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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ตามที่ได้เกิดอุทกภัย ระหว่าง 

เดือน ก.ค.-ธ.ค. 54  ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก ่ชีวิตและทรัพย ์สินซึ่ ง

สมาชิก สอ.ปม. จ�านวนมาก ก็ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวด้วย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก

ผู้ประสบอุทกภัย ทางคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ชุดที่ 34 จึงมีมติ

เป ิดให้เงินกู ้สามัญเพื่อสงเคราะห์ 

ผู้ประสบภัยกรณีอุทกภัย โดยสมาชิก

ที่ประสบอุทกภัยในช่วงระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 54 

สามารถ ย่ืนขอกู ้ เ งิ นสามัญ เพื่ อ

สงเคราะห์ผู ้ประสบภัยกรณีอุทกภัย

ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 55

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
www.025798899.com

ให้กู้แล้ว! เงินกู้สามัญ
เพือ่สงเคราะห์กรณีอทุกภัยน�า้ท่วม
ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 54
ยื่นค�ำขอกู้ได้ถึง 31 ม.ค. 55

หลกัเกณฑ์การให้เงนิกู้
● เป็นสมาชกิมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน

● ผูกู้ต้้องเป็นผูไ้ด้รบัความเสียหายจาก

อทุกภยั ระหว่างเดอืน ก.ค. – ธ.ค. 54 

● สมาชกิคนหนึง่ กูไ้ด้ไม่เกนิมูลค่า

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จริง และต้อง

เป็นความเสยีหายเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศัย  

ทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นบริเวณร้ัวบ้าน และ

ยานพาหนะ (ไม่รวมพชืผลอาสิน

ทางการเกษตร) 

● เมือ่หกัเงนิทีต้่องผ่อนช�าระต่อสหกรณ์

แล้วต้องมเีงนิได้รายเดอืนคงเหลอื 

ไม่น้อยกว่า 2,500  บ.
    อ่านต่อหน้า 2

ขยายเวลาการท�าประกันชีวิตล่วงหน้า

ส�าหรับสมาชิกที่ยื่นกู้สามัญ
จากวันที่  1 ธ.ค. 54 ขยายจนถึง 15 ก.พ. 55

ตามมติคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 

34 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 มีมติ

ก�าหนดให้สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญทุกประเภท

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2554 เป็นต้นไป ต้องแจ้งการ

ท�าประกันชีวิตกลุ่มล่วงหน้ากับสหกรณ์ เพื่อให้

บริษัทประกันชีวิตอนุมัติรับท�าประกันชีวิตกลุ่ม

ของสมาชิกก่อน สหกรณ์จึงจะอนุมัติเงินกู้ให้แก่

สมาชิกได้                                อ่านต่อหน้า 2             

ปิดชั่วคราว ATM – 
เงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ
    วันที่ 31 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 02.00 น.  

เ พ่ือป ิดบัญชีสิ้นป ีและเตรียมประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี
                              อ่านต่อหน้า  5

       เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2554  นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม  

ประธานคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ และนายณรงค์ ทองขจร  

กรรมการ เดินทางไปมอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ผู ้ประสบภัย  

จ.นครสวรรค์ ให้แก่พี่น้องสมาชิก สอ.ปม.ที่ประสบอุทกภัยน�้าท่วม 

และนายเฉลิมชัย ปาปะทา ผอ.ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  12 

จ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สอ.ปม. มอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม  จ.นครสวรรค์
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เรื่องจำกปก ขยายเวลาการทำาประกันชีวิตล่วงหน้า

ตามมติคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554  มีมติก�าหนดให้สมาชิกที่ขอกู้

เงินสามัญทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป ต้องแจ้งการท�าประกันชีวิตกลุ่มล่วงหน้ากับสหกรณ์ เพื่อให้บริษัท

ประกันชีวิตอนุมัติรับท�าประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิกก่อน สหกรณ์จึงจะอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกได้ ถ้าสมาชิกท�าประกันชีวิตกลุ่ม 

ไว้ล่วงหน้าจะทราบผลการอนุมัติเงินกู้ภายใน 3 ชั่วโมง หากสมาชิกยังไม่ท�าประกันชีวิตต้องรอผลรับท�าประกันชีวิตกลุ่ม 

