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28 กันยายน 2561
ท�ำบุญครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์

สารบัญ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้
2 รายชื่อผู้โชคดีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
รับเกียรติจากนายธัญญา เนติธรรมกุล
4 ประกาศผลทุนการศึกษา
6 การกูฉ้ กุ เฉินผ่าน Application Forest 4.0 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
10 ผลการด�ำเนินงาน
ประธานกรรมการด�ำเนินการ คณะกรรมการ
12 มุมนี้มีค�ำตอบ
ที่ปรึกษา และสมาชิกร่วมถวายสักการะ
13 เยี่ยมชมงานสหกรณ์
พระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรณ์ พระพรหม
14 ธรรมะกับชีวิต
15 Mr.Money
และพระบรมรู ป รั ช กาลที่ 5 เนื่ อ งใน
วันคล้ายวันก่อตัง้ สหกรณ์ฯ ครบรอบ 40 ปี
จากนั้นมีการท�ำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์
ที่ปรึกษา
จ� ำ นวน 9 รู ป มอบทุ น การศึ ก ษาให้
นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
โรงเรียนชุมชนรอบข้างกรมป่าไม้ ได้แก่
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
โรงเรียนบางบัว โรงเรียนสารวิทยา และ
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ
นายศรุต บุญมาดี
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ทั้งนี้  สอ.ปม. ได้มอบสวัสดิการเพื่อ
วันเกิดสมาชิกเนือ่ งในวันครบรอบการก่อตัง้
สหกรณ์ จ�ำนวน 12,933 ราย รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิน้ 2,339,200 บาท (สองล้านสามแสน
สามหมื่ น เก้ า พั น สองร้ อ ยบาทถ้ ว น)
โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สิน
มัธยัสถ์ของสมาชิก มีการจับรางวัลบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงจ�ำนวน
33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท และ
บรรยายพิเศษ เรื่องการวางแผนการเงิน
ของตนเอง ตามวิ ธี ก ารสหกรณ์ แ ละ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสุภาพ
ค�ำแฝง ประธานคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ มีสมาชิกและสมาชิก
สมทบเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อน�ำ
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการวางแผน
ทางการเงินของตนเอง

ประกาศผลทุนการศึ กษาบุตรปี 2561
จ�ำนวน 1,799 ทุน เป็นเงิน 1,588,600 บาท
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ�ำปี 2561 นั้น บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่ www.025798899.com

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
ประจ�ำปี 2561
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตร
สมาชิก ประจ�ำปี 2561 โดยก�ำหนดให้ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น บัดนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์
รับทุนการศึกษาในปี 2561 เสร็จสิน้ แล้ว จึงขอประกาศรายชือ่
ผูท้ ไี่ ด้รบั ทุนการศึกษา จ�ำนวน 1,799 ราย รวมจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้
1,588,600.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันหก
ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทุ น ประเภทส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา มอบให้ กั บ
บุตรสมาชิกทุกคนที่ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุกระดับ
ชั้ น การศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าล – ปริ ญ ญาตรี และ
บุตรสมาชิกผู้ที่ขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้
รับทุนเรียนดี จะได้รบั ทุนส่งเสริมการศึกษาแทน ทุนละ 600 บาท
มีผู้ได้รับทุน 1,501 ราย รวมจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 900,600 บาท
2. ทุนประเภทเรียนดี มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส่ง
ใบสมัครขอรับทุนและมีผลการเรียนสูงสุดของปีการศึกษา 2560
แต่เนือ่ งจากในบางระดับการศึกษามีบตุ รสมาชิกทีม่ ผี ลการเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00 เกินจ�ำนวนทุนที่สหกรณ์ก�ำหนด
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ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ บุ ต รสมาชิ ก ที่ มี
ผลการเรียนดี สหกรณ์จึงมอบทุนเรียนดีให้กับบุตรสมาชิก
ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.00 ทุกค
		
2.1 ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ทุนละ
2,000 บาท มีผู้ได้รับทุน 178 ราย รวมจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
356,000 บาท
			 - ระดับประถมศึกษา ป.1 มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 39 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ 4.00  จ�ำนวน 38 ราย
- ระดับประถมศึกษา ป.2 มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 25 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ  4.00  จ�ำนวน 24 ราย
- ระดับประถมศึกษา ป.3 มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 38 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ 4.00  จ�ำนวน 38 ราย
- ระดับประถมศึกษา ป.4 มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 17 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี  มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ 4.00  จ�ำนวน 17 ราย
- ระดับประถมศึกษา ป.5 มีผู้ยื่นขอรับทุน
การศึกษา จ�ำนวน 24 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับ  4.00  จ�ำนวน 24 ราย
- ระดับประถมศึกษา ป.6 มีผู้ยื่นขอรับทุน
การศึกษา จ�ำนวน 39 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับ  4.00  จ�ำนวน 37 ราย  
		
2.2 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ทุนละ
2,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 60 ราย รวมจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
150,000 บาท

			 - ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ม.1 มี ผู ้ ยื่ น ขอรั บ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 18 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ 3.95 - 4.00  จ�ำนวน 10 ราย   
- ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ม.2 มี ผู ้ ยื่ น ขอรั บ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 17 ราย  ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ 3.96 - 4.00  จ�ำนวน 10 ราย   
- ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ม.3 มี ผู ้ ยื่ น ขอรั บ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 31 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ 4.00 - 4.00  จ�ำนวน 10 ราย  
- ระดับมัธยมศึกษา ม.4 มีผู้ยื่นขอรับทุน
การศึกษา จ�ำนวน 17 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับ 3.92 - 4.00 จ�ำนวน 10 ราย
- ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ม.5 มี ผู ้ ยื่ น ขอรั บ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 17 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ  3.97 - 4.00 จ�ำนวน 10 ราย
- ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ม.6 มี ผู ้ ยื่ น ขอรั บ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 14 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ 3.94 - 4.00 จ�ำนวน 10 ราย
		
2.3 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1 – 3) ทุนละ
2,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 6 ราย รวมจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
15,000 บาท		
			 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1) มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 1 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ 3.71 – 3.71 จ�ำนวน 1 ราย
- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.2) มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 1 ราย ผูท้ ไี่ ด้รบั ทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลีย่
ระดับ 3.59 – 3.59 จ�ำนวน 1 ราย  
- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.3) มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 4 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ 3.57 – 4.00 จ�ำนวน 4 ราย   
2.4 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1 –2) ทุนละ
3,000 บาท มีผู้ได้รับทุน 8 ราย รวมจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
24,000 บาท
			 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1) มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 3 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยระดับ 3.61 – 3.81 จ�ำนวน 3 ราย  
- ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.2) มีผู้ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 6 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนน

เฉลี่ยระดับ 3.64 – 3.89 จ�ำนวน 5 ราย  
		 2.5 ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (ปริ ญ ญาตรี ) ทุ น ละ
3,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 20 ราย รวมจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
70,000 บาท
- ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (ปริ ญ ญาตรี ป ี 1)
มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�ำนวน 18 ราย ผู้ที่ได้รับ ทุนเรียน
ดีมีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.85 – 3.92 จ�ำนวน 5 ราย
- ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (ปริ ญ ญาตรี ป ี 2)
มีผยู้ นื่ ขอรับทุนการศึกษา จ�ำนวน 25 ราย ผูท้ ไี่ ด้รบั ทุนเรียนดี
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.92 – 4.00 จ�ำนวน 5 ราย
- ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (ปริ ญ ญาตรี ป ี 3)
มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาจ�ำนวน 25 ราย ผู้ที่ได้รับ ทุนเรียนดี
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.87 – 3.96 จ�ำนวน 5 ราย
- ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 4 ขึ้นไป)
มีผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษา จ�ำนวน 23 ราย ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.96 - 4.00 จ�ำนวน 5 ราย  
		 2.6 ทุ น ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย ม มอบให้ กั บ
บุตรสมาชิกที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2560
(1) เกียรตินยิ มอันดับ 1 ทุนละ 2,500 บาท
มีผู้ได้รับทุน 10 ราย รวมจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
			 (2) เกียรตินยิ มอันดับ 2 ทุนละ 1,500 บาท
มีผู้ได้รับทุน 4 ราย รวมจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
3. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษ มอบให้
กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็ก
ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียน
และสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 12 ราย รวม
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท
จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาบุ ต ร
ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

