
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
เยี่ยมชมสหกรณ์ 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 

 

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมการทำางาน
ของสหกรณ์  โดยมีนายสิทธิ ชั ย  อึ๊ งภากรณ์  
ประธานกรรมการดำาเนินการ และคณะกรรมการ
ท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช  
ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับที่ 126 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์ช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม
รายละ 3,000 - 30,000 บาท

สมาชิกท่ีประสบอุทกภัยย่ืนขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

กรณีบ้านเสียหายบางส่วน จ่าย 3,000 บ.เสียหายท้ังหลังจ่าย 30,000 บ. 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี www.025798899.com

เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2553 สอ.ปม. 
นำาโดยประธานกรรมการดำาเนินการ  
และคณะกรรมการ ร่วมแสดง
ความยินดีกับนายสุวิทย์ รัตนมณี 
ท่ีเข้ารับตำาแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ 

ปิดช่ัวคราว ATM - เงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ
วันที่ 31ธ.ค. 53 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น.
เพ่ือปิดบัญชีส้ินปีและเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

อ่านต่อหน้า 2

สอ.ปม.นำาโดยประธานกรรมการดำาเนินการ และ

คณะกรรมการ - เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ที่เข้ารับตำาแหน่งอธิบดี 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 

13  ตุลาคม 2553

ยื่นคำาขอรับทุนด่วน!!

สอ.ปม.จัดกิจกรรมสานรัก สานสัมพันธ์
รุ่น 6 ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาเขียว 
เขาชมภู่ จ.ชลบุรี จะสนุกและอบอุ่น
แค่ไหนตามไปดูกัน

 

                        อ่านต่อหน้า 4          
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กฎหมายน่ารู้กฎหมายน่ารู้
 โดย : จ.นิติธรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ให้เงินกู้ 3 ประเภท 

ได้แก่ (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (2) เงินกู้สามัญ (3) เงินกู้ 

พิเศษ  โดยสมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิกู้เงินได้ทุกประเภท

เมื่อเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน ซึ่งสิทธิการกู้นี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว  

ไม่อาจโอนให้ผู้อื่นได้

หากผู้ใดปลอมลายมือชื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใด ไม่ว่าจะปลอมในฐานะผู้กู้ หรือ ผู้คำ้าประกัน ย่อมเป็นความผิดอาญาฐานปลอม

เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และมาตรา 265 ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1 พันบาท  

ถึง 1 หมื่นบาท และกรณีที่ผู้ปลอมเอกสารสิทธิดังกล่าวได้นำาคำาขอกู้และสัญญากู้เงินที่ได้ปลอมนั้นมายื่นขอกู้ต่อสหกรณ์ก็เป็นความผิด

อาญาเพิ่มอีกฐานหนึ่ง คือ ฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ต้องระวางโทษเท่ากับการปลอมเอกสารสิทธ ิ

ดังกล่าวข้างต้น และถ้าการใช้เอกสารสิทธิปลอมยื่นขอกู้เงินต่อสหกรณ์นั้น ได้กระทำาโดยทุจริต โดยหลอกหลวงสหกรณ์ด้วยการแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ทำาให้สหกรณ์หลงเชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้กู้จริง จนทำาให้สหกรณ์จ่ายเงินให้ไป เช่นนี้ ผู้นั้นมีความผิดฐานฉ้อโกงโดยแสดงตน

เป็นคนอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

นอกจากต้องรับโทษทางอาญาในความผิดดังกล่าวแล้ว ยังต้องรับผิดทางแพ่งในมูลละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 420 กล่าวคือ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ ตามจำานวนเงินที่ได้ทุจริตไปพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

นับแต่วันกระทำาความผิด (วันทำาละเมิด) จนกว่าจะชำาระให้สหกรณ์แล้วเสร็จ รวมทั้งต้องถูกสอบสวนทางวินัยอีกด้วย

