
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับท่ี 139 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ข่าวดี ! ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน
บัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย 
รายการละ 8 บาท ขยายเวลาไปจนถึง – 30 มิ.ย.55

รีบสมัครด่วน ! ใช้บัตรเดิมบัญชีเดิมที่ท่านมีอยู่แล้ว 3 วันใช้งานได้ 

ถอน – โอนบัญชีดอกกระเจียวได้สูงสุดวันละ 2 แสนบาท

 ในปี 2554 สอ.ปม. ได้สนับสนุนงบประมาณ 

ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาชิกกลุ่มจังหวัดเชียงราย 

ณ สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริม 

ให้กลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกมีสถานท่ีพบปะแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น ในกิจกรรมของสหกรณ์

ผลดำ�เนินง�น 2554 กำ�ไร 272 ล้�นบ�ท
เสนอที่ประชุมใหญ่ปันผล 5.50% เฉลี่ยคืน 12 %
ตรวจสอบยอดเงินปันผลได้ตั้งแต่วันที่  20  ม.ค. 55
ใช้บัตรสหกรณ์ ATM เบิกได้ตั้งแต่เวล� 16.00 น. 5 ก.พ. 55

 สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของ

ท่านได้ ตั้งแต่วันที่  20  มกราคม 2555 เป็นต้นไป ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ  

CO-OP PHONE : 0-2579-8899 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

ดอกเบี้ยตํ่า เงินกู้ช่วยเหลือสมาชิกนํ้าท่วม    

“ดีใจครับท่ีสหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิก วันน้ีผมมากู้เงิน 
สามัญเพื่อสงเคราะห์กรณีอุทกภัยครับ บ้านผมนำ้าท่วม
เยอะมาก เลยมากู้ครับ ดอกเบี้ยก็ถูกมาก 4.9 เอง  
ถ้าเทียบกับธนาคารอื่นแล้ว สหกรณ์ถูกกว่าเยอะครับ 
ทำาเรื่องก็ไม่นาน ได้เงินเร็ว ก็ถือว่าสหกรณ์ของเราอยู่กัน 
แบบพี่น้อง สิ่งใดช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปครับ”

เฉล่ียคืน 12 % เท่�กับลดดอกเบ้ียย้อนหลัง 0.78%
 สมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยตำ่า แถมสิ้นปีได้รับเงินเฉลี่ยคืน 12 % 

ทำ�ให้ดอกเบี้ยที่จ่�ยจริง ตำ่�กว่�เดิม เช่น ปี 2554 สม�ชิกจ่�ยดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน-ส�มัญ 

6.50% สิ้นปีเฉลี่ยคืน 12 % อัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง = 6.50-0.78 = 5.72% 

2 วิธีตรวจสอบยอดเงิน

ปันผล – เฉลี่ยคืน

โทร . 0-2579-8899 www.025798899.com

เลขที่สมาชิก - รหัสผ่าน Username - Password

กด 6 คลิกเข้าสู่ระบบ

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาชิก

กลุ่มจังหวัดเชียงราย



2

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด กำาหนดให้มีการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำาปีขึ้นในวันที่ 4 – 5 ก.พ. 2555 สรุปผลการ

ดำาเนินงานในรอบปี 2554 สหกรณ์มีผลกำาไรทั้งส้ิน  272   ล้านบาท คณะกรรมการดำาเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิเพื่อเสนอต่อ 

ที่ประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว โดยเสนอจ่ายเงินปันผล  5.50  %และเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับสมาชิกผู้กู้เงิน  12 % 

สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบ ยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ของท่านได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 เป็นต้นไป  

ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP PHONE 0-2579-8899 หรือ สหกรณ์ออนไลน์ www.025798899.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิแล้ว สมาชิกทุกท่านจะสามารถเบิกเงินปันผลในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2555 ตั้งแต่เวลา 

16.00 น.เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ สมาชิกสามารถ 

เบิกถอนผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด 

2 วิธีตรวจสอบยอดปันผล – เฉลี่ยคืน
เริ่ม 20 ม.ค. 2555

ผลก�รดำ�เนินง�น 2554 กำ�ไร 272 ล้�น
เสนอที่ประชุมใหญ่ปันผล 5.50  % เฉลี่ยคืน 12  %
ใช้บัตรสหกรณ์ ATM เบิกปันผลได้ตั้งแต่ 16.00น. 5ก.พ.55

โทร . 0-2579-8899 www.025798899.com

เลขที่สมาชิก - รหัสผ่าน Username - Password

กด 6 คลิกเข้าสู่ระบบ



3

เงินที่สมาชิกทุกท่านต่างรอคอย ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการมีวินัยในการออมเริ่มจากเงินจำานวนเล็กน้อย 
ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ท่านทราบหรือไม่ว่าเงินปันผลคืออะไร และมีวิธีคำานวณอย่างไร?

ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก หลังจากที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สมาชิกหลายท่านจึงได้ถามคำาถามว่า เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนน้ัน 

คืออะไรและมีวิธีคิดค�ำนวณอย่ำงไร วันนี้เรามี
คำาตอบมาฝากสมาชิกกันค่ะ

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจาก
จำานวนเงินค่าหุ ้นสะสมของสมาชิก ซึ่งสมาชิก
สะสมตามระยะเวลา คูณด้วยอัตราเงินปันผล 
ในปีนั้น ๆ 

ตัวอย่าง นางสมใจ มีทุนเรือนหุ ้น
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำานวนเงิน 
60,000 บาท และในปี 2554 นางสมใจ ถือหุ้น
เดือนละ 1,000 บาท นางสมใจ จะได้เงินปันผล
ประจำาปี 2554 ดังนี้  (สหกรณ์จ่ายเงินปันผล 
5.50%)    

                     
สรุป  นางสมใจจะมีหุ้นสะสม ณ วันที่  

31 ธ.ค. 54 จำานวน 72,000 บาท และจะได้รับ
เงินปันผลประจำาปี 2554   จำานวน 3,602.46 บาท

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน 
คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์ กำาหนดไว้ในแต่ละปี สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับ 
เงินเฉลี่ยคืน

ตัวอย่าง    นางสมใจ กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่างๆ และชำาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ท้ังปี โดยสหกรณ์จะคำานวณจากดอกเบี้ยเงินกู ้
ทุกประเภทที่สมาชิกมีอยู่ (ซึ่งอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน) ตามที่สมาชิกจ่ายจริง และนำามารวมกัน หากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเฉลี่ยคืนร้อยละ 12 
สามารถคำานวณเงินเฉลี่ยคืนของนางสมใจ ได้ดังนี้

                       

ประเภทเงินกู้ จ่ายดอกเบี้ยทั้งปี วิธีคำานวณเฉลี่ยคืน 12 % เงินเฉลี่ยคืน (หน่วย : บาท)

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 5,512.60 5,512.60 X 12/100 661.51

2. เงินกู้สามัญทั่วไป 18,521.10 18,521.10 X 12 /100 2,222.53

3. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 2,463.25 2,463.25 X 12 /100 295.59

4. เงินกู้สามัญอาชีพเสริม 3,673.45 3,673.45 X 12 /100 440.81

รวมเงินเฉลี่ยคืน 3,620.44

  
 สรุป นางสมใจ จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนประจำาปี 2554  จำานวน 3,620.44 บาท
 
ดังนั้น   นางสมใจ จะได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำาปี 2554  ดังนี้
       เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน        ☞     3,602.46 + 3,620.44 = 7,222.90 บาท
          
หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีแล้ว สมำชิกทุกท่ำนจะสำมำรถเบิกเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน 

ในวันอำทิตย์ที่  5 ก.พ. 2555 ตั้งแต่เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้ำบัญชีออมทรัพย์ (สินมัธยัสถ์)  
ทีส่มาชกิทกุท่านมอียูก่บัสหกรณ์และสามารถเบกิถอนผ่านตู ้ATM ธนาคารไทยพาณชิย์และธนาคารกรงุไทยได้ทัว่ประเทศตลอด 24 ชัว่โมง ไม่มวีนัหยดุ   
สำาหรับสมาชิกที่แจ้งโอนเงินปันผลเป็นทุนเรือนหุ้น สหกรณ์จะโอนให้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555  เช่นเดียวกัน 

ก�รคำ�นวณเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน

วันที่ หุ้น วิธีคำานวณปันผล 5.50% เงินปันผล (หน่วย: บาท)

31 ธ.ค. 2553 60,000 60,000 X 5.50/100 X 12/12 3,300
31 ม.ค. 2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X 11/12 50.41
28 ก.พ. 2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X10/12 45.83
31 มี.ค. 2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X 9/12 41.25
30 เม.ย.2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X 8/12 36.66
31 พ.ค. 2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X 7/12 32.08
30 มิ.ย. 2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X 6/12 27.50
31 ก.ค. 2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X 5/12 22.91
31 ส.ค. 2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X 4/12 18.33
30 ก.ย. 2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X 3/12 13.75
31 ต.ค. 2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X 2/12 9.16
30 พ.ย. 2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X 1/12 4.58
31 ธ.ค. 2554 1,000 1,000 X 5.50/100 X 0/12 0.00

รวม 72,000  3,602.46
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ทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สหกรณ์มีทุนของสหกรณ์ ดังนี้ 

ทุนเรือนหุ้น  3,169,733,920.00  บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 10.61

ข้อมูลฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ในปี 2554 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำานวน 1,133,607,908.30 

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.90 และสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกคิดเป็น 

ร้อยละ 72.64 ของสินทรัพย์ทั้งหมด

4,474,229,663 

6,086,652,111 

7,390,075,747 
8,156,362,517 

9,289,970,425 

3,612,186,346 

5,054,488,226 
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สินทรัพย  ลูกหนี้เงินกู  เงินลงทุน 