จากบริษัทประกันชีวิตก่อน  ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน จึงจะทราบผลเงินกู้ดังกล่าว  

โดยคณะกรรมการด�าเนินการ ครั้งที่  12 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554  เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา แจ้งการท�าประกัน

ล่วงหน้าส�าหรับ สมาชิก ที่จะกู้เพิ่ม และจะต้องปรับเบี้ยประกัน ตามแต่ละวงเงินกู้ดังกล่าว จากเดิมมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธ.ค. 54 

ขยายเวลาจนถึง วันที่ 15 ก.พ. 55

ในช่วงระยะเวลานี้ สมาชิกที่ประสงค์จะยื่นกู้เงินสามัญและต้องปรับเพิ่มเบี้ยประกัน สามารถยื่นขอท�าประกันล่วงหน้า

มายังสหกรณ์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขอกู้เงินสามัญดังกล่าว

ด่วน!! เปิดให้กู้แล้ว เงินกู้สำมัญเพื่อสงเครำะห์กรณีอุทกภัย
น�้ำท่วมตั้งแต่ 1 ก.ค.-31ธ.ค.54 ยื่นค�ำขอกู้ได้ถึง 31 ม.ค. 55

จากอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในหลาย ๆ พ้ืนที่ของประเทศไทยระหว่างเดือน ก.ค. – ธ.ค. 54 คร้ังนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ 

ครัง้ใหญ่ทีส่ดุในหลายสบิปี ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ชีวติและทรัพย์สนิมากมาย  ซึง่สมาชกิ สอ.ปม. จ�านวนมาก กไ็ด้รับผลกระทบ 

จากอุทกภัยดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย ทางคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ชุดท่ี 34 

จึงมีมติเปิดให้เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีอุทกภัย โดยสมาชิกที่ประสบอุทกภัยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 

– 31 ธ.ค. 54 สามารถยื่นขอกู้เงินสามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีอุทกภัยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 55

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.025798899.com

ขยายระยะเวลาการท�าประกนัชวีติล่วงหน้า

ส�าหรบัสมาชกิทีย่ืน่กูส้ามญั
จากวนัที ่1 ธ.ค. 54 ขยายจนถงึ 15 ก.พ. 55

เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอกู้
● ค�าขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ

● ภาพถ่ายที่แสดงความเสียหายของบ้าน ทรัพย์สิน หรือยานพาหนะที่ประสบอุทกภัย

● รายละเอียดรายการและมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดที่มีผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง

● ส�าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ประสบอุทกภัย ซึ่งสมาชิกมีชื่ออยู่ หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
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ธารน�า้ใจหลัง่ไหลสู่
สมาชกิประสบภยัซ�า้ซ้อน

 สมาชิกทั้ง 2 รายนี้ ความเศร้ายังไม่ทันจางหายไป ก็เกิดภัยภิบัติขึ้นในเวลา
ใกล้เคียงกัน ท�าให้สมาชิกทั้งสองรายนี้ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก สหกรณ์รับรู้ได้
ถึงความรู้สึกทุกข์ใจ และขอให้สมาชิกทั้งสองท่านนี้ สู้ ๆ ให้ถึงที่สุด

ไฟไหม้-น�า้ท่วม
นายสมชาย วเิชยีรกลัยารตัน์  สมาชกิเลขที ่8044

ประสบอคัคภียัเมือ่ 5 สงิหาคม 2554 ได้รบัการอนมุตัจิากสอ.ปม.เป็นจ�านวน 30,000 บาท 
และประสบอุทกภัยอีกครั้ง เมื่อวันที่ 13 - 28 ตุลาคม 2554  ที่ จ.นครสวรรค์ ได้รับการ
อนุมัติจ่ายทุนอุทกภัยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 จ�านวน 3,000 บาท 

