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นายแพทย์สุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ์ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด นำาคณะ
กรรมการ จำานวน 14 ท่าน ศึกษาดูงานด้านบริการทาง 
การเงิน และการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร และการจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิก เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555

การสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555 ระหว่างวันท่ี 4 – 5 กุมภาพันธ์ 
2555 มีผู้แทนสมาชิก จำานวน 288 คน จากท่ัวทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน และมีการจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง สมาชิก/สมาชิกสมทบสามารถ

ตรวจสอบรายช่ือผู้โชคดีได้ท่ี www.025798899.com

ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2555 ยื่นกู้สามัญ
ต้องท�าประกันชีวิตล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญนั้น
และต้องมีผลคุ้มครองก่อนจึงอนุมัติเงินกู้
หากไม่ทำาประกนัล่วงหน้าอาจได้รับเงนิกูช้้าถงึ 45 วนั

        เนื่องจากในการทำาประกันชีวิตกลุ่ม สหกรณ์ต้อง
ส่งรายชื่อสมาชิกให้กับบริษัทประกันชีวิต ตรวจสอบ
ข้อมูลประวัติสุขภาพของสมาชิกก่อน โดยต้องใช้เวลา
ในการตรวจสอบ 45 วัน จึงจะมีผลคุ้มครองในอัตราเบี้ย
ประกันใหม่  ซึ่งการทำาประกันชีวิตนั้นเป็นการแบ่งเบา
ภาระหนี้ สำาหรับบุคคลในครอบครัวและผู้คำ้าประกันให้
ไม่ต้องชำาระหนี้ต่อสหกรณ์ หากสมาชิกผู้กู้เสียชีวิต

ร่วมกันปกป้องช้างไทย ก่อนที่อะไรจะสายเกิน
บนถนนที่ทอดไปสู่ดวงดาว เราจะภูมิใจได้อย่างไร

 ถ้าสญัลกัษณ์ของชาต ิต้องล้มตายระหว่างทาง ด้วยนำา้มอืมนษุย์

 การสูญเสียที่เกิดจากการเผชิญหน้าระหว่าง “คน” กับ “ช้างป่า” เป็นการ
สูญเสียครั้งสำาคัญที่มีต่อคุณค่าของระบบนิเวศและคุณค่าทางจิตใจของคนไทย  
และเราไม่ต้องการ... “สูญเสีย” อีกต่อไป ร่วมบริจาคได้ที่ “กองทุนช่วยเหลืออาหาร 
ช้างป่าแห่งประเทศไทย” เลขทีบ่ญัช ี(039-0-35626-3) ธนาคารกรงุไทย สาขาพหลโยธิน 39   
กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื

เมษายน นี้อย่าพลาด !!  กับ 2 ค่าย ดีๆปีละครั้ง ปีนี้ หลังจากที่รอคอยกัน
มานาน เนื่องจากปีที่แล้วเกิดเหตุน�้าท่วม ท�าให้ต้องยกเลิกโครงการ ปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงจัดค่ายเร็วกว่าเดิม รับรองได้ทั้งความสนุกและความรู้ติดตัวกลับไป
แน่นอน
     ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่  20 – 22 เมษายน 55
จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มีนาคม 2555
   ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 55 ณ 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2555  (โดย
ทั้ง 2 ค่าย ทางสหกรณ์จะให้สิทธิ์ผู้ที่มีรายชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเมื่อปีที่แล้วก่อน) 
หากสมาชิกท่านใดมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ โทรแจ้งสหกรณ์ที่ 0-25797070                                                                                       

อ่านต่อหน้า 4

กลับมาแล้ว ประสบการณ์นอกห้องเรียน
ค่ายเยาวชนคนรักป่า และ ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์
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ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2555     

          ผู้แทนสมาชิกนายประสิทธิ์ วงศ์ชัย ให้ข้อคิดเห็น  
                                                                               

นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล รองประธานกรรมการตอบข้อซักถามผู้แทนสมาชิก

นายแปลก พิมลไทย แสดงวิสัยทัศน์ 

   

