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เพื่อนอมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 

“พระบิดาแหงการสหกรณไทย”

 พระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ 

วันสหกรณแหงชาติ
26 กุมภาพันธ

 พระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ 

สหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล 
สรางสังคมไทยมั่นคง
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ประวัติสหกรณ์ไทย

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลออมทรัพย์พอเพียง

การใชับัตร ATM สหกรณ์ - กรุงไทย

วิธียื่นกู้ฉุกเฉินผ่าน Application 

ผลการด�าเนินงาน

มุมนี้มีค�าตอบ

ใครบ้างสมัครเป็นสมาชิกได้

ประกันชีวิตกลุ่มกับประกันภัยผู้ค�้าประกัน
แตกต่างกันอย่างไร

Mr.Money

การยกเลิกบตัร ATM สหกรณ์- ไทยพาณชิย์

ประวัติสหกรณ์ไทย
“สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง 

ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน  
โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์ 

โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด เพ่ือบ�ารุงตนเอง 
ให้เกิดความจ�าเริญในทางทรัพย์”

พระด�ำรัส พระรำชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยำลงกรณ์
พระบิดำแห่งกำรสหกรณ์ไทย     

 เมื่อพ.ศ. 2458 พระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดำแห่งกำร

สหกรณ์ไทย เห็นสมควรให้น�ำวธิกีำรสหกรณ์ เข้ำ

จังหวัดอื่น ๆ แต่กำรจัดต้ังสหกรณ์ในระยะ

แรกนั้น นอกจำกจะมีข้อจ�ำกัดเร่ืองเงินทุน

แล้วยังมีข้อจ�ำกัดในทำงกฎหมำยด้วย เพรำะ 

พระรำชบัญญัติเพิ่มเติมสมำคม พ.ศ. 2459 

ท�ำให้กำรจัดตั้งสหกรณ์ไม่กว้ำงขวำงพอท่ีจะ 

ขยำยสหกรณ์ออกไป หำกจะให้กำรจัดตั้ง

สหกรณ์เจริญก้ำวหน้ำ และมีควำมม่ันคง  

จะต้องออกกฎหมำยควบคุมให้มขีอบเขตกว้ำง 

ดงันัน้ในเวลำต่อมำ ทำงรำชกำรจงึได้ประกำศ

ยกเลิกพระรำชบัญญัติ เพิ่ ม เติมสมำคม  

พ.ศ. 2459 แล้วประกำศใช้พระรำชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2471 นับเป็นกฎหมำยสหกรณ์

ฉบับแรก ที่ช่วยให้กำรจัดตั้งสหกรณ์ได้ขยำย

ออกไปอีกมำก

 นบัตัง้แต่ทีส่หกรณ์ได้ถอืก�ำเนิดขึน้ใน 

ประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน ผลกำรด�ำเนินงำน 

ในธรุกจิต่ำง ๆ  ได้สร้ำงควำมเช่ือถอืเป็นทีไ่ว้วำงใจ 

ของสมำชิก กำรสหกรณ์ในประเทศไทย  

จึงมีควำมส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยเฉพำะต่อประชำชนที่ยำกจน สหกรณ์

จะเป็นสถำบันทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วย

แก้ไขปัญหำในกำรประกอบอำชีพ และช่วย

ยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ้น 

กำรสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีควำมส�ำคัญ

ต่อเศรษฐกจิของประเทศ  วนัที ่26 กมุภำพนัธ์

ของทุกปี จึงเป็นวันสหกรณ์แห่งชำติ สมำชิก

สหกรณ์จ�ำนวนนับพันคน จะรวมตัวกัน เพื่อ

วำงพำนพุ่มระลึกถึง พระมหำกรุณำธิคุณของ

พระรำชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ 

“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

มำช่วยพัฒนำประเทศให้ประชำชนได้หลุดพ้น 

จำกควำมยำกจน โดยเฉพำะเกษตรกร ได้ทรง 

ส ่งเสริมให ้ก ่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกมีชื่อว ่ำ 

สหกรณ์ “วัดจันทร ์ไม ่จ�ำกัดสินใช ้” ที่

อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับกำร 

จดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2459  

ตำมรูปแบบสหกรณ์ เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน  

ที่ได้รับควำมส�ำเร็จมำแล้วในอินเดียและพม่ำ 

ซ่ึงท้ังสองประเทศนี้ได้ส่งคนไปศึกษำจำก

ประเทศเยอรมันนี วันที่ 9 ตุลำคม 2527  

ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติก�ำหนดให้วันที ่

26 กุมภำพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์

แห่งชาติ”

 ในระยะแรกกำรตัง้สหกรณ์วดัจนัทร์ 

ไม่จ�ำกัดสินใช้ มีสมำชิกจ�ำนวน 16 คน  

ทุนด�ำเนินงำน 3,080 บำท ซึ่งเป็นเงินจำก

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 80 บำท และเงินทุน 

จ�ำนวน 3,000 บำท ได้อำศัยเงินกู้จำกแบงค์

สยำมกัมมำจล จ�ำกัด ซึ่งก็คือ ธนำคำร 

ไทยพำณิชย ์ในปัจจุบัน โดยมีกระทรวง 

พระคลังมหำสมบัติ เป็นผู้ค�้ำประกัน และ 

เสยีดอกเบีย้ให้ธนำคำรในอตัรำร้อยละ 6 ต่อปี 

คดิดอกเบีย้จำกสมำชกิในอตัรำร้อยละ 12 ต่อปี 

ก�ำหนดให้สมำชิกส่งเงินต้นในปีแรกจ�ำนวน 

1,300 บำท แต่เมื่อครบก�ำหนดสมำชิกส่งคืน 

เงินต้นได้ถึง 1,500 บำท ทั้งส่งดอกเบี้ยได้ครบ 

ทุกรำย แสดงให้เห็นว่ำ กำรน�ำวิธีกำรสหกรณ ์

เข้ำมำช่วยแก้ไขควำมเดอืดร้อนของชำวนำได้ผล 

และจำกควำมส�ำเรจ็ของสหกรณ์วดัจนัทร์ดงักล่ำว 

รัฐบำลจึงได้คิดขยำยกิจกำรสหกรณ์ไปยัง
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 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม ้
จ�ำกดั จัดกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ�ำปี 
2562 และกำรสัมมนำ โดยมีผู ้แทน
สมำชิกเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น จ�ำนวน 
293 คน จำกทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
เพือ่พจิำรณำงบดลุ กำรจดัสรรก�ำไรสทุธิ 
กำรเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ 
กิจกำร กำรพิจำรณำแผนงำนและ 
งบประมำณประจ�ำปี 2562 กำรสรรหำ 
ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำรและ 
กรรมกำรด�ำเนนิกำร โดยมผีูแ้ทนสมำชกิ
ได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น และอภิปรำย
ในแง่มุมต่ำง ๆ เพ่ือให้คณะกรรมกำร 
ด�ำเนนิกำรชุดใหม่ ชุดที ่42 น�ำไปพจิำรณำ 
เพือ่พฒันำสหกรณ์ให้เจรญิก้ำวหน้ำและ
ก่อประโยชน์ต่อมวลสมำชิกอย่ำงสูงสุด
 ในป ี น้ีสหกรณ์ได ้มอบรำงวัล  
ผู ้แทนสมำชิกดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชู
ผู้แทนสมำชิกที่เสียสละ อุทิศตน มีใจ 
บริกำร รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญ 
และก�ำลงัใจให้กบัผูแ้ทนสมำชกิทีป่ฏบิตั ิ
หน้ำที่ด ้วยดีเสมอมำ ให้เป็นผู ้แทน
สมำชกิต้นแบบ และเสรมิสร้ำงให้ผูแ้ทน 
สมำชิกมีควำมตระหนักและกระตือ 
รือร้นในกำรท�ำหน้ำท่ีกำรเป็นผู ้แทน

