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การขอรับทุนการศึกษาประจ�าปี 2559 ก็ได้วนเวียนมาอีกครั้ง เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุน 
ความขยนัหมัน่เพยีรของบตุรสมาชกิ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ ก�าหนดมอบทนุการศกึษาให้แก่บตุรสมาชกิดงันี้  
ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ และทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม โดยผู้ขอทุน 
จะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด (รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ที่ก�าลังศึกษาอยู่  
อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ สามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาประจ�าปี 2559 โดยยื่นใบสมัคร
ทุนการศึกษาก่อนวันท่ี 31 ส.ค. 59 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.025798899.com

เมื่อประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝาก 
ออมทรพัย์สินมธัยสัธ์ท่ีสมาชิกมอียูก่บัสหกรณ์ ภายในวนัที ่10 ต.ค. 59

    
J บุตรสมาชกิ 1 คน มสีทิธิส์มคัรขอรบัทนุได้ประเภทใดประเภทหนึง่ดงันี้      
1. ทนุส่งเสรมิการศกึษา ทกุระดบัชัน้การศกึษา ตัง้แต่อนบุาล – ปรญิญาตร ีทนุละ 600 บาท
2. ทนุประเภทเรยีนด ี มอบให้บตุรสมาชกิ โดยมรีายละเอยีดต่อไปนี้
 ● ระดบัประถมศกึษา ต้องมผีลการศกึษาคะแนนเฉลีย่ 4.00    ทนุละ 2,000  บาท
 ● ระดบัมธัยมศกึษา  ต้องมผีลการศกึษาคะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 3.90 ขึน้ไป ทนุละ 2,500 บาท 
 ● ระดบัอาชวีศกึษา  ต้องมผีลการศกึษาคะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป
  ( ระดบั ปวช. ) ทนุละ 2,500 บาท  ( ระดบั ปวส. ) ทนุละ 3,000 บาท
 ● ระดบัอุดมศกึษา ต้องมผีลการศกึษาคะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป  ทนุละ 3,500 บาท
ทัง้นีใ้ห้ใช้คะแนนเฉลีย่ผลการเรยีนของปี 2558
 - ทนุปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) มอบให้กบับตุรสมาชกิทีส่�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

(เกยีรตินิยม) ท่ีสภามหาวิทยาลยั อนมุตัปิรญิญาบตัรแล้ว ในปีการศกึษา 2558 แบ่งเป็น
 - เกยีรตนิยิมอนัดบั 1 ได้รบัทนุเพิม่อกี 2,500 บาท
 - เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 ได้รบัทนุเพิม่อกี 1,500 บาท
3. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้บุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้

โรงเรยีนและสถานศกึษาดงักล่าวต้องได้รบัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร ทนุละ 3,500 บาท
ดาวน์โหลดใบสมคัรได้จาก www.025798899.com   สมาชิกต้องส่งใบสมคัรขอรบัทนุการศกึษาถึงสหกรณ์โดยตรงภายในวันที ่31 ส.ค. 59 ประกาศรายชือ่ผูม้ี

สทิธ์ิรบัทนุ 26 ก.ย. 59 เมือ่ประกาศรายชือ่ผูไ้ด้รบัทนุการศกึษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงนิทนุการศกึษาทกุประเภท เข้าบญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์ทีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ 
ภายในวันที่ 10 ต.ค. 59 ซึ่งสมาชิกสามารถเบิกถอนได้ด้วยบัตร ATM CLICK CO-OP Card ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ติดตามรายละเอียดได้ 
จาก www.025798899.com  

● ผู้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด(รวมถึงบุตร
บุญธรรมตามกฎหมาย)

● เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
● บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องอายุไม่ต�่า

กว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
● สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร

สมาชิกได้ 1 คน 
● สมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการท่ีไม่มีบุตร

หรือเป็นโสดไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการ
ศึกษาบุตรสมาชิก

สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุน
การศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนการศึกษาปี 2559
ทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 600 บาท  ได้ทุกคน
ทุนเรียนดีอีก 195 ทุน เรียงตามคะแนน
หมดเขต 31 ส.ค. 59 ประกาศผลทุน 26 ก.ย. 59

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
ให้แก่บุตรของสมาชิกท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2559 หรือทุนเรียนดี และทุน
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ประจำาปี 2558 โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว จะต้องมี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ดังน้ี

