
สหกรณออมทรัพยเพื่อขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    ฉบับที่ 115 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณปาไม
¼Å í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 2552 ¡íÒäÃ 239 ÅŒÒ¹ºÒ·
àÊ¹Í·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ 5.50% à©ÅÕèÂ¤×¹ 15%
ตรวจสอบยอดเงินปนผลไดต้ังแตวันท่ี 21 ม.ค.53
ใชบัตรสหกรณ ATM เบิกไดตั้งแตเวลา 16.00 น. 7 ก.พ. 53
                                                                    อานตอหนา 2

สหกรณมอบของขวัญรับปใหม
ลดดอกเบ้ียเงินกูฉุกเฉิน-สามัญ 20 ส.ต.เหลือ 6.50%

เปนหนี้ 5 แสนบาทประหยัดดอกเบี้ยถึงปละ 1,000 บาท

ยืนหยัดไมลดดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท
                 

                                                  อานตอหนา 3

ÃÑºÊÁÑ¤ÃáÅŒÇ “¤¹ ṌÈÃÕÊË¡Ã³�”
แบบอยางใชชวีติ “เศรษฐกจิพอเพยีง”
ซื่อสัตย-อดออม-เอื้ออาทรตอผูอื่น
รับรางวัลโลเชิดชูเกียรติและเข็มทองคําหนัก 2 บาท
เชิญชวนสมาชิกเสนอช่ือ หมดเขต 30 เมษายน 2553
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมและดูรายละเอียดไดจาก

www.025798899.com 
                                                     อานตอหนา 4

ใกลจะถึงวันที่ไดลุนกันอีกแลว หลายคนใจจด

ใจจอวาในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2553 

วันที่ 7 ก.พ.2553 ที่จะถึงนี้ ใครจะเปนผูควารางวัล

เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 50,000 บาท 

ไปครอง ทางสหกรณจะมอบโชคดีๆ แบบนี้ปละ 

2 ครั้ง ใหแกสมาชิก

                                                อานตอหนา 2 

ใครคือผูควารางวัล

วันประชุมใหญ

¢‹ÒÇ Ṍ! ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃãËÁ‹
ÊÁÒªÔ¡äÁ‹ÁÕºØµÃ-à»š¹âÊ´

ÃÑºà§Ô¹·Ø¹ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ 3,000 ºÒ· 

àÃÔèÁ»‚ãËÁ‹ 2553 à»š¹µŒ¹ä»
  อานตอหนา 3

ทําไมกรมอุทยานแหงชาติฯ

จึงไมไดทําขอตกลง
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ 

กับธนาคารออมสิน ?  คําถามนี้มีคําตอบ หนา6

ในฉบับพบกับ..
กําหนดการประชุมใหญ
วันที่ 6 – 7 ก.พ. 2553

สหกรณ ATM กรุงไทย
SMS สหกรณออนไลน
ออมทรัพยชีวิตพอเพียง

เฉลี่ยคืน 15% เทากับลดดอกเบี้ยยอนหลัง1%
สมาชิกกูเงินกับสหกรณ อัตราดอกเบี้ยตํ่า แถมสิ้นปไดรับเงินเฉลี่ยคืน 15% 
ทําใหดอกเบี้ยที่จายจริง ตํ่ากวาเดิม เชน ป 2552 สมาชิกจายดอกเบี้ย
เงินกูฉุกเฉิน-สามัญ 6.70% สิ้นปเฉลี่ยคืน 15 % อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
= 6.70-1.005 = 5.695% สินเชื่อวนาเคหะ 2 ปแรกดอกเบี้ย 4.5% ดอกเบี้ย
ที่แทจริง = 3.825%
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ตอจากปก    

โคงสุดทายรวมลุนรางวัลมากมาย 
บัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง
สหกรณ ATM กรุงไทย SMS สหกรณออนไลน
วันประชุมใหญ

หลายคนใจจดใจจอวาในวันประชุมใหญสามัญประจําปสหกรณในวันอาทิตยท่ี 7 ก.พ. 

