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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556  สมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ที่ เป ิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ หรือออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 200 คนแรก 
จะได้รับเสื้อคนละ 1 ตัว และตั้งแต่ ล�าดับ 201 
เป็นต้นไป จะได้รับของที่ระลึกจากสหกรณ์ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ส่งเสริม
ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบได้เข้าใจและเห็นถึง 
ความส�าคัญของการออมเงิน จึงจัดโครงการ 
ออมทรัพย์เพื่ออนาคตที่มั่นคง                          

● ส�าหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยังไม่ได้
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์
ชีวิตพอเพียง

● เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจ�านวน
เงินฝากในการเปิดบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 2,000 
บาท และถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง 

                                   อ่านต่อหน้า 9

โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ โชติบาล  
รองอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื และ
นายธรีภัทร ประยรูสทิธ ิรองอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเป็นประธานเปิดงานในพิธี   
ซ่ึงบัตร ATM Click CO-OP Card ของสหกรณ์ออมทรพัย์ 
กรมป่าไม้ จ�ากดั ซึง่เป็นบตัร ATM ทีส่หกรณ์เข้าร่วม
โครงการเครือข่ายของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยไอซีที จ�ากัด โดยสามารถถอนเงินจากตู้ ATM 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และตู้ ATM 
ธนาคารออมสนิท่ัวประเทศ                        อ่านต่อหน้า 11                      

    

สหกรณ์ก�าหนดให้มีการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ในวันเสาร์ท่ี 8 และ
อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณางบดุล จัดสรรก�าไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน
และงบประมาณประจ�าปี 2557 และสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ ซึ่งก็จะเป็นบทบาท
ภาระหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก ที่ท่านสมาชิกทั้งหลายได้เลือกเข้ามาท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง 
เป็นปากและเสียงแทนสมาชิก และสหกรณ์จะจ่ายค่าที่พักแบบเหมาจ่ายให้กับผู้แทน
สมาชิก ขอให้ท่านโปรดติดต่อจองโรงแรมหรือที่พักล่วงหน้า จะได้สะดวกในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญประจ�าปี                                                          อ่านก�าหนดการได้ที่หน้า  4

วันท่ี 31 ธ.ค.56 ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น.
เพื่อปิดบัญชีและเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

วันที่ 31 ธ.ค. 56  สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ป่าไม้ จ�ากัด จะปิดให้บริการ “สหกรณ์ ATM และ
เงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ” เป็นการชั่วคราว สมาชิกที่ใช้ 
บริการถอนเงินสดจากบัญชี เงินฝากออมทรัพย ์
สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ ผ่านตู้ ATM  
ธนาคารไทยพาณิชย์และตู ้ ATM ธนาคารกรุงไทย  
และตู้ ATM ธนาคารออมสินทั่วประเทศ จะไม่สามารถ 
ท�ารายการดังกล่าวได้ ส�าหรับช่วงเวลาอื่นๆ สหกรณ ์
ให้บรกิารตามปกติ ตลอด 24 ชัว่โมง ไม่มวัีนหยดุ

                

แจกฟร!ี! แด่สมาชกิ/สมาชกิสมทบ
ส่วนกลาง รับที่สหกรณ์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันท่ี 24 ม.ค.57 ต่างจังหวัด ดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มใบสั่งจอง กระติกน�้า“ช่ืนใจ” ท่ี www.025798899.com  ส่งใบจองถึง

สหกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ : สมาชิกสมทบที่จะได้รับกระติกน�้า“ชื่นใจ” ต้องสมัครภายในวันที่ 28 ก.ย.56

ของขวัญปีใหม่ 2557 
กระติกน้ำ�“ชื่นใจ”

ประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2557
วนัที ่8-9 ก.พ. 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เปิดตัวบัตร
สหกรณ์ ATM Click CO-OP Card 

วันพุธที่ 13 พ.ย. 2556

ปิดชั่วคราว ATM – 
เงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ

โดนใจคนรักการออม 
“โครงการออมทรัพย์เพื่ออนาคตที่มั่นคง” 
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: คนหลังเลนส์

พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย
“ผู้ให้แก่ปวงชน”

ลมหนาวพัดพามาพร้อมกับกลิ่นอายของการเฉลิมฉลอง ดูเหมือนว่าความสุขจะ
วนเวียนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเราเลย ใครต่อใครจึงชื่นชอบเดือนสุดท้ายของปีเสียเหลือเกิน 
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จงึขอมอบของขวญัปีใหม่ 2557 ได้แก่ กระติกน�า้“ชืน่ใจ”

บรรยากาศในวันนั้นมีแต่รอยยิ้ม และ อบอวลไปด้วยความสุข  นอกจากความสุข
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด คัดสรรมอบให้กับมวลสมาชิกแล้ว  ขอให้คุณพระศรี
รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใด
ก็ขอให้สมดั่งปรารถนา  ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
ตลอดปี 2557 นี้ นะคะ

บรรย�ก�ศแห่งคว�มสุข รับกระติกนำ้�“ชื่นใจ”
ของขวัญปีใหม่ 2557

“เราจะปกครอง
แผ ่นดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม” เป็นพระปฐม
บรมราชโองการที่พระบาท
สม เด็ จพร ะ เ จ ้ า อยู ่ หั ว

ภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ชาวไทย ซึ่งแสดงถึงความห่วงใยและความใส่พระทัย ในการทรงงานทุกๆ ชิ้นท่ีพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
เพื่อให้ปวงชนชาวไทยมีความสุขมีความสบายและมีความร่มเย็นในการใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทย นับจากวันนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นระยะ
เวลายาวนานมากกว่า 60 ปี ที่พระองค์ต้องทรงงานหนัก ทรงเหน็ดเหนื่อย เพื่อความสุขของเราชาวไทย ซึ่งพระองค์ถือว่าปวงชนชาวไทยเป็น 
ลูกของพระองค์ทุกคน ที่ต้องดูแล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยทั้งแรงใจและแรงกาย ทรงท�าอะไรต่างๆ มากมายให้แก่ปวงชน 
ชาวไทย ท่านทรงเป็นเสาหลักของประเทศ เป็นศูนย์รวมใจของทุกๆคน อยากให้คนไทยท�าอะไรเพื่อท่านบ้าง แค่ท�าความดี ทดแทนท่านบ้าง  
ลองถามตัวเองดูว่า วันนี้คุณตอบแทนพ่อหลวงบ้างหรือยัง? พ่อที่ยอมเสียสละทุกอย่าง เพื่อให้ลูกได้อยู่อย่างสบาย พ่อที่ทรงงานหนักทั้งชีวิต 
เพื่อความสามัคคี พ่อที่อยากให้คนไทยรักกัน 

