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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ข่าวดี!เงินกู้สามัญ
สมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการ

กู้ได้ตามเงินเดือนสูงสุด 1 แสนบาท
ต้องเป็นสมาชิก 6 เดือนส่งหุ้นครบ 3 เดือน

ค้ํากันเอง 2 คน ทําประกันตามกําหนด

ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 54 เป็นต้นไป

ใหม่ ! สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เติมเต็มฝันของ

สมาชิกสมทบให้เป็นจริง  ด้วยการให้เงินกู้สามัญสำาหรับสมาชิกสมทบที่เป็น 

“พนักงานราชการ”  โดยต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ

ส่งค่าหุ้นโดยหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายติดต่อกันมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เดือนละ 

ไม่น้อยกว่า 100 บาท โดยต้องมีพนักงานราชการด้วยกันเองคำ้าประกันเงินกู้  

2 คน รวมท้ังต้องทำาประกันชีวิตกลุ่ม และทำาประกันภัยผู้คำา้ตามท่ีสหกรณ์กำาหนด  

ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,500 บาท (อ่านต่อหน้า 2)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  www.025798899.com

เม่ือวันเสาร์ท่ี 11 มิถุนายน 2554 นายวิชิต สนธิวณิช 
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  
รับโ ล่รางวัล  “นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเ ด่น” 
สาขานักบริหาร จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  จำากัด โดยได้รับเกียรติจาก  
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นผู้มอบรางวัล

โอกาสทองอยู่ในมือคุณ
รางวัลประกันชีวิต

   “ครอบครัวอุ่นใจ”

ลุ้นรถยนต์นิสสันมาร์ท

และสร้อยคอทองคําหนัก 35 บาท  

มูลค่ากว่า 1,625,000 บาท

“นักสหกรณ์ดีเด่น”สาขานักบริหาร
โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใหม่ ! กู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์   
สำาหรับพนักงานจ้างเหมาฯ TOR

กู้ได้ 1 เท่าเงินเดือนสมาชิกคำา้ 1 คน

ต้องโอนเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากที่ท่านมีอยู่กับสหกรณ์

เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนส่งหุ้นครบ 3 เดือนเปิดให้กู้ 1 ก.ค. น้ี

อ่านต่อหน้า 3
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เคียงข้างทุกช่วงเวลาสำาคัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด เติมเต็มฝันของสมาชิกสมทบให้เป็นจริง  ด้วยการให้เงินกู้สามัญ

สำาหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

ด้านการเงิน 

คุณสมบัติผู้กู้
1. ต้องเป็นพนักงานราชการ

2. ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3. ต้องส่งค่าหุ้นโดยการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายติดต่อกันมาแล้ว 

ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เดือนละไม่น้อยกว่า 100 บาท และต้องชำาระค่าหุ้น 

ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่ยังเป็นหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์ (ยกเว้น 

กรณีกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์)

4. ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักชำาระหนี้และภาระที่มี

ต่อสหกรณ์แล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,500 บาท

5. ต้องมีเงินฝากคงไว้ในบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของ

สหกรณ์ไม่น้อยกว่า 500 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมีหนี้เงินกู้สามัญ

6. ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ20 ของจำานวนเงินกู้ สามารถ

ระดมหุ้นได้โดยหักจากยอดเงินกู้

วงเงินกู้ตามเงินได้รายเดือน  ดังนี้

1) เงินได้รายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จำานวนเงินกู้สูงสุด 

ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำาระไม่เกิน 48 เดือน

2) เงินได้รายเดือน 10,001 – 12,000 บาท จำานวนเงินกู้สูงสุด

ไม่เกิน 70,000 บาทผ่อนชำาระไม่เกิน 60 เดือน

3) เงินได้รายเดือน 12,001 บาทข้ึนไป จำานวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  

100,000 บาท ผ่อนชำาระไม่เกิน 72 เดือน

เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนรวมเงินช่วยค่าครองชีพ

เงินกู้สามัญ สำาหรับพนักงานราชการ 
 กู้ได้ตามเงินเดือนสูงสุดถึง 1 แสนบาท

 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 เดือน

 ส่งค่าหุ้นอย่างน้อย 100 บาทติดต่อกันครบ 3 เดือน

 มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินกู้

 พนักงานราชการคํ้ากันเอง 2 คน 

 ทําประกันชีวิตกลุ่มและทําประกันภัยผู้คํ้าประกัน

 ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์ค้างไว้ในบัญชี 500 บาท

 ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 54 เป็นต้นไป

การคํ้าประกันเงินกู้
กรณีจำานวนเงินกู้สามัญเกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น 

ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ ผู้กู้ต้องมีหลักประกันตามที่สหกรณ์กำาหนดดังนี้

1) ต้องมีสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการคำา้ประกัน 2 คน

2) ต้องทำาประกันชีวิตกลุ่มโดยจ่ายเบ้ียประกันรายเดือนๆ  

ละ 60 บาทหรือ 270 บาท หรืออัตราอื่น ๆ ตามความคุ้มครอง 

ที่ท่านเลือก

3) ต้ องทำ าประกันภัยผู้ คำ้ าประกัน โดยจ่ าย เบี้ ยประกัน 

รายเดือน ๆ ละ 35 บาท

                     

เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
1) คำาขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด

2) สำาเนาสัญญาจ้าง

3) สำาเนาบัตรพนักงานราชการ

4) ใบคำาขอเอาประกันภัยการประกันภัยผู้คำ้าประกัน และ

หนังสือยินยอมเห็นชอบจากผู้กู้

5) ใบคำาขอเอาประกันชีวิต (ประกันชีวิตกลุ่ม)

6) หนังสือยินยอมหักเงินได้รายเดือนตามแบบที่สหกรณ์

กำาหนด

อ่านรายละเอียดตามประกาศได้ที่ 
www.025798899.com
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คณะกรรมการดำาเนินการ มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 กำาหนดหลักเกณฑ์ 
การให้เงินกู้ฉุกเฉินสำาหรับพนักงานราชการ โดยที่ระเบียบฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย  
เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการเงิน และบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสมทบที่เป็น
พนักงานราชการ

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้กู้
1. ผู้กู้จะต้องเป็นพนักงานราชการ และเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 

6 เดือน และต้องส่งค่าหุ้นติดต่อกันมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เดือนละไม่น้อยกว่า  
100 บาท และต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตลอดระยะเวลาที่ยังมีหนี้อยู่กับสหกรณ์

เงินกู้ฉุกเฉิน CO-OP Phone   
สำาหรับพนักงานราชการ

✪ กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 90% ของหุ้น
✪ เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  6 เดือน ค่าหุ้นครบ 3 เดือน
✪ ค่าธรรมเนียมบัตร ATM 200 บาท
✪ ง่าย สะดวก กู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

2. กู้ได้ 1 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้
มีอยู่กับสหกรณ์ ชำาระคืนไม่เกิน 12 งวดเดือน

3. ผู้กู้ต้องชำาระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรสหกรณ์ ATM ผ่านธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จำากัด หรือ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เพียงปีละ 200 บาท  และผู้กู้
สามารถรับเงินกู้ฉุกเฉินผ่านบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์

วิธีชําระเงินกู้
ชำาระโดยการหักเงินจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย

เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
1. คำาขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด
2. สำาเนาบัตรพนักงานราชการ
3. สำาเนาสัญญาจ้าง
4. หนังสือยินยอมหักเงินได้รายเดือนตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด

อัตราดอกเบ้ียเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือด้านการเงิน และบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสมทบ 
ท่ีเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) อาศัยอำานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบสหกรณ์ พ.ศ.2554  ตามมติคณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ชุดท่ี 34 ในการประชุมคร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2554 ว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (CO-OP Phone) สำาหรับสมาชิกสมทบท่ีเป็น
ผู้รับเงินค่าตอบแทนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มีรายละเอียดดังน้ี

คุณสมบัติของผู้กู้
1. ต้องเป็นผู้ท่ีรับเงินค่าตอบแทนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานราชการในสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2. ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. ต้องส่งค่าหุ้นติดต่อกันมาแล้วต้ังแต่ 3 เดือนข้ึนไป เดือนละไม่น้อยกว่า 100 บาท 

และต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตลอดระยะเวลาท่ียังมีหน้ีอยู่กับสหกรณ์
4. ต้องนำาเงินได้รายเดือนฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกสมทบ 

ท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ พร้อมท้ังทำาบัตรสหกรณ์ ATM

วงเงินกู้
1. กู้ได้ 1 เท่าของเงินได้รายเดือน ตามสัญญาจ้าง
2. เม่ือชำาระหน้ีเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวดเดือนสามารถกู้ใหม่ได้