นำยจงเจริญ กิจส�ำรำญกุล 
ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร

กล่ำวเปิดกำรประชุมใหญ่
สำมัญประจ�ำปี 2562

นำยจงเจริญ กิจส�ำรำญกุล 
ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร 

มอบโล่เชิดชูเกียรติและแจ็คเก็ตสูท ให้กับ
“ผู้แทนสมำชิกดีเด่น” ประจ�ำปี 2560-2561

นำยสมชำย รัตนอำรี เลขำนุกำร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�ำกัด วิทยำกร บรรยำยพิเศษ เรื่อง  
“กำรบริหำรงำนสหกรณ์

ภำยใต้พระรำชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่”

นำยจงเจริญ กิจส�ำรำญกุล 
ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร 

และนำยภูดิท จันทะเรือง 
เลขำนุกำร ด�ำเนินกำรประชุม

ผู้แทนสมำชิกจำกทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
เข้ำร่วมประชุม

ผู้แทนสมำชิกอนุมัติแผนงำน
และงบประมำณประจ�ำปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 และการสัมมนา
 วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562

สมำชิก คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด  
ได้คัดเลือกให้
  นำงยุพิน ชุ่มตำ ผู้แทนสมำชิก
จังหวัดล�ำปำง เลขที่สมำชิก 7347
  นำยเอนก ลิ้มประเสริฐ ผู้แทน
สมำชกิจงัหวดัตำก เลขทีส่มำชกิ 10458  
  นำยเกรียงศักดิ์  คงคำช่วย  
ผู้แทนสมำชิกจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เลขท่ี
สมำชิก 12579
  นำงสิริภัฐสร เวียงนำค ผู้แทน
สมำชิกจังหวัดเชียงรำย เลขที่สมำชิก 
2682
 เป็น “ผู้แทนสมำชกิดีเด่น” ประจ�ำปี 
 2560 – 2561
 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่ำไม้ จ�ำกดั
ได้รับเกียรติจำก นำยสมชำย รัตนอำรี  
เลขำนุกำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกดั บรรยำยพเิศษ เรือ่ง “กำร
บรหิำรงำนสหกรณ์ภำยใต้พระรำชบัญญตัิ 
สหกรณ์ฉบับใหม่” ท�ำให้ผู้แทนสมำชิก
ทุกท่ำน ทรำบถึงแนวพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ฉบับใหม่ เพื่อที่สหกรณ์น�ำมำ
ปรับใช้ในกำรบริหำรงำนสหกรณ์
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ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 42
 ในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2562 เมื่อวันเสำร์ที่ 2 และวันอำทิตย์ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2562 ผู้แทนสมำชิกได้มีกำรเลือกตั้ง 
ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร 1 คน และกรรมกำรด�ำเนินกำร แทนกรรมกำรชุดเดิมที่หมดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 8 คน ในปีนี้ 
มผีูแ้ทนสมำชกิทีส่นใจสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร รวมทัง้ส้ิน 17 คน ทัง้จำกส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค โดยม ีนำยกนกพันธุ ์ขมึจนัทร์ 
ผู้แทนสมำชิก จังหวัดล�ำปำง เป็นประธำนกรรมกำรเลือกตั้ง

 จำกผลกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรใหม่ทั้ง 9 คน 
ดังกล่ำว เมื่อรวมกับกรรมกำรเดิมที่ยังไม่ครบวำระอีก 6 คน รวมเป็น
คณะกรรมกำร 15 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ประจ�าปี 2562
1. นำยวิชิต สนธิวณิช ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร
2. นำยจงเจริญ กิจส�ำรำญกุล รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1
3. นำงสำวอำรยำ บุญยะศิรินันท์ รองประธำนกรรมกำรคนที่ 2
4. นำยวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธำนกรรมกำรคนที่ 3
5. นำยประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก
6. นำยอนุชิต แตงอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นำยณรงค์ ทองขจร กรรมกำร
8. นำยณรงค์ มหรรณพ กรรมกำร
9. นำยวุฒิศักดิ์ นรำพันธ์ กรรมกำร

ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการชุดที่ 42

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 
จ�านวน 8 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - สกุล คะแนนรวม

1. นำยภูดิท จันทะเรือง 197

2. นำยจงเจริญ  กิจส�ำรำญกุล 194

3. นำยอนุชิต แตงอ่อน 150

4. นำยวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม 134

5. นำยสุภำพ ค�ำแฝง 126

6. นำยชัยยันต์ ค�ำป้อ 124

7. น.ส.อำรยำ บุญยะศิรินันท์ 112

8.  นำยสวัสดิ์ อั้นเต้ง 99

ล�าดับ ชื่อ - สกุล คะแนนรวม

1. นำยวิชิต สนธิวณิช 185

10. นำยสวัสดิ์ อั้นเต้ง กรรมกำร
11. นำยชัยยันต์ ค�ำป้อ กรรมกำร
12. นำยสุภำพ ค�ำแฝง กรรมกำร
13. นำยโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมกำร
14. นำยภูดิท จันทะเรือง เลขำนุกำร
15. นำยกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 42 ได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยจัดแบ่งเป็นคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ จ�านวน 3 คณะ ดังนี้
คณะกรรมการอ�านวยการ 
1. นำยจงเจริญ กิจส�ำรำญกุล ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร
2. นำยประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร
3. นำยวุฒิศักดิ์ นรำพันธ์ กรรมกำร
4. นำยชัยยันต์ ค�ำป้อ กรรมกำร
5. นำยกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ กรรมกำร
6. นำยโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมการเงินกู้
1. นำงสำวอำรยำ บุญยะศิรินันท์ ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรเงินกู้
2. นำยอนุชิต แตงอ่อน ประธำนคณะกรรมกำรเงินกู้
3. นำยณรงค์ มหรรณพ กรรมกำร
4. นำยสวัสดิ์ อั้นเต้ง กรรมกำร
5. นำยประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมกำร
6. นำยโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นำยวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์
2. นำยณรงค์ มหรรณพ ประธำนคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์
3. นำยณรงค์ ทองขจร กรรมกำร
4. นำยสุภำพ ค�ำแฝง กรรมกำร
5. นำยภูดิท จันทะเรือง กรรมกำร
6. นำยอนุชิต แตงอ่อน กรรมกำรและเลขำนุกำร
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 กำรเปิดบญัชอีอมทรพัย์ชวีติพอเพยีง เป็นกำรน�ำแนวพระรำชด�ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร  
ในเรื่องกำรใช้ชีวิตตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน  
ด้วยกำร ลด - ละ - เลิกค่ำใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย ต่ำง ๆ ดังนี้ 
 ลดโลกร้อน ได้แก่ กำรประหยัดค่ำไฟ ค่ำน�้ำ ค่ำรถโดยสำร
 ละอบายมุข ได้แก่ กำรประหยัดค่ำบุหรี่ สุรำ หวย
 เลิกตามกระแสนิยม ได้แก่ กำรประหยัดค่ำเสื้อผ้ำ ค่ำโทรศัพท์
 ลดน�้าหนักรักสุขภาพ ได้แก่ กำรประหยัดค่ำขนมทำนเล่น  
ค่ำงำนเลี้ยงสังสรรค์
 