ผ่าน Application Forest CO-OP 4.0
ในโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบ

กู้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่ โมง
เงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

หมายเหตุ:
1. สมาชิกที่เคยยื่นแบบฟอร์มค�ำขอกู้ฉุกเฉินและสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติไว้กับสหกรณ์ และ
ได้ติดตั้ง App ไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถท�ำรายการกู้ฉุกเฉินผ่าน Application Forest CO- OP 4.0 ได้ทันที
2. สมาชิ ก ที่ ติ ด ตั้ ง App ไว้ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ เ คยยื่ น แบบฟอร์ ม ค� ำ ขอกู ้ ฉุ ก เฉิ น และสั ญ ญาเงิ น กู ้ ฉุ ก เฉิ น
ทางโทรศัพท์อัตโนมัติต่อสหกรณ์ จะไม่สามารถกู้ฉุกเฉินผ่าน App ได้ ต้องด�ำเนินการ ดังนี้
		
สมาชิ ก สามารถดาวน์ โ หลดเอกสารได้ ที่ www.025798899.com หั ว ข้ อ 2.1 แนบสลิ ป เงิ น เดื อ น
เดือนปัจจุบัน จ�ำนวน 1 ชุด
		
สมาชิกสมทบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 2.2 แนบสลิปเงินเดือน
เดือนปัจจุบัน จ�ำนวน 1 ชุด
เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วส่งมาที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตู้ ปณ.169 ปณศ.จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(รอรับ SMS ยืนยันการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินผ่าน APP)
3. สมาชิกสามารถเลือกท�ำรายการกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ CO–OP Phone กดโทร. 02 579 8899 กด 8 หรือท�ำ
รายการกู้ฉุกเฉินผ่าน Application Forest CO-OP 4.0 ได้ทั้งสองระบบ (ตามสิทธิวงเงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิก)
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แบบฟอร์มค�ำขอกู้และสัญญาเงินกู้
เพื่ อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ

ส�ำหรับสมาชิก ให้ใช้ แบบฟอร์มค�ำขอกู้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เริ่มใช 1 พฤศจิกายน 2561

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

คําขอกูและสัญญาเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ทางโทรศัพทอัตโนมัติ
สัญญาเงินกูเลขที่…….……………….…………………………………..

คําขอกูและสัญญาเงินกูเลขที…่ ….……………….……………………………….…………..

เขียนที…่ …..………………………….………………………………………………………………………

เขียนที่……..………………………………………………………………….

วันที่..………………………………………….………………………………………………………………….

วันที.่ .……………………………….…………………………………………………….

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………..……..อายุ…………..…..…..………...……..ป
เลขที่บัตรประชาชน…….……………………………………………………………………………..…………………..…………………….………….... เลขที่สมาชิก……..…………..……………………………………………………………….…………….
ตําแหนง…….…………………………….………………………………………………………………..……………………………..…………………....สังกัด…………………………………………………………………….…………..........................................................
อยูบานเลขที…่ …………………………………………………………………...………หมูท…ี่ ………………..……………………….……….ตําบล/แขวง…………..………………………….…………………………………..……….…………….…..….………
อําเภอ/เขต……………………….………………………………………………….…….......จังหวัด...................................................................................................................... รหัสไปรษณีย. .....................……………….……......
โทรศัพท(มือถือ)……………….…………………………………………….โทรศัพทสํานักงาน.........................................................................โทรศัพทบาน...................................................................................
ขาพเจาขอทําคําขอกูเงินและสัญญาเงินกูใหไวแกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพทอัตโนมัติจากสหกรณ แตละครั้งไมเกินวงเงินตามที่
กําหนดในระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก หรือตามที่สหกรณพิจารณาอนุมัติตามแตเห็นสมควร
ขอ 2. ขาพเจาตกลงชําระดอกเบี้ยเงินกูใหแกสหกรณ ในอัตราตามประกาศสหกรณ ณ วันที่กู นับตั้งแตวันทําสัญญานี้เปน
ตนไป จนกวาจะชําระหนี้ครบถวน โดยจะชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนทุก ๆ เดือน ติดตอกันภายในวันสิ้นสุดของเดือน ในกรณีที่
สหกรณมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงไดทันที
โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาหรือไดรับความยินยอมจากขาพเจาแตอยางใด และขาพเจาจะไมโตแยงหรือยกเปนขอตอสูใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะชําระหนี้เงินกูทั้งหมดคืนแกสหกรณภายใน 12 เดือน หรือไมเกินจํานวนงวดสูงสุดตามที่
กําหนดไวในระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก โดยผอนชําระเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวดภายในวันสิ้นสุดของเดือน
โดยเริ่มชําระงวดแรกภายใน 60 วัน นับจากวันที่ไดรับเงินกู
ขอ 4. ในการกูเงินแตละครั้ง ขาพเจาจะทํารายการทางโทรศัพทอัตโนมัติ โดยใชเลขที่สมาชิกและรหัสลับประจําตัวของ
ขาพเจา และใหถือวาการทํารายการทางโทรศัพทอัตโนมัติดังกลาวเปนบันทึกแนบทายคําขอและสัญญาเงินกูฉบับนี้
ขอ 5. เมือ่ ขาพเจาไดรับอนุมัติเงินกูตามที่ไดทํารายการตามขอ 4 แลว ขาพเจายินยอมใหสหกรณหกั หนี้เงินกูฉุกเฉินเดิมที่
คงคางพรอมดอกเบี้ย และใหสหกรณจายเงินกูสวนที่เหลือโดยนําฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณ
ทั้งนี้ ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูตามที่ไดทํารายการไปแลวครบถวน
กรณีข าพเจ าไดทํ า รายการทางโทรศั พท อัต โนมัติ ครั้ งใหมแ ละสหกรณไ ดจ า ยเงิน กูต ามวรรคหนึ่ง แล ว การกํ าหนด
ระยะเวลาชําระหนี้เงินกูคืนตามขอ 3 นั้น ใหเริ่มตนนับระยะเวลาผอนชําระใหม
ขอ 6. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่จายเงินเดือนของสวนราชการที่มีหนาที่จายเงินเดือนใหแกขาพเจาดําเนินการหัก
เงินเดือน คาจางประจํา คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ เพื่อชําระหนี้และ
ดอกเบี้ยเงินกู คาธรรมเนียม และอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บใหแกสหกรณเปนลําดับแรกตลอดไป หลังจากหักภาษีเงินได
ณ ที่จาย เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) หรือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา (กสจ.) แลวแตกรณี ตาม
บันทึกขอตกลงและหนังสือยินยอมที่ขาพเจาทําไวกับสหกรณ โดยสัญญานี้มีผลผูกพันขาพเจาตลอดไปจนกวาขาพเจาและสหกรณ
จะไดแกไขหรือยกเลิกสัญญานี้
ขอ 7. ขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการสหกรณอัตโนมัติที่แนบทายคําขอกู
และสัญญาเงินกูฉบับนี้ และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกูฉบับนี้ และมีผลผูกพันขาพเจาโดยสมบูรณ
ขอ 8. ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงิน และใหถือวาขอบังคับ
ระเบียบและประกาศดังกลาว รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะกําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมภายหลังเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญานี้ หากขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศใหถือวาขาพเจาผิดสัญญาเงินกูฉบับนี้