น�า้ท่วม-ไฟไหม้
นายฉตัรชยั ประสงค์เงนิ  สมาชกิเลขที ่14912

ประสบอทุกภยัเมือ่ 6 ตลุาคม 2554  ได้รบัการอนมัุตจิากสอ.ปม.เป็นจ�านวน 3,000 บาท 
เวลาผ่านมาได้เพยีงไม่กีเ่ดอืน กเ็กดิเหตปุระสบอคัคภียัทัง้หลงั เมือ่วนัที ่3 ธันวาคม 2554  
ที่ จ.นนทบุรี ได้รับการอนุมัติจ่ายทุนอัคคีภัยจากสหกรณ์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 
จ�านวน 30,000 บาท

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
เดนิหน้าช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม 

จ.นครสวรรค์

จากภัยพิบัติน�้าท่วมใหญ่ ปีนี้ถือว่าเป็นปีท่ีมีปัญหา 
น�า้ท่วมหนกัทีส่ดุในรอบหลายปีทีผ่่านมา ส่งผลให้เกดิปัญหา
น�้าท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เราได้เห็นธารน�้าใจของ 
คนไทยไหลหล่ังให้ความช่วยเหลือมากมาย 

เมือ่วนัองัคารที ่30 พฤศจกิายน 2554  สอ.ปม.  โดย 
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม ประธานคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ และนายณรงค์ ทองขจร กรรมการ ได้เป็น 
ตัวแทนของ สอ.ปม.เดินทางไปมอบทุนสวัสดิการเพื่อ
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยั จ.นครสวรรค์  ให้แก่สมาชกิสหกรณ์
ท่ีประสบอุทกภัยน�้าท ่วม โดยนายเฉลิมชัย ปาปะทา   
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จ.นครสวรรค์ 
ได้ให้การต้อนรบัเป็นอย่างดี

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั  ขอเป็นหนึง่ก�าลงั 
ใจให้แก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัยและพี่น้องคนไทย เพื่อ
ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากล�าบากนี้ไปด้วยกัน เรื่องของ 
ภยัธรรมชาติ เราไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ แต่เรือ่งของน�า้ใจ 
ทกุคนสามารถช่วยเหลือกนัได้เสมอ

ทุนสวัสดิกำรสมำชิก เดือน ตุลำคม
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จ่ายทุนสวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้

ล�าดับ ทุนสวัสดิการสมาชิก
ต.ค. ม.ค. – ต.ค.

จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน (บาท) จ�านวนเงิน (บาท)
1 เมื่อประสบภัยอุทกภัย วาตภัย ฯ 24 72,000 908,720
2 เพื่อวันเกิดสมาชิก 1,071 107,100 2,420,400
3 เพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก  5 7,500 85,500
4 สงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส     17 25,500 226,000
5 ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 972 972,000 972,000
6 ทุนสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก 280 1,031,612.25 1,031,612.25
7 ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด  4   12,000 141,000
8 ส่งเสริมการศึกษาสมาชิก   5 5,000 36,000
9 ทุนส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก - 350
10 เพื่อประกันชีวิตสมาชิก    12,680 628,420 6,276,545

รวมสหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการ ทั้งสิ้น 2,861,132.25 12,098,127.25

ลมหายใจ เข้าออกนี้ ที่ยังอยู่   บอกให้รู้ เนื้อความ ตามเหตุผล
ว่าเรายัง มีค่า ว่าเป็นคน มีตัวตน อยู่ได้ ให้ดูแล
ตระหนักรู้ อะไร ก็ไม่เที่ยง  เรามีเพียง สิ่งนี้ ที่อยู่แน่
ทุกทุกอย่าง แปรปรวน ล้วนผันแปร ขอเพียงแค่ ก�าหนดใจ ให้นิ่งเอย
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เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของคนไทยในช่วงนี้ คงหนี