 สรุปได้ว่า ผู้กระทำาต้องรับผิดทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัย ซึ่งโทษทางอาญาต้องถูกจำาคุกและโทษทางวินัยก็คงถูกไล่ออก

จากราชการอย่างแน่นอน เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ก็ขออย่าได้กระทำา มิเช่นนั้นแล้ว ชีวิตของตนและครอบครัวก็คงจะประสบผลสำาเร็จอย่างย่อยยับ

เป็นแน่แท้ ดั่งพุทธภาษิตที่ว่า “กัมมุนาวัตตะตีโลโก” สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

     ปิด ATM ชั่วคราว – เงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ
วันที่ 31 ธ.ค.53 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จะปิดให้บริการ “สหกรณ์ ATM และเงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ” เป็นการ

ชั่วคราว สมาชิกที่ใช้บริการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ผ่านตู้ ATM ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ และตู้ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ จะไม่สามารถทำารายการดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. สำาหรับในช่วง

เวลาอื่น ๆ สหกรณ์ให้บริการตามปกติตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

เรื่องจากปก
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กฎหมายน่ารู้

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 พันเอกยุทธเดช พุฒตาล รองประธานกรรมการ สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จก. 
นำาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเงิน บัญชี และสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ประสบการณ์ในการบริหารกิจการของสหกรณ์ และการให้บริการสมาชิกด้านอื่น ๆ

   

 

โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊ งภากรณ์ ประธานกรรมการ 

ดำาเนินการ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ และ 

นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ ทำาหน้าที่บรรยายสรุปภาพรวม

ขององค์กร

คําถาม ถามบ่อย             : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

กฎหมายน่ารู้

● การกรอกข้อมูลในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ในส่วนของพยาน สามารถที่จะให้ผู้รับโอนประโยชน์เซ็นต์รับรอง

ได้หรือไม่

ตอบ การกรอกแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ พยานจะต้องเป็นบุคคลอื่น จำานวน 2 คน และจะต้องไม่ใช่ผู้รับโอน

ประโยชน์

● หากต้องการเพิ่มเบี้ยประกันให้คู่สมรสและบุตรสามารถแจ้งทางโทรศัพท์ได้หรือไม่

ตอบ หากต้องการเพิ่มเบี้ยประกันให้คู่สมรสและบุตร (อัตราเบี้ยประกันไม่เกิน 270 บาท) ไม่สามารถแจ้งทางโทรศัพท์ได้ จะต้อง

กรอกแบบฟอร์มประกันของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต (แบบฟอร์มยาว) พร้อมแนบสำาเนาบัตรประชาชน

● การกู้สามัญใหม่จำาเป็นจะต้องใช้คนคำ้าประกันคนเดิมหรือไม่

ตอบ การยื่นกู้สามัญใหม่จะใช้ผู้คำ้าประกันคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้ แต่จำานวนผู้คำ้าประกันจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์

กำาหนด (ตามตาราง) และจะต้องมีวงเงินคำ้าประกันเพียงพอ

หลักประกันสำาหรับเงินกู้

จำานวนเงินกู้ (บาท) จำานวนผู้คำ้าประกัน

กู้ไม่เกิน  300,000 บาท ผู้คำ้าประกัน 2-8 คน

กู้เกินกว่า 300,000 บาท ผู้คำ้าประกัน 4-8 คน

สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จก.
เยี่ยมชมระบบงานสอ.ปม.
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ค่ายครอบครัวมุ่งเน้นเห็นคุณค่า
เหมือนเป็นยาป้องกันให้เข้มแข็ง

สหกรณ์สัมพันธ์นั้นเป็นแรง   
ให้ครอบครัวแข็งแกร่งรักและผูกพัน

ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเลยทีเดียวกับ
ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่  6 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  