บรรยากาศเลือกตั้ง                                                                                 

วันที่ 4– 5 กุมภาพันธ์ 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จัดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555 โดยมีผู้แทนสมาชิกจำานวน 288 คน จากทุก
จังหวัดทั่วประเทศ  เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรกำาไรสุทธิ 
การเลือกผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบ
ประมาณประจำาปี 2555 และสรรหากรรมการดำาเนินการเพื่อทดแทนกรรมการ
ชุดเดิมซึ่งหมดวาระ จำานวน 7 ท่าน พร้อมทั้งจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง   
และสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญจากเหตุภัยภิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
เมื่อปลายปีที่แล้ว  ทำาให้มวลสมาชิกเดือดร้อนกันมากมาย จึงได้มีการจัด
บรรยายพเิศษเรือ่ง “มหาอทุกภยักบัการสร้างภมูคิุม้กนัสำาหรบัชาวสหกรณ์”

โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำานวยการศูนย์พลังงานเพื่อส่ิงแวดล้อม 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้แทนสมาชิกต่างก็ได้รับความรู้จากการสัมมนาในครั้งนี้ว่าจะรับมือกับ
สถานการณ์นำ้าท่วมอย่างไร ก่อนที่น้องนำ้าจะแวะเวียนมาหาอีกครั้ง !!

   

         ลงทะเบียนผู้แทนสมาชิก                              นายแบบมาเอง

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำานวยการ 
ศนูย์พลงังานเพือ่สิง่แวดล้อม อทุยาน 
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ให้ความรู้เรื่อง “มหาอุทกภัยกับการ
สร้างภูมิคุ้มกันสำาหรับชาวสหกรณ์ ”

 
ประธานกรรมการดำาเนินการ เลขานุการและผู้จัดการ ดำาเนินการประชุม     

นายสิทธิชัย   อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำาเนินการ ร่วมแสดงความยินดี 
และมอบของที่ระลึก ให้กับ นายวิชิต สนธิวณิช  ผู้จัดการ ที่ได้รับรางวัล “นักสหกรณ์
ออมทรพัย์ดเีด่น  สาขานกับรหิาร”  จากชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย  จำากดั

                                                                         

การประชุมใหญ่ประจำาปี 2555 
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สมาชิกสามารถตรวจรายชื่อผู้โชคดี
รางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงได้ที่   

www.025798899.com

หลังจากที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555 ในวันเสาร์ท่ี  
4 และวนัอาทติย์ที ่5 กมุภาพนัธ์ 2555 ผูแ้ทนสมาชกิได้แสดงความคดิเหน็ 
ที่น่าสนใจ และพร้อมใจเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ แทนกรรมการ 
ชุดเดิมที่หมดวาระการดำารงตำาแหน่ง 7 คน ในปีนี้มีผู้แทนสมาชิกที่พร้อม
เข้ามาช่วยบริหารสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยสนใจสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นคณะกรรมการดำาเนินการ รวมทั้งสิ้น 10 คน ทั้งจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

ทุกท่านต่างก็แสดงวิสัยทัศน์ประชันแนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์
และการเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยมีนายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้แทนสมาชิก 
สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 35 
ประจำาปี 2555 

จำานวน 7 คนดังนี้

ลำาดับ ชื่อ- สกุล คะแนนรวม   

1. นายแปลก  พิมลไทย            168

2. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล            163

3. นายสุภาพ คำาแฝง            158

4. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี            157

5. นายสนิท ศรีสุระ            157

6. นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์            156

7. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์            151
                                                       
จากผลการเลือกต้ังกรรมการใหม่ทั้ง 7 คน ดังกล่าว เมื่อรวมกับ

กรรมการเดิมท่ียังไม่ครบวาระอีก 8 คน รวมเป็นคณะกรรมการ 15 คน
ดังนี้

 

รายชื่อคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 35 
ประจำาปี 2555

          
1. นายจงเจรญิ  กจิสำาราญกลุ ประธานกรรมการดำาเนนิการ

2. นางสาวอารยา  บญุยะศรินินัท์ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1

