ฉบับที่ 226 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562

26 กุมภาพันธ

วันสหกรณแหงชาติ

เพื่อนอมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

“พระบิดาแหงการสหกรณไทย”

รววงงศศเ เ ธธออกกรรมมหหมมนื่ นื่ พพทิ ทิ ยยาาลลงงกกรรณ
ณ 
พพรระะรราาชชววร

สหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล
สรางสังคมไทยมั่นคง

ประวัติสหกรณ์ไทย
“สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง
ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์
โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด เพื่ อบ�ำรุงตนเอง
ให้เกิดความจ�ำเริญในทางทรัพย์”

พระด�ำรัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
เมื่อพ.ศ. 2458 พระราชวรวงศ์เธอ มาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้น
กรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ์ พระบิ ด าแห่ ง การ จากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร ได้ทรง
สหกรณ์ไทย เห็นสมควรให้นำ� วิธกี ารสหกรณ์ เข้า ส่ ง เสริ ม ให้ ก ่ อ ตั้ ง สหกรณ์ แ ห่ ง แรกมี ชื่ อ ว่ า
สหกรณ์ “วั ด จั น ทร์ ไ ม่ จ� ำ กั ด สิ น ใช้ ” ที่
อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ได้ รั บ การ
จดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459
2 ประวัติสหกรณ์ไทย
ตามรูปแบบสหกรณ์ เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน
3 ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
ที่ได้รับความส�ำเร็จมาแล้วในอินเดียและพม่า
5 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลออมทรัพย์พอเพียง
ซึ่ ง ทั้ ง สองประเทศนี้ ไ ด้ ส ่ ง คนไปศึ ก ษาจาก
6 การใชับัตร ATM สหกรณ์ - กรุงไทย
ประเทศเยอรมันนี วันที่ 9 ตุลาคม 2527
8 วิธียื่นกู้ฉุกเฉินผ่าน Application
ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ก� ำ หนดให้ วั น ที่
10 ผลการด�ำเนินงาน
26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์
11 มุมนี้มีค�ำตอบ
แห่งชาติ”
12 ใครบ้างสมัครเป็นสมาชิกได้
ในระยะแรกการตัง้ สหกรณ์วดั จันทร์
14 ประกันชีวิตกลุ่มกับประกันภัยผู้ค�้ำประกัน
แตกต่างกันอย่างไร
ไม่ จ� ำ กั ด สิ น ใช้ มี ส มาชิ ก จ� ำ นวน 16 คน
15 Mr.Money
ทุนด�ำเนินงาน 3,080 บาท ซึ่งเป็นเงินจาก
16 การยกเลิกบัตร ATM สหกรณ์- ไทยพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 80 บาท และเงินทุน
จ�ำนวน 3,000 บาท ได้อาศัยเงินกู้จากแบงค์
สยามกั ม มาจล จ� ำ กั ด ซึ่ ง ก็ คื อ ธนาคาร
ที่ปรึกษา
ไทยพาณิ ช ย์ ใ นปั จ จุ บั น โดยมี ก ระทรวง
นายวิชิต สนธิวณิช
พระคลังมหาสมบัติ เป็นผู้ค�้ำประกัน และ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
เสียดอกเบีย้ ให้ธนาคารในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
คิดดอกเบีย้ จากสมาชิกในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี
กองบรรณาธิการ
ก�ำหนดให้สมาชิกส่งเงินต้นในปีแรกจ�ำนวน
นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
1,300 บาท แต่เมื่อครบก�ำหนดสมาชิกส่งคืน
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
เงินต้นได้ถึง 1,500 บาท ทั้งส่งดอกเบี้ยได้ครบ
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
ทุกราย แสดงให้เห็นว่า การน�ำวิธีการสหกรณ์
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
เข้ามาช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของชาวนาได้ผล
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ
และจากความส�ำเร็จของสหกรณ์วดั จันทร์ดงั กล่าว
นายศรุต บุญมาดี
รั ฐ บาลจึ ง ได้ คิ ด ขยายกิ จ การสหกรณ์ ไ ปยั ง

สารบัญ

กองบรรณาธิการ
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จังหวัดอื่น ๆ แต่การจัดตั้งสหกรณ์ในระยะ
แรกนั้น นอกจากจะมีข้อจ�ำกัดเรื่องเงินทุน
แล้วยังมีข้อจ�ำกัดในทางกฎหมายด้วย เพราะ
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459
ท�ำให้การจัดตั้งสหกรณ์ไม่กว้างขวางพอที่จะ
ขยายสหกรณ์ออกไป หากจะให้การจัดตั้ง
สหกรณ์ เจริ ญ ก้ า วหน้ า และมี ค วามมั่ น คง
จะต้องออกกฎหมายควบคุมให้มขี อบเขตกว้าง
ดังนัน้ ในเวลาต่อมา ทางราชการจึงได้ประกาศ
ยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ ม สมาคม
พ.ศ. 2459 แล้วประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2471 นับเป็นกฎหมายสหกรณ์
ฉบับแรก ที่ช่วยให้การจัดตั้งสหกรณ์ได้ขยาย
ออกไปอีกมาก
นับตัง้ แต่ทสี่ หกรณ์ได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ ใน
ประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน ผลการด�ำเนินงาน
ในธุรกิจต่าง ๆ ได้สร้างความเชือ่ ถือเป็นทีไ่ ว้วางใจ
ของสมาชิ ก การสหกรณ์ ใ นประเทศไทย
จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
โดยเฉพาะต่อประชาชนที่ยากจน สหกรณ์
จะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วย
แก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความส�ำคัญ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
ของทุกปี จึงเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ สมาชิก
สหกรณ์จ�ำนวนนับพันคน จะรวมตัวกัน เพื่อ
วางพานพุ่มระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 และการสัมมนา

วันที่ 2 – 3 กุมภาพั นธ์ 2562

นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
กล่าวเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2562