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..……..
อายุ…………..……..…..……..ป สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด สมาชิกเลขที่……..……………….…………….รับราชการหรือทํางาน
ประจําในตําแหนง…….……………….……….…..…………………………………………………………..สังกัด…………………………………………..........................................................
อยูบานเลขที่………………….……,หมูท…ี่ ……………..……….ตําบล/แขวง…………..…….………………….…….………อําเภอ/เขต.………………….…………………….......
จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย............………...... เบอรโทร.มือถือ………………………….……………….
ขอทําคําขอกูเงินและสัญญาเงินกูใหไวแกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพทอัตโนมัติจากสหกรณ แตละครั้งไมเกินวงเงิน
ตามที่กําหนดในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ หรือที่สหกรณพิจารณาอนุมัติตามแตเห็นสมควร
ขอ 2. ขาพเจาตกลงชําระดอกเบี้ยเงินกูใหแกสหกรณ ในอัตราตามประกาศสหกรณ ณ วันที่กู นับตั้งแตวันทํา
สัญญานี้เปนตนไป จนกวาจะชําระหนี้ครบถวน โดยจะชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนทุก ๆ เดือนติดตอกันภายในวันสิ้นสุด
ของเดือน ในกรณีที่สหกรณมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณคิดดอกเบี้ย
ตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงไดทันที โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาหรือไดรับความยินยอมจากขาพเจาแตอยางใด และขาพเจา
จะไมโตแยงหรือยกเปนขอตอสูใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะชําระหนี้เงินกูทั้งหมดคืนแกสหกรณภายใน 12 เดือน หรือไมเกินจํานวนงวดสูงสุด
ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ โดยผอนชําระเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวดภายในวัน
สิ้นสุดของเดือน โดยเริ่มชําระงวดแรกภายใน 60 วัน นับจากวันที่ไดรับเงินกู
ขอ 4. ในการกูเงินแตละครั้ง ขาพเจาจะทํารายการทางโทรศัพทอัตโนมัติโดยใชเลขที่สมาชิกและรหัสลับ
ประจําตัวของขาพเจา และใหถือวาการทํารายการทางโทรศัพทอัตโนมัติดังกลาวเปนบันทึกแนบทายคําขอและสัญญาเงินกู
ฉบับนี้
ขอ 5. เมื่อขาพเจาไดรับอนุมัติเงินกูตามที่ไดทํารายการตามขอ 4 แลว ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหนี้เงินกู
ฉุกเฉินเดิมที่คงคางพรอมดอกเบี้ย และใหสหกรณจายเงินกูสวนที่เหลือโดยนําฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจา
ที่มีอยูตอสหกรณ ทั้งนี้ ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูตามที่ไดทํารายการไปแลวครบถวน
กรณีขาพเจาไดทํารายการทางโทรศัพทอัตโนมัติครั้งใหมและสหกรณไดจายเงินกูตามวรรคหนึ่งแลว การกําหนด
ระยะเวลาชําระหนี้เงินกูคืนตามขอ 3 นั้น ใหเริ่มตนนับระยะเวลาผอนชําระใหม
ขอ 6. ขาพเจายินยอมใหหนวยจายเงินเดือนของสวนราชการที่มีหนาที่จายเงินเดือนใหแกขาพเจาดําเนินการหัก
เงินเดือน คาจางประจํา คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ เพื่อชําระ
หนี้และดอกเบี้ยเงินกู คาธรรมเนียม และอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บใหแกสหกรณเปนลําดับแรกตลอดไป
หลังจากหักภาษีเงินได ณ ที่จาย เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) หรือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจางประจํา (กสจ.) แลวแตกรณี ตามบันทึกขอตกลงและหนังสือยินยอมที่ขาพเจาทําไวกับสหกรณ โดยสัญญานี้มีผล
ผูกพันขาพเจาตลอดไปจนกวาขาพเจาและสหกรณทั้งสองฝายไดแกไขหรือยกเลิกสัญญานี้
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แบบฟอร์มเก่า

คําขอกูและสัญญาเงินกูเพื่อเหตุฉกุ เฉิน
ทางโทรศัพทอัตโนมัติสําหรับสมาชิก

/ขอ 9. กรณี...

แบบฟอร์มใหม่

ยกเลิก

แบบฟอร์มค�ำขอกู้และสัญญาเงินกู้
เพื่ อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ

ส�ำหรับสมาชิกสมทบ ให้ใช้ แบบฟอร์มค�ำขอกู้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

เริ่มใช 1 พฤศจิกายน 2561

คําขอกูและสัญญาเงินกูเพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ทางโทรศัพทอัตโนมัติสําหรับสมาชิกสมทบ

สัญญาเงินกูเลขที…
่ …………………………………..
เขียน………………………………………….........................

เริ่มใช 1 กุมภาพันธ 2559

วันที่…………………………………………………………………

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................อายุ ………….……….…ป
เลขประจําตัวประชาชน

