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ส า ร บั ญ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
และโครงการสัญจรพบสมาชิก                                                                            

ท่องโลกกว้างหลังเกษียณ 
เปิดรับสมัครแล้ว

กู้ฉุกเฉินยื่นกู้ครั้งเดียว 
ใช้ได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิก                                                                 

มุมนี้มีค�าตอบ

เก็บมาฝาก

ผลการด�าเนินงาน

เยี่ยมชมสหกรณ์

ครอบครัวสวัสดิการ

ท�าอย่างไรไม่ให้สัญญาเงินกู้
ถูกตีคืน

ท้ายเล่ม

ที่ปรึกษา
นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ

กองบรรณาธิการ
นางภาราดา หินอ่อน
นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ

กองบรรณาธิการ
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 พ้ืนฐานความรู้ด้านสหกรณ์ของสมาชิก มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต นอกจาก
สหกรณ์จะไปให้ความรู้สมาชิกถึงท่ีแล้ว ยังได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบ
สมาชิกขึ้นอีกด้วย เพื่อส่งเสริมความรู ้ และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ ของสหกรณ์  
เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงการบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
และสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก จากการใช้บริการในทุก ๆ ด้าน ในการ
สัญจรพบสมาชิก จะมีการรับสมัครสมาชิกใหม่ การรับฝากเงิน การท�าบัตร
สหกรณ์ ATM (Click CO-OP Card) และรับทราบสิทธิประโยชน์มากมาย 
พร้อมทั้งรู ้จักการใช้เทคโนโลยีในงานบริการของสหกรณ์ รวมถึงการพัฒนา 
เครือข ่ายกลุ ่มสมาชิกและผู ้แทนสมาชิกให ้เข ้มแข็ง และส่งเสริมความรู ้ 
ตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

โครงการพัฒนา   คุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ
และโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

สมัครด่วน

ส�าหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต ์
www.025798899.com
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เหลือเวลาอกีแค่ 2 เดอืน กใ็กล้จะสิน้สดุวนัหมดเขตการเสนอรายช่ือ คนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2561 กันแล้ว เชือ่ว่า 
ยังมีสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ยังมีให้เห็นเป็นแบบ
อย่างที่ดี ส�าหรับหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้เสนอรายชื่อ ขอให้รีบเสนอชื่อกันเข้ามา รางวัลคนดีศรีสหกรณ์ รอท่านอยู่

รายละเอียดโครงการกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรม สถานที่ วันที่

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกและสมาชิกสมทบ และ
โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

1. โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอ�า
    ณ จังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

2. อุทยานแห่งชาติคลองลาน
    ณ จังหวัดก�าแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

3. โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท
    ณ จังหวัดชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

4. โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์ รีสอร์ท
    ณ จังหวัดกระบี่

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

2.โครงการสัมมนาเรื่อง 
“การบริหารงานสหกรณ์”

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ห้องประชุม 1 ชั้น 4

วันเสาร์ที่  9  กันยายน 2560

โครงการพัฒนา   คุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ
และโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

จ�านวนสมาชิก และสมาชิกสมทบรวมกับบุคคลอื่น ต้องไม่เกินอัตราส่วน  

1 ต่อ 1 โดยบุคคลอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

เสนอโครงการภายใน 27 ต.ค. 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.025798899.com

คนดีศรีสหกรณ์
คุณเจอรึยัง ?

สมาชิก/สมาชิกสมทบ
เสนอรายชื่อก่อนวันที่ 31 ส.ค. 60

รับสมัครแล้ว กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
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กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์จะพิจารณาผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 60 คน (รวมผู้ติดตาม) โดย
พิจารณาตามล�าดับดังนี้
 1. สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 
2560 และสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อน
ก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2560 (ไม่เคย 
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยไม่เกษียณ และ
ผู้ติดตาม 1 คน)
 2. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 
2560  สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ 
กรณีตามข้อ 1 ยังไม่ครบ
 3. สมาชิกทั่วไป (สหกรณ์จะพิจารณา
การเข้าร่วมโครงการ กรณีตามข้อ1และ 2 ยังไม่
ครบ) ในกรณีกลุ่มบุคคลที่อยู่ในล�าดับเดียวกัน 
สหกรณ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตามวนัและเวลาทีส่่งใบสมคัรและช�าระค่าใช้จ่าย 

ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา
 1. ส�าหรบัสมาชกิทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการ 
ในปี 2560 สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อน
ก�าหนด ที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2560 และไม่
เคยเข้าร่วมกิจกรรมสายใยไม่เกษียณ สมาชิก
ต้องช�าระค่าใช้จ่ายคนละ 14,900 บาท (สหกรณ์
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท  ส่วนทีเ่กนิ 
7,900 บาท สมาชกิต้องช�าระในวนัสมคัรเข้าร่วม
โครงการ) ส�าหรับสมาชิกที่ช�าระเงินแล้ว และ 
ไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าสมาชิก

ผู้นั้นบริจาคเงินจ�านวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ ์
เพื่อใช้ในโครงการนี้ 
 2. ผู ้ติดตามสมาชิกที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปี 2560 และผู้ติดตามสมาชิกเกษียณ
อายุราชการก่อนก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 
2560 เสียค่าใช้จ่ายคนละ 14,900 บาท
 3. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อน
ปี 2560 และสมาชิกทั่วไป เสียค่าใช้จ่ายคนละ  
14,900 บาท สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วม
โครงการกรณีตามข้อ 1 ยังไม่ครบ ในกลุ่มบุคคล
ที่อยู่ในล�าดับเดียวกัน สหกรณ์ฯจะพิจารณาคัด
เลอืกผูเ้ข้าร่วมโครงการตามวนัเวลาทีส่่งใบสมคัร
และช�าระค่าใช้จ่าย
 4. ผู้เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาต้อง
ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมส�าเนาใบโอน
การช�าระเงินค่าใช้จ่ายมายังสหกรณ์ภายในวัน
ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560  ทางโทรสารหมายเลข 
0-2579-9774, 0-2579-7356

ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษาดังกล่าว 
รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 2. ค่าท่ีพกัตามโปรแกรม (กรณปีระสงค์
พักเดี่ยว ช�าระเพิ่ม 3,900 บาท)
 3. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่ระบุไว้ใน
รายการ

สมัครด่วน รับจ�ำนวนจ�ำกัด!!
 สมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2560 เที่ยวภายในประเทศ จ.เพชรบุรี วันที่ 3-5 ต.ค. 60
 สมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2560 เที่ยวต่างประเทศ พม่า วันที่ 7-9 ต.ค. 60

 เดือนกันยายนของทุกปี เมื่อถึงวัยเกษียณ มาเติมเต็มความสุขให้รางวัลชีวิตกับตัวเองหลังจากที่ท�างานมาทั้งชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ โดยเฉพาะสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ สหกรณ์มุ่งหวังที่จะให้สมาชิก 

ยงัคงสถานภาพการเป็นสมาชกิอยูต่่อไป จงึได้จัดโครงการสายใยไม่เกษยีณขึน้  โดยมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะให้สมาชิกทีเ่กษยีณอายรุาชการในปี 2560 ได้ทราบว่า 

ถงึแม้จะเกษยีณจากงานแล้ว กย็งัคงเป็นสมาชกิสหกรณ์ต่อไปได้ และยงัคงได้รบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ท่ีสมาชกิพงึได้รบัและสมาชกิยงัได้พบปะสงัสรรค์ รวมทัง้ 

รับฟังการสัมมนาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกหลังเกษียณอายุราชการ

เดินทางวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2560 / ส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ย่างกุ้ง –หงสาฯ – สิเรียม – อินทร์แขวน – พระธาตุอินทร์แขวน – พระมหา

เจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์

ท่องโลกกว้ำงหลังเกษียณ

 4. ค่ายานพาหนะรับ-ส่งสนามบินและ
รายการทัวร์ตลอดรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามท่ี
ระบุ
 6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอด
การเดินทาง 
 7. ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง  
ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (คุ้มครองผู้เอา
ประกนัภยัอายรุะหว่าง 6 -75 ปี กรณตี�า่กว่า 6 ปี 
หรืออายุระหว่าง  75-85 ปี  คุ้มครอง 50% ของ 
จ�านวนเงินเอาประกันภัย และกรณีอายุสูงกว่า 
85 ปี สงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
 8. อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ ่ายอื่น ๆ ท่ี
นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิ ค่าใช้จ่าย 
ส่วนตัว และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ให้มากหรือ 
น้อยอยู ่ที่ความพึงพอใจของท่าน อ่านราย- 
ละเอียดโปรแกรมการเดินทางและดาวน์โหลด
ใบสมัครที่ www.025798899.com

เปิดรับสมัครแล้ว เที่ยวในประเทศและต่ำงประเทศ

ส�าหรับทริปต่างประเทศ สัมมนาและทัศนศึกษา ณ ประเทศพม่า
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การสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาต่าง
ประเทศ
 ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาต้องส่งใบสมคัรเข้าร่วม
โครงการสัมมนา พร้อมส�าเนาใบโอนการช�าระเงนิ
ค่าใช้จ่าย ฯ ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ทางโทรสารหมายเลข 0-2579-7356, 
0-2579-9774 ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
และการยกเลิกการเดินทางจะต้องแจ้งยกเลิก 
ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 หากผู้เข้าร่วม 
โครงการแจ้งยกเลิกตั้งแต่วันท่ี 5 สิงหาคม 
2560 เป็นต้นไป ถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการบริจาค 

เงินจ�านวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพ่ือใช้ใน
โครงการนี้

วิธีการช�าระเงิน
 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา 
ช�าระด้วยตนเองทีส่หกรณ์ หรอืโอนเงนิผ่านบญัชี
ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
โดยใช้ใบแจ้งการรับช�าระเงิน (Payment) ผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด ธนาคารธนชาต จ�ากัด หรือธนาคาร
ทหารไทย จ�ากดั  โดยกรอกช่ือ-สกลุ เลขท่ีสมาชกิ

สหกรณ์ และระบุวัตถุประสงค์ 116 และจ�านวน
เงินให้ชัดเจน
 อ ่ านรายละ เอี ยด โปรแกรมการ
เดิ นทางและดาวน ์ โหลดใบสมั คร ได ้ ที่ 
www.025798899.com

ส�าหรับทริปในประเทศ สัมมนาและทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี 

กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์จะพิจารณาผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 60 คน (รวมผู้ติดตาม) โดย
พิจารณาตามล�าดับดังนี้
 1. สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 
2560 และสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อน
ก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ในปี 2560 (ไม่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการสายใยไม่เกษียณ และ 
ผู้ติดตาม 1 คน)
 2. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 
2560 (สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ 
กรณีตามข้อ 1 ยังไม่ครบ)
 3. สมาชิกทั่วไป (สหกรณ์จะพิจารณา
การเข้าร่วมโครงการ กรณีตามข้อ1และ 2  
ยังไม่ครบ) ในกรณีกลุ่มบุคคลที่อยู ่ในล�าดับ
เดียวกัน สหกรณ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ ตามวันและเวลาที่ส่งใบสมัครและ
ช�าระค่าใช้จ่าย 

ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา
 1. ส�าหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปี 2560 สมาชิกเกษียณอายุราชการ
ก่อนก�าหนด ที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2560 และ 
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมสายใยไม่เกษียณ ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย (สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิก
คนละ 7,000 บาท เป็นค่าทัวร์ 4,900 บาท และ
ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว 2,100 บาท) โดย
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องช�าระเงินมัดจ�า
คนละ 1,000 บาท และสหกรณ์จะคืนให้เมื่อ
สมาชิกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ส�าหรับสมาชิก
ที่ช�าระเงินแล้ว และไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วม