1,147,384,370 
1,306,526,140 
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1,638,123,390 

1,809,797,550 
1,997,780,400 
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10.57% 

76.19% 

9.45% 
2.98% 

0.73% 
0.04% 

0.04% 
เงินฝากออมทรัพย 493,333,920.69 (10.57%) 

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3,554,167,800.43 (76.19%) 

เงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 440,787,937.76 (9.45%) 

เงินฝากออมทรัพยเอนกประสงค 139,260,380.39 (2.98%) 

เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 33,895,992.30 (0.73%) 

เงินฝากจากสหกรณอื่น 1,860,380.23 (0.04%) 

เงินฝากออมทรัพยเจาหนาที่สหกรณ 1,815,014.25 (0.04%) 

ผลการดำาเนินงาน
รายการ  31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 เพ่ิม(ลด)

จำานวนสมาชิก 13,201 13,053  148 

จำานวนสมาชิกสมทบ 8,990 4,918  4,072 

สินทรัพย์รวม 9,269,970,425.91 8,156,362,517.61  1,113,607,908.30 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  79,669,265.16  158,702,263.51 (79,032,998.35)

เงินลงทุนระยะส้ัน 650,000,000.00 130,000,000.00  520,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินกู้ให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน)  66,657,005.92  57,102,714.59  9,554,291.33 

ลูกหน้ีเงินกู้ให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน)  717,225.50 0.00  717,225.50 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ)  5,887,959,693.00  5,653,075,429.19  234,884,263.81 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ)  21,018,972.00 0.00  21,018,972.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ)  771,806,189.74  776,402,742.99 (4,596,553.25)

เงินลงทุนระยะยาว  1,660,001,000.00  1,315,001,000.00  345,000,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  17,865,089.17  5,376,443.60  12,488,645.57 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  95,229,247.95  44,899,928.71  50,329,319.24 

สินทรัพย์หมุนวียนอ่ืน  18,760,528.39  15,696,485.94  3,064,042.45 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  286,209.08  105,509.08  180,700.00 

หน้ีสินรวม 5,519,415,918.83 4,731,818,657.74 787,597,261.09

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 801,400,000.00 635,000,000.00 166,400,000.00

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,574,789,983.16 3,169,248,104.42 405,541,878.74

เงินรับฝากออมทรัพย์ 433,454,407.41 385,400,236.23 48,054,171.18

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,551,749,207.42 2,303,710,378.71 248,038,828.71

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 440,787,937.76 350,517,818.70 90,270,119.06

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 114,975,496.06 106,361,279.25 8,614,216.81

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 32,007,920.26 21,602,229.40 10,405,690.86

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,815,014.25 1,656,162.13 158,852.12

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,088,471,062.66 903,243,528.55 185,227,534.11

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 59,879,513.28 47,373,830.09 12,505,683.19

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,002,418,593.01 835,704,905.51 166,713,687.50

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 24,284,884.33 19,198,432.09 5,086,452.24

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 1,888,072.04 966,360.86 921,711.18

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 21,860,380.23 225,612.66 21,634,767.57

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,336,082.78 11,207,372.11 8,128,710.67

หน้ีสินไม่หุมนเวียน 13,558,410.00 12,894,040.00 664,370.00

ทุนของสหกรณ์ 3,517,647,093.87 3,155,073,365.67 362,573,728.20

ทุนเรือนหุ้น 3,169,733,920.00 2,865,587,200.00  304,146,720.00 

ทุนสำารอง 311,162,136.00 179,923,387.94  131,238,748.06 

ทุนสะสม 36,751,037.87 109,562,777.73 (72,811,739.86)

รายได้ 518,161,888.28 474,820,917.19 43,340,971.09

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 420,932,316.93 401,967,609.02  18,964,707.91 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 96,456,571.25 72,133,755.13  24,322,816.12 

รายได้อ่ืนๆ 773,000.10 719,553.04  53,447.06 

ค่าใช้จ่าย 245,254,475.07 205,350,422.99 39,904,052.08

ดอกเบ้ียจ่าย 196,198,508.35 162,144,973.17  34,053,535.18 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 49,055,966.72 43,205,449.82  5,850,516.90 

กำาไรสุทธิ 272,907,413.21 269,470,494.20 3,436,919.01

…/ฝ่ายบัญชี

สินทรัพย์

เงินฝากแต่ละประเภท ปี 2554

ทุนเรือนหุ้น
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ผ่านพ้นไปเสยีทสีำาหรับปีเก่า 2554 ปีทีห่ลาย ๆ คนต้องทกุข์ทนกับมหา

อุทกภัย ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น คนที่บ้าน 

ถกูนำา้ท่วม ต่างจดจำาความรูส้กึได้เป็นอย่างดว่ีา การต้องทกุข์ทนรอคอยให้นำา้ลดนัน้  