การค้ําประกัน
1. ต้องมีสมาชิกคำา้ประกัน 1 คน 

กู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์  
สำาหรับพนักงานจ้างเหมาฯ TOR
✪ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 เดือน
✪ ส่งค่าหุ้นอย่างน้อย 100 บาท ติดต่อกันครบ 3 เดือน
✪ กู้ได้ 1 เท่าเงินเดือน (ตามสัญญาจ้าง)
✪ ต้องมีสมาชิกคำา้ 1 คน (สมาชิกคำา้ได้ไม่เกิน 5 คน)
✪ ต้องโอนเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากท่ีท่านมีอยู่กับสหกรณ์
✪ ค่าธรรมเนียมบัตร ATM 200 บาท ค่าโอนเงิน 180 บาท/ปี
✪ เปิดให้กู้ 1 ก.ค. 2554

2. สมาชิกคนหน่ึงๆ มีสิทธ์ิคำ้าประกันสมาชิก
สมทบท่ีเป็นสมาชิกสมทบท่ีเป็นผู้รับเงินค่าตอบแทน
หรือค่าจ้างจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ไม่เกิน 5 คน 
ท้ังน้ีไม่ต้องคำานึงถึงการคำา้ประกันเงินกู้สามัญ

3. หากจำานวนเงินกู้ตามเงินได้รายเดือน ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น 
ท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์ ไม่ต้องมีผู้คำา้ประกัน

ระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้
1. ชำาระคืนไม่เกิน 12 งวดเดือน
2. ผ่อนชำาระเงินต้นและดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีเท่ากันทุกเดือน (เว้นแต่งวดสุดท้าย)

วิธีการชําระเงินกู้
ชำาระโดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่

กับสหกรณ์

การคิดค่าธรรมเนียม      
ผู้กู้ต้องชำาระค่าธรรมเนียมดังน้ี
1. การใช้บัตรสหกรณ์ ATM ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) หรือ 

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ปีละ 200 บาท
2. การใช้บริการโอนเงินผ่านธนาคาร ฯ (ค่าหุ้น ชำาระหน้ี ประกันชีวิต และอ่ืน ๆ ) 

ปีละ 180 บาท

เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
1. คำาขอกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์กำาหนด
2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน
3. สำาเนาสัญญาจ้างเหมาบริการ
4. หนังสือยินยอมหักเงินได้รายเดือนตามแบบท่ีสหกรณ์กำาหนด

ข้ันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ
1. ย่ืนคำาขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (CO-OP Phone)  พร้อม

เอกสารท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสหกรณ์
2. เม่ือคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติแล้ว ผู้กู้สามารถกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ได้ตลอด

อายุสัญญาเงินกู้
3. ผู้กู้สามารถรับเงินกู้ฉุกเฉินโดยผ่านบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ท่ีผู้กู้มีอยู่กับ

สหกรณ์

อัตราดอกเบ้ีย
อัตราดอกเบ้ียเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
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ประกันครอบครัวอุ่นใจ
คู่สมรส – บุตรสมาชิก ครบ 8,000 ราย

ลุ้นรับนิสสันมาร์ท 
และรางวัลมูลค่ากว่า 1,625,000 บาท
     

รอบตัวนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง การทำาประกันชีวิต คือ การวางแผน
ป้องกันความเสี่ยงภัยในอนาคตข้างหน้า ที่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 
ในอนาคต เพราะอนาคตเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน จริงอยู่วันน้ีคุณอาจจะยังมีหน้าท่ี 
การงาน มีเรี่ยวแรงเพียงพอที่จะทำามาหากิน มีรายได้ที่เลี้ยงดูครอบครัวได้ แต่วันข้างหน้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุชีวิตขึ้นกับคุณ การทำา
ประกันชีวิตจึงช่วยรับมือกับเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ข้อสำาคัญช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด มีความห่วงใย และตระหนักถึงความมั่นคงในชีวิตของท่านสมาชิก และบุคคลในครอบครัว
เสมอมา ดังนั้นสหกรณ์ขอเรียนแจ้งข่าวดีให้กับท่านสมาชิกทราบว่า สหกรณ์ได้เปิดโครงการ “ประกันชีวิตครอบครัวอุ่นใจ” เพื่อเป็นสิทธิ
ประโยชน์พิเศษที่มอบให้กับบุคคลในครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส หรือ บุตรของท่านสมาชิก โดยมีวงเงินคุ้มครองการประกันชีวิตสูงสุดถึง 
1,600,000 บาท และทันทีที่บุคคลในครอบครัวของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะได้สิทธิในการเข้าร่วมชิงรางวัล มูลค่ากว่า 
1,625,000 บาท (รายละเอียดและเงื่อนไขการจับรางวัลตามแผ่นพับประชาสัมพันธ์) 