16 – 18 ตุลาคม 2553 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว เขาชมภู่  
จ.ชลบุรี “กิจกรรมค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์” เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  โดยมุ่งเน้นให้
สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาทำากิจกรรมร่วมกัน  เกิดความรู้สึก 
ที่ดีต่อกัน  นอกจากนี้ยัง เน้นให้ครอบครัวต่างๆ ได้รู้ จักกัน ซึ่ ง 
จะก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไป         

แม้ว่าโครงการนี้จะใช้เวลาเพียง 3 วัน แต่ด้วยเนื้อหาและ
กระบวนการในค่าย ได้ช่วยให้หลายครอบครัวกลับมามีความ
สัมพันธ์ท่ีดีต่อกันมากข้ึน สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้กันและกัน  
ครอบครัวที่มาจากต่างที่ต่างทางก็ได้รู้จักกัน และช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน ค่ายครอบครัวจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสร้าง 
สายใยของครอบครัวให้กลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นปณิธาณ 
ที่ตั้งมั่นที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ได้ยึดมั่นตลอดการจัดค่าย
ในทุก ๆ ครั้ง

ความสุขอย่างหน่ึงของคนทำาคอลัมน์ คือการได้เห็นภาพหลากหลาย
ครอบครัวเหนือสุดบ้าง ใต้สุดบ้าง เป็นภาพที่ประกอบไปด้วยรอยยิ้ม  
ความสัมพันธ์ สายใยรัก อบอวลไปด้วยความรัก ความเข้าใจ และ 
ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน บรรดาสมาชิกในครอบครัว ได้ใช้ชีวิตชาวค่าย ช่วยกัน 
ทำาอาหารอย่างเอร็ดอร่อย และสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่สอน 
ให้รู้จักสร้างพลังสามัคคี พอพลบคำ่าก็เฮฮาไปกับกิจกรรมงานวัด ที่แต่ละ
ครอบครัวได้ช่วยกันสร้างสรรค์เกมขึ้นมา และพอรู้ว่า วันรุ่งขึ้นเราจะ
เดินทางไปสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ก็ช่วยกันอุดหนุน 
ร้านค้าสหกรณ์เพื่อที่จะให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวมาซื้ออุปกรณ์ 

การเรียน และขนมเพื่อเอาไปบริจาคที่สถานสงเคราะห์บ้านบางละมุง 
แต่ละครอบครัวได้ช่วยกันอุดหนุนของทุกอย่างจนเกลี้ยงร้านค้าสหกรณ์

วันรุ่ งขึ้น เราได้ เดินทางไปสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน
บางละมุง นำาเอาอุปกรณ์การเรียน และขนมนานาชนิดไปมอบให้กับ 
น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส  ทำาเอาเปื้อนยิ้มกันถ้วนหน้ากับภารกิจโครงการ
ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ ที่ช่วยกันระดมแรงกายแรงใจกันอย่าง 
ไม่เหน็ดเหนื่อย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ สอนให้เรารู้จักการให้ เป็นกิจกรรม
ที่แต่ละครอบครัวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมนี้ประทับใจมากๆ

มาฟังเสียงจากหัวใจพวกเขากันดีกว่า ว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
กับโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่น 6

ครอบครัว นางมาณี ปาณแดง จ.กรุงเทพ ฯ
“ ส นุ ก ม า ก  กั บ

กิจกรรมท่ีสหกรณ์ได้จัดข้ึน
มาในคร้ังน้ี ได้เจอเพ่ือนๆ 
เยอะ อย่างลูกชายน้องภูมิ  
เขามาเป็นครั้งแรกเขาก็
รู้สึกสนุกสนานเฮฮา  สิ่ง
ที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็น 
ความร่าเริงในตัวลูก เพราะ 
ปกติเขาจะไม่ค่อยแสดงออก แต่มาค่ายครั้งนี้เขาสามารถเต้นคนเดียวได้ 
ทั้ง ๆ ที่เราไม่เคยเห็นเขาเต้นโดยที่ไม่มีเราเลย จะเห็นก็ที่นี่เป็นครั้งแรก  

