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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ตามท่ีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  
ได้มี  “หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์” ตั้งแต่สมัคร
เป็นสมาชิก ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ โดยการ 
กำาหนดสิทธิบุคคล ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา  
ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นๆ ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์  
ซึ่ งจะมีสิทธิ ได้ รับค่ าหุ้น  เงินฝาก และดอกเบี้ ย 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เงินสวัสดิการที่จะได้รับ 
ตามระเบียบสหกรณ์ หรือเงินอื่นๆ ที่สหกรณ์จ่ายให้
แก่สมาชิกเมื่อเสียชีวิตนั้น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.025798899.com

ตรวจสอบรายชื่อทุนสวัสดิการ
สำ�หรับสม�ชิกที่ไม่มีบุตร หรือ 

เป็นโสดได้ท่ี www.025798899.com

สหกรณ์ได้กำาหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำาปี 2553  ขึ้นในวันที่  
1 กันยายน 2553 โดยสอ.ปม.ได้ประกาศรายช่ือสมาชิกท่ีตนสังกัดกลุ่มคร้ังแรก  
จากนั้นทางสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านมีสิทธิแจ้งขอย้ายกลุ่มได้
ตามความประสงค์ หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน เพื่อขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้  
ทั้งนี้ สามารถขอย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิกหรือขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ ภายในวันที่  
19 กรกฎาคม 2553                                                               อ่านต่อหน้า 2

1 กันยายน 2553
 วนัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
หน้าที่นี้สำ าคัญไฉน

    หาคำาตอบได้ที่หน้า 3

ประก�ศร�ยชื่อกลุ่มสังกัดแล้ว ขอย้�ยกลุ่มได้ภ�ยใน 60 วัน

หรือ 50 คน ขอตั้งกลุ่มใหม่ภ�ยใน 19 ก.ค. 2553

หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์
ฉบับปรับปรุงใหม่ คุณทำาแล้วหรือยัง ?

ด่วน..ข่าวดี!! 
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ

วงเงิน 50,000 บ. ยื่นกู้ตั้งแต่ 
6 พ.ค. – 15 ก.ค. 2553

นายวิชัย แหลมวิไล อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2009 
จาก University of the Philippines,College of Forestry and Natural Resources เม่ือวันท่ี  
23 เมษายน 2553 โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จำากัด ไปร่วมแสดงความยินดี ณ ประเทศฟิลิปปินส์

เงินคงเหลือเพียง 2,500 บาท ดอกเบ้ีย 4.10 ต่อปี ผ่อนชำาระ 144 งวด
หลักฐานการขอกู้ตามประกาศสอ.ปม.ต้องส่งใบเสร็จรับเงิน ภายใน 30 วัน 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ผู้แทนสมาชิกมีบทบาทสำาคัญย่ิง 
โดยเป็นส่ือกลางเป็นปากและเสียงแทนสมาชิก 

โดยมีสิทธิและอำานาจหน้าท่ีสำาคัญตามระเบียบสหกรณ์ดังน้ี

1. มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำาเนินการ
2. เป็นคณะทำางานหรือคณะอนุกรรมการตามท่ีสหกรณ์แต่งต้ัง
3. มีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสหกรณ์
4. ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์และดำาเนินกิจกรรมกลุ่ม
5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมใหญ่หรือท่ีคณะกรรมการดำาเนินการ
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
7. รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือนำาไปเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
8. เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมใหญ่

หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกสามารถสอบถามได้โดยตรง 
ท่ีประธานกลุ่ม หรือผู้แทนสมาชิกเดิมท่ีท่านสังกัดอยู่ หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรง
ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด     

คนรุ่นใหม่ท่ีมีวิสัยทัศน์ต่างๆ กันมีความหลากหลายเป็นส่ิงสำาคัญย่ิง  
การอุทิศตนและใช้สิทธิออกเสียงของท่านมีค่าต่อการพัฒนาสหกรณ์ 

อย่าลืม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนของท่านในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553