กจิกรรม ให้ถอืว่าสมาชกิผูน้ัน้ บรจิาคเงนิจ�านวน
ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้ 
 2. ผู ้ติดตามสมาชิกที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปี 2560 และผู้ติดตามสมาชิกเกษียณ
อายุราชการก่อนก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 
2560 เสียค่าใช้จ่ายคนละ 4,900 บาท
 3. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อน
ปี 2560 และสมาชิกทั่วไป เสียค่าใช้จ่ายคนละ  
4,900  บาท 
 4. ผู ้ เข ้าร ่วมสัมมนาและทัศนศึกษา
ต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมส�าเนา
ใบโอนการช�าระเงินค่าใช้จ ่ายมายังสหกรณ์
ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 ทางโทรสาร
หมายเลข 0-2579-9774 และ 0-2579-7356 
อ่านรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางและ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.025798899.com

การสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาใน
ประเทศ
 ผู ้เข้าร่วมสัมมนาต้องส่งใบสมัครเข้า
ร ่วมโครงการสัมมนา พร ้อมส�าเนาใบโอน
การช�าระเงินค่าใช้จ่าย ฯ ไปยังสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ทางโทรสารหมายเลข 
0-2579-7356 และ 0-2579-9774 ภายใน
วันที่  8 กันยายน 2560 และการยกเลิก
การเดินทางจะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันที่  
8 กันยายน 2560 หากผู้เข้าร่วมโครงการแจ้ง
ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถือว่า 
ผู ้เข้าร่วมโครงการบริจาคเงินจ�านวนดังกล่าว 
ให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้

เดินทางวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560  / ส่งใบสมัครภายในวันที่  8 กันยายน 2560

วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) – พระราชวังรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) 
Swiss sheep farm – วัดห้วยมงคล – ตลาดน�้าหัวหินสามพันนาม –วนอุทยานปราณบุรี 

อุทยานราชภักดิ์ – เพลินวาน – พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

วิธีการช�าระเงิน
 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา 
ช�าระด้วยตนเองทีส่หกรณ์ หรอืโอนเงนิผ่านบญัชี
ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
โดยใช้ใบแจ้งการรับช�าระเงิน (Payment) ผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด ธนาคารธนชาต จ�ากัด หรือธนาคาร
ทหารไทย จ�ากดั โดยกรอกชือ่-สกลุ เลขทีส่มาชกิ
สหกรณ์ และระบุวัตถุประสงค์ 116 และจ�านวน
เงินให้ชัดเจน
 “ความสุขกายสบายใจ” ถือเป็นเรื่อง 
ที่ส�าคัญมาก ท�างานมาทั้งชีวิตแล้ว ก็ต้องรู้จัก 
ให้รางวัลกับตัวเอง ใจร่าเริง ถือเป็นยาวิเศษ  
การได้ออกไปเปิดหูเปิดตา แม้เพียงระยะเวลา
สั้น ๆ ก็สามารถสร้างความทรงจ�าได้อย่างที่คุณ
ไม่คาดคิด



 สมาชิก และสมาชิกสมทบ ถ้าท่านเคยยื่นค�าขอและหนังสือกู ้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
และได้รบัอนมุตัแิล้ว ไม่ต้องท�าสญัญาเงนิกูใ้หม่ ท�าเพยีงคร้ังเดียว ใช้ได้ตลอดอายกุารเป็นสมาชกิ 
เงินกู้ฉุกเฉิน เป็นบริการที่สมาชิกนิยมใช้กันมากมาย บางท่านที่ยังไม่เคยใช้บริการ สอบถามกัน
เข้ามาว่า มีวิธีการสมัครอย่างไร ถึงจะใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินได้ วันนี้เรามีค�าตอบมาฝากกันค่ะ

ส�าหรับสมาชิก การกู้ฉุกเฉิน
มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1) ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 เดือน
 2) กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน 
และไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น
 3) เมือ่ช�าระหนีเ้งนิกู้มาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 งวดเดือน สามารถกู้ใหม่ได้
 4) ช�าระคืน ไม่เกิน 12 งวดเดือน
 5) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบกูฉ้กุเฉนิ 
(หัวข้อ 2.1) 2 แผ่น 3 หน้า (หน้า 1 และหน้า 
2) จะต้องอยู่ภายในแผ่นเดียวกันเท่านั้น

ส�าหรบัเอกสารประกอบค�าขอกูฉ้กุเฉนิ
ใช้เอกสารใดบ้าง
 1) แบบฟอร์มค�าขอกู้และสัญญา
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
 2) ส�าเนาบตัรประชาชน 1 ใบ พร้อม 
รับรองส�าเนาถูกต้อง
 3) สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 

ส�าหรับสมาชิกสมทบ มีหลักเกณฑ์
ดังนี้ 
 1. ต้องเป็นสมาชกิสมทบ / พนกังาน 
ราชการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และหัก
เงินได้ ณ ที่จ่าย(กรมบัญชีกลาง)
 2. ช�าระคืนไม่เกิน 12 งวดเดือน  
กู้ได้ 90% ของหุ้น ไม่เกิน 40,000 บาท
 3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบกูฉ้กุเฉนิ 
ทีเ่ขยีน (เริม่ใช้ 1 ก.พ. 59)  1 แผ่น หน้า – หลงั 
หัวข้อ 2.2 (หน้า1 และหน้า 2จะต้องอยู่
ภายในแผ่นเดียวกันเท่านั้น มิฉะนั้นเอกสาร
จะถูกตีคืน)  