3. นายสนทิ  ศรสีรุะ รองประธานกรรมการ คนท่ี 2

4. นายวฑิรูย์  ไชยเพิม่ รองประธานกรรมการ คนท่ี 3

5. นายประสทิธิ ์ นิม่นวลฉวี เหรญัญกิ

6. นายวชิติ  สนธวิณชิ กรรมการทำาหน้าทีผู่จ้ดัการ

7. นายณรงค์  มหรรณพ กรรมการ

8. นายวฒุศิกัดิ ์ นราพนัธ์ กรรมการ

9. นายอนชุติ  แตงอ่อน กรรมการ

10. นายสเุทพ  บวัจนัทร์ กรรมการ

11. นายแปลก  พมิลไทย กรรมการ

12. นายสภุาพ  คำาแฝง กรรมการ

13. นายทวศีกัดิ ์ ธรรมนพวงศ์ กรรมการ

14. นางศภุรตัน์  ชาญยทุธกลู เลขานกุาร

15. นางเปรมพมิล  พมิพ์พนัธุ ์ ผูช่้วยเลขานกุาร

คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 35 ได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
โดยจัดแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ จำานวน 3 คณะดังนี้

คณะกรรมการอำานวยการ 

1. นางสาวอารยา บญุยะศรินินัท์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอำานวยการ

2. นายณรงค์  มหรรณพ ประธานคณะกรรมการอำานวยการ

3. นายวชิติ สนธวิณชิ กรรมการ

4. นายวฒิุศกัดิ ์ นราพนัธ์ กรรมการ

5. นายสภุาพ  คำาแฝง กรรมการ  

6. นายประสทิธิ ์ นิม่นวลฉว ี กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการเงนิกู้
 

1. นายสนทิ  ศรสีรุะ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการเงนิกู้

2. นางศภุรตัน์  ชาญยทุธกลู ประธานคณะกรรมการเงนิกู้

3. นายอนชุติ  แตงอ่อน กรรมการ

4.  นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ

5. นายประสทิธิ ์ นิม่นวลฉว ี กรรมการ  

6. นางเปรมพมิล  พมิพ์พนัธุ ์ กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์

1. นายวฑิรูย์  ไชยเพิม่ ทีป่รกึษาคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์

2. นายสเุทพ  บวัจนัทร์ ประธานคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์

3. นายแปลก  พมิลไทย กรรมการ

4. นายทวศีกัดิ ์ ธรรมนพวงศ์     กรรมการ

5. นางเปรมพมิล พมิพ์พนัธุ ์      กรรมการ 

6. นายอนชุติ  แตงอ่อน            กรรมการและเลขานกุาร

ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 2555
พร้อมแบ่งหน้าที่ พัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไกล
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ระยะนี้เงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ โดยไม่รู้ที่มา ที่ไป มากขึ้นทุกที จะว่าสมาชิกโอนผิดก็ไม่ใช่ ถ้าจะใช่ก็คงจะเป็นการโอนเข้า 

สหกรณ์ฯ โดยไม่แจ้งให้รูเ้จตนาว่าจะชำาระหนีห้รือฝาก ยิง่กว่านัน้ คอืไม่รูว่้าใครโอน และเงนิโอนเข้าบญัชสีหกรณ์ค้างจ่ายทีส่มาชกิผู้มสีทิธ ิ

จะได้รับ แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงิน ซึ่งทำาให้มีการค้างจ่ายอยู่เป็นจำานวนมากและเป็นระยะเวลานาน  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กษ.0406-ว.25758 เรื่องคำาแนะนำาวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ลงวันที่ 25 สิงหาคม  

2540 และตามมาตรา 193/30 , 193/33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงขอให้สมาชิกตรวจสอบรายช่ือตามประกาศ 

เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิกได้ทาง www.025798899.com

เมษานี้ พบกันแน่ กับ 2 ค่าย ดี ๆ  ต้อนรับปิดเทอม
มาเรียนรู้มาแสวงหา เหล่าคนกล้าแห่งพงไพร

(ในการพิจารณา สหกรณ์จะให้สิทธ์ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อปีที่แล้วก่อน)
กิจกรรมดี ๆ จากใจ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ที่ได้จัดค่ายเยาวชนคนรักป่า และ ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์  

เพื่อปลูกจิตสำานึกให้ทุกคนรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่หาไม่ได้ง่าย ๆ  ค่ายเยาวชน

สหกรณ์ รุ่นที่ 12 ปีนี้ จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2555  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 14  