เงื่อนไขการเปิดบัญชี
  เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 100 บำท
  ฝำกโดยหักจำกเงินเดือนเท่ำนั้น เพิ่มหรือลดจ�ำนวนเงินฝำก
รำยเดอืนได้ ทัง้นีจ้�ำนวนเงนิฝำกอยู่ระหว่ำงเดอืนละ 100 บำท สงูสุดไม่เกนิ 
10,000 บำท 
  สมำชิกสมทบที่สำมำรถหักเงินได้รำยเดือน ณ ที่จ่ำยให้แก่
สหกรณ์ได้ สำมำรถเปิดบัญชีได้ 
  สมำชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวของสมำชิกสำมำรถ 
เปิดบัญชีได้ โดยหักเงินฝำกรำยเดือนจำกสมำชิก
  กำรถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ 
ได้อีก 1 ครั้ง
  จ่ำยดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
 อตัรำดอกเบีย้ตำมประกำศสหกรณ์ (ปัจจบุนั 4.00 %) เพยีงตัง้ใจ
ในกำรออมเงินเดือนละเล็กละน้อย โดยลดรำยจ่ำยที่ไม่จ�ำเป็น เปล่ียนมำ
เป็นเงินออม อนำคตก็จะมีเงินก้อนเก็บโดยไม่รู้ตัว

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด ขอแสดงควำมยินดีกับ
สมำชิกและสมำชิกสมทบ ท่ีได้รับรำงวัลเงินฝำกออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
ซึ่งทำงสหกรณ์ท�ำกำรสุ่มรำยชื่อแบบอัตโนมัติ หำผู้โชคดี ในวันประชุม
ใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2562 และสหกรณ์ 
จะมอบโชคแบบนี้ ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่สมำชิกที่ฝำกรำยเดือนครบ 6 เดือน 
ครัง้ละ 50,000 บำท ในวนัประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี และวนัก่อตัง้สหกรณ์  
วันที่ 28 กันยำยน ของทุกปี (รวม 100,000 บำท) ส�ำหรับท่ำนใดที่ยัง
ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง สำมำรถมำเปิดบัญชีได้ท่ีสหกรณ์ หรือ 
ส่งทำงไปรษณีย์ โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com 
หัวข้อ 7.4

รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท จ�านวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 1 เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล จ�านวนเงิน (บาท)

1 2079 คุณธัญวรัตน์ แตงผึ้ง 10,000.00

รางวัลที่ 2 เงินฝาก 5,000 บาท จ�านวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2 เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล จ�านวนเงิน (บาท)

1 9847 คุณพรชัย บุญเชิด 5,000.00

2 513993 คุณกนกวรรณ ศิริสุขไพบูลย์ 5,000.00

รางวัลที่ 3 เงินฝาก 1,000 บาท จ�านวน 30 รางวัล

รางวัลที่ 3 เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล จ�านวนเงิน (บาท)

1 15108 คุณปัญญำ รักธรรม 1,000.00

2 17707 คุณระวิพรรณ จินดำดวง 1,000.00

3 509644 คุณปวีณำ ค�ำวันสำ 1,000.00

4 13908 คุณวีรวัฒน์ ศิวะบวร 1,000.00

5 520364 คุณปภัสสร ชั้นบุญใส 1,000.00

6 500560 คุณสุเมณีย์ งำมสอำด 1,000.00

7 5861 คุณสันติ แก้วกัญญำ 1,000.00

8 18356 คุณวัชรำภรณ์ ข่ำยค�ำ 1,000.00

9 503238 คุณวนิดำ รุ่งรำษี 1,000.00

10 14288 คุณสมมำส พิกุลทอง 1,000.00

11 18987 คุณมำนุสำ มีมุข 1,000.00

12 519222 คุณธีรัตม์ เบำสันเทียะ 1,000.00

13 3574 คุณอนันตศักดิ์ รุณทอง 1,000.00

14 1877 คุณเทพนิมิตร สำธุสิทธิ์ 1,000.00

15 18313 คุณอธิวรรธน์ บุญฤทธิ์ 1,000.00

16 516489 คุณพรพรรณ อภิโช 1,000.00

17 9412 คุณกนกรักษ์ ไกรสมจิตร 1,000.00

18 15881 คุณบุปผำชำติ อวนศรี 1,000.00

19 15626 คุณพงษ์ทรัพย์ มุ่งทองสิน 1,000.00

20 18829 คุณอรุณี ภู่สุดแสวง 1,000.00

21 513306 คุณเขมิกำ ธรรมริยำ 1,000.00

22 3747 คุณโกมล แพรกทอง 1,000.00

23 15524 คุณเฉลิมชำติ มณีสุธรรม 1,000.00

24 500102 คุณพิมพ์นภำ ปะทะนมปีย์ 1,000.00

25 506017 คุณภัทร์สินี วงศ์ศรีแก้ว 1,000.00

26 506893 คุณอุไรรัตน์ พันธ์วงศ์ 1,000.00

27 9272 คุณสุคนธ์ ชูสุวรรณ 1,000.00

28 14032 คุณศิริทัศน์ ภูวดลทัศไนย 1,000.00

29 506677 คุณนฤมล ค�ำแดง 1,000.00

30 5624 คุณปรำณี เสนำธรรม 1,000.00

บัญชอีอมทรพัยช์วิีตพอเพียง
บญัชสี�าหรบันักออมตวัยง ลด – ละ – เลิก เพ่ือชวีติพอเพียง
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ฝาก - ถอน - โอน ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย

บริการฝาก - ถอน - โอน เงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารกรุงไทย
สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายนิ้ว

 วนันีไ้ม่เพียงแค่โอนเงินจำกบัญชสีหกรณ์ไปยงับัญชธีนำคำรกรุงไทยได้เท่ำนัน้ ยงัสำมำรถโอนเงนิจำกบญัชธีนำคำรกรงุไทย 
เพื่อฝำกเข้ำมำยังบัญชีสหกรณ์ได้ง่ำยๆ (ไม่เสียค่ำธรรมเนียมกำรโอน) ผ่ำนตู้ ATM ธนำคำรกรุงไทย

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย

  ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและบัตร ATM ของธนำคำรกรุงไทย จะต้องเปิดบัญชีและท�ำบัตร ATM ของธนำคำรกรุงไทย 
  สำขำใกล้บ้ำน
  ส�ำหรับผู้ที่มีบัญชีและบัตร ATM ของธนำคำรกรุงไทยแล้ว สำมำรถใช้บัญชีและบัตร ATM เดิมได้ โดยไม่ต้อง 
  เปิดบัญชีใหม่

เงื่อนไขการใช้บริการมีดังนี้

 1. สำมำรถโอนเงินจำกบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีของธนำคำรกรุงไทย ได้สูงสุดวันละ  
200,000 บำท (ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงิน ครั้งละ 8 บำท ทั่วประเทศ สมำชิกเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยเอง)
 2. สำมำรถโอนเงินจำกบัญชีออมทรัพย์ของธนำคำรกรุงไทย ฝำกเข้ำมำยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์  
ได้สูงสุด วันละ 200,000 บำท (สมำชิกไม่เสียค่ำธรรมเนียม สหกรณ์เป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยเอง)
 3. สมำชิกเป็นผู้เสียค่ำธรรมเนียมในกำรรักษำบัตร ATM รำยปีเอง
 4. วงเงินกำรถอนผ่ำนบัตร ATM ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ATM ที่สมำชิกเลือกท�ำดังนี้ 

ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ATM โอนเงินออนไลน์
สหกรณ์  -  กรุงไทย

ถ่ายส�าเนาหน้าสมุดบัญชี
และส�าเนาบัตรประชาชน

เขียนแบบฟอร์มสมัครขอใช้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

www.025798899.com หัวข้อ 3.2

ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์
(ใช้บริการได้ ภายใน 3 วันท�าการ)

โอน - ถอน

 

  

 

บัตรคลาสสิค 
ถอนได้ไม่เกิน 
50,000 บาท

บัตรคลาสสิค 
ถอนได้ไม่เกิน 
150,000 บาท
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**** สมำชิกที่โอนเงินจำกบัญชีออมทรัพย์ธนำคำรกรุงไทยไปยังบัญชีของสหกรณ์ ไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม
รำยกำรโอนเงิน รำยกำรละ 8 บำท (สหกรณ์เป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยเอง)

**** สมำชิกท่ีโอนเงินจำกบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ไปยังบัญชี
ธนำคำรกรุงไทย จะต้องเสียค่ำธรรมเนียมรำยกำรโอนเงิน รำยกำรละ 
8 บำท (สมำชิกเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยเอง)

สรุปขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย

1. โอนเงินจำกบัญชีธนำคำรกรุงไทย  บัญชีสหกรณ์ กดเมนู ฝำกเงินฝำก

2. โอนเงินจำกบัญชีสหกรณ์ บัญชีธนำคำรกรุงไทย กดเมนู รับเงินฝำก

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์เพื่อฝากเข้าไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย

     หมายเหตุ : เมื่อเสร็จขั้นตอนในการโอนเงินแล้ว ตู้จะแจ้งว่า “รายการของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว” หมายถึง ท่านได้ท�า
รายการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ไปยังบัญชี ธ.กรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านจะไม่ได้รับเงินสดจากตู้ ATM ทันที 

หลังจากนั้นให้ท่านท�าการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย หรือถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยอีกครั้งหนึ่ง

   

   

 

 

1. สอดบัตรและใส่รหัสลับ

1. สอดบัตรและใส่รหัสลับ

5. เลือก “ฝำกเงินฝำก”

5. เลือก “รับเงินฝำก”

2. เลือกรำยกำร “บริกำรอื่นๆ”

2. เลือกรำยกำร “บริกำรอื่นๆ”

6. ระบจุ�ำนวนเงนิทีต้่องกำรโอน

6. ระบจุ�ำนวนเงนิทีต้่องกำรโอน

3. เลือกรำยกำร “บริกำรอื่นๆ”

3. เลือกรำยกำร “บริกำรอื่นๆ”

7. รอระบบโอนเงิน

4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

8. เสร็จขั้นตอนในกำรโอนเงิน 
และรับสลิป
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กู้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
เงนิโอนเขา้บัญชอีอมทรพัยสิ์นมธัยัสถ์
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด ได้พัฒนำกำรให้บริกำรเงินกู้ฉุกเฉิน ผ่ำน Application บนมือถือ เพื่อให้
เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ง่ำยต่อกำรใช้งำนทุกท่ีทุกเวลำ
 กำรกู้ฉุกเฉินผ่ำน Application Forest CO-OP 4.0 บนมือถือมีขั้นตอนง่ำย ๆ ดังนี้

ฉุกเฉินง่ายๆกู้
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 เม่ือกรอกรำยละเอียดเรียบร้อยแล้วส่งมำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด ตู ้ป.ณ.169 ปณศ.จตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (รอรับ SMS ยืนยันกำรอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินผ่ำน APP)

ผ่าน Application

 สมำชิกท่ีติดต้ัง App ไว้เรียบร้อยแล้ว 
แต่ยังไม ่เคยยื่นแบบฟอร์มค�ำขอกู ้ฉุกเฉิน
และสัญญำเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทำงโทรศัพท์
อัตโนมัติต่อสหกรณ์ จะไม่สำมำรถกู้ฉุกเฉิน
ผ่ำน App ได้ ต้องด�ำเนินกำร ดังน้ี
  สมำชิก ดำวน์โหลดเอกสำรได้ท่ี 
www.025798899.com หัวข้อ 2.1 แนบสลิป
เงินเดือนปัจจุบัน จ�ำนวน 1 ชุด
  สมำชิกสมทบ ดำวน์โหลดเอกสำร
ได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 2.2 แนบ
สลิปเงินเดือนปัจจุบัน จ�ำนวน 1 ชุด
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ผลการดำาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  31 มกราคม  2562

จ�ำนวนสมำชิก 13,273

จ�ำนวนสมำชิกสมทบ 19,107

สินทรัพย์รวม 17,665,262,194.82

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 298,769,850.83

เงินฝำกจำกสหกรณ์อื่น 2,277,168,011.25

เงินลงทุนระยะสั้น 0.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมำชิก 154,614,742.05

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมำชิกสมทบ 138,211,518.86

ลูกหนี้เงินให้กู้สำมัญ-สมำชิก 6,886,586,448.42

ลูกหนี้เงินให้กู้สำมัญ-สมำชิกสมทบ 480,493,492.33

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมำชิก 959,101,380.96

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมำชิกสมทบ 26,846,469.75

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝำก-สมำชิกสมทบ 58,832,032.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่ำ 1,542,268.75

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 1,447,277,748.00

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ำย 3,315,000.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้ำงรับ 0.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 47,655,948.72

เงินลงทุนระยะยำว 4,817,306,656.44

อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,173,532.94

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 61,176,484.44

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08

หนี้สินรวม 9,642,633,562.06

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้น 607,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,151,630,443.84

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ 592,896,479.32

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ พิเศษ 3,951,288,616.80

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,072,759,005.65

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 340,367,819.60

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 190,579,543.27

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 3,738,979.20

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,816,936,879.27

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ (สมำชิกสมทบ) 236,283,098.63

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ พิเศษ (สมำชิกสมทบ) 2,454,316,398.13

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมำชิกสมทบ) 80,361,882.77

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมำชิกสมทบ) 45,975,499.74

     - เงินรับฝำกจำกสหกรณ์อื่น 13,943,634.88

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21,802,144.07

หนี้สินไม่หมุนเวียน 31,320,460.00

ทุนของสหกรณ์ 8,022,628,632.76

ทุนเรือนหุ้น 6,602,580,640.00

ทุนส�ำรอง 584,375,883.26

ทุนสะสม 142,892,536.15

ก�ำไรสุทธิ (รอกำรจัดสรร) 480,947,076.55

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 179,064,400.88

ประมำณกำรก�ำไรสุทธิ 32,768,095.92

รายได้ 54,130,073.84

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 47,215,934.23 

ดอกเบี้ยรับเงินฝำก 3,994,734.57 

ผลตอบแทนจำกเงินลงทุน 2,504,456.07 

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 341,263.97 

รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 73,685.00 

ค่าใช้จ่าย 21,361,977.92

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยและเงินลงทุน 16,710,304.54 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 4,651,673.38 

ก�าไรสุทธิ 32,768,095.92 

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.75

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สำมัญทั่วไป 6.10

สำมัญเพื่อกำรศึกษำ 4.50

สำมัญเพื่อกำรศึกษำกรณีพิเศษ 4.50

สำมัญเพื่อประกอบอำชีพเสริม 4.50

สำมัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สำมัญเพื่อสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สำมัญเพื่อสงเครำะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สำมัญเพื่อกำรท่องเที่ยว 4.50