“ทุกคราวท่ีบ้านเมืองประสบกับเหตุการณ์คับขัน ขวัญ ก�าลังใจ และสติ ของคนไทยทั้งชาติ จะได้รับการปลุกและปลอบประโลมด้วย 
พระบารมแีห่งพระองค์เสมอมา เฉกเช่นเดยีวกบัยามนี ้ยามทีป่ระเทศชาตต้ิองเผชญิกบัปัญหาเศรษฐกจิและการเมอืงอย่างหนกัหน่วง แต่ถงึกระนัน้ 
หากคนไทยทุกคนสามัคคีกัน พร้อมใจกันท�าเพื่อพระองค์ เป็นที่เชื่ออย่างยิ่งว่า  ประเทศชาติของเราจะผ่านพ้นวิกฤติการณ์เหล่านี้ไปได้อีกครั้ง”
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ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
ดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ดร.วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย  น�าคณะเจ้าหน้าที่จ�านวน 4 ท่าน  เย่ียมชมงานด้านระบบ 

ข้อมูลสารสนเทศ และการด�าเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกด้านต่างๆ รวมท้ัง 

แนวทางการพัฒนาระบบ ATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด 

และมีการตอบข้อซักถามกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะน�าความรู้มาพัฒนา

ให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุด โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ 

ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และประธาน

กรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด และนายวิชิต 

สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด บรรยายสรุป 

ภาพรวมขององค์กร  

 

 

1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
งดการสนบัสนนุค่าธรรมเนยีมรายปีการใช้บตัร

สหกรณ์ ATM ธ.ไทยพาณิชย์
ทั้งนี้สมาชิกยังสามารถใช้บัตร สหกรณ์ATM ไทยพาณิชย์ 

ได้ปกติ หากยังไม่แจ้งยกเลิกการใช้บัตรกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดย

สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยตัวเองปีละ 200 บาท 

ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ร่วมกับธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จ�ากัด จัดท�าบัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ เพื่อให้สมาชิก

ผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม ได้รับความสะดวกในการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ 

สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ โดยค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บัตรสหกรณ์ ATM 

ไทยพาณิชย์ สหกรณ์เป็นผู้สนับสนุนจ่ายให้สมาชิกมาโดยตลอดนั้น

สหกรณ์ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ถือบัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์

ทราบว่า สหกรณ์จะงดการสนับสนุนค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บัตร

สหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป   

ส�าหรับสมาชิกท่ีประสงค์จะใช้บัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ต่อไป  

จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บัตรด้วยตนเอง จนกว่าสมาชิก 

จะยกเลิกใช้บัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ โดยแจ้งยกเลิกใช้บัตรทาง

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2777-7777 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2557 

เป็นต้นไป  และแจ้งยกเลิกที่สหกรณ์ โทร.0-2579-7070

ท้ั งนี้  หากสมาชิ ก ท่ีประสงค ์ จ ะ ใช ้บั ต รสหกรณ ์  ATM 

ไทยพาณิชย์ต่อไป สหกรณ์จะหักค่าธรรมเนียมรายปี การใช้บัตรจากบัญชี

ออมทรัพย์ของสมาชิกในวันท�าการ หลังประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี วันที่ 

8 กุมภาพันธ์ 2557

ปิดชั่วคราว ATM
 – เงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ

  วันที่ 31 ธ.ค. 56 ตั้งแต่เวลา  

17.00 – 24.00 น.
เพื่อปิดบัญชีและเตรียม
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

วันที่ 31 ธ.ค. 56 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 

24.00 น. สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จะปิด 

ให ้บริการ “สหกรณ์ ATM และเงินกู ้ฉุกเฉิน

อัตโนมัติ” เป็นการชั่วคราว สมาชิกที่ใช้บริการถอน

เงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ ์

ทีส่มาชกิฝากไว้กบัสหกรณ์ ผ่านตู ้ATM ของสหกรณ์ 

ตู ้ATM ธนาคารออมสนิ ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ 

และตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ จะไม่

สามารถท�ารายการดังกล่าวได้ ส�าหรับในช่วงเวลา

อื่นๆ สหกรณ์ให้บริการตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีวันหยุด
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เดินวิ่ง-เพื่อสุขภาพ
เสริมชีวีชาวภาคีสหกรณ์บางเขน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ภาคีสหกรณ์บางเขน  

ได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับงาน เดิน – วิ่ง 

เพื่อสุขภาพ  ณ ห ้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารสหกรณ  ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ สหกรณ ์

ในเครือข่ายภาคีสหกรณ์บางเขน รวม 12 สหกรณ์ ได้แก่

● สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด

● สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด

● สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

● สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด

● สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

● สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จ�ากัด

● สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด

● สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด

● สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวันเอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด

● สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด

● สหกรณ ์ออมทรัพย ์ส� านักงานการปฏิ รูปที่ ดิ น เพื่ อ

เกษตรกรรม จ�ากัด

● สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด

เราชาวภาคีสหกรณ์บางเขน อยากให้ทุกคนเห็นความ

ส�าคัญของการออกก�าลังกาย และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  

ปราศจากโรคภัย  ส�าหรับสมาชิกท่ีสนใจ สามารถติดตาม 

รายละเอียดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

วนัเสาร์ที ่ 8  กมุภาพนัธ์  2557
ภาคเช้า เวลา 08.00 – 12.00 น.

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบยีน 

08.45 – 09.00 น. พธิเีปิดการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2557

09.00 – 10.30 น. บรรยายพเิศษ  เร่ือง  “เพิม่พนูคณุภาพชวิีต ด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง” 

 โดย  นายเฉลิมเกียรต ิแสนวิเศษ  ทีป่รึกษาส�านกังาน กปร. 

