
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับท่ี 151 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์กำาหนดให้มีการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำาปีในวันเสาร์ท่ี 2  

และอาทิตย์ที่  3 กุมภาพันธ์  2556 เ พ่ือพิจารณางบดุล จัดสรรกำาไรสุทธิ   

การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำาปี 2556 และสรรหาคณะกรรมการ

ดำาเนินการ ซึ่งก็จะเป็นบทบาทภาระหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกที่ท่านสมาชิกทั้งหลาย

ได้เลือกเข้ามาทำาหน้าที่เป็นสื่อกลาง และเป็นปากและเสียงแทนสมาชิก และสหกรณ์

จะจ่ายค่าที่พักแบบเหมาจ่ายให้กับผู้แทนสมาชิก ขอให้ท่านโปรดติดต่อจองโรงแรม

หรือที่พักล่วงหน้า เพราะหากไม่จองล่วงหน้าที่พักอาจจะเต็มได้

ของขวัญปีใหม ่     
แจกฟรี!! สั่งจองด่วน 
หมอนผ้านวม 2IN1บ้านสหกรณ์
แด่สมาชิก/สมาชิกสมทบ*ทุกท่าน  
ส่วนกลางรับที่สหกรณ์ต้ังแต่วันที่ 12 ธ.ค.55-25 ม.ค.56 
ต่างจังหวัดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งจองหมอนผ้านวม 
บ้านสหกรณ์ที่ www.025798899.com วิธีการขอรับ 

หมอนผ้านวม 2in1 บ้านสหกรณ์  

*สมาชิกสมทบที่สมัครภายในวันที่ 28 ก.ย.55
 (เลขที่สมาชิก 500001 – 512549)               

อ่านต่อที่หน้า 3

      

บริการฝาก - ถอน
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการที่สะดวก
และรวดเร็วในการทำาธุรกรรมการเงิน

                                     อ่านต่อหน้า 2

ปรับลดดอกเบ้ีย
เงินกู้ - เงินฝาก
เร่ิม 1 ม.ค.2556
สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุ ง เทพมหานครพื้นที่  2 
เตือนให้ระวั งกลุ่มบุคคล 
ใช้ช่ือแฝง “สหกรณ์ออมทรัพย์
ธ น ธ ร ร ม ไ ท ย  จำ า กั ด ”  

เปิดรับสมาชิกในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ ตรวจสอบแล้วไม่ได้ 
รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

	  

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

2556 วันท่ี 2-3 ก.พ.2556
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การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
- เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.50 ต่อปี
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.75 ต่อปี (จำานวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ทุกวันสิ้นเดือน)
- เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ร้อยละ 4.25 ต่อปี
- เงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ ร้อยละ 3.50 ต่อปี
- เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ร้อยละ 4.25 ต่อปี

การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
1.  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทฉุกเฉิน – สามัญ
1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.35  ต่อปี
1.2 เงินกู้สามัญ 
  1) เงินกู้สามัญทั่วไป ร้อยละ 6.35 ต่อปี
  2) เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ร้อยละ 4.15 ต่อปี
  3) เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ ร้อยละ 4.15 ต่อปี
  4) เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 4.35 ต่อปี
  5) เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ ร้อยละ 4.75 ต่อปี
  6) เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 4.35 ต่อปี
  7) เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 4.35 ต่อปี
  8) เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 4.35 ต่อปี
  9) เงนิกูส้ามญัเพือ่ซือ้คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ร้อยละ 4.35 ต่อปี
  10) เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว ร้อยละ 6.35 ต่อปี 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
2.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

  ประเภท 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี ระยะ
เวลา 2 ปี สำาหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศ สหกรณ์  
โดยอัตราประกาศปัจจุบันร ้อยละ 6.00 ต่อปี จะต้องผ่อนชำาระไม่เกิน 
จำานวนเงินงวดผ่อนชำาระตามปกติภายในระยะเวลา 5 ปีแรก และหากไถ่ถอน
จำานองก่อนกำาหนดภายในระยะเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่ทำานิติกรรมต้องชำาระ
ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ

  ประเภท 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี ระยะ
เวลา 2 ปี  สำาหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศสหกรณ์  
โดยอัตราประกาศปัจจุบันร้อยละ 6.00 ต่อปี จะต้องผ่อนชำาระไม่เกินจำานวน
เงินงวดผ่อนชำาระตามปกติภายในระยะเวลา 3 ปีแรก  และหากไถ่ถอนจำานอง
ก่อนกำาหนดภายในระยะเวลา 3 ปีแรก นับแต่วันที่ทำานิติกรรม ต้องชำาระ 
ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ 