สำมัญเพื่อส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำน 4.50

สำมัญเพื่อควำมมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สำมัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝำก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจกำรประเภทอำคำรธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจกำรประเภทอำคำรธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อควำมมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อกำรอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนำญตำม
พระรำชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนำเคหะ (คงที่ 2 ปี) 
ประเภท 1 (0.00 % 12 เดือนแรก)

3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนำเคหะ (คงที่ 2 ปี) 
ประเภท 2 (0.00 % 6 เดือนแรก)

4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนำเคหะ (อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55
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โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

มุมนี้มีค�าตอบ  เมื่อสมำชิกหรือสมำชิกสมทบถึงแก่กรรม ทำยำทของผู ้ถึงแก่กรรม 
สำมำรถยื่นเอกสำรขอรับสวัสดิกำรช่วยเหลืองำนศพสมำชิก และย่ืนขอเอกสำร
ขอรับสวัสดิกำรช่วยเหลืองำนศพสมำชิกสมทบ มำยังสหกรณ์ ได้หลำยช่องทำง เช่น  

ทำงไปรษณีย์ ทำง Line@ สอ.ปม.  
(@forestcoop) วำรสำรฉบับนี้ 
สหกรณ์จงึได้รวบรวมประเดน็ต่ำง ๆ  มำ 
เพื่อให้ทำยำทและผู ้ที่ เกี่ยวข้อง 
เตรียมเอกสำรได้อย่ำงถูกต้อง ดังนี้

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
 ให้ผู ้แทนสมำชิกหรือทำยำทของสมำชิก ยื่นขอรับ
สวัสดิกำรช่วยเหลืองำนศพสมำชิกภำยใน 60 วัน นับตั้งแต่วันท่ี
สมำชิกถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลืองำนศพสมำชิก 
จ�ำนวน 3,000 บำท
เอกสำรประกอบมีดังนี้
 1. แบบค�ำขอรับเงินสวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลืองำนศพ
สมำชิก ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com  
หัวข้อ 4.13 จ�ำนวน 1 ชุด
 2. ส�ำเนำใบมรณะบัตร จ�ำนวน 1 ชุด
 3. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวสมำชิกผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 1 ชุด
 4. ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชนผูข้อรับทนุ จ�ำนวน 1 ชดุ 
 5. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขอรับทุน จ�ำนวน 1 ชุด
 6. ส�ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสของสมำชิกที่เสีย
ชีวิตเป็นผู้ขอรับทุน) จ�ำนวน 1 ชุด
 7. ส�ำเนำหน ้ำสมุดบัญชีธนำคำร (กรุงไทย หรือ  
ไทยพำณิชย์) กรณีผู ้ขอรับสวัสดิกำรไม่ได้เป็นสมำชิกสหกรณ์ 
จ�ำนวน 1 ชุด

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
 ให้ผู ้แทนสมำชิกหรือทำยำทของสมำชิก ยื่นขอรับ
สวัสดิกำรช่วยเหลืองำนศพสมำชิกสมทบภำยใน 60 วัน นับตั้งแต่
วันที่สมำชิกถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลืองำนศพ
สมำชิกสมทบ  จ�ำนวน 1,500 บำท                                                                       
เอกสำรประกอบมีดังนี้
 1. แบบค�ำขอรบัเงนิสวสัดกิำรดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่   
www.025798899.com หัวข้อ 5.1  จ�ำนวน 1 ชุด
 2. ส�ำเนำใบมรณะบัตร  จ�ำนวน 1 ชุด
 3. ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัสมำชกิสมทบผูเ้สยีชวีติ จ�ำนวน 1 ชดุ 
 4. ส�ำเนำทะเบยีนบ้ำนสมำชิกสมทบผู้เสียชวีติ จ�ำนวน 1 ชุด 
 5. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวผู้ขอรับสวัสดิกำร จ�ำนวน 1 ชุด 
 6. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขอรับสวัสดิกำร จ�ำนวน 1 ชุด
 7. ส�ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีผู ้ขอรับสวัสดิกำรเป็น 
คู่สมรสของสมำชิกสมทบที่เสียชีวิต) จ�ำนวน 1 ชุด
 8. ส�ำเนำหน ้ำสมุดบัญชีธนำคำร (กรุงไทย หรือ  
ไทยพำณิชย์) กรณีผู้ขอรับสวัสดิกำรไม่ได้เป็นสมำชิกสหกรณ์  
จ�ำนวน 1 ชุด

การยื่นขอรับเงินสินไหมทดแทน  
1. กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย เอกสารประกอบ ดังนี้
  ส�ำเนำใบมรณะบัตร จ�ำนวน 2 ชุด
  ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 2 ชุด
  ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนประทับ “ตำย”  จ�ำนวน 2 ชุด
  หนังสือรับรองกำรตำย กรณีเสียชีวิตที่โรงพยำบำล จ�ำนวน 2 ชุด
  หนังสือแจ้งกำรตำย กรณีเสียชีวิตที่บ้ำน จ�ำนวน 2 ชุด
  ส�ำเนำบัตรข้ำรำชกำร และส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ใหญ่บ้ำน 
  ก�ำนัน หรือนำยอ�ำเภอ กรณีเสียชีวิตที่บ้ำน จ�ำนวน 2 ชุด
หมายเหตุ : เซ็นต์ส�ำเนำถูกต้องทุกฉบับ (เอกสำร 2 ชุดนี้ ส�ำหรับส่งบริษัท
ประกัน)

3. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เอกสารประกอบ ดังนี้
  ส�ำเนำใบมรณะบัตร จ�ำนวน 2 ชุด
  ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 2 ชุด
  ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนประทับ “ตำย” จ�ำนวน 2 ชุด
  บันทึกประจ�ำวันต�ำรวจ จ�ำนวน 2 ชุด
  รำยงำนกำรชันสูตรพลิกศพ จ�ำนวน 2 ชุด
หมายเหต ุ: เซน็ต์ส�ำเนำถกูต้องทกุฉบบั (เอกสำร 2 ชดุน้ี ส�ำหรบั
ส่งบริษัทประกัน)

2. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และสูญเสียอวัยวะ  
ให้ติดต่อที่ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสวัสดิกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่ำไม้ จ�ำกัด  โทร.02 579 7070
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 มหีลำยท่ำนท่ีมคีวำมจ�ำเป็นต้องลำออกจำกกำรเป็นสมำชกิและสมำชกิสมทบ แต่อยำกจะกลบัเข้ำมำ
เป็นสมำชิกใหม่ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงไร 
	 ใครบ้ำงสมัครเป็นสมำชิก	-	สมำชิกสมทบได้

สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกไปแล้ว

ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ ต้องท�าอย่างไร!! 