□ □□□□ □□□□□ □□ □

เลขที่สมาชิก .........................................ปจจุบันอยู

ที่บานเลขที่..........................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย...........................
เปนสมาชิกสมทบประเภท ο บุคคลในครอบครัวสมาชิก ο พนักงานราชการ ο สมาชิกสมทบที่รับเงินคาตอบแทนหรือคาจางจากหนวยงานราชการ
ο สมาชิกสมทบที่เปนลูกจางชั่วคราวรายวันหรือพนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง................................................ บรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่ .......................
เปนสมาชิกสมทบมาแลว... ...ป อายุสัญญาจางคงเหลือ.......ป..... เดือน เงินเดือน/คาจาง...................................บาท คาครองชีพ..............................บาท
สังกัด ....................................................โทร.สํานักงาน .................................. โทร.บาน......................... เบอรมือถือ.............................................
ขาพเจาขอทําคําขอกูเงินและสัญญาเงินกูใหไวแกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพทอัตโนมัติจากสหกรณ ซึ่งกูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน และไมเกิน
40,000 บาท ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบของสหกรณ หรือที่สหกรณพิจารณาอนุมัติตามแตเห็นสมควร
ขอ 2. ขาพเจาตกลงชําระดอกเบี้ยเงินกูใหแกสหกรณ ในอัตราตามประกาศสหกรณ ณ วันที่กู นับตั้งแตวันทําสัญญานี้เปนตนไป จนกวาจะชําระหนี้
ครบถวน โดยจะชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนทุก ๆ เดือนติดตอกันภายในวันสิ้นสุดของเดือน ในกรณีที่สหกรณมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศ
สหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงไดทันที โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาหรือไดรับความยินยอมจากขาพเจาแตอยางใด และ
ขาพเจาจะไมโตแยงหรือยกเปนขอตอสูใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะชําระหนี้เงินกูทั้งหมดคืนแกสหกรณภายใน 12 เดือน หรือไมเกินจํานวนงวดสูงสุดตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกสมทบของสหกรณ โดยผอนชําระเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวดภายในวันสิ้นสุดของเดือน โดยเริ่มชําระงวดแรกภายใน 60 วัน นับจากวันที่ไดรับ
เงินกู
ขอ 4. ในการกูเงินแตละครั้ง ขาพเจาจะทํารายการทางโทรศัพทอัตโนมัติโดยใชเลขที่สมาชิกสมทบและรหัสลับประจําตัวของขาพเจา และใหถือวาการ
ทํารายการทางโทรศัพทอัตโนมัติดังกลาวเปนบันทึกแนบทายคําขอและสัญญาเงินกูฉบับนี้
ขอ 5. เมื่อขาพเจาไดรับอนุมัติเงินกูตามที่ไดทํารายการตามขอ 4 แลว ยินยอมใหสหกรณหักหนี้เงินกูฉุกเฉินเดิมที่คงคางพรอมดอกเบี้ย และให
สหกรณจายเงินกูสวนที่เหลือโดยนําฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณ โดยใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูตามที่ไดทํารายการไปแลว
ครบถวน
กรณีขาพเจาไดทํารายการทางโทรศัพทอัตโนมัติครั้งใหมและสหกรณไดจายเงินกูตามวรรคหนึ่งแลว การกําหนดระยะเวลาชําระหนี้เงินกูคืนตามขอ3
นั้น ใหเริ่มตนนับระยะเวลาผอนชําระใหม
ขอ 6. ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด หักเงินจากบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถที่ผูกูมีอยูกับสหกรณ เพื่อชําระหนี้และ
ดอกเบี้ยเงินกู คาธรรมเนียม และอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บใหแกสหกรณ ตามบันทึกขอตกลงและหนังสือยินยอมที่ขาพเจาทําไวกับสหกรณ
โดยสัญญานี้มีผลผูกพันขาพเจาตลอดไปจนกวาขาพเจาและสหกรณทั้งสองฝายไดแกไขหรือยกเลิกสัญญานี้
ขอ 7. ขาพเจาไดรับทราบขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ของการใชบริการสหกรณทางโทรศัพทอัตโนมัติ รวมทั้งขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ
สหกรณอัตโนมัติแนบทายคําขอกูและสัญญาเงินกูฉบับนี้ และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกูฉบับนี้ และมีผลผูกพันขาพเจาโดยสมบูรณ
ขอ 8. ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงิน และใหถือวาขอบังคับระเบียบและประกาศดังกลาว
รวมทั้งที่กําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมภายหลังเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ หากขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศใหถือวาผิดสัญญาเงินกูฉบับนี้
ขอ 9. กรณีขาพเจาผิดสัญญาเงินกูใหสหกรณมีสิทธิเรียกเงินกูดังกลาวคืนไดทันที และใหสหกรณมีสิทธินําเงินคาหุน และเงินฝากของขาพเจาที่มีอยูตอ
สหกรณทั้งหมด เงินปนผล หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจาก สหกรณนํามาชําระหนี้ตามสัญญาเงินกูนี้จนครบถวน
ขอ 10. ขาพเจายินยอมนําเงินคาหุนที่ขาพเจามีอยูในสหกรณขณะนี้และภายภาคหนามาจํานําเปนหลักประกันเงินกูตามสัญญานี้
ขอ 11. สัญญาเงินกูฉบับนี้มีอายุ 1 ป เมื่อสัญญาเงินกูนี้ครบกําหนด หากสหกรณหรือขาพเจามิไดบอกเลิกสัญญา ใหถือวาสัญญาเงินกูฉบับนี้มีผล
บังคับใชตอไปคราวละ 1 ป โดยมีเงื่อนไขและขอตกลงคงเดิมทุกประการจนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะไดบอกเลิกสัญญา และหากมีการบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ตาม
ขาพเจาจะตองชําระหนี้ทั้งหมดทันที
ขาพเจาไดอา นและเขาใจขอความในคําขอกูและสัญญาเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพทอัตโนมัตินี้แลว และเห็นวาตรงตามเจตนาของขาพเจา จึงไดลง
ลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนสําคัญ ณ วัน เดือน ป ที่ระบุไวขางตน (พรอมนี้ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สลิป เงินเดือนเดือนลาสุด มาดวยแลว)
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ลงชื่อ……………………………………………….…………….....…….........………..........….……….....ผูกู
(............................................................................................................................)
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ลงชื่อ....................................................................... พยาน

ลงชื่อ.......................................................................... พยาน

(....................................................................)
สมาชิกเลขที่.......................................

(......................................................................)
สมาชิกเลขที่..........................................

คําขอกูและสัญญาเงินกูเพื่อเหตุฉกุ เฉิน
ทางโทรศัพทอัตโนมัติสําหรับสมาชิกสมทบ
คําขอกูและสัญญาเงินกูเลขที…่ ….……………….……………………………….…………..

เขียนที่……..………………………….………………………………………………………………………
วันที่..………………………………………….………………………………………………………………….

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................................................................................อายุ ……………………………….……….…ป
เลขที่บัตรประชาชน........................................................................................................................................................................เลขที่สมาชิก......................................................................................................
อยูบานเลขที…่ ……………………………………..……………หมูที่…….………………….ตําบล/แขวง…………..………..……….…………………….….…….………อําเภอ/เขต……………………………………….…………………….......
จังหวัด...........................................................................................................รหัสไปรษณีย. ...........…………………………….……....... โทรศัพท(มือถือ)……………….……………………….……………………………………….
โทรศัพทสํานักงาน...........................................................................................................................โทรศัพทบาน.....................................................................................................................................................
เปนสมาชิกสมทบประเภท ο บุคคลในครอบครัวสมาชิก ο พนักงานราชการ ο ลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานจางเหมาบริการ
ตําแหนง............................................................................................................................. ทําสัญญาจางเปน พนง. ครั้งแรกเมื่อวันที่ .............................................................................................
เปนสมาชิกสมทบมาแลว..................................ป เงินเดือน/คาจาง.....................................................................บาท คาครองชีพ............................................................................บาท
สังกัด(หนวยงาน/สํานัก)............................................................................................................................................ กรม ..........................................................................................................................................
ขาพเจาขอทําคําขอกูเงินและสัญญาเงินกูใหไวแกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพทอัตโนมัติจากสหกรณ ซึ่งกูไดไมเกินรอยละ 90 ของ
ทุนเรือนหุน และไมเกิน 40,000 บาท ตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ หรือตามที่สหกรณ
พิจารณาอนุมัติตามแตเห็นสมควร
ขอ 2. ขาพเจาตกลงชําระดอกเบี้ยเงินกูใหแกสหกรณ ในอัตราตามประกาศสหกรณ ณ วันที่กู นับตั้งแตวันทําสัญญานี้เปน
ตนไป จนกวาจะชําระหนี้ครบถวน โดยจะชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนทุก ๆ เดือน ติดตอกันภายในวันสิ้นสุดของเดือน ในกรณีที่
สหกรณมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงไดทันที
โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาหรือไดรับความยินยอมจากขาพเจาแตอยางใด และขาพเจาจะไมโตแยงหรือยกเปนขอตอสูใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะชําระหนี้เงินกูทั้งหมดคืนแกสหกรณภายใน 12 เดือน หรือไมเกินจํานวนงวดสูงสุดตามที่
กําหนดไวในระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ โดยผอนชําระเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวดภายในวันสิ้นสุดของ
เดือน โดยเริ่มชําระงวดแรกภายใน 60 วัน นับจากวันที่ไดรับเงินกู
ขอ 4. ในการกูเงินแตละครั้ง ขาพเจาจะทํารายการทางโทรศัพทอัตโนมัติ โดยใชเลขที่สมาชิกและรหัสลับประจําตัวของ
ขาพเจา และใหถือวาการทํารายการทางโทรศัพทอัตโนมัติดังกลาวเปนบันทึกแนบทายคําขอและสัญญาเงินกูฉบับนี้
ขอ 5. เมื่อขาพเจาไดรับอนุมัติเงินกูตามที่ไดทํารายการตามขอ 4 แลว ขาพเจายินยอมใหสหกรณหกั หนี้เงินกูฉุกเฉินเดิมที่
คงคางพรอมดอกเบี้ย และใหสหกรณจายเงินกูสวนที่เหลือโดยนําฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณ
ทั้งนี้ ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูตามที่ไดทํารายการไปแลวครบถวน
กรณีข าพเจ าไดทํ า รายการทางโทรศั พท อัต โนมัติ ครั้ งใหมแ ละสหกรณไ ดจ า ยเงิน กูต ามวรรคหนึ่ง แล ว การกํ าหนด
ระยะเวลาชําระหนี้เงินกูคืนตามขอ 3 นั้น ใหเริ่มตนนับระยะเวลาผอนชําระใหม
ขอ 6. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่จายเงินเดือนของสวนราชการที่มีหนาที่จายเงินเดือนใหแกขาพเจาดําเนินการหัก
เงินเดือน คาจางประจํา คาตอบแทน หรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ หรือใหสหกรณหักเงินจากบัญชี
ออมทรัพยสินมัธยัสถที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณ เพื่อชําระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู คาธรรมเนียม และอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณ
เรียกเก็บ ตามบันทึกขอตกลงและหนังสือยินยอมที่ขาพเจาทําไวกับสหกรณ โดยสัญญานี้มีผลผูกพันขาพเจาตลอดไปจนกวาขาพเจา
และสหกรณจะไดแกไขหรือยกเลิกสัญญานี้
ขอ 7. ขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการสหกรณอัตโนมัติท่ีแนบทายคําขอกู
และสัญญาเงินกูฉบับนี้ และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกูฉบับนี้ และมีผลผูกพันขาพเจาโดยสมบูรณ
/ขอ 8. ขาพเจา...

