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ถ้�ไม่ถึงมือผู้รับ กรุณ�ส่งกลับที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด 50 ถ.พหลโยธิน แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กทม. 10900

ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

     ต�มที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด ได้แจ้งขอคว�มร่วมมือ
สม�ชิกกรอกแบบฟอร์มก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวสม�ชิกสหกรณ์ โดยใช้แบบ
ฟอร์มของธน�ค�รกรุงไทย นั้น ปร�กฏว่�มีสม�ชิกหล�ยท่�นมีข้อสงสัย 
สหกรณ์จึงขอตอบข้อข้องใจ ดังนี้
** เหตุผลที่ใช้แบบฟอร์มการทำาบัตรของธนาคารกรุงไทย
 (1) เนื่องจ�กในเดือนตุล�คม 2556 จะมีบัตรประจำ�ตัวสม�ชิก
สหกรณ์จำ�นวนประม�ณ 3,000 ร�ย หมดอ�ยุ และสหกรณ์จะต้องทำ�บัตร
ใหม่ให้สม�ชิก และขณะนี้ท�งสหกรณ์กำ�ลังจัดทำ�ระบบเชื่อมโยง On-line 
กบัธน�ค�รกรงุไทย ทีจ่ะทำ�ใหส้ม�ชกิส�ม�รถฝ�ก-ถอนและกูเ้งนิฉกุเฉนิของ
สหกรณ์ผ่�นธน�ค�รได้ จึงเห็นว่�ก�รทำ�บัตรอเนกประสงค์จะช่วยอำ�นวย
คว�มสะดวกให้สม�ชิกไม่ต้องเดินท�งม�ติดต่อที่สหกรณ์และประหยัด 
ค่�ธรรมเนียมก�รโอนเงิน
 (2) สม�ชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด ส่วนใหญ่ใช้ 
บรกิ�รของธน�ค�รกรงุไทยอยูแ่ลว้ ประกอบกบัท�งธน�ค�รไดค้ดิค�่บรกิ�ร 
และจัดทำ�บัตรในร�ค�พิเศษ โดยสหกรณ์จะรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยก�รจัดทำ�บัตร
** วิธีดำาเนินการ
 (1) กรณีสมาชิกเป็นลูกค้าธนาคารกรุงไทยและมีบัตร ATM อยู่แล้ว
    1.1 สม�ชิกส�ม�รถนำ�บัตรประจำ�ตัวสม�ชิกที่จัดทำ�ใหม่ ไปที่
ธน�ค�รเพือ่โอนขอ้มลูจ�กบตัรATM เดมิลงในบตัรประจำ�ตวัสม�ชกิสหกรณ ์
เพื่อรวมเป็นบัตรเดียวกัน ซึ่งจะส�ม�รถใช้บริก�รของธน�ค�รกรุงไทยและ 
ATM POOL ได้ต�มปกติ แต่ประเด็นสำ�คัญคือ สม�ชิกส�ม�รถใช้บัตรนี้
ฝ�ก-ถอน-กู้เงินฉุกเฉินจ�กสหกรณ์ฯลฯ รวมทั้งทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินอื่น
กับสหกรณ์ได้ในอน�คต