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้
จ�ำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2562 และการสั ม มนา โดยมี ผู ้ แ ทน
สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ�ำนวน
293 คน จากทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ
เพือ่ พิจารณางบดุล การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
กิ จ การ การพิ จ ารณาแผนงานและ
งบประมาณประจ�ำปี 2562 การสรรหา
ประธานกรรมการด� ำ เนิ น การและ
กรรมการด�ำเนินการ โดยมีผแู้ ทนสมาชิก
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และอภิปราย
ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการชุดใหม่ ชุดที่ 42 น�ำไปพิจารณา
เพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและ
ก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด
ในปี นี้ ส หกรณ์ ไ ด้ ม อบรางวั ล
ผู้แทนสมาชิกดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชู
ผู้แทนสมาชิกที่เสียสละ อุทิศตน มีใจ
บริการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญ
และก�ำลังใจให้กบั ผูแ้ ทนสมาชิกทีป่ ฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ด ้ ว ยดี เ สมอมา ให้ เ ป็ น ผู ้ แ ทน
สมาชิกต้นแบบ และเสริมสร้างให้ผแู้ ทน
สมาชิ ก มี ค วามตระหนั ก และกระตื อ
รื อ ร้ น ในการท� ำ หน้ า ที่ ก ารเป็ น ผู ้ แ ทน

นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
และนายภูดิท จันทะเรือง
เลขานุการ ด�ำเนินการประชุม

นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
มอบโล่เชิดชูเกียรติและแจ็คเก็ตสูท ให้กับ
“ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจ�ำปี 2560-2561

สมาชิ ก คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด
ได้คัดเลือกให้
นางยุพิน ชุ่มตา ผู้แทนสมาชิก
จังหวัดล�ำปาง เลขที่สมาชิก 7347
ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงาน
นายเอนก ลิ้มประเสริฐ ผู้แทน
และงบประมาณประจ�ำปี 2562
สมาชิกจังหวัดตาก เลขทีส่ มาชิก 10458
นายเกรี ย งศั ก ดิ์ คงคาช่ ว ย
ผู้แทนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่
สมาชิก 12579
นางสิริภัฐสร เวียงนาค ผู้แทน
สมาชิกจังหวัดเชียงราย เลขที่สมาชิก
2682
เป็น “ผูแ้ ทนสมาชิกดีเด่น” ประจ�ำปี ผู้แทนสมาชิกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เข้าร่วมประชุม
2560 – 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย รัตนอารี
เลขานุการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การ
บริหารงานสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ฉบับใหม่” ท�ำให้ผู้แทนสมาชิก
นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ
ทุกท่าน ทราบถึงแนวพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ฉบับใหม่ เพื่อที่สหกรณ์น�ำมา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด วิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง
ปรับใช้ในการบริหารงานสหกรณ์
“การบริหารงานสหกรณ์
ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่”
3

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 42
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้แทนสมาชิกได้มีการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการด� ำ เนิ น การ 1 คน และกรรมการด� ำ เนิ น การ แทนกรรมการชุ ด เดิ ม ที่ ห มดวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง 8 คน ในปี นี้
มีผแู้ ทนสมาชิกทีส่ นใจสมัครรับเลือกตัง้ เป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ รวมทัง้ สิน้ 17 คน ทัง้ จากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค โดยมี นายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์
ผู้แทนสมาชิก จังหวัดล�ำปาง เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 42
ล�ำดับ
1.

ชื่อ - สกุล
นายวิชิต สนธิวณิช

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 42
จ�ำนวน 8 คน ดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ - สกุล
นายภูดิท จันทะเรือง
นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
นายอนุชิต แตงอ่อน
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
นายสุภาพ ค�ำแฝง
นายชัยยันต์ ค�ำป้อ
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง

คะแนนรวม
197
194
150
134
126
124
112
99

จากผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการใหม่ทั้ง 9 คน
ดังกล่าว เมื่อรวมกับกรรมการเดิมที่ยังไม่ครบวาระอีก 6 คน รวมเป็น
คณะกรรมการ 15 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 42 ประจ�ำปี 2562
1. นายวิชิต สนธิวณิช
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
2. นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
เหรัญญิก
6. นายอนุชิต แตงอ่อน
ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการ
8. นายณรงค์ มหรรณพ
กรรมการ
9. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
กรรมการ
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10. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
กรรมการ
11. นายชัยยันต์ ค�ำป้อ
กรรมการ
12. นายสุภาพ ค�ำแฝง
กรรมการ
13. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ
14. นายภูดิท จันทะเรือง
เลขานุการ
15. นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 42 ได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยจัดแบ่งเป็นคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ จ�ำนวน 3 คณะ ดังนี้
คณะกรรมการอ�ำนวยการ
1. นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�ำนวยการ
2. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ
3. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
กรรมการ
4. นายชัยยันต์ ค�ำป้อ
กรรมการ
5. นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ กรรมการ
6. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการเงินกู้
1. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้
2. นายอนุชิต แตงอ่อน
ประธานคณะกรรมการเงินกู้
3. นายณรงค์ มหรรณพ
กรรมการ
4. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการ
6. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2. นายณรงค์ มหรรณพ
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการ
4. นายสุภาพ ค�ำแฝง
กรรมการ
5. นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการ
6. นายอนุชิต แตงอ่อน
กรรมการและเลขานุการ

