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“…พระเจ ้าอยู ่ หัวเป ็นน�้า ฉันจะเป ็นป่า ป่าท่ีถวายความจงรักภักดีต ่อน�้า 
พระเจ ้าอยู ่ หัวสร้างอ ่างเก็บน�้า ฉันจะสร้างป่า…”

วันแม่แห่งชาติ

Application Forest CO-OP 4.0 สะดวก
ง่ายเพียงปลายนิ้ว

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมสมาชิก
และสมาชิกสมทบ ประจ�าปี2561

ท่านท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์หรือยัง?

คัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น

ผลการด�าเนินงาน          

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
“กรณีซื้อท่ีดิน”

มุมนี้มีค�าตอบ

Mr.Money

ธรรมะกับชีวิต 

ก�าหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

	 	 	 หากจะร�า ลึกถึ งสมเด็จพระราชิ นี	
ผู้ทรงงานหนักพระองค์หนึ่งของโลก	 พระนาม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 ใน 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 
รชักาลท่ี	9	จะไม่มไีม่ได้	เนือ่งจากพระองค์เคยีงคู ่
ประกอบพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาที ่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
รัชกาลที่	 9	 ครองราชย์	 ล้วนเป็นที่ประจักษ์ต่อ
พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ซึ่งในการ
เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรของรัชกาลที่	9	จะต้องมี

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	สมเดจ็พระราชินนีาถ	เสดจ็ฯ	
แทบทุกครั้ง
	 สมเด็จพระราชินี	 ในรัชกาลที่	 9	 ทรงม ี
พระปณิธานกับการทรงงานหนักนี้ตามกระแส
พระราชด�ารัสไว้ความตอนหนึ่งว่า
	 “…ฉนัจะท�ำได้อย่ำงไร	…..เดนิท�ำยิม้	ๆ 	แล้ว
ก็โบกมือให้เขำ	ฉันท�ำไม่ได้	เมื่อบำงคนเข้ำมำหำ
ด้วยน�้ำตำอำบหน้ำทุกข์แสนสำหัส	 ฉันจะทนได้
อย่ำงไร?…”
	 “กำรท�ำอะไรด้วยใจรัก	 ไม่เคยเบ่ือหน่ำย
ท้อถอยที่จะช่วยเช็ดน�้ำตำให้เขำ	 เรำจะใช้อณ ู
ทุกอณูของมันสมองให้เป็นประโยชน์ท่ีจะช่วย
เขำให้ได้”
	 “…พระเจ้ำอยู ่หัวเป็นน�้ำ	 ฉันจะเป็นป่ำ	 
ป่ำที่ถวำยควำมจงรักภักดีต่อน�้ำ	 พระเจ้ำอยู่หัว
สร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ	ฉันจะสร้ำงป่ำ…”
	 สมเด็จพระราชินี	 ในรัชกาลที่	 9	 จึงทรง
ปฏบิตัมิาตลอดพระชนมพรรษา	ในการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ	 และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	 จนออกมา 
เป็นโครงการพระราชด�ารต่ิางๆ	ต่อเน่ืองกว่า	3,000 
โครงการ	 เช่น	 โครงการหมู่บ้านศูนย์ศิลปชีพ	
โครงการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน	 ฟาร์ม
ตัวอย่าง	 ฯลฯ	 นอกจากนี้	 พระองค์ยังทรงเอา
พระทัยใส่ในกิจการด้านสาธารณสุข	 โดยได้ทรง
ด�ารงต�าแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย	 และ
หากเสด็จฯ	 เยือนต่างประเทศ	 ก็มักจะทรงถือ
โอกาสเสด็จฯ	 ทอดพระเนตรกิจการกาชาดของ
ประเทศนั้นๆ	 เพื่อทรงน�ามาปรับปรุงกิจการ
สภากาชาดไทยอยู่เสมอ	 นับว่าเป็นความโชคดี
อย่างหาที่สุดมิได้ท่ีได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้เบ้ือง
ยุคลบาท

	 “...ข้ำพเจ้ำโชคดีที่ได้มีโอกำสตำมเสด็จฯ	
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช	 ทรงเยี่ยมรำษฎรทั่วประเทศมำนำนหลำยปี	
ได้แลเห็นพระวิริยะอุตสำหะและพระรำชศรัทธำ	
ที่จะท�ำงำนเพื่อประเทศชำติและประชำชน	 ทั้ง
ยังทรงสอนเรื่องกำรท�ำงำนให้แก่ข้ำพเจ้ำด้วย	
ท�ำให้ข้ำพเจ้ำซำบซึ้งในพระรำชปณิธำน	 และได้
ตัง้ใจปฏิบตังิำนทีท่รงมอบหมำยมำอย่ำงสุดควำม
สำมำรถ	คอืงำนด้ำนสงัคมสงเครำะห์ต่ำงๆ	ได้แก่	
กำรช่วยเหลอืประชำชนทีเ่จบ็ไข้ได้ป่วย	ช่วยเหลอื
ทำงด้ำนสวัสดิกำรครอบครัว	 และส่งเสริมอำชีพ
ทำงด้ำนหัตถกรรม	 เพรำะงำนเพื่อประชำชนท้ัง
หลำยมีควำมส�ำคัญเสมอกัน	 ย่อมต้องปฏิบัติไป
พร้อมๆกัน	จะละเว้นทำงหนึ่งทำงใดเสียมิได้...”
 พระราชด�ารัสดังกล่าว	สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในโอกาสที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าฯ 
ถวายพระพรชัยมงคล	 เนื่องในวันเฉลิมพระชนม 

พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 
มุ่งมั่นสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้พสกนิกรยั่งยืน

	ขอขอบคุณ	:	ไทยรัฐ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
คู ่พระบารมี สืบสาน