2553 นี้สมาชิกผูใดจะเปนผูควารางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียงไป ทางสหกรณ

จะมอบโชคดีๆ แบบนี้ปละ 2 ครั้ง ใหแกสมาชิกที่ฝากรายเดือน ครบ 6 เดือน มอบโชคครั้งละ 

5 หมื่น รวม 1 แสนบาท และจะจับรางวัล ทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณของทุกป) 

และในวันประชุมใหญสามัญประจําป ทั้งนี้รางวัลจะนําฝากเขาบัญชีที่ไดรับรางวัลดังกลาว 

โดยมีรางวัลดังตอไปนี้

รางวัลที่ 1 เงินฝากจํานวน  10,000 บาท  (1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 เงินฝากจํานวน    5,000  บาท  (2 รางวัล)

รางวัลที่ 3 เงินฝากจํานวน     1,000  บาท (30 รางวัล)

ใครที่ยังไมมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง ที่ใหดอกเบี้ยสูงถึง 4.50 % 

สามารถมาเปดบัญชีไดที่สหกรณ และที่สําคัญ สําหรับนักออมมืออาชีพ 

ลุนรับเงินฝากสหกรณ ATM กรุงไทย  

รางวัลที่ 1 : เงินฝากมูลคา 5,000 บาท จํานวน   1  รางวัล

รางวัลที่ 2 : เงินฝากมูลคา  3,000 บาท  จํานวน  5  รางวัล

รางวัลที่ 3 : เงินฝากมูลคา  1,000 บาท  จํานวน  30  รางวัล  

ลุนโทรศัพทมือถือ Nokia จํานวน 12 เครื่อง 

ในวันประชุมใหญที่จะถึงนี้

พลาดไมได กับรางวัลใหญที่รอคุณอยู!!  

กําหนดการ
การประชุมใหญสามัญ ประจําป  2553 และการสัมมนา

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ระหวางวันท่ี  6 – 7  กุมภาพันธ  2553

ณ  หองประชุม 1  อาคารเทียมคมกฤส  กรมปาไม

 วันเสารท่ี  6  กุมภาพันธ  2553

ภาคเชา         เวลา 08.00 – 12.00 น.

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. พิธีเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2553

09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ  เร่ือง  “สรางความเปนเลิศของสุขภาพกายและสุขภาพใจ”

 โดย ดร.สาทิส  อินทรกําแหง

ภาคบาย     เวลา 13.00 – 16.30 น.

13.00 – 16.30 น. การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2553

 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

 ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2552 

  และรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2552

 ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองการเลือกต้ังประธานคณะกรรมการเลือกต้ัง

  เร่ืองท่ี 3.1  จํานวนกรรมการท่ีวางลงและการดํารงตําแหนง

  เร่ืองท่ี 3.2  การเลือกประธานกรรมการเลือกต้ัง 

 ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ

  เร่ืองท่ี 4.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2552

  เร่ืองท่ี 4.2 รายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ

   ประจําป 2552 

  เร่ืองท่ี 4.3 รายงานความกาวหนาการกอสราง

   สํานักงานสหกรณ

 ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

  เร่ืองท่ี 5.1   การอนุมัติงบดุล ประจําป 2552

  เร่ืองท่ี 5.2   การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2552

  เร่ืองท่ี 5.3  การแสดงวิสัยทัศนของผูสมัครรับเลือกต้ัง

   เปนกรรมการดําเนินการ

  เร่ืองท่ี 5.4   การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ

16.30 น. การทดสอบและการประเมินผลความรูผูแทนสมาชิกเก่ียวกับสหกรณ

(พักการประชุม)

วันอาทิตยท่ี  7   กุมภาพันธ  2553

ภาคเชา     เวลา 08.30 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น. ระเบียบวาระท่ี 5  (ตอ)

  เร่ืองท่ี 5.5 การอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย 

   ประจําป 2553

  เร่ืองท่ี 5.6  การกําหนดวงเงินกูยืมซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือ

   ค้ําประกัน ประจําป 2553

  เร่ืองท่ี 5.7   การนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณฯ

  เร่ืองท่ี 5.8   การเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ 

   ประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทน

  เร่ืองท่ี 5.9   การคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณฯ ประจําป 2553 

   และกําหนดคาธรรมเนียม

  เร่ืองท่ี 5.10 การเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการ

  เร่ืองท่ี 5.11 ประกาศเร่ืองเงินรอจายคืน และเงินรับโอน

  เร่ืองท่ี 5.12 การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพย

   กรมปาไม จํากัด 

 ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)   

ภาคบาย        เวลา 13.00 – 15.00 น.