1.	คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิย่ืนขอรับทุนและบุตรผู้สมัคร
	 1.1	 สมาชิกผู้ย่ืนขอรับทุน
  1.1.1 สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษาบุตรต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  1.1.2 สมาชิก 1 คน ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน ในกรณีท้ังสามี 
และภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถแสดงความจำานงขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ท้ังสองคน 
โดยสมาชิก 1 คน ต่อบุตร 1 คน
  1.1.3 สมาชิกท่ีได้รับทุนสวัสดิการเพ่ือสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสดแล้ว ไม่มีสิทธ์ิ
ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เร่ือง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำาปี 2559
----------------------------

	 1.2	 บุตรผู้สมัครขอรับทุน
  1.2.1  เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด (รวมถึงบุตรบุญธรรมตาม
กฎหมาย) ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
  1.2.2  เป็นบุตรสมาชิกท่ีศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กท่ีต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ท้ังน้ี ต้องเป็นสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวง
ศึกษาธิการ

2.	ประเภทของทุน
 ทุนการศึกษามี 3 ประเภท บุตรสมาชิก 1 คน มีสิทธ์ิสมัครขอรับทุนได้ประเภทใดประเภท
หน่ึง  ดังน้ี
	 2.1		ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
  มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนท่ีส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุกระดับช้ันการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท 
	 2.2		ทุนประเภทเรียนดี 
  โดยมอบให้กับบุตรสมาชิกท่ีมีผลการเรียนดี ดังน้ี
  2.2.1	ทุนประเภทเรียนดี มอบให้กับบุตรสมาชิก ดังต่อไปน้ี
   2.2.1.1 ระดับประถมศึกษา ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ีย 4.00 
   2.2.1.2 ระดับมัธยมศึกษา  ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต่ 3.90 ข้ึนไป
   2.2.1.3 ระดับอาชีวศึกษา   ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป
   2.2.1.4 ระดับอุดมศึกษา    ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป
ท้ังน้ี	ให้ใช้คะแนนเฉล่ียผลการเรียนของ	ปี	2558  
ตัวอย่างเช่น  
- บุตรท่ีขอทุนการศึกษาอยู่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนท้ังปี
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ของระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือพิจารณาทุนเรียนดีระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 หรือ  
- บุตรท่ีขอทุนการศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนท้ังปี 
ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือพิจารณาทุนเรียนดีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  หรือ 
- บุตรท่ีขอทุนการศึกษาอยู่ระดับช้ันปริญญาตรีปีท่ี 1 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนท้ังปีของช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือพิจารณาทุนเรียนดีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
โดยการพิจารณาจะนำาคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลำาดับแยกตามระดับ 
ช้ันเรียน และมอบทุนให้ตามจำานวนทุนของแต่ละระดับช้ันเรียน ดังน้ี

ระดับชั้น จำานวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน

ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 2 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 3 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 4 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 5 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 6 15 2,000 30,000

มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 2,500 25,000

อาชีวศึกษา (ปวช.)
อาชีวศึกษา ปวช.ปี 1 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา ปวช.ปี 2 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา ปวช.ปี 3 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา (ปวส.)
อาชีวศึกษา ปวส.ปี 1 5 3,000 15,000

อาชีวศึกษา ปวส.ปี 2 5 3,000 15,000

อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
ปริญญาตรี ปี 1 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ปี 2 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ปี 3 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ตั้งแต่ ปี 4 ขึ้นไป
(ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนเรียนไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

5 3,500 17,500

รวมทั้งสิ้น 195 467,500

  2.2.2	 ทุนปริญญาตรี	 (เกียรตินิยม)	 บุตรสมาชิกท่ีได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุน
เรียนดีแล้วเม่ือสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 
และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรแล้วมีสิทธิขอรับ ทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของบุตร
สมาชิกเพ่ิมได้อีก 1 ทุน ดังน้ี
   (1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพ่ิมอีก 2,500 บาท
   (2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพ่ิมอีก 1,500 บาท
	 2.3	 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ		
  มอบให้กับบุตรสมาชิกท่ีศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กท่ีต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษในสถานศึกษา  ทุนละ 3,500 บาท ท้ังน้ี โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

3.	หลักฐานประกอบใบสมัคร
 สมาชิกผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจะต้องนำาหลักฐานต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา
ดังน้ี
	 3.1		ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
  3.1.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
  3.1.2 สำาเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบุตรท่ีขอรับทุน
  3.1.3 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่ากำาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในปี 2559
	 3.2	 ทุนเรียนดี
  3.2.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