บัญชีออมทรัพย์ชวี ต
ิ พอเพี ยง
บัญชีส�ำหรับนักออมตัวยง ลด – ละ – เลิก เพื่ อชีวต
ิ พอเพี ยง
การเปิดบัญชีออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง เป็นการน�ำแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ในเรื่องการใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
ด้วยการ ลด - ละ - เลิกค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ต่าง ๆ ดังนี้
ลดโลกร้อน ได้แก่ การประหยัดค่าไฟ ค่าน�้ำ ค่ารถโดยสาร
ละอบายมุข ได้แก่ การประหยัดค่าบุหรี่ สุรา หวย
เลิกตามกระแสนิยม ได้แก่ การประหยัดค่าเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์
ลดน�้ำหนักรักสุขภาพ ได้แก่ การประหยัดค่าขนมทานเล่น
ค่างานเลี้ยงสังสรรค์
เงื่อนไขการเปิดบัญชี
เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 100 บาท
ฝากโดยหักจากเงินเดือนเท่านั้น เพิ่มหรือลดจ�ำนวนเงินฝาก
รายเดือนได้ ทัง้ นีจ้ ำ� นวนเงินฝากอยูร่ ะหว่างเดือนละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน
10,000 บาท
สมาชิกสมทบที่สามารถหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายให้แก่
สหกรณ์ได้ สามารถเปิดบัญชีได้
สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามารถ
เปิดบัญชีได้ โดยหักเงินฝากรายเดือนจากสมาชิก
การถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่
ได้อีก 1 ครั้ง
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศสหกรณ์ (ปัจจุบนั 4.00 %) เพียงตัง้ ใจ
ในการออมเงินเดือนละเล็กละน้อย โดยลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็น เปลี่ยนมา
เป็นเงินออม อนาคตก็จะมีเงินก้อนเก็บโดยไม่รู้ตัว
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขอแสดงความยินดีกับ
สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ได้รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ซึ่งทางสหกรณ์ท�ำการสุ่มรายชื่อแบบอัตโนมัติ หาผู้โชคดี ในวันประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 และสหกรณ์
จะมอบโชคแบบนี้ ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่สมาชิกที่ฝากรายเดือนครบ 6 เดือน
ครัง้ ละ 50,000 บาท ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี และวันก่อตัง้ สหกรณ์
วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี (รวม 100,000 บาท) ส�ำหรับท่านใดที่ยัง
ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง สามารถมาเปิดบัญชีได้ที่สหกรณ์ หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com
หัวข้อ 7.4
รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท จ�ำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 1 เลขสมาชิก
ชื่อ - สกุล
1
2079
คุณธัญวรัตน์ แตงผึ้ง

จ�ำนวนเงิน (บาท)
10,000.00

รางวัลที่ 2 เงินฝาก 5,000 บาท จ�ำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 2 เลขสมาชิก
ชื่อ - สกุล
จ�ำนวนเงิน (บาท)
1
9847
คุณพรชัย บุญเชิด
5,000.00
2
513993 คุณกนกวรรณ ศิริสุขไพบูลย์
5,000.00

รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 บาท จ�ำนวน 30 รางวัล
รางวัลที่ 3 เลขสมาชิก
1
15108
2
17707
3
509644
4
13908
5
520364
6
500560
7
5861
8
18356
9
503238
10
14288
11
18987
12
519222
13
3574
14
1877
15
18313
16
516489
17
9412
18
15881
19
15626
20
18829
21
513306
22
3747
23
15524
24
500102
25
506017
26
506893
27
9272
28
14032
29
506677
30
5624

ชื่อ - สกุล
จ�ำนวนเงิน (บาท)
คุณปัญญา รักธรรม
1,000.00
คุณระวิพรรณ จินดาดวง
1,000.00
คุณปวีณา ค�ำวันสา
1,000.00
คุณวีรวัฒน์ ศิวะบวร
1,000.00
คุณปภัสสร ชั้นบุญใส
1,000.00
คุณสุเมณีย์ งามสอาด
1,000.00
คุณสันติ แก้วกัญญา
1,000.00
คุณวัชราภรณ์ ข่ายค�ำ
1,000.00
คุณวนิดา รุ่งราษี
1,000.00
คุณสมมาส พิกุลทอง
1,000.00
คุณมานุสา มีมุข
1,000.00
คุณธีรัตม์ เบาสันเทียะ
1,000.00
คุณอนันตศักดิ์ รุณทอง
1,000.00
คุณเทพนิมิตร สาธุสิทธิ์
1,000.00
คุณอธิวรรธน์ บุญฤทธิ์
1,000.00
คุณพรพรรณ อภิโช
1,000.00
คุณกนกรักษ์ ไกรสมจิตร
1,000.00
คุณบุปผาชาติ อวนศรี
1,000.00
คุณพงษ์ทรัพย์ มุ่งทองสิน
1,000.00
คุณอรุณี ภู่สุดแสวง
1,000.00
คุณเขมิกา ธรรมริยา
1,000.00
คุณโกมล แพรกทอง
1,000.00
คุณเฉลิมชาติ มณีสุธรรม
1,000.00
คุณพิมพ์นภา ปะทะนมปีย์
1,000.00
คุณภัทร์สินี วงศ์ศรีแก้ว
1,000.00
คุณอุไรรัตน์ พันธ์วงศ์
1,000.00
คุณสุคนธ์ ชูสุวรรณ
1,000.00
คุณศิริทัศน์ ภูวดลทัศไนย
1,000.00
คุณนฤมล ค�ำแดง
1,000.00
คุณปราณี เสนาธรรม
1,000.00
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บริการฝาก - ถอน - โอน เงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายนิ้ว
วันนีไ้ ม่เพียงแค่โอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยได้เท่านัน้ ยังสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย
เพื่อฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์ได้ง่ายๆ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน) ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ฝาก - ถอน - โอน ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย
ATM โอนเงินออนไลน์
สหกรณ์ - กรุงไทย

โอน - ถอน

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย
ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จะต้องเปิดบัญชีและท�ำบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย
		 สาขาใกล้บ้าน
ส�ำหรับผู้ที่มีบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถใช้บัญชีและบัตร ATM เดิมได้ โดยไม่ต้อง
		 เปิดบัญชีใหม่
ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ถ่ายส�ำเนาหน้าสมุดบัญชี
และส�ำเนาบัตรประชาชน

เขียนแบบฟอร์มสมัครขอใช้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.025798899.com หัวข้อ 3.2

ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์
(ใช้บริการได้ ภายใน 3 วันท�ำการ)

