
6,083,310,613.26
632,989,035.00
3,927,017,132.46
1,013,450,796.10
335,002,971.73
171,200,614.51
3,650,063.46
2,796,402,673.75
237,251,796.84
2,416,345,952.21
82,318,560.69
40,608,030.43
19,878,333.58
15,187,282.34
28,060,049.00
7,712,246,848.51
6,350,808,480.00
584,375,883.26
156,104,013.74
195,185,500.50
425,772,971.01

31 กรกฎาคม 2561
13,201
18,746
17,517,543,898.47
120,988,639.09
1,939,936,196.98
300,000,000.00
148,639,828.43
117,862,909.53
6,734,650,446.36
491,744,908.99
942,608,155.89
21,957,655.87
63,649,571.54
1,509,511,078.00
0.00
645,341.51
5,052,201,338.37
7,053,151.63
65,904,067.20
190,609.08
9,902,983,932.72
976,000,000.00
6,080,536,732.58
631,133,945.29
3,923,100,942.24
1,011,865,949.30
341,880,620.67
168,933,271.62
3,622,003.46
2,781,537,854.36
239,999,129.38
2,400,122,996.59
81,895,572.44
39,691,506.26
19,828,649.69
36,849,296.78
28,060,049.00
7,614,559,965.75
6,298,984,110.00
584,375,883.26
156,586,513.74
198,849,531.67
375,763,927.08

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

657,332,295.30
367,777,027.98                            
40,195,362.62                              
136,011,025.97                            
110,717,578.86                            
2,631,299.87                               
231,559,324.29
193,459,632.97                            
38,099,691.32                              
425,772,971.01

585,147,341.18
319,252,969.49                           
33,728,782.63                              
124,428,566.08                            
105,298,061.35                            
2,438,961.63                               
209,383,414.10
176,337,550.15                            
33,045,863.95                              
375,763,927.08

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
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตามพระราช
บัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

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
4.95
3.50
4.50
5.55

มุมนี้มีค�ำตอบ

จากกรณี ก ารเกิ ด อุ ท กภั ย ในหลายจั ง หวั ด
โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
ท�ำให้สมาชิกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด พร้อมให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้ทันกับสถานการณ์ จึงขอ
แนะน�ำให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อ่านหลักเกณฑ์
ในการขอรับสวัสดิการเพื่อเตรียมเอกสารให้พร้อมในการยื่นขอรับสวัสดิการ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การขอสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
ตอบ 1. ผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการ จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับอายุการ
เป็นสมาชิก ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกจนถึงวันที่ประสบภัย
2. สมาชิกคนหนึง่ มีสทิ ธิร์ บั เงินสงเคราะห์ผปู้ ระสบอุทกภัยตามระเบียบได้เพียงปีละ 1 ครัง้
3. ยื่นขอรับสวัสดิการภายในก�ำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการประสบภัย
หากพ้นก�ำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับสวัสดิการ
2. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย สมาชิกจะได้รับรายละเท่าไร
ตอบ 1. ทีอ่ ยูอ่ าศัยเสียหายทัง้ หมดไม่อาจซ่อมแซมได้ให้จา่ ยตามทีจ่ า่ ยจริง รายละ
1.1 กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
จ่าย 40,000 บาท
1.2 กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน
จ่าย 30,000 บาท
1.3 กรณีเป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จ่าย 10,000 บาท
2. ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน ให้จ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ
2.1 กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
จ่าย   4,000 บาท
2.2 กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน
จ่าย   3,000 บาท
2.3 กรณีเป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จ่าย   1,000 บาท
3. เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง
ตอบ 1. แบบค�ำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย สมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้
ในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หัวข้อที่ 4.9
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัย ซึ่งสมาชิกมีชื่ออยู่
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
4. หนั ง สื อ รั บ รองของผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น หรื อ บุ ค คลที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ กรณี เ ป็ น ผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย
แต่ไม่มชี อื่ ในทะเบียนบ้าน หรือบ้านพักของทางราชการ ว่าสมาชิกเป็นผูอ้ ยูอ่ าศัยในบ้านหลังดังกล่าว พร้อม
แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับรอง
5. รายการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่
เสียหายภายในบ้าน
6.  รูปถ่ายทีป่ รากฏเลขทีบ่ า้ นทีเ่ สียหาย
และรูปถ่ายรายการทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเสียหายตามรายการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที่เสียหาย
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ค่ายเยาวชนสหกรณ์
ประจ�ำปี 2561