 โดย : หมูอ้วน
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ก็เย็นสบาย อาจจะขรุขระไปบ้างแต่โดยรวมก็ประทับใจครับได้อยู่
ท่ามกลางธรรมชาติสวย ๆ  และครอบครัวท่ีเรารัก ก็เป็นความสุขทางใจ
ที่หาได้ยากในปัจจุบันครับ”

ครอบครัว นายประชัน มีบุญ จ.จันทบุรี
“ก่อนอื่นผมต้องขอ

ขอบคุณสหกรณ์มากครับ 
ที่ทำาให้ผมได้มีเวลาให้กับ
ลูกคีย์และภรรยา เพราะผม 
ทำางานอยู่ในอุทยานแห่งชาติ 
นำ้ าตกพล้ิว เวลาท่ีจะมีให้
ครอบครัวน้ัน หายากมากครับ  
ผ ม บ อ ก ไ ด้ คำ า เ ดี ย ว ว่ า   
สหกรณ์ช่วยทำาให้ครอบครัวของผมมีความสุขมากครับ”

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์  ประธานกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการได้มอบเงินบริจาคให้กับ  
นางชมัยพร วิทยาพูล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน 
บางละมุง เป็นจำานวนเงิน 14,500 บาท (หน่ึงหม่ืนส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

วันนี้คำาว่าครอบครัว คงจะมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ ที่ต่อให้
เอาผืนฟ้าทั้งโลกมาขีดเขียน ก็คงไม่มีเนื้อที่เพียงพอในการบรรยาย 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ผู้จัดโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์
สัมพันธ์ รุ่นที่ 6 ได้เห็นความรักกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกแห่งหน รู้สึก
มีความสุขมาก เหมือนดั่งคำาพูดที่ว่า  สร้างบ้านอบอุ่น ต้นทุนชีวิต
ครอบครัว สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ..ปีหน้าเจอกันใหม่ครับผม

รู้สึกภูมิใจในตัวลูกค่ะ ดีใจที่ลูกเรากล้าแสดงออก และอีกกิจกรรมที่รู้สึก 
ดีมาก ก็คือ กิจกรรมการให้ ที่เอาของไปบริจาคสถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านบางละมุง พอรู้ว่าจะไปที่นี่ พี่และครอบครัวก็ได้เตรียมสิ่งของที่เรา
จะเอาบริจาคกัน ไม่ว่าจะเป็นนม และยังได้ช่วยอุดหนุนร้านค้าสหกรณ์
ด้วยคะ”

ครอบครัว  นายจรัส  เต็ ม เมธาวิทยา เลิ ศ 
จ.อุดรธานี

“ ค ร อ บ ค รั ว เ ร า รู้ สึ ก
ป ร ะ ทั บ ใ จ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น
บ ร ร ย า ก า ศ เ ป็ น อ ะ ไ ร ที่
ธรรมชาติมาก มันเป็นการสร้าง 
ความผู กพั น ในครอบครั ว 
เพราะเราเองก็ไม่คิดว่าลูกเรา
จะกล้าเต้น หรือทำาอะไรต่างๆ 
ได้มากมาย เป็นครั้งแรกของครอบครัวเราที่ได้มาออกค่ายกับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ลูกชายทั้ง 3 คน เขาก็สนุกสนาน ร่าเริง แม้จะมี
อุปสรรคในเรื่องของฝนตก นำ้าซึมในเต็นท์ แต่นั่นก็ถือได้ว่า เป็นความ
รู้สึกดี ๆ อีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเก็บไปเป็นความทรงจำา อยากจะฝากถึง 
ครอบครวัอืน่ๆ ทีจ่ะมาในปหีนา้ วา่ มาเถอะแลว้คณุจะไดอ้ะไรมากกวา่
ที่คิด ขอบคุณสหกรณ์ด้วยนะค่ะ ที่มอบสิ่งดี ๆให้กับสมาชิก”