มนีาคม 2555 ผูป้กครองทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค สามารถส่งบตุรหลาน ณ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั โดยให้มารายงานตวั 

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น. ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 และรับบุตรหลานที่จะเข้าค่ายได้ ณ สหกรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 

2555 เวลา 17.00 น. สมาชิกท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ โทรแจ้งสหกรณ์ได้ที่ โทร. 0-2579-7070 (ดาวน์โหลดกำาหนดการเดินทาง

ได้ที่ www.025798899.com)

เงินของใครรับคืนด่วน
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติประกาศ 

ภายใน 5 มิ.ย. 2555 โอนเข้าทุนสำารอง

สร้างสายใยรักในครอบครัว กับค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน      

2555 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 มีนาคม 2555 สมาชิกที่เข้าร่วม

โครงการจะต้องเสียค่ามัดจำาครอบครัวละ 1,000 บาท และสหกรณ์จะคืนให้เมื่อสมาชิกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 

สำาหรับสมาชิกที่ชำาระเงินแล้ว ไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นบริจาคเงินจำานวนดังกล่าว 

ให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้ สมาชิกท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ โทรแจ้งสหกรณ์ได้ที่ โทร. 0-2579-7070 (ดาวน์โหลด

กำาหนดการเดินทางได้ที่ www.025798899.com)
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คนดังนั่งคุย

นางสาวพรปวีณ์   แสงแก้ว
กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา  เลขที่สมาชิก 7589 

“ดีใจท่ีสหกรณ์ได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับสมาชิก บ้าน
หลังใหม่ใหญ่ดี อยากให้ใช้อาคารให้คุ้มค่า และ
ช่วยกันดูแลอาคารให้ใหม่อยู่เสมอคะ”

นางพวงทอง  มีทองคำา 
กลุ่มจังหวัดสุพรรณบุรี  เลขที่สมาชิก  4008

“รู้สึกครึกคร้ืน มีความสุขดี อุปกรณ์ครบครัน มี 
การเตรียมความพร้อมได้ดมีาก วธิกีารดำาเนนิงาน 
ก็กระชับ ไม่ยืดเยื้อคะ”

นายทองมั่น  แจ้งใจธรรม
กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่สมาชิก 187

“มีความประทับใจครับยินดีกับสหกรณ์หลังจาก 
ท่ี เราได ้ต ่อสู ้ดิ้นรน ผมเป ็นสมาชิกมานาน  
เราย้ายท่ีอยู่กันมาก็เยอะ วันนี้เราก็มีสถานท่ีอยู่  
ที่ทำางานเป ็นของตัวเองแล ้ว  ในภาพรวม  
การประชุมใหญ่ที่จัดขึ้น จัดได้ดีมากครับ และผมขอชื่นชมทั้งกรรมการ
และเจ้าหน้าท่ี ท่ีรณรงค์เดิน แทนการใช้สิฟต์ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี
และช่วยประหยัดได้มากครับ”

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากดั ได้จ่ายทุนสวสัดกิารแก่สมาชกิ ดงันี้

ลำาดับ ทุนสวัสดิการสมาชิก
ม.ค.

จำานวน
(ราย)

จำานวนเงิน
(บาท)

1 ทุนสมาชิกประสบภัยอุทกภัย วาตภัย ฯ 453 1,359,000

2 ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก 1,320 132,000

3 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก  2 3,000

4 ทุนสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส     27 40,500

5 ทุนช่วยเหลือเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ฯ 1 10,000

6 ทุนสมาชิกไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 5 15,000

7 ทุนสวัสดิการเพื่อประกันชีวิตสมาชิก 12,682 628,475

รวมสหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการ ทั้งสิ้น 14,490 2,187,975

ทุนสวัสดิการสมาชิก               
เดือน มกราคม

 
นายเฉลิม  กลิ่นนิ่มนวล  
กลุ่มจังหวัดชลบุรี  เลขที่สมาชิก 3601

“ผมคิดว่า อาคารแห่งนี้มีความพร้อมครบถ้วน 
สมบูรณ ์ดี  น ่ า เอาเป ็นแบบอย ่าง  เป ็น 
อาคารที่ประหยัดพลังงาน มีความพอเพียง มี
ความโปร่ง บางครั้งไม่ต้องเปิดไฟ แสงจาก
ธรรมชาติก็เข้ามาเองครับ  ผมว่าสหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ให้ความสำาคัญกับผู้แทนสมาชิกดีครับ”