เพือ่ เป็นการสนองนโยบายของส่วนราชการในการสร้างแนวร่วมในการให้ความรูเ้ ชิงบูรณาการผสมผสานการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
ในปี  2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จดั ค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุน่ ที่ 24 -25 เพือ่ ปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับแนวทาง
พระราชด�ำริ ตลอดจนเห็นคุณค่าความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

รุ่นที่ 24 จัดขึ้น
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าหาดใหญ่
จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 13 – 15
กรกฎาคม 2561

รุ่นที่ 25 จัดขึ้น
ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ป่าเขาภูหลวง
จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 – 26
สิงหาคม 2561
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ประมวลภาพโครงการฝึก อบรมสมาชิก
และสมาชิ ก สมทบ ประจ�ำปี 2561
ปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด  ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจ�ำปี 2561 บูรณาการ 4 โครงการ
เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ, โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก, โครงการฝึกอบรมสมาชิกและ
สมาชิกสมัครใหม่, โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก ทางกองบรรณาธิการ มีภาพสวย ๆ มาให้ได้ชมกันค่ะ ซึ่งในปีนี้จัดไปแล้ว 2 ครั้ง
ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 จังหวัดตากเมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
กรรมการ สอ.ปม.
บรรยาย เรื่อง
รู้จักสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด
และการเสริมสร้าง
สวัสดิการชีวิต

เจ้าหน้าที่รับสมัคร
สมาชิกใหม่
และตอบข้อซักถาม
สมาชิก

  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก ท�ำเตยหอม และพวงกุญแจ
ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

กรรมการ สอ.ปม. บรรยาย เรื่อง รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด และการเสริมสร้างสวัสดิการชีวิต

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก ท�ำพิมเสนน�้ำ ,ขนมกล้วย,ขนมตาล
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ธรรมะกับชีวิต
ขอขอบคุณข้อมูล : ท่าน ว.วชิรเมธี

ประตูสองบาน
ประตูมีหลายแบบ
ความทุกข์และปัญหาก็มีหลายแบบเช่นกัน
บางครั้งเราใช้ชีวิตแบบดึง
ทั้งที่ประตูบอกว่าผลัก
และใช้ชีวิตแบบผลัก
ทั้งที่ประตูบอกให้เลื่อน
ประตูเปิดไม่ออก ปัญหาผลักไม่ออก
ไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาแก้ไม่ได้ หรือประตูเปิดไม่ได้
หากแต่เป็นที่ตัวเราไม่เคยใช้ “ความคิด”
เพื่อค้นหาวิธีการเปิดประตูอย่างถูกต้องเลย