10.30 – 10.45 น. มอบรางวลั “คนดศีรีสหกรณ์”

10.45 – 12.00 น. การประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2557

 ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

 ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  

   ประจ�าปี 2556

ภาคบ่าย      เวลา 13.00 – 16.30 น.

13.00 – 16.30 น.  ระเบยีบวาระที ่3    เร่ืองการเลือกตัง้ประธานกรรมการเลอืกตัง้

  ระเบยีบวาระที ่3.1 จ�านวนกรรมการทีว่่างลงและการด�ารงต�าแหน่ง

  ระเบยีบวาระที ่3.2  การเลอืกประธานกรรมการเลอืกตัง้ 

 ระเบยีบวาระที ่4   เร่ืองเสนอให้ทีป่ระชุมทราบ

  ระเบยีบวาระที ่4.1 รายงานผลการด�าเนนิงาน ประจ�าปี 2556

  ระเบยีบวาระที ่4.2 รายงานของผู ้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ  

    ประจ�าปี 2556 

 ระเบยีบวาระที ่5  เร่ืองเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา

  ระเบยีบวาระที ่5.1 การอนมัุตงิบดลุ ประจ�าปี 2556

  ระเบยีบวาระที ่5.2 การจดัสรรก�าไรสทุธ ิประจ�าปี 2556

  ระเบยีบวาระที ่5.3  การเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ

  ระเบียบวาระท่ี 5.4  การอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย   

    ประจ�าปี 2557

  16.30 น. การทดสอบและการประเมินผลความรู้ผูแ้ทนสมาชกิเกีย่วกบัสหกรณ์

(พกัการประชมุ)

วันอาทติย์ที ่ 9 กมุภาพนัธ์  2557
ภาคเช้า     เวลา 08.30 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น ระเบยีบวาระที ่5  (ต่อ)

  ระเบียบวาระที ่5.5 การก�าหนดวงเงินกู ้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู ้ยืม 

    หรือ ค�า้ประกัน ประจ�าปี 2557

  ระเบยีบวาระที ่5.6 การน�าเงนิไปฝากหรอืลงทนุอย่างอ่ืนของสหกรณ์ฯ

  ระเบยีบวาระที ่5.7 การเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ  

    ประจ�าปี 2557 และก�าหนดค่าตอบแทน

  ระเบยีบวาระที ่5.8  การคดัเลอืกผูส้อบบญัชสีหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2557 

    และก�าหนดค่าธรรมเนยีม

  ระเบยีบวาระที ่5.9 ประกาศเร่ืองเงินรอจ่ายคนื และเงนิรบัโอน

 ระเบยีบวาระที ่6 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี   

12.00  น. ปิดการประชมุและสมัมนา

ก�าหนดการ
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี  2557 และการสัมมนา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ระหว่างวันที่  8 – 9  กุมภาพันธ์  2557

ณ  ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

***********************************
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เพียงกรอกใบสมัครขอใช้บัตรเอทีเอ็ม  Click CO-OP Card  
และกรอกชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชิ้นส่วนร่วมชิงรางวัล
โดนใจท้ายใบสมัคร แล้วส่งถึงสหกรณ์ 
ส่งก่อน..มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลโดนใจมากครั้งกว่า
จับรางวัล จ�านวน 4 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน ดังนี้
โดนใจ  ครั้งที่  1  วันที่ 25  ธันวาคม 2556  
ทองรูปพรรณ น�้าหนัก  1 สลึง  จ�านวน  10  รางวัล
โดนใจ  ครั้งที่  2  วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2556  
ทองรูปพรรณ น�้าหนัก  1 สลึง จ�านวน  10  รางวัล
โดนใจ  ครั้งที่  3  วันที่ 25  เมษายน 2556  
ทองรูปพรรณ น�้าหนัก  1 สลึง จ�านวน  10  รางวัล
โดนใจ  ครั้งที่  4  วันที่ 25  มิถุนายน 2556  
ทองรูปพรรณ น�้าหนัก  1 สลึง จ�านวน  10  รางวัล
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้ง 
ล่วงหน้า และของรางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได ้

สมัผสัธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่     
โดนใจ..  ทกุความต้องการของสมาชกิ

คลิก๊.. โดนใจ สะดวก ถอน
คลิก๊.. โดนใจ สะดวก โอน
คลิก๊.. โดนใจ สะดวก กู้

Click CO-OP Card

พบกับธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่ ที่ท�าให้สมาชิกมีทางเลือกด้วยบริการเพื่อที่สุดแห่ง
ความสะดวก รวดเร็ว ที่มากกว่า  ตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบวงจร ด้วยบัตร
เอทเีอม็ Click CO-OP Card ใบเดยีว กด ถอน โอน ถาม กู ้ สะดวก รวดเรว็ 

เอกสทิธิพ์เิศษเฉพาะสมาชกิ ส�าหรบัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ซึง่เป็นสหกรณ์
แห่งแรกทีไ่ด้ใช้บรกิารก่อนใคร...     

นวัตกรรมแห่งอนาคต.. ของระบบสหกรณ์ในประเทศไทย บัตร Click CO-OP Card 
เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด ในการพัฒนาบัตร 
Click CO-OP Card ซึง่เป็นบตัรของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั มาตรฐานเทียบเท่าบัตร ATM 
ของสถาบนัการเงนิต่าง ๆ สิทธพิิเศษท่ีมากกว่าบัตร ATM ท่ัวไป.. บัตร Click CO-OP 
Card ท�าธรุกรรมได้หลากหลาย

ตูเ้อทเีอม็ สหกรณ์ออมทรพัย์ทัว่ประเทศทีเ่ข้าร่วมโครงการเครอืข่าย ชอท. (Co-op ATM POOL)
- การถอน ถอนเงนิหรอืสอบถามยอดได้ทกุบญัชใีนบตัรเดยีวกนั
- การโอน โอนระหว่างบญัชต่ีางๆ ของตนเองได้ หรอืโอนให้สมาชกิคนอืน่กไ็ด้
- การกู ้รองรบัการกูฉ้กุเฉนิ กูส้ามญัหมนุเวยีนในอนาคต
ตูเ้อทเีอม็ธนาคาร (ธนาคารออมสนิทัว่ประเทศ และธนาคารอืน่ ๆ ในอนาคต)
- การถอน ถอนเงนิหรอืถามยอดได้จากบญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์บญัชเีดยีว
- การกู ้รองรบัการกูฉ้กุเฉนิ กูส้ามญัหมนุเวยีนในอนาคต

ธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่   โดนใจ..มากกว่า

โดนใจยิง่กว่า.. สมัครใช้บัตรเอทีเอ็ม Click CO-OP 

มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล  สร้อยคอทองค�า 40 เส้น
น�้าหนักรวม 10 บาท รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็ม  Click CO-OP Card

รายการ สมาชิก สมาชิกสมทบ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี ! 100 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี ! ฟรี ! ปีแรก
ปีถัดไป 150 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการท�ารายการ
- ตู้เอทีเอ็ม สอ.ปม.
- ตู้เอทีเอ็ม สหกรณ์อื่น
- ตู้เอทีเอ็มธนาคารออมสิน

ฟรี !
ฟรี !