แบบฟอร์มใหม่

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลากรมป่าไม้
ครบรอบ 122 ปี

เมือ่ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดยนางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล รองประธาน
กรรมการ และนายณรงค์ ทองขจร กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธตี กั บาตรพระสงฆ์จำ� นวน 9 รูป และวางพวงมาลา
เพือ่ สดุดวี รี ชนป่าไม้รำ� ลึกถึงคุณความดี ตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ทเี่ สียสละจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช

ครบรอบ 16 ปี

เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ครบรอบ 16 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด น�ำโดยนายณรงค์ ทองขจร กรรมการ
และนายภูดทิ จันทะเรือง เลขานุการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จ�ำนวน
99 รูป และวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้
ร�ำลึกถึงคุณความดีตลอดจนความเสียสละ
ของเหล่ า วี ร ชนป่ า ไม้ ที่ เ สี ย สละจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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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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30 กันยายน 2561
13,229
18,844
17,981,021,315.94
296,515,716.39
2,442,203,237.63
300,000,000.00
142,120,322.75
124,166,112.06
6,819,949,411.45
496,971,225.95
939,548,291.02
21,876,594.87
62,892,504.37
1,457,933,296.00
155,185.00
644,490.65
4,802,429,060.87
7,521,190.65
65,904,067.20
190,609.08
10,198,310,765.46
1,261,000,000.00
6,089,037,876.65
626,437,845.61
3,931,145,448.90
1,017,940,151.24
335,593,044.71
174,231,639.96
3,689,746.23
2,776,527,634.96
238,866,782.86
2,413,753,930.99
82,612,183.50
41,294,737.61
19,937,326.88
23,747,877.97
28,060,049.00
7,782,710,550.48
6,395,544,700.00
584,375,883.26
153,296,713.74
165,730,905.43
483,762,348.05

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

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

740,737,833.69 657,332,295.30
414,592,543.32                              367,777,027.98                            
45,638,712.43                                
40,195,362.62                              
154,883,502.48                               136,011,025.97                            
122,905,591.04                               110,717,578.86                            
2,717,484.42                                  
2,631,299.87                               
256,975,485.64 231,559,324.29
214,217,703.77                               193,459,632.97                            
42,757,781.87                                
38,099,691.32                              
483,762,348.05 425,772,971.01

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์เอนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560)
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว

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

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

4.95

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

3.50
4.50
5.55

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนท�ำเสื้อส�ำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
โดยนายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล ประธานกรรมการด�ำเนินการ
และนางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
มอบเงินสนับสนุนท�ำเสื้อส�ำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ�ำนวน 30,000 บาท
โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดี เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
สอ.ปม.มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
โดยนางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล รองประธานกรรมการ
และคณะกรรมการ มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมป่าไม้
ครบรอบ 122 ปี จ�ำนวน 20,000 บาท
โดยมีนางสาวชญานุตม์ คงสมทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ กรมป่าไม้
เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
สอ.ปม.มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 16 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
โดยนายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
ประธานกรรมการด�ำเนินการ และคณะกรรมการ
มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 16 ปี
จ�ำนวน 20,000 บาท โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดี
เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว
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มุมนี้มีค�ำตอบ
โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

วารสารฉบับเดือนตุลาคมนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้รวบรวมค�ำถามจาก
สมาชิกเกษียณอายุราชการที่สอบถามมายังสหกรณ์ ในเรื่องขอการเปิดบัญชีเงินฝาก
สวัสดิการทีจ่ ะได้รบั และวิธกี ารช�ำระรายการต่าง ๆ ให้สหกรณ์ หลังเกษียณอายุราชการ ดังนี้

1. สมาชิกเกษียณอายุราชการ สามารถเปิดบัญชีใดได้บ้าง
ตอบ 1. บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปีย่ มสุข สิทธิพเิ ศษส�ำหรับสมาชิกเกษียณ
อายุราชการ เงื่อนไขการเปิดบัญชี
- รับฝากเฉพาะเงินบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ กบข. กสจ. บ�ำเหน็จด�ำรงชีพหรือเงิน
ที่ได้รับจากทางราชการอื่นๆ
- เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 100 บาท สามารถฝากรายเดือนโดยหักจากเงินบ�ำนาญได้
- ถอนที่สหกรณ์เมื่อใดก็ได้, อัตราดอกเบี้ย 3.75 % ต่อปี (ตามประกาศสหกรณ์)
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
2. บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง เงื่อนไขการเปิดบัญชี
- เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
- ฝากโดยหักจากเงินบ�ำนาญ หรือบ�ำเหน็จรายเดือน เพิ่มหรือลดจ�ำนวน
เงินฝากรายเดือนได้
- การถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
- อัตราดอกเบี้ย 4.00 % ต่อปี (ตามประกาศสหกรณ์)
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
3. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เงื่อนไขการเปิดบัญชี
- เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 2,000 บาท
- ฝากโดยหักจากเงินบ�ำนาญ หรือบ�ำเหน็จรายเดือน
- ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง คิดค่าธรรมเนียม 1% ของยอด
ถอนขั้นต�่ำ 300 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 3.00 % ต่อปี (ตามประกาศสหกรณ์)
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มี.ค., 30 มิ.ย., 30 ก.ย. 31 ธ.ค.
- ยอดฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
3. สมาชิกเกษียณอายุราชการที่มีความประสงค์ให้สหกรณ์หักเงินเพื่อช�ำระรายการต่าง ๆ
ของสหกรณ์จากบ�ำนาญหรือบ�ำเหน็จรายเดือน จะต้องด�ำเนินการอย่างไร

ตอบ 1. กรณีที่สมาชิก
หักเงินจากบ�ำนาญ เพื่อ
ช�ำระรายการต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ ให้ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มในเว็บไซต์สหกรณ์
www.025798899.com
หั ว ข้ อ ที่ 10.1 พร้ อ ม
แนบหนังสือสั่งจ่ายจาก
กรมบั ญ ชี ก ลางและ
ส� ำ เนาบั ต รประชาชน
(พร้อมเซ็นรับรองส�ำเนา
ถูกต้อง) อย่างละ 1 ชุด

หนังสื อยินยอมให้ สหกรณ์ หักเงินบํานาญ
เพือ� ชําระรายการต่ าง ๆ ต่ อสหกรณ์
เขียนที�.....................................................................
วันที� ...........เดือน.....................................พ.ศ....................
เรื� อง ยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินบํานาญ เพื�อชําระรายการต่าง ๆ ต่อสหกรณ์
เรี ยน อธิบดีกรม................................................................
ด้วยข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกเลขที�.............................
ตําแหน่ง............................................เกษียณอายุราชการเมื�อ วันที�.............................................................
สังกัด (ที�เกษียณ) ...................................................................จังหวัด.........................................................
โทรศัพท์(บ้าน).........................................................โทรศัพท์(มือถือ).......................................................
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด ได้เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ และข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที�การเงินของหน่ วยงานที�ขา้ พเจ้าสังกัดอยูห่ ักเงินที�ได้จาก เงินบํานาญ ของข้าพเจ้าเพื�อ
ชําระต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด ดังรายการต่อไปนี�
ชําระค่ าหุ้น
จํานวนเงิน................................. บาท
ชําระเงินกู้พร้ อมดอกเบีย�
จํานวนเงิน................................. บาท
ค่ าเบีย� ประกันชีวติ
จํานวนเงิน................................. บาท
เงินฝากออมทรัพย์ (สิ นมัธยัสถ์ )
เลขที�บญั ชี...................................... จํานวนเงิน.................................บาท
เงินฝากออมทรัพย์ (อเนกประสงค์ )
เลขที�บญั ชี...................................... จํานวนเงิน.................................บาท
เงินฝากออมทรัพย์ (พิเศษ)
เลขที�บญั ชี...................................... จํานวนเงิน.................................บาท
เงินฝากออมทรัพย์ ชีวติ พอเพียง
เลขที�บญั ชี...................................... จํานวนเงิน.................................บาท
เงินฝากออมทรัพย์ เกษียณเปี� ยมสุ ข
เลขที�บญั ชี...................................... จํานวนเงิน.................................บาท
อืน� ๆ ..............................................................................................................
พร้อมนี�ขา้ พเจ้าจึงได้ลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื�อ............................................
(....................................................)
ลงชื�อ........................................พยาน
(....................................................)