  3.2.2 สำาเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบุตรท่ีขอรับทุน
  3.2.3 ใบระเบียนการศึกษาหรือผลการเรียนเฉล่ียท้ังปี ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา (ปีการ
ศึกษา 2558) หรือสำาเนาสมุดรายงานประจำาตัวนักเรียน (รบ.4) 
  3.2.4 ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) กรณีย่ืนขอรับทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมให้ย่ืนเอกสาร
ขอรับทุนแยกจากทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดีเพ่ิมอีก 1 ทุน โดยแนบเอกสารประกอบ ดังน้ี
   - ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
   - สำาเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบุตรท่ีขอรับทุน
   - หนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ปีการศึกษา 
2558 จากมหาวิทยาลัย หรือหนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ในปี
การศึกษา 2558 
 3.3		ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
  3.3.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
  3.3.2 สำาเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบุตรท่ีขอรับทุน
  3.3.3 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนสอนคนพิการ ท่ีได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ

4.	กำาหนดวันและสถานท่ีรับสมัครทุนการศึกษา
 สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีผู้แทนสมาชิกและสหกรณ์ 
ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั หรอืดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของสหกรณ์ที ่WWW.025798899.com ได้ 
 ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 สมาชกิต้องส่งใบสมคัรขอรบัทนุการศกึษาถงึสหกรณ์โดยตรง
ภายในวันที่	31	สิงหาคม	2559 โดยถือวันที่ไปรษณีย์ ประทับตราเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำาหนด
ระยะเวลาดงักล่าวสหกรณ์จะไม่นำามาพจิารณาให้ทุนการศกึษา

5.	เกณฑ์การพจิารณา
 การพจิารณาผูมี้สทิธริบัทุนการศกึษามีหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี
	 5.1	 ทุนประเภทส่งเสรมิการศึกษา มอบให้บตุรของสมาชิกทุกคนท่ียืน่ใบสมคัรขอรบัทนุ 
	 5.2	 ทุนประเภทเรยีนดี		
  5.2.1 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี ในปีการศึกษา 2558 และจะต้องมีคะแนน
เฉลีย่ไม่ตำา่กว่าเกณฑ์ตามท่ีกำาหนดในข้อ 2.2.1 โดยสหกรณ์จะนำาคะแนนผลการเรยีนมาจดัเรยีง
ลำาดบัแยกตามระดบัช้ันการศกึษา และพจิารณาจากลำาดบัสงูสดุ 
  5.2.2 บุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีแล้วไม่มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริม
การศกึษาอีก
  5.2.3 บตุรสมาชิกท่ียืน่ขอรบัทุนเรยีนดแีต่ไม่ได้รบัการพจิารณาตามข้อ 5.2.2 จะได้รบัทนุ
ส่งเสรมิการศกึษาแทน 
  5.2.4 ทุนเกียรตินิยม มอบทุนให้บุตรสมาชิกที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(เกยีรตนิิยม) ซ่ึงมหีนังสอืรบัรองการสำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) ปีการศกึษา 
2558 จากมหาวิทยาลยั หรอืได้หนังสอือนุมัตปิรญิญาบตัรจากสภามหาวิทยาลยั (เกยีรตนิยิม)  ใน
ปีการศกึษา 2558 ทุกคนท่ียืน่ใบสมัครขอรบัทุน
	 5.3	 ทนุประเภทส่งเสรมิการศกึษากรณพีเิศษ มอบให้บตุรของสมาชิกทกุคนทีย่ืน่ใบสมคัร
ขอรบัทุน
  5.4	 กรณีมีสมาชิกขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก มากกว่าจำานวน
ทุนท่ีสหกรณ์กำาหนดไว้  สหกรณ์อาจใช้วิธีจับสลากหรอืวิธีอ่ืนใด โดยให้คณะกรรมการศกึษาและ
ประชาสมัพนัธ์เป็นผูพ้จิารณาตามความเหมาะสม
 การพิจารณาผู ้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์เป็นท่ีสดุ

6.	การตรวจสอบการยืน่ขอรบัทนุการศกึษา
 สมาชิกสามารถตรวจสอบการยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ  ์
ที่  www.025798899.com ได้ทุกสัปดาห์ หากสมาชิกยื่นขอรับทุนมาแล้วเกินกว่า 10 วัน  
แต่ไม่ปรากฏรายช่ือให้ตดิต่อสหกรณ์ โทร. 0 2579 7070