13.00 – 15.00 น. จับรางวัล “ออมทรัพยชีวิตพอเพียง  บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย และ SMS 

 สหกรณออนไลน”

15.00  น. ปดการประชุมและสัมมนา

¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 2552 ¡íÒäÃ 239 ÅŒÒ¹
àÊ¹Í·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹»˜¹¼Å 5.50% à©ÅÕèÂ¤×¹ 15%
ãªŒºÑµÃÊË¡Ã³� ATM
àºÔ¡»˜¹¼Åä´ŒµÑé§áµ‹ 16.00¹. 7 ¡.¾.53

2 วิธีตรวจสอบยอดปนผล – เฉลี่ยคืน
เริ่ม 21 ม.ค. 2553

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด กําหนดใหมีการสัมมนาและประชุมใหญสามัญ
ประจําปขึ้นในวันที่ 6 - 7 ก.พ. 2553 สรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2552 สหกรณมีผลกําไร
ทั้งสิ้น 239 ลานบาท คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเสนอตอ
ที่ประชุมใหญเสร็จสิ้นแลว โดยเสนอจายเงินปนผล 5.50%และเงินเฉลี่ยคืนสําหรับสมาชิก
ผูกูเงิน 15% 

สมาชิกทุกทาน สามารถตรวจสอบยอดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนของทานได
ตั้งแตวันศุกรที่ 21 มกราคม 2553 เปนตนไป ผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ CO-OP PHONE 
0-2579-8899 หรือ สหกรณออนไลน www.025798899.com ไดตลอด 24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด

หากที่ประชุมใหญอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิแลว สมาชิกทุกทานจะสามารถเบิก
เงินปนผลในวันอาทิตยที่ 7 ก.พ. 2553 ตั้งแตเวลา 16.00 น.เปนตนไป โดยสหกรณจะโอน
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนเขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณ สมาชิก
สามารถเบิกถอนผานตู ATM ธนาคารไทยพาณิชยและธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศตลอด 
24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุด 

โทร . 0-2579-8899 www.025798899.com

กด 6 Username - Password

เลขที่สมาชิก - รหัสผาน คลิกเขาสูระบบ
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สหกรณมอบของขวัญรับปใหม
ลดดอกเบี้ยเงินกูฉุกเฉิน-สามัญ 20 ส.ต. เหลือ 6.50%

ยืนหยัดไมลดดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท
เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการเงินและสภาพทางเศรษฐกิจและภาระคาใชจายของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด ชุดที่ 32 ไดมีการประชุม ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552  จึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญกวา 0.20% จากเดิม 6.70% 
เห็นชอบใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เรื่อง การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูใหม ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูประเภทฉุกเฉิน - สามัญ
 1.1 เงินกูฉุกเฉิน รอยละ 6.50  ตอป
 1.2 เงินกูสามัญ 
  1) เงินกูสามัญทั่วไป รอยละ 6.50 ตอป
  2) เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา รอยละ 4.10 ตอป
  3) เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม รอยละ 5.85 ตอป
  4) เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย รอยละ 4.10 ตอป
  5) เงินกูสามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 5.85 ตอป
  6) เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน รอยละ 5.85 ตอป
  7) เงินกูสามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร รอยละ 5.85 ตอป
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ
 2.1 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ
  1) ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปแรก อัตรารอยละ 4.50 ตอป ระยะเวลา 2 ป  สําหรับปที่ 3 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตาม

ประกาศสหกรณ  โดยอัตราประกาศปจจุบันรอยละ 5.85 ตอป จะตองผอนชําระไมเกินจํานวนเงินงวดผอนชําระตามปกติภายในระยะเวลา 3 ปแรก 
และหากไถถอนจํานองกอนกําหนดภายในระยะเวลา 3 ปแรก นับแตวันที่ทํานิติกรรม ตองชําระคาธรรมเนียมไถถอนในอัตรารอยละ 3 ของวงเงินกู
คงเหลือ ทั้งนี้ใหรวมถึงสัญญาเงินกูพิเศษวนาเคหะที่มีอยูกอนใชประกาศฉบับนี้