สอ.ปม. จึงอยากให้คู่สมรส หรือ บุตร ของท่าน ได้รับสิ่งดีๆ แบบนี้ และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “ประกัน
ชีวิตครอบครัวอุ่นใจ” 

เปิดรับใบคำาขอเอาประกันชีวิตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ โทร. 0-2579-7070

นับตั้งแต่ต้นปี ประเทศเราต้องประสบปัญหารอบด้านทั้งภัยธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเกิดอุทกภัย และภัยธรรมชาติต่างๆ บ้านช่องเสียหาย 
กันยกใหญ่  ต้องบอกว่าเห็นใจอย่างยิ่ง .. อย่างไรก็ต้องสู้กันต่อไป 

ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคนครับ

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้จ่ายทุนสวัสดิการ เดือน พฤษภาคม ดังนี้

1. ทุนสมาชิกประสบภัยอุทกภัย วาตภัย ฯ จำานวน 46 ราย เป็นเงิน 138,000 บาท
2. ทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิก จำานวน 1,165 ราย เป็นเงิน 116,500 บาท
3. ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์ศพสมาชิก จำานวน 5 ราย เป็นเงิน 7,500 บาท
4. ทุนสงเคราะห์การศพบิดา มารดา บุตร จำานวน 14 ราย เป็นเงิน 21,000 บาท 
5 ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก จำานวน 2 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท 
6. ทุนสวัสดิการเพ่ือประกันชีวิตสมาชิก จำานวน 12,652 ราย เป็นเงิน 627,455  บาท
 รวมสหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการ ท้ังส้ิน จํานวน 13,884 ราย เป็นเงิน 912,455 บาท

ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2554 สหกรณ์ได้จ่ายทุนสวัสดิการ 
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,385,630 บาท

➼ เดือนมกราคม       จ่ายทุนสวัสดิการ 1,054,085 บาท
➼ เดือนกุมภาพันธ์ จ่ายทุนสวัสดิการ 686,510 บาท
➼ เดือนมีนาคม จ่ายทุนสวัสดิการ 888,635 บาท
➼ เดือนเมษายน จ่ายทุนสวัสดิการ 843,945 บาท
➼· เดือนพฤษภาคม จ่ายทุนสวัสดิการ 912,455 บาท

ทุนสวัสดิการสมาชิก เดือน พฤษภาคม
ช่วยเหลือสมาชิก

ประสบอัคคีภัย 30,000 บาท

เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 นายณรงค์ ทองขจร 
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เดินทาง
ไปมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย เสียหาย
ทั้งหลัง จำานวนเงิน 30,000 บาท ให้แก่ นายภูวเดช 
ไชยเชษฐ์ เจ้าพนักงานชำานาญงาน สังกัดกรมป่าไม้ 
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สายสัมพันธ์สหกรณ์  : รุ้งตะวัน

เม่ือวันจันทร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2554 สหกรณ์เคหะสถานฯ สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอ้ืออาทรฯ ได้เข้ามาศึกษาดูงานเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการของระบบสหกรณ์ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกการบริการสหกรณ์ ATM การกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ  
โดยมี นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ ประธานกรรมการดําเนินการ ให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทําหน้าท่ีผู้จัดการ  
สรุปภาพรวมขององค์กร

สหกรณ์เคหะสถานฯ สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรฯ เยี่ยมชมงาน

มีคำากล่าวไว้ว่า “การประสบความสําเร็จเป็นเรื่องยากลําบาก แต่การทําให้ความสําเร็จนั้นดํารงอยู่ยาวนานที่สุดลําบาก

ยิ่งกว่าหลายเท่า” คำากล่าวนี้มิได้เกินเลยความจริงแม้แต่น้อย เขาผู้นี้เป็นผู้สร้างมาตรฐานที่ดีมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นผู้บริหารที่

พัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไปข้างหน้า อย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งละอันพันละน้อยที่นำามาซึ่งความสำาเร็จให้แก่เขา รวมถึงปรัชญาแนวคิดและคำาแนะนำา 

ดีๆต่างๆ ในการบริหารสหกรณ์  อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใคร เราไปดูกันเลยคะในด้านความเป็นเลิศทางด้านการเป็นนักบริหารสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ดีเด่น สาขานักบริหาร 