นายไชยา  นิรมานสกุลพงศ์
กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี  
เลขที่สมาชิก 4539

“ผมรู้สึกดีใจที่สหกรณ์มีบ้านหลังใหม่เป็นของ
ตัวเอง ประชุมใหญ่ครั้งแรกในตึกของสหกรณ์
เอง อาคารทั้งหลังใช้แสงธรรมชาติเข้าช่วย  
ถือเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน  
ตรงกับสโลแกนที่ว่า ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”  

นางกนกรัตน์  รำาไพรุจิพงศ์ 
กลุ่มจังหวัดปัตตานี เลขที่สมาชิก 8425

“ประชุมใหญ่ครั้งแรก รู้สึกดีใจที่ได้ประชุมใน
ตึกสหกรณ์เอง เจ้าหน้าที่ให้การบริการดีคะ 
ชอบรูปแบบของตึก ดูทันสมัย ร่มรื่นดี”

น.ส.กันยา  จันทร์สุวิมล
กลุ่มจังหวัดแพร่  เลขที่สมาชิก 8720

“บ้านใหม่สหกรณ์ รู ้สึกอบอุ่นดี ห้องประชุม
กว้างขวาง คิดว่าสหกรณ์บริหารและจัดการได้
ดีค่ะ  เวลาสหกรณ์อื่นมาเยี่ยมชมสหกรณ์เรา 
เราเอง ก็พลอยยิ้มและภูมิใจไปด้วยคะ”

นายวสุธร  อุตบัววงศ์  
กลุม่จงัหวดักำาแพงเพชร เลขทีส่มาชกิ 14195

“รู ้สึกอบอุ่น มวลสมาชิกกระชับความสัมพันธ์
กันได้ดีครับ การที่ผมได้เข้ามาทำาหน้าที่ผู ้แทน
สมาชิก ได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการ หรือ
ทางด้านเจ้าหน้าท่ี ดีทีเดียว ขณะนี้ทางสมาชิก
สมทบในกลุ่มผม มีความสนใจอย่างมาก ที่จะเข้า
มาสมัครเป็นสมาชิกกัน ผมขอขอบคุณแทนสมาชิกด้วยครับ ที่สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ได้ให้ความสำาคัญของมวลสมาชิก”

คนดังนั่งคุย
 30 ปี แห่งความมุ่งมั่นอดออม..เพื่อบ้านหลังนี้  อาคารที่
แสดงออกถึงการเป็นศูนย์รวมของมวลสมาชิก ความเสมอภาค ด้วย
บริการที่สะดวกสบาย  โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เรามาฟังเสียงสะท้อนจากผู้แทนสมาชิกที่มีต่อบ้านใหม่
สหกรณ์หลังนี้กันดีกว่า
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มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้รับการสอบถามจากสมาชิกและสมาชิกสมทบซ่ึงมีคำาถาม
ท้ังเร่ืองการกู้ การส่งค่าหุ้นหลังจากหักจากเงินเดือนได้แล้วของสมาชิกสมทบท่ีเป็น
พนักงานราชการ  และการโอนเงินหลังจากเงินกู้อนุมัติ ทางฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงมี 
คำาตอบมาฝากกันค่ะ

1. สมาชิกสมทบซ่ึงเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) สามารถหักค่าหุ้น
จากเงินเดือนได้หรือไม่

ตอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ไม่สามารถหักค่าหุ้นจากเงินเดือนได้ ค่าหุ้น 
จะหักจากเงินฝากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ โดยสมาชิกสมทบจะต้องโอนเงินเข้ามาฝาก
ในบัญชีก่อนวันส้ินเดือน เพ่ือให้สหกรณ์สามารถหักค่าหุ้นจากบัญชีเงินฝากได้

2. สมาชิกสมทบซ่ึงเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) มีสิทธ์ิการกู้เงิน
สามัญหรือไม่

ตอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ไม่สามารถกู้สามัญได้ จะกู้ได้เฉพาะกู้หุ้นหรือ
เงินฝากไม่เกิน 90% ของยอดหุ้นหรือเงินฝากท่ีมีอยู่

3. สมาชิกสมทบซ่ึงเป็นพนักงานราชการ และปัจจุบันสหกรณ์สามารถหัก
เงินเดือนได้แล้ว จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เพ่ือให้หักค่า
หุ้นจากบัญชีอีกหรือไม่

ตอบ สมาชิกสมทบท่ีสหกรณ์สามารถหักเงินเดือนได้แล้ว ไม่ต้องโอนเงินเข้าบัญชี 
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เพ่ือให้หักค่าหุ้นจากบัญชีออมทรัพย์อีก เน่ืองจากสหกรณ์จะหัก 
ค่าหุ้นจากเงินเดือนของสมาชิกสมทบ หากสมาชิกสมทบมีความประสงค์จะโอนมา 
เพ่ือฝากเป็นเงินออม ก็สามารถนำาฝากได้ตามปกติ

4. สมาชิกสมทบซ่ึงเป็นพนักงานราชการเม่ือกู้เงินกับสหกรณ์แล้วไม่
สามารถเก็บเงินได้ หรือลาออกจากราชการ หรือไปบรรจุงานท่ีใหม่ จะต้อง
ดำาเนินการอย่างไร

ตอบ สมาชิกสมทบจะต้องแจ้งต่อสหกรณ์ เพ่ือขอชำาระหน้ีด้วยตนเอง หรือนำาฝากเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เพ่ือให้หักชำาระหน้ีจากบัญชีเงินฝากแทนการหักจากเงินเดือน

5. สมาชิกสมทบซ่ึงเป็นพนักงานราชการท่ีกู้สามัญไปแล้ว สามารถท่ีจะชำาระ
หน้ีบางส่วนหรือท้ังหมดได้หรือไม่

 เกี่ยวกับสมาชิกสมทบที่เป็น (พนักงานราชการ)
ตอบ สมาชิกสมทบสามารถชำาระหน้ีบางส่วนหรือชำาระหน้ีท้ังหมดก็ได้ และจะชำาระเม่ือใด 
ก็ได้ หากโอนโดยใช้ใบแจ้งการชำาระเงิน Payment ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอนหรือ
ชำาระเป็นเงินสดท่ีเคาน์เตอร์สหกรณ์ก็ได้

6. หากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบมีการชำาระหน้ีบางส่วน จำานวนเงินดอกเบ้ียจ่าย  
จะลดลงหรือไม่ และการผ่อนชำาระรายเดือนจะลดลงด้วยหรือไม่

ตอบ การชำาระหน้ีบางส่วนมีผลให้จำานวนเงินดอกเบ้ียจ่ายลดลงตามเงินต้นด้วย การ
ชำาระรายเดือนยังคงเท่าเดิม แต่จะเป็นการชำาระเงินต้นมากข้ึน  เน่ืองจากว่ายังเป็นสัญญา
เงินกู้เดิม หากสมาชิกต้องการจะชำาระหน้ีรายเดือนลดลง จะต้องปรับสัญญาเงินกู้ โดยการ
ทำาสัญญาเงินกู้ใหม่ และกู้เท่ากับหน้ีคงเหลือปัจจุบัน 

7. สมาชิกสมทบซ่ึงเป็นพนักงานราชการสามารถทำาประกันชีวิตให้คู่สมรส, 
บุตร, บิดา หรือมารดา ได้หรือไม่

ตอบ สมาชิกสมทบซ่ึงเป็นพนักงานราชการไม่สามารถทำาประกันชีวิตให้คู่สมรส, บุตร,  
บิดา หรือมารดาได้ สามารถทำาประกันชีวิตได้เฉพาะตนเองเท่าน้ัน

8. การกู้เงินสามัญตามตารางเงินเดือนของสมาชิกต้ังแต่วงเงิน 550,000 บาท 
-2,000,000 บาทพนักงานราชการสามารถใช้ตารางการกู้สามัญเหมือน
สมาชิกหรือไม่

ตอบ สมาชิกสมทบซ่ึงเป็นพนักงานราชการไม่สามารถใช้ตารางการกู้สามัญเหมือน
สมาชิกได้ สมาชิกสมทบสามารถกู้สามัญได้ดังน้ี