7.	การประกาศผลผูม้สีทิธิร์บัทนุการศกึษาและการรบัเงนิ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับทุนการศึกษาในวันที่ 26 
กันยายน 2559 และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ท่ีสมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ 
ภายในวันท่ี 10 ตลุาคม 2559

  ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป
                  ประกาศ ณ วันท่ี  25  เมษายน พ.ศ. 2559
 
 

 (นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์)
 ประธานกรรมการดำาเนินการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
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เมื่อพ้นก�าหนดวันดังกล่าวแล้ว สหกรณ์จะประกาศชื่อกลุ่มครั้งท่ี 2 และรายชื่อสมาชิกท่ีสังกัดกลุ่มใหม่ตามความประสงค์ของสมาชิก 

ที่แจ้งย้ายสังกัดและขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำากัด
เรื่อง  กำาหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำาปี 2559

 

ด้วยข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 65 และข้อ 66 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรม

ป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 ก�าหนดให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระในปี 

2559 นี้  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว จึงก�าหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจ�าปี 2559  ดังนี้

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ประกาศรายชื่อกลุ่ม ครั้งที่ 1 และรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่ม (ตามที่สมาชิกด�ารงต�าแหน่ง 

  ในหน่วยงาน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 วันเริ่มต้นการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ 

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 วันสิ้นสุดการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2559 ประกาศรายชือ่กลุม่ ครัง้ที ่2 จ�านวนผูแ้ทนสมาชกิ และรายชือ่สมาชกิทีส่งักดัแต่ละกลุม่(ตามทีส่มาชกิด�ารงต�าแหน่ง 

  ในหน่วยงาน การขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่)

วันที่ 19 – 29 กันยายน 2559 วันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

วันที่ 10 ตุลาคม 2559  วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

วันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2559 วันรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

                            ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

 

 

 (นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์)

 ประธานกรรมการด�าเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

สหกรณ์ประกาศรายชื่อกลุ่มสังกัดครั้งที่ 1  
ขอย้ายกลุ่มได้ภายใน 90 วัน

ขอตั้งกลุ่มใหม่ภายใน 30 สิงหาคม 2559
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สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กลุ่มสมาชิกส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม ้
2. กลุ่มสมาชิกส�านักผู้บริหารกรมป่าไม้ 
3. กลุ่มสมาชิกส�านักบริหารกลาง 
4. กลุ่มสมาชิกกองการอนุญาต  
5. กลุ่มสมาชิกส�านักแผนงานและสารสนเทศ
6. กลุ่มสมาชิกส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
7. กลุ่มสมาชิกส�านักส่งเสริมการปลูกป่า 
8. กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการป่าชุมชน 
9. กลุ่มสมาชิกส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
10. กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11. กลุ่มสมาชิกส�านักผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
12. กลุ่มสมาชิกส�านักบริหารงานกลาง 
13. กลุ่มสมาชิกส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า
14. กลุ่มสมาชิกส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า
15. กลุ่มสมาชิกส�านักอุทยานแห่งชาติ
16. กลุ่มสมาชิกส�านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 
17. กลุ่มสมาชิกส�านักแผนงานและสารสนเทศ
18. กลุ่มสมาชิกส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
19. กลุ่มสมาชิกกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา
20. กลุ่มสมาชิกกองนิติการ  
21. กลุ่มสมาชิกส�านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
22. กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
23. กลุ่มสมาชิกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล 
24. กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน�้าบาดาล 
กรมทรัพยากรน�้า 
25. กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน�้า 
จังหวัด 
26. กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาญจนบุรี  
27. กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาฬสินธุ์  
28. กลุ่มสมาชิกจังหวัดก�าแพงเพชร 

29. กลุ่มสมาชิกจังหวัดขอนแก่น  
30. กลุ่มสมาชิกจังหวัดฉะเชิงเทรา  
31. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชลบุรี  
32. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชัยนาท  
33. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชัยภูมิ  
34. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชุมพร  
35. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงราย  
36. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่  
37. กลุ่มสมาชิกจังหวัดตราด  
38. กลุ่มสมาชิกจังหวัดตาก  
39. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครนายก  
40. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครปฐม  
41. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครพนม  
42. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครราชสีมา
43. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช 
44. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครสวรรค์ 
45. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนนทบุรี  
46. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนราธิวาส  
47. กลุ่มสมาชิกจังหวัดบุรีรัมย์ 
48. กลุ่มสมาชิกจังหวัดปทุมธานี  
49. กลุ่มสมาชิกจังหวัดระนอง  
50. กลุ่มสมาชิกจังหวัดระยอง  
51. กลุ่มสมาชิกจังหวัดราชบุรี  
52. กลุ่มสมาชิกจังหวัดลพบุรี  
53. กลุ่มสมาชิกจังหวัดล�าปาง 
54. กลุ่มสมาชิกจังหวัดล�าพูน  
55. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสกลนคร  
56. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสงขลา  
57. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสตูล  
58. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรปราการ 
59. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรสงคราม 
60. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรสาคร 
61. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสระบุรี  
62. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสิงห์บุรี  
63. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุโขทัย  
64. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุพรรณบุรี  