ครอบครัว นายสุบิน โครตรสขึง จ.มุกดาหาร
“ เป็นครั้ งแรกที่ ได้มา 

ทำาให้ครอบครัวของเรา รู้จัก
ครอบครัวอื่นมากขึ้น ลูกๆ ก็
สนุกสนาน ปกติก็ไม่ค่อยมีเวลา
อยู่ด้วยกันบ่อยนัก พอเห็น 
โครงการนี้จากวารสาร ผมก็เลย 
รีบสมัครมาครับ  รู้สึกคุ้มค่า 
ที่ได้มา อยากบอกว่า ยาวิเศษ 
ก็คือความรักและกำาลังใจจากครอบครัวนี่แหละครับ ที่ทำาให้
ครอบครัวเข้าใจกัน”

ครอบครัว นางอุษณีย์ กันทพงษ์ จ.ปทุมธานี
“ดี ใจที่ ได้มี โอกาสมา 

ในโครงการคร้ังน้ี ลูกๆ ก็ชอบค่ะ  
ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ได้รู้จัก
เพื่อนใหม่ ๆ เห็นลูกเราและ
ลูกคนอื่น ๆ เขามีความสุขเรา
ก็ดีใจค่ะ อยากให้จัดแบบนี้อีก 
ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ทำาให้
ครอบครัวต่างๆ ได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้น”

                      
ครอบครัว นายสงัด โรจนติรนันท์ จ.ตาก

“ปกติลูกเอิร์ธจะเป็น
คนค่อนข้างขี้อาย  แต่มา
ครั้ งนี้ เ ข ากล้ าแสดงออก
มากขึ้น และยังได้ ใช้ชีวิต
ร่วมกับครอบครัวของแต่ละ 
ครอบครัว บรรยากาศในเต็นท์ 
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ผลการดำาเนินงาน
รายการ 31 สิงหาคม 2553 30  กันยายน  2553

จำานวนสมาชิก 13,017 13,011

จำานวนสมาชิกสมทบ 4,687 4,717

สินทรัพย์รวม 7,843,459,656.86 8,050,960,858.92

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 56,086,341.72 173,058,625.44 

เงินลงทุนระยะส้ัน 30,000,000.00 100,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 50,877,171.88 50,873,600.94 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,526,825,102.49 5,548,926,270.03 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 775,540,976.17 774,078,377.22 

เงินลงทุนระยะยาว 1,365,001,000.00 1,365,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,063,712.38 3,992,782.37 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 27,781,736.13 27,751,182.29 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 140,107.01 135,511.55 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,143,509.08 7,143,509.08 

หน้ีสินรวม 4,600,142,158.04 4,766,175,814.95

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 859,000,000.00 935,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 382,366,370.39 381,568,195.13

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 50,773,217.02 49,954,237.40

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,122,887,453.89 2,176,117,849.99

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 736,631,716.95 762,904,210.62

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 298,049,067.73 299,946,792.73

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 92,415,556.34 97,311,744.56

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 17,739,760.18 18,275,830.83

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 18,915,027.72 19,589,295.51

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 725,906.89 779,706.89

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,577,973.35 1,595,871.49

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จำากัด 33,897.47 34,239.23

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จำากัด 24,255.27 24,499.82

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำากัด 10,117.43 10,219.44

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จำากัด 10,125.19 10,227.27

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 10,125.19 10,227.27

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จำากัด 132,610.66 133,947.67

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,290,110.37 12,359,853.10

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,548,866.00 10,548,866.00

ทุนของสหกรณ์ 3,064,278,449.25 3,084,904,649.25

ทุนเรือนหุ้น 2,769,851,150.00 2,792,286,220.00

ทุนสำารอง 179,923,387.94 179,923,387.94

ทุนสะสม 114,503,911.31 112,695,041.31

รายได้ 300,103,612.13 336,801,864.12

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 263,604,806.74 297,035,208.25