ไม่พ้นข่าวน�้าท่วมใหญ่ที่สร้างความเสียหายทั้งร่างกาย จิตใจ และ

ทรัพย์สิน  ในขณะที่น�้าท่วมกรุงเทพ กรมป่าไม้ ก็เป็นหนึ่งในเขต 

ที่ประสบภัย ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

ในช่วงท่ีน�้าท่วมสูง ณ ส�านักงานสหกรณ์ สมาชิกทั้งใน

กรุงเทพ ฯ และบางส่วนได้เดินทางจากต่างจังหวัด เข้ามายัง 

สหกรณ์ เพือ่มากู ้บางท่านมาใช้บรกิารฝากเงนิ และสมาชกิจ�านวน 

ไม่น้อยท่ีต้องการถอนเงินเพื่อเตรียมเงินส�ารองไว้ใช้จ่ายในช่วง

น�า้ท่วม ซึง่ทางสหกรณ์ได้เปิดให้บรกิารตามปกติทกุวนั   เรามาฟัง 

เสียงสะท้อนจากสมาชิกช่วงที่เกิดอุทกภัยกันดีกว่า  

นางวรรณเพ็ญ สมอดี
เจ้าหน้าที่ธุรการป่าไม้ ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้

“ไม่คิดว่า การเกิดอุทกภัยครั้งน้ีจะท�าให้เกิดความเสียหายมากมาย และ 

ที่ส�าคัญ ไม่คิดว่าสหกรณ์จะเปิดให้บริการสมาชิก พอดีเพื่อนมาบอก ก็ดีใจคะ  

เลยมาถอนเงินเพื่อกลับภูมิล�าเนา (จ.เพชรบูรณ์) ถ้าไม่ได้สหกรณ์ช่วยก็คิดว่า 

ล�าบากเหมือนกัน ในขณะท่ีน�้าก็ท่วมในกรมป่าไม้สูงมาก แต่สหกรณ์ก็ยังเปิด

ให้บริการ ท�าให้สะดวกมาก เพราะยังสามารถถอนเงินได้ พี่เองก็ลุยน�้ามาถอน 

เหมือนกัน ต้องขอบคุณสหกรณ์เป็นอย่างมาก นับถือน�้าใจของสหกรณ์จริงๆ หาก

สหกรณ์ไม่เปิด พี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปถอนเงินที่ไหน คงล�าบากมากค่ะ เพราะจะต้องกลับภูมิล�าเนาด้วย”

นายสมศักดิ์ ภู่เพชร

นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการ จ.ฉะเชิงเทรา
“ทางหัวหน้าท่ีหน่วย ได้เกณฑ์คนเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ผมก็เลยมาเบิกเงินที่สหกรณ์ ไม่คิดว่าสหกรณ์จะเปิดให้บริการ ดีใจครับ 

ที่สหกรณ์ได้ช่วยเหลือสมาชิกอย่างเต็มที่ แม้สถานการณ์น�้าท่วมจะสูงมาก  

สหกรณ์ก็ยังไม่ทอดทิ้งสมาชิก”

สมาชิก สอ.ปม.
เราจะฝ่าวิกฤตินีไ้ปดว้ยกัน
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นายบุญยิ่ง ศรีแปงวงศ์  
พนักงานพิทักษ์ป่า จ.ก�าแพงเพชร

“ผมมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ เลยมากู้เงินเพื่อเป็นค่าเทอมให้ลูก ดีใจที่สหกรณ์ไม่

ได้ปิด และค�านึงถึงความยากล�าบากของสมาชิก 

ทีแรกคิดว่าสหกรณ์คงจะปิดบริการ แต่ผิดคาดครับ สหกรณ์เปิดท�าการทุกวัน ดีใจมาก 

ทีส่หกรณ์ไม่ได้ปิด ผมเองกย็งัแปลกใจขนาดธนาคารใกล้ๆ กรม เขายงัปิดเลย แต่สหกรณ์กบัให้บรกิาร 

สมาชิกปกติ ผมทราบข่าวว่า สหกรณ์ไม่ได้ปิดท�าการ เพราะเห็นเจ้าหน้าที่มาท�างาน ผมเองเป็นคน

พายเรือมาส่งเจ้าหน้าที่หน้าสหกรณ์เองครับ ขอบคุณสหกรณ์มากครับ ที่เป็นมิตรกับสมาชิกทุกคน”

นายนพพงศ์ บุญชูดวง  
เจ้าพนักงานป่าไม้ช�านาญงาน จ.ก�าแพงเพชร

“ผมมารับสมัครสมาชิกใหม่ครับ นาน ๆ จะได้เข้ามาที่กทม. ผมก็เลยถือโอกาส

มาสมัครสมาชิกซะเลย เพราะเห็นถึงสวัสดิการที่สหกรณ์มีให้ และผมเดินทางลุยน�้าท่วมมา 

ล�าบากมาก แต่ก็ตั้งใจมาก รู้สึกประทับใจครับที่สหกรณ์บริการดี”