กู้ฉุกเฉินยื่นกู้ครั้งเดียว
ใช้ได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

เอกสารประกอบ
 - แบบฟอร์มค�าขอกู้และสัญญา
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
ส�าหรับสมาชิกสมทบ
 - บตัรประชาชนไม่หมดอายอุย่าง
ละ 1 ใบ พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง
 - สลิปเงินเดือนปัจจุบัน

ช�าระค่าธรรมเนียม 200 บาท 
สามารถช�าระด้วยวิธีการใดบ้าง
 1) ช�าระที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ในวัน
และเวลาท�าการ 8.30-15.30 น.
 2) ช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทย
พาณิชย์ กรุงไทย ธนชาต ทหารไทย โดยใช้
แบบฟอร์มการรบัช�าระเงนิ Payment ระบุช่ือ 
เลขท่ีสมาชิก และวัตถุประสงค์ 117 อื่น ๆ 
จ�านวนเงิน 200 บาท เมื่อช�าระแล้ว ให้แนบ
ส�าเนาใบโอนทีไ่ด้รบัจากธนาคาร ส่งไปรษณย์ี
มาพร้อมเอกสารค�าขอกู้ฉุกเฉิน

เมือ่ส่งเอกสารค�าขอกูฉ้กุเฉนิและช�าระ
เงินเรยีบร้อยแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่า
สามารถท�าการกู้ได้
 หากเอกสารของสมาชิกถูกต้อง
เรียบร้อย ทางสหกรณ์จะส่ง SMS รหัสผ่าน
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิCO-OP Phone แจ้ง
ไปยงัโทรศพัท์มอืถอืของสมาชกิ โดยใช้ชือ่ผู้ส่ง
ว่า Forest_COOP ซึง่เบอร์มอืถอืของสมาชิก
จะต้องตรงกบัระบบของสหกรณ์ ทีส่มาชกิเคย
แจ้งไว้กับสหกรณ์ (กรณีเปล่ียนเบอร์มือถือ 
สมาชิกจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทุกครั้ง) 
และสมาชิกจะท�าการกู้ฉุกเฉินได้หลังจากได้
รับข้อความยืนยันจากสหกรณ์

หมายเหต ุ:  สมาชกิทีท่�าสญัญากู้แล้ว กดกูไ้ม่
ได้ ให้ตดิต่อเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 0-2579-7070

ขั้นตอนการกดกู้ฉุกเฉิน
โทร.0 – 2579 - 8899

กดหมายเลขสมาชิก ตามด้วย #

กดยืนยันเลขสมาชิก ตามด้วย #

กดรหัสผ่าน 4 หลัก

กด 8 เพื่อขอกู้

เงินกู้ฉุกเฉินจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
สินมัธยัสถ์ 

รับเงินกู้โดยใช้บัตร ATM ของสหกรณ์ หรือ 
บัตร CLICK CO-OP Card

กู้เต็มสิทธิ์ กด 1
ต้องมีเงินเดือน

คงเหลือหลังกู้ตาม
หลักเกณฑ์

กู้เต็มสิทธิ์ กด 2
ต้องมีเงินเดือน

คงเหลือหลังกู้ตาม
หลักเกณฑ์

ค�าแนะน�า ..
 - ควรใช้โทรศัพท์บ้านหรอืท่ีส�านกังาน 
ในการท�ารายการ หากช�านาญแล้วจึงใช้
โทรศัพท์มือถือ  ในการท�ารายการกดกู้
 - หากท่านจ�ารหัส CO-OP Phone 
ไม่ได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 - หากสมาชิกท่านใดต้องการเปลี่ยน
รหัส CO-OP Phone ให้กด9 เลือก ข้อ 3

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน6



ส�าหรับใครที่ยังไม่มีบัตร ATM Click CO-OP Card สามารถสมัครบัตร ATM Click CO-OP 
Card สิทธิพิเศษที่มากกว่าบัตร ATM ทั่วไป ท�าธุรกรรมได้หลากหลาย ด้วยบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบวงจร สามารถใช้บัตร Click 
CO-OP Card กดรับเงินได้ที่ตู้ ATM

ส�าหรับสมาชิกท่านใด ที่ได้รับบัตร และ
รหัส ATM แล้ว แต่ยังไม่ได้ท�าการเปิด
ใช้บริการ สามารถแจ้งเปิดใช้บริการได้ท่ี 
สอ.ปม. หรือทาง Call Center โทร.
0-2579-7070 หรือทางระบบโทรศัพท์
อัตโนมัต ิCO-OP PHONE : 0-2579-8899
** หากสมาชิกไม่ได้ท�าการเปิดใช้บัตร 
ATM CLICK CO-OP CARD ภายใน 
90 วัน บัตรจะถูกยกเลิกทันที

บัตร ATM Click CO-OP Card เป็นบัตรเดียวที่ใช้ได้กับตู้ ATM หลายธนาคาร โดยที่ไม่ต้องท�าบัตรเพิ่ม

เพียงแค่มีบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์อยู่กับสหกรณ์ ณ วันนี้สมาชิกสามารถท�ารายการถอนเงิน หรือ ถามยอดได้ที่  

ตู้ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด, ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (มหาชน), ตู้ ATM ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย, ตู้ ATM ธนาคารออมสิน และตู้ ATM ในเครือข่าย ชอท. ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การสมัครท�าบัตร Click CO-OP Card 
สมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้
 1. สมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ 
 2. สมัครทางไปรษณีย์ สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ค�าขอใช้บริการบัตร 
ATM Click CO-OP Card ได้จากเว็บไซต์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ (หัวข้อ 3.1) ส่ง
ไปรษณีย์มายังสหกรณ์
หมายเหตุ : สมาชิกสมทบ เสียค่าธรรมเนียม
การท�าบัตร 100 บาท

