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ปัจจุบันกระแสของเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้

ชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างมาก ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ อย่าง Internet Banking  

และ Mobile Application เป็นการให้บริการธุรกรรมการเงินต่างๆ จาก 

ธนาคารพาณิชย์ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์มือถือ หรือ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น การท�ารายการฝากเงิน ระดมหุ้น หรือรายการ

ช�าระหนี้ผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือมายังสหกรณ์ฯ

พบความสะดวกทุกเรื่องการเงินในการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เชื่อมต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ช่องทางเสริม เพิ่มดีกร ี

ความสะดวกทางการเงินให้ติดตามคุณไปได้ทุกที่ โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์ ก็สามารถท�ารายการ payment ทั้งการฝากเงิน 

ช�าระเงิน หรือระดมหุ้น ฯลฯ ได้ทางมือถือ ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการเงินได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน ตลอด 

24 ชัว่โมง มาพร้อมระบบความปลอดภยัของข้อมลูทีท่นัสมยั ไม่เสียค่าธรรมเนยีมการสมัครใช้ฟรี และไม่เสียค่าธรรมเนยีมการท�าธรุกรรม

1.  ข้ันตอนแรกให้สมาชิกท�าการดาวน์โหลด App scbeasy 
ในมือถือ 

2. หากสมาชิกยังไม่เคยมี username และ  
password ในการเข้าระบบมาก่อน ให้ไปที่ 
ช่องใช้บัตร ATM

3. ท�าการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ระบุเลขที่บัตร ATM 16 หลัก และ
รหัส ATM 4 หลัก  ใส่วัน เดือน ปีเกิด  และกด next 

4. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกด next

5. กรอกหมายเลขบัญชีเงินฝาก และหมายเลขบัตร ATM 16 หลักใน
บรรทัดเดียวกัน โดยกรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นและกด next 

6. ยืนยันข้อมูลความถูกต้องของบัญชีท่าน แล้วกด confirm  กด next

ช�ำระ Payment ผ่ำนสมำร์ทโฟน มำยงัสหกรณ์ได้แล้ว

ส�าหรับธนาคารไทยพาณิชย์ 
วิธีการใช้

กรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน
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7.  อ่านรายละเอียดเงื่อนไขเบื้องต้น คลิก ยอมรับ และกดnext

8.  จากนั้นธนาคารจะท�าการส่งรหัส OTP มายังเบอร์มือถือ เพื่อให้ท่านยืนยันตัวตน

9.  ก�าหนด Login name (ความยาว 6-12 ตัวอักษร) และ password (ตัวอักษรผสมตัวเลข ความยาว 6-8 หลัก) การตั้ง password ต้อง
ประกอบไปด้วย ตัวอักษรเล็กและใหญ่ และตัวเลขผสมกัน

 

10.  เมื่อได้ username password แล้ว ทางธนาคาร จะให้ท่านสร้างรหัสpin เพื่อเข้าใช้งาน เป็นตัวเลข  
6 หลัก  และควรจดจ�าให้ได้ เพราะในการท�ารายการทุกครั้ง รหัส pin ที่ท่านตั้ง 6 หลักนี้ จะต้องใช ้
ทุกครั้ง     

         

เสร็จสิ้นการสร้าง รหัส pin มาท�ารายการต่างๆ กันดีกว่า

11.  หน้าแรกจะเป็นหน้าสรุปยอดเงิน 
ให้เลือกจ่ายบิล                     

12.  หน้าไปยัง ให้กรอกเลขที่บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด (053-3-00793-7) กรอกเพียงครั้งเดียว ครั้งหน้าแค่พิมพ ์
เลขที่บัญชี 3 ตัวแรก จะขึ้นชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้เลยคะ

จากนั้นจะขึ้นกรุณากรอกเลขที่อ้างอิง 1 (กรอก เลขที่สมาชิก) Ref.1 เลขที่อ้างอิง 2 (กรอก วัตถุประสงค์) Ref.2 เช่น 102 ฝากเข้าบัญชี 
ออมทรัพย์พิเศษ  และกรอกจ�านวนเงิน  กดถัดไป

13.  จากนั้นให้ท�าการตรวจสอบข้อมูลว่า
ถูกต้องไหม หากถูกต้อง กดยืนยัน แล้วใส่
รหัส OTP ทางธนาคารจะส่งเลขมาให้เพ่ือ
ยืนยัน สรุปรายการเสร็จขั้นตอนการช�าระ
เงิน พร้อมรับ SMS