พระราชภารกิจเพื่อความสุข
ประชาไทย
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พรรษา	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 พระราชวังดุสิต	 
11	 สิงหาคม	 2530	 ไม่เพียงตอกย�้าให้เห็นถึง 
น�้าพระราชหฤทัยยิ่งใหญ่	ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุข 
ของประชาราษฎร์	 แต่ยังสะท้อนถึงความเป็น	
“คู่พระบำรมี”	 ที่ทรงงานหนักด้วยพระวิริยะ
อุตสาหะเคียงคู่	 “พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช”	 มาโดยตลอดระยะเวลา
หลายสิบปี	 เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่พสกนิกร
ชาวไทย
	 จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	 ได ้ โดยเสด็จฯพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ไปทรง
เย่ียมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	 
ไม่เว้นแม้แต่ในถิ่นทุรกันดาร	 เป็นเวลายาวนาน
ต่อเนื่องกันหลายสิบปี	 ทรงพบเห็นสภาพความ
เป็นอยูย่ากจนข้นแค้น	และปัญหานานปัการของ
ราษฎร	 โดยเฉพาะท่ีอยู่ในชนบทห่างไกลความ
เจริญ	 ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงเน้นการช่วยเหลือ
ราษฎรให้สามารถประกอบอาชีพหลักอย่างมี
คณุภาพ	ท้ังการเกษตร,	น�า้	และการพัฒนาชนบท	
ก็ทรงมอบหมายให้สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรม
ราชนินีาถ	ปฏบิติัพระราชภารกจิในการดแูลทกุข์
สุขและสุขภาพอนามัยของราษฎร	 โดยเน้นเรื่อง
ครอบครวั,	การศึกษา,	การสาธารณสขุและอาชีพ
เสริม	 ก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงดูแลส่ังสอน
มาตลอดว่า	สิ่งใดควรท�าไม่ควรท�าบ้าง	ทรงสอน
ให้ข้าพเจ้ารู้จกัว่าการท่ีจะเป็นพระราชนิขีองไทย
จะต้องวางตนอย่างไรบ้าง	 และมีหน้าที่อย่างไร
บ้าง	 ข้อส�าคัญรับสั่งว่า	 ต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ
ของราษฎร	ให้เขามคีวามสนทิสนมทีจ่ะออกปาก
เล่าความทุกข์ของเขาให้ฟังได้	และพระองค์ท่าน
ก็ได้ปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง	 ท�าให้ข้าพเจ้า
รู้จักการท�าตนใกล้ชิดกับราษฎร	เช่น	เวลามีพระ
ราชปฏิสันถารกับราษฎร...ไม่โปรดทรงยืน	 ทรง
ถือขนบธรรมเนียมไทยที่จะไม่ยืนค�้าผู้เฒ่าผู้แก	่
จะประทับลงรับสั่งกับราษฎรเสมอมา	แม้จะเป็น
ตอนเที่ยงแดดร้อนเปรี้ยงก็ตาม...

	 ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีทรงด�ารง
พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชน
ชาวไทย	 จึงทรงมุ่งม่ันปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 อย่างมิรู ้จักเหน็ดเหนื่อย	 โดยได้
พระราชทานพระราชด�าริและโครงการพัฒนา
ต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน	 เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้มีความอยู่ด	ี
กินดี	 มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง	 มีการศึกษา	 
มอีาชพีทีเ่ลีย้งตนเองได้	และด�ารงชีวติอยูใ่นสภาพ
แวดล้อมท่ีดี	 เปรียบดังแม่หลวงท่ีทรงรักและ 
ห่วงใยลูกๆ	ทั้งแผ่นดินไทย
 “...กำรปฏบิตังิำนของข้ำพเจ้ำ	ไม่ว่ำจะเป็น 
งำนด้ำนสุขภำพอนำมัย	 งำนด้ำนศิลปำชีพและ 
โครงกำรป่ำรักน�้ำ	 ล้วนเกิดมำจำกกำรที่ข้ำพเจ้ำ
ได้โดยเสด็จพระรำชด�ำเนินพระบำทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 ไปทรงเยี่ยม
รำษฎร	กำรทรงเยีย่มรำษฎรนีค้อื	พระรำชภำรกจิ
หลกัของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิล
อดลุยเดช	จะออกไปรบัทรำบปัญหำของชำวบ้ำน	
และหำวิธีแก้ไข	 ซึ่งเป็นทำงหนึ่งท่ีจะทรงช่วย
ชำติบ้ำนเมืองและรัฐบำลของพระองค์ท่ำนได้... 
พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 
จึงทรงมอบหมำยให้ข้ำพเจ้ำดูแลทุกข์สุข	รวมทั้ง
สขุภำพอนำมยัของครอบครัวชำวนำชำวไร่	เพรำะ
หำกเขำเจบ็ไข้ได้ป่วย	ไม่สำมำรถประกอบอำชพีได้ 
ครอบครวักจ็ะประสบควำมทุกข์ยำก	ชำวนำชำวไร่ 
ทีย่ำกจนอยูแ่ล้วกจ็ะยิง่จนลงไปอกี	บำงรำยถึงกบั 
ต้องสูญเสียท่ีดินไปก็มี...ระหว่ำงท่ีพระองค์ท่ำน
ทรงพระรำชด�ำเนินไปตำมไร่นำนั้น	 ข้ำพเจ้ำ 
กจ็ะอยูก่บัรำษฎรทีม่ำรบัเสดจ็ฯ	ได้มโีอกำสพดูคยุ 
ซักถำมเรื่องสุขภำพอนำมัยและควำมเป็นอยู ่
ต่ำงๆของรำษฎร”
	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	
ทรงตระหนักและให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ 
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	“เรำจะครอง 
แผ่นดินโดยธรรม	 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชน 
ชำวสยำม”	 จึงทรงงานหนักด้วยพระวิริยะ

อุตสาหะมาโดยตลอด	 โครงการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริฯ	 ที่พระราชทานเพ่ือสร้าง
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม	 ส่วนใหญ่
มุ ่ งเน ้นโครงการพัฒนาความอยู ่ดีมีสุขของ 
พสกนกิรชาวไทย	ให้สามารถประกอบอาชพีและ
พึ่งพาตนเองได้	 ขณะเดียวกัน	 ก็เกิดจิตส�านึก
ในการหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิดและร่วมกัน
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมทางธรรมชาตใิห้คงความอดุม
สมบูรณ์	 เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์สงูสดุ	ตลอด
จนรกัษาความม่ันคงปลอดภยัของประเทศ	จนอาจ 
กล่าวได้ว่า	 การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริใน
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	เป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง	 จวบจน 
ถงึปัจจบุนัได้พระราชทานโครงการพฒันาในหลาก 
หลายด้านไปแล้วมากกว่า	900	โครงการ	เพือ่ช่วย
ขจดัปัดเป่าปัญหาและบรรเทาความทุกข์ร้อนของ
ราษฎรให้ทุเลาเบาบาง
 “พระเจ้ำอยู่หัวเป็นน�้ำ	ฉันจะเป็นป่ำ	ป่ำที่

ถวำยควำมจงรักภักดีต่อน�้ำ	 พระเจ้ำอยู่หัวสร้ำง
อ่ำงเก็บน�้ำ	 ฉันจะสร้ำงป่ำ”...พระราชกระแส
รับสั่งเนื่องในโอกาสให้ก�าเนิดโครงการป่ารักน�้า 
ในภาคอีสานเป็นครั้งแรกบ่งช้ีเป็นอย่างดีว่า	
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนีินาถ	ทรงเป็น 
“ คู ่ พ ร ะ บ ำ ร มี ” 	 ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 อย่างแท้จริง 
พระราชกรณียกิจทั้ งปวงที่ทรงปฏิบัติด ้วย 
พระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ 
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	 ล้วนแต่สะท้อน
ให ้ เห็นว ่ า 	 ประชาชนอยู ่ เย็น เป ็นสุข	 คือ
พระราชประสงค ์ อันสูงสุดของล ้นเกล ้าฯ 
ท้ังสองพระองค์	 ในมหามงคล	 วโรกาสคล้าย 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ	 วันที่	 12	 สิงหาคม	 2561	 
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิง่ศกัดิส์ิทธิ์
ในสากลโลก	 ได้โปรดอภิบาลปกปักรักษาและ 
คุม้ครองพระองค์ให้ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน	ทรงมี 
พระพลานามัยแข็งแรง	 ทรงพระเกษมส�าราญ	
สถิตเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป.
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ขั้นตอนการติดตั้ง APP Forest CO-OP 4.0 มีดังนี้