  ประเภท 3 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี สามารถชำาระ
เงินกู้เกินกว่าจำานวนเงินงวดผ่อนชำาระตามปกติได้ตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ 
และไถ่ถอนจำานองก่อนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
2.2 เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน ร้อยละ 6.35 ต่อปี
2.3 เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากของสมาชิกท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลัก
ประกันร้อยละ 5.25 ต่อปี
2.4  เงนิกูพ้เิศษเพือ่ประกอบกจิการประเภทอาคารธรุกจิ ร้อยละ 6.25 ต่อปี

  ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป สำาหรับอัตรา
ดอกเบี้ยที่ไม่ได้ประกาศไว้ในประกาศนี้ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามเดิม

ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ – เงินฝาก
เริ่ม 1 มกราคม 2556
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก และเพื่อให้สอดคล้อง 
กับตลาดการเงินท่ีมีการปรับอัตราดอกเบ้ียมาต้ังแต่ปี 2554
สหกรณ์จึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินฝาก ดังนี้

เรื่องจากปก

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั

เรือ่ง    การให้บรกิารฝากเงนิและการถอนเงนิบญัชเีงนิฝากสหกรณ์
-------------------------

ด้วยคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั ชดุที ่35 ได้มกีาร 
ประชมุครัง้ที ่11 เมือ่วันที ่26 ตุลาคม 2555 มีมตกิำาหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  
จำากดั ว่าด้วยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิ พ.ศ.2555 ดงันัน้ เพือ่ให้การดำาเนนิงานเก่ียวกับ 
การฝากเงินและการถอนเงินบัญชีเงินฝากของสมาชิกเป็นไปตามในระเบียบ และเพ่ือให ้
เกิดความสะดวกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการของสหกรณ์ จึงให้ยกเลิกประกาศการให้บริการ 
ฝากเงินและการถอนเงนิบญัชเีงนิฝากสหกรณ์ ฉบบัลงวนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2555  และ 
ได้มปีระกาศการให้บรกิารฝากเงนิและการถอนเงนิบญัชเีงนิฝากสหกรณ์ใหม่ ดงันี้

1. การฝากเงนิ
 1.1  การฝากด้วยเงนิสด จำานวนเงนิฝากต้องไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อครัง้
 1.2  การฝากด้วยเชค็ รบัฝากเชค็ทกุธนาคาร ยกเว้นเชค็ธนาคารแห่งประเทศไทย

และเชค็ทีส่ัง่จ่ายชือ่บุคคลประทบัตรา A/C PAYEE ONLY  จำานวนเงนิต้องไม่น้อยกว่า 1,000  
บาท โดยจะนำาฝากเข้าบัญชีและบันทึกรายการให้ในวันทำาการถัดไป หลังจากธนาคาร 
ได้บนัทกึเงนิฝากเข้าบัญชใีห้สหกรณ์เรยีบร้อยแล้ว

 1.3 การฝากเงินผ่านธนาคาร สามารถฝากเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 
(มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำาหนด ทั้งนี้ 
จำานวนเงนิฝากต้องไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อครัง้

2. การถอนเงนิ
 2.1 กรณีถอนเงินด้วยตนเอง ผู้มีอำานาจถอนเงินจะต้องยื่นใบถอนเงินด้วยตนเอง

โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กับสหกรณ์พร้อมกับสมุดคู่ฝากและกรอกรายละเอียด
ของบัตรประจำาตัวที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรเอทีเอ็มของสหกรณ์ ในใบถอนเงิน และ
แสดงบตัรดงักล่าว

 2.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำาเนินการแทน เจ้าของบัญชีต้องลงลายมือชื่อใน 
ใบมอบฉนัทะ (ด้านหลงัใบถอนเงนิ) และแสดงบตัรประจำาตวัผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะด้วย

 2.3 การถอนเงนิตามข้อ 2.1 และ 2.2 มีหลกัเกณฑ์ ดงันี้
  2.3.1 กรณีถอนเงนิสดจะถอนได้ไม่เกนิวนัละ 1,000,000 บาทต่อหนึง่บญัชี
  2.3.2 กรณีถอนเงินเกิน 1,000,000 บาท สหกรณ์จะจ่ายเป็นเช็คในนาม