ทุกวันเวลานาทีเหมือนผ่านไปอย่างเชื่องช้ายิ่งนัก  สมาชิกบางท่านนำ้าท่วมแล้ว 

กเ็กดิไฟไหม้ซำา้ สหกรณ์จะมวัอยู่เฉยได้อย่างไร กรรมการทกุท่านกพ็ยายามหาทาง 

แก้ปัญหาให้กบัสมาชิก เพือ่ให้สมาชกิได้รบัความสะดวกมากทีส่ดุ

นายฉตัรชยั ประสงค์เงนิ
สำานกัวจิยัและพฒันาการป่าไม้  เลขทีส่มาชกิ 14912

“กไ็ม่คิดว่า เหตกุารณ์แบบน้ีจะมาเกดิกบั

ผม  ทั้งนำ้าท่วม และมาไฟไหม้ต่อแบบซำ้าซ้อน

เลยครบั  กท้็อเหมอืนกนั แต่ต้องขอบคณุสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เป็นอย่างมาก ที่ให้

ความช่วยเหลอื โดยเฉพาะคุณวิชติ ทีใ่ห้กำาลงัใจ 

ผม ถ้าไม่มีทุนสวัสดิการที่คอยช่วยเหลือ หรือ

มีการเปิดให้เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีอุทกภัย ผมก็ไม่รู้จะไป 

พึ่งใคร ถึงแม้จะเป็นเงินจำานวนไม่มากนัก แต่ผมก็รู ้สึกดี ที่สหกรณ์ยังคงให ้

ความช่วยเหลอืเสมอมา ผมว่าสหกรณ์เขากพ็ยายามทำาทกุวถิทีางเพือ่ช่วยเหลอื

สมาชิกให้ดีที่สุดนะแหละ แต่ทั้งนี้เราก็ต้องรู้จักเก็บออมบ้าง ไม่ใช่สหกรณ์ให้กู้ 

เท่าไหร่ กก็ูเ้ตม็สิทธ์ เวลาผ่อนกจ็ะเหนือ่ยครบั”

นายโรจนศกัดิ ์ โล่ห์คณุสมบตัิ
นักวชิาการป่าไม้ชำานาญการ  เลขทีส่มาชกิ 13183

“วันนี้ผมมากู้สามัญเพื่อสงเคราะห์กรณี

อุทกภัยครับ บ้านผมนำ้าท่วมเยอะมาก เลยมา

กูค้รบั ดอกเบีย้กไ็ม่แพง 4.9 เอง  ถ้าเทยีบกับ

ธนาคารอืน่  สหกรณ์ถกูกว่าเยอะครบั  แถมทำา

เรื่องก็ไม่นานครับ ได้เงินเร็ว  ก็ถือว่าสหกรณ์

ของเราอยู่กันแบบพี่น้อง ส่ิงไหนช่วยกันได ้

กช่็วยกนัไปครบั”

นายสกลศกัดิ ์รมัยะรงัสี
ข้าราชการบำานาญ เลขทีส่มาชกิ 2632

“ต้องขอบคณุสหกรณ์มากครบั ทีพ่ยายาม

ช่วยเหลือสมาชิก มีทุนต่างๆ สำาหรับสมาชิก 

สมาชิกได้รับประโยชน์  วันนี้ผมมาฝากเงิน และ

มาขอทนุนำา้ท่วมด้วย ถงึแม้จะเกษยีณอายไุปแล้ว  

แต่ก็ยังใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ ดีใจครับ อยากให้คนที่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก มาสมัครกันให้มาก ๆ ไม่ได้

เสยีผลประโยชน์อะไร แล้วคุณจะรูว่้าการทีไ่ด้เป็น

สมาชกิสหกรณ์นัน้ มนัดอีย่างไร?”

ดอกเบี้ยตํ่า เงินกู้ช่วยเหลือสมาชิกนํ้าท่วม
นายเทิดศักด์ิ พิทักษ์ธรรมคุณ
ข้าราชการบำานาญ เลขท่ีสมาชกิ 1652

“ผมว่าการให้ทุนต่างๆ กับสมาชิก สหกรณ์

ทำาได้ดีมากครับ  ที่ช่วยเหลือสมาชิก ยามท่ีสมาชิก

เดอืดร้อน เพราะเป็นการเหน็คณุค่าของสมาชกิ และ

ตัวผมเองถึงจะเกษียณไปแล้ว แต่ก็ยังได้รับสิทธิ

ประโยชน์ เหมือนสมาชิกทั่วไป บ้านใหม่สหกรณ์  

มห้ีองรบัรองให้ผูส้งูอายหุรอืสมาชกิได้พกัผ่อน  กถ็อืว่า 

เหน็ความสำาคญัของผูส้งูอายมุาก ประทบัใจครบั สิง่อำานวยความสะดวกก็ครบครัน 

ผมตดิตามข่าวสารของสหกรณ์สมำา่เสมอ เรยีกได้ว่า เป็นแฟนคลบัประจำาสหกรณ์

กว่็าได้ครบั โดยรวมแล้ว ประทบัใจสหกรณ์ทีบ่รหิารจดัการต่างๆได้ดทีีเดยีว” 