 สมาชิกสามารถดาวน์โหลด  Application Forest CO-OP 4.0  ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทั้งระบบ 

IOS  หรือ Android  โดยสามารถดูข้อมูลทางการเงิน หุ้น เงินฝาก เงินกู้ สิทธิ์กู้สามัญคงเหลือ ภาระการค�้าประกัน 

รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์และข้อมูลการเป็นสมาชิก เป็นต้น

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. 7.3.2. 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

สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด
Application Forest CO-OP 4.0

สะดวกง่ายเพียงปลายนิ้ว
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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

สมาชิกเพ่ิมเพ่ือน
	 	 Line@	 ถือเป็นอีกหนึ่งบริการในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก	 
ที่แยกมาจาก	Line	บุคคล	ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร	และยังท�าให้ใกล้ชิดกันมาก
ยิ่งขึ้น	มาดูวิธีการเพิ่มเพื่อนกันค่ะ

ทางไลน์แอดหรือยัง!!

ตัวอย่าง 
พิมพ์ค�าว่า บัตร

 ATM Click Coop
จะแสดงข้อมูลตามน้ี

เลยค่ะ

เพ่ือนๆ 
สามารถพิมพ์ 
“คีย์เวิร์ด” 

จากค�าเหล่านี้ ใน
 Line@ ครับ
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	 นายวิชชา	 ร่วมสุข	 ประธานกลุ่ม 
กองคลัง	 จัดกิจกรรมกลุ ่มบรรยาย 
ให้ความรู้เรื่องสหกรณ์	 และสวัสดิการ 
สหกรณ์	 ณ	 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ	่ 
เมื่อวันเสาร์ที่	 14	 กรกฎาคม	 2561	 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ	18	คน

	 นางสาวอรวรรณ	ปัญญาพรวทิยา	ประธานกลุม่ 
สมาชิกชมรมโยคะ	 จัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก	 เมื่อ 
วันพฤหัสบดีท่ี	 2	 สิงหาคม	 2561	ณ	 ห้องประชุม 
ส�านกัจดัการทีด่นิป่าไม้	ชัน้	2	อาคารถนอมเปรมรัศม ี
กรมป่าไม้	 มีผู ้เข ้าร่วมโครงการ	 83	 คน	 โดยมี 
นายประสิทธิ์	 นิ่มนวลฉวี	 บรรยายให้ความรู้เรื่อง 
หลักการ	อุดมการณ์ของสหกรณ์	และสิทธิประโยชน์
ของสมาชิก	 ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์	 และ 
การฝึกโยคะเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ

	 นายสุภาพ	ค�าแฝง	เลขานุการกลุ่ม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จัดกิจกรรมกลุ่ม 
สัญจรพบสมาชิก	 บรรยายให้ความรู้ 
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน ์ของสมาชิก 
หลักการ	อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ ์
ณ	 เขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่าคลองยัน	 
อ�าเภอวิภาวดี	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 
เม่ือวันพุธที่	 3	 สิงหาคม	 2561	 โดยม ี
ผู้เข้าร่วมโครงการ	140	คน

	 กิจกรรมกลุ่มเป็นกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก	 กับผู้แทนสมาชิกได้เป็นอย่างดี	 สมาชิกและผู้ร่วมกิจกรรม 
ได้รับความรู้จากการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องหลักการ	วิธีการ	และอุดมการณ์สหกรณ์	พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ

	 	สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	ได้ส่งเสรมิกจิกรรมกลุม่สมาชกิ	เพือ่ให้สมาชกิและผูท้ีส่นใจ	ได้รับความรูเ้กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์
ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์		ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในกลุ่ม	และทราบปัญหาของสมาชิก	ก่อให้เกิด
ความรักและความสามัคคีภายในกลุ่ม	พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทผู้แทนสมาชิกและสร้างเครือข่ายสมาชิกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

1. กลุ่มกองคลัง

2. กลุ่มสมาชิกชมรมโยคะ

3. กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลกิจกรรมกลุ่ม
ประจ�าปี 2561
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	 ปี	 2561	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ	ประจ�าปี	 2561	บูรณาการ	 
4		โครงการเข้าไว้ด้วยกัน	ได้แก่	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ,	โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก,	โครงการฝึก
อบรมสมาชิกและสมาชิกสมัครใหม่,	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก	ทางกองบรรณาธิการ	มีภาพสวย	ๆ	มาให้ได้ชมกันค่ะ

ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ ส�ำนักบริหำรพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีรำชำ) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎำคม 2561 

ครั้งที่ 2  จัดขึ้น ณ โรงแรมวีว่ำ  ชั้น 2 ห้องแกรนด์ฮอลล์ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันอังคำรที่ 17 กรกฎำคม 2561

เจ้ำหน้ำที่	รับสมัครสมำชิกใหม่
และตอบข้อซักถำมสมำชิก

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริม
วิชำชีพแก่สมำชิก	ท�ำขนมไทย 
ฝอยทอง	วุ้น	ขนมชั้น

โ ค ร ง ก ำ ร ฝ ึ ก
อบรมส ่ ง เสริ ม
วชิำชพีแก่สมำชิก
ท�ำก๋วยเต๋ียวลุย
สวน	และสลดัโรล

กรรมกำร	 สอ.ปม.	 บรรยำย	 เรื่อง	 รู้จัก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้	จ�ำกัด	และ
กำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรชีวิต

กรรมกำร	 สอ.ปม.	 บรรยำย	 เรื่อง	 รู้จัก
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่ำไม้	จ�ำกดั	และ
กำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรชีวิต

ประมวลภาพโครงการฝกึอบรมสมาชิก
และสมาชิกสมทบ ประจ�าปี 2561
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แก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2561 ท่านท�าหนังสือ

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ แล้วหรือยัง?

การยื่นขอรับเงินสินไหมทดแทน

	 สมาชิกหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่า	 ท�าไมต้องตั้งหนังสือผู้รับโอนประโยชน์	 เพราะ	
“หนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์”	คอื	หนงัสอืทีส่มาชกิแสดงเจตนามอบทรพัย์สนิทีม่อียูใ่นสหกรณ์ฯ	ให้แก่ 
ทายาท	 หรือ	 บุคคลที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับสหกรณ์	 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม	 สมาชิกบางท่านเคยเขียน
มาให้	สอ.ปม.	 เป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว	 เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป	บางท่านอาจจดทะเบียนสมรส
หรือมีการหย่าร้างหรือทายาทเพิ่มขึ้น	 จึงขอให้ท่านจัดท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่	 เพื่อ
ประโยชน์ของท่าน
	 การท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์มีความส�าคัญมาก	 ฉะนั้น	 ถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้
ท�าหนังสือฉบับนี้	 หรือต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์	 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม	 ได้ที่	
www.025798899.com	หวัข้อ	9.1	พร้อมลงลายมอืช่ือสมาชกิ	และลายมอืชือ่พยานให้ครบถ้วน	แล้ว
ส่งมายังสหกรณ์เพื่อด�าเนินการต่อไป
หมายเหตุ:
	 1.	 กรณีที่มีการแก้ไข	 ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม	 และลงลายมือชื่อก�ากับด้วยทุกแห่ง	 (ห้ามใช้
ยางลบ	หรือใช้หมึกขาวลบเอกสาร)
	 2.	 ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจ�านวน	2	คน	และพยานต้องมิใช่ผู้รับโอนประโยชน์
	 3.	 เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่าน
	 4.	 กรุณาระบุวันที่ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
	 5.	 ในการตั้งผู้รับโอนประโยชน์	ควรตั้งให้ครบ	100	เปอร์เซ็นต์

เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม	ขอให้ทายาทของสมาชิก	ติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	เพื่อขอรับเงินสินไหมทดแทน	

1.	 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย	เอกสารประกอบ	ดังนี้	
 	 ส�าเนาใบมรณะบัตร			2		ชุด
 	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้เสียชีวิต	2		ชุด
 	 ส�าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา	“ตาย”	2		ชุด
 	 หนงัสอืรับรองการตาย	กรณเีสยีชวีติทีโ่รงพยาบาล			
2		ชุด
 	 หนังสือแจ้งการตาย	กรณีเสียชีวิตที่บ้าน	2	ชุด
 	 ส�าเนาบัตรข้าราชการ	 และส�าเนาทะเบียนบ้าน	
ของผู้ใหญ่บ้าน,ก�านัน	หรือนายอ�าเภอ	2	ชุด
หมายเหตุ :	เซ็นต์รับรองส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ	(เอกสาร	
2	ชุดนี้	ส�าหรับส่งบริษัทประกัน)		

2.		กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	เอกสารประกอบดังนี้
 	 ส�าเนาใบมรณะบัตร			2		ชุด
 	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้เสียชีวิต	2		ชุด
 	 ส�าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา	“ตาย”	2		ชุด
 	 บันทึกประจ�าวันต�ารวจ	2		ชุด
 	 รายงานการชันสูตรพลิกศพ		2		ชุด
หมายเหตุ :	 เซ็นต์รับรองส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ	 (เอกสาร	 2	 ชุดนี้ส�าหรับ 
ส่งบริษัท)

3.	 กรณทีพุพลภาพสิน้เชงิถาวร	และสญูเสยีอวยัวะ	ตดิต่อ	เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ฝ่ายสวัสดิการ	โทร.	02	579	7070

การขอรับสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ
	 1.	 การยืน่ขอรับสวสัดกิารช่วยเหลอืงานศพสมาชกิ	จ�านวน	3,000	บาท	ให้ผูแ้ทนสมาชกิหรอืทายาทของสมาชกิ	ยืน่ขอรบัสวัสดกิาร	
ภายใน	60	วัน	นับตั้งแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม	ส�าหรับแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียด	และเอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการ	สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่	www.025798899.com	หัวข้อ	4.12	
	 2.	 การยืน่ขอรบัสวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลอืงานศพสมาชกิสมทบ	จ�านวน	1,500	บาท		ให้ผูแ้ทนสมาชกิหรอืทายาทของสมาชกิสมทบ	
ยืน่ขอรบัสวสัดกิารภายใน	60	วนั	นบัตัง้แต่วนัทีส่มาชกิสมทบถงึแก่กรรม	ส�าหรบัแบบฟอร์มการกรอกรายละเอยีด	และเอกสารประกอบการ
ขอรับสวัสดิการ	สามารถดาวน์โหลดได้ที่	www.025798899.com	หัวข้อ	5.7
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น 
ประจ�าปี 2560 - 2561

	 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม  ้
จ�ากัด	 ได้ก�าหนดให้มีผู ้แทนสมาชิกเพื่อท�า
หน้าที่แทนสมาชิกในการร่วมประชุมใหญ่
สามญัประจ�าปี	และให้บรกิารสมาชกิมาตัง้แต่
ปี	พ.ศ.	2542	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ขวัญก�าลังใจ	ยกย่องเชิดชูผู้แทนสมาชิก	จึงได้
ก�าหนดให้มีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น	
ประจ�าปี	2560	-	2561	

วัตถุประสงค์
	 1.	 เ พ่ือยกย ่องเชิดชูผู ้แทนสมาชิก 
ที่เสียสละ	อุทิศตน	มีใจบริการ
	 2.	 เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจในการท�า
หน้าที่ของผู้แทนสมาชิก
	 3.	 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�าหน้าท่ี
ของผู้แทนสมาชิก
	 4.	 เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

กลุ่มเป้าหมาย
	 ผู ้แทนสมาชิกตามประกาศสหกรณ  ์
ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	ปี	2559	ท�าหน้าที่
ผู้แทนสมาชิกฯประจ�าปี	2560	-	2561	

คุณสมบัติของผู้แทนสมาชิกดีเด่น
	 1.	 เป็นผู ้ประสานงานและให้ข้อมูล
ข่าวสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

	 2.	 เป็นผู้อุทิศตนและเสียสละในการ 
ท�าหน้าที่ผู้แทนสมาชิก
	 3.	 เป็นผู ้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและ 
มีมนุษย์สัมพันธ์

การเสนอชื่อ การคัดเลือก และการตัดสิน 
	 1.	 การเสนอชื่อ	
	 	 สมาชิก	 หรือกลุ ่มสมาชิก	 เป ็น 
ผู ้เสนอช่ือผู ้แทนสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีสหกรณ์ก�าหนด	 โดยกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์	 พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น	 
“ผู้แทนสมาชิกดีเด่น”ประจ�าปี	2560	-	2561	
	 	 ผู้ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอช่ือ	 ได้แก่	
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้	จ�ากัด	ที่ปรึกษาสหกรณ์ชุดปัจจุบัน	
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	
และผู้แทนสมาชิกที่เคยได้รับรางวัลผู ้แทน
สมาชิกดีเด่นมาแล้ว
	 2.	 การคัดเลือก 
	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ	 1.	 โดยวิธี
การตรวจสอบประวัติ	 ข้อมูลที่สมาชิก	 หรือ
กลุ่มสมาชิกน�าเสนอ	 และแสวงหาข้อมูลเพิ่ม
เติมจากบุคคล	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 3.	 การตัดสิน 
	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด 
จะพจิารณาคดัเลอืกผูแ้ทนสมาชกิทีม่คีณุสมบัติ 
ทีเ่หมาะสมให้ได้รบัรางวัล	“ผูแ้ทนสมาชิกดเีด่น” 
ประจ�าปี	2560	-	2561	ตามจ�านวนทีเ่หมาะสม 
ท้ังน้ี	 กรณีที่ไม่มีผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมทีจ่ะได้รบัการคดัเลอืกให้เป็น	“ผูแ้ทน 
สมาชกิดเีด่น”	ประจ�าปี	2560	-	2561	สหกรณ์