  1.2 กรณีที่สม�ชิกมีเงินในบัญชีธน�ค�รกรุงไทย ซึ่งปัจจุบัน
ธน�ค�รใหด้อกเบีย้เงนิฝ�กออมทรพัยใ์นอตัร�ประม�ณรอ้ยละ .75บ�ท /ป ี 
(เจ็ดสิบห้�สต�งค์ต่อปี) สม�ชิกก็ส�ม�รถใช้บัตรนี้โอนเงินดังกล่�วม�เข้�
บญัชอีอมทรพัยข์องสม�ชกิทีส่หกรณ ์ซึง่ปจัจบุนัสหกรณใ์หด้อกเบีย้รอ้ยละ  
2.50 บ�ท/ปี จะทำ�ให้สม�ชิกได้ดอกเบี้ยเพิ่มม�กขึ้น
 (2) กรณีสมาชิกไม่ใช้บัตร ATM หรือใช้บัตร ATM ของธนาคารอ่ืน
  2.1 กรณสีม�ชกิประสงคจ์ะใชบ้ตัรประจำ�ตวัสม�ชกิสหกรณเ์ปน็
บตัร ATM เพือ่ฝ�ก-ถอน-กูเ้งนิฉกุเฉนิกบัสหกรณร์วมทัง้ทำ�ธรุกรรมท�งก�ร 
เงินอื่นๆ กับสหกรณ์ในอน�คต ก็ส�ม�รถยื่นคว�มประสงค์ขอเปิดบัญชี 
ธน�ค�รกรงุไทย ณ ส�ข�ทีท่�่นสะดวกและนำ�เลขทีบ่ญัชแีละหน�้บญัชมี�ที่
สหกรณ์ฯ เพื่อขอทำ�บัตรประจำ�ตัวสม�ชิกเป็นบัตร ATM พร้อมส่งเอกส�ร
ให้ท�งสหกรณ์เพื่อดำ�เนินก�รต่อไป
  2.2 กรณีสม�ชิกไม่ใช้บัตร ATM หรือใช้บัตร ATM ของธน�ค�ร
อื่นอยู่แล้ว และไม่ต้องก�รเปิดบัญชีกับธน�ค�รกรุงไทย ก็ส�ม�รถใช้บัตรนี้
เป็นบัตรประจำ�ตัวสม�ชิกเพียงอย่�งเดียว โดยก�รจัดทำ�บัตรครั้งนี้สม�ชิก 
ไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ ท้ังส้ิน โดยท่�นไม่ต้องใส่เลขท่ีบัญชีและระบุในแบบฟอร์ม 
ว่� “ไม่ประสงค์ทำ�บัตร ATM”
เอกสารที่ต้องใช้ในการทำาบัตรสมาชิกแบบใหม่
 1. กรอกแบบฟอร์มที่สหกรณ์จัดส่งให้ พร้อมติดรูปถ่�ยสี ขน�ด  
2 นิ้ว หน้�ตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นต� ถ่�ยไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ
 3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
 4. สำ�เน�หน้�แรกของสมุดเงินฝ�กธน�ค�รกรุงไทย (กรณีประสงค์
จะใช้บัตรสม�ชิกและบัตร ATM อยู่ในบัตรเดียวกัน)

การเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข
ดังนั้น ผู้เกษียณอ�ยุจึงต้องว�งแผนไว้ล่วงหน้� มีก�รประเมินว่�วัยที่ผู้เกษียณอ�ยุจะเสียชีวิตจ�กโรคภัยไข้เจ็บม�กที่สุดจะอยู่ใน
หว้ง 2-5 ปแีรกของชวีติหลงัก�รทำ�ง�น  ห�กผ�่นพน้ชว่งนีไ้ปไดก้แ็สดงว�่พอปรบัตวัได ้จะมอี�ยยุนืไดอ้กี เพร�ะชว่งปแีรกของก�ร
เกษียณเป็นช่วงที่จะรู้สึกสบ�ยเป็นอิสระไม่ต้องตื่นแต่เช้�รีบร้อนไปทำ�ง�นและไม่ต้องผจญกับคว�มเครียดต่�งๆ แต่พอเข้�ปีที่ 2  
จะเริ่มเหง� ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง จึงขอให้พวกเร�ปรับตัวเพื่อให้ผ่�นพ้นช่วง 2-5 ปีนี้ไปให้ได้ สหกรณ์ฯ ขอเป็นกำ�ลังใจ 
และขอให้สม�ชิกอยู่กับสหกรณ์ไปน�นๆ
 เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้สม�ชิกสหกรณ์ที่มีอ�ยุครบ 60 ปี สหกรณ์ฯได้กำ�หนดระเบียบว่�ด้วยก�รจ่�ยเงินสวัสดิก�ร
บำ�เหน็จสม�ชิก ปี 2555 โดยสรุปดังนี้        
 1. สม�ชิกอ�ยุครบ 60 ปี และเป็นสม�ชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่� 15 ปี ได้รับเงินบำ�เหน็จจำ�นวน  3,000 บ�ท  
 2. สม�ชิกอ�ยุครบ 60 ปี และเป็นสม�ชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่� 20 ปี ได้รับเงินบำ�เหน็จจำ�นวน 4,000 บ�ท  
 3. สม�ชิกอ�ยุครบ 60 ปี และเป็นสม�ชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่� 25 ปีขึ้นไป ได้รับเงินบำ�เหน็จจำ�นวน 5,000 บ�ท  
ติดต่อขอรับเงินบำ�เหน็จได้ที่ง�นสวัสดิก�รสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด  โทร. 0 2562 0272-3 ต่อ 14 ภ�ยในเวล�  
180 วัน นับแต่วันที่มีอ�ยุครบ 60 ปีบริบูรณ์
 สำ�หรับสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด โดยเฉพ�ะกลุ่มลูกจ้�ง ถึงแม้ว่�ท่�นจะเกษียณ�อ�ยุร�ชก�ร  
แต่ถ้�ท่�นไม่ล�ออก ท่�นก็ยังเป็นสม�ชิกของสหกรณ์ตลอดไป และจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่�งๆ ในฐ�นะสม�ชิกทุกประก�ร  
ห�กท�่นมรี�ยไดล้ดลง กส็�ม�รถขอลดเงนิค�่หุน้ลงไดต้�มเกณฑท์ีก่ำ�หนด แตถ่�้ห�กท�่นมคีว�มจำ�เปน็จรงิๆ ทีจ่ะตอ้งล�ออกจ�ก
ก�รเป็นสม�ชิกสหกรณ์ ขอให้ออกหลังวันที่ 31 ธันว�คม ซึ่งเป็นวันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ จะทำ�ให้ท่�นได้รับเงินปันผลสำ�หรับ 
ปีนั้นๆ ต�มมติที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี ถ้�ล�ออกก่อนวันที่ 31 ธันว�คม ท่�นจะไม่ได้รับเงินปันผลของปีนั้น