เลอืกผู้ให้บริการ

ใส่จ�านวนเงนิกรอกเลขทีอ้่างองิ 1 (เลขสมาชกิ)

กรอกเลขทีอ้่างองิ 2 (วตัถปุระสงค์)
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ข้อควรจ�า Ref1. สมาชิกต้องใส่เลขที่สมาชิกให้ถูกต้อง

 Ref2. วัตถุประสงค์ที่สมาชิกต้องการช�าระเงินให้สหกรณ์

101  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ 102  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 103  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

104  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ 105  ฝากเพื่อระดมหุ้น 106  ช�าระหนี้เงินกู้สามัญ (ช�าระพิเศษ)

107  ช�าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ช�าระพิเศษ) 108  ช�าระหนี้เงินกู้พิเศษ (ช�าระพิเศษ) 109  ช�าระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม

110  ช�าระหุ้น/หนี้รายเดือน (เกษียณ) 111  ช�าระค่าประเมินหลักประกัน 112  ช�าระค่าตรวจสอบหลักประกัน

113  ช�าระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 114  สมัครสมาชิกสมทบ 115  ค่าธรรมเนียมบัตร ATM

116  อื่น ๆ 117  ช�าระค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM   
สมาชิกสมทบ

ส�าหรับการท�ารายการออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย ก็สามารถท�าได้เช่นกัน
1. ขั้นแรกให้สมาชิกท�าการ
ดาวน์โหลดApp ธนาคาร
กรุงไทย  KTB net bank

2. หากมี username และ 
password แล้ว ให้ใส่ข้อมูล 
เลือก Login  หากยังไม่มี 
ให ้ท�าการ reg is ter  ลง
ทะเบียนก่อน

3.  เลือก Pay My Bills 4.  เมน ูPay Bills เลอืก CO-OP
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5.  เลือก Royal forest department saving & credit                       6.  ใส่เลขสมาชิก  - วัตถุประสงค์การช�าระ
                                                                                                            -  ใส่จ�านวนเงิน   OK  
                                                                                                                      
                                  
                                                                                              

7.  ตรวจสอบข้อมูลการท�ารายการ                                       
ระบบจะให้เลือกว่าจะรับรายการทางE-mail หรือ SMS  8.  ท�ารายการเสร็จสมบูรณ์
หากรับรายการทาง E-mail ไม่เสียค่าธรรมเนียม  
หากเลือกรับ SMS เสียค่าบริการข้อความละ 3 บาท โดย
ทางสมาชิกเป็นผู้ช�าระเงินเอง จากนั้น เลือก Finish 

แค่นี้สมาชิกก็สามารถท�าธุรกรรมออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชม. 
สะดวก รวดเร็ว ฟรีค่าธรรมเนียม โดยไม่ต้องเสียเวลามาที่ธนาคาร 

ประหยัดเวลา ประหยัดค่าเดินทาง
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 สมาชิกคงทราบกันแล้วว่า ธนาคารพาณิชย์ในประเทศทุกแห่งได้ก�าหนดให้  

ตั้งแต ่วันที่  16 พฤษภาคม 2559 บัตรเอที เอ็มที่ออกใหม ่ทั้งหมดเป ็นระบบ 

ชิปการ์ด เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้บัตรท�าธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่าน 

เครื่องเอทีเอ็ม 

 ส�าหรับบัตร ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ที่เชื่อมระบบผ่าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สมาชิกที่ถือบัตร ATM แถบแม่เหล็กดังกล่าว ยังคงสามารถใช้

บัตรดังกล่าวท�าธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และขณะ

นี้ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ระหว่างด�าเนินการปรับปรุงระบบให้รองรับบัตร ATM ระบบ 

ชิปการ์ดส�าหรับสมาชิกที่ถือบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์

การเปลี่ยนบัตร ATM แบบใหม่มีชิปการ์ด

บัตรสหกรณ์ ATM (รุ่นเก่า) บัตรสหกรณ์ ATM (รุ่นใหม่)
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➢ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 สมาชิก ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดน้ี จนถึง 31 สิงหาคม 2559   

ประกาศผลทุนการศึกษา วันที่ 26 กันยายน 2559

➢ กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
 รับสมัครแล้วกิจกรรมกลุ่มสมาชิก จ�านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบกับ

บุคคลอื่น ต้องไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดยบุคคลอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมทั้งหมด เสนอโครงการภายใน 25 ตุลาคม 2559 

➢ คนดีศรีสหกรณ์
 ปฏิบัติการค้นหาคนดีศรีสหกรณ์ แบบอย่างใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

“ซื่อสัตย์ อดออม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น” 

สมาชิก/สมาชิกสมทบ เสนอรายชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่าง 25 เมษายน  

- 31 สิงหาคม 2559

 ● การคัด เลื อก ”คนดีศรี สหกรณ ์ ”  ระหว ่ า งวันที่   1  กันยายน  

- 30 พฤศจิกายน 2559

 ● การตัดสินโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด

 ● การประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะประกาศผลการ

คัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ปี 2560 ภายในเดือนธันวาคม 2559

โครงการต่างๆ ที่สหกรณ์มีให้สมาชิก

** ทุกกิจกรรมสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com
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 ในการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการ

สหกรณ์ฯ ได้เสนอแนวคิดต่อที่ประชุมใหญ่ ที่จะจ่ายเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกผู้กู้ล่วงหน้า โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้

ให้แก่ผู้กู้เลย ท�าให้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สูงๆ แล้วจึงค่อยไปรับเฉลี่ยคืนตอนประชุมใหญ่

 ตามแผนงานและงบประมาณที่เสนออัตราการจ่ายเฉลี่ยคืนไว้ที่ร้อยละ 7.0 นั่นหมายถึง ถ้าอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้อยู่ที่ร้อยละ 6.10 สมาชิกผู้กู้ ซึ่งกู้เงินทุก 100 บาท จะต้องจ่ายดอกเบี้ย 6.10 บาท และเมื่อมีการจัดสรรก�าไร

สุทธิประจ�าปีจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนจ�านวน  6.10 x 7% = 0.427 บาท หรือเท่ากับได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริง 

ที่อัตราร้อยละ 6.10 – 0.427 = 5.673 นั่นเอง

 เพื่อให้สมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนทันที (7%) สหกรณ์ต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักลงจาก ร้อยละ 

6.10 เหลือร้อยละ 5.673

 ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 สหกรณ์ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลัก อันได้แก่ เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน  

ลงในอัตราร้อยละ 0.20 จากร้อยละ 6.10 เหลือร้อยละ 5.90 คงเหลือส่วนท่ีต้องปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ในคร้ังถัดไป 

อีกร้อยละ 0.227 เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.673 

 อย่างไรก็ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทดแทนการจ่ายเฉลี่ยคืนตามอัตราข้างต้น ต้องเป็นการปรับลด

ดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ต้นปี จึงจะชดเชยเฉลี่ยคืนได้ผลตามวัตถุประสงค์ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยแบ่งเป็น 

หลายคร้ังและไม่ได้ปรับลดต้ังแต่ต้นปี สหกรณ์จะต้องค�านวณผลท่ีแท้จริงและอาจต้องมีการจ่ายเฉล่ียคืนชดเชยส่วนต่าง 

ที่สมาชิกผู้กู้ต้องได้รับส�าหรับเฉล่ียคืนของปี 2559 นอกจากนี้สหกรณ์อาจจ่ายเพ่ิมเฉลี่ยคืนในส่วนที่มากกว่า 

ร้อยละ 7.0 หากการลงทุนภายนอกของสหกรณ์ได้รับผลตอบแทนที่ดีมาก เกินกว่าประมาณการก�าไรสุทธิ 

เช่นในปีที่ผ่านมา

จ่ายเฉลี่ยคืนล่วงหน้าด้วย “การลดดอกเบี้ยเงินกู้”

ดอกเบี้ยร้อยละ

6.10 บาท

(เฉลี่ยคืน 7%)

เฉลี่ยคืน

0.427  บาท

ดอกเบี้ยจ่ายจริง

5.673  บาท
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โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
 
 ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ พนักงานราชการจะมีการต่อสัญญาจ้างงานใหม่ และจะสามารถกู้สามัญได้ตามระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 ดังนั้น ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ในการกู้สามัญส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ดังนี้

1. เงินกู้สามัญส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการมีหลักเกณฑ์อย่างไร

ตอบ (1) สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์
    (2) ส�าหรบัพนกังานราชการหากกูส้ามัญเกนิกว่าร้อยละ90 ของเงนิค่าหุน้หรือเงนิฝากท่ีสมาชกิสมทบมอียูก่บัสหกรณ์ ต้องมคีณุสมบติัดงันี้