❤ วารสารกรมป่าไม้ ฉบับน้ีมาพร้อมกับความยินดีท่ีน่าช่ืนชมและขอปรบมือ

ให้กับนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ผู้จัดการ 

คนเก่งที่พึ่งได้รับรางวัลมาหมาดๆ กับ “นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สาขา 

นักบริหาร” จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

❤ เราเป็นเพียงต้นกล้าเล็ก ๆ ที่ต้องอาศัยนำ้าและปุ๋ยคอยบำารุงให้เติบโต แม้

การเป็นต้นกล้าเพียงต้นเดียว มิอาจสร้างป่าใหญ่ได้ การรวมใจและรวมพลังของ

สหกรณ์ทั้งหลาย การดูแลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน จะสร้างต้นกล้าที่เติบใหญ่ได้ดี 

อย่างคาดไม่ถึง

❤ เพื่อนฝูงยังคงทยอยมาเยือนสหกรณ์กันเรื่อย ๆ ช่วยกันแนะนำาสิ่งดีๆ 

ให้กัน ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆชาวสหกรณ์ที่ให้ความไว้วางใจกัน

❤ คุณนำาศักด์ิ ประสาร ผู้แทนสมาชิกส่วนกลาง มาดเข้ม 

เห็นหน้าตาหล่อๆ อย่างน้ี นึกว่าอายุ 50 ท่ีไหนได้ ปีหน้า 

จะเกษียณซะแล้วซิ หากมีเคล็ดลับดีๆ ที่ทำาให้หน้าใส บอกกัน

มั้งเน้อ

❤ สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ และสมาชิก

สมทบจ้างเหมาบริการ (TOR) และสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก 

สหกรณ์เปิดให้กู้ทั้ง CO-OP Phone  และเงินกู้สามัญแล้วนะจ๊ะ อ่านรายละเอียด 

ได้ตามประกาศ จาก www.025798899.com

ขอบคุณแรงบันดาลใจ จากมิตรสหายผู้ร่วมทาง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กรรมการสอ.ปม.ร่วมแสดงความยินดี กับ

นายวิชิต สนธิวณิช  ที่ได้รับรางวัล 

“นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สาขานักบริหาร”
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มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ได้รับคำาถามจากเพ่ือนสมาชิกกันมากมาย กองบรรณาธิการเลยนำามาเล่าสู่กันฟังครับ ว่าสมาชิก มีคำาถามเร่ือง

อะไรกันบ้าง                

1. ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสารต่างๆ มายังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ตอบ  ท่ีอยู่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  ตู้ ปณ. 169 ปทจ.จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

2. หากถอนเงินจากตู้ ATM ธ.ไทยพาณิชย์ จํานวน 50,000 บาทและไปถอนจากตู้ ATM ธ.กรุงไทยอีกคร้ัง จํานวน 200,000 บาท 
ทําไมหน้าจอตู้ ATM ธ.กรุงไทยปรากฏคําว่า “บริษัทปลายทางปฏิเสธ” 

ตอบ  เน่ืองจากสหกรณ์ได้กำาหนดวงเงินการถอนทาง ATM  รวมท้ัง 2 ธนาคารไว้สูงสุดวันละไม่เกิน 200,000 บาท เม่ือกดจากตู้ ATM 

ธ.ไทยพาณิชย์ไปแล้ว 50,000 บาท สามารถกดเงินจากตู้ ATM จากธ.กรุงไทยได้อีก 150,000 บาท เท่าน้ัน หรือสามารถถอนจากตู้ ATM ธ.กรุงไทย  

จำานวน 200,000 บาทคร้ังเดียวก็ได้

3. ถ้าต้องการโอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เพ่ือฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษสามารถทําได้หรือไม่ 
ตอบ  การโอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ไม่สามารถฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้  ฝากได้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์เท่าน้ัน

โดยการทำารายการผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ตามข้ันตอนดังน้ี

สามารถโอนเพ่ือฝากได้ไม่เกินวันละ 200,000 บาท และเม่ือทำารายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของท่านทันที 

4. เม่ือสมาชิกทําบัตร ATM ธ.ไทยพาณิชย์ คร้ังท่ี 2 และไปรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพราะเหตุใดจึงไม่ใช่เลขท่ีบัญชีเดียว
กับเล่มเดิม และถ้าต้องการใช้บัตร ATM ท่ีได้ใหม่คู่กับบัญชีเงินฝากเล่มเดิมสามารถทําได้หรือไม่  ?

