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5 ต.ค. 61 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
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 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก�าหนดให้ผู้แทนสมาชิก อยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และ 
ผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระดังกล่าวในปี 2561 นี้
 สมาชกิทกุท่านมสิีทธแิจ้งขอย้ายกลุ่มไปอยูก่ลุ่มใดก็ได้ หรอืสมาชิกจะรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน เพือ่ขอจดัต้ังกลุม่ใหม่ 
และสหกรณ์จะประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2561

ขอย้ายกลุ่มและขอตั้งกลุ่มใหม่
ภายใน 30 ก.ค. 61

วันที่ 5 ต.ค. 61 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ทัศนศึกษา ณ ประเทศกัมพูชา 

นครวัด – นครธม

ประกาศการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น

กรณีซื้อท่ีดิน

สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จก.

เยี่ยมชมงาน

line@ และ Application forest 4.0

ผลการด�าเนินงาน         

มุมนี้มีค�าตอบ

MR.Money

ธรรมะกับชีวิต

เก็บมาฝาก

ก�าหนดการเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิก สอ.ปม.

ส�าหรับปฏิบัติหน้าที่ ประจ�าปี 2562-2563

5 ตุลาคม 2561
วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

31 พฤษภาคม
ประกาศรายชื่อกลุ่มชุดที่ 1

27 สิงหาคม
ประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งท่ี 2

8 - 26 ตุลาคม
รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

10 - 21 กันยายน
รับสมัครผู้รับสมัครเลือกตั้ง ผู้แทนสมาชิก

26 พฤศจิกายน
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

1 มิถุนายน - 30 กรกฏาคม
ขอย้ายกลุ่มสังกัด และขอจัดตั้งกลุ่มใหม่

2



	 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	
จ�ากัด	 ก�าหนดให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต�าแหน่งคราว
ละ	2	ปี	และผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระดัง
กล่าวในปี	 2561	 ดังนั้น	 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ว่า
ด้วยกลุ่มสมาชิก	พ.ศ.	2555	ข้อ	11(1)	ซึ่งก�าหนดให้
สหกรณ์จะต้องประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งแรกภายใน
เวลาไม่น้อยกว่า	120	วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ	
โดยในการประกาศรายชือ่กลุม่ครัง้แรกนีจ้ะยงัไม่มกีาร
ประกาศจ�านวนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์จึงขอประกาศ
รายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรก	ประจ�าปี	2561	ดังนี้

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
	 1.	 กลุ ่มสมาชิกส�านักงานปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อมส�านักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
	 2.	 กลุ ่ มสมาชิกส� านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้
	 3.	 กลุ่มสมาชิกส�านักผู้บริหารกรมป่าไม้
	 4.	 กลุ่มสมาชิกส�านักบริหารกลาง
	 5.	 กลุ่มสมาชิกกองการอนุญาต
	 6.	 กลุ่มสมาชิกส�านักแผนงานและสารสนเทศ
	 7.	 กลุ่มสมาชิกส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
	 8.	 กลุ่มสมาชิกส�านักส่งเสริมการปลูกป่า
	 9.	 กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการป่าชุมชน
	 10.	 กลุ ่มสมาชิกส�านักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า
	 11.	 กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการที่ดินป่าไม้
  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
	 12.	 กลุ ่มสมาชิกส�านักผู ้บริหารกรมอุทยาน 
แห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช
	 13.	 กลุ่มสมาชิกส�านักบริหารงานกลาง
	 14.	 กลุ่มสมาชิกส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า
	 15.	 กลุ่มสมาชิกส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า
	 16.	 กลุ่มสมาชิกส�านักอุทยานแห่งชาติ
	 17.	 กลุม่สมาชกิส�านกัป้องกัน	ปราบปราม	และ
ควบคุมไฟป่า
	 18.	 กลุ่มสมาชิกส�านักแผนงานและสารสนเทศ
	 19.	 กลุม่สมาชกิส�านกัวจัิยการอนรุกัษ์ป่าไม้และ
พันธุ์พืช
	 20.	 กลุ่มสมาชิกกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า	และ
พืชป่าตามอนุสัญญา	
	 21.	 กลุ่มสมาชิกกองนิติการ
	 22.	 กลุม่สมาชกิส�านกัฟ้ืนฟแูละพฒันาพืน้ท่ีอนรัุกษ์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 23.	 กลุม่สมาชกิกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 24.	 กลุ่มสมาชิกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ
	 25.	 กลุ่มสมาชิกกรมควบคุมมลพิษ	
 

กรมทรัพยากรน�้าบาดาล
	 26.	 กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน�้าบาดาล
 
กรมทรัพยากรน�้า
	 27.	 กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน�้าจังหวัด
	 28.	 กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาญจนบุรี	 	
	 29.	 กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาฬสินธุ์	 	
	 30.	 กลุ่มสมาชิกจังหวัดก�าแพงเพชร
	 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�าปาง
	 56.	 กลุ่มสมาชิกจังหวัดล�าพูน
	 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�าภู
	 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�านาจเจริญ
	 92.	 กลุ่มสมาชิกจังหวัดบึงกาฬ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
 93.	 กลุ ่มสมาชิกเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้

สมาชิกขอจัดตั้ง
	 94.	 กลุ่มสมาชิกวนวัฒนวิจัย	(กรมป่าไม้)
	 95.	 กลุ ่มสมาชิกกองคลัง	 (กรมป่าไม้	 และ 
กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช)
	 96.	 กลุ ่มสมาชิกส่วนการเจ ้าหน้าที่ 	 (กรม 
อุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช)
	 97.	 กลุ่มสมาชิกส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม ้
	(ส่วนกลาง)
	 98.	 กลุ่มสมาชิกพี่น้องวนกร	(ส่วนกลาง)
	 99.	 กลุ่มสมาชิกส�านักด่านไม้	(ส่วนกลาง)
	 100.	กลุ่มสมาชิกวิชาการป่าไม้	(ส่วนกลาง)
	 101.	กลุ่มสมาชิก	13	น�าโชค	(ส่วนกลาง)
	 102.	กลุ่มสมาชิกไม้ใหญ่	(ส่วนกลาง)
	 103.	กลุ่มสมาชิกไฟป่าป่าไม้	(ส่วนกลาง)
	 104.	กลุ่มสมาชิกรักษ์ป่ากระบี่	(กระบี่)
	 105.	กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที	่7 
(ขอนแก่น)
	 106.	กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาสอยดาว 
(จันทบุรี)
	 107.	กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว	 
(ชัยภูมิ)
	 108.	กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที	่2 
(เชียงราย)
	 109.	กลุม่สมาชิกส�านกัจัดการทรพัยากรป่าไม้ที	่1 
(เชียงใหม่)
	 110.	กลุ่มสมาชกิกลุ่มจดัการต้นน�า้	16	(เชยีงใหม่)
	 111.	กลุ่มสมาชิกสถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง	(ตรัง)
	 112.	กลุ่มสมาชิกส่วนบรหิารจดัการทรพัยากรทาง 
ทะเลและชายฝั่งที่	7	(ตรัง)
	 113.	กลุ ่มสมาชิกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	
(นครราชสีมา)	
	 114.	กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที	่8 
(นครราชสีมา)	
	 115.	กลุม่สมาชกิส�านกัป่าไม้เขตนครศรธีรรมราช 
(นครศรีธรรมราช)	
	 116.	กลุ่มสมาชิกกลุ่มจัดการต้นน�้าน่าน	(น่าน)
	 117.	กลุ่มสมาชิกส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	6 
(ปัตตานี)
	 118.	กลุ ่มสมาชิกทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่	(แพร่)
	 119.	กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที	่3	
(แพร่)
	 120.	กลุม่สมาชกิส่วนอทุยานแห่งชาต	ิส�านกับรหิาร 
พื้นที่อนุรักษ์ที่	13	(แพร่)	
	 121.	กลุม่สมาชกิส่วนฟ้ืนฟแูละพฒันาพืน้ทีอ่นรุกัษ์ 
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	13	(แพร่)
	 122.	กลุม่สมาชกิส่วนอนรุกัษ์สตัว์ป่า	ส�านกับรหิาร 
พื้นที่อนุรักษ์ที่	13	(แพร่)