เอกสารแนบ
 1. ส�าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 2. ส�าเนาหน้าสมดุบญัชขีองสหกรณ์ 
ที่ต้องการใช้ถอนกับบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม 
ทุกบัญชี ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

สะดวก รับเงินง่าย ด้วยบัตร 
ATM Click CO-OP CARD

การรับบัตร Click CO-OP Card รับได้  
2 ช่องทางดังนี้
 1. รับได้ที่ส�านักงานสหกรณ์
 2. สหกรณ์จัดส ่งทางไปรษณีย ์  
ถึงสมาชิกตามที่อยู่ที่ระบุในใบสมัคร

การเปิดใช้บริการ
 1. แจ้งขอเปิดใช้บรกิารทีส่�านกังาน
สหกรณ์
 2. แจ้งขอเปิดใช้บริการทางโทรศัพท์ 
Call Center เบอร์ 0-2579-7070
 3. แจ้งขอเปิดใช้บริการทางระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone โดยท�า
ตามขั้นตอนดังนี้
  3.1 โทร. 0-2579-8899
  3.2 กด เลขที่สมาชิกตามด้วย
เครื่องหมาย # และยืนยันเลขที่สมาชิก กด #
  3.3 กดรหัสผ่านทางโทรศัพท์
อัตโนมัติ CO - OP Phone (รหัส 4 หลัก)

  1.1 กด 0 เปิดใช้บริการบัตร  
Click CO-OP Card
  1.2 กดเลขทีบ่ตัร ATM ตามด้วย
เครื่องหมาย #
  1.3 กด เลขที่บัตรประชาชน 
ตามด้วยเครื่องหมาย  #
  1.4 กด เลขทีบ่ญัชอีอมทรัพย์สิน 
มัธยัสถ์ ตามด้วยเครื่องหมาย #
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1. สมาชกิจะสามารถตรวจสอบวงเงนิค�า้ประกนัคงเหลอื
ได้อย่างไร
ตอบ สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ดังนี้
 1. ตรวจทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP 
PHONE 0-2579 - 8899 กด 3 สิทธิ์การค�้าประกัน
 2. โทรสอบถามเจ ้ าหน ้ าที่  Ca l l  Cente r  
0-2579 - 7070 โดยผู้ค�้าประกันจะต้องเป็นผู้สอบถามข้อมูล
ด้วยตนเองเท่านั้น

2. สมาชิกสมทบมีความประสงค์จะขอรับทุนสวัสดิการ
เพื่อรับขวัญทายาทใหม่ สามารถยื่นขอรับทุนนี้ได้หรือไม่ 
ตอบ สมาชิกสมทบจะไม่สามารถยื่นขอรับทุนได้ ผู ้ที่
จะได้รับทุนจะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น คือ ข้าราชการ หรือ 
ลูกจ้างประจ�า จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
ยื่นขอรับทุนพร้อมส�าเนาใบสูติบัตร ส�าเนาทะเบียนสมรส 
ส�าเนาบัตรประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน  ภายใน 120 วัน 
นบัแต่วนัทีค่ลอดบตุรโดยจะจ่ายให้ครอบครวัละ 1,000 บาท 
 

3. สมาชิกมีความประสงค์จะถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์
พิเศษ สอบถามว่าถอนได้เดือนละกี่ครั้ง
ตอบ ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกินเดือนละ 1 ครั้ง 
คดิค่าธรรมเนยีม 1% ของยอดถอน ขัน้ต�า่ไม่น้อยกว่า 300 บาท  

การถอนต้องมเีงนิคงเหลอืในบญัชขีัน้ต�า่ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
 โดยสามารถถอนได้ 2 วิธี ดังนี้
 1. ถอนที่เคาน์เตอร์สหกรณ์
 2. ถอนผ่านระบบ CO-OP PHONE 0-2579-8899 
เลือกข้อ7 กด 3 ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไปยังบัญชี 
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

4.  สมาชิกลืมรหัสบัตร ATM Click CO-OP CARD 
สามารถขอรหัสใหม่ได้หรือไม่ 
ตอบ ไม่สามารถขอรับรหัสใหม่ได้ จะต้องท�าบัตรใหม่  
โดยกรอกแบบฟอร์มค�าขอท�าบตัร สหกรณ์เอทเีอม็ ซึง่สมาชกิ
สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ www.025798899.com   
หัวข้อที่ 3.1 แนบส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาหน้าสมุด
บญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์ และช�าระค่าธรรมเนยีมท�าบตัรใหม่ 
100 บาท สามารถช�าระได้ที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ หรือช�าระ 
ผ่านใบ PAYMENT ระบุวัตถุประสงค์ 115

ค�ำตอบ
มุมนี้มี

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการ
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 วธิทีีก่�าลงัจะบอกต่อไปนีเ้ป็นวธิทีีท่ดลองแล้ว รู้สึกดี
กับชีวิตจึงน�าสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันค่ะ
 1. ฝึกมองโลกในแง่ดี ในดีมีเสีย ในเสียมีดี 
 2. หัดมีอารมณ์ขันบ้าง อย่าเคร่งเครียดเกินไป 
 3. หาสิ่งตอบแทนจากการสูญเสีย 
 4. อย่าอยู่เฉย ท�าตัวให้มีภารกิจอยู่เสมอ 
 5. ใช้กฎส่วนเฉลี่ยมาขับไล่ความวิตกกังวล