  2) ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตรารอยละ 5.85 ตอป สามารถชําระเงินกูเกินกวาจํานวนเงินงวดผอนชําระตามปกติไดตลอด
ระยะเวลาสัญญาเงินกู และไถถอนจํานองกอนเมื่อใดก็ได โดยไมเสียคาธรรมเนียมใดๆ

  2.2 เงินกูพิเศษโดยใชหุนเปนหลักประกัน รอยละ 6.50 ตอป
  2.3 เงินกูพิเศษโดยใชเงินฝากของสมาชิกที่มีอยูในสหกรณเปนหลักประกัน  รอยละ 5.50 ตอป
 ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.2553  เปนตนไป 
                             ประกาศ ณ วันที่   25  ธันวาคม  พ.ศ.2552

    (นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ)
    ประธานกรรมการดําเนินการ
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

เรื่องจากปก  ¢‹ÒÇ´Õ ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃãËÁ‹
สมาชิกที่ไมมีบุตรหรือเปนโสด 
รับเงินทุนสวัสดิการ 3,000 บาท

àÃÔèÁ»‚ãËÁ‹ 2553 à»š¹µŒ¹ä»
สหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไมมีบุตรหรือเปนโสด  เพื่อเปนการใหความชวยเหลือแกสมาชิก

ที่ไมมีบุตร หรือเปนโสด ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยสมาชิกจะตองมีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป และมีอายุการเปน

สมาชิก ไมนอยกวา 15 ป สหกรณจะจายเงินทุนสวัสดิการ จํานวน 3,000 บาท และจะไดรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้เพียงครั้งเดียว  หากสมาชิก

ไดรับสิทธิเงินสวัสดิการนี้ไปแลว จะไมมีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกอีก กรณีสมาชิกและคูสมรสเปนผูมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบนี้ สหกรณ

จะจายเงินทุนสวัสดิการใหทั้ง 2 คน ทั้งนี้ใหยื่นหนังสือตามแบบฟอรมที่สหกรณกําหนด โดยดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.025798899.com

เริ่มมีผลตั้งแตวันนี้เปนตนไป
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ดวยสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มีความประสงคยกยองเชิดชูสมาชิก และสมาชิก
สมทบ ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ ทุมเทในการปฏิบัติหนาที่ และเครงครัดใน
คุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง ใหเปนสมาชิกตนแบบ และเสริมสราง ปลูกฝงจิตสํานึก
และคานิยมแหงความพอเพียง ใหสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของการ
ประกอบคุณงามความดี

เปาหมาย
เพื่อ ยกยองเชิดชู กระตุนใหสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีความศรัทธาและเชื่อมั่นใน

อุดมการณ สหกรณเปนแบบอยางในการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดอดออม เอื้ออาทร
ตอผูอื่นและสังคม 

วัตถุประสงค
1. เพื่อยกยองเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่มีความซื่อสัตย สุจริต และเสียสละ
2. เพื่อเสริมสราง ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมและเครงครัดในคุณธรรมความดี
3. เพื่อกระตุนและสงเสริมใหสมาชิกและสมาชิกสมทบ ตระหนักถึงบทบาทตามอุดมการณ 

สหกรณ ประหยัดอดออม เอื้ออาทรตอผูอื่นและสังคม
4. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ และความเชื่อมั่นใหกับสมาชิกและสมาชิกสมทบวาผูที่ทําดี

ยอมมีผูเห็นคุณคาของความดีนั้น
5. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกและสมาชิกสมทบใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดํารัส

กลุมเปาหมาย
1. สมาชิก
2. สมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของคนดีศรีสหกรณ
1. เปนผูที่ใชชีวิตอยางประหยัดอดออม 
2. เปนผูมีความเอื้ออาทรตอบุคคลและสังคม
3. เปนผูมีความยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและคุณธรรม
4. เปนผูปฏิบัติตนเปนแบบอยางการดํารงชีวิตท่ีดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การคัดเลือกและการตัดสิน 
1. การคัดสรร  โดยใหสมาชิก สมาชิกสมทบ  กลุมสมาชิกและหนวยราชการสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั่วประเทศ เสนอรายชื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่เห็นสมควร
ไดรับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ”