 ข้ำรำชกำร – ลูกจ้ำงประจ�ำ หรอืข้ำรำชกำร 
หรือลูกจ้ำงประจ�ำที่เกษียณอำยุรำชกำร
  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
  สิ่งแวดล้อม
  ส�ำนกัปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตฯิ
  กรมป่ำไม้
  กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื
  กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
  กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

การสมัครสมาชิก ครั้งที่ 2
     ให้กรอกแบบฟอร์ม (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่www.025798899.com 
หัวข้อที่ 1.1 และตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์ม หัวข้อที่ 1.3) และ 
ให้แนบหลักฐำน ดังนี้

สมาชิกสมทบ
  เป็นพนักงำนรำชกำร, ลูกจ้ำงชั่วครำว
รำยเดือน,ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยวัน, พนักงำนจ้ำง
เหมำบริกำร หรือต�ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น 
ทีป่ฏิบตังิำนในท�ำนองเดียวกนัของส่วนรำชกำร
ในสังกัดกระทรวงทรัพยำกร-ธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม
  บุคคลในครอบครัวของสมำชิก ได้แก่ 
บิดำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของสมำชิก และ
บิดำ มำรดำของคู่สมรสของสมำชิก

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิก

 1. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร 3 ฉบับ 
 2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน 2 ฉบับ
 3. ภำพถ่ำย 1 นิ้ว
 ช�ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 100 บำท (สหกรณ์จะหัก ณ ที่จ่ำย  
จำกเงินได้รำยเดือนของผู้สมัคร) และส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่ำไม้ จ�ำกัด

  กรมทรัพยำกรน�้ำ
  กรมทรัพยำกรน�้ำบำดำล
  เจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่ำไม้ จ�ำกดั
  ผู ้เคยเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  กรมป่ำไม้ จ�ำกัด
  ผู ้โอนสมำชิกภำพมำจำกสหกรณ์อ่ืน  
  (โดยเป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ�ำ 
  สงักดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละ 
  สิ่งแวดล้อม)

สมาชิก

Prayard@gmail.com
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การสมัครสมาชิกสมทบครั้งที่ 2
 1. กรอกแบบฟอร์ม (ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่ www.025798899.com หัวข้อที่ 1.2 และ
ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์ม หัวข้อที่ 1.4) และมี
ผู้รับรอง คือ สมำชิกหรือสมำชิกสมทบของสหกรณ์ 
2 คน และให้ผู้บงัคบับญัชำของผูส้มคัรเป็นผูร้บัรอง
 2. เอกสำรประกอบใบสมัครสมำชิกสมทบ 
มีดังนี้ ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน 3 ฉบับ, 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิกสมทบ

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน 2 ฉบับ, สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 
1 ชุด, รูปถ่ำย 1 นิ้ว, หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 3. เอกสำรเพิ่มเติม
   หนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือ 
ค่ำจ้ำงหรือเงินบ�ำนำญ หรือเงินอื่นใด (เฉพำะผู้ท่ี
ต้องกำรส่งค่ำหุ้นรำยเดือน และกู้เงิน)
   ค�ำขอเอำประกันชีวิตกลุ ่ม (กรณีต้อง 
กำรกู้เงินสหกรณ์ หรือท�ำประกันโดยควำมสมัครใจ)

Prayard@gmail.com

   ค�ำขอใช้บรกิำร บตัรสหกรณ์ 
 ATM ธนำคำรกรุงไทย
   ค�ำขอใช้บรกิำร บัตร ATM 
Click CO-OP Card
 4. วิ ธีการช�าระค ่าหุ ้นและ 
ค่าธรรมเนียม
   ช�ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
1,000 บำท หนึ่งพันบำทถ้วน
   ค ่ำหุ ้นแรกเข้ำ (ขั้นต�่ำ) 
100 บำท
   เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 100 บำท
   ค่ำธรรมเนียมบัตร ATM 
100 บำทส�ำหรับค่ำหุ้นและกำรเปิด
บญัชอีอมทรพัย์ สำมำรถช�ำระมำกกว่ำ 
100 บำท ได้ตำมควำมประสงค์ของ 
ผู้สมัคร
   สมัครด้วยตนเอง : ช�ำระ 
เป็นเงินสดท่ีเคำน์เตอร์สหกรณ์ เวลำ 
(08.30 น. - 15.30 น.)
   ส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ : 
จะต ้องช�ำระเงินผ ่ำนเคำน ์ เตอร ์
ธนำคำรกรงุไทย, ธนำคำรไทยพำณชิย์, 
ธนำคำรทหำรไทย ธนำคำรธนชำต 
โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งกำรรับช�ำระ
เงิน Payment ดำวน์โหลดได ้ ท่ี 
www.025798899.com หวัข้อที ่7.1 
   เมือ่ช�ำระเงนิแล้ว ให้แนบ 
ส�ำเนำใบเสร็จรับเงินที่ ได ้รับจำก 
ธนำคำร ส่งไปรษณีย์มำพร้อมกับ 
ชุดใบสมัครสมำชิกสมทบ ที่ สหกรณ์
ออมทรพัย์กรมป่ำไม้ จ�ำกดั ตู ้ป.ณ. 169 
ปณศ.จตจุกัร เขตจตจุกัร กทม. 10900

หมาย เหตุ :  สมาชิ กสมทบ 
ทีล่าออกจากการเป็นสมาชกิสมทบ 
มาแล้ว 2 ครั้ง จะสมัครเข้ามา
เป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้
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อัตรา
เบี้ยประกัน 

(บาท)

วงเงินคุ้มครอง  
เสียชีวิตทั่วไป

(บาท)

วงเงินคุ้มครอง        
เสียชีวิตอุบัติเหตุ

(บาท)

270 500,000 1,000,000

470 800,000 1,600,000

รายละเอียดอัตราเบี้ยประกันและวงเงินคุ้มครอง

 สมำชิกสมทบที่เป็นพนักงำนรำชกำร และประสงค์
จะยื่นขอกู้เงินสำมัญกับสหกรณ์มีควำมสงสัยสอบถำมมำยัง
สหกรณ์ว่ำ ท�ำไมจะต้องท�ำประกนัถงึ 2 ประเภท  และประกนั
แต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร ควำมคุ้มครอง
เหมือนกันหรือไม่ ดังนั้น จึงขอชี้แจงรำยละเอียดให้สมำชิก
สมทบที่เป็นพนักงำนรำชกำรได้เข้ำใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกกำรประกันชีวิตกลุ่ม และประกันภัยผู้ค�้ำประกัน   ดังนี้ 

ประกันชีวิตกลุ่ม บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 สหกรณ์ได ้ตระหนักถึงควำมมั่นคงในชีวิตของ
ครอบครัวสมำชิกสมทบ จึงได้จัดให้มีโครงกำรประกันชีวิต
กลุ่ม ซึ่งหำกเกิดเหตุที่ไม่คำดคิดท�ำให้สมำชิกสมทบต้องเสีย
ชีวิต ก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องภำระหนี้สินที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ ซึ่งมี
บริษัท กรุงไทย- แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้รับประกันให้กับสมำชิกสมทบ ซึ่งมีอัตรำเบี้ยประกัน ดังนี้  
รำยละเอียดอัตรำเบี้ยประกันและวงเงินคุ้มครอง

 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ส�ำหรับสมำชิกสมทบ 
สำมำรถสมัครเข้ำร่วมโครงประกันชีวิตสูงสุดในอัตรำเบ้ีย
ประกัน 470 บำท/เดือน วงเงินคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยเสียชีวิต 
800,000 บำท เสียชีวิตอุบัติเหตุ 1,600,000 บำท 
 

ประกันชีวิตกลุ่มและประกันภัยผู้ค�้าประกัน
    แตกต่างกันอย่างไร?