ประกาศ		ณ		วันที่		14	มิถุนายน	พ.ศ.	2561

(นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้		จ�ากัด

การคัดเลือกผู้แทน
สมาชิกดีเด่น

ประจ�าปี 2560-2561
ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล	

ระยะเวลาด�าเนินการ
	 1.	 ก า ร เ ส น อ ช่ื อ 	 ร ะ ห ว ่ า ง วั น ที	่ 
1	กรกฎาคม	–	วันที่	30	กันยายน	2561
	 2.	 ก า ร คั ด เ ลื อ ก 	 ร ะ ห ว ่ า ง วั น ท่ี	 
1	ตุลาคม	–	30	พฤศจิกายน	2561	
	 3.	 การประกาศผล	สหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 จะประกาศผลการคัดเลือก	
“ผูแ้ทนสมาชกิดเีด่น”	ประจ�าปี	2560	-	2561	
ภายในเดือนธันวาคม	2561
	 4.	 การมอบรางวัล	 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 จะมอบรางวัลในวันประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	

รางวัลผู้แทนสมาชิกดีเด่น 
				 1.			โล่เชิดชูเกียรติ	
	 2.			เสื้อสูทแจ๊คเก็ต
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ผลการดำาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  31 กรกฎาคม 2561 30 มิถุนายน 2561

จ�านวนสมาชิก 13,201 13,181

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,746 18,677

สินทรัพย์รวม 17,517,543,898.47 17,782,698,969.58

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 120,988,639.09 211,621,614.96

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,939,936,196.98 1,971,036,366.59

เงินลงทุนระยะสั้น 300,000,000.00 300,000,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 148,639,828.43 156,248,353.55

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 117,862,909.53 103,221,538.26

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,734,650,446.36 6,686,736,283.82

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 491,744,908.99 485,744,870.48

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 942,608,155.89 940,851,655.80

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 21,957,655.87 22,118,105.87

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 63,649,571.54 63,792,875.04

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 1,509,511,078.00 1,535,299,969.00

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 0.00 18,500.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 645,341.51 679,162.77

เงินลงทุนระยะยาว 5,052,201,338.37 5,232,601,660.03

อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 7,053,151.63 6,753,551.63

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 65,904,067.20 65,783,852.70

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,902,983,932.72 10,292,342,661.00

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 976,000,000.00 1,329,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,080,536,732.58 6,090,471,336.72

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ 631,133,945.29 625,018,964.20

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 3,923,100,942.24 3,945,656,632.38

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,011,865,949.30 1,009,188,864.53

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์ 341,880,620.67 340,656,631.05

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 168,933,271.62 166,356,301.10

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,622,003.46 3,593,943.46

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,781,537,854.36 2,799,171,341.33

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	(สมาชิกสมทบ) 239,999,129.38 238,189,881.69

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ	(สมาชิกสมทบ) 2,400,122,996.59 2,396,587,293.64

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์	(สมาชิกสมทบ) 81,895,572.44 84,843,724.16

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	(สมาชิกสมทบ) 39,691,506.26 38,571,431.75

					-	เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 19,828,649.69 40,979,010.09

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 36,849,296.78 45,639,933.95

หนี้สินไม่หมุนเวียน 28,060,049.00 28,060,049.00

ทุนของสหกรณ์ 7,614,559,965.75 7,490,356,308.58

ทุนเรือนหุ้น 6,298,984,110.00 6,249,406,500.00

ทุนส�ารอง 584,375,883.26 584,375,883.26

ทุนสะสม 156,586,513.74 156,883,113.74

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 198,849,531.67 194,249,853.33

ประมาณการก�าไรสุทธิ 375,763,927.08 305,440,958.25

รายได้ 585,147,341.18 493,736,637.75

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 319,252,969.49																											 272,311,298.98																												

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 33,728,782.63																														 28,175,401.12																														

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 124,428,566.08																												 103,327,682.88																												

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 105,298,061.35																												 87,538,231.60																													

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,438,961.63																															 2,384,023.17																														

ค่าใช้จ่าย 209,383,414.10 188,295,679.50

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 176,337,550.15																												 159,358,603.25																												

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 33,045,863.95																														 28,937,076.25																														

ก�าไรสุทธิ 375,763,927.08                       305,440,958.25                       

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

โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือการอื่น 

“กรณีซื้อที่ดิน”
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
เรื่อง  การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
            กรณีซื้อที่ดิน

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม	้
จ�ากัด	 พิจารณาแล้ว	 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีสินทรัพย์และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 อาศัยอ�านาจ
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิก	พ.ศ.	 2560	 ข้อ	 38	 และ
มติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ชุดที่	41 
ในการประชุมครั้งท่ี	 5	 เมื่อวันที่	 25	
พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2561	 และให้มี
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด	 ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อ
การอื่นกรณีซื้อที่ดิน	ดังนี้	

1. วัตถุประสงค์
	 1.1	 เพ่ือให้สมาชิกสามารถกูเ้งนิ 
เพือ่ซือ้ท่ีดนิ	โดยมอีสังหารมิทรพัย์น้ัน
เป็นหลักประกัน	
	 1.2	 เพื่อไถ่ถอนจ�านองกรณี
สมาชิกมีหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน
อื่นๆ	 โดยมีวัตถุประสงค์เดิมเป็นการ
กู ้เงินเพ่ือซื้อท่ีดินแปลงหลักทรัพย์
ประกันเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้กู้
	 เป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ	ไม่น้อยกว่า 
6	 เดือน	 และมีหุ้นไม่น้อยกว่า	 5	%	
ของจ�านวนเงินกู้	(ระดมหุ้นเพิ่มได้)

3. หลักประกัน
	 ต้องเป็นทีด่นิ	ซึง่เป็น	โฉนดทีด่นิ 
(น.ส.4จ)	หรือ	นส.3ก.	และต้องมีทาง
สาธารณะเข้า-ออก,	ไม่เป็นท่ีดินท่ีห้าม
จ�าหน่ายจ่ายโอน	 (เอกสารสิทธิ์หลัง
แดง),	ไม่มกีารรอนสทิธใิดๆ	หากมกีาร

รอนสิทธิภายหลังจ�านองกับสหกรณ์	
เช่น	ให้เช่า	หรือบุกรุก	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
รับผิดชอบเอง	 และสงวนสิทธิบังคับ
จ�านองทันที

4. วงเงินกู้
	 จ�านวนเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
กรณีซื้อที่ดินซึ่งอนุมัติให้แก่สมาชิก 
ผู้กู้คนหนึ่งๆ	ไม่เกิน	5,000,000	บาท	
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
	 4.1	 กรณขีอกูเ้พือ่ซือ้ทีดิ่น	ให้กู้ได้ 
ไม่เกินร้อยละ	 60	 ของราคาประเมิน
หลักประกัน	
	 4.2	 กรณีไถ่ถอนจากสถาบัน
การเงนิอืน่ๆ	ให้กูไ้ม่เกนิร้อยละ	60	ของ
ราคาประเมินหลักประกัน	 แต่ไม่เกิน 
ภาระหนีเ้งนิต้นจากสถาบันการเงนิเดมิ 
(หากมีดอกเบี้ยให้ผู้กู้ช�าระเอง)
	 หากผู ้ กู ้ รายใดประสงค ์ท�า
ประกันชีวิต	คณะกรรมการเงินกู้อาจ
อนุมัติให้ผู้กู้สามารถกู้เงินเกินกว่าข้อ	
4.1	หรือ	4.2	ได้	ทัง้นี	้ส่วนทีเ่กนินัน้ให้
กู้ได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น