เม่ือพ้นกำาหนดวันดังกล่าวแล้ว สหกรณ์จะประกาศช่ือกลุ่มคร้ังท่ี 2 

และรายช่ือสมาชิกท่ีสังกัดกลุ่มใหม่ตามความประสงค์ของสมาชิกท่ีแจ้งย้าย 

สังกัดและขอจัดต้ังกลุ่มใหม่ รวมท้ังจำานวนผู้แทนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 

ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2553 

กำาหนดวันรับสมัครเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก วันท่ี16 – 31 สิงหาคม 

2553  และเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกวันท่ี 1 กันยายน 2553

สหกรณ์ได้จัดส่งสำาเนาประกาศรายช่ือกลุ่มสมาชิกคร้ังแรก  

เพ่ือแจ้งรายช่ือกลุ่มสมาชิก โปรดตรวจสอบรายช่ือได้ท่ีหน่วยงาน 

กลุ่มท่ีสังกัดของท่าน 
  

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำากัด

เร่ือง  กำาหนดการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจำาปี 2553
 

ด้วยข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด หมวดท่ี 7  

การประชุมใหญ่ ข้อ 65 และข้อ 66 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2551  กำาหนดให้  ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำาแหน่ง

คราวละ 2 ปี และผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระในปี 2553 น้ี ดังน้ัน  

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว จึงกำาหนดให้มีการเลือกต้ัง 

ผู้แทนสมาชิก ประจำาปี 2553  ดังน้ี

วันท่ี 3 พฤษภาคม 2553 ประกาศรายช่ือกลุ่ม คร้ังท่ี 1 และรายช่ือ

สมาชิกท่ีสังกัดแต่ละกลุ่ม (ตามท่ีสมาชิกดำารงตำาแหน่งในหน่วยงาน)

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 วันเร่ิมต้นการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และ

การขอจัดต้ังกลุ่มใหม่ 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2553 วันส้ินสุดการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และ

การขอจัดต้ังกลุ่มใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 2553 ประกาศรายช่ือกลุ่ม คร้ังท่ี 2 จำานวน

ผู้แทนสมาชิก และรายช่ือสมาชิกท่ีสังกัดแต่ละกลุ่ม(ตามท่ีสมาชิกดำารง

ตำาแหน่งในหน่วยงาน การขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดต้ังกลุ่มใหม่)

วันท่ี 16 – 31 สิงหาคม 2553 วันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก

วันที่ 1 กันยายน 2553 วันเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก

วันท่ี 6 – 17 กันยายน 2553  วันรายงานผลการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก

วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ประกาศรายช่ือผู้แทนสมาชิก

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน  

                     ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2553

 ลงนาม   สิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์

 (นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์)

 ประธานกรรมการดำาเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เรื่องจากปก

สมาชิกกำาหนดอนาคตสหกรณ์ 

โดยสหกรณ์ได้จัดส่งถึงสมาชิกทุกท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับ 

สหกรณ์ อย่าลืม...ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือสิทธิประโยชน์ 

ของตัวท่านเอง...

ถึงมือท่านแล้ว!!

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ก รมป่ า ไม้  

จำากัด ได้จัดพิมพ์ “คู่มือสมาชิก” ประจำาปี  

2553 ฉบับใหม่ เพื่อความสะดวกของสมาชิก 

ในการค้นคว้าและพกพา โดยในเล่มสรุป

เนือ้หาเกีย่วกบัสทิธติา่งๆพเิศษมากมาย ของ 

สมา ชิก  อา ทิ เ ช่น  การ ถือ หุ้นสหกรณ์   

การ รับเ งินปันผล-เฉ ล่ียคืน การฝากเ งิน

รับดอก เ บ้ีย สู ง  ก า รส มัคร เ ป็ น ส ม า ชิ ก

และสมาชิกสมทบ การรับบริการพิเศษจาก

สหกรณ์

คู่มือสมาชิก (ฉบับพกพา)
ครบถ้วนสิทธิประโยชน์สมาชิก
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ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 101 ที่ประชุมอาจเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ 