นายวินติย์  แต่งผิว 
เจ้าพนกังานป่าไม้ชำานาญงาน จ.ชยัภมู ิ  เลขท่ีสมาชกิ  4464

 “บ้านใหม่สหกรณ์ ถกูใจผมมากเลยครบั  มี

มุมให้สมาชกิได้ผ่อนคลายด้วย ก็ถอืว่าเป็นประโยชน์

ต่อสมาชิก ผมเคยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาให้ลูก 

กร็ูส้กึดใีจครบั ทีส่หกรณ์มสีวสัดกิารต่าง ๆ มากมาย  

และอยากให้มีส่ิงดี ๆ แบบนี้ให้สมาชิกตลอดไป 

ครบั ”

นางปรษิา บวัก้านทอง
เจ้าพนกังานธรุการ เลขท่ีสมาชกิ 3208

“สวัสดิการที่สหกรณ์มีให้กับสมาชิกมีเยอะ

มากคะ ดฉินักเ็พิง่ขอทนุนำา้ท่วมไป บ้านใหม่สหกรณ์

ตกแต่งได้สวย พีเ่ข้าห้องนำา้ ไม่อยากออกเลยค่ะ

การเปิดให้สมาชกิกู้เงนิเพือ่ไปซ่อมแซมบ้าน 

ถอืว่าช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนของสมาชกิได้เยอะ

เลยคะ  บางคนก็เดือดร้อนมาก  หากไม่มีสหกรณ์

ช่วย กไ็ม่รูจ้ะไปพึง่ใครทีไ่หน ไม่ว่าจะเป็นเงนิกู ้หรอืทนุทีเ่ป็นสวสัดกิารสมาชกิ”

นางสาวสนุนัทา สวยวรรณะ
เจ้าพนกังานธรุการ เลขท่ีสมาชกิ 3621

“พี่รู ้สึกว่าสหกรณ์ให้อะไรกับสมาชิกเยอะ

มาก ไม่ว่าจะให้ทุนนำ้าท่วม แม้จะไม่ได้เป็นเงิน

มากมาย แต่ก็เป็นนำ้าใจที่สหกรณ์มีให้ หากรวม

ทั้งหมดที่สมาชิกขอทุนมา ก็ถือว่าเป็นยอดเงิน 

ที่สูงมาก เป็นล้านเลย รู้สึกประทับใจกับสหกรณ์

และคิดไม่ผิดที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ อยากให้

สมาชกิอยูคู่ก่บัสหกรณ์ไปนาน ๆ ค่ะ”
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1. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2554
     5-6  ก.พ. 54 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  
และเลือกต้ังคณะกรรมการชุดท่ี 34 และ
นอกจากน้ีได้มีการจับฉลากมอบรางวัลเงินฝาก 
ให้แก่ผู้ท่ีเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
ครบ 6 เดือนข้ึนไป รวมจำานวน 33 รางวัล เป็นเงิน  
50,000 บาท , การจับฉลากมอบกระเป๋า CO-OP  
Green Bag ให้แก่ผู้ท่ีใช้บริการเงินกู้พิเศษวนา
เคหะ 20 รางวัล และประกาศผู้ท่ีได้รับเลือกเป็น 
คนดีศรีสหกรณ์ประจำาปี 2553 คือ นายสุริยะ ศรีชุม  
พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มทองคำา  
“คนดีศรี สหกรณ์” มูลค่าหนัก 2 บาท

2. จัดการบรรยายเร่ือง “การลงทุน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์”
     11 มี.ค. 54  สหกรณ์จัดการบรรยาย
เร่ือง “การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์” โดย  
คุณศักด์ิสิทธ์ิ  สถิตย์พนาพร จากธนาคาร
แห่งประเทศไทย และบรรยายเร่ือง “การเสนอ
พันธบัตรตลาดแรกแบบไม่แข่งขันราคา” โดย 
คุณอนุพงศ์  ธรณิศร จากธนาคารเอชเอสบีซี  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับช่องทาง
และวิธีการการลงทุน ให้กับคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
และกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน

3. สัมมนากรรมการ-เจ้าหน้าท่ี
     19 มี.ค.54 สหกรณ์จัดการสัมมนากรรมการ-
เจ้าหน้าท่ีเร่ือง “แผนปฏิบัติงานประจำาปี 2554”  
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสมาชิก 
และให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด

4. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
     21 มี.ค. - 31 ต.ค. 54  สหกรณ์ประกาศจัดกิจกรรม
กลุ่มสมาชิก เพ่ือพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก 
และผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง ซ่ึงมีการจัดกิจกรรม  
จำานวน 18 กลุ่ม เป็นเงิน 667,830  บาท

5. บริการรับสมัครสมาชิก ข้าราชการ
บรรจุใหม่
     25 มี.ค. และ 4 พ.ค. 54  สหกรณ์บริการรับ
สมัครสมาชิก ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ณ ศูนย์ฝึกอบรม
ท่ี 3 (ชะอำา) จ.เพชรบุรี โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช  
กรรมการทำาหน้าท่ีผู้จัดการ เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ด้านการออม และการเสริมสร้าง
สวัสดิการชีวิต

 ตลอดปี 2554 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด

 ... ถึงแม้ว่า..ในปีนี้จะเกิดวิกฤตมหาอุทกภัยขึ้น
แต่สหกรณ์ยังคงยืนหยัดในการดำาเนินกิจการ และให้บริการแก่มวลสมาชิกอย่างไม่หยุดยั้ง

6.  ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
ผ่านบัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย
     เม.ย. 54 – 30 มิ.ย. 55 สหกรณ์ประกาศเป็น
ผู้รับชำาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านบัตร 
ATM สหกรณ์ – กรุงไทย ท้ังโอนเงินจากบัญชี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ไปยังบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย และโอนจากบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทยกลับมายังบัญชีออมทรัพย์ 
สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ รายการละ 8 บาท

7. เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ
     11 เม.ย. - 30 มิ.ย.54 และ วันท่ี 17 ต.ค. 54- 
31 ม.ค. 55 สหกรณ์ได้มีประกาศเงินกู้สามัญ
เพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ เน่ืองจากสหกรณ์ได้
เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการศึกษาของบุตร
สมาชิก เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
สมาชิกท่ีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา 
ค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

8. เงินกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
ภาคใต้
     11 เม.ย. - 30 มิ.ย.54 สหกรณ์ได้มีประกาศ 
เงินกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรณีอุทกภัย 
ภาคใต้ เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 
แก่สมาชิกท่ีประสบภัยในเดือน มี.ค.-เม.ย. 54 

9. SMS แจ้งการคำ้าประกันไปยังผู้คำ้า
ทุกคนก่อนอนุมัติเงินกู้
    1 พ.ค. 54 สหกรณ์เร่ิมให้บริการแจ้งข้อความ
ส้ัน (SMS) ไปยังผู้คำา้ประกันเงินกู้สามัญทุกราย 
ก่อนการอนุมัติเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิกท่ีย่ืนกู้ 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบและยืนยันการคำา้ประกัน 

10.การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   
    4 พ.ค.- 29 ก.ค. 54 สหกรณ์เปิดให้สมาชิก
ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ท่ีกำาลังศึกษา
อยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2554 เพ่ือส่งเสริมการ
ศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก

11. มอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ภาคใต้
    18 พ.ค. 54 สหกรณ์มอบทุนช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ท่ี จ.สุราษฎร์ธานี 
จำานวน 15 ราย รายละ 3,000 บาท

12. เปิดให้กู้เงินฉุกเฉิน CO-OP Phone 
สำาหรับพนักงานราชการ
    27 พ.ค. 54 สหกรณ์เปิดให้สมาชิกสมทบท่ีเป็น
พนักงานราชการ ซ่ึงเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน  
และสามารถหักเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายได้ ชำาระค่าหุ้น 
มาแล้ว ติดต่อกัน 3 เดือน สามารถกู้ฉุกเฉินได้  
1 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน 90% ของหุ้นสะสม
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1 3 .  เ ปิ ด ใ ห้ กู้ เ งิ น ส า มั ญ  สำ า ห รั บ
พนักงานราชการ
    1 ก.ค. 54 สหกรณ์เปิดให้สมาชิกสมทบที่เป็น
พนักงานราชการ ซึ่งเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน  
และสามารถหกัเงนิเดือน ณ ทีจ่่ายได้ ชำาระคา่หุน้ 
มาแล้ว ติดต่อกัน 3 เดือน สามารถกู้สามัญได้สูงสุด  
100,000 บาท ผ่อนชำาระสูงสุดไม่เกิน 72 งวด

14. เปิดให้กู้เงินฉุกเฉิน CO-OP Phone  
สำาหรับพนักงานจ้างเหมาบริการ 
(TOR)
    1 ก.ค. 54 สหกรณ์เปิดให้สมาชิกสมทบ 
ที่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ซึ่งเป็น 
สมาชิกครบ 6 เดือน ชำาระค่าหุ้นมาแล้วติดต่อกัน 
3 เดือน สามารถกู้ฉุกเฉินได้ 1 เท่าของเงินเดือน  
ต้องมีสมาชิกคำ้า 1 คน และนำาเงินเดือนฝากเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

15. เงินกู้พิเศษ เพ่ือประกอบกิจการ
ประเภทอาคารธุรกิจ
    1 ก.ค. 54 สหกรณ์เปิดให้เงินกู้พิเศษ เพื่อ
ประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ สามารถ
กู้ได้ตั้งแต่ 500,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 
บาท ผ่อนชำาระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี และต้องไม่
เกินอายุ 65 ปี