ที�อยู.่ .......................................................
...............................................................
...............................................................
หมายเหตุ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อสัง� จ่ายจากกรมบัญชีกลาง
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ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือยินยอม
ให้สหกรณ์หักเงินบ�ำนาญ

2. สวัสดิการใดบ้างที่สมาชิกจะได้รับหลังเกษียณ
อายุราชการ
ตอบ 1.สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ บ� ำ เหน็ จ สมาชิ ก
สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อบ�ำเหน็จสมาชิก
เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี และมีอายุการเป็นสมาชิก
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี (การนับอายุการเป็นสมาชิก
ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เศษของปีตัดทิ้ง
การค�ำนวณเงินบ�ำเหน็จ = อายุของการเป็นสมาชิก x จ�ำนวนหุน้
100
หากต�่ำกว่า 2,000 บาท ให้จ่าย 2,000 บาท
แต่ทั้งนี้จ�ำนวนเงินบ�ำเหน็จต้องไม่เกิน 10,000 บาท
จ่ายเพียงครั้งเดียว กรณีสมาชิกมีหนี้ค้างช�ำระอยู่กับ
สหกรณ์เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น สหกรณ์
จะน�ำมาหักช�ำระหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดก่อน
2. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
สหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิ น เพื่ อ เกื้ อ กู ล สมาชิ ก
อาวุโสเมื่อสมาชิกอายุครบ 61 ปี และ
เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยจ่ายให้ตาม
อายุการเป็นสมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปีดังนี้           
- สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อย
กว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท
- สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่
20 ปี จ่าย 1,500 บาท
- สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่
30 ปี จ่าย 2,000 บาท

หนังสื อยินยอมให้ สหกรณ์ หักเงินบําเหน็จรายเดือน
เพือ� ชําระรายการต่ าง ๆ ต่ อสหกรณ์
เขียนที�.....................................................................
วันที� ...........เดือน.....................................พ.ศ....................
เรื� อง ยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินบําเหน็จรายเดือน เพื�อชําระรายการต่าง ๆ ต่อสหกรณ์
เรี ยน อธิบดี...........................................................................
ด้วยข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกเลขที�.............................
ตําแหน่ง............................................เกษียณอายุราชการเมื�อ วันที�.............................................................
สังกัด (ที�เกษียณ) ...................................................................จังหวัด.........................................................
โทรศัพท์(บ้าน).........................................................โทรศัพท์(มือถือ).......................................................
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด ได้เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ และข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที�การเงินของหน่ วยงานที�ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หักเงินที�ได้จาก เงินบําเหน็จรายเดือนของ
ข้าพเจ้าเพื�อชําระต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด ดังรายการต่อไปนี�
ชําระค่ าหุ้น
จํานวนเงิน................................. บาท
ชําระเงินกู้พร้ อมดอกเบีย�
จํานวนเงิน................................. บาท
ค่ าเบีย� ประกันชีวติ
จํานวนเงิน................................. บาท
เงินฝากออมทรัพย์ (สิ นมัธยัสถ์ )
เลขที�บญั ชี...................................... จํานวนเงิน.................................บาท
เงินฝากออมทรัพย์ (อเนกประสงค์ )
เลขที�บญั ชี...................................... จํานวนเงิน.................................บาท
เงินฝากออมทรัพย์ (พิเศษ)
เลขที�บญั ชี...................................... จํานวนเงิน.................................บาท
เงินฝากออมทรัพย์ ชีวติ พอเพียง
เลขที�บญั ชี...................................... จํานวนเงิน.................................บาท
เงินฝากออมทรัพย์ เกษียณเปี� ยมสุ ข
เลขที�บญั ชี...................................... จํานวนเงิน.................................บาท
อืน� ๆ ..............................................................................................................
พร้อมนี�ขา้ พเจ้าจึงได้ลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื�อ............................................
(....................................................)
ลงชื�อ........................................พยาน
(....................................................)

ที�อยู.่ .......................................................
...............................................................
...............................................................
หมายเหตุ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อสัง� จ่ายจากกรมบัญชีกลาง

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงิน
บ�ำเหน็จรายเดือน

2. กรณีที่สมาชิกหักเงิน
จากบ�ำเหน็จรายเดือน
เพื่อช�ำระรายการต่าง ๆ
ของสหกรณ์ ให้ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มในเว็บไซต์สหกรณ์
www.025798899.com
หัวข้อที่ 10.5 พร้อมแนบ
ห นั ง สื อ สั่ ง จ ่ า ย จ า ก
กรมบั ญ ชี ก ลางและ
ส� ำ เนาบั ต รประชาชน
(พร้อมเซ็นรับรองส�ำเนา
ถูกต้อง) อย่างละ1 ชุด

เยี่ยมชมงานสหกรณ์

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป่าไม้
ศึ กษาดูงาน สอ.ปม.

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป่าไม้จ�ำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติราชการ” โดยมี นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และนางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ได้บรรยาย เรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ

สอ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ�ำกัด
ศึ กษาดูงาน สอ.ปม.
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 4 ตุ ล าคม 2561ว่ า ที่ ร ้ อ ยตรี ธ านิ น ทร์ ริ้ ว ธงชั ย ประธานคณะอนุ ก รรมการเงิ น กู ้ และ
นางสาวสมศรีหลิมตระกูล ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ�ำกัด น�ำคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัดเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์
ในการบริหารงานสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร โดยมี นายจงเจริญกิจส�ำราญกุล
ประธานกรรมการด�ำเนินการและคณะกรรมการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และคณะเจ้าหน้าที่ได้บรรยาย เรื่อง
การบริหารจัดการการให้สินเชื่อ และการให้สวัสดิการสมาชิก
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ธรรมะกับชีวิต

ขอขอบคุณ: (พระไพศาล วิสาโล)