	 123.	กลุ่มสมาชิกนิติธรรม	 ส�านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่	13	(แพร่)	
	 124.	กลุ่มสมาชิกลุ่มน�้ายม	 ส�านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่	13	(แพร่)
	 125.	กลุ่มสมาชิกเพชรชะอ�า	(เพชรบุรี)
	 126.	กลุ่มสมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาติ	 ส�านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	3	(เพชรบุรี)
	 127.	กลุ่มสมาชิกทุ่งแสลงหลวง	(พิษณุโลก)
	 128.	กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที	่4 
	(พิษณุโลก)	
	 129.	กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าเขาบรรทัด 
(พัทลุง)
	 130.	กลุม่สมาชกิศนูย์ประสานงานจงัหวดัพะเยา 
(พะเยา)
	 131.	กลุม่สมาชกิแม่น�า้ยวมแม่สะเรยีง	(แม่ฮ่องสอน)
	 132.	กลุม่สมาชิกแม่ฮ่องสอน	ตอนบน	(แม่ฮ่องสอน)
	 133.	กลุม่สมาชกิกลุม่พืน้ท่ีอนรุกัษ์	บ้านโป่ง	(ราชบรุ)ี
	 134.	กลุ่มสมาชิกอนรัุกษ์สตัว์ป่าราชบรุ-ีกาญจน์ 
(ราชบุรี)
	 135.	กลุม่สมาชิกเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าภูหลวง	(เลย)
	 136.	กลุ่มสมาชิกราชพฤกษ์	(ล�าปาง)
	 137.	กลุม่สมาชิกรกัษ์ป่าอสีานตอนล่าง	(ศรสีะเกษ)
	 138.	กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าโตนงาช้าง 
(สงขลา)
	 139.	กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที	่13 
(สงขลา)	
	 140.	กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง 
(อุทัยธานี)
	 141.	กลุม่สมาชิกส�านกัจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี	7 
(อุบลราชธานี)
	 142.	กลุม่สมาชิกส�านกัจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี	6 
(อุดรธานี)

	 สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอย้ายสังกัด 
กลุ่มสมาชิกหรือขอจัดต้ังกลุ่มสมาชิกใหม่	 ซึ่งสมาชิก
จะต้องรวมกันไม่น้อยกว่า	 50	 คน	 โปรดแจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายสังกัดกลุ่มหรือขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได ้
ตามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด	ภายในวนัที	่30	กรกฎาคม	
2561	โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่ม	และ 
รายช่ือสมาชิกที่สังกัดกลุ่มแต่ละกลุ่ม	 ได้ท่ี	 www. 
025798899.com
	 จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
	 			ประกาศ	ณ	วันที่	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561

(นายจงเจริญ	กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มได้ที่ 
www.025798899.com

ด้านขวามือ แถบฟ้า เลือกเมนู 
ค้นหากลุ่มเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ 

 กรอกรหัสสมาชิก หรือชื่อ – สกุล 
กดค้นหา

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง รายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรก 

ประจ�าปี 2561
...........................
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ทัศนศึกษา ณ ประเทศกัมพูชา
นครวัด – นครธม

เปิดรับสมัครแล้ว สมาชิกเกษียณปี 2561 
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครด่วน จ�านวนจ�ากัด!! 
ภายในศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน	 เพราะสายใยไม่เคยเกษียณ 
ไปจากสหกรณ์	 สหกรณ์จึงอยากมอบสิ่งดีๆ	 เป็นโบนัสแห่งวัย	 ให้แก่ท่าน
ที่เกษียณอายุราชการ	
	 สหกรณ์จึงได ้จัดโครงการสายใยไม ่ เกษียณ	 ทัศนศึกษา	 
ณ	ประเทศกัมพูชา	เดินทางวันที่	27-29	ตุลาคม	2561	โดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี	 2561	 ได้ทราบว่า	 ถึงแม้จะ
เกษียณอายุราชการแล้ว	 ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้	 และยังคง 
ได้รับสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	ทีส่มาชกิพงึได้รบัและสมาชกิยงัได้มีโอกาสพบปะ 
สังสรรค์	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	รวมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่อง	“สิทธิประโยชน์ของสมาชิกหลังเกษียณอายุราชการ”
											นครวัด	แหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรย์ของโลก	ถือเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่	อลังการ	และมีความ
ส�าคัญมากแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา		นับเป็นโบราณสถานที่มีความสวยงามมาก “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่า
มือคล�า”	การท่องเที่ยวเป็นการไปเห็นสิ่งต่าง	ๆ 	ด้วยตาของ	เราเอง	ถือเป็นก�าไรชีวิต	หากเราไม่ไปเห็นด้วยตาตนเอง	ก็คงได้แต ่
จินตนาการในใจเท่านั้น	เมื่อได้เห็นของจริง	มันยิ่งใหญ่กว่าจินตนาการมากมายนัก...	ยิ่งได้พบเจอเพื่อนใหม่		ได้ท�ากิจกรรมด้วย
กันแล้ว	มีความสุขมากมาย	ต่อให้ร่างกายและอายุบ่งบอกว่าเพิ่มขึ้น
กว่าเดิมแค่ไหน	แต่ถ้าหัวใจเข้มแข็ง	ความสุข
ก็อยู่ไม่ไกลเช่นกันค่ะ
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กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์จะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 80 คน 
(รวมผู้ติดตาม) โดยพิจารณาตามล�าดับดังนี้
	 1.	 สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี	 2561	 และ
สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนดที่มีอายุครบ	 60	 
ในปี	2561	(ไม่เคยเข้าร่วมกจิกรรมโครงการสายใยไม่เกษยีณ 
และผู้ติดตาม	1	คน)
	 2.	 สมาชกิเกษียณอายุราชการก่อนปี	2561		สหกรณ์ 
จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ	กรณีตามข้อ	1	ยังไม่ครบ
	 3.	 สมาชกิทัว่ไป	(สหกรณ์จะพจิารณาการเข้าร่วม 
โครงการ	กรณีตามข้อ	1	และ	2	ยังไม่ครบ)	 ในกรณีกลุ่ม
บุคคลที่อยู่ในล�าดับเดียวกัน	 สหกรณ์จะพิจารณาคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการ	ตามวันและเวลาที่ส่งใบสมัครและช�าระ
ค่าใช้จ่าย	

ส�าหรับค่าลงทะเบียนสัมมนา
และทัศนศึกษา
	 1.	 ส�าหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ 
ในปี	 2561	 สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด	 ที่ม ี
อายุครบ	 60	 ปี	 ในปี	 2561	 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
สายใยไม่เกษียณ	 ไม่เสียค่าใช้จ่าย	 (สหกรณ์สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายคนละ	 7,200	 บาท)	 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 
ต้องช�าระมดัจ�าการเดนิทางคนละ	1,000	บาท	สหกรณ์จะคนื
เงนิมดัจ�า	เมือ่สมาชกิเดนิทางเข้าร่วมกจิกรรม	กรณสีมาชกิ 
ทีช่�าระเงนิแล้ว	และไม่ได้เดนิทางไปเข้าร่วมกจิกรรม	ให้ถือว่า 
สมาชกิผู้น้ัน	บรจิาคเงนิจ�านวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพือ่ใช้ 
ในโครงการนี้	
	 2.	 ผู ้ติดตามสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ 
ในปี	 2561	 และผู้ติดตามสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อน
ก�าหนดที่มีอายุครบ	60	ปี	ในปี	2561	เสียค่าใช้จ่ายคนละ	
7,200	บาท
	 3.	 สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี	2561	และ
สมาชิกทั่วไป	 เสียค่าใช้จ่าย	 คนละ	 7,200	 บาท	 สหกรณ์ 
จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการกรณีตามข้อ	1	ยังไม่ครบ
ในกลุ่มบุคคลที่อยู่ในล�าดับเดียวกัน	 สหกรณ์ฯจะพิจารณา
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่ส่งใบสมัครและ
ช�าระค่าใช้จ่าย
	 4.	 ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาและทศันศกึษาต้องส่งใบสมัคร 
เข้าร่วมโครงการพร้อมส�าเนาใบโอนการช�าระเงนิค่าใช้จ่าย 
มายงัสหกรณ์ภายในวนัศุกร์ที	่3		สงิหาคม	2561	ทางโทรสาร 
หมายเลข	0	2579	9774