16. โครงการคนดีศรีสหกรณ์ ประจำา
ปี 2555
    1 ก.ค. 54 สหกรณ์ได้เปิดโครงการคนดีศรี
สหกรณ์ ประจำาปี 2555 เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก
และสมาชิกสมทบมีความศรัทธาและเช่ือม่ัน 
ในอุดมการณ์สหกรณ์ โดยเปิดให้เสนอรายช่ือ 
ต้ังแต่ 1 ก.ค.54 - 29 ก.พ. 55 ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก 
จะได้รับรางวัลเป็นโล่เชิดชูเกียรติ และเข็ม
ทองคำา “คนดีศรี สหกรณ์” มูลค่า 40,000 บาท

17. โครงการสายใยท่ีไม่เกษียณ
    14 -18 ก.ค. 54  สหกรณ์ได้จัดโครงการเท่ียว
สุขใจวัยเกษียณท่องลาวใต้ 4วัน 5 คืน พร้อมท้ัง
ให้ความรู้เก่ียวกับสหกรณ์ และสิทธิประโยชน์
สำาหรับสมาชิกเกษียณ

18. สานสัมพันธ์ภาคีสหกรณ์บางเขน
    22 – 24 ก.ค. 54 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จำากัด เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา “สานฝัน  
ประสานใจ ภาคีสหกรณ์บางเขน” ซ่ึงในปีน้ีมี  
สหกรณ์ในกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขนเข้าร่วมสัมมนา  
11 สหกรณ์ การสัมมนาในคร้ังน้ีได้แลกเปล่ียน
ความรู้และบริหารจัดการด้านการเงินและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม

19. ลงนามบันทึกข้อตกลง กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติฯ
    15 ส.ค. 54 สหกรณ์ได้มีการลงนามบันทึก 
ข้อตกลงกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช โดยให้หน่วยงานท้ังสอง
สามารถหักเงินเดือน เงินค่าตอบแทนของพนักงาน 
ราชการในส่วนราชการของแต่ละสังกัด ให้แก่
สหกรณ์ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการ
ย่ืนกู้ของสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการ

22. บ้านใหม่สหกรณ์
    28 ก.ย. 54 สหกรณ์ทำาพิธีเปิดอาคาร
สำานักงานหลังใหม่ พร้อมท้ังทำาบุญวันครบรอบ 
33 ปีแห่งการก่อต้ังสหกรณ์ โดยมีนายถนอม  
เปรมรัศมีผู้ก่อต้ังสหกรณ์เป็นประธานในพิธี 
และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวร
นิเวศวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีการ
เปิดการใช้บริการตู้ATM ตู้แรกในระบบสหกรณ์
ของประเทศไทย พร้อมท้ังมอบทุนการศึกษา 
ให้โรงเรียนในชุมชนรอบข้าง และจับรางวัล 
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

21. สหกรณ์ร่วมใจสู้วิกฤติมหาอุทกภัย
    20 พ.ย. 54  สหกรณ์ร่วมเป็นกำาลังใจให้ 
ผู้ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ และ
ประชาชน ในการทำาความสะอาด เก็บขยะ ฟ้ืนฟู 
สภาพแวดล้อม ต้ังแต่แยกรัชโยธิน ถึงเชิงสะพาน
ข้ามแยกเกษตร และแจกเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

22. มอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
นำา้ท่วม จ.นครสวรรค์
    30 พ.ย. 54 คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ เดินทางไปมอบทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยนำ้าท่วม จ.นครสวรรค์ โดยมี
นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้อำานวยการสำานัก 
บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 12 ให้การต้อนรับ 
เป็นอย่างดี

23. การทำาประกันชีวิตสำาหรับสมาชิก
ท่ีประสงค์จะขอกู้เงิน
    1 ธ.ค. 54 สหกรณ์ประกาศให้สมาชิกท่ี
ประสงค์จะกู้เงินสามัญจะต้องทำาประกันชีวิต
ล่วงหน้าวงเงินคุ้มครองชีวิตไม่น้อยกว่ายอดกู้
สามัญ และประกันจะต้องมีผลคุ้มครองก่อนจึง
อนุมัติเงินกู้ หากไม่ทำาประกันล่วงหน้า และย่ืนกู้
หลังจากวันท่ี 15 ก.พ. 55 จะต้องรอประกันตอบ
รับ 45 วัน 

24. การให้เงินกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัยกรณีอุทกภัย
    2 ธ.ค. 54 สหกรณ์ได้มีประกาศเงินกู้สามัญเพ่ือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีอุทกภัย เพ่ือช่วยเหลือ 
สมาชิกท่ีประสบภัยระหว่างวันท่ี 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 
54 สามารถย่ืนคำาขอกู้ได้ต้ังแต่วันท่ี 2 ธ.ค. 54 - 
31 ม.ค. 55 

