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พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9
มุ่งมั่นสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้พสกนิกรยั่งยืน
“…พระเจ้ า อยู ่ หั ว เป็ น น�้ ำ ฉั น จะเป็ น ป่ า ป่ า ที่ ถ วายความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ น�้ ำ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว สร้ า งอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ฉั น จะสร้ า งป่ า …”
   หากจะร� ำ ลึ ก ถึ ง สมเด็ จ พระราชิ นี
ผู้ทรงงานหนักพระองค์หนึ่งของโลก พระนาม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 จะไม่มไี ม่ได้ เนือ่ งจากพระองค์เคียงคู่
ประกอบพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์ต่อ
พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในการ
เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรของรัชกาลที่ 9 จะต้องมี

สารบัญ

2 วันแม่แห่งชาติ
4 Application Forest CO-OP 4.0 สะดวก
ง่ายเพียงปลายนิ้ว
6 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมสมาชิก
และสมาชิกสมทบ ประจ�ำปี2561
8 ท่านท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์หรือยัง?
9 คัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น
10 ผลการด�ำเนินงาน
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
11 “กรณีซื้อที่ดิน”
12 มุมนี้มีค�ำตอบ
13 Mr.Money
14 ธรรมะกับชีวิต
16 ก�ำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

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

2

สมเด็จพระนางเจ้าฯ สมเด็จพระราชินนี าถ เสด็จฯ
แทบทุกครั้ง
สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระปณิธานกับการทรงงานหนักนี้ตามกระแส
พระราชด�ำรัสไว้ความตอนหนึ่งว่า
“…ฉันจะท�ำได้อย่างไร …..เดินท�ำยิม้ ๆ แล้ว
ก็โบกมือให้เขา ฉันท�ำไม่ได้ เมื่อบางคนเข้ามาหา
ด้วยน�้ำตาอาบหน้าทุกข์แสนสาหัส ฉันจะทนได้
อย่างไร?…”
“การท�ำอะไรด้วยใจรัก ไม่เคยเบื่อหน่าย
ท้อถอยที่จะช่วยเช็ดน�้ำตาให้เขา  เราจะใช้อณู
ทุกอณูของมันสมองให้เป็นประโยชน์ที่จะช่วย
เขาให้ได้”
“…พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้ำ ฉันจะเป็นป่า 
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�้ำ พระเจ้าอยู่หัว
สร้างอ่างเก็บน�้ำ ฉันจะสร้างป่า…”
สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 จึงทรง
ปฏิบตั มิ าตลอดพระชนมพรรษา ในการสร้างงาน
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน จนออกมา
เป็นโครงการพระราชด�ำริตา่ งๆ ต่อเนือ่ งกว่า 3,000
โครงการ เช่น โครงการหมู่บ้านศูนย์ศิลปชีพ
โครงการจั ด ตั้ ง ธนาคารอาหารชุ ม ชน ฟาร์ ม
ตัวอย่าง ฯลฯ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเอา
พระทัยใส่ในกิจการด้านสาธารณสุข โดยได้ทรง
ด�ำรงต�ำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย และ
หากเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ก็มักจะทรงถือ
โอกาสเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการกาชาดของ
ประเทศนั้ น ๆ เพื่ อ ทรงน� ำ มาปรั บ ปรุ ง กิ จ การ
สภากาชาดไทยอยู่เสมอ นับว่าเป็นความโชคดี
อย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้เบื้อง
ยุคลบาท

ขอขอบคุณ : ไทยรัฐ

สมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ
คู ่ พ ระบารมี สื บ สาน
พระราชภารกิ จ เพื่ อ ความสุ ข
ประชาไทย
“...ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมานานหลายปี
ได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธา 
ที่จะท�ำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ทั้ง
ยังทรงสอนเรื่องการท�ำงานให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
ท�ำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธาน และได้
ตัง้ ใจปฏิบตั งิ านทีท่ รงมอบหมายมาอย่างสุดความ
สามารถ คืองานด้านสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ ได้แก่
การช่วยเหลือประชาชนทีเ่ จ็บไข้ได้ปว่ ย ช่วยเหลือ
ทางด้านสวัสดิการครอบครัว และส่งเสริมอาชีพ
ทางด้านหัตถกรรม เพราะงานเพื่อประชาชนทั้ง
หลายมีความส�ำคัญเสมอกัน ย่อมต้องปฏิบัติไป
พร้อมๆกัน จะละเว้นทางหนึ่งทางใดเสียมิได้...”
พระราชด�ำรัสดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม

พรรษา ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย พระราชวั ง ดุ สิ ต
11 สิงหาคม 2530 ไม่เพียงตอกย�้ำให้เห็นถึง
น�้ำพระราชหฤทัยยิ่งใหญ่ ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุข
ของประชาราษฎร์ แต่ยังสะท้อนถึงความเป็น
“คู่พระบารมี” ที่ทรงงานหนักด้วยพระวิริยะ
อุตสาหะเคียงคู่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” มาโดยตลอดระยะเวลา
หลายสิบปี เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่พสกนิกร
ชาวไทย
จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิ นี น าถ ได้ โ ดยเสด็ จ ฯพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ไปทรง
เยี่ ย มเยี ย นราษฎรทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ
ไม่เว้นแม้แต่ในถิ่นทุรกันดาร เป็นเวลายาวนาน
ต่อเนื่องกันหลายสิบปี ทรงพบเห็นสภาพความ
เป็นอยูย่ ากจนข้นแค้น และปัญหานานัปการของ
ราษฎร โดยเฉพาะที่อยู่ในชนบทห่างไกลความ
เจริญ ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงเน้ น การช่ ว ยเหลื อ
ราษฎรให้สามารถประกอบอาชีพหลักอย่างมี
คุณภาพ ทัง้ การเกษตร, น�ำ 
้ และการพัฒนาชนบท
ก็ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินนี าถ ปฏิบตั พิ ระราชภารกิจในการดูแลทุกข์
สุขและสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเน้นเรื่อง
ครอบครัว, การศึกษา, การสาธารณสุขและอาชีพ
เสริม ก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดูแลสั่งสอน
มาตลอดว่า สิ่งใดควรท�ำไม่ควรท�ำบ้าง ทรงสอน
ให้ขา้ พเจ้ารูจ้ กั ว่าการทีจ่ ะเป็นพระราชินขี องไทย
จะต้องวางตนอย่างไรบ้าง และมีหน้าที่อย่างไร
บ้าง ข้อส�ำคัญรับสั่งว่า ต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ
ของราษฎร ให้เขามีความสนิทสนมทีจ่ ะออกปาก
เล่าความทุกข์ของเขาให้ฟังได้ และพระองค์ท่าน
ก็ได้ปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ท�ำให้ข้าพเจ้า
รู้จักการท�ำตนใกล้ชิดกับราษฎร เช่น เวลามีพระ
ราชปฏิสันถารกับราษฎร...ไม่โปรดทรงยืน ทรง
ถือขนบธรรมเนียมไทยที่จะไม่ยืนค�้ำผู้เฒ่าผู้แก่
จะประทับลงรับสั่งกับราษฎรเสมอมา แม้จะเป็น
ตอนเที่ยงแดดร้อนเปรี้ยงก็ตาม...

ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทีท่ รงด�ำรง
พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชน
ชาวไทย จึงทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช อย่ า งมิ รู ้ จั ก เหน็ ด เหนื่ อ ย โดยได้
พระราชทานพระราชด�ำริและโครงการพัฒนา
ต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้มีความอยู่ดี
กิ น ดี มี สุ ข ภาพอนามั ย แข็ ง แรง มี ก ารศึ ก ษา
มีอาชีพทีเ่ ลีย้ งตนเองได้ และด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสภาพ
แวดล้อมที่ดี เปรียบดังแม่หลวงที่ทรงรักและ
ห่วงใยลูกๆ ทั้งแผ่นดินไทย
“...การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้า ไม่วา่ จะเป็น
งานด้านสุขภาพอนามัย งานด้านศิลปาชีพและ
โครงการป่ารักน�้ำ ล้วนเกิดมาจากการที่ข้าพเจ้า
ได้โดยเสด็จพระราชด�ำเนินพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ไปทรงเยี่ ย ม
ราษฎร การทรงเยีย่ มราษฎรนีค้ อื พระราชภารกิจ
หลักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช จะออกไปรับทราบปัญหาของชาวบ้าน
และหาวิธีแก้ไข ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะทรงช่วย
ชาติบ้านเมืองและรัฐบาลของพระองค์ท่านได้...
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
จึงทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแลทุกข์สุข รวมทั้ง
สุขภาพอนามัยของครอบครัวชาวนาชาวไร่ เพราะ
หากเขาเจ็บไข้ได้ปว่ ย ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ครอบครัวก็จะประสบความทุกข์ยาก ชาวนาชาวไร่
ทีย่ ากจนอยูแ่ ล้วก็จะยิง่ จนลงไปอีก บางรายถึงกับ
ต้องสูญเสียที่ดินไปก็มี...ระหว่างที่พระองค์ท่าน
ทรงพระราชด� ำ เนิ น ไปตามไร่ น านั้ น ข้ า พเจ้ า
ก็จะอยูก่ บั ราษฎรทีม่ ารับเสด็จฯ ได้มโี อกาสพูดคุย
ซั ก ถามเรื่ อ งสุ ข ภาพอนามั ย และความเป็ น อยู ่
ต่างๆของราษฎร”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม” จึ ง ทรงงานหนั ก ด้ ว ยพระวิ ริ ย ะ

อุตสาหะมาโดยตลอด โครงการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริฯ ที่พระราชทานเพื่อสร้าง
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ส่วนใหญ่
มุ ่ ง เน้ น โครงการพั ฒ นาความอยู ่ ดี มี สุ ข ของ
พสกนิกรชาวไทย ให้สามารถประกอบอาชีพและ
พึ่งพาตนเองได้ ขณะเดียวกัน ก็เกิดจิตส�ำนึก
ในการหวงแหนถิ่ น ฐานบ้ า นเกิ ด และร่ ว มกั น
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทางธรรมชาติให้คงความอุดม
สมบูรณ์ เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด ตลอด
จนรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ จนอาจ
กล่าวได้ว่า การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง จวบจน
ถึงปัจจุบนั ได้พระราชทานโครงการพัฒนาในหลาก
หลายด้านไปแล้วมากกว่า 900 โครงการ เพือ่ ช่วย
ขจัดปัดเป่าปัญหาและบรรเทาความทุกข์รอ้ นของ
ราษฎรให้ทุเลาเบาบาง
“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่

ถวายความจงรักภักดีต่อน�้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้าง
อ่างเก็บน�้ำ ฉันจะสร้างป่า”...พระราชกระแส
รับสั่งเนื่องในโอกาสให้ก�ำเนิดโครงการป่ารักน�้ำ
ในภาคอี ส านเป็ น ครั้ ง แรกบ่ ง ชี้ เ ป็ น อย่ า งดี ว ่ า
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงเป็น
“ คู ่ พ ร ะ บ า ร มี ” ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างแท้จริง
พระราชกรณี ย กิ จ ทั้ ง ปวงที่ ท รงปฏิ บั ติ ด ้ ว ย
พระปรี ช าสามารถและพระวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ
ตามรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบาท ล้ ว นแต่ ส ะท้ อ น
ให้ เ ห็ น ว่ า ประชาชนอยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข คื อ
พระราชประสงค์ อั น สู ง สุ ด ของล้ น เกล้ า ฯ
ทั้งสองพระองค์ ในมหามงคล วโรกาสคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิง่ ศักดิส์ ิทธิ์
ในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลปกปักรักษาและ
คุม้ ครองพระองค์ให้ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน ทรงมี
พระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมส�ำราญ
สถิตเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป.
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สู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่

สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด
Application Forest CO-OP 4.0
สะดวกง่ายเพี ยงปลายนิ้ว
สมาชิกสามารถดาวน์โหลด Application Forest CO-OP 4.0 ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทั้งระบบ
IOS หรือ Android โดยสามารถดูข้อมูลทางการเงิน หุ้น เงินฝาก เงินกู้ สิทธิ์กู้สามัญคงเหลือ ภาระการค�้ำประกัน
รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์และข้อมูลการเป็นสมาชิก เป็นต้น

ขั้นตอนการติดตั้ง APP Forest CO-OP 4.0

มีดังนี้

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

2.