การเงิน การบัญชี หรือการสหกรณ์ จำานวนไม่เกิน 5 คน หรือหนึ่งนิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นประจำาปี

สำาหรับในปีนี้ บริษัท ไชยรัตน์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ส จำากัด โดยคุณราชิต ไชยรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  ซึ่งมีผลงานและประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็น สอ.ตำารวจกองพลาธิการฯ สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน 

จำากัด สอ.ข้าราชการตำารวจนครราชสีมา จำากัด สอ.สหวิริยา สตีล อินดัสทรี จำากัด สอ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 สอ.ครูสกลนคร จำากัด ฯลฯ

ผู้ตรวจสอบกิจการ หน้าที่นี้สำาคัญไฉน?

● รุ้งตะวัน ทำาไมสหกรณ์ต้องมีผู้ตรวจสอบกิจการ ?

● คุณราชิต “ตามหลักการประชาธิปไตยของสหกรณ์  การดำาเนินกิจการของสหกรณ์ต้องถูกกำากับและควบคุมโดยที่ประชุมใหญ่ 

กฎหมายสหกรณ์จึงบัญญัติให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกบุคคลหรือคณะบุคคลข้ึนมาเป็นตัวแทนท่ีประชุมใหญ่ ไปปฏิบัติหน้าท่ีสอดส่องดูแลการดำาเนินการ 

ของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด และเป็นการถ่วงดุลอำานาจหน้าที่การบริหารจัดการของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ 

ที่ประชุมใหญ่ผู้ตรวจสอบกิจการจึงไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์”

● รุ้งตะวัน ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่อย่างไรบ้าง ?

●	 คุณราชิต “ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น การให้สินเชื่อ  การให้บริการ การรับฝากเงิน เป็นต้น  

การสอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการ  

เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน 

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน

สหกรณ์ ระบบงานตลอดจนวิธีปฏิบัติและกิจกรรมที่ฝ่ายบริหารกำาหนด ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่าย ตรวจสอบ 

เอกสาร สรรพบัญชี  ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน  

การดำาเนินธุรกิจงานด้านอื่น ๆ”

ผู้ตรวจสอบกิจการ ถือได้ว่าเป็นกลไกสำาคัญในการตรวจสอบด้านการบริหาร 

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การฝาก การถอน ด้านสินเชื่อ ระบบบัญชี การควบคุม

ภายใน และทรัพย์สินของสหกรณ์ว่าดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง  

ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  

เพื่อเข้ามาทำาหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานของสหกรณ์แทนสมาชิก 

คุณราชิต ไชยรัตน์ และทีมงานตรวจสอบกิจการ

มารู้จักกับ....ผู้ตรวจสอบกิจการกันดีกว่า
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สายสัมพันธ์สหกรณ์
โดย : คนเดินเรื่อง

กลับมาพบกันอีกครั้งท่ามกลางสถานการณ์อันอึมครึม

ทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ และบรรยากาศการเมืองไทย  

ที่ส่งผลกระทบไปหลายด้านทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ท้ายสุด 

คือความบอบชำ้าของสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ที่ต้อง 

ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้น การดำาเนินชีวิต

ที่ต้องฝ่าคลื่นลมมรสุม ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจที่กำาลัง

พ่นพิษไปทั่ว และอาจจะกลายเป็นไฟลามทุ่ง สร้างความเสียหาย

อย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจทั้งระบบก็เป็นได้

มีคำาถามที่คาใจเราทุกคนว่า มีในหลวงองค์เดียวกัน  

มีลมหายใจอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเหมือนกัน แต่ทำาไมต้องทะเลาะกัน  

รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย จะเกิดชาติไหนๆ ก็ไทยด้วยกัน..  

จากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา คนเดินเรื่อง 

เชื่อว่าหากเพียงเรามีสติ ก็จะทำาให้เราสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์

หรือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อใดที่รู้เท่าทัน ก็พร้อมจะรับมือกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน ประการสำาคัญรับมือนั้น ต้อง

ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความดี มีคุณธรรม และทำาด้วยความ

ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่น และต่อประเทศชาติ 

♥ นั บ เ ป็ น ข่ า ว เ ศ ร้ า ข อ ง ว ง ก า ร สี ก า กี  ที่ ต้ อ ง

สูญ เสี ยนายตำ า รวจมื อดี  สม เพี ย ร  เอกสมญา  วี รบุ รุ ษ 

แห่งบันนังสตา ผู้เสียสละต่อสู้กับโจรใต้มาเป็นเวลาหลายปี 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ขอสดุดีวีรกรรมของ พ.ต.อ.สมเพียร 

เอกสมญา ที่ช่วยรักษาปกป้องบ้านเมืองจนลมหายใจสุดท้าย 

ของชีวิตมา ณ ที่นี้  ขอให้ดวงวิญญาณของผู้กล้าไปสู่สุคติ  

ด้วยเทอญ

♥ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องประจำาปี ที่น่าชื่นชมและเป็น

แบบอย่ า ง แห่ ง ก า ร เ อื้ อ อ าท รขอ งกลุ่ ม สม าชิ ก จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราชนำาโดยนายศรัณย์ ใจสะอาด  ผอ.สบอที่ 5  

นายพิจิตร เพชรสังข์  ประธานกลุ่ม นายสุเทพ บัวจันทร์    

นายไกรวิทย์ เพชรทวี นายสา แสงสว่าง โดยรวบรวมทุนจาก

เพื่อนผู้แทนสมาชิกและสมาชิกในกลุ่ม จัดโครงการมุมสร้างสรรค์ 

กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กกำาพร้า ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย 

บ้านศรีธรรมราช จำานวน 200 คน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553   

ขอขอบคุณด้วยใจ แทนเด็กๆทุกคน อิ่มบุญไปตามๆ กัน …  

ก็ต้องขอปรบมือดังๆ เป็นกำาลังใจให้ท่านต่อไป  

♥ ตีกลองดังๆ กันให้ทั่ว ทุนสวัสดิการสำาหรับสมาชิกที่

ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ได้เปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่แล้ว โดยเริ่มใช้ 

ฟอร์มใหม่ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  

www.025798899.com  อย่าลืมแนบสำาเนาบัตรประชาชน และ

สำาเนาทะเบียนบ้านมาด้วยนะจ๊ะ 

“เราคนไทย ทำาไมไม่รักกัน...”
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ผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดตาก  

นายอเนก ล้ิมประเสริฐ   มาสหกรณ์ 

ทีไร ก็พกพาเอารอยยิ้ม และ

นำา เรื่ องต่ างๆ ของสมาชิก

มาดำาเนินการให้อย่างขยัน 

ขันแข็ง และคุณจริยา ไชยพิสิทธิ์  

ผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อสมาชิกมีเรื่องสงสัยเรื่องใด คุณจริยา

ก็จะรีบโทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทันที  

ช่างเป็น 2 ผู้แทนสมาชิกที่น่ายกย่องจริงๆ เร้ย....