5. เงินเดือนคงเหลือ
	 ผูกู้ต้้องมเีงินได้รายเดอืนคงเหลอื 
ดังนี้
	 5.1		จ�านวนหนีร้วมไม่เกนิ	550,000	บาท
ผู ้กู ้ต ้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ 
ไม่น้อยกว่า	2,500	บาท
	 5.2		จ�านวนหนี้รวมเกิน	550,000	บาท
แต่ไม่เกิน	 1,000,000	 บาท	 ผู้กู้ต้อง
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	
3,500	บาท
	 5.3		จ�านวนหนี้รวมเกิน	1,000,000	บาท
แต่ไม่เกิน	 1,500,000	 บาท	 ผู้กู้ต้อง
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	
4,500	บาท
	 5.4		จ�านวนหนี้รวมเกิน	1,500,000	บาท
แต่ไม่เกิน	 2,000,000	 บาท	 ผู้กู้ต้อง
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	
5,500	บาท
	 5.5		จ�านวนหนี้รวมเกิน	2,000,000	บาท
แต่ไม่เกิน	 2,500,000	 บาท	 ผู้กู้ต้อง

ประกาศ	ณ	วันที่	
28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561

(นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือการอื่น 

“กรณีซื้อที่ดิน”
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	
6,500	บาท
	 5.6		จ�านวนหนี้รวมเกิน	2,500,000	บาท
แต่ไม่เกิน	 3,000,000	 บาท	 ผู้กู้ต้อง
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	
8,000	บาท
	 5.7		จ�านวนหนี้รวมเกิน	3,000,000	บาท
แต่ไม่เกิน	4,000,000	บาท		ผู้กู้ต้อง
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	
10,000	บาท	
	 5.8		จ�านวนหนี้รวมเกิน	4,000,000	บาท
แต่ไม่เกิน	 5,000,000	 บาท	 ผู้กู้ต้อง
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	
14,000	บาท

6.  การผ่อนช�าระเงินกู้
	 ระยะเวลาให้กูส้งูสดุ	30	ปี		ทัง้นี้	
อายุของผู ้กู ้รวมกับระยะเวลาผ่อน
ช�าระหนี้ไม่เกิน		70	ปี	

7. เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอกู้
	 7.1	 ค�าขอกู้เงนิกู้พิเศษเพ่ือการ
อื่นกรณีซื้อที่ดิน
	 7.2	 ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 
หรือบัตรข้าราชการของ	ผู้กู้	/คู่สมรส	
	 7.3	 ทะเบียนบ้านของ	 ผู ้กู ้/ 
คู่สมรส	
	 7.4	 ส�าเนาทะเบยีนสมรส,	ใบหย่า, 
ใบเปลี่ยนชื่อ	หรือนามสกุล	(ถ้ามี)
	 7.5	 ใบรับรองเงินเดือนผู ้กู ้ ,	
รายได้อื่น,	 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง	
3	 เดือน	 หรือเอกสารการเดินบัญชี
ธนาคารย้อนหลัง	6	เดือน		
	 7.6	 	ส�าเนาเอกสารสทิธ	ิ(โฉนด
ทีด่นิ	น.ส.4จ.	หรือ	น.ส.3ก.)	ขนาดเท่า
ต้นฉบับ
	 7.7	 แผนผงัหรอืแผนทีต่ัง้ทีด่นิ
ทีใ่ช้เป็นหลกัทรพัย์ประกนั	โดยสงัเขป
	 7.8	 หนงัสอืรบัรองราคาประเมนิ 
จากส�านักงานที่ดิน
	 7.9	 หลักฐานอื่ น ใดที่ คณะ
กรรมการเงินกู้เห็นสมควร

กรณีหลักประกันติดจ�านองต้องมี
เอกสารเพิ่ม ดังนี้
	 -	 สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน	และสัญญาจ�านอง
	 -	 หลักฐานการผ่อนช�าระหนี้	
(STATEMENT)	 และหนังสือรับรอง
ประเภทหนี้	และยอดหนี้จากธนาคาร	
หรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารที่
แสดงยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้	

8. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้
	 8.1	 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้
เงินตามประกาศนี้	 ให้ยื่นค�าขอกู้ตาม
แบบที่สหกรณ์ก�าหนด	พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันท่ี	 1	 มิถุนายน	
2561	ถึง	31	พฤษภาคม	2563
	 8.2	 นัดหมายตรวจสอบและ
ประเมินหลักประกัน
	 8.3	 สหกรณ์จะแจ ้งผลการ
พิจารณาค�าขอกู้ภายใน	 60	 วัน	 นับ
แต่วันย่ืนค�าขอกู้	 กรณีได้รับอนุมัติ
เงินกู้สหกรณ์จะนัดหมายท�านิติกรรม	
ภายใน	30	วัน	นับแต่วันได้รับอนุมัติ
เงินกู้	

9. อัตราดอกเบี้ย 
	 อัตราดอกเ บ้ีย เงินกู ้พิ เศษ
เพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดินเป็นไปตาม
ประกาศสหกรณ์

10. ค่าประเมินหลักประกัน
	 ค่าประเมนิหลกัประกนั	ผูกู้เ้ป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน
หลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริง
	 ท้ังนี้	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มิถุนายน	
พ.ศ.	2561	เป็นต้นไป
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มุมนี้มีค�าตอบ
โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

      วารสารฉบับเดือนสิงหาคมนี้ สอ.กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รวบรวมค�าถาม
ต่างๆ  ที่สมาชิกสอบถามมาที่สหกรณ์ เพ่ือตอบค�าถามในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้

1. พนักงานราชการที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนน้อยกว่าเดือนละ 600 บาท สามารถยื่นค�าขอกู้เงินสามัญได้หรือไม่
ตอบ	ตามหลักเกณฑ์เงนิกูส้ามญัส�าหรบัพนกังานราชการ	จะต้องส่งค่าหุ้นโดยหักเงนิเดอืน	ณ	ทีจ่่าย	ตดิต่อกนัมาแล้วตัง้แต่	6	เดอืนขึน้ไป 
เดือนละไม่น้อยกว่า	600	บาท	จึงจะสามารถกู้เงินสามัญได้	หากท่านใดที่ส่งหุ้นรายเดือนน้อยกว่า	600	บาท	จะต้องท�าเรื่องขอเพิ่มหุ้น 
มายังสหกรณ์	โดย	ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่	www.025798899.com	หัวข้อ	6.3		แบบฟอร์มเพิ่ม	-	ลด	การส่งหุ้นรายเดือน