เจ้าของบญัชเีท่าน้ัน  ทัง้น้ี สหกรณ์เป็นผูจ่้ายค่าธรรมเนยีมเชค็   
  2.3.3 กรณีถอนเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท และผูถ้อนร้องขอให้สหกรณ์จ่าย

เป็นเชค็ ผูถ้อนต้องเป็นผูจ่้ายค่าธรรมเนยีมเชค็ ฉบบัละ 25 บาท

3. กำาหนดเวลาการให้บรกิาร
 3.1 การฝากเงนิสด   เวลา 08.30 น. ถงึเวลา  15.30 น.
 3.2 การฝากด้วยเชค็  เวลา 08.30 น. ถงึเวลา  12.00 น. 
      กรณนีำาเชค็มาฝากหลงัเวลา 12.00 น. 
      สหกรณ์จะบนัทกึบญัชใีห้ในวนัทำาการถดัไป
 3.3  การถอนเงนิสด  เวลา 08.30 น. ถงึเวลา  15.30 น.
 3.4  การถอนเงนิทีส่ัง่จ่ายเป็นเชค็ เวลา 08.30 น. ถงึเวลา  15.30 น.
      โดยสหกรณ์จะดำาเนนิการให้ภายในเวลา  
      1 ชัว่โมง 30 นาท ีเว้นแต่มีเหตจุำาเป็น 

         ทัง้น้ี ให้มผีลตัง้แต่วันที ่ 1  พฤศจกิายน พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป 

      ประกาศ ณ วนัที ่ 29 ตลุาคม พ.ศ. 2555

                                       ลงนาม      จงเจรญิ  กจิสำาราญกลุ
            (นายจงเจรญิ  กจิสำาราญกลุ)
    ประธานกรรมการดำาเนนิการ
    สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
เปิดให้บรกิารฝาก – ถอน ต้ังแต่เวลา 08.30 น – 15.30 น.
เพือ่ให้สมาชกิได้รับบริการท่ีสะดวกและรวดเรว็ในการทำาธรุกรรมการเงิน ตามประกาศดงัต่อไปนี้
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เรื่องจากปก

วิธีการขอรับหมอนผ้านวม
2 IN 1 บ้านสหกรณ์

เผลอแป๊บเดียวก็จะถึงเวลานับถอยหลังบอกลาปี 2555 กันแล้ว 
เดือนแห่งการรอคอยของใครหลายคนก็เวียนมาถึง เข้าสู่เทศกาลเฉลิม
ฉลองต้อนรับศักราชใหม่ ถือเป็นเดือนแห่งความสุข เพราะมีทั้งเทศกาล 
ครสิต์มาส และงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ แต่ละสถานทีก่มี็การจดังาน 
ต้อนรับเทศกาลกันอย่างคึกคัก  และเนื่องในเทศกาลแห่งความสุขนี้  
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ขอมอบของขวัญเพื่อตอบแทน
มวลสมาชิกที่อยู่คู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้มาโดยตลอด 

สำาหรับผู ้ ท่ีมีโปรแกรมจะไปท่องเที่ยวก็ขอให้เดินทางโดย
สวัสดิภาพและขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย  
จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให  ้
สมดั่งปรารถนาคะ

วิธีการขอรับหมอนผ้านวม
สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถขอรับหมอนผ้านวมได้ 2 วิธี 

ดังนี้
❤ รับด้วยตัวเองที่สหกรณ์ ไม่ต้องกรอกเอกสารการจอง  

โดยขอรับหมอนผ้านวม 2 IN 1 บ้านสหกรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 
2555 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 โดยแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือ 
บัตรข้าราชการ

❤ รบัเป็นกลุม่ผ่านตวัแทน หรอืผู้แทนสมาชกิ โดยลงลายมอืชือ่
ในแบบฟอร์มใบสั่งจองหมอนผ้านวม 2 IN 1 บ้านสหกรณ์ ซึ่งตัวแทนหรือ 
ผู้แทนสมาชิก ขอรับหมอนผ้านวม 2 IN 1 บ้านสหกรณ์ ได้ 2 วิธีดังนี้

ตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิกมารับด้วยตนเองท่ีสหกรณ์ โดย
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม หมอนผ้านวม 2 IN 1 
บ้านสหกรณ์ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (รวมรายชื่อตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิกที่
ขอรับด้วย) ซึ่งขอให้สหกรณ์จัดเตรียมหมอนผ้านวม 2 IN 1 บ้านสหกรณ์
ไว้ให้ และจะต้องกำาหนดวัน เวลาที่จะมารับด้วยตนเองที่สหกรณ์