3.

เปิดแอป
กรอกหมายเลขสมาชิก
รหัสผ่าน
กรณีเข้าครั้งแรกคือ
เลขบัตรประชาชน
13 หลัก

4.

กรอกเบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้
กับสหกรณ์

5.

หากเบอร์ที่กรอก
ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้
ต้องแจ้งสหกรณ์
เพื่อลงทะเบียน
เบอร์ใหม่

6.

กรอกหมายเลย OTP
ที่ได้รับจาก SMS

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

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

เข้าสู่ระบบ
Forest CO-OP
ท่านสามารถ
ดูรายละเอียด
ในหัวข้อต่างๆ
ตามหน้าจอข้างต้น

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

2. จากนั้นกดค�ำว่า “ค้นหา”

สมาชิกเพิ่ มเพื่ อน
ทางไลน์แอดหรือยัง!!

Line@ ถือเป็นอีกหนึ่งบริการในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก
ที่แยกมาจาก Line บุคคล ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร และยังท�ำให้ใกล้ชิดกันมาก
3. ค้นหาเพื่อนพิมพ์ @forestcoop
ยิ่งขึ้น มาดูวิธีการเพิ่มเพื่อนกันค่ะ

วิธีการเพิ่ มเพื่ อน

4. กด “เพิ่มเพื่อน”

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

5. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

4. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

2. จากนั้นกดค�ำว่า “คิวอาร์โค้ด”

3. สแกนคิวอาร์โค้ด ตามรูป  

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

ตัวอย่าง
พิมพ์ค�ำว่า บัตร
ATM Click Coop
จะแสดงข้อมูลตามนี้
เลยค่ะ
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รายงานผลกิจกรรมกลุ่ม
ประจ�ำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้สง่ เสริมกิจกรรมกลุม่ สมาชิก เพือ่ ให้สมาชิกและผูท้ ส่ี นใจ ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิประโยชน์
ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์   ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในกลุ่ม และทราบปัญหาของสมาชิก ก่อให้เกิด
ความรักและความสามัคคีภายในกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทผู้แทนสมาชิกและสร้างเครือข่ายสมาชิกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1. กลุ่มกองคลัง
นายวิชชา ร่วมสุข ประธานกลุ่ม
กองคลั ง จั ด กิ จ กรรมกลุ ่ ม บรรยาย
ให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ และสวัสดิการ
สหกรณ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน

2. กลุ่มสมาชิกชมรมโยคะ

นางสาวอรวรรณ ปัญญาพรวิทยา ประธานกลุม่
สมาชิกชมรมโยคะ จัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ส�ำนักจัดการทีด่ นิ ป่าไม้ ชัน้ 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี
กรมป่ า ไม้ มี ผู ้ เข้ า ร่ ว มโครงการ 83 คน โดยมี
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี บรรยายให้ความรู้เรื่อง
หลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ และสิทธิประโยชน์
ของสมาชิก ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ และ
การฝึกโยคะเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ

3. กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสุภาพ ค�ำแฝง เลขานุการกลุ่ม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมกลุ่ม
สั ญ จรพบสมาชิ ก บรรยายให้ ค วามรู ้
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องสมาชิ ก
หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์
ณ เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า คลองยั น
อ� ำ เภอวิ ภ าวดี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน

กิจกรรมกลุ่มเป็นกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก กับผู้แทนสมาชิกได้เป็นอย่างดี สมาชิกและผู้ร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้จากการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ
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ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมสมาชิก
และสมาชิกสมทบ ประจ�ำปี 2561
ปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจ�ำปี 2561 บูรณาการ
4  โครงการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ, โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก, โครงการฝึก
อบรมสมาชิกและสมาชิกสมัครใหม่, โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก ทางกองบรรณาธิการ มีภาพสวย ๆ มาให้ได้ชมกันค่ะ
ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ ส�ำนักบริหารพื้ นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

กรรมการ สอ.ปม. บรรยาย เรื่อง รู้จัก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด และ
การเสริมสร้างสวัสดิการชีวิต

โครงการฝึ ก อบรมส่ ง เสริ ม
วิชาชีพแก่สมาชิก ท�ำขนมไทย
ฝอยทอง วุ้น ขนมชั้น
เจ้าหน้าที่ รับสมัครสมาชิกใหม่
และตอบข้อซักถามสมาชิก
ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ โรงแรมวีว่า ชั้น 2 ห้องแกรนด์ฮอลล์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

กรรมการ สอ.ปม. บรรยาย เรื่อง รู้จัก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด และ
การเสริมสร้างสวัสดิการชีวิต