ฟรี ! ปีแรก
 ปีถัดไป 10/รายการ

ฟรี !
ฟรี !

ฟรี ! ปีแรก
 ปีถัดไป 10/รายการ

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย/ช�ารุด 100  บาท 100  บาท

หมายเหตุ : 1) สมาชิกสมทบที่จะสมัครใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card สามารถช�าระ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยใช้ใบแจ้งการรับช�าระเงิน (Payment)
               2) สมาชิกสมทบสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM 
Click CO-OP Card ของปีถัดไปโดยการหักจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์

เงื่อนไขการท�าบัตร
1. สมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อบัญชีร่วม และบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ไม่สามารถ

ใช้บัตร Click CO-OP Card ได้ 

2. เมื่อสมาชิกสมทบสมัครใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม Click CO-OP Card และต่อมา 

ได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก จะไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้บัตรรายปีได้

3. สมาชิกและสมาชิกสมทบ 1 คน มีสิทธิ์ถือครองบัตรเอทีเอ็ม Click CO-OP Card 

ได้จ�านวน 1 ใบเท่านั้น  
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ท่านที่ติดตามมาโดยตลอดหลายท่านก็คงจะใจจดใจจ่อ

ตามที่ได้เคยเกริ่นน�ามาตั้งแต่ฉบับเดือนสิงหาคมแล้วว่าสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ก�าลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญนั้นคืออะไร 

ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ ทุกท่านก็คงอยากรับทราบถึง

ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และหวังใจว่าส่ิงเหล่านั้นจะตอบสนอง

ความพึงพอใจให้กับตนเองและอ�านวยความสะดวกในการด�าเนิน

ธุรกรรมกับสหกรณ์มากขึ้น ฉบับนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

ที่หลายท่านเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ นะครับ 

วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

ไทยไอซีที (ชอท.) ได้ด�าเนินการเชื่อมระบบ ATM เข้าใช้งานร่วมกับ

ระบบ ATM ของธนาคารออมสินได้ส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อย ผมได้มี

โอกาสเป็นกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มแรกที่ได้ร่วมทดสอบการใช้งาน โดยผมได้

ท�าการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จากตู้ ATM ของธนาคาร

ออมสินใกล้บ้าน พบว่าใช้งานง่ายและรวดเร็วดี เหมือนกับใช้บัตร 

ATM ของธนาคารในการท�ารายการ ซึ่งต่างจากการท�ารายการโดยใช้

บัตรATM ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทย ซึ่งสมาชิก

ใช้อยู่ในปัจจุบัน และขณะนี้ สอ.ปม.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ 

บริการระบบสหกรณ์เอทีเอ็มกับ ชอท. ในการใช้งานระบบ ATM  

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา 

นับได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันของพวกเราชาวสมาชิก สอ.ปม.  

ที่ได้มีโอกาสใช้งานระบบนี้ 

จากโตะ๊คณะกรรมการอ�านวยการ

จากนี้สมาชิกก็จะได้รับความสะดวกโดยไม่จ�าเป็นต้องมี

เงินสดติดตัวเป็นจ�านวนมากในการเดินทางไปท�าธุระในต่างจังหวัด 

ทั้งยังสะดวกที่จะถอนเงินเมื่อมีความจ�าเป็นได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลย

ทีเดียว ในระยะแรกนี้ ตู้ ATM ที่สามารถใช้งานร่วมกับบัตร ATM 

ของสหกรณ์ได้มีเพียงตู ้ ท่ีตั้งอยู ่ ท่ีอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรม 

ป่าไม้และตู้ ATM ของธนาคารออมสิน ทราบว่าทาง ชอท.อยู่ระหว่าง

ประสานกับธนาคารกรุงเทพ และธนาคารอื่นๆ ในการใช้งานตู้ ATM 

ร่วมกัน อีกทั้งสมาชิกยังสามารถที่จะใช้บริการจากตู ้ของสหกรณ์

ออมทรัพย์อ่ืนๆ ท่ีใช้งานในระบบเดียวกันได้ด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้  

สอ.ปม.มีแผนที่จะตั้งตู ้ ATM ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ซึ่งสมาชิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในละแวกน้ันก็จะได้

รับความสะดวกในการใช้บริการทางการเงินของสอ.ปม.ยิ่งขึ้น ส�าหรับ

รายละเอียดในการสมัครขอใช้บัตรและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สมาชิก 

ทุกท่านสามารถติดตามได้จากวารสารสหกรณ์ฉบับพิเศษที่ได ้ 

จัดท�าขึ้น และในวารสารสหกรณ์ในฉบับต่อๆไป ซึ่งจะมีการน�าเสนอให้

กับทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะๆ ส�าหรับสมาชิกที่ยังใช้งานบัตร ATM 

ของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย ก็ยังสามารถใช้บริการ 

ท่ีท่านคุ ้นเคยอยู ่ได้เช่นเดิม เพียงแต่ สอ.ปม.จะงดการสนับสนุน 

ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มรายปี และค่าใช้บริการ โดยสมาชิกที่ยังใช้

บัตรของธนาคารดังกล่าวต้องรับภาระการช�าระค่าธรรมเนียมการใช้

บัตรของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 57 เป็นต้นไป

ท่ีกล่าวมานั้น เป็นความก้าวหน้าท่ีส�าคัญก้าวหนึ่ง แต่เป็น

เพียงก้าวเล็กๆ ขณะนี้ยังมีก้าวที่ส�าคัญยิ่งกว่า โดยขณะนี้ สอ.ปม.