ขั้นตอนที่ 1
กรอกหมายเลขสมาชิก	และรหสัผ่าน	
6	หลกั	เพือ่เข้าสูร่ะบบ	Application	
Forest	CO-OP	4.0

ขั้นตอนที่ 3
เลือกปี	พ.ศ.ที่ต้องการ	เช่น	ปี	2561

ขั้นตอนที่ 5
หน้าจอจะแสดงเลขท่ีใบเสรจ็	ให้คลกิ
ที่เลขที่ใบเสร็จ

ขั้นตอนที่ 2
เข้าสู่ระบบ	 Application	 Forest	
CO-OP	 4.0	 จากน้ัน	 ท่านสามารถ
ตรวจสอบใบเสรจ็	ได้จากเมน	ู“ใบเสรจ็”

ขั้นตอนที่ 4
ระบบจะแสดงใบเสรจ็รบัเงนิทุกเดอืน 
จากน้ันให้คลิกเลือกใบเสร็จรับเงิน	
ในเดือนที่ต้องการดูข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6
ระบบแสดงผลใบเสร็จรับเงินใน
เดือนน้ัน	 หากต้องการพิมพ์เอกสาร	
สามารถคลิกที่ดาวน์โหลด	PDF

2. สมาชิกมีความประสงค์ดูใบเสร็จรับเงินผ่าน Application Forest CO-OP 4.0 จะมีวิธีการดูใบเสร็จรับเงินได้อย่างไร
ตอบ

เยี่ยมชมงำนสหกรณ์สู่คนสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา
นครสวรรค์ จ�ากัด

 นายวินัย ทองมั่น ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
สามญัศกึษานครสวรรค์ จ�ากดั น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่จ�านวน 6 ท่าน  
ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้ การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและ 
เจ้าหน้าที่ แนวทางในการลงทุน โดยมีนางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ 
กรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั และผูจ้ดัการ ร่วมให้การต้อนรับ
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Mr.Money

1. เมื่อคุณตกงานก็ไม่มีเงินส�ารอง
	 เงินออมนั้นจะมีประโยชน์กับคุณเป็นอย่างมาก	ถ้าคุณจ�าได	้
เมื่อ	ปี	2540	เกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตก	นั้นหมายถึงว่าคนที่ไม่มีเงิน
ออมก็ตายด้วยเช่นกัน

2. เงินออมคือเงินที่คุณจะใช้หลังเกษียณ
	 แต่ก่อนการเกษียณ	คืออายุ	60	แต่ความเป็นจริงทุกวันนี้คน
อายุ	60-70	ปี	ก็ยังต้องตรากตร�าท�างานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	
เพราะด้วยไม่รู้จักเก็บเงินออมไว้ส�ารองตอนอายุถึงวัยเกษียณ	แต่ถ้า
คุณออมเงนิไว้ตัง้แต่เนิน่ๆ	คณุอาจจะเกษยีณเม่ือไหร่กไ็ด้	อาย	ุ45-50	
ก็สามารถที่จะเกษียณกันได้ทั้งนั้น

3. เวลาเจ็บป่วยก็ต้องใช้เงินออม
	 ในเวลาที่คณุเจ็บป่วยคุณก็ต้องใชเ้งินออม	คุณอาจจะบอกว่า
มีประกันสังคมแล้วหรือมีประกันชีวิตแล้ว	 แต่ถ้าคุณต้องรักษาตัวใช้
เวลายาวนาน	คุณก็ต้องใช้เงินออมส่วนนั้นในการดูแลทุกอย่างในตัว 
คุณด้วยเช่นกัน

4. เงินท่องเที่ยว
	 คณุท�างานมาทัง้ชีวิต	อาจจะไม่เคยได้ไปเทีย่วทะเลเลยสกัครัง้ 
ต้องบอกว่า	การท่องเทีย่วในสิง่ทีต่นเองฝันนัน้	เป็นเรือ่งทีเ่พิม่ก�าลงัใจ 
ในการท�างานและการด�ารงชีวิตเป็นอย่างมาก	 คุณมีเงินออมก็
สามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้

5. ค่าใช้จ่ายประจ�าวัน
	 เงินทีคุ่ณออมไว้	สักวนัหนึ่งคณุอาจจะต้องการทีจ่ะใช้ในสิ่งที่
คณุฝันมาตลอดชวิีตได้	อย่างเช่น	การซือ้สวนหรอืบ้านสวนไว้เพือ่พกั
ผ่อนตอนวัยเกษียณ	แต่ถ้าคุณขาดเงนิออมบอกได้เลยว่า	ชวีติน้ีคณุก็
ต้องท�างานจนชีวิตหาไม่แน่นอน	เงินออมเป็นสิ่งส�าคัญมากพอๆ	กับ
สขุภาพ	การดแูลสขุภาพทีด่	ีกค็อืการออมเงนิทีด่ด้ีวยเช่นกนั	คณุต้อง
ดแูลตัง้แต่ตอนนีอ้ย่ารอให้เกดิปัญหาแล้วค่อยมาดแูลกัน	ไม่ว่าจะเป็น
เงิน	 หรือ	 สุขภาพ	 ถึงเวลามีปัญหาไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้อย่าง
แน่นอน

	 คุณอาจจะคิดว่าเงินออมนั้นไม่ส�าคัญเพราะปากท้องตอนนี้ส�าคัญกว่า	แต่รู้หรือไม่ว่า	เงินออมนั้น	เปรียบเสมือน	สมบัติที่คุณจะได้ใช้
ในวันหน้า	อย่างแท้จริง	ถ้าวันนี้คุณคิดเพียงว่าอยู่รอดไปเพียงวัน	ๆ 	ก็ต้องบอกเลยว่าไม่นานนักคุณก็จะเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน	อย่างเช่น	
ตกงาน	หรือ	งานที่ท�าหมดไป	แล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในอนาคต	ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็คือตายทั้งเป็นกันเลย	ฟังดูแล้วการ
ออมเงนิเหมอืนจะเป็นเรือ่งทีย่ิง่ใหญ่กว่าส่ิงอืน่ใด	แต่ในความเป็นจรงิแล้วถ้าคณุสามารถแยกแยะออกได้ว่าสิง่ไหนส�าคญัและสิง่ไหนไม่ส�าคญั	
ก็จะมีความสุขกับการออมเงินมากเป็นหลายเท่า	แล้วท�าไมคุณจะต้องมีเงินออม	ก็มีเพียง	5	เหตุผลง่ายที่คุณจะต้องเข้าใจนั้นคือ

5 เหตุผล
ท�าไมต้องมีเงินออม 

ทั้งที่เงินก็ยังไม่พอจะกิน

 ขอขอบคุณ :www.panyasai.com
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	 เคยแต่ได้ยินคนพูดกันว่า...ผม/ฉัน	 ลาออกจากงานแล้ว

ครับ/ค่ะ...	 จนชิน	 แต่มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่า...	 “ผมลำออกจำก

ควำมทุกข์แล้วครับ”	 เจ้าของค�าพูดนี้คือ	 ผู้ชายคนหนึ่งท่ีใช้ชีวิต 

อยู่บนเก้าอี้วิลแชร์มาเป็นเวลากว่า	20	ปีแล้ว..