ค่าลงทะเบยีนสัมมนาและทัศนศกึษาดงักล่าว รวมค่าใช้จ่ายดังนี้
	 1.	 ค่ายานพาหนะ	ไป-กลบัจากสหกรณ์ไปยงัสถานท่ีท่อง
เที่ยวตามรายการทัวร์ตลอดรายการและกลับมายังสหกรณ์
	 2.	 ค่าที่พักตามโปรแกรม	2	คืน	(พักห้องละ	2	ท่าน)
	 3.	 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
	 4.	 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
	 5.	 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
	 6.	 ค่าแสตมป์	วีไอพี	ตม.	ไทยและเขมร
	 7.	 ประกันอบัุตเิหตรุะหว่างเดนิทาง	(ท่านละ	500,000	- 
1,000,000	บาท)	เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
	 8.	 น�้าดื่มและขนมขบเคี้ยวตลอดการเดินทาง
	 9.	 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น	และคนขับรถ
หมายเหตุ :	 อัตราน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน	 ๆ	 ท่ีนอกเหนือจาก
รายการที่ระบุ	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ที่นอกเหนือจากรายการ	ค่าวีซ่า	ค่าแจ้งเข้าออกประเทศส�าหรับผู้
ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว	
 อ่านรายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางและดาวน์โหลด
ใบสมัครที่ www.025798899.com

         
  
 

วิธีการช�าระเงิน
	 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา	 ช�าระด้วยตนเอง
ที่สหกรณ์	หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์	“สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้	จ�ากัด”	โดยใช้ใบแจ้งการรับช�าระเงิน	(Payment)	ผ่าน
ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	ธนาคารไทยพาณชิย์	จ�ากดั	ธนาคารธนชาต	
จ�ากัด	หรือธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	โดยกรอกชื่อ	–	สุกล	เลขที่
สมาชิกสหกรณ์	ระบุวัตถุประสงค์	116	และจ�านวนเงินให้ชัดเจน

การสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา
	 	 	 	 	 	 	 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา	 
พร้อมส�าเนาใบโอนค่าลงทะเบยีน	ไปยงัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด	 ทางโทรสารหมายเลข	 0	 2579	 9774	 หรือทางไปรษณีย์	
ภายในวันศุกร์ท่ี	 3	 สิงหาคม	 2561	 และการยกเลิกการเดินทาง 
จะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันศุกร์ท่ี	 3	 สิงหาคม	 2561	 หากเลย 
วันดังกล่าว	 ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเงินจ�านวนดังกล่าว
ให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้
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	 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	พจิารณาแล้ว	เพือ่เป็น 
การส่งเสริมให้สมาชิกมีสินทรัพย์และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น	 อาศัย
อ�านาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	ว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ก่สมาชกิ	พ.ศ.	2560	ข้อ	38	และมตคิณะกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ชุดที่	41	ในการประชุมครั้งที่	5 
เม่ือวันที่	 25	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2561	 และให้มีประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
กรณีซื้อที่ดิน	ดังนี้	
1. วัตถุประสงค์
	 1.1	 เพื่อให้สมาชิกสามารถกู ้เงินเพ่ือซื้อท่ีดิน	 โดยมี
อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นหลักประกัน	
	 1.2	 เพื่อไถ่ถอนจ�านองกรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู้กับสถาบัน
การเงินอื่นๆ	โดยมีวัตถุประสงค์เดิมเป็นการกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินแปลง
หลักทรัพย์ประกันเท่านั้น
2. คุณสมบัติของผู้กู้
	 เป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ	ไม่น้อยกว่า		6	เดอืน	และมหีุน้ไม่น้อย
กว่า	5	%	ของจ�านวนเงินกู้	(ระดมหุ้นเพิ่มได้)
3. หลักประกัน
	 ต้องเป็นทีด่นิ	ซ่ึงเป็น	โฉนดทีดิ่น	(น.ส.4จ)	หรือ	นส.3ก.	และ
ต้องมีทางสาธารณะเข้า-ออก,	 ไม่เป็นที่ดินที่ห้ามจ�าหน่ายจ่ายโอน	
(เอกสารสิทธ์ิหลังแดง),	 ไม่มีการรอนสิทธิใดๆ	 หากมีการรอนสิทธิ
ภายหลังจ�านองกับสหกรณ์	 เช่น	ให้เช่า	หรือบุกรุก	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
รับผิดชอบเอง	และสงวนสิทธิบังคับจ�านองทันที
4. วงเงินกู้
		 จ�านวนเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดินซึ่งอนุมัติให้แก่
สมาชิกผูกู้ค้นหนึง่ๆ	ไม่เกนิ	5,000,000	บาท	โดยมีเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี
	 4.1	 กรณีขอกู้เพื่อซื้อที่ดิน	ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ	60	ของ
ราคาประเมินหลักประกัน	
	 4.2	 กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นๆ	ให้กู้ไม่เกินร้อย
ละ	60	ของราคาประเมนิหลกัประกัน	แต่ไม่เกนิภาระหนีเ้งนิต้นจาก
สถาบันการเงินเดิม	(หากมีดอกเบี้ยให้ผู้กู้ช�าระเอง)
	 หากผู้กู้รายใดประสงค์ท�าประกันชีวิต	 คณะกรรมการเงิน
กู้อาจอนุมัติให้ผู้กู้สามารถกู้เงินเกินกว่าข้อ	4.1	หรือ	4.2	 ได้	ทั้งนี้	
ส่วนที่เกินนั้นให้กู้ได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น
5. เงินเดือนคงเหลือ
	 ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ	ดังนี้
	 5.1	 จ�านวนหนี้รวมไม่เกิน	550,000	บาท	ผู้กู้ต้องมีเงินได้
รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	2,500	บาท
	 5.2	 จ�านวนหนี้รวมเกิน	 550,000	 บาท	 แต่ไม่เกิน	
1,000,000	บาท	ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า	3,500	บาท
	 5.3	 จ�านวนหนี้รวมเกิน	 1,000,000	 บาท	 แต่ไม่เกิน	
1,500,000	บาท	ผูกู้ต้้องมเีงินได้รายเดือนคงเหลอืไม่น้อยกว่า	4,500	บาท
	 5.4	 จ�านวนหนี้รวมเกิน	 1,500,000	 บาท	 แต่ไม่เกิน	
2,000,000	บาท		ผู้กู้ต้องมเีงนิได้รายเดือนคงเหลอืไม่น้อยกว่า	5,500	บาท
	 5.5	 จ�านวนหนี้รวมเกิน	 2,000,000	 บาท	 แต่ไม่เกิน	
2,500,000	บาท	ผูกู้ต้้องมเีงินได้รายเดอืนคงเหลอืไม่น้อยกว่า	6,500	บาท
	 5.6	 จ�านวนหนี้รวมเกิน	 	 2,500,000	 บาท	 แต่ไม่เกิน	
3,000,000	บาท	ผูกู้ต้้องมเีงินได้รายเดือนคงเหลอืไม่น้อยกว่า	8,000	บาท
	 5.7	 จ�านวนหนี้รวมเกิน	 3,000,000	 บาท	 แต่ไม่เกิน	
4,000,000	บาท	ผูกู้ต้้องมีเงนิได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	10,000	บาท
	 5.8	 จ�านวนหนี้รวมเกิน	 4,000,000	 บาท	 แต่ไม่เกิน	
5,000,000	บาท	ผูกู้ต้้องมีเงนิได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	14,000	บาท
6. การผ่อนช�าระเงินกู้
	 ระยะเวลาให้กู้สูงสุด	30	ปี		ทั้งนี้	อายุของผู้กู้รวมกับระยะ
เวลาผ่อนช�าระหนี้ไม่เกิน		70	ปี	
7. เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอกู้
	 7.1	 ค�าขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
	 7.2	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
ของ	ผู้กู้	/คู่สมรส	
	 7.3	 ทะเบียนบ้านของ	ผู้กู้/คู่สมรส	
	 7.4	 ส�าเนาทะเบียนสมรส,	 ใบหย่า,	 ใบเปล่ียนชื่อ	 หรือ
นามสกุล	(ถ้ามี)