และ ชอท.อยู่ระหว่างการทดสอบระบบปฏิบัติการหลักของสหกรณ์  

และคาดว่าระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ในเร็วๆนี้ หากระบบ 

ดังกล่าวสามารถน�ามาใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ สมาชิกทุกท่านก็

จะได้สัมผัสถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน การด�าเนินการ 

ในการพัฒนาที่ผ ่านมาทั้งหมด ความมุ ่งหวังเพื่อให้สหกรณ์ของ 

พวกเราทกุคนมคีวามก้าวหน้าและจดุศนูย์กลางทางการเงนิให้กบัสมาชกิ 

ทุกท่าน ส�าหรับความก้าวหน้าอื่นๆ ผมจะน�าเสนอให้ทราบเป็นระยะๆ 

ต่อไปนะครับ 

โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
เลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการ สอ.ปม.
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จากโต๊ะประชุม... 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

โดย สุภาพ  ค�าแฝง  
เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ..087-2755282

 โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจ�าปี 2556 ก็ได้หมดเขตการยื่นโครงการแล้ว ตั้งแต่ 31 
ตุลาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้ตามเงื่อนไขในประกาศ
สหกรณ์ และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีลุม่สมาชกิเสนอโครงการ 46 กลุม่ มีสมาชิก สมาชิกสมทบและผู้
สนใจเข้าร่วมโครงการ 5,865 คน งบประมาณสนบัสนนุทัง้สิน้ 1,783,660 บาท ครบั ซ่ึงสมาชกิทีจั่ดกจิกรรม
กลุม่เสรจ็แล้ว ก็อย่าลมืรายงานผลให้สหกรณ์ทราบภายในวันที ่31 ธันวาคม 2556 ด้วยนะครบั ซ่ึงคณะ
กรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ ก็มีเป้าหมายในปีหน้าว่าจะส่งเสรมิให้มีการจัดกจิกรรมกลุ่มมากยิง่ขึน้ไป
อกีครบั

สรุปโครงการกิจกรรมกลุ่ม ประจ�าปี 2556
ล�าดับ กลุ่ม จ�านวนผู้เข้าร่วม จ�านวนเงิน (บาท)

1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 791 257,075.00

2 ประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 16 5,200.00

3 จังหวัดอุตรดิตถ์ 41 11,000.00

4 กองนิติการ 38 12,350.00

5 ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 139 32,825.00

6 จังหวัดสระบุรี 60 17,000.00

7 ราชพฤกษ์ล�าปาง 214 61,100.00

8 จังหวัดตาก 778 183,300.00

9 จังหวัดล�าปาง 248 66,950.00

10 จังหวัดเชียงราย 303 97,500.00

11 จังหวัดนครราชสีมา 147 47,775.00

12 จังหวัดสงขลา 209 67,925.00

13 ส�านักอุทยานแห่งชาติ 131 37,500.00

14 วิชาการป่าไม้ 525 170,625.00

15 นิติธรรมแพร่ 76 24,700.00

16 วนวัฒนวิจัย 17 5,500.00

17 ส�านักวิจัย 12 3,860.00

18 นครศรีธรรมราช คร้ังท่ี 1 47 15,275.00

19 นครศรีธรรมราช คร้ังท่ี 2 39 12,675.00

20 นครศรีธรรมราช คร้ังท่ี 3 78 25,350.00

21 นครศรีธรรมราช คร้ังท่ี 4 86 27,950.00

22 ปราจีนบุรี 80 26,000.00

23 ขอนแก่น 339 110,175.00

24 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว 77 25,025.00

25 พิษณุโลก 221 71,825.00

26 กลุ่มจังหวัดแพร่ 27 8,775.00

27 กลุ่มกองคลัง (นายสมคิด  ไวยกัญหา) 69 22,425.00

28 กลุ่มส�านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 173 50,700.00

29 ส�านักป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช 108 35,100.00

30 กลุ่มกองคลัง (นางสุกัญญา เปลียนศรี) 11 3,575.00

31 กลุ่มกองคลัง (นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท์) 144 46,800.00

32 กลุ่มชมรมโยคะ 41 11,325.00

33 กลุ่มส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 113 36,725.00

34 กลุ่มส�านักอุทยานแห่งชาติ งานฝีมือเพ่ือใช้สอยและส่งเสริมอาชีพ 10 3,250.00

35 กลุ่มสมาชิกส่วนฝึกอบรม 18 5,850.00

36 กลุ่มสมาชิกส�านักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า 79 25,675.00

37 กลุ่มสมาชกิส�านกัอนรุกัษ์และจดัการต้นน�า้ 22 7,150.00

38 กลุ่มส�านักบริหารงานกลาง (น.ส.ฐิศา  สันโดษ) 24 7,800.00

39 กลุ่มส�านักพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 42 13,650.00

40 กลุ่มส�านักบริหารงานกลาง (นายอนุชิต  แตงอ่อน) 54 17,550.00

41 กลุ่มสมาชิกส�านักอุทยาน (นางพรกมล  พวงธรรม) 30 9,750.00

42 กลุ่มส่วนการพัสดุ ส�านักบริหารงานกลาง 32 10,400.00

43 กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ 14 4,550.00

44 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 63 20,475.00

45 กลุ่มชลบุรี และส�านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 29 9,425.00

46 กลุ่มส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช 50 16,250.00

รวม 5,865 1,783,660.00

มุมนี้มีคำ�ตอบ
โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ท่ีผ่านมา สหกรณ์ได้มีการ
เปิดการใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click CO - OP Card ซ่ึงมีสมาชิก 
ให้ความสนใจสมัครใช้บริการเป็นจ�านวนมาก และส�าหรับสมาชิก 
ส่วนภูมิภาค สหกรณ์ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญชวนการสมัครใช้
บริการบัตรสหกรณ์ ATM Click CO - OP Card ให้ทุกคนตามท่ีอยู่ 
ท่ีสมาชิกได้แจ้งไว้ในระบบทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงสมาชิกอาจมีข้อซักถามสงสัยเก่ียวกับบัตร ATM 
Click CO - OP Card และบัตร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์,  
บัตร ATM สหกรณ์ - กรุงไทย ว่ายังสามารถใช้บริการได้อยู่หรือไม่ 
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอตอบข้อซักถามของสมาชิก ดังน้ี