การบรรยายธรรมะโดยท่าน ว.วชิรเมธี 2. อย่ามัวแต่คิดริษยา
“แข่งกันดี ไม่ดีสักคน ผลัดกันดี ได้
ท่านได้ให้พร 4 ข้อ ดังนี้
1. อย่าเป็นนักจับผิด
คนทีค่ อยจับผิดคนอืน่ แสดงว่า หลง
ตั ว เองว่ า เป็ น คนดี ก ว่ า คนอื่ น ไม่ เ ห็ น ข้ อ
บกพร่องของตนเอง ”กิเลสฟูท่วมหัว ยัง
ไม่รู้จักตัวอีก”
คนทีช่ อบจับผิด จิตใจจะหม่นหมอง
ไม่มีโอกาส “จิตประภัสสร” ฉะนั้น จงมอง
คนมองโลกในแง่ดี แม้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ถ้า
มองเป็น ก็เป็นสุข
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ดีทุกคน” คนเราต้องมีพรหมวิหาร 4 คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
คนทีเ่ ราริษยาเป็นการส่วนตัว มีชอื่ ว่า
“เจ้ากรรมนายเวร” ถ้าเขาสุขเราจะทุกข์
ฉะนัน้ เราต้องถอดถอนความริษยาออกจาก
ใจเรา เพราะไฟริษยา เป็น “ไฟสุมขอน”
(ไฟเย็น) เราริษยา 1 คน เราก็มที กุ ข์ 1 ก้อน
เราสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจ
เราโดยใช้วิธี “แผ่เมตตา” หรือ ซื้อโคมมา
แล้วเขียนชื่อคนที่เราริษยา แล้วปล่อยให้
ลอยไป

3. อย่าเสียเวลากับความหลัง
90% ของคนทีท่ กุ ข์ เกิดจากการย�ำ้
คิดย�้ำท�ำ “ปล่อยไม่ลง ปลงไม่เป็น”
มนุ ษ ย์ ที่ ส ลั ด ความหลั ง ไม่ อ อก
เหมื อ นมนุ ษ ย์ ที่ เ ดิ น ขึ้ น เขาพร้ อ มแบก
เครื่องเคราต่างๆ ไว้ที่หลังขึ้นไปด้วย ความ
ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว จงปล่อยมันซะ “อย่า
ปล่อยให้คมมีดแห่งอดีตมากรีดปัจจุบนั อยู่
กับปัจจุบนั ให้เป็น” ให้กายอยูก่ บั จิต จิตอยู่
กับกาย คือมี “สติ” ก�ำกับตลอดเวลา
4. อย่าพังเพราะไม่รู้จักพอ
“ตัณหา” ที่มีปัญหา คือ ความโลภ
ความอยากที่เกินพอดี เหมือนทะเลไม่เคย
อิ่มด้วยน�้ำ  ไฟไม่เคยอิ่มด้วยเชื้อ ธรรมชาติ
ของตัณหา คือ “ยิง่ เติมยิง่ ไม่เต็ม” ทุกอย่าง
ต้องดูคุณค่าที่แท้ไม่ใช่คุณค่าเทียม เช่น
คุณค่าที่แท้ของนาฬิกา คืออะไร คือ ไว้ดู
เวลาไม่ใช่มีไว้ใส่เพื่อความโก้หรู
คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์มือถือ คือ
อะไร คือไว้สื่อสาร แต่องค์ประกอบอื่นๆ ที่
เสริมมาไม่ใช่คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์ เรา
ต้องถามตัวเองว่า เกิดมาท�ำไม คุณค่าที่แท้
จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน
“ตามหา” แก่นของชีวิตให้เจอ
        ค�ำว่า “พอดี” คือ ถ้า “พอ” แล้ว
จะดี รู้จัก “พอ” จะมีชีวิตอย่างมีความสุข

Mr.Money
ขอขอบคุณ : moneychannel

เคล็ดลับการออมเงิน

ในยุค 4 0

ปัจจุบันเราก�ำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0”
หรือเป็นยุคที่มีการน�ำเทคโนโลยีและโลกออนไลน์ เข้ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของประชาชนคนไทยมากขึ้น ซึ่ง
เคล็ดลับการออม 4 ข้อต่อไปนี้ จะช่วยให้ เก็บออมได้อย่าง
ชาญฉลาดทันสมัยและเหมาะสมกับยุค Thailand 4.0
บัตรรถโดยสารหรือ Application ช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์ มือถือ
(E-wallet) นอกจากจะสามารถเรียกดูบันทึกการใช้จ่ายที่เกิด
ในอดีต เพื่อวางแผนรายรับ-รายจ่าย รวมถึงการออม ในอนาคต
ได้แล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มักจะมีส่วนลดหรือ โปรโมชั่นที่ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการใช้เงินสด เช่น บัตรรถโดยสาร
จะมีค่าโดยสารเฉลี่ยถูกกว่าการจ่ายเงินสด และยังสามารถใช้
บัตรซื้อสินค้าหรือบริการในร้านค้าบางแห่งด้วยราคาที่ถูกกว่า
การใช้เงินสด