โครงการฝึก
อบรมส่ ง เสริ ม
วิชาชีพแก่สมาชิก
ท� ำ ก๋ ว ยเตี๋ ย วลุ ย
สวน และสลัดโรล
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ท่านท�ำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ แล้วหรือยัง?
สมาชิกหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่า ท�ำไมต้องตั้งหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ เพราะ
“หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์” คือ หนังสือทีส่ มาชิกแสดงเจตนามอบทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์ฯ ให้แก่
ทายาท หรือ บุคคลที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกบางท่านเคยเขียน
มาให้ สอ.ปม. เป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป บางท่านอาจจดทะเบียนสมรส
หรือมีการหย่าร้างหรือทายาทเพิ่มขึ้น จึงขอให้ท่านจัดท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ เพื่อ
ประโยชน์ของท่าน
การท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์มีความส�ำคัญมาก ฉะนั้น ถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้
ท�ำหนังสือฉบับนี้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่
www.025798899.com หัวข้อ 9.1 พร้อมลงลายมือชือ่ สมาชิก และลายมือชือ่ พยานให้ครบถ้วน แล้ว
ส่งมายังสหกรณ์เพื่อด�ำเนินการต่อไป
หมายเหตุ:
1. กรณีที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อก�ำกับด้วยทุกแห่ง (ห้ามใช้
ยางลบ หรือใช้หมึกขาวลบเอกสาร)
2. ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจ�ำนวน 2 คน และพยานต้องมิใช่ผู้รับโอนประโยชน์
3. เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่าน
4. กรุณาระบุวันที่ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
5. ในการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ควรตั้งให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

การยื่นขอรับเงินสินไหมทดแทน

เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ขอให้ทายาทของสมาชิก ติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เพื่อขอรับเงินสินไหมทดแทน
1. กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย เอกสารประกอบ ดังนี้
ส�ำเนาใบมรณะบัตร   2  ชุด
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต 2  ชุด
ส�ำเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2  ชุด
หนังสือรับรองการตาย กรณีเสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล   
2  ชุด
หนังสือแจ้งการตาย กรณีเสียชีวิตที่บ้าน 2 ชุด
ส�ำเนาบัตรข้าราชการ และส�ำเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ใหญ่บ้าน,ก�ำนัน หรือนายอ�ำเภอ 2 ชุด
หมายเหตุ : เซ็นต์รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกฉบับ (เอกสาร
2 ชุดนี้ ส�ำหรับส่งบริษัทประกัน)  

2.  กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เอกสารประกอบดังนี้
ส�ำเนาใบมรณะบัตร   2  ชุด
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต 2  ชุด
ส�ำเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2  ชุด
บันทึกประจ�ำวันต�ำรวจ 2  ชุด
รายงานการชันสูตรพลิกศพ  2  ชุด
หมายเหตุ : เซ็นต์รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกฉบับ (เอกสาร 2 ชุดนี้ส�ำหรับ
ส่งบริษัท)
3. กรณีทพุ พลภาพสิน้ เชิงถาวร และสูญเสียอวัยวะ ติดต่อ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ฝ่ายสวัสดิการ โทร. 02 579 7070

การขอรับสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ

1. การยืน่ ขอรับสวัสดิการช่วยเหลืองานศพสมาชิก จ�ำนวน 3,000 บาท ให้ผแู้ ทนสมาชิกหรือทายาทของสมาชิก ยืน่ ขอรับสวัสดิการ
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม ส�ำหรับแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียด และเอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการ สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 4.12
2. การยืน่ ขอรับสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ จ�ำนวน 1,500 บาท  ให้ผแู้ ทนสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกสมทบ
ยืน่ ขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีส่ มาชิกสมทบถึงแก่กรรม ส�ำหรับแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียด และเอกสารประกอบการ
ขอรับสวัสดิการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 5.7
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การคัดเลือกผู้แทน
สมาชิกดีเด่น
ประจ�ำปี 2560-2561
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น
ประจ�ำปี 2560 - 2561
ตามที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้
จ�ำกัด ได้ก�ำหนดให้มีผู้แทนสมาชิกเพื่อท�ำ
หน้ า ที่ แ ทนสมาชิ ก ในการร่ ว มประชุ ม ใหญ่
สามัญประจ�ำปี และให้บริการสมาชิกมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2542 ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ขวัญก�ำลังใจ ยกย่องเชิดชูผู้แทนสมาชิก จึงได้
ก�ำหนดให้มีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น
ประจ�ำปี 2560 - 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู ผู ้ แ ทนสมาชิ ก
ที่เสียสละ อุทิศตน มีใจบริการ
2. เพื่ อ สร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจในการท� ำ
หน้าที่ของผู้แทนสมาชิก
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�ำหน้าที่
ของผู้แทนสมาชิก
4. เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
กลุ่มเป้าหมาย
ผู ้ แ ทนสมาชิ ก ตามประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ปี 2559 ท�ำหน้าที่
ผู้แทนสมาชิกฯประจ�ำปี 2560 - 2561
คุณสมบัติของผู้แทนสมาชิกดีเด่น
1. เป็ น ผู ้ ป ระสานงานและให้ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

2. เป็ น ผู ้ อุ ทิศ ตนและเสี ย สละในการ
ท�ำหน้าที่ผู้แทนสมาชิก
3. เป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
มีมนุษย์สัมพันธ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล
ระยะเวลาด�ำเนินการ
1. ก า ร เ ส น อ ชื่ อ ร ะ ห ว ่ า ง วั น ที่
1 กรกฎาคม – วันที่ 30 กันยายน 2561
2. ก า ร คั ด เ ลื อ ก ร ะ ห ว ่ า ง วั น ที่
1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
3. การประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะประกาศผลการคัดเลือก
“ผูแ้ ทนสมาชิกดีเด่น” ประจ�ำปี 2560 - 2561
ภายในเดือนธันวาคม 2561
4. การมอบรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะมอบรางวัลในวันประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562