2. การคัดเลือก โดยคณะทํางานคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ” พิจารณาคัดเลือกผูที่เห็นวา
เหมาะสม ไดรับรางวัลนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาตัดสิน

3. การตัดสิน โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พิจารณา
ตัดสินผูที่เหมาะสมไดรับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ”

4. กรณีไมมีผูเหมาะสม คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมประกาศชื่อผูไดรับรางวัล 

ระยะเวลาดําเนินการ
1. การคัดสรร เสนอรายช่ือ “คนดีศรีสหกรณ” ระหวางวันท่ี 4 มกราคม 2553 – 30 เมษายน 2553 
2. การคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ” ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 – 31 สิงหาคม 2553
3. การตัดสินโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ในการ

ประชุมประจําเดือนตุลาคม 2553 
4. การมอบรางวัล วันประชุมใหญสามัญประจําป 2554 

รางวัล “คนดีศรีสหกรณ” ประจําป 2553 จํานวน 1 รางวัล 
ผูที่ไดรับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ” จะไดรับรางวัล ดังนี้
1. โลเชิดชูเกียรติ
2. เข็มทองคํา “คนดีศรีสหกรณ” มูลคาหนัก 2 บาท

ขอกําหนดผูไมมีสิทธิเสนอช่ือและไดรับการเสนอช่ือ
1. ผูไมมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบเขารวมโครงการ “คนดีศรีสหกรณ” ดังนี้
 1.1 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด และท่ีปรึกษาชุดปจจุบัน
 1.2 เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

2. ผูไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเขารวมโครงการ “คนดีศรีสหกรณ” ดังนี้
 2.1 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัดและท่ีปรึกษาชุดปจจุบัน
 2.2 อดีตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัดและที่ปรึกษา

ที่พนตําแหนงมาแลวไมครบ 3 ป
 2.3 เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

 ประกาศ  ณ  วันที่  15  ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 
(นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ)                                   

ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด     

ประกาศ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
เรื่อง  โครงการ “คนดีศรีสหกรณ” 

ประจําป 2553

ÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹ 2553
ของขวัญจากใจ...มอบใหสมาชิก                         

สมาชิกสหกรณรวมใจ...ใสเสื้อสีชมพู...ถวายพอหลวง ซึ่งเปนของขวัญ
รับปใหม 2553  ที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มอบใหแกสมาชิก
สหกรณทุกคน ไดรวมใสเสื้อสีชมพู...เปนครอบครัวสหกรณ... 

มารวมเปน.. .ครอบครัวสหกรณกันดีกวา เอกสิทธิ์ สํ าหรับ
ขาราชการ พนักงาน ที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สามารถสมัครเขารวมเปนครอบครัว...สหกรณ  สมัครงาย ไมยุงยาก เมื่อเปน
สมาชิกสหกรณแลวมีสิทธิรับบริการตางๆ จากสหกรณ พรอมสวัสดิการที่มอบ
ใหสมาชิกอีกมากมาย ดังนี้

เงินกูสามัญทั่วไป

3 ชั่วโมงได

5 สิทธิ ฝากเงินดอกเบี้ยสูง
สิทธิเลือกฝากเงินได 5 ประเภทบัญชี ไมตองเสียภาษี

ฝากไดทันทีที่สมัครเปนสมาชิก หรือฝากโดยหักจากเงินเดือน 
ฝากงาย – ถอนงาย

1. ออมทรัพยสินมัธยัสถ (3.75 %) 
ไดเวลาของคนชางเก็บเพื่ออนาคตในวันหนา

2. ออมทรัพยพิเศษ (4.00 %)
สําหรับนักออมที่ตองการผลตอบแทนสูงยอด 1 ลานจาย
ดอกเบี้ยทุกเดือน

3. ออมทรัพยอเนกประสงค (3.75 %)
ทางเลือกใหมในการออมทรัพยถาตองการฝากหลายบัญชี

4. ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข (4.50 %)
ความพอเพียงแหงชีวิตเฉพาะเงินบําเหน็จ บํานาญ กบข. 
กสจ. บําเหน็จดํารงชีพ

5. ออมทรัพยชีวิตพอเพียง (4.50 %)
ลด – ละ – เลิก เพื่อชีวิตพอเพียง อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ
นักออมมือใหม

3 สิทธ ิกูเงินดอกเบี้ยตํ่า

สิทธิรับบริการกูเงิน 3 ประเภท กูงายไมตองไปที่สหกรณ
มีสิทธิกูทุกประเภทเมื่อเปนสมาชิกครบ 6 เดือน

1. เงินกูฉุกเฉิน (6.50%) กูได 1 เทาของเงินเดือน 
ชําระคืนไมเกิน 10 งวด กูทางโทรศัพทตลอด 24 ชั่วโมง
รับเงินกูที่ตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย

2. เงินกูสามัญ กูไดสูงสุดรวมทุกประเภทไมเกิน 50 เทา
ของเงินเดือน และไมเกิน 800,000 บาท หรือ 90% 
ของหุนที่ตนมีในสหกรณ

เงินกูสามัญทั่วไป (6.50 %) ไมเกิน 50 เทาและไมเกิน 
650,000 บาท และตามอายุการเปนสมาชิก ชําระไมเกิน 
144 งวด อนุมัติภายใน 3 ชั่วโมง

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา (4.10%)
การลงทุนเพื่ออนาคตกูเพื่อจายคาบํารุงการศึกษา 
คาอุปกรณการศึกษา และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษา เอกสารใบเสร็จรับเงิน คาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาของตนเอง คูสมรส และบุตร ชําระไมเกิน 
120 งวด

: แวนขยาย
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เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม (5.85%) 
งานหนักคือดอกไมของชีวิต กูเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
ตามโครงการและแผนธุรกิจ ชําระไมเกิน 60 งวด 

เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย  (4.10%) 
เพื่อเอื้ออาทรผูประสบภัย กูไดตามความเสียหายจริงจากภัย
ที่ไดรับ แตไมเกิน 80,000 บาท ชําระไมเกิน 120 งวด

เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน 
(5.85%) ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาต ิกูเพื่อติดตั้ง
ระบบการใชเชื้อเพลิง NGV หรือ LPG และไมเกิน 
120,000 บาท ชําระไมเกิน 36 งวด

เงินกูสามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน (5.85%) 
เพื่อความมั่นใจ และปลอดภัยไวกอน กูเพื่อซื้ออาวุธปน
และหรือเครื่องกระสุนปน จํานวนไมเกิน 1 กระบอก
และไมเกิน 120,000 บาท ชําระไมเกิน 36 งวด

3. เงินกูพิเศษ 
สหกรณใหบริการเงินกูพิเศษ 3 ประเภท
3.1 สินเช่ือวนาเคหะ (4.50% คงท่ี 2 ป ปท่ีสาม 5.85%)  
กูเพ่ือซ้ือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง ซ้ือท่ีดินเปลาพรอมปลูกบาน 
ปลูกสรางบานพักอาศัยบนท่ีดินของตนเอง ซ้ือหองชุด และ
ไถถอนจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง ไถถอนหองชุด เกณฑ
การพิจารณาเงินกู หองชุด กูไมเกิน 700,000 บาท สหกรณ
อนุมัติไมเกิน 90 % ของราคาประเมิน กูเกินกวา 700,000 
แตไมเกิน 1 ลานบาท อนุมัติไมเกิน 80 % ของราคาประเมิน 
กูเกิน 1 ลานบาท อนุมัติไมเกิน 70 % ของราคาประเมิน 
บานพรอมท่ีดิน กูไมเกิน 1 ลานบาท – 1.5 ลานบาท อนุมัติ
ไมเกิน 95 % ของราคาประเมิน กูเกิน 1.5 ลาน อนุมัติไมเกิน 
80% ของราคาประเมิน เงินกูสูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท 
ผอนชําระ 360 งวด อายุผูกูรวมระยะเวลาผอนไมเกิน 65 ป
3.2 เงินกูพิเศษเพ่ือการอ่ืนโดยใชหุน (6.50%) กูได 90% 
ของหุนท่ีตนมีในสหกรณ ชําระคืนไมเกิน 360 งวด
3.3 เงินกูพิเศษเพ่ือการอ่ืนโดยใชเงินฝากค้ําประกัน 
(อัตราดอกเบ้ียบวก 1.5%) กูได 90% ของเงินฝากออมทรัพย
พิเศษท่ีตนมีในสหกรณ ชําระคืนไมเกิน 360 งวด