	 เขาคือ	 อาจารย์ก�าพล ทองบุญนุ่ม	 อดีตครูพลศึกษา	

วิทยาลัยพลศึกษา	จังหวัดอ่างทอง	 เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า	 วันหนึ่ง

ขณะครูพละหนุ่มอายุเพ่ิงย่าง	 25	 ปี	 ก�าลังกระโจนลงสระน�า้เพื่อ

สอนว่ายน�้าให้กับนักศึกษาตามปกติอยู่นั้นเอง	 โดยไม่คาดฝัน	 

พลันศีรษะก็กระแทกเข้ากับพื้นสระอย่างแรงจนแน่นิ่งไป

	 มารู้สกึตวัอกีทพีบว่ากระดูกต้นคอข้อทีห้่าหกัไปกระทบกบั

ระบบประสาทไขสันหลังจนกลายเป็นอัมพาต	ชาไปทั้งตัวแขน	ขา	

และมืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานตามปกติได้อีกนับแต่บัดนั้น..

	 หลังออกจากโรงพยาบาลอาจารย์

ก�าพลกลายเป็นคนพิการ	 ต้องทนใช้ชีวิต

อยู่บนรถวิลแชร์เกือบตลอด	 24	 ชั่วโมง	 

ในระหว่างน้ีท่านพยายามยอมรบัความจรงิ

ที่เกิดขึ้นให้ได้	แต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งดูเหมือน

ตอกย�้าให้สภาพจิตใจแย่ลงไปอีก	 เพราะ

ความทุกข์ที่กายและใจแบกรับอยู่น้ันมัน

หนักหนาเกินกว่าคนธรรมดาๆ	 คนหนึ่ง 

จะท�าได้..

	 ตลอดเวลาท่ีทนทุกข์อยู่บนรถเข็น	 

ท่านเฝ้าถามตวัเองครัง้แล้วคร้ังเล่าว่า	เราจะ 

ผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร	ย�้าคิด	ย�้าท�า	และ	

ย�า้ทุกข์	ทกุข์ทัง้กาย	ทกุข์ทัง้ใจ	จนบางวนัก็

ภาวนาขอให้ตัวเองล้มหายตายจากไปเสียเร็วๆด้วยซ�้า...

	 นับแต่วันเกดิอบุตัเิหตจุนเวลาล่วงไปกว่า	16	ปี	อาจารย์ก�าพล 

เพียรหาวิธีดับทุกข์ให้ตัวเองด้วยธรรมะ	 จากคนที่ไม่เคยอ่าน 

หนงัสอืธรรมะเลย	กลายเป็นคนทีม่หีนงัสอืธรรมะเต็มตู้	แต่ทกุข์นัน้ 

ก็ยังไม่หาย	 กระทั่งวันหนึ่งคุณพ่อของท่านได้น�าเทปธรรมะและ	

หนงัสอืคู่มอืปฏบิตัธิรรมตามแนวทางของหลวงพ่อค�าเขยีน	สวุณัโณ 

มาให้ศึกษา	 ท่านไม่รอช้า	 รีบทดลองปฏิบัติตามคู่มือที่ได้มา 

ซ�้ายังเขียนจดหมายไปขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่ออีกต่างหาก..

	 การปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติของอาจารย์ก�าพล 

เป็นไปด้วยความยากล�าบากเพราะต้องนอนปฏิบัติ	 เนื่องจาก

ร่างกายเคลือ่นไหวไม่ได้	แต่ทัง้ๆทีน่อน	“ดใูจ”	(เจรญิสต)ิ	ของตวัเอง 

อยู ่นั่นเอง	 ผลของการปฏิบัติธรรมกลับก้าวหน้าเกินคาดราว

ปาฏิหาริย์	 กล่าวคือ	 วันหนึ่งจิตของท่านได้เปลี่ยนคุณภาพใหม่	

กลายเป็นจิตที่ไร้ทุกข์	 มีแต่สุข	 และความรู้ตัวตื่นอยู่ตลอดเวลา	

(สติ)	เมื่อได้ปฏิบัติมาได้ถึงขั้นนี้	ความทุกข์ทางกายก็ไม่เป็นปัญหา

ส�าหรับท่านอีกต่อไป	 เพราะกายกับใจนั้นแยกกันเป็นคนละส่วน

อยู่แล้ว..

	 ท่านสรุปว่า..	 “ควำมพิกำรเป็นเรื่องของกำย	 แต่ใจเรำ 

ไม่พกิำร”	นบัแต่การฝึกปฏิบัตธิรรมปรากฏ

ผลอย่างเป็นรปูธรรม	อาจารย์ก�าพลกก็ลาย

เป็นคนใหม่อย่างสิ้นเชิง	 นั่นคือไม่เพียงแต ่

จะกลายเป็นคนท่ีหมดทุกข์ทางใจและ 

มีใบหน้าเปื้อนยิ้มอยู่ตลอดเวลา	 ถึงขนาด 

กล้าประกาศว่า	“ผมลำออกจำกควำมทกุข์” 

เท่านัน้	แต่ชีวติของท่านยงัพลกิผันจนกลาย 

มาเป็นครูสอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับ 

คนอื่นๆ	ซึ่งกายไม่พิการอีกด้วย...

 อาจารย์ก�าพล ทองบุญนุ ่ม	 คือ

แบบอย่างของคนสู้ชีวิตท่ีค้นพบโอกาสใน

วิกฤติได้อย่างงดงาม	 และสิ่งที่ท่านค้นพบ 

ไม่เพียงแต่จะท�าให้ท่านพ้นทุกข์เพียงคน

เดียวเท่านั้น	 ทว่ายังมีคนอีกมากมายที่ได้อาศัยท่านเป็นครู	 แล้ว

เพียรเจริญรอยตามจนเห็นธรรมท่ามกลางทุกข์ได้อย่างปาฏิหาริย์

อีกไม่น้อย..

 “ในสุขมีทุกข์	 ในมืดมีสว่ำง	 และ	 ในวิกฤติมีโอกำส”..	 ค�า

กล่าวนีย้งัคงเป็นความสตัย์ทีท้่าทายให้เราก้าวเข้าไปพสิจูน์อยูเ่สมอ

ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสักเพียงใด.

ธรรมะกับชีวิต
ขอขอบคุณข้อมูล : ท่าน ว.วชิรเมธี

ลาออก จาก
ความทุกข์...

ประกันภัยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

ราคาพ�เศษ สำหรับสมาช�ก

525 บาท

780 บาท

980 บาท

(สำหรับรถยนตจดทะเบียน ร.ย.1)

ราคาปกติ 645.21 บาท

(สำหรับรถยนตจดทะเบียน ร.ย.3)

ราคาปกติ 967.28 บาท

(สำหรับรถยนตจดทะเบียน ร.ย.2)

ราคาปกติ 1,182.35 บาท

สอบถามขอมูลเพ��มเติมไดที่
ICM INSURANCE CENTER ชั�น 1 อาคารสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
โทร. 0-2191-9988        @icminsurance        ICM Insurance Center
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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
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