♥ แว่วดังๆ มาจากสมาชิก

กลุ่มจังหวัดสงขลา บอกมาว่า

หน้าร้อนนี้มีศูนย์ประสานงาน

สมาชิกของกลุ่ม  พอได้มานั่ ง 

หลบร้อนให้ เย็นสบายใจ ยิ่ งมี

ผู้แทนสมาชิกใจดี ปรีชา โชโต  

จัดสิ่งดีๆ ให้เพื่อนสมาชิก ก็ต้องขอปรบมือดังๆ ให้ 

เช่นเดียวกัน

♥ กลุ่มสมาชิกใด อยากมีศูนย์ประสานงาน

สมาชิกไว้บริการเพื่อนๆ ก็เขียนโครงการมาได้นะค่ะ 

ติดต่อไว้ตั้งแต่ต้นปี   วัชรากร ทะนันไชย จากกลุ่มจังหวัด

พิษณุโลก อยากให้มีศูนย์ประสานงานเหมือนกัน เอ้า 

เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก ช่วยๆ สนับสนุน

กันหน่อย งานนี้คณะกรรมการศึกษาฯ  จะช่วยสนับสนุน

ให้อีกแรง ให้สมกับคำาขวัญสหกรณ์ “ประหยัด อดออม  

เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”  ขอรับ

♥ เล่นนำ้าสงกรานต์กันอย่างชุ่มฉำ่าแล้ว มาเดิน 

“งานมหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ไทย ประจำาปี  

2553” ระหว่างวันท่ี 26-31 พฤษภาคม 2553 ณ เจเจมอล์ล 

(ตลาดนัดติดแอร์ข้างสวนจตุจักร) จัดโดยสำานักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 เลือกซ้ือสินค้าคุณภาพ ราคา

ยุติธรรม จากเครือข่ายสหกรณ์ไทย ท่ัวประเทศ

♥ สมาชิกท่านใดที่ ยั ง ไม่ ได้แจ้ งหมายเลข

โทรศัพท์มือถือ  หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 

แจ้งด่วนได้ที่ Call Center 0-2579-7070 จะได้ไม่พลาด

กับข่าวสารและสิทธิประโยชน์มากมาย  

ผลการดำาเนินงาน
รายการ 28 กุมภาพันธ์ 2553 31 มีนาคม 2553

จำานวนสมาชิก 13,055 13,041

จำานวนสมาชิกสมทบ 4,168 4,256

สินทรัพย์รวม 7,474,206,526.47 7,599,373,464.83

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 76,298,624.81 130,702,921.61 

เงินลงทุนระยะส้ัน 30,000,000.00 30,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 44,800,115.63 47,459,019.21 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,320,425,661.26 5,370,976,799.21 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 758,729,890.88 775,073,309.62 

เงินลงทุนระยะยาว 1,215,001,000.00 1,215,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  4,260,417.93  4,143,154.82 

อาคาร - ระหว่างก่อสร้าง 10,334,382.18 14,316,096.46 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,708,942.88 1,678,754.96 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 3,382,231.82 1,274,649.86 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  9,265,259.08 8,747,759.08 

หน้ีสินรวม 4,491,818,254.60 4,574,913,183.10

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,015,000,000.00 1,064,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 463,694,074.53 439,070,191.39

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 43,657,541.22 45,834,169.59

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,006,121,566.82 2,035,542,521.80

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 556,080,842.50 580,372,767.55

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 267,381,854.88 273,256,600.03

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 83,408,160.59 85,060,136.53

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 15,344,512.59 15,009,845.99

เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน 15,000.00 0.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 14,887,458.46 15,596,994.95

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 479,520.17 523,820.17

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,526,128.41 1,539,582.67

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จำากัด 33,234.96 33,562.76

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จำากัด 23,781.22 24,015.77

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำากัด 0.00 10,017.53

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จำากัด 0.00 10,025.21

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 0.00 10,025.21

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จำากัด 130,018.86 131,301.24

หน้ีสินหมุนเวียน 14,192,943.39 8,873,488.71

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 9,841,616.00 10,014,116.00

ทุนของสหกรณ์ 2,941,821,593.75 2,964,835,223.75

ทุนเรือนหุ้น 2,643,036,860.00 2,666,673,090.00

ทุนสำารอง 179,883,123.44 179,883,123.44

ทุนสะสม 118,901,610.31 118,279,010.31

รายได้ 64,992,386.58 99,210,296.40

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 61,637,907.70 94,571,424.06

ผลตอบแทนจากการลงทุน 3,289,931.64 4,508,835.75

รายได้อ่ืน 64,547.24 130,036.59

ค่าใช้จ่าย 24,425,708.46 39,585,238.42

ดอกเบ้ียจ่าย 16,194,537.42 28,527,595.36

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 8,231,171.04 11,057,643.06

กำาไรสุทธิ 40,566,678.12 59,625,057.98

อัตราดอกเบ้ีย
เงินฝาก(เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2553) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญท่ัวไป 6.50