ตอบ  เม่ือสมาชิกทำาบัตร ATM  คร้ังท่ี 2 ธนาคารไทยพาณิชย์จะเปิดบัญชีเล่มใหม่ซ่ึงใช้คู่กับบัตรใหม่ และสมาชิกจะได้รับเลขรหัส ATM  ใหม่ด้วย 

ถ้าสมาชิกต้องการใช้บัตร ATM ใหม่คู่กับบัญชีเงินฝากเล่มเดิม ในวันท่ีสมาชิกไปรับบัตร ATM และสมุดบัญชีเงินฝากท่ีธนาคาร ให้นำาสมุดบัญชีเงินฝากเล่มเดิม 

ไปด้วย และแจ้งกับธนาคารว่าขอใช้บริการบัญชีเงินฝากเล่มเดิมโดยธนาคารจะทำาการเปล่ียนแปลงเลขท่ีบัญชีท่ีผูกกับบัตร ATM ให้  สมาชิกก็สามารถ 

ใช้ ATM ใหม่คู่กับบัญชีเงินฝากเล่มเดิมได้

5. ถ้าต้องการกดกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ สามารถกดกู้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 02-5797070 ได้หรือไม่ 
ตอบ  เบอร์โทร. 02-5797070 เป็นเบอร์ Operator  เพ่ือติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ถ้าต้องการกดกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ จะต้องกดท่ีเบอร์โทรศัพท์

อัตโนมัติ CO-OP Phone 02-5798899 และกดเลือกหัวข้อบริการข้อ 8

6. หากลืมรหัสผ่านในระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone จะต้องทําอย่างไร
ตอบ  สมาชิกสามารถทำาบันทึกข้อความเพ่ือขอยกเลิกรหัสผ่าน หรือกรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกรหัสผ่าน และแจ้งเบอร์มือถือลงในแบบฟอร์ม 

แล้วส่งแฟกซ์มาท่ีหมายเลข 0-2579-9774 เพ่ือสหกรณ์จะทำาการส่ง SMS รหัสผ่านใหม่ไปยังเบอร์มือถือของสมาชิกโดยตรง

7. สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องการระดมหุ้นเพ่ิมต้องทําอย่างไร
ตอบ  สามารถระดมหุ้นโดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์โดยใช้ใบ Payment วัตถุประสงค์ 105 เพ่ือระดมหุ้น และไม่ต้อง

ส่งสำาเนาการโอนให้สหกรณ์เพราะสหกรณ์จะทราบข้อมูลในวันทำาการถัดไป และสหกรณ์จะดำาเนินการระดมหุ้นโดยทำาการย้อนวันให้ ณ วันท่ีสมาชิก 

ทำารายการเข้ามา 

8. สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องการฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์จะโอนได้ทางใดบ้าง
ตอบ  สามารถโอนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์โดยใช้ใบ Payment วัตถุประสงค์ 101 และสหกรณ์จะฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์

สินมัธยัสถ์ย้อนวันให้ ณ วันท่ีสมาชิกทำารายการเข้ามา หรือถ้าสมาชิกใช้บริการบัตร ATM กรุงไทยท่ีสมาชิกขอใช้บริการกับสหกรณ์ไว้ สามารถท่ีจะฝากเงิน

โดยโอนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หน้าจอ “ฝากเงินฝาก” เงินจะโอนจากธนาคารกรุงไทยมายังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกทันที

9. สมาชิกกดกู้ฉุกเฉินไม่เต็มสิทธ์ิ 1 เท่าของเงินเดือน สามารถกดกู้ฉุกเฉินใหม่ได้หรือไม่
ตอบ  สมาชิกกดกู้ฉุกเฉินไม่เต็มสิทธ์ิสามารถกดกู้ใหม่ได้ทันที และต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังกู้ไม่ตำา่กว่า 2,500 บาท ตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์กำาหนด

10. สมาชิกสมทบต้องการตรวจสอบยอดทุนเรือนหุ้นหรือยอดเงินฝากคงเหลือได้ทางใดบ้าง
ตอบ  สมาชิกสมทบสามารถฟังยอดคงเหลือจากระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 02-579-8899 (ข้อ 1) และสหกรณ์จะจัดส่งใบแจ้งยอดคงเหลือรายไตรมาส

ทุก 3 เดือน เพ่ือแจ้งจำานวนเงินทุนเรือนหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้(ถ้ามี) เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้านสมาชิกสมทบ