การเสนอชื่อ การคัดเลือก และการตัดสิน
1. การเสนอชื่อ
สมาชิ ก หรื อ กลุ ่ ม สมาชิ ก เป็ น
ผู ้ เ สนอชื่ อ ผู ้ แ ทนสมาชิ ก ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รง
ตามที่สหกรณ์ก�ำหนด โดยกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น
“ผู้แทนสมาชิกดีเด่น”ประจ�ำปี 2560 - 2561
ผู้ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่
กรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ที่ปรึกษาสหกรณ์ชุดปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด รางวัลผู้แทนสมาชิกดีเด่น
และผู้แทนสมาชิกที่เคยได้รับรางวัลผู้แทน     1.   โล่เชิดชูเกียรติ
สมาชิกดีเด่นมาแล้ว
2.   เสื้อสูทแจ๊คเก็ต
2. การคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ 1. โดยวิธี
การตรวจสอบประวัติ ข้อมูลที่สมาชิก หรือ
กลุ่มสมาชิกน�ำเสนอ และแสวงหาข้อมูลเพิ่ม
เติมจากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การตัดสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
จะพิจารณาคัดเลือกผูแ้ ทนสมาชิกทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ประกาศ  ณ  วันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ทีเ่ หมาะสมให้ได้รบั รางวัล “ผูแ้ ทนสมาชิกดีเด่น”
ประจ�ำปี 2560 - 2561 ตามจ�ำนวนทีเ่ หมาะสม
(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติ
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การคัดเลือกให้เป็น “ผูแ้ ทน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ำกัด
สมาชิกดีเด่น” ประจ�ำปี 2560 - 2561 สหกรณ์
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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 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

30 มิถุนายน 2561
13,181
18,677
17,782,698,969.58
211,621,614.96
1,971,036,366.59
300,000,000.00
156,248,353.55
103,221,538.26
6,686,736,283.82
485,744,870.48
940,851,655.80
22,118,105.87
63,792,875.04
1,535,299,969.00
18,500.00
679,162.77
5,232,601,660.03
6,753,551.63
65,783,852.70
190,609.08
10,292,342,661.00
1,329,000,000.00
6,090,471,336.72
625,018,964.20
3,945,656,632.38
1,009,188,864.53
340,656,631.05
166,356,301.10
3,593,943.46
2,799,171,341.33
238,189,881.69
2,396,587,293.64
84,843,724.16
38,571,431.75
40,979,010.09
45,639,933.95
28,060,049.00
7,490,356,308.58
6,249,406,500.00
584,375,883.26
156,883,113.74
194,249,853.33
305,440,958.25

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

585,147,341.18 493,736,637.75
319,252,969.49                            272,311,298.98                            
33,728,782.63                              
28,175,401.12                              
124,428,566.08                             103,327,682.88                            
105,298,061.35                            
87,538,231.60                             
2,438,961.63                               
2,384,023.17                              
209,383,414.10 188,295,679.50
176,337,550.15                             159,358,603.25                            
33,045,863.95                              
28,937,076.25                              
375,763,927.08 305,440,958.25

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

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่ อการอื่น

“กรณีซื้อที่ดิน”

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
กรณีซื้อที่ดิน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ� ำ กั ด พิ จ ารณาแล้ ว เพื่ อ เป็ น การ
ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก มี สิ น ทรั พ ย์ แ ละ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาศัยอ�ำนาจ
ตามระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิก พ.ศ. 2560 ข้อ 38 และ
มติคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ชุดที่ 41
ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และให้ มี
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อ
การอื่นกรณีซื้อที่ดิน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ ให้สมาชิกสามารถกูเ้ งิน
เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ โดยมีอสังหาริมทรัพย์นนั้
เป็นหลักประกัน
1.2 เพื่ อ ไถ่ ถ อนจ� ำ นองกรณี
สมาชิกมีหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน
อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เดิมเป็นการ
กู ้ เ งิ น เพื่ อ ซื้ อ ที่ ดิ น แปลงหลั ก ทรั พ ย์
ประกันเท่านั้น
2. คุณสมบัติของผู้กู้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่นอ้ ยกว่า
6 เดือน และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5 %
ของจ�ำนวนเงินกู้ (ระดมหุ้นเพิ่มได้)
3. หลักประกัน
ต้องเป็นทีด่ นิ ซึง่ เป็น โฉนดทีด่ นิ
(น.ส.4จ) หรือ นส.3ก. และต้องมีทาง
สาธารณะเข้า-ออก, ไม่เป็นทีด่ นิ ทีห่ า้ ม
จ�ำหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิ์หลัง
แดง), ไม่มกี ารรอนสิทธิใดๆ หากมีการ