ผลตอบแทนจากการลงทุน 36,110,445.63 39,352,856.59

รายได้อ่ืน 388,359.76 413,799.28

ค่าใช้จ่าย 121,064,562.56 136,921,469.40

ดอกเบ้ียจ่าย 96,729,232.31 109,546,128.97

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 24,335,330.25 27,375,340.43

กำาไรสุทธิ 179,039,049.57 199,880,394.72

อัตราดอกเบ้ีย
เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1  กรกฎาคม  2553) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.10

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.10

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.10

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 5.85

เฉลยคำาถามฉบับ 125 ถามว่าปีน้ีสหกรณ์จัดค่ายครอบครัว
สหกรณ์สัมพันธ์ท่ีไหน วันท่ีเท่าไหร่ และค่ายเยาวชนคนรักป่า 
ท่ีไหน วันท่ีเท่าไหร่
**ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ จัดข้ึนท่ี เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
เขาเขียว – เขาชมภู่ จ.ชลบุรี วันท่ี 16-18 ตุลาคม 2553
***ค่ายเยาวชนคนรักป่า จัดข้ึนท่ี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จ.เพชรบุรี วันท่ี 23-25 ตุลาคม 2553

รายช่ือผู้ท่ีตอบคำาถามได้ถูกและรวดเร็ว รับกระเป๋าสหกรณ์ ATM
● นางวนิดา แม่หล่าย
● นางสาวดรุณี จันทรโชติ
● นางสาว มธุรส พานเงิน 
● นางสุรางค์รัตน์ หาทูล
● นางพิกุล ปิตุยะ

สำาหรับคำาถามฉบับน้ีถามว่า  ระเบียบใหม่ ทุนสวัสดิการเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้  สามารถย่ืนขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริม 
การเรียนรู้ ทุนละเท่าไหร่ต่อปี เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ีเท่าไหร่    
และมีสิทธิรับทุนน้ีไม่เกินก่ีคร้ัง ตลอดอายุการเป็นสมาชิก 
ต้องย่ืนคำาขอรับทุนสวัสดิการพร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 
ภายในก่ีวัน นับแต่วันชำาระเงิน

ใครตอบได้รวดเร็วและถูกต้อง
ท่ีสุดรับรางวัลเส้ือยืดโปโลสอ.ปม. 5 ตัว  
ไปใส่กันเลยคะ ส่งคำาตอบมาได้ท่ี 
email : forestcoop@gmail.com 
หรือไปรษณียบัตรมาท่ีตู้ ป.ณ.169 
ปทจ.จตุจักร กทม.10900 ภายในวันท่ี  
10 ธันวาคม 2553 

มุมนี้มีรางวัล
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ตอนนี้สหกรณ์ฯ กำาลังทำา sms สหกรณ์ออนไลน์ เต็มรูปแบบ เพื่อที่ท่านสมาชิกจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ท่านควรจะได้รับ

จากสหกรณ์  จะช้าอยู่ใย...รีบแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ได้ที่ Call Center : 025797070 ด่วนเลยนะจะบอกให้ 

ท่านต้องเตรียมพร้อมอย่างไร.....เมื่อท่านทำาเรื่องขอกู้เงินสินเชื่อสามัญเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของสัญญา และได้รับ

การอนุมัติเงินกู้อย่างรวดเร็ว   ให้สมกับ “ควิกเบิร์ด 3 ชั่วโมงได้”

1. สัญญากู้ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ทั้งในส่วนของผู้กู้และผู้คำ้าประกัน

2. ตรวจสอบสำาเนาบัตรผู้กู้ ผู้คำ้าประกันว่าเอกสารแนบครบหรือไม่โดยเรียงเอกสารตามลำาดับเร่ิมจากผู้กู้และผู้คำ้าประกันตามลำาดับ  