นายธวัช ลาสิงห์ 

พนักงานพิทักษ์ป่า ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า
“มากู ้เงินสมาชิกสมทบครับ สหกรณ์บริการดี อบอุ ่นครับ เป็น

เหมือนบ้านอีกหลังของผมครับที่คอยช่วยเหลือสมาชิกยามเดือดร้อน ”

นายชลธิศ สุรัชสวดี

รองอธิบดีกรมป่าไม้
“ก่อนอืน่ต้องขอบคณุสหกรณ์มากครบัทีเ่ป็นทีพ่ึง่ให้กบัข้าราชการ ผมใช้บรกิาร

ที่สหกรณ์เป็นหลัก ขนาดวันนี้น�้าท่วมมาก ผมก็ยังมาฝากเงินกับสหกรณ์ พอทราบว่า

สหกรณ์เปิดท�าการ ไม่ได้ปิดเหมอืนสถาบนัการเงนิอืน่ กร็ูส้กึดใีจนะ  และวางใจในสหกรณ์

ครบั ผมใช้บรกิารสหกรณ์เป็นหลกั และสหกรณ์กไ็ม่ท�าให้ผมผดิหวงัเลย  ถงึน�า้จะท่วมสงู

แค่ไหน สหกรณ์กย็งัเปิดให้บรกิารตามปกต ิถอืได้ว่าเป็นเรือ่งทีน่่าชมเชยครบั”

นายชัยสิทธิ์ ชุ่มเย็น                                                                                                                                                                    
นายช่างส�ารวจปฏิบัติงาน จังหวัดตาก

“พอทราบว่าสหกรณ์เปิดท�าการจากเพื่อน ๆ ดีใจมากครับ เช็คกับทางเพื่อน

แล้ว ถงึเดนิทางจากตากมา กทม. เพือ่มากูเ้งนิ น�า้ท่วมเยอะ แต่กต้็องมาครบั เพราะมี

ความจ�าเป็นต้องใช้เงนิ  หากสหกรณ์ปิด ผมกไ็ม่รูว่้าจะหาทางออกได้ทีไ่หนครบั ”

เรื่องจากปก

ปิด ATM  ชั่วคราว  - เงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ
 วันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. 54 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะปิดให้บริการ “สหกรณ์ ATM และเงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ” 

เป็นการชั่วคราว สมาชิกที่ใช้บริการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ผ่านตู้ 

ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ และตู้ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ จะไม่สามารถท�ารายการดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 18.00 – 02.00 น.  

ส�าหรับในช่วงเวลาอื่นๆ สหกรณ์ให้บริการตามปกติตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
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มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หลายจังหวัดในประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัย ซึ่งสมาชิก
ของสหกรณ์จ�านวนมากก็ได้รับผลกระทบในครั้งน้ีเช่นกัน  

และสหกรณ์ได้มีทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยเพ่ือช่วยเหลือ 
สมาชิก สมาชิกจึงสอบถามในเรื่องการขอรับทุนสวัสดิการเข้ามา 
มากมาย ดังนั้นฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงขอหยิบยกข้อสงสัยของ
สมาชิกมาให้ความกระจ่าง ดังนี้

1. สมาชิกสมทบสามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิก
ประสบอุทกภัยได้หรือไม่

ตอบ สมาชิกสมทบไม่สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิก
ประสบอุทกภัยได้

2. สมาชิกท่ีพักอาศัยในบ้านพักราชการ ซ่ึงได้รับความเสียหาย 
จากอุทกภัยสามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย 
ได้หรือไม่

ตอบ สมาชิกท่ีพักอาศัยในบ้านพักราชการ ซ่ึงได้รับความเสียหาย 
จากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้ โดย
สมาชิกจะต้องแนบค�าส่ังอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการจาก
หน่วยงานท่ีสมาชิกสังกัดอยู่ พร้อมท้ังแนบส�าเนาทะเบียนบ้านของบ้าน
พักราชการท่ีสมาชิกพักอาศัยอยู่ด้วย