1. บัตร ATM Click CO - OP Card  คืออะไร 
ตอบ บัตร ATM Click CO - OP Card เป็นธุรกรรมการเงินสไตล์
ใหม่ ท่ีตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่า
จะเป็นการถอน โอน ถาม กู้ สามารถท�าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  
ซ่ึงเป็นบัตร ATM  ของสหกรณ์เอง มาตรฐานเทียบเท่าบัตร ATM  
ของสถาบันการเงินต่างๆ โดยความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด 

2.  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด  คืออะไร
ตอบ   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด (ชอท.) ก่อต้ัง
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และสหกรณ์สมาชิกอีก  
5 สหกรณ์ ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที  
จ�ากัด เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2555  ณ ปัจจุบันมีสหกรณ์สมาชิก 
ท้ังส้ิน 37 สหกรณ์ โดยมีนายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการด�าเนินการ และนายวิชิต สนธิวณิช ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสมาชิกสหกรณ์  
ออมทรัพย์และสหกรณ์อ่ืน ๆ ด้วย

2. ท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

3. ท�าหน้า ท่ีเ ป็นศูนย์กลางทางการเ งินของสหกรณ์  
ออมทรัพย์สมาชิก โดยใช้เครือข่ายของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ไทยไอซีที จ�ากัด ในการบริหารจัดการ

4. ท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของสหกรณ์สมาชิก โดยเน้นด้านระบบงานต่าง ๆ  ของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ เพ่ือความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทางด้านการ
จัดการท่ีดีและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการท่ีดีเลิศ

3.  เม่ือสมัครใช้บัตร ATM Click CO - OP Card แล้ว 
บัตร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์ และบัตร ATM 
สหกรณ์ - กรุงไทย ยังสามารถใช้บริการได้ตามปกติ
หรือไม่
ตอบ สมาชิกสามารถใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์ 
และบัตร ATM สหกรณ์ - กรุงไทย ได้ตามปกติ แต่สมาชิกจะต้องช�าระ
ค่าธรรมเนียมด้วยตนเองจนกว่าจะยกเลิกใช้บัตร

บัตร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์ สหกรณ์งดการสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมรายปี จ�านวน 200 บาท ต้ังแต่ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2557 เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีออมทรัพย์ 
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกหลังวันประชุมสามัญประจ�าปี 2557  
หากสมาชิกจะยกเลิกใช้บัตร โทร 02-777-7777 กด 2 และแจ้ง
สหกรณ์ โทร 02-579-7070

บัตร ATM สหกรณ์ - กรุงไทย สหกรณ์งดการสนับสนุน 
ค่าธรรมเนียมการท�ารายการคร้ังละ 8 บาท ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2557 เป็นต้นไป
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อินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิก
อาเซียน และเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพ้ืนที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร 
เป็นแผ่นดนิ 2,027,087 ตารางกโิลเมตร เป็นพืน้ทีท่ะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร
อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ 220 ล้านคน ประกอบด้วยชนพื้นเมือง
หลากหลายกลุม่ซึง่พดูภาษาต่างกนักว่า 583 ภาษา ซึง่ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 
87 นบัถือศาสนาอิสลาม จงึท�าใหอ้นิโดนเีซยีเป็นประเทศทีม่ีประชากรนับถือศาสนา
อสิลามมากทีส่ดุในโลกอกีด้วย 

อนิโดนเีซยีเคยตกอยูภ่ายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์อยูร่่วม 300 ปี 
ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2485 ญีปุ่น่ได้รกุเข้าสูอ่นิโดนเีซยี และ
ท�าการขบัไล่เนเธอร์แลนด์เจ้าอาณานิคมเดมิในอนิโดนเีซยีออกไปได้ส�าเรจ็ ภายหลงั
การสิน้สดุสงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี พ.ศ.2488 เมือ่ญีปุ่น่แพ้สงครามและประกาศยอม 
จ�านนต่อฝ่ายพันธมิตร อินโดนีเซียได้ถือโอกาสประกาศเอกราช แต่เนเธอร์แลนด์ 
ไม่ยอมรับการประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย จึงยกกองทัพเข้าปราบปราม ผลจาก

การสูร้บปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถปราบปรามกองทพัอินโดนเีซยีได้ จนในทีส่ดุเมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม พ.ศ. 2492 อนิโดนเีซยีจงึได้รบัเอกราชเอกราชอย่างสมบรูณ์ แต่
ความยุง่ยากยงัคงมอียูเ่น่ืองจากเนเธอร์แลนด์ไม่ยนิยอมให้รวมดนิแดนอิเรยีนตะวนัตกเข้ากบัอนิโดนเีซยี ทัง้สองฝ่ายจงึต่างเตรยีมการจะสูร้บกนัอกี ในทีส่ดุเนเธอร์แลนด์กย็อม
โอนอ�านาจให้สหประชาชาตคิวบคมุดแูลอเิรยีนตะวนัตกและให้ชาวอเิรยีนตะวันตกแสดงประชามตว่ิาจะรวมกบัอนิโดนีเซียหรอืไม่ ซ่ึงผลการออกเสยีงประชามตปิรากฏว่าชาว 
อเิรยีนตะวันตกส่วนใหญ่ต้องการรวมกบัอนิโดนเีซยี สหประชาชาตจิงึโอนอเิรยีนตะวนัตกให้อยูใ่นความปกครองของอนิโดนเีซยีเมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2506 นบัว่าเป็นการ
สิ้นสุดของต่อสู้เพื่อการเป็นเอกราชของอินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ตามหมู่เกาะและดินแดนที่รวมกันเป็นอินโดนีเซียบางพ้ืนที่ก็มีความต้องการประกาศเป็นเอกราชซึ่งล่าสุด 
ทีแ่ยกจากอนิโดนีเซยีได้ส�าเรจ็แล้วนัน้กค็อืประเทศตมิอร์ตะวนัออกนัน้เอง