เงื่อนไขการใช้บริการมีดังนี้
1. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย ได้สูงสุดวันละ
200,000 บาท (ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ครั้งละ 8 บาท ทั่วประเทศ สมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)
2. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ฝากเข้ามายังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์
ได้สูงสุด วันละ 200,000 บาท (สมาชิกไม่เสียค่าธรรมเนียม สหกรณ์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)
3. สมาชิกเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการรักษาบัตร ATM รายปีเอง
4. วงเงินการถอนผ่านบัตร ATM ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ATM ที่สมาชิกเลือกท�ำดังนี้
บัตรคลาสสิค
ถอนได้ไม่เกิน
50,000 บาท
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บัตรคลาสสิค
ถอนได้ไม่เกิน
150,000 บาท

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์

1. สอดบัตรและใส่รหัสลับ

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

5. เลือก “ฝากเงินฝาก”

6. ระบุจำ� นวนเงินทีต่ อ้ งการโอน

7. รอระบบโอนเงิน

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน
และรับสลิป

**** สมาชิกที่โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยไปยังบัญชีของสหกรณ์ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
รายการโอนเงิน รายการละ 8 บาท (สหกรณ์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์เพื่อฝากเข้าไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย

1. สอดบัตรและใส่รหัสลับ

5. เลือก “รับเงินฝาก”

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

6. ระบุจำ� นวนเงินทีต่ อ้ งการโอน
**** สมาชิกที่โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ไปยังบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการโอนเงิน รายการละ
8 บาท (สมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)

หมายเหตุ : เมื่อเสร็จขั้นตอนในการโอนเงินแล้ว ตู้จะแจ้งว่า “รายการของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว” หมายถึง ท่านได้ท�ำ
รายการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ไปยังบัญชี ธ.กรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านจะไม่ได้รับเงินสดจากตู้ ATM ทันที
หลังจากนั้นให้ท่านท�ำการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย หรือถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยอีกครั้งหนึ่ง

สรุปขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
1. โอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย		
บัญชีสหกรณ์
2. โอนเงินจากบัญชีสหกรณ์
บัญชีธนาคารกรุงไทย

กดเมนู
กดเมนู

ฝากเงินฝาก
รับเงินฝาก
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กู้

ฉุกเฉินง่ายๆ

กู้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
เงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้พัฒนาการให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ผ่าน Application บนมือถือ เพื่อให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานทุกที่ทุกเวลา
การกู้ฉุกเฉินผ่าน Application Forest CO-OP 4.0 บนมือถือมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
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ผ่าน Application

สมาชิกที่ติดตั้ง App ไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่ ยั ง ไม่ เ คยยื่ น แบบฟอร์ ม ค� ำ ขอกู ้ ฉุ ก เฉิ น
และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์
อัตโนมัติต่อสหกรณ์ จะไม่สามารถกู้ฉุกเฉิน
ผ่าน App ได้ ต้องด�ำเนินการ ดังนี้
สมาชิ ก ดาวน์ โ หลดเอกสารได้ ที่
www.025798899.com หัวข้อ 2.1 แนบสลิป
เงินเดือนปัจจุบัน จ�ำนวน 1 ชุด
สมาชิกสมทบ ดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 2.2 แนบ
สลิปเงินเดือนปัจจุบัน จ�ำนวน 1 ชุด
เมื่ อ กรอกรายละเอี ย ดเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ ง มาที่ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด ตู ้ ป .ณ.169 ปณศ.จตุ จั ก ร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (รอรับ SMS ยืนยันการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินผ่าน APP)
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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
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
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

31 มกราคม 2562
13,273
19,107
17,665,262,194.82
298,769,850.83
2,277,168,011.25
0.00
154,614,742.05
138,211,518.86
6,886,586,448.42
480,493,492.33
959,101,380.96
26,846,469.75
58,832,032.00
1,542,268.75
1,447,277,748.00
3,315,000.00
0.00
47,655,948.72
4,817,306,656.44
6,173,532.94
61,176,484.44
190,609.08
9,642,633,562.06
607,000,000.00
6,151,630,443.84
592,896,479.32
3,951,288,616.80
1,072,759,005.65
340,367,819.60
190,579,543.27
3,738,979.20
2,816,936,879.27
236,283,098.63
2,454,316,398.13
80,361,882.77
45,975,499.74
13,943,634.88
21,802,144.07
31,320,460.00
8,022,628,632.76
6,602,580,640.00

ทุนส�ำรอง

584,375,883.26

ทุนสะสม

142,892,536.15
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ก�ำไรสุทธิ (รอการจัดสรร)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

480,947,076.55
179,064,400.88
32,768,095.92
54,130,073.84
47,215,934.23
3,994,734.57
2,504,456.07
341,263.97
73,685.00
21,361,977.92
16,710,304.54
4,651,673.38
32,768,095.92

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
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2

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

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตาม
พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 1 (0.00 % 12 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 2 (0.00 % 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

4.95
ร้อยละ/ปี
3.50
4.50
5.55

มุมนี้มีค�ำตอบ
โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

เมื่ อ สมาชิ ก หรื อ สมาชิ ก สมทบถึ ง แก่ ก รรม ทายาทของผู ้ ถึ ง แก่ ก รรม
สามารถยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการช่วยเหลืองานศพสมาชิก และยื่นขอเอกสาร
ขอรับสวัสดิการช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ มายังสหกรณ์ ได้หลายช่องทาง เช่น
ทางไปรษณีย์ ทาง Line@ สอ.ปม.
(@forestcoop) วารสารฉบั บ นี้
สหกรณ์จงึ ได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ มา
เพื่ อ ให้ ท ายาทและผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
ให้ ผู ้ แ ทนสมาชิ ก หรื อ ทายาทของสมาชิ ก ยื่ น ขอรั บ
สวัสดิการช่วยเหลืองานศพสมาชิกภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
สมาชิกถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
จ�ำนวน 3,000 บาท
เอกสารประกอบมีดังนี้
1. แบบค� ำ ขอรั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ งานศพ
สมาชิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com
หัวข้อ 4.13 จ�ำนวน 1 ชุด
2. ส�ำเนาใบมรณะบัตร จ�ำนวน 1 ชุด
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวสมาชิกผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 1 ชุด
4. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูข้ อรับทุน จ�ำนวน 1 ชุด
5. ส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุน จ�ำนวน 1 ชุด
6. ส�ำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสของสมาชิกที่เสีย
ชีวิตเป็นผู้ขอรับทุน) จ�ำนวน 1 ชุด
7. ส� ำ เนาหน้ า สมุ ด บั ญ ชี ธ นาคาร (กรุ ง ไทย หรื อ
ไทยพาณิชย์) กรณีผู้ขอรับสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์
จ�ำนวน 1 ชุด