ประกันภัยผู้ค�้าประกัน (บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จ�ากัด มหาชน)
 กำรท�ำประกันภัยผู้ค�้ำประกัน เป็นโครงกำรประกัน
ภัยส�ำหรับสมำชิกสมทบ ท่ีประสงค์จะยื่นขอกู้เงินสำมัญกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกดั เพ่ือช่วยแบ่งเบำภำระผูค้�ำ้
ประกนักรณทีีส่มำชกิสมทบผิดนดัช�ำระหนีด้้วยเหตุใด ๆ  ก็ตำม 
ซ่ึงประกนัภยัผู้ค�ำ้ประกนัจะต้องท�ำควบคูก่บัประกนัชีวติกลุม่
 กำรจ่ำยเบี้ยประกันภัยผู้ค�้ำประกัน ผู้กู้เป็นผู้ช�ำระ
ค่ำเบี้ยประกัน เมื่อผู้กู้ยื่นกู้สำมัญและก่อนได้รับอนุมัติเงินกู้ 
สหกรณ์จะหักค่ำเบี้ยประกันจำกยอดกู้ก่อนท่ีจะโอนเข้ำบัญช ี
เงินฝำกของสมำชิก ตำมจ�ำนวนเงินกู ้ที่ ได ้ รับอนุมัติ  
เช่นกู้ 100,000 บำท ค่ำเบี้ยประกัน 600.27 บำท ปีถัดไป 
ค่ำเบี้ยประกันจะคิดจำกยอดหนี้คงเหลือ โดยสหกรณ์จะหัก
ค่ำเบี้ยประกันภัยผู้ค�้ำประกัน จำกบัญชีเงินเดือนของสมำชิก
ปีละ 1 ครั้งจนกว่ำจะหมดหนี้
         ความคุ้มครอง  บริษัทตกลงจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
ในนำมของผู้เอำประกันให้กับผู้ให้กู้ เมื่อผู้กู้ผิดนัดช�ำระหนี้
ตั้งแต่ 2 งวด ติดต่อกันตำมสัญญำค�้ำประกันที่ตกลงกันไว้ (ไม่
รวมดอกเบี้ย) และผู้กู้ได้พ้นสภำพจำกกำรเป็นสมำชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด แล้วเท่ำนั้น เมื่อบริษัทได้
จ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนเพือ่ช�ำระหนีแ้ทนผู้กูท้ีผ่ดินดัช�ำระหนีต่้อ
สหกรณ์แล้ว บรษิทัจะด�ำเนนิกำรฟ้องร้องด�ำเนนิคดเีพือ่บังคับ
ช�ำระเงินค่ำสินไหมทดแทนกับผู้กู้ที่ผิดนัดช�ำระหนี้
 ดังนั้น เมื่อสมำชิกสมทบมีเหตุที่ต้องผิดนัดช�ำระหนี้
ต่อสหกรณ์ ให้รีบประสำนงำนเพื่อขอช�ำระหนี้ที่ค้ำงช�ำระให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อไม่ให้มีผลในกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีเพื่อ
บังคับช�ำระหนี้ดังกล่ำว
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 แนวทำงกำรออมเงินส�ำหรับคนยุคใหม่ 
เก็บยงัไงให้มใีช้ ไม่เดอืดร้อน จดัสรรบัญชกีำรออมเงนิ 
ของคุณตั้งแต่วันนี้ จะได้อุ่นใจ ไม่ต้องกังวลยำมมี
เรือ่งฉกุเฉนิ เงนิเดอืนออก มรีำยรบัเข้ำมำแต่ละที  
คนเรำกม็กัจะมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องปล่อยให้เงนิน้ัน 
ออกจำกกระเป๋ำไปซะนี ่ทัง้ค่ำใช้จ่ำยทีจ่�ำเป็น และ
ค่ำใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยที่ควบคุมกิเลสของตัวเองไม่ได้ 
ไหนจะเลี้ยงข้ำวเพื่อน เลี้ยงหนังสำว ค่ำน�้ำค่ำไฟ 
ค่ำเตมิน�ำ้มนั อกีสำรพดัทีจ่ะต้องจ่ำย ค่ำกนิค่ำอยู่
ในชวีติประจ�ำวนัอกี แต่ต้องอย่ำลมืว่ำวนันึงเรำจะ
ต้องอยู่ในจุดที่ไม่ได้ท�ำงำน อำจจะไม่ได้มีรำยรับ
เข้ำมำมำกเท่ำกับท่ีมีอยู่ทุกวันนี้ ดังนั้น เรำจึง 
ควรเริ่มออมเงินเอำไว้ใช้ส�ำหรับอนำคต ทั้งเรื่องที่
วำงแผนไว้แล้วและเรื่องที่ไม่ได้วำงแผนไว้ จึงต้อง 
เก็บเงินเอำไว้ส�ำรองด้วย แต่กำรเก็บเงินออมที่ว่ำ 
ควรจะมีอะไรบ้ำง ในบทควำมนี้ ESTOPOLIS  
มี 6 บัญชีเงินออม ท่ีจะช่วยให้เรำมีควำมพร้อม
ทำงกำรเงินมำฝำก

It’s not about the money
แต่การออมเงินก็เป็นเรื่องที่ดี
ไม่ใช่หรอ?
 แม้จะมคี�ำพูดว่ำเงนิทองเป็นของนอกกำย 
แต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ำ “เงิน” ก�ำลังจะขึ้นมำ
เป็นปัจจัยที่ 1 ในกำรใช้ชีวิตของคนเรำ ดังน้ัน 
สิ่งแรกที่ควรท�ำเวลำมีรำยได้เข้ำมำก็คือ แบ่งเงิน 
เอำไว้ส�ำหรับกำรออมเงินอย่ำงน้อย 30 % ของ
รำยรบั จำกนัน้จะจัดสรรปันส่วนเงินก้อนนีอ้ย่ำงไร 
ไปดู 6 ข้อ กำรเก็บเงินออมที่เรำเอำมำแนะน�ำ
กันเลย

1. บัญชีเงินออมส�ำหรับระยะสั้น
 ส�ำหรับกำรออมเงินในระยะสั้น คือ 
กำรแยกเงินเอำไว้ในบญัชีเงนิออมส�ำหรับกำรใช้จ่ำย 
ในช่วงเวลำอันใกล้ ทั้งที่เรำรู้อยู่แล้ว หรืออำจจะ
ยังไม่รู้ ข้อดีคือ เวลำที่เรำอยำกได้อะไร อยำกซื้อ 
อะไร หรือมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงิน
จ�ำนวนไม่มำกไม่น้อยจนเกินไป ควรจะเก็บเงิน
ส่วนนี้เอำไว้ เผ่ือเดือนไหนส่วนที่จะใช้หยิบจับ
ใช้สอยไม่พอก็ยังเอำตรงนี้ไปเติมได้อีก

ออมเงินแบบคนยุคใหม่
มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อน

ขอบคุณข้อมูล www.estopolis.com

MR.Money

2. บัญชีเงินออมส�ำหรับระยะกลำง
 กำรออมเงนิในระยะกลำง กคื็อกำรเกบ็
เงินก้อนๆหนึ่งส�ำหรับเอำไว้ใช้จ่ำยในอนำคตอัน
ใกล้ ที่เรำอำจจะมีกำรวำงแผนเอำไว้ เช่น อยำก
จะซื้อคอนโด จองหรือดำวน์คอนโด ดำวน์รถ 
ซ้ือของมำตกแต่งห้อง ตกแต่งคอนโด ซื้อคอม- 
พิวเตอร์ เปลี่ยนมือถือใหม่ หรือบำงคนที่มี
โครงกำรจะแต่งงำน ไปเท่ียวต่ำงประเทศ หรือ 
วนัหนึง่เรำอำจจะอยำกเปิดธรุกจิเลก็ๆ ของตวัเอง 
กเ็งนิก้อนนีแ้หละ ทีจ่ะช่วยเรำได้เมือ่จ�ำเป็นต้องใช้ 
หรือจะเรียกว่ำเป็นบัญชีเงินออมเพ่ือนท�ำควำม
ฝันให้เป็นจริงก็ได้ โดยไม่ต้องเป็นหนี้บัตรเครดิต 
หรือไปหยิบยืมคนอื่น