ส�าหรบัขบวนการสหกรณ์ในประเทศอนิโดนเีซยีได้รเิริม่โดย R. Aria Wiriatmadja ในปี พ.ศ.2439 โดยได้มกีารก่อตัง้สถาบนั Hulp en Spaarbank ซึง่เป็นสถาบนั
ทีม่รีปูแบบของสหกรณ์เครดติ โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้ชาวบ้านพ้นจากเงือ้มมอืของการกูเ้งนิจากนายทนุ แต่อย่างไรกต็ามเนเธอร์แลนด์ซึง่เป็นเจ้าปกครองอาณานคิม
แห่งนีอ้ยูไ่ด้มคีวามกงัวลเกีย่วกบัการรวมตวัของประชาชนในการจดัตัง้องค์กรทีม่กีารให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัเป็นอย่างยิง่ จงึได้มกีารออกกฎหมายมากดีกันการจดัตัง้
องค์กรความร่วมมอืในลกัษณะดงักล่าว โดยมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการกดีกนัส�าหรบัการจดัตัง้องค์กรไว้ เช่น
การเก็บค่าธรรมเนียมในการก่อตั้งในอัตราที่สูง ต้องด�าเนินกิจการในรูปแบบของประเทศยุโรป ต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากผูส้�าเรจ็ราชการ เป็นต้น ซึง่ท�าให้มกีารประท้วงจากชาวอนิโดนเีซยี จนในทีส่ดุเนเธอร์แลนด์ต้องยอม
ลดเง่ือนไขต่างๆลงตามค�าเรยีกร้องของชาวอนิโดนเีซยี  ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ปี พ.ศ.2485 ประเทศญีปุ่น่ 
ได้เข้ายดึครองอนิโดนีเซีย ช่วงดงักล่าวญีปุ่น่ได้ให้ความร่วมมือในการด�าเนนิการท�าให้ขบวนการสหกรณ์ด�าเนนิการ 
ได้อย่างราบรืน่ แต่บทบาทของสหกรณ์ได้มีการเปลีย่นแปลงอย่างมากและกลายเป็นเครือ่งมอืเพือ่ประโยชน์ของ
ประเทศญี่ปุ่นและสร้างความทุกข์ยากให้กับประชาชน หลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่ออินโดนีเซียได้
ประกาศเอกราช ขบวนการสหกรณ์ในอินโดนเีซยี จงึได้รบัเห็นชอบและการยอมรบัจากรฐัสภาอย่างเป็นทางการ
เม่ือวนัที ่12 กรกฎาคม 2490 และในวนัดงักล่าวถอืเป็นวนัสหกรณ์อนิโดนเีซยีอกีด้วย

องค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์แห่งอนิโดนเีซยี เรยีกว่า DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia  
เป็นภาษาอนิโดนเีซียในภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า Indonesia Cooperative Council  สภาสหกรณ์แห่งอนิโดนเีซยี) 
องค์กรน้ีจดัตัง้ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2545 ปัจจบุนัมสีมาชกิประมาณ 30 ล้านคนในกว่า 188,000 สหกรณ์ 
นอกจากนี้ยังมีองค์การทางการเงินที่คล้ายสหกรณ์อีกเรียกในภาษาอังกฤษว่า Rural Fund (กองทุนชนบท)  
และ Credit Institute (สถาบนัเครดติ/สนิเชือ่) สามารถประกอบธรุกรรมและบรกิารด้านการเงนิ จดัตัง้โดยชมุชน
หรอืองค์กรพฒันาเอกชน มสีมาชกิตัง้แต่ 20 คนขึน้ไป

ในความคิดของผมนั้น เม่ือพิจารณาถึงจุดเริ่มต้นของขบวนการสหกรณ์ในประเทศอินโดนีเซียแล้ว 
พบว่า เป็นการรเิริม่จากการรวมกลุม่ทางการเงนิของประชาชนเพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัอย่างแท้จรงิ อกีทัง้ต้องม ี
การผ่าฟันกับอปุสรรคต่างๆ ในการต่อสูเ้พือ่ให้ได้มาซึง่ความถกูต้องและชอบธรรมในการด�าเนินงานของสหกรณ์อย่างยากล�าบากและเป็นเวลาทีย่าวนาน ปัจจบุนัอนิโดนเีซยี
นับได้วา่เป็นประเทศทีม่ีสมาชกิและจ�านวนสหกรณ์มากที่สุดและมีความแข็งแกร่งในขบวนการสหกรณ์อยู่ในล�าดับต้นๆในหมู่บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน อาจเนื่องด้วย
ประชากรส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอสิลาม ซึง่มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการคดิดอกเบีย้การให้กูย้มืเงนิ อาจมส่ีวนช่วยเสรมิให้เกดิความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของขบวนการ
สหกรณ์ด้วยหรอืไม่น้ัน ไว้โอกาสหน้าจะหาข้อมลูมาเพิม่เตมิให้อกีครัง้นะครบั 

อ้างอิง   วรีะ ค�าวเิศษณ์ ,ขบวนการสหกรณ์ในประชาคมอาเซยีน (Cooperative Movement in ASEAN Community)
http://th.wikipedia.org/wiki ค้นหา อนิโดนเีซยี

http://dekopin.coop/

ตอน สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี 
  (Republic of Indonesia)

สหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์อาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์

เลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการ สอ.ปม.
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 “การวางแผนการออม” เพือ่จะได้มเีกบ็ไว้ใช้ในยามยาก เริม่ได้ด้วยการเกบ็ทลีะน้อย 

เพื่อเป็นการฝึกนิสัยตัวเองไปในตัว ไม่ต้องก้อนใหญ่ก้อนโต ออมไว้ทีละนิด พิชิต

ความท้อ ทีจ่ะช่วยให้คณุมเีงนิเกบ็ได้ไม่ยากถ้าตัง้ใจจรงิ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  

จ�ากัด ส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบได้เข้าใจและเห็นถึงความส�าคัญของการ

ออมเงิน จึงจัดโครงการออมทรัพย์เพื่ออนาคตที่มั่นคง                          

● ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2556 สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

ชีวิตพอเพียง 200 คนแรก จะได้รับเสื้อ “รักการออม” คนละ 1 ตัว และตั้งแต่ ล�าดับ 201 เป็นต้นไป จะได้รับของที่ระลึกจากสหกรณ์

● ส�าหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยังไม่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

● เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจ�านวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาทและถอนได้เดือนละหนึ่งคร้ัง โดยไม่

เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตรา

ร้อยละ 1 ของจ�านวนเงินฝากที่ถอนแต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท

● บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (ลด-ละ-เลิก ค่าใช้จ่ายที่มิได้จ�าเป็น) จ�านวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท/ เดือน  

และไม่เกิน 3,000 บาท / เดือน โดยการเปิดบัญชีต้องเปิดไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะปิดบัญชีได้  เมื่อปิดบัญชีเงินฝากแล้วมีสิทธิเปิดบัญชี

ได้อีก 1 ครั้ง เท่านั้น

มาช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองด้วยการด�าเนินชีวิตในวิถีแห่งความพอเพียง กินอยู่อย่างพอดี ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า  

มีสติในการจับจ่ายใช้สอย เมื่อใดที่รู้จักพอ ไม่ร้อนรนไปตามกระแส ไม่เป็นทาสแห่งวัตถุ ความสุขก็จะเต็มล้นปร่ีในหัวใจ แบบไม่ต้องใช้เงินซ้ือหา

เลยล่ะค่ะ

โดนใจคนรักการออม 
“โครงการออมทรัพย์เพื่ออนาคตที่มั่นคง” 
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เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม  2556) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญท่ัวไป 6.35

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.15

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.35

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.35

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.35

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.35

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.25

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.35

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
รายการ  30 พฤศจิกายน 2556  31 ตุลาคม 2556

จ�านวนสมาชิก 13,256 13,240 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 13,344 13,211 

สินทรัพย์รวม 11,553,914,917.02 11,444,152,752.97

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 211,237,142.42 193,130,358.55 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 462,126,442.31 460,149,414.75 

เงินลงทุนระยะส้ัน 5,000,000.00 70,130,780.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก (ฉุกเฉิน) 78,900,754.00 76,815,037.46

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ (ฉุกเฉิน) 10,281,248.00 9,439,024.75 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก (สามัญ) 6,034,623,186.02 6,026,188,595.91 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ (สามัญ) 98,115,317.30 91,850,126.55 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก (พิเศษ) 854,263,070.30 852,984,106.98 

เงินลงทุนระยะยาว 3,696,841,293.15 3,562,375,817.54 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12,407,913.78 12,529,660.84 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 85,641,249.45 86,067,906.16 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4,289,991.21 2,304,614.40 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 6,922,831,505.84 6,855,510,358.49

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,331,000,000.00 1,270,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,028,038,005.55 4,042,381,604.01

เงินรับฝากออมทรัพย์ 406,818,810.07 413,526,861.68 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,861,870,105.15 2,872,855,825.06 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 578,018,987.82 571,230,758.40 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 128,953,007.70 133,150,397.72 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 50,292,533.61 49,552,221.60 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,084,561.20 2,065,539.55 

รวมเงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 1,517,722,381.56 1,492,107,728.16

เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 94,066,610.41 92,518,036.59 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 1,389,888,517.46 1,367,709,329.87 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 28,594,470.38 26,902,282.82 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 5,172,783.31 4,978,078.88 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 12,338,575.21 13,800,106.07 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,676,443.52 23,164,820.25 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,056,100.00 14,056,100.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,336,538,163.43 4,328,908,010.92

ทุนเรือนหุ้น 3,895,895,250.00 3,861,056,590.00 

ทุนส�ารอง 366,996,732.38 366,996,732.38 

ทุนสะสม 56,814,139.48 57,415,974.48 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 16,832,041.57 43,438,714.06 

รายได้ 537,589,786.42 482,583,737.77

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 415,774,488.59 377,285,592.34 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 112,335,106.46 96,197,881.76 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 9,480,191.37 9,100,263.67 

ค่าใช้จ่าย 243,044,538.67 222,849,354.21

ดอกเบ้ียจ่าย 192,301,746.28 177,305,946.83 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 50,742,792.39 45,543,407.38 

ก�าไรสุทธิ 294,545,247.75 259,734,383.56

คำ�คมค�รมพระ
“คนฉลาดไม่เคยร้องไห้หาสิ่งที่สูญเสียไป  

แต่เขาจะหาวิธีปรับแต่งแก้ไข

ความเสียหายนั้นอย่างร่าเริง” 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เปิดการให้บริการบัตร 
ATM Click CO-OP Card เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

สัมผัสธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่ 
โดนใจทุกความต้องการของสมาชิก

คลิ๊ก..โดนใจ สะดวก ถอน   คลิ๊ก..โดนใจ สะดวก โอน   
คลิ๊ก..โดนใจสะดวก กู้

 สมัครใช้บัตร ATM Click CO-OP  มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล สร้อยคอ
ทองค�า 40 เส้น น�้าหนักรวม 10 บาท  รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท Click CO-OP Card ธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่ โดนใจ..มากกว่า                                            

ภาพบรรยากาศในวันเปิดตัว  บัตร ATM  Click CO-OP Card                  

สมาชิกและสมาชิกสมทบ ให้ความสนใจสมัครบัตร ATM Click CO-OP Card เป็นจ�านวนมาก ธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่ โดนใจมากกว่า...

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
เปิดตวับตัรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card 

เมือ่วนัพธุที ่13 พฤศจิกายน 2556

นายนิพนธ์ โชติบาล และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
ใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card กดเงินจากตู้ ATM 



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  ได้มอบเงินจ�านวน 10,000 บาท 

เพื่อสนับสนุน การจัดท�าโครงการ “ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 20” วันที่ 

15-21 ต.ค.2556 ณ โรงเรียน

บ้านซับน�้าเย็น ต.ปากช่อง 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มี

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู ้  

ความเข้าใจ ในระบบสหกรณ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน เยาวชน และ 

ประชาชน ให้ได้รับความรู้และประโยชน์จากการด�าเนินงานตามวิถีทางของสหกรณ์ ปลูกฝัง

เยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

ความสุขที่เกิดจาก

การให้ และการช่วยเหลือ

สังคม เป็นสิ่งที่สหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้

ความส�าคัญมาโดยตลอดแม้

จะเป็นส่วนเล็กๆในสังคม

ก็ตาม 

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

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

ที่ปรึกษา นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ 
บทบรรณาธิการ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กองบรรณาธิการ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ , นายสุภาพ ค�าแฝง, นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หินอ่อน, นางณภัทร อินสกุล,
 นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี, นางสาวรัตนพร   สิทธิกุลนันท์

สอ.ปม.มอบเงินสนับสนุน
“โครงการค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 20” 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด