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
ให้ ผู ้ แ ทนสมาชิ ก หรื อ ทายาทของสมาชิ ก ยื่ น ขอรั บ
สวัสดิการช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่
วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพ
สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 1,500 บาท
เอกสารประกอบมีดังนี้
1. แบบค�ำขอรับเงินสวัสดิการดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.025798899.com หัวข้อ 5.1 จ�ำนวน 1 ชุด
2. ส�ำเนาใบมรณะบัตร จ�ำนวน 1 ชุด
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสมทบผูเ้ สียชีวติ จ�ำนวน 1 ชุด
4. ส�ำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบผูเ้ สียชีวติ จ�ำนวน 1 ชุด
5. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวผู้ขอรับสวัสดิการ จ�ำนวน 1 ชุด
6. ส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับสวัสดิการ จ�ำนวน 1 ชุด
7. ส�ำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ขอรับสวัสดิการเป็น
คู่สมรสของสมาชิกสมทบที่เสียชีวิต) จ�ำนวน 1 ชุด
8. ส� ำ เนาหน้ า สมุ ด บั ญ ชี ธ นาคาร (กรุ ง ไทย หรื อ
ไทยพาณิชย์) กรณีผู้ขอรับสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์
จ�ำนวน 1 ชุด

การยื่นขอรับเงินสินไหมทดแทน
1. กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย เอกสารประกอบ ดังนี้
ส�ำเนาใบมรณะบัตร จ�ำนวน 2 ชุด
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 2 ชุด
ส�ำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” จ�ำนวน 2 ชุด
หนังสือรับรองการตาย กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล จ�ำนวน 2 ชุด
หนังสือแจ้งการตาย กรณีเสียชีวิตที่บ้าน จ�ำนวน 2 ชุด
ส�ำเนาบัตรข้าราชการ และส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใหญ่บ้าน
		 ก�ำนัน หรือนายอ�ำเภอ กรณีเสียชีวิตที่บ้าน จ�ำนวน 2 ชุด
หมายเหตุ : เซ็นต์ส�ำเนาถูกต้องทุกฉบับ (เอกสาร 2 ชุดนี้ ส�ำหรับส่งบริษัท
ประกัน)

2. กรณี ทุ พ พลภาพสิ้ น เชิ ง ถาวร และสู ญ เสี ย อวั ย วะ
ให้ติดต่อที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด โทร.02 579 7070
3. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เอกสารประกอบ ดังนี้
ส�ำเนาใบมรณะบัตร จ�ำนวน 2 ชุด
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 2 ชุด
ส�ำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” จ�ำนวน 2 ชุด
บันทึกประจ�ำวันต�ำรวจ จ�ำนวน 2 ชุด
รายงานการชันสูตรพลิกศพ จ�ำนวน 2 ชุด
หมายเหตุ : เซ็นต์สำ� เนาถูกต้องทุกฉบับ (เอกสาร 2 ชุดนี้ ส�ำหรับ
ส่งบริษัทประกัน)
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สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกไปแล้ว
ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ ต้องท�ำอย่างไร!!
มีหลายท่านทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่อยากจะกลับเข้ามา
เป็นสมาชิกใหม่ต้องด�ำเนินการอย่างไร
ใครบ้างสมัครเป็นสมาชิก - สมาชิกสมทบได้
สมาชิก
ข้าราชการ – ลูกจ้างประจ�ำ หรือข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจ�ำที่เกษียณอายุราชการ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
		 สิ่งแวดล้อม
ส�ำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 		
กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื 		
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
		
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		

กรมทรัพยากรน�้ำ
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ผู ้ เ คยเป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ผู ้ โ อนสมาชิ ก ภาพมาจากสหกรณ์ อื่ น
(โดยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ�ำ
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

สมาชิกสมทบ
เป็นพนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน,ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน, พนักงานจ้าง
เหมาบริการ หรือต�ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ทีป่ ฏิบตั งิ านในท�ำนองเดียวกันของส่วนราชการ
ในสั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากร-ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
บุคคลในครอบครัวของสมาชิก ได้แก่
บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของสมาชิก และ
บิดา มารดาของคู่สมรสของสมาชิก

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิก

Prayard@gmail.com

การสมัครสมาชิก ครั้งที่ 2
ให้กรอกแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com
หัวข้อที่ 1.1 และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หัวข้อที่ 1.3) และ
ให้แนบหลักฐาน ดังนี้
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1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 3 ฉบับ
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3. ภาพถ่าย 1 นิ้ว
ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (สหกรณ์จะหัก ณ ที่จ่าย
จากเงินได้รายเดือนของผู้สมัคร) และส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิกสมทบ
		 ค�ำขอใช้บริการ บัตรสหกรณ์
ATM ธนาคารกรุงไทย
		 ค�ำขอใช้บริการ บัตร ATM
Click CO-OP Card
4. วิ ธี ก ารช� ำ ระค่ า หุ ้ น และ
ค่าธรรมเนียม
		 ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1,000 บาท หนึ่งพันบาทถ้วน
		 ค่ า หุ ้ น แรกเข้ า (ขั้ น ต�่ ำ )
100 บาท
		 เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 100 บาท
		 ค่าธรรมเนียมบัตร ATM
100 บาทส�ำหรับค่าหุ้นและการเปิด
บัญชีออมทรัพย์ สามารถช�ำระมากกว่า
100 บาท ได้ตามความประสงค์ของ
ผู้สมัคร
		 สมัครด้วยตนเอง : ช�ำระ
เป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ เวลา
(08.30 น. - 15.30 น.)
		 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ :
จะต้ อ งช� ำ ระเงิ น ผ่ า นเคาน์ เ ตอร์
ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์,
ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต
โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับช�ำระ
เงิ น Payment ดาวน์ โ หลดได้ ที่
www.025798899.com หัวข้อที่ 7.1
		 เมือ่ ช�ำระเงินแล้ว ให้แนบ
ส� ำ เนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จาก
ธนาคาร ส่ ง ไปรษณี ย ์ ม าพร้ อ มกั บ
ชุดใบสมัครสมาชิกสมทบ ที่ สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตู้ ป.ณ. 169
ปณศ.จตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม. 10900

Prayard@gmail.com

การสมัครสมาชิกสมทบครั้งที่ 2
1. กรอกแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่ www.025798899.com หัวข้อที่ 1.2 และ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หัวข้อที่ 1.4) และมี
ผู้รับรอง คือ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์
2 คน และให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครเป็นผูร้ บั รอง
2. เอกสารประกอบใบสมัครสมาชิกสมทบ
มีดังนี้ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 3 ฉบับ,

ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ, สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
1 ชุด, รูปถ่าย 1 นิ้ว, หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
3. เอกสารเพิ่มเติม
		 หนั ง สื อ ยิ น ยอมหั ก เงิ น เดื อ น หรื อ
ค่าจ้างหรือเงินบ�ำนาญ หรือเงินอื่นใด (เฉพาะผู้ที่
ต้องการส่งค่าหุ้นรายเดือน และกู้เงิน)
		 ค� ำ ขอเอาประกั น ชี วิ ต กลุ ่ ม (กรณี ต ้ อ ง
การกู้เงินสหกรณ์ หรือท�ำประกันโดยความสมัครใจ)

หมายเหตุ: สมาชิกสมทบ
ทีล่ าออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ
มาแล้ว 2 ครั้ง จะสมัครเข้ามา
เป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้
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ประกันชีวิตกลุ่มและประกันภัยผู้ค้�ำประกัน
			 แตกต่างกันอย่างไร?

สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ และประสงค์
จะยื่นขอกู้เงินสามัญกับสหกรณ์มีความสงสัยสอบถามมายัง
สหกรณ์วา่ ท�ำไมจะต้องท�ำประกันถึง 2 ประเภท และประกัน
แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร ความคุ้มครอง
เหมือนกันหรือไม่ ดังนั้น จึงขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิก
สมทบที่เป็นพนักงานราชการได้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการประกันชีวิตกลุ่ม และประกันภัยผู้ค�้ำประกัน ดังนี้
ประกันชีวิตกลุ่ม บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
สหกรณ์ ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง ความมั่ น คงในชี วิ ต ของ
ครอบครัวสมาชิกสมทบ จึงได้จัดให้มีโครงการประกันชีวิต
กลุ่ม ซึ่งหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดท�ำให้สมาชิกสมทบต้องเสีย
ชีวิต ก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องภาระหนี้สินที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ ซึ่งมี
บริษัท กรุงไทย- แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้รับประกันให้กับสมาชิกสมทบ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกัน ดังนี้
รายละเอียดอัตราเบี้ยประกันและวงเงินคุ้มครอง
รายละเอียดอัตราเบี้ยประกันและวงเงินคุ้มครอง

อัตรา
เบี้ยประกัน
(บาท)
270
470

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตทั่วไป
(บาท)
500,000
800,000

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตอุบัติเหตุ
(บาท)
1,000,000
1,600,000

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ส�ำหรับสมาชิกสมทบ
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงประกันชีวิตสูงสุดในอัตราเบี้ย
ประกัน 470 บาท/เดือน วงเงินคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยเสียชีวิต
800,000 บาท เสียชีวิตอุบัติเหตุ 1,600,000 บาท
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ประกันภัยผู้ค้�ำประกัน (บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จ�ำกัด มหาชน)
การท�ำประกันภัยผู้ค�้ำประกัน เป็นโครงการประกัน
ภัยส�ำหรับสมาชิกสมทบ ที่ประสงค์จะยื่นขอกู้เงินสามัญกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระผูค้ ำ�้
ประกันกรณีทสี่ มาชิกสมทบผิดนัดช�ำระหนีด้ ว้ ยเหตุใด ๆ ก็ตาม
ซึง่ ประกันภัยผูค้ ำ�้ ประกันจะต้องท�ำควบคูก่ บั ประกันชีวติ กลุม่
การจ่ายเบี้ยประกันภัยผู้ค�้ำประกัน ผู้กู้เป็นผู้ช�ำระ
ค่าเบี้ยประกัน เมื่อผู้กู้ยื่นกู้สามัญและก่อนได้รับอนุมัติเงินกู้
สหกรณ์จะหักค่าเบี้ยประกันจากยอดกู้ก่อนที่จะโอนเข้าบัญชี
เงิ น ฝากของสมาชิ ก ตามจ� ำ นวนเงิ น กู ้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
เช่นกู้ 100,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 600.27 บาท ปีถัดไป
ค่าเบี้ยประกันจะคิดจากยอดหนี้คงเหลือ โดยสหกรณ์จะหัก
ค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค�้ำประกัน จากบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
ปีละ 1 ครั้งจนกว่าจะหมดหนี้
ความคุ้มครอง บริษัทตกลงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ในนามของผู้เอาประกันให้กับผู้ให้กู้ เมื่อผู้กู้ผิดนัดช�ำระหนี้
ตั้งแต่ 2 งวด ติดต่อกันตามสัญญาค�้ำประกันที่ตกลงกันไว้ (ไม่
รวมดอกเบี้ย) และผู้กู้ได้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด แล้วเท่านั้น เมื่อบริษัทได้
จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ช�ำระหนีแ้ ทนผูก้ ทู้ ผี่ ดิ นัดช�ำระหนีต้ อ่
สหกรณ์แล้ว บริษทั จะด�ำเนินการฟ้องร้องด�ำเนินคดีเพือ่ บังคับ
ช�ำระเงินค่าสินไหมทดแทนกับผู้กู้ที่ผิดนัดช�ำระหนี้
ดังนั้น เมื่อสมาชิกสมทบมีเหตุที่ต้องผิดนัดช�ำระหนี้
ต่อสหกรณ์ ให้รีบประสานงานเพื่อขอช�ำระหนี้ที่ค้างช�ำระให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อไม่ให้มีผลในการฟ้องร้องด�ำเนินคดีเพื่อ
บังคับช�ำระหนี้ดังกล่าว