ใส่บัตรและรหัสผ่าน บริการอื่นๆ (2 ครั้ง) สหกรณ์ออมทรัพย์ ฝากเงินฝาก ระบุจํานวนเงิน
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มุมนี้มีร�งวัล

ผลการดําเนินงาน

รายการ
30  เมษายน 

2554
31  พฤษภาคม  

2554

จำ�นวนสม�ชิก 13,086 13,096

จำ�นวนสม�ชิกสมทบ 5,401 5,461

สินทรัพย์รวม 8,225,405,286.52 8,245,191,121.09

เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร 70,249,424.31 44,093,211.69 

เงินลงทุนระยะส้ัน 30,000,000.00 35,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สม�ชิก(ฉุกเฉิน) 56,486,453.36 57,831,736.32 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สม�ชิก(ส�มัญ) 5,667,618,527.02 5,702,145,310.27 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สม�ชิก(พิเศษ) 768,416,206.07 769,252,716.55 

เงินลงทุนระยะย�ว 1,565,001,000.00 1,565,001,000.00 

ท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,821,923.03 4,680,761.54 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 58,043,374.61 63,608,350.20 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4,662,869.04 3,472,525.44 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 105,509.08 105,509.08 

หน้ีสินรวม 4,816,477,852.97 4,789,077,009.43

เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�รและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 445,000,000.00 395,000,000.00 

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ 397,083,850.53 399,958,315.92

เงินรับฝ�กออมทรัพย์(สม�ชิกสมทบ) 55,787,311.20 54,626,243.99

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ พิเศษ 2,447,285,546.13 2,454,908,628.71

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ พิเศษ(สม�ชิกสมทบ) 915,903,953.55 924,974,853.79

เงินรับฝ�กออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 369,456,848.66 369,454,980.73

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 110,947,135.70 114,617,368.34

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สม�ชิกสมทบ) 20,345,747.91 20,648,280.77

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 24,808,613.49 25,596,051.18

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สม�ชิกสมทบ) 1,246,379.12 1,287,690.37

เงินรับฝ�กออมทรัพย์เจ้�หน้�ท่ีสหกรณ์ 1,754,848.77 1,755,163.98

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ สอ.กรมวิช�ก�รเกษตร จำ�กัด 34,925.55 34,925.55

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมก�รเกษตร  จำ�กัด 24,990.91 24,990.91

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำ�กัด 10,424.28 10,424.28

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒน�ท่ีดิน จำ�กัด 10,432.27 10,432.27

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ สอ.มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ จำ�กัด 10,432.27 10,432.27

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพ�ณิชย์  จำ�กัด 136,632.61 136,632.61

เงินรับฝ�กออมทรัพย์ สอ.ด�ต้�วัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กัด 517,126.03 647,126.03

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,718,363.99 11,704,177.73

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,394,290.00 13,670,290.00

ทุนของสหกรณ์ 3,408,927,433.55 3,456,114,111.66

ทุนเรือนหุ้น 2,963,316,660.00 2,985,198,250.00

ทุนสำ�รอง 206,870,437.36 206,870,437.36

ทุนสะสม 150,936,038.01 150,592,538.01

กำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธิ 87,804,298.18 113,452,886.29

รายได้ 146,821,914.57 187,214,733.18

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สม�ชิกและเงินฝ�กธน�ค�ร 135,166,443.55 169,844,731.14

ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน 11,497,042.92 17,185,083.94

ร�ยได้อ่ืน 158,428.10 184,918.10

ค่าใช้จ่าย 59,017,616.39 73,761,846.89

ดอกเบ้ียจ่�ย 45,808,644.18 57,337,729.24

ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินก�ร 13,208,972.21 16,424,117.65

กำาไรสุทธิ 87,804,298.18 113,452,886.29

อัตราดอกเบี้ย
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

ส�มัญทั่วไป 6.50

ส�มัญเพื่อก�รศึกษ� 4.10

ส�มัญเพื่อก�รศึกษ�กรณีพิเศษ 4.10

ส�มัญเพื่อประกอบอ�ชีพเสริม 4.50

ส�มัญเพื่อประหยัดพลังง�น 4.50

ส�มัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

ส�มัญเพื่อสงเคร�ะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00

ส�มัญเพื่อสงเคร�ะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่3-ปีที่10) 4.10

ส�มัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

ส�มัญเพื่อก�รท่องเที่ยว 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝ�กเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวน�เคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวน�เคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวน�เคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 5.85