3. บัญชีเงินออมส�ำหรับระยะยำว
 ส�ำหรับบัญชีเงินออมในระยะยำวนี้  
เป็นบัญชีท่ีต้องใช้ควำมมีวินัยในตัวเองสูงมำกๆ 
เพรำะเรำจะต้องสญัญำกับตวัเองเอำไว้เลยว่ำ ไม่ว่ำ 
อย่ำงไรก็จะไม่ถอนเงินจำกบัญชีนี้ออกมำใช้โดย
เด็ดขำด เพรำะเป็นกำรออมเงินเพื่ออนำคตของ
เรำในวันข้ำงหน้ำ เป็นเงินที่เรำจะเอำออกมำใช ้
ในอนำคตเท่ำนั้น ดังนั้นเรำควรจะแบ่งส่วนของ
เงินออมที่เท่ำกันในทุกเดือน หรืออำจะมีเพิ่มเติม
บ้ำงก็ได้ หำกเดือนไหนมีรำยรับเข้ำมำมำก เมื่อ
ระยะเวลำผ่ำนไปนำนๆ จนเรำเกษียณจำกวัย
ท�ำงำนไปแล้ว เรำก็จะเห็นว่ำเงินที่เรำเก็บหอม
รอมริบด้วยควำมมีวินัยก้อนนี้นี่แหละ ที่จะช่วย
สร้ำงควำมสุขในวัยชรำให้เรำได้ ไม่ต้องเป็นภำระ
กับคนอื่นด้วย

4. บัญชีเงินออมส�ำหรับกรณีฉุกเฉิน
 เงินก้อนที่ 4 นี้เป็นกำรแบ่งเงินออม 
เพื่อเก็บในบัญชีเงินออมฉุกเฉิน เพรำะชีวิตของ
เรำอำจเจอเรือ่งไม่คำดฝันได้ตลอดเวลำ ไม่มใีครรู้ 
ว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดข้ึนเมื่อไหร่ ไม่ว่ำ 
จะเป็นอบุตัเิหต ุกำรเจบ็ไข้ได้ป่วย ธรุกรรมเร่งด่วน 
ต่ำงๆ หรือแม้แต่กำรตกงำนแบบสำยฟ้ำแลบ 
เรื่องเหล่ำน้ีไม่มีใครอยำกให้เกิดขึ้น แต่ก็ต้อง 
ไม่ประมำทเช่นกัน ดังนั้นเรำจึงควรส�ำรองเงิน
ส�ำหรับส่วนนี้เก็บเอำไว้ อย่ำงน้อยควรจะเก็บ
สะสมให้ได้ 6 เท่ำของค่ำใช้จ่ำยที่เรำต้องใช้ใน
แต่ละเดือน หำกเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมำจริงๆ อย่ำง
น้อยเรำก็มีเงินก้อนนี้เอำไว้ใช้จ่ำยได้ก่อน

5. บัญชีเงินออมส�ำหรับกำรลงทุน
 มำถงึกำรเกบ็เงินไว้เพือ่กำรลงทนุ โดย 

เฉพำะส�ำหรับคนรุ่นใหม่ เชื่อว่ำหลำย ๆ  คนคงจะ
รู้จักกำรลงทุนในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งกำรลงทุนในหุ้น 
ทองค�ำ กองทุน หรือวิธีกำรอื่น ๆ อีกมำกมำย  
รวมไปถึงกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ โดยกำร
แบ่งบัญชีเงินออมในข้อนี้ก็มีเงื่อนไขคล้ำย ๆ กัน
กับกำรเก็บเงินในบัญชีเงินออมระยะยำว คือเรำ
ต้องมีวินัยในกำรเก็บเงินก้อนนี้เพ่ือให้มันงอกเงย 
ท�ำผลก�ำไรให้กับเรำ โดยกำรเลือกลงทุนในหน่วย
ลงทุนต่ำง ๆ ก็ต้องศึกษำข้อมูลให้ดีก่อน ดีไม่ดี 
หำกเรำเป็นคนที่มีหลักกำรในกำรลงทุนที่ดี อำจ 
จะเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้เรำอีกทำงหนึ่งก็ได้

6. บัญชีเงินออมส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน
 มำถึงบัญชีสุดท้ำยก็คือบัญชีเงินออม
ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน ที่ต้องบอกว่ำเป็นบัญชี
เงินออม ก็เพรำะอยำกให้ทุกคนคิดว่ำเงินที่อยู่ใน
บัญชีนี้ก็เป็นกำรเก็บเงินอีกก้อนหนึ่งเช่นกัน หำก
ไม่ได้มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องจ่ำย ก็ไม่ต้องใช้จน
หมดบัญชีก็ได้ เหลือติดก้นบุ๊คแบงก์ไว้บ้ำงก็ไม่
เสยีหำยอะไร ถ้ำเรำเหลือเงนิสะสมเอำไว้ในบญัชนีี้ 
ทุกเดือน ๆ นำน ๆ เข้ำเรำก็มีมีเงินที่สำมำรถเอำ
ไว้จบัจ่ำยใช้สอยได้อยำกสบำยใจ ไม่ต้องกระเบยีด
กระเสียรไปเอำเงินเก็บก้อนอื่น ๆ มำใช้ แม้ว่ำจะ
หยิบยืมมำชั่วครำวก็ตำม เพียงเท่ำนี้เรำก็จะเริ่มรู้
ลิมิตในกำรใช้เงิน และกำรเก็บเงินในแต่ละเดือน
ของเรำแล้ว
 กำรแบ่งเงนิออมเอำไว้ในบญัชเีงนิออม
ต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ เป็นวิธีกำรที่อยำกจะ
แนะน�ำให้ทกุคนท�ำตำม โดยไม่ได้บงัคบัว่ำจะต้อง
เกบ็เดอืนละเท่ำไหร่ อนัไหนเยอะหรอืน้อยอย่ำงไร 
เพรำะแตล่ะคนคงจะประมำณกำรควำมจ�ำเป็นที่
จะต้องใช้เงนิของตวัเองในแต่ละเดอืนอยูแ่ล้ว ทำง
ที่ดีควรจะมีกำรจดบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำย หำก
อะไรที่ไม่จ�ำเป็นก็อำจจะอดทนเอำไว้ หำกมีเงิน
เกบ็ระยะสัน้จ�ำนวนหนึง่แล้วยงัรูส้กึว่ำอยำกได้จะ
ซือ้ตอนน้ันกย็งัไม่สำย แต่สิง่ทีส่�ำคญักค็อื อยำกให้ 
ทุกคนรู้จักกำร “เก็บเงินไว้ก่อน ค่อยเอาส่วนท่ี
เหลอืไปใช้” ไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วเหลอืเท่ำไหร่ค่อยเกบ็ 
อันนี้เป็นควำมคิดที่ผิดมำก ยิ่งเรำเป็นคนรุ่นใหม ่
ควรมีกำรวำงแผนเรื่องอนำคตของตัวเอง และ 
ต้องมีวินัยในตัวเองด้วยเพื่อควำมมั่นคงในชีวิต 
ลองค่อยๆแบ่งเงินเดือนหรือรำยรับของคุณเป็น 
6 ส่วน ตำมที่บอกดู วันไหนที่เรำเริ่มเห็นเงินเก็บ
ของเรำเป็นกอบเป็นก�ำขึ้นมำ วันนั้นล่ะเรำก็จะ
รู้สึกภูมิใจ และอุ่นใจ ใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องกังวล
เรื่องเสถียรภำพทำงกำรเงินเลย
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