ขอให้สหกรณ์จัดส่งหมอนผ้านวม 2 IN 1 บ้านสหกรณ์  
ไปยงัสถานขีนส่งของจงัหวดัต่าง ๆ ให้แก่ตวัแทนหรอืผูแ้ทนสมาชกิ  
โดยสมาชกิหรอืสมาชิกสมทบ ลงลายมอืชือ่ในแบบฟอร์มใบจองหมอนผ้านวม  
2 IN 1 บ้านสหกรณ์ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (รวมรายชื่อตัวแทนหรือผู้แทน
สมาชิกที่ขอรับด้วย) ซึ่งตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิกจะต้องกำาหนดสถานี
ขนส่งที่จะรับของ โดยเขียนชื่อ สกุล ที่อยู ่ผู ้รับของ เบอร์มือถือ และ
โทรศัพท์สำานักงานให้ชัดเจนเพื่อสหกรณ์จะได้ประสานงานในการนัด
หมายวันเวลาและสถานที่รับของ ต่อไป

สามารถดาวน์โหลดใบสัง่จองหมอนผ้านวม 2 IN 1 บ้านสหกรณ์ 
ได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

พิธลีงนามบันทึกข้อตกลงด้านการเงนิ 

ภาคสีหกรณ์บางเขน 
ณ ห้องพนัธมุดษิยมณฑล ชัน้ 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี 
     
   

   
 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2555 ภาคีสหกรณ์บางเขน 11 สหกรณ์
ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 
จำากัด  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
พัฒนาท่ีดิน จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่ง
ทางบก จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวันเอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำากัด และ
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำากัด  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการเงิน ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์โดยท้ัง 11 สหกรณ์ ที่มี
ความพร้อมเปิดบัญชีเงินฝากระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์ละ 10,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของแต่ละสหกรณ์ กรณีท่ีสหกรณ์ใดมีความ
จำาเป็นต้องขอให้นำาเงินไปฝาก เพื่อปรับสภาพคล่องทางการเงิน ไม่เกิน 
30 ล้านบาทต่อ 1 สหกรณ์ ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 
ออมทรัพย์พิเศษ บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี และอาจให้เงินกู้ยืมแก่ภาคี
สหกรณ์บางเขนได้ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู ้ยืมของ
แต่ละสหกรณ์
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จากการที่ได้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในวันที่ 9 ตุลาคม 2555   
ขณะนี้แต่ละสังกัดกลุ่มก็ได้ทราบแล้วว่าใครเป็นผู้แทนสมาชิกของท่าน 
ที่จะเข้ามาทำาหน้าที่เป็นสื่อกลางร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก ดังนั้นผู้แทนสมาชิกจึงมีความ
สำาคัญยิ่ง และควรมีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้แทน
สมาชิก เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 

สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

(1) มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการ
(2) เป็นคณะทำางานหรือคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการ

ดำาเนินการแต่งตั้ง เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของสหกรณ์
(3) มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสหกรณ์และ

มีอำานาจหน้าที่ตามอำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
 1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และ

ออกจากสหกรณ์ และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
 2) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็น

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
 3) พิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการดำาเนินการ 

ทั้งคณะ หรือบางคน และผู้ตรวจสอบกิจการ
 4) รับทราบรายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินงานของ

สหกรณ์ของคณะกรรมการดำาเนินการ และรายงานของผู ้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์

 5) พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ์
 6) พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีของสหกรณ์
 7) พิจารณากำาหนดบำาเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบัติ

งานของผู้ตรวจสอบกิจการและกำาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของ 
ผู้สอบบัญชี

 8) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้ง

 9) พิจารณากำาหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ ์อาจกู ้ยืมหรือ 
คำ้าประกัน

 10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำาปีของ
สหกรณ์

 11) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
 12) พิจารณาระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ

ดำาเนินการ
 13) รับทราบเรื่องการดำาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ  ์

แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ หรือองค์การอื่นที่สหกรณ์นี้ 
เป็นสมาชิก และหรือถือหุ้นอยู่

 14) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือ 
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

 15) พิจารณากำาหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะนำาให้
คณะกรรมการดำาเนินการนำาไปพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 

(4) ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และดำาเนินกิจกรรม
กลุ่ม ตามข้อ 21 

(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือ
คณะกรรมการดำาเนินการ

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
(7) รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