มุมนี้มีรางวัล
มาเจอกันทุกเดือนกับมุมน้ีมีรางวัล ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ท่ี

ติดตามการเล่นเกมวารสารสหกรณ์ป่าไม้มาตลอด ฉบับท่ีผ่านมาส่งคำาตอบ 
มากันถึง 87 ท่าน ทำาเอากองบรรณาธิการเราต้องทำาการจับฉลากกันซะยกใหญ่เลย  
สำาหรับคำาถามประจำาฉบับท่ี 133 เพียงส่งคำาตอบว่า สมาชิกสมทบท่ีเป็น
พนักงานราชการกู้สามัญได้สูงสุดจำานวนเท่าใด

ส่งคำาตอบมาได้ท่ี forestcoop@gmail.com  หรือตู้ป.ณ. 169ปทจ.จตุจักร กทม.
10900 ขอให้ส่งท่ีอยู่ท่ีชัดเจนมาด้วยนะครับ ภายในวันศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม 
2554 ใครตอบถูกรับรางวัลกระเป๋า KTB กันไปได้เลย จำานวน 5 รางวัล

เฉลยคำาถามฉบับท่ี 131 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จำากัด ได้จ่ายทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิด 
สมาชิก เดือนมีนาคม จำานวน 1,117 ราย  
รวมเป็นจำานวนเงิน 111,700 บาท

รายช่ือผู้โชคดี ได้รับกระเป๋า Co-op Green bag
● คุณนุชนาถ ลอยเด่น
● คุณสมภพ รัตนประชา
● คุณณัฐวัฒน์ จงจมพัสร์
● คุณสมหวัง ทองล้อม
● คุณนิรันดร์ คำาสินธ์ุ

ทายถูกรับไปเลย กระเป๋าเก๋ ๆ 5 ใบ 
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ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ที่ปรึกษา นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ นายธนโรจน์ โพธิสาโร
บรรณาธิการ นายวิชิต สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  นางภาราดา หินอ่อน นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์  นางณภัทร อินสกุล  นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี  นางสาวรัตนพร ศิริวงศ์ 
 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ  ว่าที่ร.ต. หญิง พจนีย์  พวงจันทร์ นางสาวกุลพรภัสร์ พรหมจิระประวัติ
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด โทร.0-2903-8257-9

1. เกิดจากการใช้งาน เช่น FTP,Mail,web มากเกิน Bandwidth ที่สมัครไว้กับ ISP (รับ-ส่งข้อมูลมาก) 

 วิธีการแก้ไข :  กำาหนดการใช้งาน internet ภายในองค์กรว่าใครจำาเป็นต้องใช้หรือไม่จำาเป็นต้องใช้ หรือจะกำาหนดให้ใช้ได้เฉพาะ

 บางอย่าง เช่น mail,msn,web เป็นต้น ถ้ายังไม่เร็วขึ้นแนะนำาให้ขยาย Banwidth ครับ

2. เกิดจาก media ( LL,ISDN,ADSL,PSTN) เช่น คู่สายเก่าเกินไป หรือมีสัญญาณรบกวนมากจนเกิดการ Loss 

 วิธีการแก้ไข : แจ้งทาง media provider ทำาการตรวจสอบและแก้ไข

3. เกิดจาก network ภายใน เช่น ติด virus ทำาให้เกิดการคับคั่งของข้อมูลภายใน network  

 วิธีการแก้ไข : ทำาการกำาจัดไวรัส และทำาการ Updatewindows อยู่เสมอ

4. เกิดจากอุปกรณ์ network (gateway,router,switch/hub) อาจมีปัญหาเก่าเกินไป หรือ  

 เกิดการเสื่อม ทำาให้เกิดการ delay หรือไม่สามารถใช้งานได ้

 วิธีแก้ไข : ทำาการตรวจสอบหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

5. เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเอง อาจมีประสิทธิภาพตำ่าเกินการใช้งานจริง  

 หรือใช้งานเปิดโปรแกรมมากเกินไป หรืออาจขาดการดูแล  

 วิธีการแก้ไข : ทำาการ update windows หรือโปรแกรมต่างๆอยู่เสมอโดยเฉพาะ Anti-virus

คำ�ถ�มยอดฮิต ทำ�ไม Internet จึงช้�                                    
     ปัญห�ท่ี Internet ช้�มีอะไรบ้�ง

การท่ี Internet ช้ามีหลายสาเหตุดังน้ีครับ

รอบโลกไอที