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.10

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.10

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปีท่ี 3หรือไม่มีคงท่ี) 5.85
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พลโทสุคนธ์ ฉิมบ้านไร่ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคท่ี 3 จำากัด ศึกษาดูงานเก่ียวกับการให้บริการ 

สมาชิกสหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ และการดำาเนินงานด้านอ่ืนๆ ของสหกรณ์ เม่ือวันศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2553 โดยมี 

นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ-เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช บรรยายสรุป 

ภาพรวมขององค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำากัด ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ 

ออมทรัพย์กองพลทหารราบท่ี 4 จำากัด” ต่อมาได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ โดยการเปล่ียนช่ือเป็น  “สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคท่ี 3   

จำากัด” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2536 เริ่มดำาเนินกิจการในเดือนเมษายน 2530 ด้วยทุนดำาเนินการ 107,340 บาท และสมาชิกเริ่มแรก 

232 คน ปัจจุบันมีทุนสหกรณ์ 1,327,626,513.58 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้น 10,122 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำากัด ดูงาน

สมุดบัญชีหาย !!! ทำาอย่างไรดีหนอ???

1. แจ้งความที่สถานีตำารวจ เพื่อแนบคำาขอทำาสมุดบัญชีเล่มใหม่

2. กรอกแบบฟอร์ม คำาขอทำาสมุดบัญชีเล่มใหม่ พร้อมทั้งแจ้งเบอร์โทรศัพท์ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก  

 www.025798899.com หรือติดต่อขอจาก Call center โทร.0-2579-7070)

3. แนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม

4. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ และรอรับสมุดบัญชีเล่มใหม่ ซึ่งทางสหกรณ์จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้
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กรณีสมาชิกทำาประกันชีวิตให้คู่สมรส เมื่อหย่าร้าง
ไม่แจ้งสหกรณ์ บริษัทประกันปฏิเสธการจ่ายสินไหมทันที

เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลง ชีวิตคนหมุนเปลี่ยน ดี ร้าย ทุกข์ สุข เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ 

คิด ตระหนัก ก่อนกระทำากับทุกเรื่อง เมื่อเวลาผ่านพ้นไป จะได้ไม่ต้องมานึกเสียใจกับการกระทำาที่เกิดจากการขาดสติของตัวเอง

สหกรณ์มีความประสงค์ให้สมาชิก และบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวสหกรณ์ มีความมั่นคงและ

ปลอดภัยในชีวิต จึงได้จัดทำาโครงการประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  

ดังน้ัน ท่านสมาชิกท่ีทำาประกันชีวิตไว้กับสหกรณ์ และได้จัดทำาหนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ไว้แล้ว เม่ือกาลเวลาเปล่ียนไป  

บางท่านอาจมีการเปล่ียนแปลงในช่วงชีวิตท่ีผ่านมา เช่น การหย่าร้างกับคู่สมรส ซ่ึงได้ทำาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับสหกรณ์ ขอให้

ท่านทำาการยกเลิกการทำาประกันให้กับอดีตคู่สมรสดังกล่าว เนื่องจากตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต สมาชิกที่ประกันชีวิต

ภาคสมทบจะต้องเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส หรือบุตรเท่านั้น ซึ่งเมื่อสมาชิกหย่าร้างแล้ว ถือว่าไม่ใช่คู่สมรสอีกต่อไป ซึ่งหากเกิด

การเสียชีวิตของอดีตคู่สมรส บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิบอกล้างกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ทันที และไม่จ่ายเงินค่าสินไหม

ทดแทน เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว หากสมาชิกท่านใดที่ทำาประกันชีวิตให้กับคู่สมรสและต่อมาได้หย่าร้าง ขอให้ทำาหนังสือแจ้ง

สหกรณ์เพื่อยกเลิกการทำาประกันชีวิตของอดีตคู่สมรสดังกล่าว และทำาหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ใหม่ เพื่อให้คนอันเป็น

ที่รักและครอบครัวได้รับเงินผลประโยชน์ของท่านอย่างแท้จริง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