รอนสิทธิภายหลังจ�ำนองกับสหกรณ์ มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า
เช่น ให้เช่า หรือบุกรุก ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 6,500 บาท
รับผิดชอบเอง และสงวนสิทธิบังคับ
5.6  จ�ำนวนหนี้รวมเกิน 2,500,000 บาท
จ�ำนองทันที
แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ผู้กู้ต้อง
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า
4. วงเงินกู้
8,000 บาท
จ�ำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
5.7  จ�ำนวนหนี้รวมเกิน 3,000,000 บาท
กรณีซื้อที่ดินซึ่งอนุมัติให้แก่สมาชิก แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท  ผู้กู้ต้อง
ผู้กู้คนหนึ่งๆ ไม่เกิน 5,000,000 บาท มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
10,000 บาท
4.1 กรณีขอกูเ้ พือ่ ซือ้ ทีด่ นิ ให้กไู้ ด้
5.8  จ�ำนวนหนี้รวมเกิน 4,000,000 บาท
ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ผู้กู้ต้อง
หลักประกัน
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า
4.2 กรณีไถ่ถอนจากสถาบัน 14,000 บาท
การเงินอืน่ ๆ ให้กไู้ ม่เกินร้อยละ 60 ของ
ราคาประเมินหลักประกัน แต่ไม่เกิน 6. การผ่อนช�ำระเงินกู้
ภาระหนีเ้ งินต้นจากสถาบันการเงินเดิม
ระยะเวลาให้กสู้ งู สุด 30 ปี  ทัง้ นี้
(หากมีดอกเบี้ยให้ผู้กู้ช�ำระเอง)
อายุ ข องผู ้ กู ้ ร วมกั บ ระยะเวลาผ่ อ น
หากผู ้ กู ้ ร ายใดประสงค์ ท� ำ ช�ำระหนี้ไม่เกิน  70 ปี
ประกันชีวิต คณะกรรมการเงินกู้อาจ
อนุมัติให้ผู้กู้สามารถกู้เงินเกินกว่าข้อ 7. เอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอกู้
4.1 หรือ 4.2 ได้ ทัง้ นี้ ส่วนทีเ่ กินนัน้ ให้
7.1 ค�ำขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การ
กู้ได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น อื่นกรณีซื้อที่ดิน
7.2 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
5. เงินเดือนคงเหลือ
หรือบัตรข้าราชการของ ผู้กู้ /คู่สมรส
ผูก้ ตู้ อ้ งมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
7.3 ทะเบี ย นบ้ า นของ ผู ้ กู ้ /
ดังนี้
คู่สมรส
5.1  จำ� นวนหนีร้ วมไม่เกิน 550,000 บาท
7.4 ส�ำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า,
ผู ้ กู ้ ต ้ อ งมี เ งิ น ได้ ร ายเดื อ นคงเหลื อ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท
7.5 ใบรั บ รองเงิ น เดื อ นผู ้ กู ้ ,
5.2  จ�ำนวนหนี้รวมเกิน 550,000 บาท รายได้อื่น, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้กู้ต้อง 3 เดือน หรือเอกสารการเดินบัญชี
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า ธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน  
3,500 บาท
7.6 ส�ำเนาเอกสารสิทธิ (โฉนด
5.3  จ�ำนวนหนี้รวมเกิน 1,000,000 บาท ทีด่ นิ น.ส.4จ. หรือ น.ส.3ก.) ขนาดเท่า
แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ผู้กู้ต้อง ต้นฉบับ
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า
7.7 แผนผังหรือแผนทีต่ ง้ั ทีด่ นิ
4,500 บาท
ทีใ่ ช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยสังเขป
5.4  จ�ำนวนหนี้รวมเกิน 1,500,000 บาท
7.8 หนังสือรับรองราคาประเมิน
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ผู้กู้ต้อง จากส�ำนักงานที่ดิน
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า
7.9 หลั ก ฐานอื่ น ใดที่ ค ณะ
5,500 บาท
กรรมการเงินกู้เห็นสมควร
5.5  จ�ำนวนหนี้รวมเกิน 2,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ผู้กู้ต้อง

กรณี ห ลั ก ประกั น ติ ด จ� ำ นองต้ อ งมี
เอกสารเพิ่ม ดังนี้
- สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน และสัญญาจ�ำนอง
- หลักฐานการผ่อนช�ำระหนี้
(STATEMENT) และหนังสือรับรอง
ประเภทหนี้ และยอดหนี้จากธนาคาร
หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของธนาคารที่
แสดงยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้
8. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้
8.1 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้
เงินตามประกาศนี้ ให้ยื่นค�ำขอกู้ตาม
แบบที่สหกรณ์ก�ำหนด พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
8.2 นัดหมายตรวจสอบและ
ประเมินหลักประกัน
8.3 สหกรณ์ จ ะแจ้ ง ผลการ
พิจารณาค�ำขอกู้ภายใน 60 วัน นับ
แต่วันยื่นค�ำขอกู้ กรณีได้รับอนุมัติ
เงินกู้สหกรณ์จะนัดหมายท�ำนิติกรรม
ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับอนุมัติ
เงินกู้
9. อัตราดอกเบี้ย
อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ พิ เ ศษ
เพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดินเป็นไปตาม
ประกาศสหกรณ์
10. ค่าประเมินหลักประกัน
ค่าประเมินหลักประกัน ผูก้ เู้ ป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน
หลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
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มุมนี้มีค�ำตอบ
โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

วารสารฉบับเดือนสิงหาคมนี้ สอ.กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้รวบรวมค�ำถาม
ต่างๆ ที่สมาชิกสอบถามมาที่สหกรณ์ เพื่อตอบค�ำถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. พนักงานราชการที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนน้อยกว่าเดือนละ 600 บาท สามารถยื่นค�ำขอกู้เงินสามัญได้หรือไม่
ตอบ ตามหลักเกณฑ์เงินกูส้ ามัญส�ำหรับพนักงานราชการ จะต้องส่งค่าหุน้ โดยหักเงินเดือน ณ ทีจ่ า่ ย ติดต่อกันมาแล้วตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป
เดือนละไม่น้อยกว่า 600 บาท จึงจะสามารถกู้เงินสามัญได้ หากท่านใดที่ส่งหุ้นรายเดือนน้อยกว่า 600 บาท จะต้องท�ำเรื่องขอเพิ่มหุ้น
มายังสหกรณ์ โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 6.3  แบบฟอร์มเพิ่ม - ลด การส่งหุ้นรายเดือน
2. สมาชิกมีความประสงค์ดูใบเสร็จรับเงินผ่าน Application Forest CO-OP 4.0 จะมีวิธีการดูใบเสร็จรับเงินได้อย่างไร
ตอบ

ขั้นตอนที่ 1
กรอกหมายเลขสมาชิก และรหัสผ่าน
6 หลัก เพือ่ เข้าสูร่ ะบบ Application
Forest CO-OP 4.0

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
เข้าสู่ระบบ Application Forest เลือกปี พ.ศ.ที่ต้องการ เช่น ปี 2561
CO-OP 4.0 จากนั้น ท่านสามารถ
ตรวจสอบใบเสร็จ ได้จากเมนู “ใบเสร็จ”

ขั้นตอนที่ 4
ระบบจะแสดงใบเสร็จรับเงินทุกเดือน
จากนั้นให้คลิกเลือกใบเสร็จรับเงิน
ในเดือนที่ต้องการดูข้อมูล

เยี่ยมชมงานสหกรณ์สู่คนสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึ กษา
นครสวรรค์ จ�ำกัด

ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
หน้าจอจะแสดงเลขทีใ่ บเสร็จ ให้คลิก ระบบแสดงผลใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใน
ที่เลขที่ใบเสร็จ
เดือนนั้น หากต้องการพิมพ์เอกสาร
สามารถคลิกที่ดาวน์โหลด PDF
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นายวินัย ทองมั่น ประธานกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
สามัญศึกษานครสวรรค์ จ�ำกัด น�ำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 6 ท่าน
ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้ การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและ
เจ้าหน้าที่ แนวทางในการลงทุน โดยมีนางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด และผูจ้ ดั การ ร่วมให้การต้อนรับ

Mr.Money

5

ขอขอบคุณ :www.panyasai.com

เหตุผล

ท�ำไมต้องมีเงินออม
ทั้งที่เงินก็ยังไม่พอจะกิน

คุณอาจจะคิดว่าเงินออมนั้นไม่ส�ำคัญเพราะปากท้องตอนนี้ส�ำคัญกว่า แต่รู้หรือไม่ว่า เงินออมนั้น เปรียบเสมือน สมบัติที่คุณจะได้ใช้
ในวันหน้า อย่างแท้จริง ถ้าวันนี้คุณคิดเพียงว่าอยู่รอดไปเพียงวัน ๆ ก็ต้องบอกเลยว่าไม่นานนักคุณก็จะเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่างเช่น
ตกงาน หรือ งานที่ท�ำหมดไป แล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในอนาคต ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็คือตายทั้งเป็นกันเลย ฟังดูแล้วการ
ออมเงินเหมือนจะเป็นเรือ่ งทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าสิง่ อืน่ ใด แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณสามารถแยกแยะออกได้วา่ สิง่ ไหนส�ำคัญและสิง่ ไหนไม่สำ� คัญ
ก็จะมีความสุขกับการออมเงินมากเป็นหลายเท่า แล้วท�ำไมคุณจะต้องมีเงินออม ก็มีเพียง 5 เหตุผลง่ายที่คุณจะต้องเข้าใจนั้นคือ
1. เมื่อคุณตกงานก็ไม่มีเงินส�ำรอง
เงินออมนั้นจะมีประโยชน์กับคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจ�ำได้
เมื่อ ปี 2540 เกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตก นั้นหมายถึงว่าคนที่ไม่มีเงิน
ออมก็ตายด้วยเช่นกัน
2. เงินออมคือเงินที่คุณจะใช้หลังเกษียณ
แต่ก่อนการเกษียณ คืออายุ 60 แต่ความเป็นจริงทุกวันนี้คน
อายุ 60-70 ปี ก็ยังต้องตรากตร�ำท�ำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เพราะด้วยไม่รู้จักเก็บเงินออมไว้ส�ำรองตอนอายุถึงวัยเกษียณ แต่ถ้า
คุณออมเงินไว้ตงั้ แต่เนิน่ ๆ คุณอาจจะเกษียณเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ อายุ 45-50
ก็สามารถที่จะเกษียณกันได้ทั้งนั้น

4. เงินท่องเที่ยว
คุณท�ำงานมาทัง้ ชีวติ อาจจะไม่เคยได้ไปเทีย่ วทะเลเลยสักครัง้
3. เวลาเจ็บป่วยก็ต้องใช้เงินออม
ในเวลาที่คณ
ุ เจ็บป่วยคุณก็ต้องใช้เงินออม คุณอาจจะบอกว่า ต้องบอกว่า การท่องเทีย่ วในสิง่ ทีต่ นเองฝันนัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ พิม่ ก�ำลังใจ
มีประกันสังคมแล้วหรือมีประกันชีวิตแล้ว แต่ถ้าคุณต้องรักษาตัวใช้ ในการท� ำ งานและการด� ำ รงชี วิ ต เป็ น อย่ า งมาก คุ ณ มี เ งิ น ออมก็
เวลายาวนาน คุณก็ต้องใช้เงินออมส่วนนั้นในการดูแลทุกอย่างในตัว สามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้
คุณด้วยเช่นกัน
5. ค่าใช้จ่ายประจ�ำวัน
เงินทีค่ ุณออมไว้ สักวันหนึ่งคุณอาจจะต้องการทีจ่ ะใช้ในสิ่งที่
คุณฝันมาตลอดชีวติ ได้ อย่างเช่น การซือ้ สวนหรือบ้านสวนไว้เพือ่ พัก
ผ่อนตอนวัยเกษียณ แต่ถา้ คุณขาดเงินออมบอกได้เลยว่า ชีวติ นีค้ ณ
ุ ก็
ต้องท�ำงานจนชีวิตหาไม่แน่นอน เงินออมเป็นสิ่งส�ำคัญมากพอๆ กับ
สุขภาพ การดูแลสุขภาพทีด่ ี ก็คอื การออมเงินทีด่ ดี ว้ ยเช่นกัน คุณต้อง
ดูแลตัง้ แต่ตอนนีอ้ ย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาดูแลกัน ไม่วา่ จะเป็น
เงิน หรือ สุขภาพ ถึงเวลามีปัญหาไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้อย่าง
แน่นอน
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ธรรมะกับชีวิต

ลาออก จาก
ความทุกข์...