1. การทำาบตัรสมาชิกแบบใหม่

 ด้วยปร�กฏว่�ในปัจจุบันมีสม�ชิกบ�งท่�นยังไม่ทร�บข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมประมง จำ�กัด ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสม�ชิกสหกรณ์ขอเรียนว่�ต�มขัอบังคับ 
สหกรณ์ฯ ข้อ 31 ได้กำ�หนดคุณสมบัติของสม�ชิกไว้ดังนี้
       ข้อ  31.  คุณสมบัติของสม�ชิก   สม�ชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
       (2) เป็นบุคคลธรรมด�และบรรลุนิติภ�วะ
       (3) เป็นข้�ร�ชก�ร หรือลูกจ้�งประจำ�สังกัดกรมประมง หรือเป็นเจ้�หน้�ที่ของสหกรณ์นี้
       (4) เป็นผู้มีคว�มประพฤติและนิสัยดีง�ม
       (5) มิได้เป็นสม�ชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในก�รให้กู้ยืมเงิน
          ดังนั้น สม�ชิกบ�งท่�นที่ยังคงเป็นสม�ชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นและเป็นสม�ชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด ด้วย จึงต้องเลือกว่�ถ้�จะเป็นสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประมง จำ�กัด ก็ต้องล�ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งอื่น

2. คณุสมบตัสิมาชิกสหกรณ์

3. ก�รฝ�กเงินกับ.... สหกรณ์เครดิตยูเนียน
         มีสม�ชิกหล�ยท่�นกังวลใจว่�สหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมประมง จำ�กัด ได้นำ�เงินไปฝ�กที่สหกรณ์
เครดิตยูเนียน  ซึ่งกำ�ลังประสบปัญห�ในขณะนี้
หรือไม่ สหกรณ์ฯขอเรียนให้ทร�บว่�ไม่เคยนำ�เงิน
ไปฝ�กที่สหกรณ์เครดิตยูเนียน จึงขอให้สม�ชิก
สบ�ยใจในเรื่องนี้

3. การฝากเงินกับ....
สหกรณ์เครดิตยูเนียน

โปรดเวียนกันอ่าน...

ออกแบบและพิมพ์ :  บริษัท นิวธรรมดา (ประเทศไทย) จำากัด 202  ซอยเจริญกรุง 57  แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120

เจ้าของ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
ที่ปรึกษา : ดร.วิมล  จันทรโรทัย
บรรณาธิการอำานวยการ : คณะกรรมก�รศึกษ�และ
   ประช�สัมพันธ์
น�งสุม�ลี   ยุกต�นนท์ ประธ�นกรรมก�รศึกษ�
             และประช�สัมพันธ์
น�ยสุเมธ    ตันติกุล กรรมก�ร
น�ยจุมพล  น�คะลักษณ์ กรรมก�ร
น�ยเผดิม    รอดอินทร์ กรรมก�ร
น.ส.รัชนีบูลย์  ทิพย์เนตร กรรมก�รและเลข�นุก�ร
กองบรรณาธิการ
น�ยสมบูรณ์  เย็นเอง กรรมก�รทำ�หน้�ที่ผู้จัดก�ร
น.ส.นิตย�  วงศ์วร�กร หน.ฝ่�ยอำ�นวยก�ร
น.ส.รุ่งทิพย์  แพสว่�ง หน.ง�นสวัสดิก�ร

รายชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีสหกรณ์เปิดไว้เพื่อบริการแก่สมาชิก

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

กรุงไทย
กรุงศรีอยุธย�

พหลโยธิน 39
บ�งเขน

039-1-50927-6
047-1-10339-8

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.รรท.) และ สส.ชสอ.

สามารถโอนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเข้าบัญชี

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

กรุงไทย พหลโยธิน 39 039-0-33940-7

****เมื่อโอนเงินเข้�บัญชีเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งสหกรณ์ทร�บทันที พร้อมส่งสำ�เน�ใบฝ�กเงิน 
เขียนชื่อ หม�ยเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน ไปยังสหกรณ์



ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ 
รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท)

การจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก

ประเภทเงินกู้

1-30 มิ.ย. 56 1-31 ก.ค. 56 1-14 ส.ค. 56

จำานวน

ผู้กู้/ราย

ยอดเงินอนุมัติ 

(บาท)

จ่ายสุทธิ

(บาท

จำานวน

ผู้กู้/ราย

ยอดเงินอนุมัติ

(บาท)

จ่ายสุทธิ จำานวน

ผู้กู้/ราย

ยอดเงินอนุมัติ

(บาท)

จ่ายสุทธิ

เงินกู้ส�มัญ 98 44,548,200.00 12,061,923.00 118 53,735,100.00 20,904,241.25 44 20,134,900.00 5,084,281.75

เงินกู้ส�มัญเกิน 700,000 บ�ท 86 88,996,100.00 16,286,886.25 78 80,275,800.00 13,960,874.00 32 33,267,800.00 5,098,606.25

เงินกู้ทุนเรือนหุ้น 20 3,608,050.00 1,572,250.00 16 2,816,400.00 1,408,470.00 5 802,000.00 615,900.00

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและฉุกเฉิน

เพื่อช่วยเหลือสม�ชิกที่ประสบ

ภัยพิบัติ

116 3,882,210.00 3,002,925.00 136 4,076,530.00 3,125,776.00 67 2,084,990.00 1,618,691.00

            ฐานะการเงินของสหกรณ์

งบดุล ณ วันที่ 30  มิ.ย. 56 งบดุล ณ วันที่ 31 ก.ค. 56

หนี้สิน 829,011,645.58 หนี้สิน 835,800,822.77

ทุนของสหกรณ์ 1,242,681,943.00 ทุนของสหกรณ์ 1,256,095,218.05

ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกปกติ 1,072,605,880.00 ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกปกติ 1,078,107,520.00

ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกสมทบ 6,341,380.00 ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกสมทบ 6,498,080.00

ทุนสำ�รอง 104,524,781.59 ทุนสำ�รอง 104,524,781.59

ทุนรักษ�ระดับอัตร�เงินปันผล 7,386,982.65 ทุนรักษ�ระดับอัตร�เงินปันผล 7,386,982.65

ทุนส�ธ�รณประโยชน์ 4,742,093.67 ทุนส�ธ�รณประโยชน์ 4,732,093.67

ทุนสวัสดิก�รสม�ชิกและครอบครัว 3,000,000.00 ทุนสวัสดิก�รสม�ชิกและครอบครัว 3,000,000.00

กำ�ไรสุทธิ (มค-มิย.56) 44,080,825.09 กำ�ไรสุทธิ (มค.-กค.56) 51,845,760.14

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 2,071,693,588.58 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 2,091,896,040.82

           จำานวนสมาชิก

ประเภท

ยอดยกมา

ณ 31 พ.ค. 56

มิถุนายน 2556

ยอดยกมา 

ณ 30 มิ.ย. 56

กรกฏาคม 2556

เข้าใหม่ ลาออก

คงเหลือสุทธิ 

ณ 30 มิ.ย. 56 เข้าใหม่ ลาออก

คงเหลือสุทธิ 

ณ 31 พ.ค. 56

สม�ชิกส�มัญ 4,500 6 6 4,500 4,500 9 8 4,501

สม�ชิกสมทบ 245 2 4 243 243 5 1 247

สวัสดิการที่สหกรณ์ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556

ลำาดับ ชื่อผู้ถึงแก่กรรม เลขสมาชิก หน่วยงาน อายุสมาชิก
ค่า

ทำาศพ

ค่า

พวงหรีด

เงินสวัสดิการ

สงเคราะห์เกี่ยวกับ

การศพ

1 น�ยม่วง  มีกิริย� (ถึงแก่กรรม 22 ก.ค.56) 7062 สลก. 2 ปี 10 เดือน 5,000 1,000 10,000