	 7.5	 ใบรบัรองเงินเดอืนผู้กู,้	รายได้อืน่,	สลปิเงนิเดอืนย้อน
หลัง	3	เดือน	หรือเอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง	6	เดือน
	 7.6	 ส�าเนาเอกสารสิทธิ	 (โฉนดที่ดิน	 น.ส.4จ.	 หรือ	 น.ส.
3ก.)	ขนาดเท่าต้นฉบับ
	 7.7	 แผนผงัหรอืแผนทีต่ัง้ทีด่นิทีใ่ช้เป็นหลกัทรัพย์ประกนั	
โดยสังเขป
	 7.8	 หนังสือรับรองราคาประเมินจากส�านักงานที่ดิน
	 7.9	 หลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
กรณีหลักประกันติดจ�านองต้องมีเอกสารเพิ่ม ดังนี้
	 -	 สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	และสัญญาจ�านอง
	 -	 หลักฐานการผ่อนช�าระหนี้	(STATEMENT)	และหนังสือ
รบัรองประเภทหนี	้และยอดหนีจ้ากธนาคาร	หรอืใบเสรจ็รบัเงนิของ
ธนาคารที่แสดงยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้	
8. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้
	 8.1	 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินตามประกาศนี้	 ให้ยื่น
ค�าขอกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก�าหนด	 พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องตั้งแต่
วันที่	1	มิถุนายน	2561	ถึง	31	พฤษภาคม	2563
	 8.2	 นัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน
	 8.3	 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาค�าขอกูภ้ายใน	60	วนั	
นับแต่วันยื่นค�าขอกู้	 กรณีได้รับอนุมัติเงินกู้สหกรณ์จะนัดหมายท�า
นิติกรรม	ภายใน	30	วัน	นับแต่วันได้รับอนุมัติเงินกู้	
9. อัตราดอกเบี้ย 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดินเป็นไป
ตามประกาศสหกรณ์
10. ค่าประเมินหลักประกัน
 ค่าประเมนิหลักประกนั	ผู้กูเ้ป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริง
	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	เป็นต้นไป
	 ประกาศ	ณ	วันที่	28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561

(นายจงเจริญ	กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือการอื่น “กรณีซื้อที่ดิน”

	 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ได้มีประกาศ	 เรื่องการให้เงินกู้พิเศษ
เพือ่การอืน่กรณซีือ้ทีด่นิ	เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้สมาชกิมสีนิทรพัย์และมคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้		
อ่านรายละเอียดตามประกาศดังนี้

เริ่มให้กู้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 63

(นายจงเจริญ	กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้พิเศษ
เพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

----------------------------
	 อาศยัอ�านาจตามระเบียบการให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิ	พ.ศ.	2560	
ข้อ	38	และมติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่า
ไม้	จ�ากัด	ชุดที่	41	ในคราวประชุม	ครั้งที่	5	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	
พ.ศ.2561	เห็นชอบก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้พิเศษเพื่อการอื่น
กรณีซื้อที่ดิน	ดังนี้
	 เงินกู้พิเศษเพื่อการอ่ืนกรณีซ้ือที่ดิน	 ร้อยละ	 6.00	 ต่อปี 
	 ทั้งนี้	ให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	เป็นต้นไป 
	 										ประกาศ	ณ	วันที่	28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561

โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือการอื่น

“กรณีซื้อที่ดิน”
สมาชิกสามารถขอกู้เงินพิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน

หรือ ไถ่ถอนจ�ำนองที่ดิน จำกสถำบันกำรเงินอื่นได้
สอ.ปม. ให้กู้เงินพิเศษเพื่อกำรอื่นกรณีซื้อที่ดิน ให้กู้ไม่เกิน

อัตรำดอกเบี้ย

“ร้อยละ 6.00 ต่อปี”

ร้อยละ 60
ของรำคำประเมินหลักประกัน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
----------------------------
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สหกรณ์ออมทรพัยพ์ระจอมเกลา้พระนครเหนอื จ�ากดั
	 เม่ือวนัองัคารที	่22	พฤษภาคม	2561 

รองศาสตราจารย์	อุดม	จีนประดับ	ประธาน

กรรมการด�าเนินการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์

พระจอมเกล ้ าพระนครเหนือ 	 จ� ากัด	 

น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	 จ�านวน 

14	 ท่าน	 เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ในด้านการบริหารงาน 

สหกรณ์	ด้านระบบสารสนเทศ	และการจัด 

สวัสดิการให้กับสมาชิกในด้านต่างๆ	 โดยมี 

นายสนิท	 ศรีสุระ	 รองประธานกรรมการ 

ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ� ากัด 	 คณะกรรมการ	 และผู ้ จัดการ	 

ร่วมให้การต้อนรับ

	 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	เปิดให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว	ดอกเบี้ย	4.50%	ต่อปี	นายสุภาพ	ค�าแฝง 

เลขสมาชิก	3772	ได้กูเ้งินสามญัเพ่ือการท่องเท่ียว	เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเดนิทางไปทศันศกึษา	ณ	ประเทศตรุก	ีเป็นเวลา	9	วัน	6	คนื	นายสภุาพ 

ค�าแฝง	 ได้ส่งภาพประทับใจมาให้ได้ชมกัน	 และกล่าวด้วยความสุขใจว่า	 “โลกนี้เต็มไปด้วยความหลากหลาย ต่างบ้าน ต่างภาษา  

รายงานผลเงินกู้สามัญเพ่ือการท่องเที่ยว

นั่งบอลลูนชมเมือง คัปปาโดเจีย

หลุมอุบากาศ 
Obruk Lake

เมืองคัปปาโดเจีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกตุรกี

ต่างวัฒนธรรม ความแตกต่างท�าให้เกิด

ความสวยงามและน่าค้นหา การออกไป

โลกกว้างท�าให้เรามีความสุข ได้สัมผัส

ประสบการณ์ใหม่ๆ มีความทรงจ�าดีๆ  

เราใช้เงนิไปกบัการหาประสบการณ์ในการ

ท่องเที่ยวมากกว่าการซื้อสิ่งของ ความ 

ทรงจ�าดีๆ ยังคงอยู่แม้กาลเวลาจะผ่านไป

นานแค่ไหนก็ตาม” 

	 บางทีการเดินทางท่องเท่ียวไม่ใช่

การไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง	แต่มันคือ 

การเดินทางเพ่ือตามหาความสุขท่ีหายไป 

ออกไปสมัผสัโลกกว้าง	เกบ็เกีย่วประสบการณ์ 

และเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

เยี่ยมชมงาน สหกรณ์สู่คนสหกรณ์
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ขั้นตอนการติดตั้ง APP Forest CO-OP 4.0

Application Forest CO-OP 4.0
สะดวกง่ายเพียงปลายนิ้ว

	 ปัจจุบัน	 ถือได้ว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีทางดิจิตอลก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 

ได้จัดท�าโปรแกรม	 (Application	 Forest	 CO-OP	 4.0)	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกที่ฝากเงิน	 กู้เงิน	 หรือติดต่อกับสหกรณ์ 

ได้รบัความสะดวกสบาย	ในการท�าธรุกรรมออนไลน์ผ่าน	Application	ทีส่มาชกิสามารถตดิตัง้ได้ในโทรศพัท์มอืถอืของตนเอง	ทัง้ระบบ	IOS 

	หรือ	Android		โดยสามารถดขู้อมลูทางการเงนิ	หุน้	เงินฝาก	เงินกู	้สทิธิก์ูส้ามญัคงเหลอื	ภาระการค�า้ประกนั	รายการเรยีกเกบ็	ใบเสรจ็รบัเงนิ 

สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์และข้อมูลการเป็นสมาชิก	เป็นต้น

   รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ ์ออกแบบให้ใช้งานง่ายได้ทุกอุปกรณ์

   การเช็คข้อมูลได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว	ท�าให้การเช็คข้อมูลต่างๆ	สะดวก	ง่าย	และปลอดภัย

	 ส�าหรับท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด	Application	Forest	CO-OP	4.0	สามารถท�าตามขั้นตอนดังนี้

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�ากัด	และติดตั้ง	

 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

5. 6. 7.3. 4.