ข้อแรกคือ 
กำรฝึกมองโลกในแง่ดี 
 มองคนในแง่ด ีคือต้องมองให้ได้ทัง้ 2 แง่นัน่แหละ หดั
สนใจแง่ดีเสียบ้าง ไม่ใช่จ้องมองแต่แง่ร้าย อย่างเดียว ความ
จริงแล้ว แค่เรารู้จักมองแง่ดีของคนอื่น ชีวิตเราก็สั้นเกินไป
เสียแล้ว ท�าไมน่ะเราถึงมีเวลาเหลือเฟือ ไปมองแง่ร้ายของ
ใครต่อใครได้ ไม่มีส่ิงใดดีบริสุทธิ์ และไม่มีสิ่งใดเลวบริสุทธิ์ 
น�้ามาปลากินมด ถ้าน�้าลดมดกินปลา ฝนตกเปียก แต่ก็ชุ่มฉ�่า 
ฝนแล้งแห้งดี แต่ก็ร้อนและหดหู่เหี่ยวเฉา

ข้อที่ 2
หัดเป็นคนมีอำรมณ์ขัน
 อารมณ์ขันจะต่ออายุให้ยืนยาว ท�าให้เรื่องร้าย 
กลายเป็นดี จิตใจหายเครียดและสมองโล่ง ใจเย็นลง 
การเป็นคนมีอารมณ์ขันหรือมองโลกในแง่ดี ไม่ใช่เรื่อง
พรสวรรค์ แต่สามารถฝึกให้มีขึ้นในตัวเราได้ เอาง่าย ๆ 
แค่อยู่ใกล้ชิดคนมีอารมณ์ขันเราก็พลอยสุขใจไปด้วย 

ข้อ 3 
หำส่ิงตอบแทนจำกกำรสูญเสีย 
 หัวไม ่ดีก็ขยันท่อง รายจ่ายไม ่ดีก็ขยันท�างาน  
ไฟไหม้บ้านกข็วนขวายสร้างเนือ้สร้างตัวใหม่ น�า้ท่วมขายของ
ไม่ได้ กไ็ปเอาเรือมารับพนกังานข้ามถนน ก�าไรดีกว่าขายของ 
อ้วนนักหนาก็เข้าประกวดธิดาช้างเสียเลย

ข้อที่ 4 
อย่ำอยู่เฉย ท�ำตัวให้มีภำรกิจอยู่เสมอ
 หางานท�าเข้าไว้ เพราะยิง่ว่างยิง่หงุดหงิดมาก ท�าอะไร 
ก็ได้ ให้สมาธิไปอยู่กับงาน ดีกว่าอยู่เปล่า ๆ 

ข้อสุดท้ำย 
ใช้กฎส่วนเฉลี่ยมำขับไล่ควำมวิตกกังวล
 คนอื่นเขาแย่กว่าเราอีกเยอะ เขายังอยู่กันได้ เงิน
หายพันห้าตีโพยตีพายราวกับคนบ้าเขาขาดทุนล่มจมพันห้า
ร้อยล้านเขายังอยู่สบาย
 เมื่อไหร่ที่เราคิดดี คิดบวก 
คิดอย่างมีความสุข รัศมีก็จะแผ่
กระจายไปถงึคนรอบข้างด้วย และนี่
จะเป็นการเร่ิมต้นของความสุขอย่าง
ยั่งยืนที่เริ่มจากเพียงแค่ “คิด”  
ก็ “สุข” แล้ว

กลวิธี...ท�ำใจ
ใหห้ำยเครียด

: ฮารูจู

 ทุกข์หรือสุขมันอยู่ที่ใจ เราจะเป็นอะไรมันอยู่ที่ใจเราอยากให้เป็น วันนี้นึกครึ้ม ๆ ขึ้นมา อยากจะแนะน�า
กลวิธีท�าใจให้หายเครียด หายวิตกกังวล คลายความทุกข์ อย่างน้อยก็เป็นทางออกท่ามกลางภาวะวิกฤตต่าง ๆ  
ที่รุมล้อมเราอยู่ ทั้งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์และที่ธรรมชาติบันดาลให้เป็นไป

เก็บมาฝาก
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ผลกำรด�ำเนินงำน

อัตรำดอกเบี้ย

รายการ  30 มิถุนายน 2560  31 พฤษภาคม 2560

จ�านวนสมาชิก 13,183 13,183

จ�านวนสมาชิกสมทบ 17,986 17,935

สินทรัพย์รวม 17,085,383,131.22 16,467,507,487.47

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 190,595,048.54 167,647,218.95

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,163,849,576.76 1,156,822,396.82

เงินลงทุนระยะสั้น 512,245,662.10 512,673,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 152,180,387.21 150,451,079.05

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 91,911,810.21 86,546,634.39

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,752,249,216.08 6,753,363,017.12

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 483,959,517.15 466,615,396.27

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 966,139,145.13 954,471,224.82

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 11,800,567.75 11,449,028.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 64,484,668.06 58,485,985.72

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 600,396,928.00 180,396,920.00

เงินลงทุนระยะยาว 6,015,538,189.22 5,888,595,294.05

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,844,621.64 4,844,621.64

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,574,584.86 70,574,584.86

ลูกหนี้ระยะสั้น 315,000.00 0.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,107,599.43 4,380,476.70

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 10,285,676,932.59 9,722,173,926.18

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,954,000,000.00 1,429,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,723,925,567.55 5,688,838,071.42

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 599,148,685.70 597,587,880.46

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,753,927,306.66 3,754,856,946.85

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 910,035,511.63 890,125,261.20

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 324,274,878.34 314,687,733.35

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 133,432,158.34 128,509,134.15

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,107,026.88 3,071,115.41

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,547,457,401.69 2,541,764,602.14

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 222,707,415.22 223,057,128.93

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,211,574,599.06 2,207,063,724.82

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 61,287,547.34 60,569,296.48

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 27,730,032.46 26,487,477.94

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 24,157,807.61 24,586,973.97

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 33,857,205.35 36,134,494.62

หนี้สินไม่หมุนเวียน 26,436,758.00 26,436,758.00

ทุนของสหกรณ์ 6,799,706,198.63 6,745,333,561.29

ทุนเรือนหุ้น 5,660,275,860.00 5,626,747,860.00

ทุนส�ารอง 533,787,333.42 533,787,333.42

ทุนสะสม 124,927,181.20 125,226,481.20

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 286,012,808.54 259,466,899.65