อย่าลืมจองที่พักก่อนวันประชุมใหญ่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ที่จะ
ถึงนี้ เพราะเมื่อถึงเวลาที่พักอาจจะเต็มโดยไม่ได้คาดหมายนะจ๊ะ

รายชื่อที่พักใกล้เคียงสหกรณ์
KU HOME Kasetsart    :   0-2579-0010-5                    
โรงแรมมารวย การ์เด้น     :   0-2561-0510-47
พหลโยธิน พาร์ค เพลส     :   0-2942-7630-8

ทุนการศึกษาจากสหกรณ์
สู่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ 
         

ทุก ๆ ปี นอกจากสอ.ปม. จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก

แล้ว ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนในชุมชนรอบข้าง และ

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ โดยในปีนี้สหกรณ์สนับสนุนทุนการศึกษา  

ให้กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ จำานวน ๒๒,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตาม

หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ คือความเอื้ออาทรต่อชุมชน 

สทิธแิละหน้าทีผู่แ้ทนสมาชิก ส�ำคัญไฉน ?????



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2555 เลขทะเบียนสหกรณ์ 

ที่ 1020000925544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ระบบงานคอมพิวเตอร์สำาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีความประสงค ์

จะขยายงานหรือพัฒนากิจการที่ต้องใช้ไอที แต่ไม่สามารถกระทำาได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

1. ขาดแคลนบุคลากรด้านไอที. ของสหกรณ์ 

2. สหกรณ์ฯ จำานวนมาก ฝากความหวังและความมั่นคงด้าน ไอที. ไว้กับบริษัท ไอที.ขนาดเล็ก 

3. การพัฒนาระบบงานด้าน ไอที. ในทุกสหกรณ์ฯ  ล่าช้า ค่าใช้จ่ายสูง และต่างคนต่างทำา

4. การดูแลระบบงานด้าน ไอที. ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

5. หากสหกรณ์ฯ ต้องการเชื่อมต่อระบบงาน ไอที. กับองค์กรอื่นๆ เช่น ธนาคารก็จะเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินกำาลังของสหกรณ์ฯ ขนาดเล็ก

6. ขาดความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลของสหกรณ์ฯ ในทุกๆ เรื่องที่มีการทำางานผ่านระบบงาน ไอที. หากจะทำาให้ได้มาตรฐาน 

ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด มีสมาชิกทั้งสิ้น จำานวน 9 สหกรณ์ ดังนี้ 

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำากัด

4.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำากัด

5.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด 

6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด

7.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำากัด

8.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

9.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 เมื่อวันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 2  

ดังมีรายนามต่อไปนี้

1.  นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์   ประธานกรรมการ

2.  นายบัณฑิต  ตันศิริ   รองประธานกรรมการ 

3.  นายไพชนสิฎฐ์ โหละสุต   กรรมการและเหรัญญิก

4.  ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร   กรรมการ

5.  นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล                   กรรมการ

6.  พันตำารวจเอกบุญชัย ฤาชัยสา               กรรมการ

7.  นางสุพัตรา  เปาอินทร์                       กรรมการ

8.  รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา                   กรรมการ

9.  นายอดิศร แก้วบูชา                           กรรมการและเลขานุการ

              

กลางปีหน้า!! เตรยีมพบกบัโฉมใหม่ของระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์และระบบการให้บริการสมาชกิ ท่ีสะดวก รวดเรว็ จากชมุนมุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด  และอย่าลืมเข้าร่วมสัมมนาวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด เรื่อง “พลิกโฉมไอทีสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย”

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด

วันอังคำรที่ 13 พฤศจิกำยน 2555 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อำคำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด
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มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หลายท่านยังมีคำาถามเรื่องการใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย ถ้ายังไม่เคยขอใช้บริการบัตร 
ATM สหกรณ์ – กรุงไทย จะทำาได้หรือไม่ ทำาอย่างไร และวิธีการใช้บริการบัตร ATM ใช้อย่างไร ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 
มีคำาตอบให้ค่ะ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ บัตร ATM สหกรณ์ - กรุงไทย
◆ สำาหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและบัตรATM ของธนาคารกรุงไทย จะต้องเปิดบัญชี 
และทำาบัตรATM ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้าน

◆ สำาหรับผู้ท่ีมีบัญชีและบัตรATM ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถใช้บัญช ี
และบัตร ATM เดิมได้ โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