3. สมาชิกท่ีไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านท่ีพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 
 ซ่ึงเป็นบ้านของคู่สมรส, บุตร ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่

ตอบ สมาชิกท่ีไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านท่ีพักอาศัยอยู่ใน
ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นบ้านของคู่สมรส ,บุตร สามารถขอรับทุนสงเคราะห์
สมาชิกประสบอุทกภัยได้ โดยสมาชิกจะต้องแนบส�าเนาทะเบียนบ้าน 
และส�าเนาบัตรประจ�าตัวของสมาชิก พร้อมท้ังแนบส�าเนาทะเบียนบ้าน
ของคู่สมรส ,บุตร ท่ีสมาชิกพักอาศัยอยู่ด้วย

4. สมาชิกท่ีเป็นเจ้าของบ้านท่ีได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย แต่ไม่ได้โอนช่ือเข้าทะเบียนบ้านท่ีได้รับความเสียหาย 
สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่

ตอบ สมาชิกท่ีเป็นเจ้าของบ้านท่ีได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย แต่ไม่ได้โอนช่ือเข้าทะเบียนบ้านสามารถขอรับทุนสงเคราะห์
สมาชิกประสบอุทกภัยได้ โดยสมาชิกจะต้องแนบเอกสารสัญญาซ้ือขาย
เพ่ือเป็นหลักฐาน

5. หากบ้านท่ีสมาชิกพักอาศัยอยู่เป็นบ้านเช่า และได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิก
ประสบอุทกภัยได้หรือไม่

ตอบ สมาชิกท่ีพักอาศัยอยู่เป็นบ้านเช่า และได้รับความเสียหาย 
จากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้ โดย
สมาชิกจะต้องแนบเอกสารสัญญาเช่าเพ่ือเป็นหลักฐาน

6. สมาชิกท่ีขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย 
จะต้องให้ใครเป็นผู้รับรอง

ตอบ สมาชิกท่ีขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย 
จะต้องให้ผู้บังคับบัญชาหรือประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิกเป็นผู้รับรองว่า
เป็นบ้านพักอาศัยของสมาชิกประสบภัยจริง

7. สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการแล้วขอรับทุนสงเคราะห์
สมาชิกประสบอุทกภัย ไม่มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง จะต้อง 
ให้ใครเป็นผู้รับรอง

ตอบ สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการแล้ว ไม่มีผู้บังคับบัญชาเป็น
ผู้รับรอง จะต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนเป็นผู้รับรอง หากไม่มี 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนรับรอง สามารถใช้เอกสารรับรองท่ีหน่วยงาน 
ราชการ คือ ส�านักงานเขต หรือท่ีว่าการอ�าเภอออกให้ได้

8.  สหกรณ์ให้ทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย 
จ�านวนรายละเท่าไร

ตอบ สหกรณ์ให้ทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย เพ่ือช่วยเหลือ 
สมาชิก กรณีบ้านเสียหายบางส่วน จ�านวนรายละไม่เกิน 3,000 บาท 
กรณีบ้านเสียหายท้ังหลัง และไม่สามารถซ่อมแซมได้ จ�านวนรายละ 
ไม่เกิน 30,000 บาท

9. การประเมินความเสียจะต้องประเมินอย่างไร
ตอบ การประเมินความเสียจะต้องประเมินความเสียหาย 

ท่ีเก่ียวกับบ้าน เช่น ประตูบ้าน , ร้ัวบ้าน , กระเบ้ือง หรือพ้ืนบ้าน , ผนังหรือ 
ก�าแพงบ้าน เป็นต้น ท่ีได้รับความเสียหายมีราคาประมาณเท่าไร โดย
สมาชิกเป็นผู้ประเมิน ท้ังน้ีไม่รวมถึงท่ีสวน , ไร่ และนา

10. สมาชิกท่ีมีการป้องกันบ้านจากอุทกภัย แต่บ้านไม่ได้
รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิก
ประสบอุทกภัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับป้องกันอุทกภัยได้หรือไม่