เปิดแอป	
กรอกหมายเลขสมาชิก

รหัสผ่าน
กรณีเข้าครั้งแรกคือ
เลขบัตรประชาชน	

13	หลัก

กรอกหมายเลย	OTP	
ที่ได้รับจาก	SMS

ก�าหนดรหัสผ่านใหม่
ด้วยตัวเลข	6	หลัก	

รหัสที่ก�าหนดขึ้นใหม่นี้
จะเป็นรหัสที่ใช้
ในการเข้าสู่ระบบ

ครั้งต่อไป

เข้าสู่ระบบ	
Forest	CO-OP
ท่านสามารถ
ดูรายละเอียด
ในหัวข้อต่างๆ	

ตามหน้าจอข้างต้น

กรอกเบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้
กับสหกรณ์

หากเบอร์ที่กรอก
ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้

ต้องแจ้งสหกรณ์
เพื่อลงทะเบียน

เบอร์ใหม่

หมายเหตุ	:	สมาชิกท่านใดที่มีปัญหาในการติดตั้ง	สามารถโทรสอบถามได้ที่	Callcenter	:	0-2579-7070

สู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่
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วิธีที่ 1 เพิ่มด้วยวิธีการหา QR Code :

1.	สมาชิกเข้าไปใน	Line	แล้วกด	“เพิ่มเพื่อน”

วิธีที่ 2 เพิ่มจากการค้นหา ID :

1.	สมาชิกเข้าไปในLine	แล้วกด	“เพิ่มเพื่อน” 

2.	จากนั้นกดค�าว่า	“คิวอาร์โค้ด” 

	2.	จากนั้นกดค�าว่า	“ค้นหา”

5.	 หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว	 เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

4.	 หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว	 เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

3.	สแกนคิวอาร์โค้ด	ตามรูป		

4.	กด	“เพิ่มเพื่อน”

3.	ค้นหาเพื่อนพิมพ์	@forestcoop

วิธีการเพ่ิมเพ่ือน

สมาชิกรู้หรือไม่ !!
	 	Line@	ถือเป็นอีกหนึ่งบริการในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก	ที่แยก
มาจากLine	บุคคล	ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร	และยังท�าให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น	มาดูวิธี
การเพิ่มเพื่อนกันค่ะ

สอ.ปม. มี Line@ แล้วค่ะ

ตัวอย่าง 
พิมพ์ค�าว่า บัตร

 ATM Click Coop
จะแสดงข้อมูลตามน้ี

เลยค่ะ

เพื่อนๆ สามารถพิมพ์ 
“คีย์เวิร์ด” จากค�าเหล่านี้ 

ใน Line@ ครับ
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ผลการด�าเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  31 พฤษภาคม 2561  30 เมษายน  2561

จ�านวนสมาชิก 13,187 13,184

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,661 18,665

สินทรัพย์รวม 18,243,112,364.78 18,649,278,180.32

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 124,713,102.84 195,574,162.27

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,966,622,771.90 1,973,280,183.88

เงินลงทุนระยะสั้น 300,000,000.00 300,000,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 155,249,718.30 156,859,039.85

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 97,796,937.01 106,848,202.03

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,703,712,824.39 6,696,931,096.89

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 483,941,348.84 494,683,032.76

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 935,046,146.64 931,971,741.02

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 22,076,560.87 22,038,258.62

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 63,720,239.83 63,080,842.16

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 1,565,255,523.00 1,545,211,081.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 695,125.76 4,836,239.66

เงินลงทุนระยะยาว 5,751,752,029.99 6,085,507,374.77

อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 6,555,573.63 6,482,463.63

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 65,783,852.70 65,783,852.70

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 10,809,338,483.66 11,259,821,236.28

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,879,000,000.00 2,334,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,066,909,487.45 6,055,493,424.62

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ 619,010,778.15 626,218,546.13

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 3,961,625,320.13 3,949,017,761.04

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 990,489,474.40 981,285,471.13

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์ 331,268,622.06 336,879,812.44

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 160,959,778.40 158,539,319.57

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,555,514.31 3,552,514.31

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,810,289,362.01 2,812,828,796.53

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	(สมาชิกสมทบ) 231,390,032.21 233,007,333.25

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ	(สมาชิกสมทบ) 2,394,442,772.21 2,396,163,462.94

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์	(สมาชิกสมทบ) 83,112,840.16 83,649,638.06

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	(สมาชิกสมทบ) 37,483,977.91 36,809,767.43

					-เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 63,859,739.52 63,198,594.85

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25,079,585.20 29,438,966.13

หนี้สินไม่หมุนเวียน 28,060,049.00 28,060,049.00

ทุนของสหกรณ์ 7,433,773,881.12 7,389,456,944.04

ทุนเรือนหุ้น 6,194,675,730.00 6,146,614,520.00

ทุนส�ารอง 584,334,038.26 584,334,038.26

ทุนสะสม 157,326,113.74 157,553,413.74

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 262,742,777.17 355,428,550.35

ประมาณการก�าไรสุทธิ 234,695,221.95 145,526,421.69

รายได้ 356,854,434.97 243,587,549.74

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 226,586,554.17																											 178,428,751.62																												

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 22,365,439.67																														 16,631,065.33																														

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 67,828,077.06																														 46,306,590.79																														

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 37,763,895.90																														 0.00																														

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,310,468.17																														 2,221,142.00																															

ค่าใช้จ่าย 122,159,213.02 98,061,128.05

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 97,397,828.92																													 77,388,122.31																														

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 24,761,384.10																														 20,673,005.74																														

ก�าไรสุทธิ 234,695,221.95                       145,526,421.69                       

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.75

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของเงินฝาก 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราช
บัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494

4.95

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่	2	ปี)	ประเภท	1	(0.00	%	6	เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่	2	ปี)	ประเภท	2	(0.00	%	3	เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)	ประเภท	3 5.55
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มุมนี้มีค�าตอบ
โดยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1. บุคคลใดบ้างที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ตอบ	 ข้าราชการ-ลูกจ้างประจ�า	 หรือข้าราชการ	 หรือลูกจ้าง
ประจ�าที่เกษียณอายุราชการ	ที่สังกัดหน่วยงานดังต่อไปนี้
 	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
 	 กรมป่าไม้		
 	 กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช
 	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 	 กรมทรัพยากรน�้า
 	 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล
 	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	
 	 ผู้เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด
 	 ผูโ้อนสมาชกิภาพมาจากสหกรณ์อืน่	(โดยเป็นข้าราชการ 
	 	 หรือลูกจ้างประจ�าสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
	 	 และสิ่งแวดล้อม)

2. บุคคลใดบ้างที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
ตอบ  	 เป็นพนักงานราชการ,	ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน,	ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายวัน,พนักงานจ้างเหมาบริการ	หรือต�าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในท�านองเดียวกันของส่วนราชการในสังกัด
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	รบัฝากเหรยีญทกุประเภท	ทกุวนัที	่10	–	25	ของเดอืน

ค่าธรรมเนียมรายปี
การใช้บัตรสหกรณ์ ATM 

ธ.ไทยพาณิชย์ฯ  
ท่านยกเลิกหรือยัง??

สมาชิกท่านใด
ที่โอนเงินผ่าน

ตู้ ATM ธนาคาร
อย่าลืม 

แจ้งสหกรณ์ด้วย   สมาชิกและสมาชิกสมทบท่านใดที่ประสงค์
จะยกเลิกการใช้บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย ์
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั มีขัน้ตอนการยกเลิก 
การใช้บตัร ATM เพือ่ไม่ให้ท่านต้องช�าระค่าธรรมเนยีม

รายปี เพราะบตัร ATM ธนาคารไทยพาณชิย์ เป็นบตัรท่ีเชือ่มโยงบญัชเีงนิฝาก ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณชิย์ และบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ของสมาชกิสหกรณ์ ซ่ึงหากสมาชกิ
และสมาชิกสมทบเจ้าของบัตรแจ้งยกเลิกบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร แต่ไม่แจ้งยกเลิก
การใช้บัตร ATM ท่านต้องช�าระค่าธรรมเนียมรายปี โดยสหกรณ์จะหักจากบัญช ี
เงนิฝาก ออมทรัพย์สนิมธัยสัถ์ ปีละ 200 บาท ทกุปี เพือ่น�าส่งให้กบัธนาคารไทยพาณชิย์ 
โดยขั้นตอนการยกเลิกบัตร มีดังนี้
 1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ แจ้งยกเลิกการใช้บัตร ATM ธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขาที่ท่านรับบัตร หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 และ
 2. สมาชิกและสมาชิกสมทบ แจ้งยกเลิกการใช้บัตร ATM ธนาคารไทย
พาณิชย์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 7070 
หรือส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้บัตร ATM ถึงสหกรณ์ทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร
หมายเลข  0 2579 9774, 0 2579 7356