ขอขอบคุณข้อมูล : ท่าน ว.วชิรเมธี

เคยแต่ได้ยินคนพูดกันว่า...ผม/ฉัน ลาออกจากงานแล้ว
ครับ/ค่ะ... จนชิน แต่มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่า... “ผมลาออกจาก
ความทุกข์แล้วครับ” เจ้าของค�ำพูดนี้คือ ผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิต
อยู่บนเก้าอี้วิลแชร์มาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว..
เขาคือ อาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่ม อดีตครูพลศึกษา
วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดอ่างทอง เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่ง
ขณะครูพละหนุ่มอายุเพิ่งย่าง 25 ปี ก�ำลังกระโจนลงสระน�ำ้ เพื่อ
สอนว่ายน�้ำให้กับนักศึกษาตามปกติอยู่นั้นเอง โดยไม่คาดฝัน
พลันศีรษะก็กระแทกเข้ากับพื้นสระอย่างแรงจนแน่นิ่งไป
มารูส้ กึ ตัวอีกทีพบว่ากระดูกต้นคอข้อทีห่ า้ หักไปกระทบกับ
ระบบประสาทไขสันหลังจนกลายเป็นอัมพาต ชาไปทั้งตัวแขน ขา
และมืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานตามปกติได้อีกนับแต่บัดนั้น..
หลังออกจากโรงพยาบาลอาจารย์
ก�ำพลกลายเป็นคนพิการ ต้องทนใช้ชีวิต
อยู่บนรถวิลแชร์เกือบตลอด 24 ชั่วโมง
ในระหว่างนีท้ า่ นพยายามยอมรับความจริง
ที่เกิดขึ้นให้ได้ แต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งดูเหมือน
ตอกย�้ำให้สภาพจิตใจแย่ลงไปอีก เพราะ
ความทุกข์ที่กายและใจแบกรับอยู่นั้นมัน
หนักหนาเกินกว่าคนธรรมดาๆ คนหนึ่ง
จะท�ำได้..
ตลอดเวลาที่ทนทุกข์อยู่บนรถเข็น
ท่านเฝ้าถามตัวเองครัง้ แล้วครัง้ เล่าว่า เราจะ
ผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ย�้ำคิด ย�้ำท�ำ และ
ย�ำ้ ทุกข์ ทุกข์ทงั้ กาย ทุกข์ทงั้ ใจ จนบางวันก็
ภาวนาขอให้ตัวเองล้มหายตายจากไปเสียเร็วๆด้วยซ�้ำ...
นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุจนเวลาล่วงไปกว่า 16 ปี อาจารย์กำ� พล
เพียรหาวิธีดับทุกข์ให้ตัวเองด้วยธรรมะ จากคนที่ไม่เคยอ่าน
หนังสือธรรมะเลย กลายเป็นคนทีม่ หี นังสือธรรมะเต็มตู้ แต่ทกุ ข์นนั้
ก็ยังไม่หาย กระทั่งวันหนึ่งคุณพ่อของท่านได้น�ำเทปธรรมะและ
หนังสือคูม่ อื ปฏิบตั ธิ รรมตามแนวทางของหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณ
ั โณ
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มาให้ศึกษา ท่านไม่รอช้า รีบทดลองปฏิบัติตามคู่มือ ที่ ไ ด้ ม า
ซ�้ำยังเขียนจดหมายไปขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่ออีกต่างหาก..
การปฏิ บั ติ ธ รรมด้ ว ยการเจริ ญ สติ ข องอาจารย์ ก� ำ พล
เป็นไปด้วยความยากล�ำบากเพราะต้องนอนปฏิบัติ เนื่องจาก
ร่างกายเคลือ่ นไหวไม่ได้ แต่ทงั้ ๆทีน่ อน “ดูใจ” (เจริญสติ) ของตัวเอง
อยู ่ นั่ น เอง ผลของการปฏิ บั ติ ธ รรมกลั บ ก้ า วหน้ า เกิ น คาดราว
ปาฏิหาริย์ กล่าวคือ วันหนึ่งจิตของท่านได้เปลี่ยนคุณภาพใหม่
กลายเป็นจิตที่ไร้ทุกข์ มีแต่สุข และความรู้ตัวตื่นอยู่ตลอดเวลา
(สติ) เมื่อได้ปฏิบัติมาได้ถึงขั้นนี้ ความทุกข์ทางกายก็ไม่เป็นปัญหา
ส�ำหรับท่านอีกต่อไป เพราะกายกับใจนั้นแยกกันเป็นคนละส่วน
อยู่แล้ว..
ท่านสรุปว่า.. “ความพิการเป็นเรื่องของกาย แต่ใจเรา
ไม่พกิ าร” นับแต่การฝึกปฏิบตั ธิ รรมปรากฏ
ผลอย่างเป็นรูปธรรม อาจารย์กำ� พลก็กลาย
เป็นคนใหม่อย่างสิ้นเชิง นั่นคือไม่เพียงแต่
จะกลายเป็ น คนที่ ห มดทุ ก ข์ ท างใจและ
มีใบหน้าเปื้อนยิ้มอยู่ตลอดเวลา ถึงขนาด
กล้าประกาศว่า “ผมลาออกจากความทุกข์”
เท่านัน้ แต่ชวี ติ ของท่านยังพลิกผันจนกลาย
มาเป็นครูสอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับ
คนอื่นๆ ซึ่งกายไม่พิการอีกด้วย...
อาจารย์ ก� ำ พล ทองบุ ญ นุ ่ ม คื อ
แบบอย่างของคนสู้ชีวิตที่ค้นพบโอกาสใน
วิกฤติได้อย่างงดงาม และสิ่งที่ท่านค้นพบ
ไม่เพียงแต่จะท�ำให้ท่านพ้นทุกข์เพียงคน
เดียวเท่านั้น ทว่ายังมีคนอีกมากมายที่ได้อาศัยท่านเป็นครู แล้ว
เพียรเจริญรอยตามจนเห็นธรรมท่ามกลางทุกข์ได้อย่างปาฏิหาริย์
อีกไม่น้อย..
“ในสุขมีทุกข์ ในมืดมีสว่าง และ ในวิกฤติมีโอกาส”.. ค�ำ
กล่าวนีย้ งั คงเป็นความสัตย์ทที่ า้ ทายให้เราก้าวเข้าไปพิสจู น์อยูเ่ สมอ
ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสักเพียงใด.

ประกันภัยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

ราคาพ�เศษ สำหรับสมาช�ก
ราคาปกติ 645.21 บาท

525 บาท

(สำหรับรถยนตจดทะเบียน ร.ย.1)

ราคาปกติ 967.28 บาท

780 บาท

(สำหรับรถยนตจดทะเบียน ร.ย.3)

ราคาปกติ 1,182.35 บาท

980 บาท

(สำหรับรถยนตจดทะเบียน ร.ย.2)

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

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

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

ชำ�ระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาติที่ 208/47
ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

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