25. สหกรณ์มอบทุนช่วยเหลือสมาชิก
ท่ีประสบมหาอุทกภัย
    สหกรณ์มอบทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบ
มหาอุทกภัยจนถึงเดือนธันวาคม 2554 จำานวน 
1,407 ราย เป็นเงิน 4,354,720 บาท และยัง
มีสมาชิกท่ีประสบมหาอุทกภัยและขอรับทุน 
เ พ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอีกจำานวนมาก  
ซ่ึงสหกรณ์กำาลังดำาเนินการช่วยเหลือต่อไป
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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 จำากัด โทร.0-2903-8257-9

มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ำยประชำสัมพันธ์

หลังจากท่ีสหกรณ์ได้มีการอนุมัติเงินกู้สำาหรับพนักงานราชการ
ทำาให้มีคำาถามเข้ามาสอบถามเร่ืองการกู้ท้ังเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน 
เป็นจำานวนมาก ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงข้อตอบข้อซักถามของสมาชิก ดังน้ี

1.การกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ เม่ือส่งคำาขอกู้มาแล้วจะ
ต้องดำาเนินการอย่างไรต่อไป
ตอบ เม่ือสหกรณ์ได้รับเอกสารคำาขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์
อัตโนมัติของสมาชิกสมทบแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉินจะติดต่อกลับ
ไปยังสมาชิกสมทบ เพ่ือให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM จำานวน  
200 บาท มายังสหกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีจะทำาการปลดล็อคในระบบสหกรณ์ 
ให้กับสมาชิกสมทบ หลังจากน้ันจึงจะสามารถทำาการกดกู้ฉุกเฉินทาง 
โทรศัพท์ได้

2. พนักงานราชการสามารถกู้เงินฉุกเฉินได้ในวงเงินเท่าไร
ตอบ พนักงานราชการสามารถกู้ฉุกเฉินได้ 1 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน 
90 % ของทุนเรือนหุ้นสะสม หากสมาชิกสมทบมีหุ้นสะสมน้อยกว่าเงินเดือน
จะกู้ได้ไม่เกิน 90 % ของทุนเรือนหุ้น แต่หากมีหุ้นสะสมเกินกว่าเงินเดือน
ปัจจุบันก็จะกู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน

3. สมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการ และยังไม่เคยหักเงิน
เดือนสามารถหักเงินเดือนได้หรือไม่ และจะต้องทำาอย่างไร
ตอบ ปัจจุบันสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการกรมป่าไม้ และกรม
อุทยานแห่งชาติฯสามารถหักเงินเดือนได้ โดยกรอกหนังสือยินยอมให้หักเงิน
เดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินบำานาญ หรือเงินอ่ืนใด ส่งเอกสารมายังสหกรณ์  
 สำาหรับพนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯให้แนบสลิปเงินเดือน
ประกอบ ทางสหกรณ์จะได้ทราบว่าท่านรับเงินเดือนท่ีสังกัดใด

การกู้เงินสําหรับพนักงานราชการ
ส่วนพนักงานราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชาติฝ่ัง สามารถ

หักเงินเดือนได้เฉพาะผู้ท่ีสังกัดอยู่ในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) เท่าน้ัน สำาหรับ
พนักงานราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชาติฝ่ัง ท่ีสังกัดในส่วนภูมิภาค 
ยังไม่สามารถหักเงินเดือนได้
 สำาหรับพนักงานราชการท่ีสังกัดสำานักปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยังไม่สามารถหักเงินเดือนได้

4. พนักงานราชการสามารถกู้เงินสามัญได้ในวงเงินเท่าไร
ตอบ เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ชำาระคืน 
ไม่เกิน 48 งวดเดือน
 เงินเดือน 10,001 – 12,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 70,000 บาท ชำาระคืน 
ไม่เกิน 60 งวดเดือน
 เงินเดือน 12,001 บาท ข้ึนไป กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ชำาระคืน 
ไม่เกิน 72 งวดเดือน 

5. สมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการและไม่เคยทำาประกัน
ชีวิต เม่ือต้องการกู้เงินสามัญสามารถทำาประกันชีวิตกลุ่ม 
พร้อมกับประกันภัยผู้คำ้าประกันได้หรือไม่ และใช้เวลาเท่าไร
ในการย่ืนกู้
ตอบ การทำาประกันชีวิตกลุ่มไม่สามารถทำาพร้อมกับประกันภัยผู้คำ้าประกัน
ได้ หากสมาชิกสมทบต้องการกู้เงินสามัญ จะต้องทำาประกันชีวิตและให้ประกัน
มีผลคุ้มครองชีวิตก่อนจึงจะสามารถกู้สามัญได้ ส่วนการทำาประกันภัยผู้คำ้า
ประกันน้ันจะต้องทำาเร่ืองพร้อมกับการย่ืนกู้สามัญ ไม่สามารถทำาประกันภัย 
ผู้คำา้ประกันล่วงหน้าได้ และจะต้องรอบริษัทประกันตอบรับก่อนจึงจะได้รับการ
อนุมัติเงินกู้