ก�าไรสุทธิ 194,703,015.47 200,104,987.02

รายได้ 379,431,779.83 318,039,525.46

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 247,936,843.66 205,732,315.81

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 16,093,661.77 13,050,244.16

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 81,274,555.01 65,247,127.10

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 31,443,437.74 31,443,437.74

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,683,281.65 2,566,400.65

ค่าใช้จ่าย 184,728,764.36 117,934,538.44

ดอกเบี้ยจ่าย 156,632,929.43 94,244,535.46

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 28,095,834.93 23,690,002.98

ก�าไรสุทธิ 194,703,015.47 200,104,987.02

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 5.00

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญ
ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 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
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 เยี่ยมชม
งาน

สอ.โรงพยำบำลศรีสังวำลย์ จ�ำกัด
เยี่ยมชมศึกษำดูงำนสอ.ปม.

วันที่ 8 มิถุนำยน 2560

 นางเยาวเรศ พูลทวี ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย ์
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ�ากัด น�าคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 
จ�านวน 6 ท่าน  เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบ 
ATM งานด้านข้อมูลสารสนเทศ และการด�าเนินธุรกรรม
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยมี 
ผู้จัดการแต่ละฝ่าย ร่วมกันบรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร
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สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสุโขทัย จ�ำกัด 
และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนไฟฟำ้เขต 2 

พิษณุโลก (2521) จ�ำกัด
เยี่ยมชมศึกษำดูงำนสอ.ปม. วันที่ 9 มิถุนำยน 2560

 นายมังกร ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จ�ากัด  
น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�านวน 14 ท่าน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสหกรณ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากท่ีสุด โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการคนท่ี 1 ให้การต้อนรับ  
ผู้จัดการแต่ละฝ่าย ร่วมกันบรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

 นายยรรยง ศรีตะวัน ประธานกรรมการ สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ�ากัด น�าคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ จ�านวน 16 ท่าน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน 
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ในด้านการบรหิารจัดการ 
การจัดการระบบ การเชื่อมโยงการบริการในระบบ ATM
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สหกรณ์ออมทรัพย์สภำวิจัยแห่งชำติ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด 

เยี่ยมชมศึกษำดูงำนสอ.ปม. วันที่ 20 มิถุนำยน 2560

เยี่ยมชมศึกษำดูงำน ของสอ.ปม. และชอท.
วันที่ 21 มิถุนำยน 2560

 นายเอนก บ�ารุงกิจ ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สภาวิจัยแห่งชาติ จ�ากัด น�าคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ จ�านวน 19 ท่าน ศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด งานด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบ ATM  โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการ สอ.ปม.  
กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และมีการตอบข้อซักถามกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะน�าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อสมาชกิให้มากท่ีสดุ โดยมผู้ีจดัการแต่ละฝ่าย บรรยายสรปุภาพขององค์กร นายวชิิต สนธวิณิช รองประธานกรรมการ  
คนที่ 1 ตอบข้อซักถามสมาชิก

 นางกอบกุล ธนาโนวรรณ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด น�าคณะกรรมการและ 
เจ้าหน้าที ่จ�านวน 10 ท่าน ศึกษาดงูานด้านการจดัสวสัดกิารให้สมาชกิ และระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอ ซี ที จ�ากัด โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการ สอ.ปม. 
ให้การต้อนรับ ผู้จัดการแต่ละฝ่าย บรรยายสรุปภาพรวมองค์กร นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการคนที่ 1  
ตอบข้อซักถามสมาชิก
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ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ สมาชิกและครอบครัว
ด้วยสวัสดิการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต

ทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก
 สหกรณ์มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป จนถึงอายุ 25 ปี 
(รวมถึงบุตรบุญธรรม) จ�านวนปีละกว่า 1,700 ทุนๆ ละ 600 บาท สูงสุดถึง 3,500 บาท 
(ตามประกาศสหกรณ์)

หลักเกณฑ์กำรขอรับทุนสวัสดิกำร
 1. ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  - ทุนส่งเสริมการศึกษา (ได้รับทุกคน)
   ทุนเรียนดี (เรียงคะแนนผลการเรียนแต่ละระดับชั้น)
   บุตรสมาชิกทีไ่ด้รบัปรญิญาตรเีกยีรตินยิม สามารถยืน่ขอรบัทนุปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) เพิม่อกี 1 ทนุ
  - ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ (ส�าหรับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ 
   ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา)
 2. บุตรที่ขอรับทุนต้องมีอายุ 3 – 25 ปี และมีสถานภาพโสด
 3. ยื่นค�าขอรับทุนระหว่างเดือนพ.ค. – ส.ค. ของทุกปี (ตามประกาศ)
 4. สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนต่อบุตร 1 คน
 เอกสารประกอบ สามารถดูได้จาก www.025798899.com