1. หมั่นบันทึกรายรับ – รายจ่าย
ให้เป็นกิจวัตรด้วย Application บนมือถือ
คนไทยส่ ว นใหญ่ ใช้ เ วลากั บ สมาร์ ท โฟนเฉลี่ ย แล้ ว
2-3 ชั่วโมงต่อวัน การท�ำบันทึกรายรับ-รายจ่ายให้เป็นกิจวัตร
บนอุปกรณ์ทเี่ ราใช้งานอยูเ่ ป็นประจ�ำ นอกจากช่วยให้เห็นสถานะ
การเงินในแต่ละช่วงเวลาแล้ว ยังช่วยให้เกิดความรู้สึกเสียดาย
และรู้สึกอยากประหยัดค่าใช้จ่าย อันจะน�ำไปสู่การเก็บออม
ได้มากขึ้น โดยโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ IOS หรือ Android 4. จ่ายเงินให้น้อยลง แต่ได้สินค้า
ล้วนแต่มี Application บันทึกรายรับ-รายจ่ายให้ใช้งานฟรี และบริการเท่าเดิม
ปัจจุบนั เราสามารถพบโปรโมชัน่ ส่งเสริมการขายประเภท
มีลกู เล่นหลากหลาย และสามารถแชร์ขอ้ มูลไปเก็บไว้ใน E-mail
“ของดีราคาถูก” ในโลกออนไลน์อยู่เสมอ เช่น บัตรรับประทาน
ได้อีกด้วย
อาหารในราคา 50% ของปกติ หรือราคาห้องพักที่ถูกกว่าการ
ซื้อหน้าเคาน์เตอร์ด้วยตนเอง ซึ่งหากสินค้าและบริการเหล่านี้
2. ใช้ประโยชน์จากบริการฟรี ที่เรียกว่า
เป็นสิ่งจ�ำเป็นหรือวางแผนว่าจะต้องใช้จ่ายอยู่แล้ว ก็จะช่วยให้
Internet Banking
เทคนิคก็คือให้เปิดบัญชีแยกไว้ต่างหากเพื่อใช้ออมเงิน จ่ายเงินในจ�ำนวนที่น้อยลงและเหลือเก็บออมมากขึ้น แต่ที่ต้อง
โดยเฉพาะ และโอนยอดเงินที่เป็นเศษจากบัญชีอื่น มาเก็บไว้ใน ระมัดระวังก็คือ ต้องไม่เห็นแก่ราคาถูกเป็นหลัก จนท�ำให้ใช้จ่าย
บัญชีดังกล่าวอยู่เสมอ เช่น ในวันที่ได้รับเงินเดือน 23,350 บาท เงินไปกับสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น
ให้โอนเงินจ�ำนวน 350 บาท ผ่าน Internet Banking ไปเก็บใน
บัญชีเพื่อการออมทันที หากท�ำเช่นนี้ภายใน 1 ปีจะมีเงินออม
4,200 บาทที่สามารถน�ำไปลงทุนต่อยอดได้อีก ทั้งนี้ ควรเปิด
บัญชีภายใต้ธนาคารเดียวกัน เพื่อไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การโอนเงินผ่าน Internet Banking
3. ไม่พกเงินสดติดตัวมากเกินความจ�ำเป็น
เพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะต้องใช้จา่ ยไปกับสิง่ ทีไ่ ม่มคี วามจ�ำเป็น
ขณะเดียวกัน การใช้บัตรหรือผลิตภัณฑ์ทดแทนเงินสด เช่น
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