 สมาชิกและสมาชิกสมทบท่านใดที่โอนเงิน
มายังสหกรณ์ เพือ่ระดมหุน้ หรือฝากเงนิ หรือช�าระหน้ี 
หรือช�าระค่าประกัน โดยโอนเงินผ่านตู ้เอทีเอ็ม
ของธนาคาร ขอให้ท่านแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้ จ�ากัด ทราบ โดยระบุวัตถุประสงค์ใน
การโอน และส่งส�าเนาการโอนเงินมายังสหกรณ์  
ที่หมายเลขโทรสาร 0 2579 9774, 0 2579 7356 
หรือ email : forestcoop@gmail.com หรือ 
Line@ : @forestcoop ด้วย เนื่องจากการโอนเงิน 
ผ่านตู้เอทีเอ็มของท่าน จะไม่มีชื่อปรากฏในรายงาน
ของธนาคารที่ส่งมายังสหกรณ์ แต่จะปรากฏเฉพาะ 
เลขสมาชกิ และจ�านวนเงินทีส่มาชกิโอนเท่านัน้ ซึง่หาก 
สมาชิกและสมาชิกสมทบท่านใดใส่เลขสมาชิกผิด 
อาจท�าให้การโอนเงนิของท่านเกิดความผิดพลาดได้ 
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การออมเงิน
ใช้จ่ายเป็น เงินเหลือเก็บ

Mr.Money

1. ไม่ประมาทใช้จ่าย
	 เหตุผลหลักๆ	 ของเงินไม่พอใช้	 หรือ 
เงินไม่เหลือเก็บ	 ก็คือการประมาทใช้จ ่าย 
ฟุ ่มเฟือย	 และหมดไปกับการซื้อของจุกจิก 
เล็กๆ	 น้อยๆ	 และยิ่งถ้าหากมีโปรโมชั่นสินค้า 
ลดราคาหรือมีของแจกของแถม	 พ่วงมาด้วย 
แล้วล่ะก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อกระเป๋าสตางค์
แน่นอน	บางครัง้เราประมาท	ไปคดิว่า	“นิดเดยีว
หน่า”	 “นิดเดียวเอง”	 “ราคาไม่ได้แพงมาก”	 
แต่ด้วยราคาไม่แพง	เล็กๆ	น้อยๆ	แต่รวมๆ	กัน
แล้วอาจจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้
	 วิธีแก้ไขง่ายๆ	ก่อนอื่นก็รู้ตัวเองก่อนว่า
เราเป็นคนที่ซื้อของจุกจิก	 มูลค่าไม่เยอะบ่อยๆ	
หรือ	 ซื้อของน้อยชิ้นแต่มูลค่ามาก	 จากนั้น 
กท็�าการแบ่งเงนิไว้ส�าหรบัช้อปป้ิงในแต่ละเดอืน 
เ ม่ือช ้อปปิ ้งถึงงบที่ตั้ งไว ้ก็ต ้องหักห ้ามใจ	 
หยุดช้อปทันที	 สิ่งของอะไรท่ีมีอยู่แล้วก็ไม่ควร
ซื้อซ�้า	 เพราะนอกจากจะเกินความจ�าเป็นแล้ว	
แล้วอาจหมดอายุก่อนจะได้ใช้ประโยชน์

 เทคนิคการออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ท�าได้ เพราะ
ใคร ๆ  กอ็ยากมเีงินเยอะๆ แต่กยั็งติดนสิยัจ่ายรวัๆ ไม่กลวั
กระเป๋าแฟ่บ กว่าจะรู้ตัวกระเป๋าก็เบาโหวงกันทุกที วันนี้ 
National Credit Bureau เรามีเทคนิคการออมเงินสุด
เร่ิด และไม่ต้องประหยดัตลอดเวลา แค่ปรบันดิปรบัหน่อย 
ก็ช่วยให้สุขภาพการเงินแข็งแรงขึ้นได้

4
เทคนิค

2. ช้อปช่วง Sale ช่วยชีวิต
	 เทคนิคการออมส�าหรับใครที่ชื่นชอบ	
และเสพย์ติดการช้อปเป็นชีวิตจิตใจ	 ในเมื่อ 
เลกิช้อปไม่ได้	กห็นัมาช้อปช่วงเซลล์แทน	เพราะ
แบรนด์ดังแต่ละแบรนด์ก็มักจะมีช่วงเวลา 
นาทีทอง	มาดูดเงินในกระเป๋าขาช้อปอยู่เรื่อยๆ	 
ได้ของดี	 แบรนด์	 ในราคาย่อมเยาว์ไว้ใช้ก็เป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจ	 แต่ก็อย่าลืมท�าการบ้าน 
สักนิดว่าแต่ละแบรนด์จัดโปรโมชั่น	 หรือเซลล	์
ในช่วงไหน	จะได้กันเงินไว้ช้อปได้ทัน
	 ทางที่ดีที่สุดคือ	 ตั้งสติไว้	 ลดอาการ 
เสพย์ติดช้อปปิ้ง	 คิดตรึกตรองให้ดี	 ว่าสิ่งที่เรา
ก�าลงัอยากได้นัน้	มคีวามจ�าเป็นมากน้อยแค่ไหน	
แล้ว	“ฮึบ”	ไว้	เก็บเงินใส่กระเป๋าตังค์ไว้ดีกว่า

3. บัญชีส�ารองต้องมีไว้
	 เชือ่ว่าทกุคนต้องบัญชีหลกัไว้อย่างน้อย	
1	บญัชีเพือ่รบัเงนิเดอืนในแต่ละเดอืน	รู้ไหมว่าน่ี 
กับดักหลุมโต	 เพราะการมีบัญชีเดียวท�าให้
สามารถเข้าไปถอนหรือกดเงินจากบัญชีนั้นเมื่อ
ไหร่ก็ได้	 ผลที่ออกมาคือในบัญชีมีเท่าไหร่ก็ใช้

หมดเกลี้ยง	 สุดท้ายสุขภาพการเงินก็ย�่าแย่เข้า
ขั้นวิกฤติ
	 ดังนั้นการมี	 2	 บัญชี	 ส�าหรับเงินเดือน	 
1	 บัญชี	 และเงินออมส�ารอง	 น่ีเป็นอีกหนึ่ง	
เทคนิคการออมเงิน	 ที่ได้ผล	 เงินเดือนเข้าเมื่อ
ไหร่ก็รีบท�าการดึงไปฝากไว้อีกบัญชีและยิ่งเป็น
บัญชีฝากประจ�าด้วยแล้วล่ะก็จะยิ่งช่วยให้การ
ออมเงินส�าเร็จได้แน่นอนเพราะไม่ว่าอยากจะ
ถอนมากเท่าไหร่	กถ็อนไม่ได้	สะสมเป็นเงนิก้อน
ไว้ใช้จ่ายยามฉกุเฉนิไม่ต้องเดอืดร้อนไปพึง่เงนิกู้
ให้เสียดอกเบี้ยยาวๆ

4. ฝากอัตโนมติัทางเลือกสายลืม
	 หลังจากมีบัญชีส�ารองแล้ว	ส�าหรับใคร
ที่ใจไม่แข็งพอที่จะโอนเงินเข้าบัญชีส�ารองทุกๆ	
เดือน	แล้วล่ะก็	การให้ธนาคารผูกบัญชีโอนเงิน
ฝากอตัโนมตั	ิขัน้ตอนกไ็ม่ได้ยุง่ยากแค่เดนิเข้าไป
ที่ธนาคาร	 และแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีว่าต้องการให้
ธนาคารโอนเงนิจ�านวนเท่าไหร่ไปยงับญัชสี�ารอง
ในแต่ละเดือน	 ก็ยิ่งท�าให้การออมเป็นเรื่องง่าย 
ไม่ยุ ่งยาก	 ไม่เสียเวลา	 และไม่ต้องกลัวลืม	
เพราะธนาคารจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จสรรพ
เรียบร้อย
	 ในยุคโมบายน้ียิ่งท�าสะดวกมากขึ้น	 
ด้วยแอพพลิเคชั่นของแต่ละธนาคาร	ที่สามารถ
ตั้งค่าให้เราโอนเงินเข้าไปยังบัญชีปลายทางได้
อัตโนมัติทุกๆ	 เดือน	 โดยไม่ต้องไปธนาคารเอง
เลย	ใครที่จะมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลา	หรือเดินทาง
ล�าบาก	 ขี้ลืม	 จนไปถึงขี้เกียจ	 ข้ออ้างนี้ใช้ไม่ได้
แล้วนะ
	 เห็นไหมว่าการออมเงินให้เป็นไปด้วย
ความราบรื่นนั้นไม่ยาก	 แต่ต้องเริ่มด้วยวินัย	
และความต้ังใจจริงทีจ่ะออมเงนิ	แล้วหา	เทคนคิ
การออมเงนิทีเ่หมาะสมของตวัเอง	หรอืตดัค่าใช้
จ่ายบางอย่างท่ีไม่เป็นประโยชน์ออกไป	แค่นีก้ม็ี
เงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายยามจ�าเป็น	 และที่ส�าคัญ 
อย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินกับ	
เครดิตบูโรสม�่าเสมอ	 รับรองอนาคตมีเงินเหลือ
เก็บให้ใช้แบบรัวๆ	แน่นอน	