ทุนศึกษาบุตรสมาชิก

ครอบครัวสวัสดิการ
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 ท่านสมาชิกเคยสงสัยหรือไม่ว่า ท�าไมส่งใบกู้มาให้
สหกรณ์เป็นอาทิตย์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ เป็นเพราะ 
บางท ่านลืมแนบสลิปเงินเดือนปัจจุ บันมาให ้สหกรณ์  
บางท่านยงัใช้แบบฟอร์มเก่าอยู่ บางท่านแนบเอกสารมาไม่ครบ  
ซ่ึงสหกรณ์ต้องส่งเอกสารของท่านคืนกลับไป ท�าให้เกิด 
ความล่าช้า วันนี้เรามีเคล็ดลับดี ๆ มาฝากสมาชิกทุกท่าน  
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของสัญญา และได้รับการอนุมัติ
เงินกู้อย่างรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. สัญญาเงินกู้ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
ทั้งในส่วนของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน
 2. ตรวจสอบเอกสารผู้กู้ และผู้ค�้าประกันว่าแนบ
เอกสารครบถ้วนหรือไม่ โดยเรียงเอกสารตามล�าดับเริ่มจาก
ผู้กู้และผู้ค�้าประกัน จะได้สะดวกในการตรวจสอบเบื้องต้น 
 3. ตรวจดูลายมือชื่อว่าเซ็นต์ครบหรือไม่ (ห้ามใช้ 
หมึกด�า) ส�าเนาบัตรประชาชนทั้งผู ้กู ้และผู ้ค�้าประกัน 
ไม่หมดอายุ เวลาถ่ายเอกสารส�าเนาบัตรประชาชนต้อง 
เห็นหน้าชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
 4. การกรอกรายละเอยีดผดิ ห้ามใช้หมกึขาว ให้ขดี
ฆ่าทั้งประโยคและเซ็นต์ชื่อก�ากับ แล้วเขียนใหม่
 5. -  ค�าขอกูเ้งนิสามญั (สมาชกิ) (ใช้แบบฟอร์มใหม่
ทีมี่ข้อความว่า เริม่ใช้ 1 พฤษภาคม 2560 ตรงมมุบนด้านขวา) 
ให้ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น  หัวข้อ2.4
  - ค�าขอกู้เงินสามัญ (สมาชิกสมทบ) (ใช้แบบ
ฟอร์มใหม่ที่มีข้อความว่า เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตรงมุม
บนด้านขวา) ให้ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น หัวข้อ 2.5
 6. สมาชิกที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ เปลี่ยนลายเซ็นต์ 
ต้องท�าหนังสือเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ (ดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์มได้จาก www.025798899.com หัวข้อ 5.1) และ 
ถ้าเปลีย่นชือ่ – สกุล ต้องแนบส�าเนาใบเปลีย่นช่ือ – สกุล มาที่
สหกรณ์ด้วย โดยท่านสามารถส่งแฟกซ์มาได้ที ่0-2579-9774   
เขียนชื่อ – สกุล เลขที่สมาชิกด้วยค่ะ

ไม่ให้สัญญำเงินกู้
ถูกตีคืน

เคล็ดลับดีๆ

ตัวอย่ำงกำรเรียงล�ำดับเอกสำร
ส�ำหรับสมำชิก
 ผู้กู้
 1. แบบฟอร์มค�าขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ และ
สญัญาค�า้ประกันเงนิกูส้ามญั เริม่ใช้ 1 พ.ค. 60 จ�านวน 1 หน้า  
ไม่พิมพ์หน้า – หลัง  (หัวข้อ 2.4)
 2. สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด
 3. ส�าเนาบัตรประชาชนผู้กู้

 ผู้ค�้ำประกัน
 1. แบบฟอร์มสัญญาค�้าประกันเงินกู้สามัญ
 2. ส�าเนาบัตรประชาชน

ส�ำหรับสมำชิกสมทบ
 ผู้กู้
 1. แบบฟอร์มค�าขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญัส�าหรบั
สมาชิกสมทบ และสัญญาค�้าประกันเงินกู ้สามัญ เริ่มใช้  
1 ก.พ. 59 จ�านวน 2 หน้า ไม่ต้องพิมพ์หน้า-หลัง (หัวข้อ 2.5)
 2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด
 3. ส�าเนาบัตรประชาชน
 4. สัญญาจ้างทั้งชุด

 ผู้ค�้ำประกัน
 1. แบบฟอร์มสัญญาใบค�้าประกัน
ส�าหรับสมาชิกสมทบ
 2. ส�าเนาบัตรประชาชน
 3. สัญญาจ้างหน้า 1 และหน้า 2
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900

www.025798899.com โทร 0-2579-7070

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร. 0 2903 8257-9

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

 สวัสดท่ีามกลางอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง สหกรณ์อยาก
ให้สมาชิกทุกท่าน หมั่นดูแลรักษาท้ังสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตใจให้ดีนะคะ เพื่อที่จะได้มีพลังสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  
ได้อย่างพอเพียงและพอดี และจากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นท้ังด้านบวกหรือด้านลบนั้น 
เชื่อว่าหากเพียงเรามีสติ ก็จะท�าให้เราสามารถรู ้เท่าทัน
เหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อใดที่เรารู้เท่าทัน ก็จะท�าให้
เราสามารถบริหารจัดการหรือรับมือกับสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงได้อย่างแน่นอน ประการส�าคัญการบริหาร
จัดการ และรับมือนั้น ต้องตั้งม่ันอยู่บนพื้นฐานของความดี  

ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

มีคุณธรรม และท�าด้วยความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อ่ืน  
และต่อประเทศชาติ 
 ส�าหรับวันเวลาที่หลายคนรู ้ สึกว ่ามันช ่างหมุน 
ผ่านไปอย่างรวดเร็วเผลอหน่อยเดียวน่ีก็ผ่านไปครึ่งปีแล้ว 
เพื่อนสมาชิกท ่านใดท่ียังไม ่ได ้ท�าสิ่ งที่คิดสิ่งที่ตั้ งใจไว ้  
รีบลงมือท�าได้เลยคะ จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายกับสิ่งที ่
ตั้งใจไว้ แล้วไม่ได้ท�า ที่ส�าคัญอย่าลืมท�าความดีเพื่อความเป็น
สิริมงคลกับตัวเอง โชคดีมีเงินใช้และอย่าลืมเก็บเงินไว้เป็น 
เงินออมส่วนหนึ่งด้วยนะคะ......

ท้ายเล่ม

ทุกปัญหามีทางออก
แค่เพียงใช้ชีวิตอย่างม ี“สติ”

รอน แรมทาง