MR.Money
แนวทางการออมเงินส�ำหรับคนยุคใหม่
เก็บยังไงให้มใี ช้ ไม่เดือดร้อน จัดสรรบัญชีการออมเงิน
ของคุณตั้งแต่วันนี้ จะได้อุ่นใจ ไม่ต้องกังวลยามมี
เรือ่ งฉุกเฉิน เงินเดือนออก มีรายรับเข้ามาแต่ละที
คนเราก็มกั จะมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปล่อยให้เงินนัน้
ออกจากกระเป๋าไปซะนี่ ทัง้ ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็น และ
ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ควบคุมกิเลสของตัวเองไม่ได้
ไหนจะเลี้ยงข้าวเพื่อน เลี้ยงหนังสาว ค่าน�้ำค่าไฟ
ค่าเติมน�ำ้ มัน อีกสารพัดทีจ่ ะต้องจ่าย ค่ากินค่าอยู่
ในชีวติ ประจ�ำวันอีก แต่ตอ้ งอย่าลืมว่าวันนึงเราจะ
ต้องอยู่ในจุดที่ไม่ได้ท�ำงาน อาจจะไม่ได้มีรายรับ
เข้ามามากเท่ากับที่มีอยู่ทุกวันนี้ ดังนั้น เราจึง
ควรเริ่มออมเงินเอาไว้ใช้ส�ำหรับอนาคต ทั้งเรื่องที่
วางแผนไว้แล้วและเรื่องที่ไม่ได้วางแผนไว้ จึงต้อง
เก็บเงินเอาไว้ส�ำรองด้วย แต่การเก็บเงินออมที่ว่า
ควรจะมีอะไรบ้าง ในบทความนี้ ESTOPOLIS
มี 6 บัญชีเงินออม ที่จะช่วยให้เรามีความพร้อม
ทางการเงินมาฝาก

It’s not about the money
แต่การออมเงินก็เป็นเรื่องที่ดี
ไม่ใช่หรอ?
แม้จะมีคำ� พูดว่าเงินทองเป็นของนอกกาย
แต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า “เงิน” ก�ำลังจะขึ้นมา
เป็นปัจจัยที่ 1 ในการใช้ชีวิตของคนเรา ดังนั้น
สิ่งแรกที่ควรท�ำเวลามีรายได้เข้ามาก็คือ แบ่งเงิน
เอาไว้ส�ำหรับการออมเงินอย่างน้อย 30 % ของ
รายรับ จากนัน้ จะจัดสรรปันส่วนเงินก้อนนีอ้ ย่างไร
ไปดู 6 ข้อ การเก็บเงินออมที่เราเอามาแนะน�ำ
กันเลย
1. บัญชีเงินออมส�ำหรับระยะสั้น
ส�ำหรับการออมเงินในระยะสั้น คือ
การแยกเงินเอาไว้ในบัญชีเงินออมส�ำหรับการใช้จา่ ย
ในช่วงเวลาอันใกล้ ทั้งที่เรารู้อยู่แล้ว หรืออาจจะ
ยังไม่รู้ ข้อดีคือ เวลาที่เราอยากได้อะไร อยากซื้อ
อะไร หรือมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงิน
จ�ำนวนไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ควรจะเก็บเงิน
ส่วนนี้เอาไว้ เผื่อเดือนไหนส่วนที่จะใช้หยิบจับ
ใช้สอยไม่พอก็ยังเอาตรงนี้ไปเติมได้อีก

ออมเงินแบบคนยุคใหม่
มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อน

ขอบคุณข้อมูล www.estopolis.com

2. บัญชีเงินออมส�ำหรับระยะกลาง
การออมเงินในระยะกลาง ก็คอื การเก็บ
เงินก้อนๆหนึ่งส�ำหรับเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตอัน
ใกล้ ที่เราอาจจะมีการวางแผนเอาไว้ เช่น อยาก
จะซื้อคอนโด จองหรือดาวน์คอนโด ดาวน์รถ
ซื้อของมาตกแต่งห้อง ตกแต่งคอนโด ซื้อคอมพิ ว เตอร์ เปลี่ ย นมื อ ถื อ ใหม่ หรื อ บางคนที่ มี
โครงการจะแต่งงาน ไปเที่ยวต่างประเทศ หรือ
วันหนึง่ เราอาจจะอยากเปิดธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง
ก็เงินก้อนนีแ้ หละ ทีจ่ ะช่วยเราได้เมือ่ จ�ำเป็นต้องใช้
หรือจะเรียกว่าเป็นบัญชีเงินออมเพื่อนท�ำความ
ฝันให้เป็นจริงก็ได้ โดยไม่ต้องเป็นหนี้บัตรเครดิต
หรือไปหยิบยืมคนอื่น
3. บัญชีเงินออมส�ำหรับระยะยาว
ส� ำ หรั บ บั ญ ชี เ งิ น ออมในระยะยาวนี้
เป็นบัญชีที่ต้องใช้ความมีวินัยในตัวเองสูงมากๆ
เพราะเราจะต้องสัญญากับตัวเองเอาไว้เลยว่า ไม่วา่
อย่างไรก็จะไม่ถอนเงินจากบัญชีนี้ออกมาใช้โดย
เด็ดขาด เพราะเป็นการออมเงินเพื่ออนาคตของ
เราในวันข้างหน้า เป็นเงินที่เราจะเอาออกมาใช้
ในอนาคตเท่านั้น ดังนั้นเราควรจะแบ่งส่วนของ
เงินออมที่เท่ากันในทุกเดือน หรืออาจะมีเพิ่มเติม
บ้างก็ได้ หากเดือนไหนมีรายรับเข้ามามาก เมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปนานๆ จนเราเกษียณจากวัย
ท�ำงานไปแล้ว เราก็จะเห็นว่าเงินที่เราเก็บหอม
รอมริบด้วยความมีวินัยก้อนนี้นี่แหละ ที่จะช่วย
สร้างความสุขในวัยชราให้เราได้ ไม่ต้องเป็นภาระ
กับคนอื่นด้วย
4. บัญชีเงินออมส�ำหรับกรณีฉุกเฉิน
เงินก้อนที่ 4 นี้เป็นการแบ่งเงินออม
เพื่อเก็บในบัญชีเงินออมฉุกเฉิน เพราะชีวิตของ
เราอาจเจอเรือ่ งไม่คาดฝันได้ตลอดเวลา ไม่มใี ครรู้
ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่ว่า
จะเป็นอุบตั เิ หตุ การเจ็บไข้ได้ปว่ ย ธุรกรรมเร่งด่วน
ต่างๆ หรือแม้แต่การตกงานแบบสายฟ้าแลบ
เรื่องเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ก็ต้อง
ไม่ประมาทเช่นกัน ดังนั้นเราจึงควรส�ำรองเงิน
ส�ำหรับส่วนนี้เก็บเอาไว้ อย่างน้อยควรจะเก็บ
สะสมให้ได้ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ใน
แต่ละเดือน หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆ อย่าง
น้อยเราก็มีเงินก้อนนี้เอาไว้ใช้จ่ายได้ก่อน
5. บัญชีเงินออมส�ำหรับการลงทุน
มาถึงการเก็บเงินไว้เพือ่ การลงทุน โดย