เปลี่ยนทุกข์

เป็นสุข

มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับสามศรี
พี่น้อง อารมณ์ อาภรณ์ และอาภา
ครัง้ หนึง่ อารมณ์ไปหาหมอดูซงึ่ ว่ากันว่า
ท�ำนายอนาคตได้แม่นย�ำมาก หมอดูอ่านไพ่
สักพักก็บอกว่า “คุณจะมีสุขภาพไม่ค่อยดี
เงินทองจะฝืดเคือง ชีวิตครอบครัวจะไม่ราบรื่น
หมอว่า คุณจะล�ำบากไป 5 ปี” หลังจากนั้น
ฉันจะสบายใช่ไหม หมอ? อารมณ์ถาม
“เปล่ า หลั ง จากนั้ น คุ ณ ก็ จ ะชิ น ไป
เอง”  หมอตอบ
เรื่ อ งต่ อ มาเป็ น ประสบการณ์ ข อง
อาภรณ์ ราว ๆ 30 ปีก่อน ตอนนั้นเธอไปงาน
ท�ำบุญเลี้ยงพระที่บ้านเพื่อน หลวงปู่บุดดา
รับอาราธนามางานนี้ด้วยตนเอง หลังจาก
เสร็จงาน เจ้าภาพได้นิมนต์หลวงปู่ซึ่งชรา
มากแล้ว ให้เอนกายพักผ่อนก่อนที่จะเดิน
ทางกลับจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างนั้นข้างห้อง
ซึง่ เป็นร้านขายของ มีคนเดินใส่เกีย๊ ะขึน้ บันได
ส่งเสียงดัง อาภรณ์ จึงบ่นกับเพื่อน ๆ ซึ่งนั่ง
อยู่ไม่ไกลจากหลวงพ่อมากนักว่า “แหมเดิน
เสียงดังเชียว” หลวงปู่บุดดา นั้น แม้นอน
หลับตาอยู่ แต่กร็ บั รูต้ ลอดจึงพูดเตือนเบา ๆ ว่า
“เขาเดินของเขา อยู่ดี ๆ เราเอาหูไปรองเกี๊ยะ
เขาเอง”
เรื่องที่ ๓ นั้นถอยหลังไปไกลอีก 20 ปี
สมัยที่ทั้ง 3 คนยังเด็ก คราวหนึ่ง แม่ก�ำลัง
ท�ำครัวอยู่ จึงให้ อารมณ์ ไปซือ้ น�ำ้ ปลามา 1 ขวด
อารมณ์ รีบวิง่ ไปซือ้ ทันที ขากลับเดินสะดุดหลุม
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หกล้ม ขวดน�้ำปลาหลุดมือ
อารมณ์ ห ยิ บ ขวดน�้ ำ ปลา
เดินกลับบ้าน สีหน้าเศร้าสร้อย
บอกแม่ ว ่ า “แย่ จั ง หนู ท� ำ
น�้ ำ ปลาหกไปตั้ ง ครึ่ ง ขวด”
อาทิตย์ต่อมาแม่ให้ อาภรณ์
ไปซือ้ น�ำ้ มันมา 1 ขวด อาภรณ์ ซือ้ เสร็จ ขากลับ
เดินสะดุดหิน น�้ำมันหกไปครึ่งขวด แต่เธอ
กลับไปเล่าให้แม่ฟังอย่างยิ้มแย้มว่า “เมื่อกี้
หนูหกล้ม แต่ยังดีที่คว้าเอาไว้ได้ทัน มีน�้ำมัน
เหลือตั้งครึ่งขวดแน่ะ” 2-3 อาทิตย์ต่อมา
ถึงเวรของ อาภา บ้าง เธอไปซื้อน�้ำส้มสายชู
กลับมาก็บอกแม่ว่า “เมื่อกี้หนูหกล้ม แต่ยังดี
ที่คว้าเอาไว้ได้ทัน มีน�้ำส้มเหลือตั้งครึ่งขวด
แต่หนูรับปากว่าต่อไปจะไม่เผลออีก” ว่าแล้ว
เธอก็กลับไปขุดเอาหินที่โผล่ตามทางเดินออก
จนหมด รวมทั้งกลบหลุมที่อาจท�ำให้ใครต่อ
ใครเดินสะดุดด้วย
ทั้ง ๓ เรื่องนี้แม้จะต่างกัน แต่อย่าง
หนึ่งที่เหมือนกัน คือเป็นเรื่องของการประสบ
กับปัญหาหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ปัญหาหรือ
สิง่ ไม่นา่ พอใจเมือ่ เกิดกับใคร ก็มกั จะท�ำให้ทกุ ข์
แต่วิธีที่จะท�ำให้ไม่ทุกข์ ก็มีอยู่
วิธีแรก คือ อดทน ไม่ตีโพยตีพาย
ไม่นานก็จะปรับตัวได้ พูดง่าย ๆ คือชินไปเอง
อย่างเรื่องแรก คนเราไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหน
จิตใจก็มักจะปรับตัวให้คุ้นชินได้เสมอ หากมี
เวลาพอ หรือไม่คิดสั้นเสียก่อน มีคาถาหนึ่งที่
จะช่วยให้เราทนได้มากขึน้ ก็คอื เมือ่ หายใจเข้า
ให้พูดกับตนเอง “ทนได้” เมื่อหายใจออก
ให้พูดในใจว่า “สบายมาก”
วิธีที่สอง คือ การใช้ตา หู รวมไปถึง
จมูก ลิน้ และกายให้เป็น เรือ่ งนีโ้ ยงไปถึงจิตใจ
ความทุกข์นั้นบ่อยครั้งเกิดขึ้นก็เพราะใจเรา
ไม่อยู่สุข ชอบสั่งตาหรือหูให้ไปรับเอาสิ่งไม่ดี
มาสร้ า งปั ญ หาแก่ จิ ต ใจ เสี ย งนั้ น แม้ จ ะดั ง
แต่ถ้าไม่ฟัง ปัญหาก็ไม่เกิด ใครเขาจะบ่น
จะว่า ถ้าไม่สนใจเสียอย่าง จะทุกข์ได้อย่างไร
ข้อส�ำคัญคือต้องรักษาใจให้ดี อย่าปล่อยใจ
ให้เพ่นพ่านออกไปนอกตัวมากนัก จะท�ำอย่าง

นั้นได้ต้องมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ หรือไม่เช่นนั้น
ก็ให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับอะไรสักอย่างที่ดี ๆ
เช่น เสียงเพลงที่ไพเราะ หรือจดจ่ออยู่กับ
ลมหายใจเข้าออกก็ได้
วิธีที่สาม คือ มองแง่ดี เมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นมา ลองมองให้เห็นแง่ดีของมันบ้าง ไม่มี
อะไรที่ ไ ม่ มี แ ง่ ดี เ ลย เจ็ บ ป่ ว ยก็ มี แ ง่ ดี คื อ
ได้ พั ก ผ่ อ น ได้ มี เวลาท� ำ สิ่ ง ที่ ช อบ อยู ่ กั บ
ครอบครัว หรือเข้าหาธรรมะ อย่างน้อย ๆ
แง่ดีอย่างหนึ่งที่ต้องมีแน่ ๆ ก็คือ ดีที่ไม่หนัก
กว่านั้น เงินหาย 1,000 บาท ก็ยังนับว่าดี
ทีไ่ ม่หาย 10,000 บาท เวลาถูกคนนินทา ก็ยงั ดี
ที่เขาไม่ท�ำร้ายเรามากกว่านั้น
อย่ า งไรก็ ต ามมองแง่ ดี อ ย่ า งเดี ย ว
คงไม่ พ อ ต้ อ งลงมื อ จั ด การกั บ ปั ญ หาหรื อ
ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ซ�้ ำ อี ก การมองแง่ ดี ท� ำ ให้
อาภาไม่เป็นทุกข์กับการสะดุดหกล้ม แต่เธอ
ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น หากยังออกไปขุดหินและ
กลบหลุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ�้ำซากอีก
มองแง่ดีท�ำให้เราไม่ทุกข์เวลาเจ็บป่วย แต่ก็
ต้ อ งหาทางป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เจ็ บ ป่ ว ยอี ก เช่ น
ออกก�ำลังกายมากขึ้น กินอาหารให้สมดุล
กว่าเดิม เป็นต้น
ความทุกข์นั้นเราสามารถแปรเปลี่ยน
ให้เป็นความไม่ทุกข์ หรือเปลี่ยนให้กลายเป็น
ความสุขได้ สิ่งเลวร้ายไม่น่าพอใจ เมื่อเกิดขึ้น
กับเรา ใช่วา่ จะท�ำให้เราทุกข์ไปเสียหมด ก็หาไม่
ทุ ก ข์ ห รื อ ไม่ ทุ ก ข์ อ ยู ่ ที่ ตั ว เรา ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ที่ ว ่ า
อะไรเกิดขึ้นกับเรา
ใคร ๆ ก็อยากให้ตนเองประสบสิ่งดี ๆ
แต่ จ ะดี ก ว่ า นั้ น ถ้ า ฝึ ก ตนให้ มี ค วามอดทน
มีสติ สมาธิ และมองแง่ดี รับรองว่า ไม่ว่า
จะเจออะไรก็ตาม ก็ยากจะท�ำให้เราทุกข์ได้
นี่คือ “หลักประกันแห่งความสุขที่แท้จริง”