จะได้สะดวกในการตรวจสอบเบ้ืองต้น ตรวจดูลายมือช่ือว่าเซ็นต์ครบหรือไม่ และการเซ็นต์ลายมือน้ัน ช่ือตรงกันระหว่างสำาเนาบัตรกับเอกสารหรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่าสำาเนาบัตรนั้นๆ หมดอายุหรือไม่ และถ่ายเอกสารสำาเนาบัตรต่างๆ ชัดเจนครบถ้วน

4. การเขียนข้อความผิดพลาด สิ่งต้องห้ามคือ การแก้ไขบางส่วน หรือใช้หมึกขาว เพราะอย่างตัวเลข ตัวหนังสือ ถ้าเขียนผิด 

ต้องเขียนใหม่ทั้งแถวพร้อมเซ็นต์ชื่อกำากับทั้ง 2 จุด

5. คำาขอกู้เงินสามัญ (แบบฟอร์มใหม่ที่มีข้อความว่า เริ่มใช้ 15 ตุลาคม 2552 ตรงมุมบนด้านขวา) ต้องใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น 

เพราะคำาขอก่อนหน้านี้ได้ยกเลิกแล้ว ท่านสมาชิกต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย 

6. สมาชิกที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล  เปลี่ยนลายเซ็นต์  ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อมาที่ สหกรณ์ด้วยเพื่อเป็นการอัพเดทลายมือชื่อ 

และยังเป็นการไม่ให้เพื่อน หรือใครๆ มาแอบอ้างสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราได้

7. คำาขอกู้เงิน ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ ท่านต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้กู้ ผู้คำ้าประกันทุกคน เพราะเจ้าหน้าท่ีจะต้องตรวจสอบ

ด้วยและจะมีการโทรติดต่อกลับเพื่อเป็นการยืนยันทั้งเรื่องกู้และคำ้าประกัน

เพียงท่านตรวจสอบเอกสารก่อนย่ืนกู้ทุกคร้ัง เท่าน้ี ท่านจะได้ไม่พลาดการติดต่อ และได้รับ SMS ของสินเช่ือสามัญ “ควิกเบิร์ด สเปเช่ียล”  

อย่างแน่นอน

สวัสดีค่ะ  ท่านสมาชิกทุกท่าน ฉบับนี้ “สาวเกริล์ริเบอร์รี่” เอ๊ยไม่ใช่....... สามสาวสหกรณ์ฯ 

จะขอนำาท่านสู่นวัตกรรมใหม่กับบริการ sms สหกรณ์ออนไลน์ โดยขณะนี้ฝ่ายสินเชื่อสามัญ จะมี

การส่ง sms แจ้งท่านสมาชิกที่ยื่นกู้และได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญประจำาวัน โดยจะมีข้อความขึ้นว่า  

“อนุมัติเงินกู้...........บ.หักหนี้พร้อมดอกเบี้ย......บ.ระดมหุ้น........บ.จ่ายจริง..........บ.เบิกเงินได้ 

13.00 น.เป็นต้นไป” โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์  sms จะส่งให้ท่านทราบก่อนประมาณ 

ครึ่งชั่วโมงเพื่อที่ท่านสมาชิกจะได้เตรียมตัวว่าเงินที่กู้นั้นออกชัว......ร์ และท่านสามารถไปกดเงิน 

ที่ตู้  ATM ไทยพาณิชย์ หรือ ATM กรุงไทย ได้เลยยยยยย..............