2 น�ยถวิล  ทวีรัตน์        (ถึงแก่กรรม 23 มิ.ย.56)  5727 สทป. 15 ปี 5 เดือน 5,000 1,000 150,000

3 น�ยเอกชัย  พงษ์หิรัญ  (ถึงแก่กรรม 11 มิ.ย.56) 3569 ขบน. 28 ปี 2 เดือน 5,000 1,000 200,000

4 น�งกฤษณ�  โทนโต๊ะ   (ถึงแก่กรรม 13 ก.ค.56) 2195 ขบน. 25 ปี 5,000 1,000 200,000

5 น�ยลิขิต บุญสิทธิ์       (ถึงแก่กรรม 30 ก.ค.56) 6642 สนง.ประจวบ 29 ปี 10 เดือน 5,000 1,000 200,000

6 น�ยประส�  ทิมเทศ     (ถึงแก่กรรม 5 ส.ค.56) 225 สทป. 34 ปี 3 เดือน 5,000 1,000 200,000

7 น�ยสุทิน กระจ่�งวรเนตร์ (ถึงแก่กรรม 8 ส.ค.56) 413 ลจ.บำ�เหน็จฯ 29 ปี 6 เดือน 5,000 1,000 200,000

สมาชิกโปร
ดทราบ

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจไทย ได้ประก�ศจำ�นวนสม�ชิก สม�ชิกเสียชีวิต ล�ออกและเงินสงเคร�ะห์ศพ  ดังนี้

เดือน

สมาชิกสามัญ

สสอ.รรท.(ราชการ

+รัฐวิสาหกิจ)

สมาชิกสมทบ 

(ทหาร+สถาน

ประกอบการ

รวมสมาชิก 

(ราย)

เสียชีวิต 

(ราย)

ลาออก 

(ราย)

การใช้เงินสงเคราะห์

ล่วงหน้า 

อัตรา 11 บาท /ศพ

เงินสงเคราะห์

ค่าดำาเนินการ 

4% (ตาม

ข้อบังคับ)

เงินสงเคราะห์สุทธิ

ที่ทายาทได้รับ

มี.ค. 56 35,987 19,707 55,694 21 26 231 612,634.00 24,505.50 558,128.50

เม.ย. 56 35,970 19,677 55,647 27 13 297 612,117.00 24,434.75 587,682.25

พ.ค. 56 37,782 20,514 58,296 35 7 385 641,256.00 25,650.00 615,606.00

มิ.ย. 56 37,790 20,497 58,287 36 9 396 641,157.00 25,646.00 615,511.00

ก.ค. 56 37,764 20,479 58,243 29 16 319 640,673.00 25,626.75 615,046.25

   ทั้งนี้ สม�คมฯ ได้จ่�ยเงินสงเคร�ะห์ให้ท�ย�ทสม�ชิกที่เสียชีวิตในช่วงเดือน มิย.-กค.56  ต�มจำ�นวนที่ประก�ศแล้ว  สำ�หรับประก�ศของ
เดือนสิงห�คม 2556 อยู่ในระหว่�งก�รตรวจสอบ

การเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข
เดือนกันย�ยนของทุกปี นั้นมีคว�มหม�ยสำ�หรับมนุษย์เงินเดือนอย่�งพวกเร� สำ�หรับคนที่ยังไม่เกษียณก็กำ�ลังมองตำ�แหน่งต่�งๆที่จะว่�งลงในวันที่ 1 
ตุล�คม เพื่อว่�จะโชคดีได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่สูงขึ้น แต่สำ�หรับคนที่อ�ยุ 60 ปี วันที่ 1 ตุล�คม จะเป็นวันแห่งก�รเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญใน
ชีวิต แต่อย่�ไปวิตกจนเกินเหตุ ขอให้คิดว่�ก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�รไม่ใช่ก�รเกษียณชีวิตตัวเอง แต่เร�จะต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติอ�รมณ์ 
โดยให้คิดใหม่ ดังนี้
  เป็นก�รเร่ิมต้นชีวิตใหม่ ยังมีชีวิตข้�งหน้�อีกเฉล่ียประม�ณ 20 ปี (มห�วิทย�ลัยมหิดล ได้จัดทำ�สติผู้สูงอ�ยุเม่ือมกร�คม 2556 ว่�ผู้มีอ�ยุ 60 ปีไปแล้ว 
ผู้หญิงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก 21.5 ปี ส่วนผู้ช�ยจะอยู่ต่อไปได้อีก 19.1 ปี)          
 ให้ยอมรับคว�มจริง ไม่ติดยึดในล�ภ ยศ สรรเสริญ
 เป็นว�ระของก�รพักผ่อนดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว ดูแลคนที่เร�รัก ใช้ชีวิตในวันที่เร�มีวิถีอิสระอย่�งเต็มที่
 มีหล�ยอย่�งที่รอคอยม�น�นแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำ�ให้ลงมือทำ�อย่�งมีคว�มสุข 
แต่อย่�งไรก็ต�มสิ่งที่ผู้เกษียณอ�ยุต้องประสบอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ 4 จ.  ได้แก่ จ.จิตใจ/ จ.เจ็บ / จ.จน / จ.จัดก�ร (จ.จ�ก)
 จ.จิตใจ	 :	 ต้องยอมรับสัจธรรมการเปลี่ยนแปลง	 	

					 	จ.เจ็บ	 :	 ต้องรู้ข้อจำากัดของตนเอง	ตรวจดูแลสุขภาพ

	 จ.จน	 :	 มีรายได้ลดลง	จึงต้องบริหารจัดการรายได้อย่างเหมาะสม	อย่าให้คนอื่นยืมเงิน	อย่าเพ่ิงรีบยกมรดกให้ลูกหลาน	ให้ทำาเป็นพินัยกรรม					

						 จ.จัดการ		 :		ต้องรู้จักจัดการเวลา	จัดการระเบียบชีวิต

ฌาปนกิจสงเคราะห์ : สวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์
    สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ร�ชก�รไทย รัฐวิส�หกิจ (สสอ.รรท.) ได้เปิดรับสมัครสม�ชิก
รอบ 4/2556 ในระหว่�งวันที่ 1 สิงห�คม - 30 กันย�ยน 2556 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. เป็นสม�ชิกส�มัญ และสม�ชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด  
 2. อ�ยุไม่เกิน 55 ปี (เกิดในปี 2501) เป็นต้นม�
 ผู้ที่สมัครเป็นสม�ชิก สสอ.รรท. แล้วมีสิทธิสมัครเป็นสม�ชิกของสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จำ�กัด (สส.ชสอ.) และจะมีสิทธิสมัครเป็นสม�ชิกสมทบของสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ฯครูไทย (สสอค.) ได้อีกท�งหนึ่งด้วย ซึ่ง
หม�ยคว�มว่�ถ้�สม�ชิกเสียชีวิตก็จะได้รับเงินสงเคร�ะห์จ�กสสอ.รรท. สส.ชสอ. และสสอค. ถ้�สม�ชิกมีหนี้กับสหกรณ์ เงินจำ�นวนก็จะเพียงพอที่จะ
ใช้คืนสหกรณ์โดยไม่เป็นภ�ระของผู้ค้ำ�ประกันและมีเหลือพอที่จะช่วยพัฒน�คุณภ�พชีวิตและสร้�งอน�คตให้ลูกหล�นได้
  ผูส้นใจจะสมคัรในรอบนีส้�ม�รถตดิตอ่ขอรบัใบสมคัรทีส่หกรณ ์ออมทรพัยก์รมประมง จำ�กดั หรอืโหลดแบบฟอรม์ใบสมคัรที ่www.fishcorp.orq 
ส่งใบสมัครพร้อมเงินสงเคร�ะห์ล่วงหน้�จำ�นวน 3,600 บ�ท ค่�สมัคร+ ค่�บำ�รุง 40 บ�ท รวม 3,640 บ�ท ใบรับรองแพทย์จ�กสถ�นพย�บ�ลของรัฐที่
ออกใหไ้มเ่กนิ 30 วนั สำ�เน�ทะเบยีนบ้�น สำ�เน�บตัรประจำ�ตวัประช�ชน /หรอืสำ�เน�บตัรเจ้�หน�้ทีข่องรฐัของผูส้มคัรและผูร้บัประโยชนม์�ยงัสหกรณ์
ออมทรัพย์มประมง จำ�กัด  ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด  โดยผู้สมัครจะได้รับสม�ชิกสภ�พสมบูรณ์ในวันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2556