เฉลยคำาถามฉบับที่ 118 ได้รับรางวัลหนังสือ “เที่ยวออกรส ”และ “รู้จักใช้เข้าใจเงิน”

การฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พอเพียง ฝากระหว่างเดือนขั้นตำ่า 100 บ. สูงสุด 3,000 บาท และมีสิทธิจับรางวัลพิเศษ  

ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 28 กันยายน และวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของทุกปี

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
✿ คุณพันธ์ศักดิ์ วงศ์สูง ✿ คุณอนุกูล สุภาโชค

✿ คุณนงนาฏ ปราศจาก ✿ คุณศรีอาภรณ์ อมรวัฒนาพงษ์

✿ คุณกันยาลักษณ์ วรศรี ✿ คุณสมศรี ชาญชญานนท์

✿ คุณธิดารัตน์ ธนะกิจวัชรกุล ✿	 คุณปัทมา เอื้อกิจรุ่งเรือง

✿ คุณไชยรัตน์ ทองก้อน

 สำาหรับคำาถามฉบับนี้ ถามว่าวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก คือวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร และผู้แทนสมาชิกมีความสำาคัญ

อย่างไรต่อสมาชิก ใครตอบได้เร็วที่สุดและถูกต้องรับหมอนพี่ประหยัดและพี่เอื้ออาทรกันไปเลย คนละ1 ใบ รวมทั้งสิ้น 6 ใบ 

ทราบคำาตอบแล้ว ส่งไปรษณียบัตรมาที่ตู้ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    E-mail : forestcoop@gmail.com 

(ผู้ที่ส่งคำาตอบมาทางE-mail กรุณาลงชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน )

มุมนี้มีรางวัล
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คํ้าเพื่อน 
เพื่อนหนีโดนหนี้แสนห้า…

ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณภัทร  อินสกุล    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด  โทร. 0-2903-8257-9

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

คอลัมน์นี้เปิดขึ้นมา เพื่อเป็นข้อคิด ให้สมาชิกเข้าใจ เห็นใจ

ซึ่งกันและกัน สำาหรับผู้กู้และผู้คำ้าประกัน เหมือนอย่าง 

กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ สอนใจได้ดียิ่ง 

นายสมเหวง (นามสมมุติ) ได้ส่งหนังสือมาที่ฝ่ายจัดการ  เรื่องขอกู้

เงินสามัญจำานวน 780,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นค่าเล่าเรียนบุตร  

แต่ปัจจุบันไม่สามารถกู้ได้เต็มสิทธิ เนื่องจากถูกเรียกเก็บเงินในฐานะผู้คำ้าประกัน

ของนางลมหวล (นามสมมุติ) ซึ่งสหกรณ์ให้ออกจากการเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 31 

ธันวาคม 2552 จำานวน 150,000 บาท โดยเรียกเก็บเดือนละ 1,520 บาท จึงทำาให้ 

เงินคงเหลือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สหกรณ์กำาหนด สุดท้ายแล้ว นายสมเหวงไม่สามารถกู้เงินได้แถมยังต้องมานั่งแบกรับภาระที่ตัวเอง 

ไม่ได้เป็นผู้ก่ออีกแสนห้า  เหตุการณ์ทำานองนี้ถ้าผู้กู้ไม่ถูกไล่ออก ขาดราชการ ก็จะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นให้ผู้คำ้าประกัน 

ต้องรับผิดชอบ.. (ตอนเวลาจะขอให้คำ้าก็พูดดี๊ดี พอกู้ให้แล้วก็หนีหนี้ไปซะงั้น...ไม่เห็นใจคนคำ้าประกันบ้างเลย  แบบนี้ไม่เรียกว่า 

ความไว้ใจ เจ้ากรรมทำาเหตุแล้วจะเรียกว่าอะไรดีน๊า....กลุ้มจริงหนอ !!

    : คนเดินเรื่อง

รู้ไ
ว้ใ
ชว่

า่ ใส่บ่า ต้องแบ
ก