1) เงินเดือนไม่เกิน   10,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน  50,000 บาท ผ่อนชำาระ 48 งวด

2) เงินเดือน 10,001-12,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน  70,000 บาท ผ่อนชำาระ 60 งวด

3) เงินเดือน   12,001 บาท ข้ึนไป  กู้ได้ไม่เกิน  100,000 บาท ผ่อนชำาระ 72 งวด

9. หากสมาชิกท่ีทำา ATM สหกรณ์คู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร
กรุงไทย เม่ือมีการย่ืนกู้ และได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว เงินจะโอนเข้าบัญชีใด

ตอบ เงินกู้และเงินสวัสดิการทุกประเภทของสหกรณ์ จะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สิน
มัธยัสถ์ของสมาชิก สหกรณ์ไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สมาชิกสามารถทำารายการถอน 
ได้จากบัตร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์ หรือบัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย ท่ีสมาชิกมีอยู่

❤ แม้สิน้สุดการประชมุใหญ่ไปแล้ว แต่สมาชกิสามารถส่งความคดิเหน็ 
ผ่านผู้แทนสมาชิก หรือโดยตรงที่สหกรณ์ได้ตลอดเวลาที่ตู ้ป.ณ. 169 ปทจ.
จตุจักร กทม.10900

สายสัมพันธ์สหกรณ์
เมื่อความรักเดินทางมาหา ผู้ที่กำาลังมีความรัก ก็ย่อมอมยิ้มได้ทั้งวัน 

ไม่ว่าจะเป็นรักของพ่อแม่พี่น้อง และคนรัก ต่างก็นำาพาซึ่งความรู้สึกดีๆ มาให้
กันได้ทั้งนั้น

❤ ต้องขอแสดงความเสียใจ และเป็นห่วงเพื่อนผู้แทนสมาชิกจาก
จังหวัดลำาปางจำานวน 7 ท่าน ที่ประสบอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกควำ่า ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ขณะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555 

ทางสหกรณ์ ขอให้ทุกท่านหายไวๆนะครับ
❤ ขอบคุณผู้แทนสมาชิกทุกคน ที่เดินทางมาจาก

ทั่วประเทศ ทำาหน้าที่แบบหายห่วง เหนื่อยกัน 2 วันเต็ม   
แสดงข้อคิดเห็นเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เสียสละเวลา 
ที่ควรเป็นของครอบครัวมาน่ังประชุม เพื่องานส่วนรวม 
ช่วยกันพัฒนาสหกรณ์จนวินาทีสุดท้าย ก่อนกลับบ้าน 

ก็ว่าได้ ..
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ผลการดำาเนินงาน                                
รายการ   31  มกราคม  2555

จำานวนสมาชิก 13,201 

จำานวนสมาชิกสมทบ 9,602 

สินทรัพย์รวม 9,421,727,766.09

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 184,140,106.67 

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 20,051,825.78 

เงินลงทุนระยะสั้น 640,000,000.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 66,764,951.20 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 903,402.75 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,926,032,288.23 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 25,102,889.02 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 775,838,577.37 

เงินลงทุนระยะยาว 1,660,011,000.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17,555,011.74 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 94,793,490.55 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10,248,013.70 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 286,209.08 

หนี้สินรวม 5,586,045,521.63

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 770,500,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,662,713,711.54

เงินรับฝากออมทรัพย์ 416,882,822.62

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,646,900,498.69

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 448,179,105.23

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 116,504,515.49

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 32,431,755.26

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1,815,014.25

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,115,078,577.90

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 60,370,234.89

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,028,293,869.23

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 24,429,199.21

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 1,985,274.57

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 2,016,346.67

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22,178,475.52

หนี้สินไม่หมุนเวียน 13,558,410.00

ทุนของสหกรณ์ 3,815,586,277.08

ทุนเรือนหุ้น 3,196,459,090.00

ทุนสำารอง 311,162,136.00

ทุนสะสม 35,057,637.87

กำาไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 272,907,413.21

รายได้ 37,190,571.21

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 34,714,197.85

ผลตอบแทนจากการลงทุน 2,389,418.36

รายได้อื่น 86,955.00

ค่าใช้จ่าย 17,094,603.73

ดอกเบี้ยจ่าย 12,731,452.16

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 4,363,151.57

กำาไรสุทธิ   (ประมาณการ) 20,095,967.48

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 สิงหาคม 2554) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.30