 -  ส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 600 บาทโดยหัก ณ ที่จ่ายติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 -  มีอายุสัญญาจ้างเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการสามารถกู้ได้ในวงเงินเท่าไหร่

ตอบ จ�านวนเงินกู้ก�าหนดตามอายุการเป็นสมาชิกสมทบ ดังนี้

อายุการเป็นสมาชิก จ�านวนเงินกู้สูงสุด

6 เดือน – ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 2 ปี – ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 5 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 3 ปี – ไม่เกิน 4 ปี ไม่เกิน 7 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 4 ปี – ไม่เกิน 6 ปี ไม่เกิน 9 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 6 ปี – ไม่เกิน 8 ปี ไม่เกิน 11 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 8 ปี – ไม่เกิน 10ปี ไม่เกิน 15 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 10 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้รายเดือน

 ทั้งนี้ จ�านวนกู้สูงสุด ไม่เกิน 400,000 บาท

3. เงินกู้สามัญส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการมีหลักเกณฑ์การค�้าประกันอย่างไร

ตอบ การกู้สามัญต้องมีผู้ค�้าประกัน ดังนี้
-  จ�านวนเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
-  จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 100,000 - 200,000 บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
-  จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 200,000 - 300,000 บาท  ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 7 คน
-  จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 300,000 บาทขึ้นไป  ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 8 คน

 ส�าหรับระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 จะไม่มีการท�าประกันภัยผู้ค�้าประกัน หากผู้กู้ผิดนัดช�าระหน้ี
ต่อสหกรณ์ ผู้ค�้าประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบช�าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ตามยอดหนี้ที่คงค้างอยู่กับสหกรณ์ โดยผู้ค�้าประกัน 
จะรับผิดชอบช�าระหนี้เฉลี่ยเท่ากันทุกคน 
 ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจค�้าประกันเงินกู้ให้กับท่านใด ควรไตร่ตรองให้รอบคอบ เพราะเมื่อท่านลงชื่อค�้าประกันเงินกู้ 
ให้กับผู้อื่นแล้ว เท่ากับว่าท่านจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง

หลักเกณฑ์ใหม่ เงินกู้พนักงานราชการ

กู้ได้สูงสุด 4 แสนบาท
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รายการ  30  พฤษภาคม  2559  30  เมษายน  2559

จ�านวนสมาชิก 13,207 13,211

จ�านวนสมาชิกสมทบ 16,715 16,668

สินทรัพย์รวม 15,427,224,749.38 15,729,914,743.50

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 209,737,158.69 328,236,445.90

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 956,867,541.04 963,433,032.67

เงินลงทุนระยะสั้น 60,894,248.80 61,096,544.80

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 141,601,051.27 138,413,966.41

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 55,324,356.25 52,665,036.50

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,794,622,148.24 6,800,077,775.90

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 80,836,002.07 89,694,374.36

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 949,231,490.85 939,587,622.37

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค้�าประกัน-สมาชิกสมทบ 48,851,128.28 48,142,858.62

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 254,861,098.00 292,272,971.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 1,659,160.94 1,659,160.94

เงินลงทุนระยะยาว 5,792,772,188.85 5,925,256,572.90

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,616,298.53 5,983,249.14

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 73,389,231.77 73,797,990.02

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 771,036.72 9,406,532.89

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,284,466,545.75 9,543,012,715.94

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,855,000,000.00 2,151,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,169,555,866.78 5,158,533,767.09

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 545,652,126.47 559,114,474.99

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,470,114,021.00 3,457,803,817.95

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 805,755,486.54 801,531,512.08

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 248,301,441.36 242,291,958.40

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 96,874,572.26 94,936,784.52

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,858,219.15 2,855,219.15

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,188,770,965.08 2,161,243,791.60

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 156,007,907.51 158,055,604.35

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 1,969,973,325.34 1,940,684,016.43

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 44,569,150.64 44,642,927.64

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 18,220,581.59 17,861,243.18

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 26,452,718.77 27,074,611.74

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20,080,866.12 20,554,416.51

หนี้สินไม่หมุนเวียน 24,606,129.00 24,606,129.00

ทุนของสหกรณ์ 6,142,758,203.63 6,186,902,027.56

ทุนเรือนหุ้น 5,098,944,280.00 5,056,515,340.00

ทุนส�ารอง 487,367,468.76 487,367,468.76

ทุนสะสม 115,657,403.39 115,819,603.39

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 274,754,591.61 407,441,271.66