9 สิทธิ  รับทุนสวัสดิการสมาชิก

1. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิกเม่ือประสบภัย
- เสียหายบางสวน อัคคีภัย จาย 5,000  บาท
  อุทกภัย จาย 3,000 บาท 
- เสียหายทั้งหลัง จาย  30,000 บาท

2. สิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษา
     1. รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนเรียนดี และ
ทุนสงเสริมการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาล(ยกเวนทุนเรียนดี) 
ถึงปริญญาตรี แจกทุกป
      2. รับทุนสงเสริมการศึกษาวิชาชีพ ไมเกิน 1 ทุนโดย
ตนเอง หรือคูสมรส หรือบุตร สามารถเขารับการฝกอบรม 
ตามประกาศสหกรณ
      3. เขารวมโครงการคายสหกรณ คายเยาวชนคน 
รักปา หรือคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ

 3. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก
จายใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือมีอายุครบ 60 ป 

และเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 10 ป  จายภายในเดือน 

ต.ค. ของทุกป

 บําเหน็จ = จํานวนป X จํานวนหุน

                           100
ทั้งนี้ ไมนอยกวา 2,000 บาทและไมเกิน 5,000 บาท

4. สิทธิรับทุนสวัสดิการประกันชีวิต
สหกรณทําประกันชีวิตใหกับสมาชิกทุกคนเมื่อสมัครเปน
สมาชิก โดยสหกรณสนับสนุนคาเบี้ยประกันใหเดือนละ 35 
บาท ตลอดเวลาที่เปนสมาชิกถึงอายุครบ 65 ป

5.  ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
จายใหสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 61 ปขึ้นไป และมีอายุการเปน
สมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 10 ป
โดยจายเงินทุนสวัสดิการใหปละ 1,000 บาท ตลอดระยะ
เวลาที่ยังคงเปนสมาชิก

6. ทุนสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ
จายใหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย 
หรืออุบัติเหตุ จายจากทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกเพียงครั้ง
เดียวเมื่อทุพพลภาพ โดยคํานวณตามอายุการเปนสมาชิก 
ปละ 8,000 บาท ทั้งนี้ ไมเกิน 80,000 บาท 

7. สิทธิรับทุนสงเคราะหการศพสมาชิก
สําหรับสมาชิกที่มิไดทําประกันชีวิต
สมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูที่ไมไดรับ
การประกันชีวิตกลุมเกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อการประกันชีวิต
สมาชิก หรือบริษัทปฏิเสธการจายสินไหม ผูรับประโยชน
มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามจํานวนอายุการเปนสมาชิก
ปละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ไมเกิน 100,000 บาท และผูจัดการ 
หรือผูแทนสมาชิกมอบเงินและหรือสิ่งของแสดงการไวอาลัย
ในงานศพสมาชิก ในวงเงินไมเกิน 1,500 บาท 

8. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
จายใหกับสมาชิกทุกคน ปละ 200 บาท เนื่องในโอกาสวัน
คลายวันเกิดสมาชิก 100 บาท และในวันที่ 28 กันยายน 
100 บาท วันกอตั้งสหกรณ โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ที่ใชคูกับบัตรสหกรณ ATM 
และสมาชิกที่ไมไดทําบัตรสหกรณ ATM จะจายเงินทุน
โอนเขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถ

9. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหศพ 
บิดา มารดา คูสมรส และบุตร
จายใหกับสมาชิกทุกคนเพื่อแสดงการไวอาลัยในงานศพ
บิดา มารดา คูสมรส และบุตร ในวงเงินไมเกิน 1,500 บาท

10. สิทธิรับทุนชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่
สหกรณจะจายเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกอันเนื่อง
จากการปฏิบัติหนาที่ทางราชการ ดังนี้
ถึงแกกรรม         จายใหรายละ  20,000  บาท
ทุพพลภาพ         จายใหรายละ  20,000  บาท
บาดเจ็บสาหัส      จายใหรายละ  10,000  บาท

11. ทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไมมีบุตร
หรือเปนโสด
จายใหสมาชิกที่ไมมีบุตรและเปนโสด มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้น
ไป และมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 15 ป สหกรณ
จายเงินทุนสวัสดิการ จํานวน 3,000 บาท และจะไดรับทุน
สวัสดิการนี้เพียงครั้งเดียว
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ทําไม...กรมอุทยานแหงชาติฯ จึงไมไดทําขอตกลง
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ กับธนาคารออมสิน ?

การกูยืมเงินที่สหกรณมีใหแกสมาชิกนั้น ไมนอยกวาที่ธนาคารออมสินเสนอ และการทําธุรกรรมรวมกับสหกรณยังเปนประโยชน
แกสมาชิกที่ไดรับจากธนาคารออมสินหลายกรณี ชวยสรางความอุนใจใหกับสมาชิก 

ปจจุบันสหกรณไดปรับวงเงินกูสามัญเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเดือนของแตละบุคคลสูงสุด 2 ลานบาท และเมื่อสมาชิกสงเงินกูคืนแลว
ไมนอยกวา 3 งวดเดือน จึงมีสิทธิยื่นกูใหมได และทุกสิ้นปผลกําไรที่ไดจากการดําเนินงานจะจัดสรรคืนใหแกสมาชิกในรูปแบบของเงินปนผล 
เงินเฉลี่ยคืน รวมทั้งสวัสดิการตางๆ มากมาย  จึงมั่นใจไดวา สหกรณชวยปลดหนี้นอกระบบดวย Quickbird Special  ผอนตอเดือนตํ่ํา สราง
คุณภาพชีวิตที่ดีกวา

เรื่องจากปก
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ปลดหนี้นอกระบบ
ดวย Quickbird Special
ผอนตอเดือนตํ่ํา
ชวยสรางคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
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ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ    นายธนโรจน  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณภัทร  อินสกุล    นางสาวขนิษฐา  จิตตประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด  โทร. 0-2903-8257-9

ตู ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 02-579-7070

กรุณาสง

มุมนี้มีรางวัล
กลับมาพบกันเชนเดิม กับมุมนี้มีรางวัล สําหรับคําถามฉบับนี้ ถามวา 

ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2552 สหกรณไดจายเงินทุน
สวัสดิการสมาชิก กี่ประเภท และเปนยอดเงินรวมทั้งสิ้น จํานวนเทาไหร บอกใบ
ใหนิดหนึ่ง ทานสามารถหาคําตอบไดจากวารสารสหกรณปาไม หรือทาง
www.025798899.com

ทราบคําตอบแลวสงมาที่ forestcoop@gmail.com หรือ ตูป.ณ 169 
ปทจ.จตุจักร กทม.10900

รางวัลเสื้อโปโลคายครอบครัวสหกรณสัมพันธรอทานอยู จํานวน 5 รางวัลจา

แกไขระเบียบใหม เพิ่มทางเลือกใหนักออมมืออาชีพ
เพียง 2,000 บ. ก็สามารถเปดบัญชีออมทรัพยพิเศษได 

ใหผลตอบแทนสูงถึง 4.00%  
        

กรมสงเสริมสหกรณเห็นชอบให สอ.ปม.ถือใชระเบียบ ตามที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด  ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับเงินฝาก

ออมทรัพยพิเศษ จากเดิมตองเปดบัญชี 10,000 บาท ปจจุบัน  เพียง 2,000 บาท ก็สามารถเปดบัญชีได ซึ่งผูฝากจะฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด

เปนจํานวนเทาใดก็ได สําหรับนักออมมืออาชีพ อยารอชา!! รีบมาเปดบัญชีออมทรัพยพิเศษที่ใหผลตอบแทนสูงถึง 4.00 % 