Mr.Money

ขอขอบคุณ https://aommoney.com สิน้ สุดชีวติ วัยเรียน ก้าวต่อไปคือการเริม่ ต้น
ช่วงวัยแห่งการท�ำงาน เราใช้ความรู้ หยาดเหงื่อ แรงกายและแรงใจ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลตอบแทนที่เราเรียกว่า “เงินเดือน” หลายคนเมื่อเริ่มต้นหาเงินได้ด้วยตนเอง
มักเกิดความคิดที่ว่า “ได้มาก็ต้องใช้ไป” ให้สมกับแรงเหนื่อยที่ลงทุนไปตลอด
ทั้งเดือน แต่คุณรู้หรือไม่!? หากใช้จ่ายเงินโดยขาดความยั้งคิดและไร้ซึ่งแบบแผน
จะส่งผลให้เราไม่มีเงินเก็บในท้ายที่สุด!!!

ระวังให้ดี

ไม่มีเงินออม

เสี่ยงกว่าที่คุณคิด!
ถ้าไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้น?
เจอของเซลล์แล้วรู้สึกใจสั่น อยาก
หยิบจับไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ เลยเผลอ
ใช้จ่ายเงินตามใจฉัน จนไม่คิดเหลือเก็บเหลือ
ออม สิ่งที่ตามมามีแต่ภาวะเสี่ยงด้านการเงิน
ที่ส่งผลระยะยาวกับชีวิตของคุณในอนาคต
มาลองดูกันหน่อยดีกว่าว่าวถ้าไม่มีเงินเก็บ
ในกระเป๋าเลยซักบาท จะเกิดผลกระทบอะไร
กับเราบ้าง

ผลกระทบที่ 1
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ใช้จ่ายเงินโดยไม่มีการบริหารจัดการ
หรื อ วางแผน ผลที่ ต ามมาอั น ดั บ แรกก็ คื อ
ท� ำ ให้ คุ ณ ขาดสภาพคล่ อ งทางการเงิ น ใน
กระเป๋า แรกเริ่มอาจจะยังไม่รู้สึก แต่คุณ
อาจจะสะดุ้งโหยงเมื่อจ�ำเป็นต้องใช้เงินก้อน
เพื่อซื้อของที่จ�ำเป็นต้องใช้ แต่พอหันกลับมา
มองเงินในกระเป๋ากลับพบว่าเงินไม่พอซะงั้น

นะเครดิ ต บู โรจะถามหา!! ซึ่ ง การมี ป ระวั ติ
ค้างช�ำระหนี้ ท�ำให้คุณไม่สามารถท�ำธุรกรรม
การเงินใดๆ ได้ (อาทิ ขอสินเชื่อจากธนาคาร,
กู้ซื้อรถ และกู้ซื้อบ้าน) จนกว่าจะช�ำระหนี้
เดิมหมดและต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปีกัน
เลยทีเดียว)

ภาวะเสี่ยงที่ 4
ไม่มีเงินต่อยอดส�ำหรับอนาคต
โดยเฉลี่ ย แล้ ว คนเรามี อ ายุ อ ยู ่ ที่
ประมาณ 70-80 ปี นั่ น ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า หลั ง
ภาวะเสี่ยงที่ 2
เกษียณในวัย 60 เราต้องมีใช้ชีวิตต่ออีกเกือบ
เงินส�ำรองขาดยามป่วยฉุกเฉิน 20 ปี เมื่ อ คุ ณ แก่ ตั ว ลงไม่ ส ามารถท� ำ งาน
อาการเจ็ บ ป่ ว ย หรื อ อุ บั ติ เ หตุ เ ป็ น หาเงินได้ แต่รายจ่ายในชีวิตประจ�ำวันยังคง
เรื่องที่ไม่เข้าใครออกใคร อยู่ๆ คุณจะถึงคราว มีอยู่ และมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเนื่องต้องใช้ใน
เคราะห์ ตกบันได ปวดหัว ไมเกรนขึ้น อาการ การรักษาอาการเจ็บป่วยในช่วงสูงวัย หากวัน
เจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าพบหมอ แต่ไม่มี นี้คุณไม่ออมเงินไว้ส�ำหรับชีวิตยามปั้นปลาย
เงินออมส�ำรองไว้ส�ำหรับกรณีฉุกเฉินแบบนี้   บอกเลยคุณล�ำบากแน่
คุณอาจจะต้องไปกู้ยืมมาใช้จ่ายค่ารักษาจน
เห็ น แล้ ว ใช่ ไ หมคะ ว่ า การไม่ มี
เป็นหนี้พอกตามหลังก็ได้
เงิ น ออม ส่ ง ผลอะไรบ้ า งกั บ ชี วิ ต ของคุ ณ
ทีเ่ หลือก็อยูท่ ตี่ วั คุณแล้วนะ ว่าจะเริม่ ออมเงิน
ภาวะเสี่ยงที่ 3
ตัง้ แต่วนั นี้ หรือรอให้จวนวันทีล่ ำ� บากซะก่อน
มีประวัติค้างช�ำระหนี้
อย่าลืมว่าชีวิตคุณ คุณเลือกได้เอง
เพราะไม่มีเงินออมเป็นก้อนส�ำหรับ
ใช้จ่ายซื้อของชิ้นใหญ่ ท�ำให้เหล่ามนุษย์เงิน
เดื อ นนิ ย มท� ำ บั ต รเครดิ ต เพื่ อ ใช้ ผ ่ อ นช� ำ ระ
สินค้าแทน หลายคนใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จนติดเป็นนิสัย ตอบสนองความต้องการของ
ตัวเองโดยไม่ประมาณตน จนท�ำให้เกิดหนี้สิน
ก้อนโตตามมา หากสามารถผ่อนช�ำระได้ตาม
ก�ำหนดก็รอดตัวไป แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยสิ! ระวัง

สมาชิกที่ไม่ประสงค์ใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธ.ไทยพาณิชย์ฯ

ต้องแจ้งยกเลิกที่ธนาคารและสหกรณ์
สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบท่ า นใด
ที่ ป ระสงค์ จ ะยกเลิ ก การใช้ บั ต ร ATM ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
มีขั้นตอนการยกเลิกการใช้บัตร ATM เพื่อไม่ให้
ท่ า นต้ อ งช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย มรายปี เพราะบั ต ร
ATM ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เป็ น บั ต รที่ เชื่ อ มโยง
บัญชีเงินฝาก ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และ
บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ข องสมาชิ ก สหกรณ์
ซึ่ ง หากสมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบเจ้ า ของบั ต รแจ้ ง ยกเลิ ก บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ธ นาคาร แต่ ไ ม่ แ จ้ ง ยกเลิ ก
การใช้บัตร ATM ท่านต้องช�ำระค่าธรรมเนียมรายปี โดยสหกรณ์จะหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ปีละ 200 บาท ทุกปี เพื่อน�ำส่งให้กับธนาคารไทยพาณิชย์
ขั้นตอนการยกเลิกบัตร มีดังนี้
1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ แจ้งยกเลิกการใช้บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาที่ท่านรับบัตร
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์  0 2777 7777 และ
2. สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบ เมื่ อ แจ้ ง ยกเลิ ก การใช้ บั ต ร ATM ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ แ ล้ ว
ต้องแจ้งที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด หมายเลขโทรศัพท์  0 2579 7070 หรือส่งหนังสือแจ้งยกเลิก
การใช้บัตร ATM ถึงสหกรณ์ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2579 9774

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

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