   สมาชิกจะได้รับ SMS รวดเร็วทันใจเพียงเส้ียววินาที
● เมื่อ...คุณได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญทุกประเภท ท่านจะได้รับแจ้งยอดเงินกู้ที่จ่ายจริงเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ หรือ

ที่เรียกกันติดปากว่า บัญชีดอกกระเจียว

● เมื่อ.....คุณได้รับทุนสวัสดิการประเภทต่างๆ ที่สหกรณ์มอบให้แก่สมาชิก ได้แก่ ทุนวันเกิดสหกรณ์ ทุนการศึกษา

● เมื่อ....คุณได้รับเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำาปี ทำาให้สมาชิกทราบข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น

● เมื่อ....คุณถอนเงินจากบัญชีเกินกว่าขั้นตำ่าที่สหกรณ์กำาหนดไว้ จะได้รับแจ้งข้อความยืนยันการถอนเงิน เพื่อเป็นการสร้าง

ความมั่นใจให้กับบัญชีของท่าน ว่าจะไม่มีใครมาถอนเงินของท่านไป

● เมื่อสหกรณ์มีข่าวสารใหม่ แจ้งให้ทราบ ทำาให้สมาชิกทุกท่านได้รับข่าวสารทันที ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม หรือบริการใหม่ ๆ 

โดยใช้ชื่อว่า forest_COOP

โดย : สามสาวสหกรณ์

การอนุมัติเงินกู้ แจ้งทันทีทุกที่ทุกเวลา
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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

สายสัมพันธ์สหกรณ์ โดย : รุ้งตะวัน

อุปสรรคแค่ไหน	 ก็ไม่หวั่น	
คืนและวันจะโหดร้าย	 สักเพียงไหน	
ร้อยและพัน	 ปัญหาจะฝ่าไป	
เพียงมีใจ ยิ้มให้	 ที่ปลายทาง

สอ.ปม.ขอเป็นกำาลังใจให้กับผู้ประสบภัยนำ้าท่วม ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด

ทางภาคใต้หรือจังหวัดใกล้เคียง และผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยคร้ังน้ี 

ผ่านพ้นไปด้วยดีกับ การเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำาปี  
2554-2555 ที่จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 
เป็นต้นไป (รวมระยะเวลา 2 ปี) เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ 
ได้รู้จักกับผู้แทนสมาชิก ดังนั้น ในการจัดพิมพ์รายงาน
กิจการประจำาปี 2553 ที่จะแจกในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งจะลงภาพ 
ผู้แทนสมาชิก เป็นภาพสี ใครที่ยังไม่ได้ส่งภาพสี ติดต่อได้ที่ 
คุณขวัญพนิต 02579-7070 ด่วน!!

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 สหกรณ์ได้มอบเงินช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยาน

แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบเงินจำานวน 5,000 บาท 

เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

✿ คุณสมคิด ไวยกัญหา พ่ีสาวคนน้ีก็ใช่ย่อย 

เป็นผู้แทนของกลุ่มสมาชิกกองคลัง รายนี้เธอ

จะมีนำ้าใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนสมาชิกเป็นประจำา 

เช่นเวลาที่ เพื่อนสมาชิกกลุ่ม จ.เชียงราย  

จะกู้เมื่อใด เมื่อนั้น จะต้องเห็นพี่สาวคนนี้ช่วย

ไปรับเอกสารที่สยามเฟิร์ส ทุ๊กที ช่างเป็นสาว 

ที่มีนำ้าใจจริงๆ เร้ยยยย...

✿ คุณนววรรณ สุขฉายี อีก 1 ราย เป็นผู้ที่ใช้

สโลแกนของสอ.ปม.ได้เกิดประโยชน์จริงๆ 

(ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน) เวลา

สหกรณ์ต้องการข้อมูลทีไร ก็ได้สาวคนนี้แหละ 

ที่คอยหาข้อมูลให้เสมอ

✿ มาถึงสาวมากอารมณ์ขันคนนี้ คุณสมสุข 

จิรัตจริยาพร มีเรื่อง ขำาๆ มาเล่าให้เจ้าหน้าที่

ฟังเสมอ ร้านไหนอร่อย she จะต้องไปลองลิ้ม

ชิมรสและมาบอกเจ้าหน้าที่เสมอ ว่าร้านนี้อร่อย

จริงๆจ้า

สหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