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.30

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่3-12) 4.30

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.90

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) 6.00

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

:  รอน แรมทาง

ค�ำคม
ย้ิมน้อยๆ ในดวงใจ 

เมตตาไว้ โลกร่มเย็น

❤ เป็นกำาลังใจให้คณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ ชุดที่ 35 โดยมี 
นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล เป็นประธานกรรมการดำาเนินการ และก็ยินดีต้อนรับ
การกลับมาของคณะกรรมการไฟแรงที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้สหกรณ์เพื่อมวล
สมาชกิ อาท ินายสนทิ ศรสีรุะ นางเปรมพมิล พมิพ์พนัธุ ์นางศภุรัตน์ ชาญยทุธกลู   
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี นายสุภาพ คำาแฝง และกรรมการใหม่ถอดด้ามหมาด ๆ   
นายแปลก พิมลไทย นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์

❤ มิตรรักเพื่อนสหกรณ์ก็ยังคงแวะเวียนมาดูงานกันอย่างมิขาดสาย 
ล่าสุด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด ร่วม ๆ 14 ชีวิต เพียงท่าน
ย่างเท้าเข้ามา เราก็ปลื้มกันแล้ว 

❤ ประชุมใหญ่เสร็จ ก็ถึงคราวท่านสมาชิกทุกคนจะได้มีโอกาสใช้
เงินปันผล เป็นโบนัสของชีวิตสักที แหม!! ปีละหนก็เข้าใจกัน แต่อดเป็นห่วงกัน 
มิได้ ตามประสา คนประหยัด อย่างไรซะก็แบ่งสันปันส่วนกันให้ดีนะ ออมไว้ 
ส่วนหนึ่ง เก็บไว้เป็นกำาไรชีวิตส่วนหนึ่งนะคร๊าบ..

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

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ที่ปรึกษา นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล
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

มุมนี้มีร�งวัล

            

คำาถามฉบับนี้ถามว่า หากสมาชิกทำา ATM สหกรณ์คู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย เมื่อมีการยื่นกู้

และได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว เงินจะโอนเข้าบัญชีใด  ทราบคำาตอบแล้วส่งคำาตอบมาได้ที่ e-mail : forestcoop@gmail.com หรือ 

ตู้ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900  กรุณาเขียนชื่อ – ที่อยู่ให้ชัดเจน หมดเขต 30 มีนาคม 2555

 

เฉลยคำาถามประจำาฉบับที่ 136  ถามว่า ทุนสวัสดิการเพื่อบำาเหน็จสมาชิก ที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกในปี 2554 มีจำานวนทั้งสิ้นกี่ราย  

รวมเป็นเงินเท่าไหร่

ตอบ    280 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น     1,031,612.25   บาท

รายชื่อผู้โชคดีได้รับเสื้อค่ายสหกรณ์มีรายชื่อดังต่อไปนี้

● คุณกิตติมา ทัศนเมธิน

● คุณวีรพงษ์  คำามาก 

● คุณสัญชัย    อ้นเหน่ง

● คุณวินัย  สาใจ

● คุณจรวยพร  บุญเนียม

เฉลยคำาถามประจำาฉบับที่ 137  ถามว่า สหกรณ์ขยายเวลาทำาประกันชีวิตล่วงหน้าจนถึงวันที่เท่าไหร่  

ตอบ  สหกรณ์ขยายเวลาทำาประกันชีวิตล่วงหน้าถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

รายชื่อผู้โชคดีได้รับนาฬิกาเรือนไม้
★ คุณสมศักดิ์ โชติการ ★ คุณกวน ฦาชา ★ คุณธิติวัฒน์ เรืองศรี ★ คุณสมหวัง ทองล้อม ★ คุณนิรันดร์ สวัสดิ์รักษ์

ตอบถูก รับไปเลย นาฬิกาเก๋ ไม่ซ�้าใคร 5 เรือน