ตอบ สมาชิกท่ีบ้านพักอาศัยไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
ไม่สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ส�าหรับป้องกันอุทกภัยได้
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ผลการดำาเนินงาน
รายการ 31  ตุลาคม 2554 30 กันยายน 2554

จ�านวนสมาชิก 13,198 13,174

จ�านวนสมาชิกสมทบ 8,137 7,682

สินทรัพย์รวม 9,119,423,047.99 8,805,232,251.72

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 113,337,661.78 93,809,412.94 

เงินลงทุนระยะส้ัน 500,000,000.00 500,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 63,631,508.97 62,352,730.83 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,841,484,883.19 5,814,626,069.43 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 774,430,714.33 766,939,328.09 

เงินลงทุนระยะยาว 1,720,001,000.00 1,470,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7,111,802.76 6,042,154.28 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 98,703,102.31 90,548,894.46 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 589,715.57 803,152.61 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 132,659.08 109,509.08 

หน้ีสินรวม 5,421,501,221.44 5,161,687,928.63

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 773,200,000.00 554,100,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 412,734,044.32 409,824,432.15

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 57,967,039.95 56,936,884.21

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,576,268,832.45 2,557,275,128.08

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 995,297,320.95 979,171,871.80

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 407,077,706.95 397,804,178.17

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 109,219,110.23 115,016,923.88

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 23,711,934.60 24,041,971.67

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 29,793,345.40 29,088,119.86

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 1,710,478.11 1,606,919.16

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,794,658.38 1,794,658.38

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 35,629.49 35,629.49

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จ�ากัด 25,494.61 25,494.61

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จ�ากัด 10,634.39 10,634.39

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จ�ากัด 10,642.54 10,642.54

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด 10,642.54 10,642.54

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จ�ากัด 139,386.48 139,386.48

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด 1,494,820.18 1,449,719.76

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,797,709.87 22,365,401.46

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,201,790.00 10,979,290.00

ทุนของสหกรณ์ 3,697,921,826.55 3,643,544,323.09

ทุนเรือนหุ้น 3,118,603,190.00 3,093,843,510.00

ทุนส�ารอง 206,894,505.86 206,894,505.86

ทุนสะสม 143,613,668.26 145,989,688.01

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 228,810,462.43 196,816,619.22

รายได้ 407,392,664.69 359,260,966.94

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 346,985,124.54 310,750,726.19

ผลตอบแทนจากการลงทุน 59,797,215.05 47,977,461.65

รายได้อ่ืน 610,325.10 532,779.10

ค่าใช้จ่าย 178,582,202.26 162,444,347.72

ดอกเบ้ียจ่าย 144,385,873.88 131,557,170.31

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 34,196,328.38 30,887,177.41

ก�าไรสุทธิ 228,810,462.43 196,816,619.22

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 สิงหาคม 2554) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญท่ัวไป 6.50

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.30

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.30

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงท่ี 2 ปี) 1.00

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีท่ี3-12) 4.30

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4.50

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ (คงท่ี 2 ปี) 

ประเภท 1

3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ (คงท่ี 2 ปี) 

ประเภท 2

4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ (ปีท่ี 3หรือไม่มีคงท่ี) 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการ

ประเภทอาคารธุรกิจ

6.25

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

มุมนี้มีร�งวัล

	 ได้เวลามาเจอกันอีกแล้ว		กับมุมนี้มีรางวัล	สำาหรับคำาถามประจำาฉบับที่	137		ถามว่า		สหกรณ	์

ขยายระยะเวลาการทำาประกันชีวิตล่วงหน้า	 ขยายจนถึงวันที่เท่าไหร่	 ?	 ทราบแล้วส่งคำาตอบมาได้ที่	 

forestcoop@gmail.com หรือ	ตู้ป.ณ.		169	ปทจ.จตุจักร	กทม.10900	โปรดส่งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน	 

หากที่อยู่ไม่ชัดเจน	จะถือว่าสละสิทธิ์	ส่งคำาตอบภายในวันที่		27	มกราคม	2555			

นาฬิกาเรือนหรู	จากสหกรณ์รอคุณอยู่	จำานวน	5	เรือน