ขอขอบคุณ	www.ncb.co.th
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ธรรมะกับชีวิต

ตามหา โชค
ขอขอบคุณ	:	พระพรหมมังคลาจารย์	(ปัญญานันทภิกขุ)	

วัดชลประทานรังสฤษฎ์	จ.นนทบุรี

	 เพราะฉะน้ันคนเราจงใช้โอกาสท่ีมี 
อยู่แล้ว	 ท�าการงานของเราให้ดีที่สุด	 จงใช้เวลา
เสาะแสวงหาช่องทางที่จะปรับปรุงส่งเสริม
การงานที่ท�าอยู่ให้เจริญงอกงามเท่าที่จะท�าได	้
ฐานะที่เราเป็นอยู่นี้	จะดีจะเลว	หรือจะยากจน
เข็ญใจอย่างไร	 ก็จงท�าให้ดีที่สุด	 ชีวิตเป็นเรื่อง
ไม่แน่นอน	มีรุ่งเรืองและร่วงโรย	ความทุกข์และ
ความสุขเป็นเหมือนเหรียญสองด้านที่ผลัดกัน
เข้ามาทกัทายเรา	ผ่านเข้ามาไม่นานก็ผ่านจากไป
	 โชคมีอยู่ทั่วไปทุกหน	 ทุกแห่ง	 ในดิน	 
ในอากาศ	 ในโรงงาน	 ในร ้านค้า	 ในบ้าน	 
ในเรือกสวน	ในไร่นา	มใีน	ทกุ	ๆ 	สถานที	่เราอาจ 
เคยได้ยินหลายคนบ่นว่า	 เมื่อไรหนอโชคจะมา
หาเราสกัท	ีขอบอกว่าโชคไม่ได้	อยูท่ีอ่ืน่	แต่อยูท่ี่
ตวัเราเอง	โชคมาหา	เราไม่ได้	แต่เราจะต้องสร้าง
โชคขึน้มาด้วยพละก�าลงัของเรา	โชคอาจจะอยูท่ี่
การคิดของเราเอง	 คือการคิดโดยพิจารณาจาก
ข้อมูลหลายด้าน	 และมีข้อเท็จจริงหลายอย่าง	
มีการตรวจสอบความคิดและมีสติรู้ตัวขณะพูด
และท�า	 การกระท�าและการพูดที่คิดแล้วจะ
ไม่ผิดพลาด	 น่ันก็คือกรรมดี	 เมื่อกรรมดี	 คิดดี	
จติใจและชวีติกจ็ะเป็นสขุ	แสดงว่ากรรมด	ีท�าให้
ประสบผลส�าเร็จ
	 จงจ�าไว้ว่าไม่มใีครทีท่กุข์ยากล�าบากอยู่
คนเดียวในโลก	ทุกคนต่างมีทุกข์	มากบ้างน้อย
บ้างเท่าน้ันเอง	 เรามักจะคิดเสมอว่าทุกข์ของ
เรานั้นเป็นที่สุด	 แต่จริงๆแล้วยังมีคนอีกมาก 
ที่มีความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเรา

ให้ตนเอง

	 คนทีด่�าเนนิชวีติ	หรอืท�างานแล้วไม่ค่อย 
บรรลุผลส�าเร็จตามที่ตนเองคาดหวังไว้มักจะ
โทษว่าตนเองโชคร้าย	ไม่โชคดเีหมอืนคนอืน่	ๆ 	เขา 
หรอืแม้แต่โทษกรรมเก่า	อย่างทีพ่วกเราหลายๆ	
คนคงเคยได้ยินเพื่อนฝูง	หรือเคยมีความรู้สึกว่า	
ไม่พอใจในงานหรือในอาชีพที่ตนท�าอยู่	 เขาคิด
ว่าเขาอาจมีโชคดีขึ้น	 อาจมีความร�่ารวย	 และ
สขุสบายขึน้	ถ้าหากเขาได้ท�างานอย่างท่ีคนโน้น 
ท�าอยู	่เพราะคดิว่าถ้าได้ท�างานเช่นนัน้เขาคงจะ 
มโีชคดขีึน้	คนขายของกอ็ยากเป็นดาราภาพยนตร์ 
คนครัวก็อยากเป็นสมุห์บัญชี	 ทนายความ 
ก็อยากเป็นแพทย์	 นายแพทย์ก็อยากเป็น 
นกัวทิยาศาสตร์	อะไรท�านองนี	้ดยูุง่เหยงิไปหมด	
สรุปก็คือ	 แต่ละคนมักจะดูหมิ่นเหยียดหยาม
อาชีพของตนเองว่าไม่มีความก้าวหน้า	 สู้อาชีพ
ของคนอื่นไม่ได้	จริงอยู่บางครั้งการเปลี่ยนอาจ 
จะท�าให้ประสบความส�าเรจ็ได้	แต่การเริม่ต้นใหม่ 
ในอาชีพที่ไม่ช�านาญนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
	 ผู้ที่เห็นว่าอาชีพใดรุ่งเรืองและอยากจะ
ประกอบอาชพีนัน้	ๆ 	บ้าง	ล้วนแต่เป็นพวกคดิสัน้ 
เพราะนอกจากปัญหาความถนัดในอาชีพแล้ว	
ถ้าหากเขาได้ศึกษาให้ลึกลงไปอย่างแท้จริง	
เขาจะพบว่า	 ผู ้ที่ประสบโชคดีในอาชีพที่เขา
ปรารถนาอยูน่ัน้	ต้องต่อสู	้ผจญกบัความล�าบาก	
และต้องผ่านปัญหาอุปสรรค	 ด้วยความมานะ
อดทนมาแล้วไม่น้อยไปกว่าอาชีพของเขาเลย
	 ในท�านองเดียวกันพวกเราหลาย	ๆ	คน
คงเคยได้ยินประโยคท่ีว่าเป็นเพราะกรรมเก่า
ของเขาจึงท�าให้เขาต้องเผชิญชีวิตเลวร้ายซ�้า
แล้วซ�้าอีก	ที่จะกล่าวต่อไปนี้	ไม่ได้บอกว่าไม่ให้
เชื่อในกฎแห่งกรรม	 แต่การคิดแบบนี้จะไม่เกิด
ประโยชน์อะไรกับการด�าเนินชีวิต

	 การคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าหรือ
เป็นเพราะกรรมเก่าชีวิตจึงเป็นเช่นนี้โดยไม่
พยายามขวนขวายต่อสูด้ิน้รนพัฒนาชวีติให้ดีขึน้
เป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์	การคิดโทษว่าเป็น
เรื่องของกรรมเก่าน้ันเท่ากับคุณยอมให้กรรม
เก่ามาเป็นตัวก�าหนดชีวิตของคุณ	 ชีวิตเกิดมา
เพื่อการต่อสู้และต้องพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้กับสังคมและคนรุ่นต่อไป	 ถึงแม้ว่ามนุษย์
อาจจะมีกรรมเก่าที่ติดตามตัวมาเพราะกรรม
เป็นเรื่องเฉพาะตน	 ไม่สามารถไปฝากหรือผลัก
ภาระให้ใครมาชดใช้ได้ก็ตาม	 การชดใช้กรรม
เก่าไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาเป็น
มนุษย์	ถ้าถึงเวลาต้องชดใช้กรรมก็ชดใช้ไปและ
ไม่สร้างกรรมชั่วใหม่ขึ้นมาอีก	 ขณะเดียวกัน
การพยายามสร้างกรรมดขีึน้มากเ็ป็นหน้าทีข่อง
มนษุย์ทีค่วรจะท�าด้วยเช่นกัน	กรรมดีทีส่ร้างขึน้
ในปัจจุบันก็จะเป็นเหตุต่อผลลัพธ์ที่ดีที่จะเกิด
ตามมา
		 ยกตัวอย่างเจ้าของร้านขายของช�า 
แห่งหนึง่	แต่เดมิมห้ีอง	ๆ 	เดยีวขายของเบด็เตลด็
ต่าง	ๆ 	คน	ๆ 	น้ี	แต่เดิมเขากรู้็สกึท้อแท้เบือ่หน่าย
ในกิจการของตนเองนอกจากเห็นว่าไม่มีโชค
แล้วดูเหมอืนกรรมยงัมาบงัอกี	เขาคดิจะเปลีย่น
ไปเป็นร้านขายยาบ้าง	 ร้านขายเครื่องดื่มบ้าง	
แต่ว่าบังเอิญชายผู้น้ีมีภรรยาเป็นคนฉลาดและ
มีมานะอดทน	 ภรรยาไม่เห็นด้วย	 ต่อการที่จะ
เปลี่ยนอาชีพเป็นอย่างอื่น	 เธอบอกกับสามีว่า 
เหตุใดเราจึงไม่พยายามปรับปรุงร้านเล็ก	 ๆ	
ของเราให้ดีข้ึนเพราะการที่จะปรับปรุงน้ัน
ยังสามารถท�าได้และง่ายกว่า	 สามีเลยได้คิด	 
จึงลงมือปรับปรุงกิจการของเขาขนานใหญ่
เลิกหวังโชค	 เลิกโทษกรรม	 บัดน้ีเขาจึงกลาย
เป็นเจ้าของร้านขายของเบ็ดเตล็ดถึง	 3	 ห้อง	 
คนเช่นนี้เอง	ที่รู้จักน�าเอาโชคที่เขาเคยนึกไม่ถึง	
มาสร้างให้เป็นตัวเป็นตนขึ้น

 เป็นเรือ่งน่าเสยีดายยิง่นกั มผีูค้น
มากมายฝากชีวิตไว้กับโชคชะตา ให้โชค
ชะตารักษาชีวิตและโอกาสของตนเอา
ไว้ โอกาสบางอย่างเสียไปยังเร่ิมใหม่ได้ 
แต่บางเรือ่งบางอย่างไม่มโีอกาสท่ีจะเริม่
ใหม่ได้ บางคนอาจจะคดิได้ตอนใกล้ตาย 
แต่ถึงคิดได้ก็ไม่มีใครให้โอกาสได้อีก
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ประโยชน์ของการเดิน
	 1.	 เมื่อเดิน	 12,000-15,000	 ก้าวต่อวัน	 จะช่วย
ควบคุมน�้าหนักตัว	 เพราะท�าให้การเผาผลาญพลังงานใน
ร่างกายเพิ่มขึ้น	 น�้าหนักตัวจึงลดลงและช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ
	 2.	 เม่ือเดิน	 9,900-10,000	 ก้าวต่อวัน	 3	 คร้ังต่อ
สัปดาห์	ในอัตราความเร็วที่ท�าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น	จัดเป็นการ
ออกก�าลังกายแบบแอโรบิกช่วยให้การท�างานของหัวใจและ
ปอดดีขึ้น	 ซึ่งอวัยวะทั้ง	 2	 นี้มีความส�าคัญต่อเซลล์ต่างๆ	ทุก
ส่วนของร่างกาย	 จ�าเป็นต้องได้รับเลือดท่ีน�าเอาออกซิเจนมา
หล่อเลี้ยงตลอดเวลา	 ปัจจุบันน้ียังไม่มียาหรือสารอาหารใดที่
จะท�าให้หัวใจและปอดมีความแข็งแรงทนทานได้เท่าการออ
กก�าลังกาย
	 3.	 เมื่อเดิน	9,900-10,000	ก้าวต่อวัน	หรือ	70,000	
ก้าวต่อสัปดาห์	จะช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นในผู้ป่วย
ที่มีโรคความดันโลหิตสูง	 เมื่อร่างกายเราแข็งแรง	 มีน�้าหนักที่
สัมพันธ์กับส่วนสูง	 มีการเผาผลาญพลังงานที่ดี	 ผลที่ตามมา
คือโอกาสที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงก็ลดลง	หรือในผู้ป่วย
ท่ีเป็นโรคความดันก็จะสามารถควบคุมความดันได้ดีข้ึนกว่าผู้
ที่ไม่ออกก�าลังกาย

         กำรเดินเป็นกำรออกก�ำลังกำยที่ง่ำยที่สุด ทุกคนสำมำรถท�ำได้ ไม่ว่ำจะอยู่
ในวัยไหนก็สำมำรถเดินได้โดยไม่เกิดอำกำรบำดเจ็บหรือผลข้ำงเคียงใดๆ เพียงแค่
เดินให้ถูกวิธี เรำลองมำดูกันค่ะว่ำประโยชน์จำกกำรเดินนั้นมีมำกมำยแค่ไหน

เก็บมาฝาก

5
ที่คุณควรเดิน

ขอขอบคุณ	:	www.health-th.com

	 4.	 เมือ่เดนิ	9,900-10,000	ก้าวต่อวนั	หรือ	70,000	ก้าว 
ต่อสัปดาหจ์ะชว่ยควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืด	การเดนิท�าให้ 
คนปกติเป็นเบาหวาน	 ได้ยากขึ้น	 ส่วนผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน 
อยู่แล้วก็จะท�าให้ควบคุมน�้าตาลได้ง่ายขึ้น	ในผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีการท�างานของฮอร์โมนอินซูลินลดลงนั้น	 พบว่าการออก 
ก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอจะช่วยให้อินซูลินท�างานดีข้ึน	
ร่างกายสามารถน�าน�้าตาลไปใช้งานได้ดีขึ้น	 อันหมายถึง
สามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนั่นเอง
	 5.	 เมือ่เดนิ	9,900-10,000	ก้าวต่อวนั	หรือ	70,000	ก้าว 
ต่อสัปดาห์จะช่วยเพิ่มไขมันดีหรือ	 HDL	 ที่ท�าหน้าที่เก็บขยะ
หรือเก็บคราบไขมันตามผนังเส้นเลือดไปตับและขับออก 
ทางน�้าดี	 ดังนั้นจึงเป็นการลดไขมันตัวร้ายหรือ	 LDL	 โดยใน 
ผู ้ป่วยท่ีมีภาวะไขมันสูงอาจจะไม่ต้องรับกินยาหรือใช้ใน
ปริมาณที่ลดลง
 การเดินจัดเป็นการออกก�าลังกายท่ีมีต้นทุนต�่า  
ไม่มีค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ใดๆ เพียงแต่ต้องสวมใส่รองเท้า
ที่เหมาะสมกับการเดินและสวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อน 
ได้ดี ไม่จ�าเป็นต้องราคาแพง แค่น้ีคุณก็จะมีหุ ่นสวยๆ  
ไปพร้อมกับสุขภาพดีๆ ได้ค่ะ

เหตุผล

9,900 ก้าวต่อวัน
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้	ปณ.	169	ปณศ.	จตุจักร	กทม.	10900

www.025798899.com	โทร	0-2579-7070

กรุณาส่ง

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

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่	208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
รีบสมัครด่วนจ้า...

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 
วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
สมาชิก	ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้	

ถึงวันที่	31	สิงหาคม	2561	
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา	หัวข้อ	4.7

**	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนวันที่		1	ตุลาคม	2561

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

สมาชิกตรวจสอบรายชื่อกลุ่มได้ที่		www.025798899.com

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

	เปิดรับสมัครแล้ว	สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ	ประจ�าปี	2561	
เที่ยวต่างประเทศ	นครวัด	–	นครธม	เดินทางวันที่	27-29	ตุลาคม	2561 
ฟรี	ไม่เสียค่าใช้จ่าย		ผู้ติดตาม	หรือสมาชิกทั่วไป	คนละ	7,200	บาท	

สมัครด่วน	เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้	ถึงวันที่	3	สิงหาคม	2561

สัมมนาและทัศนศึกษา สายใยไม่เกษียณ 
ณ นครวัด – นครธม ประเทศกัมพูชา