วิธีการส่งค�าขอใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ - กรุงไทย
1. กรอกแบบฟอร์มคำาขอใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย 
2. แนบสำาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี
3. แนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. ส่งเอกสารมายังสหกรณ์ และรอการอนุมัติใช้บัตรภายใน 3 วันทำาการ โดย
สหกรณ์จะส่ง SMS แจ้งการอนุมัติใช้บัตรไปยังโทรศัพท์มือถือของสมาชิก

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย
เพื่อฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์

มุมนี้มีคําตอบ 
              โดย...ฝายสมาชิกสัมพันธ 
 
  หลายทานยังมีคําถามเรื่องการใชบริการบัตร ATM สหกรณ – กรุงไทย 

ถายังไมเคยขอใชบริการบัตร ATM สหกรณ – กรุงไทย จะทําไดหรือไม ทําอยางไร และวิธีการใชบริการบัตร 

ATM ใชอยางไร ฝายสมาชิกสัมพันธมีคําตอบใหคะ 
 

โอน – ถอน – ฝาก งายๆ ดวยบัตร ATM สหกรณ – กรุงไทย 
 

ขั้นตอนการสมัครใชบริการ บัตร ATM สหกรณ - กรุงไทย 

§ สําหรับผูที่ไมมีบัญชีและบัตรATM ของธนาคารกรุงไทย จะตองเปดบัญชีและทําบัตรATM 

ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกลบาน 

§ สําหรับผูที่มีบัญชีและบัตรATM ของธนาคารกรุงไทยแลว สามารถใชบัญชีและบัตร ATM เดิมได 

โดยไมตองเปดบัญชีใหม 

 

วิธีการสงคําขอใชบริการบัตร ATM สหกรณ - กรุงไทย 

1. กรอกแบบฟอรมคําขอใชบริการบัตร ATM สหกรณ – กรุงไทย  

2. แนบสําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหนาแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี 

3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจาหนาที่ของรัฐ 

4. สงเอกสารมายังสหกรณ และรอการอนุมัติใชบัตรภายใน 3 วันทําการ โดยสหกรณจะสง SMS 

แจงการอนุมัติใชบัตรไปยังโทรศัพทมือถือของสมาชิก 

 

เงื่อนไขการใชบริการ มีดังนี้  

1.     สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถของสหกรณไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย 

ไดสูงสุดวันละ 200,000 บาท 

2.     สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยของธนาคารกรุงไทย 

ฝากเขามายังบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถของสหกรณ ไดสูงสุดวันละ 200,000 บาท 

3.     คาธรรมเนียมในการทํารายการโอนเงิน ครั้งละ 8 บาท ทั่วประเทศ โดยสมาชิกเปนผูเสียคาใชจายเอง 

4.     สมาชิกเปนผูเสียคาธรรมเนียมในการรักษาบัตร ATM รายปเอง 

       5.     วงเงินการถอนผานบัตร ATM ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร ATM ที่สมาชิกเลือกทํา ดังนี้ 

  

 

 

     6.     การถอนหนาเคานเตอรธนาคารกรุงไทยสามารถถอนไดตามวงเงินที่มีในบัญชี 

(ตามเงื่อนไขของธนาคาร) 

 

บัตรคลาสสิค 
ถอนไดไมเกิน 50,000 บาท                      

บัตรทอง 
ถอนไมเกิน 150,000 บาท 
 

    

หมายเหตุ   เมื่อเสร็จขั้นตอนในการโอนเงินแล้ว ตู้จะแจ้งว่า “รายการของท่านเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว” หมายถึง ท่านได้ทำารายการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์มายัง 
บญัช ีธ.กรงุไทยเรยีบร้อยแล้ว ซึง่ท่านจะไม่ได้รบัเงนิสดจากตู ้ATM ทนัท ีหลงัจากนัน้ 
ให้ท่านทำาการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทยอีกครั้งหนึ่ง

เงื่อนไขการใช้บริการ มีดังนี้ 
1. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีของ
ธนาคารกรุงไทย ได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท
2. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ฝากเข้ามายังบัญชี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ ได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมในการทำารายการโอนเงิน ครั้งละ 8 บาท ท่ัวประเทศ โดย
สมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
4. สมาชิกเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการรักษาบัตร ATM รายปีเอง
5. วงเงินการถอนผ่านบัตร ATM ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ATM ที่สมาชิก
เลือกทำา ดังนี้
 

6. การถอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยสามารถถอนได้ตามวงเงินที่มี 
ในบัญชี (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชอีอมทรัพยสินมัธยัสถของสหกรณไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  เมื่อเสร็จขั้นตอนในการโอนเงินแลว ตูจะแจงวา “รายการของทานเสร็จสมบูรณแลว” หมายถึง 

ทานไดทํารายการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถมายังบัญชี ธ.กรุงไทยเรียบรอยแลว 

ซึ่งทานจะไมไดรับเงินสดจากตู ATM ทันที หลังจากนั้นใหทานทําการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย 

ธ.กรุงไทยอีกครั้งหนึ่ง 
 
 

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

5. เลือก “รับเงินฝาก” 6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

7. รอระบบโอนเงิน 8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน 

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์
ไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อฝากเขามายังบัญชีสหกรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อทํารายการโอน - ฝาก 

เรียบรอยแลวทานสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถไดทันที 
เพียงเทานี้ทานก็สามารถใชบริการบัตร ATM สหกรณ – กรุงไทย ไมวาจะเปนการโอน – ถอน – ฝาก 

ก็สามารถทําไดอยางงายดาย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ไมยุงยากอยางที่คิดนะคะ  

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

7. รอระบบโอนเงิน 

5. เลือก “ฝากเงินฝาก” 

 

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน และรับสลิป 

 

เม่ือทำารายการโอน - ฝาก เรียบร้อยแล้วท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ได้ทันที

เพียงเท่าน้ีท่านก็สามารถใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย ไม่ว่าจะ
เป็นการโอน – ถอน – ฝาก ก็สามารถทำาได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น  
ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะ 

โอน – ถอน – ฝาก ง่ายๆ ด้วยบัตร ATM สหกรณ์ – กรงุไทย
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รายการ  31 ตุลาคม 2555  30 กันยายน 2555

จำานวนสมาชิก 13,213  13,188 

จำานวนสมาชิกสมทบ 11,543  11,427 

สินทรัพย์รวม 9,869,422,663.18 9,629,159,175.61

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 229,503,690.15 259,555,564.49 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 230,071,917.49 230,061,917.49 

เงินลงทุนระยะส้ัน 0.00 0.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 68,376,896.26 67,641,483.01 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 2,301,769.75 2,133,819.25 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,934,898,653.16 5,930,058,811.44 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 30,217,757.22 30,805,187.30 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 787,517,472.34 780,823,043.07 

เงินลงทุนระยะยาว 2,478,803,855.50 2,218,803,855.50 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,673,919.53 16,017,231.59 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 91,112,464.24 91,528,715.12 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 748,958.46 1,534,238.27 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 195,309.08 195,309.08 

หน้ีสินรวม 5,790,539,658.31 5,612,581,327.69

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 500,000,000.00 410,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,933,856,555.42 3,870,990,338.07

เงินรับฝากออมทรัพย์ 414,853,384.98 408,838,017.84 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,846,939,473.71 2,806,267,796.47 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 518,750,670.70 493,298,659.99 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 112,192,213.45 122,299,520.92 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 39,192,425.68 38,357,955.95 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,928,386.90 1,928,386.90 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,326,682,738.31 1,307,782,784.31

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 77,447,355.78 76,128,143.68 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,214,278,530.46 1,197,556,638.56 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 32,014,076.71 31,285,926.71 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 2,942,775.36 2,812,075.36 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 3,778,367.68 884,835.77 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,088,496.90 10,789,869.54 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,133,500.00 12,133,500.00 

ทุนของสหกรณ์ 3,839,995,136.76 3,817,758,095.79

ทุนเรือนหุ้น 3,450,680,420.00 3,425,590,900.00 

ทุนสำารอง 338,512,212.07 338,512,212.07 

ทุนสะสม 50,802,504.69 53,654,983.72 

รายได้ 446,027,816.56 388,337,529.36

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 364,997,064.46 327,357,918.31 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 80,315,763.81 57,439,436.31 

รายได้อ่ืน 714,988.29 3,540,174.74 

ค่าใช้จ่าย 207,139,948.45 189,517,777.23

ดอกเบ้ียจ่าย 164,891,121.48 151,138,481.00 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 42,248,826.97 38,379,296.23 

กำาไรสุทธิ 238,887,868.11 198,819,752.13

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 เมษายน 2555) 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

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.50

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

ผลการด�าเนินงาน อัตราดอกเบี้ย

     
ค�ำคมคำรมเด็ด              

โดย  :  ฐิตินำถ ณ พัทลุง 

ถ้าคืนนี้มีโจรเอาปืนมาจ่อหัวคุณ แล้วขู่ว่า 

‘You money or your life’.... 
จะเลือกเงินหรือชีวิต คุณจะลังเล ขอต่อรองกับโจรว่า 
ขอคิดดูก่อนหรือขอเอาเงินก่อน แล้วค่อยว่ากันเรื่อง
ชีวิตหรือเปล่า ค�าตอบคือ คงไม่ ใครๆ ก็ต้องเลือก

ชีวิตก่อนเงินแน่นอน แต่น่าแปลก เวลาที่เราไม่มีปืนจ่อ
อยู่ที่หัว เราเคยหยุดถามตัวเองหรือเปล่า ว่าวันนี้เราให้

ความส�าคัญกับอะไรที่สุดในชีวิต ?  