เฉพาะส�ำหรับคนรุ่นใหม่ เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะ
รู้จักการลงทุนในด้านต่าง ๆ ทั้งการลงทุนในหุ้น
ทองค�ำ กองทุน หรือวิธีการอื่น ๆ อีกมากมาย
รวมไปถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยการ
แบ่งบัญชีเงินออมในข้อนี้ก็มีเงื่อนไขคล้าย ๆ กัน
กับการเก็บเงินในบัญชีเงินออมระยะยาว คือเรา
ต้องมีวินัยในการเก็บเงินก้อนนี้เพื่อให้มันงอกเงย
ท�ำผลก�ำไรให้กับเรา โดยการเลือกลงทุนในหน่วย
ลงทุนต่าง ๆ ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน ดีไม่ดี
หากเราเป็นคนที่มีหลักการในการลงทุนที่ดี อาจ
จะเป็นการสร้างรายได้ให้เราอีกทางหนึ่งก็ได้
6. บัญชีเงินออมส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน
มาถึงบัญชีสุดท้ายก็คือบัญชีเงินออม
ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน ที่ต้องบอกว่าเป็นบัญชี
เงินออม ก็เพราะอยากให้ทุกคนคิดว่าเงินที่อยู่ใน
บัญชีนี้ก็เป็นการเก็บเงินอีกก้อนหนึ่งเช่นกัน หาก
ไม่ได้มีความจ�ำเป็นที่จะต้องจ่าย ก็ไม่ต้องใช้จน
หมดบัญชีก็ได้ เหลือติดก้นบุ๊คแบงก์ไว้บ้างก็ไม่
เสียหายอะไร ถ้าเราเหลือเงินสะสมเอาไว้ในบัญชีนี้
ทุกเดือน ๆ นาน ๆ เข้าเราก็มีมีเงินที่สามารถเอา
ไว้จบั จ่ายใช้สอยได้อยากสบายใจ ไม่ตอ้ งกระเบียด
กระเสียรไปเอาเงินเก็บก้อนอื่น ๆ มาใช้ แม้ว่าจะ
หยิบยืมมาชั่วคราวก็ตาม เพียงเท่านี้เราก็จะเริ่มรู้
ลิมิตในการใช้เงิน และการเก็บเงินในแต่ละเดือน
ของเราแล้ว
การแบ่งเงินออมเอาไว้ในบัญชีเงินออม
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นวิธีการที่อยากจะ
แนะน�ำให้ทกุ คนท�ำตาม โดยไม่ได้บงั คับว่าจะต้อง
เก็บเดือนละเท่าไหร่ อันไหนเยอะหรือน้อยอย่างไร
เพราะแต่ละคนคงจะประมาณการความจ�ำเป็นที่
จะต้องใช้เงินของตัวเองในแต่ละเดือนอยูแ่ ล้ว ทาง
ที่ดีควรจะมีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย หาก
อะไรที่ไม่จ�ำเป็นก็อาจจะอดทนเอาไว้ หากมีเงิน
เก็บระยะสัน้ จ�ำนวนหนึง่ แล้วยังรูส้ กึ ว่าอยากได้จะ
ซือ้ ตอนนัน้ ก็ยงั ไม่สาย แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื อยากให้
ทุกคนรู้จักการ “เก็บเงินไว้ก่อน ค่อยเอาส่วนที่
เหลือไปใช้” ไม่ใช่ใช้กอ่ นแล้วเหลือเท่าไหร่คอ่ ยเก็บ
อันนี้เป็นความคิดที่ผิดมาก ยิ่งเราเป็นคนรุ่นใหม่
ควรมีการวางแผนเรื่องอนาคตของตัวเอง และ
ต้องมีวินัยในตัวเองด้วยเพื่อความมั่นคงในชีวิต
ลองค่อยๆแบ่งเงินเดือนหรือรายรับของคุณเป็น
6 ส่วน ตามที่บอกดู วันไหนที่เราเริ่มเห็นเงินเก็บ
ของเราเป็นกอบเป็นก�ำขึ้นมา วันนั้นล่ะเราก็จะ
รู้สึกภูมิใจ และอุ่นใจ ใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องกังวล
เรื่องเสถียรภาพทางการเงินเลย
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สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ ่ มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
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ุ ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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