ก�าไรสุทธิ 166,034,459.87 119,758,343.75 

รายได้ 287,884,013.71 217,419,993.84

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 203,758,935.94 162,735,205.22

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 19,133,612.01 15,110,912.43

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 60,835,505.21 35,582,310.12

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 1,506,023.60 1,506,023.60

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,649,936.95 2,485,542.47

ค่าใช้จ่าย 121,849,553.84 97,661,650.09

ดอกเบี้ยจ่าย 95,788,942.77 76,707,741.70

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 26,060,611.07 20,953,908.39

ก�าไรสุทธิ 166,034,459.87 119,758,343.75

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1  มีนาคม  2559) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 5.90

สามัญทั่วไป 5.90

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.90

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.00

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบำานาญตาม 
พระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

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

3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2  
(0.00 % 3 เดือนแรก)

4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

สอ.ปม.มอบเงินสนับสนุน
ศูนย์ประสานงานสมาชิก
ศูนย์ละ 20,000 บาท

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ได้มอบเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน
สมาชิก ศูนย์ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
60,000 บาท โดยศนูย์ประสานงานสมาชกิที ่สอ.ปม.
ได้ด�าเนินการมอบเงินแล้ว ได้แก่ กลุ ่มจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ศูนย์ประสานงานกลุ ่มราชพฤกษ์
ล�าปาง และศูนย์ประสานงานจังหวัดขอนแก่น
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อธิบดีกรมป่าไม้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

กรมป่าไม้ มีการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้  

เป็นประธานในการเปิดการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย พลิกฟื้นคืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จากนั้น  

อธิบดีกรมป ่าไม ้  ได ้มอบผลการแปลภาพถ ่ายดาวเทียมให ้กับ 

ผอ.ส�านัก จ�านวน 23 ส�านัก 

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ากัด น�าคณะ
กรรมการและเจ้าหน้าท่ี จ�านวน 6 ท่าน ศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เกี่ยวกับภาพรวม 
ของการบริหารสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ 
บรกิาร ด้านเงนิกู ้ด้านสวสัดกิารสมาชกิ โดยมนีางสาวอารยา  

บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และนางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการ พร้อมด้วย นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จก.ดูงาน เกี่ยวกับภาพรวมของสอ.ปม.
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์  
ผอ.ส่วนสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการป้องกัน

และปราบปราม เป็นผู้ด�าเนินรายการ

กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ร่วมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ร่วมลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน  2559



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ากัด ได้เปิดการใช้บริการระบบ ATM ให้แก่
สมาชิกทั่วประเทศ โดยมีนายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล ประธานกรรมการสอ.กรมทางหลวง 
จ�ากัด กล่าวรายงาน และ นายธนินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ท�าการตัดริบบิ้น 
เปิดใช้งานตู้เอทีเอ็ม ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงในการ
พัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสมาชิก 
ที่อยู ่ส่วนภูมิภาค สมาชิกมีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน ก็สามารถถอนเงินได้ที่ตู ้ ATM  
ของสหกรณ์เอง หรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตู้ATM ธนาคารออมสิน หรือตู้ ATM 
ของสหกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย ATM CO-OP ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้  
ทางสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั  

และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์ไทยไอซีที  จ�ากัด ได ้ไปร ่วมงานแสดงความยินดีกับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ากัด ครบรอบ 39 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ และเปิดตัว 
ATM โดยมีนายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการผู้จัดการ นายน�าศักดิ์ ประสาร กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ สอ.ปม. เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

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

ทีป่รกึษา นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หินอ่อน, นางณภัทร อินสกุล, นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี,  
 นางรัตนพร สิทธิกุลนันท์, นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์

พิธีเปิดตู้ ATM และพิธีทำ�บุญครบรอบ 39 ปี 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมท�งหลวง จำ�กัด

เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ 12 มิถุน�ยน 2559

นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการผู้จัดการ สอ.ปม. และ นายน�าศักดิ์ ประสาร กรรมการ 
ร่วมแสดงความยินดีกับสอ.กรมทางหลวง จก.

นายธนนิทร์ สมบรูณ์ อธบิดกีรมทางหลวง ท�าการกดเงินจากตู้ ATM