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

บทบรรณาธิการ

เดอืนส่งท้ายปีเก่า...เข้าปีใหม่อย่างนี ้ เป็นวาระทีผู่ค้นจำานวนมาก
ใช้เป็นเทศกาลแห่งการให้ โดยการมอบของขวัญปีใหม่แด่บุคคล 
สำาคญั บคุคลทีเ่ป็นทีร่กั เพือ่นสนทิ พี ่น้อง ลกู หลาน สหกรณ์จงึขอมอบ 
ของขวัญปีใหม่ หมอนผ้านวม 2 In 1 “บ้านสหกรณ์” แด่สมาชิก   
สมาชิกสมทบ เพราะสหกรณ์ตระหนักเสมอว่าสมาชิกทุกท่าน 
คอืคนใน “ครอบครวัสหกรณ์” 

ปีใหม่นี้ ถือเป็นฤกษ์งามยามดี ที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่  ละทิ้งสิ่ง
เก่า ๆ ทีไ่ม่ด ีสหกรณ์จงึได้เริม่ปฏบิตักิาร  5 ส. อย่างจรงิจงั  เพือ่ให้เกดิ
สภาพการทำางานทีด่ ีปลอดภยั มีระเบยีบเรยีบร้อยนำาไปสู่การปฏบิตังิาน
เพือ่ให้บรกิารสมาชกิทีด่ขีึน้ด้วย  โดยการจดัทำา 5 ส. จะเกดิผลสัมฤทธ์ิได้
ต้องใช้ความร่วมมอื ร่วมแรง ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที ่และสมาชกิ
ทกุท่านทีเ่ข้ามาใช้บรกิารสำานกังานสหกรณ์ ช่วยกนัดูแลรกัษาและปฏบิตัิ
ตามกฎ ระเบยีบ เพือ่ให้บ้านสหกรณ์ของเราทกุคนเป็นศนูย์รวมของมวล
สมาชกิตลอดไป                                                                              

หลังทำา 5 สก่อนทำา 5 ส

แล้วก็ถึงเวลาที่บุตรหลานสมาชิก รอคอย กิจกรรมดี ๆ  
ท่ีสร้างมิตรภาพ ความประทับใจ รอยยิ้มได้เสมอ ค่ายเยาวชนสหกรณ์  
ปี 2556 จะจดัขึน้ที ่นำา้ตกเอราวณั จ.กาญจนบรุ ีและค่ายครอบครัวสหกรณ์ 
สัมพันธ์ จัดท่ี หาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปีนี้บอกกล่าวกันล่วงหน้า 
เพือ่ให้บตุรสมาชกิได้ทราบกนั ส่วนวนัทีท่ีแ่น่นอนจะแจ้งให้ทราบอกีทคีรบั

ใกล้เข้ามาทุกขณะ วันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  วันท่ี 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2556   
ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 4  สำานกังานสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั ขอเชญิ 
ผูแ้ทนสมาชกิทุกท่านเข้าร่วมประชมุ เพือ่ร่วมรบัทราบผลการดำาเนนิงาน 
และร่วมกำาหนดทศิทางการดำาเนนิงานของสหกรณ์เพือ่ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดแก่มวลสมาชิกทุกคน ท่ีสมาชิกทุกท่านจะได้รับและนำาพาให้
สหกรณ์ก้าวสูส่หกรณ์ชัน้นำาของประเทศ ต่อไป 

สำาหรบัเงนิออมทีส่มาชกิต่างรอคอยกนั หรอืทีเ่รารูจ้กักนัดว่ีา 
เงนิปันผลเฉลีย่คนื กจ็ะได้รับหลงัจากปิดการประชมุใหญ่สามญัประจำาปี 
2556 วนัอาทิตย์ท่ี 3 ก.พ.2556 

  

สวัสดีเดือนส่งท้ายปีเก่า...เข้าสู่ปีใหม่ ๒๕๕๖