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำากัด

เรื่อง รายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรก  ประจำาปี 2559

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  ก�าหนดให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และผู้แทนสมาชิก 

ชุดปัจจุบันจะครบวาระดังกล่าวในปี 2559 นี้  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วย 

กลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555  ข้อ 11(1) ซึ่งก�าหนดให้สหกรณ์จะต้องประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งแรกภายในเวลาไม่น้อยกว่า 120 วันก่อนวันเลือกตั้ง 

ผู้แทนสมาชิก โดยในการประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งแรกนี้จะยังไม่มีการประกาศจ�านวนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิก

ครั้งแรก ประจ�าปี 2559 ดังนี้
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111.  กลุ่มสมาชิกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (แพร่)
112.  กลุ ่มสมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาติ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13  
   (แพร่)
113.  กลุ่มสมาชิกส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ส�านักบริหารพื้นที่ 
   อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
114.  กลุ่มสมาชิกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (นครราชสีมา) 
115.  กลุ่มสมาชิกศูนย์ประสานงานจังหวัดพะเยา (พะเยา) 
116.  กลุ ่มสมาชิกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล�าปาง  
   (ล�าปาง) 
117.  กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (แพร่) 
118.  กลุ่มสมาชิกราชพฤกษ์ (ล�าปาง) 
119.  กลุ ่มสมาชิกส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13  
   (แพร่) 
120.  กลุ่มสมาชิกรักษ์ป่ากระบี่ (กระบี่) 
121.  กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
122.  กลุ่มสมาชิกส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้ (ส่วนกลาง)
123.  กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
124.  กลุ่มสมาชิกพี่น้องวนกร (ส่วนกลาง) 
125.  กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 
126.  กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (อุบลราชธานี) 
127.  กลุ่มสมาชิกส�านักป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช)
128.  กลุ่มสมาชิกส�านักด่านไม้ (ส่วนกลาง) 
129.  กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
130.  กลุ่มสมาชิกนิติธรรม ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 
131.  กลุ่มสมาชิกวิชาการป่าไม้ (ส่วนกลาง) 
132.  กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 
133.  กลุ่มสมาชิก 13 น�าโชค (ส่วนกลาง) 
134.  กลุ่มสมาชิกรักษ์ป่าอีสานตอนล่าง (ศรีสะเกษ) 
135.  กลุ่มสมาชิกลุ่มน�้ายม ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 
136.  กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 
137.  กลุ่มสมาชิกอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี-กาญจน์ (ราชบุรี) 
138.  ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (เพชรบุรี) 
139.  เกษียณเชียงใหม่ (เชียงใหม่) 
    สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิก หรือ
ขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิกใหม่ซึ่งสมาชิกจะต้องรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน โปรด
แจ้งความประสงค์ขอย้ายสังกัดกลุ่มหรือขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้ ตามแบบ
ที่สหกรณ์ก�าหนด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยสมาชิกสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อกลุ ่ม และรายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ ่มแต่ละกลุ ่ม ได้ท่ี 
www.025798899.com

    จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน    

                             ประกาศ  ณ  วันที่   3   พฤษภาคม   พ.ศ. 2559  

(นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

65. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
66 กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุรินทร์  
67. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสระแก้ว  
68. กลุ่มสมาชิกจังหวัดหนองคาย  
69. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
70. กลุ่มสมาชิกจังหวัดร้อยเอ็ด  
71. กลุ่มสมาชิกจังหวัดหนองบัวล�าภู 
72. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพังงา  
73. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพิจิตร  
74. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพิษณุโลก 
75. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเพชรบุรี  
76. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเพชรบูรณ์  
77. กลุ่มสมาชิกจังหวัดแพร่ 
78. กลุ่มสมาชิกจังหวัดภูเก็ต  
79. กลุ่มสมาชิกจังหวัดมหาสารคาม  
80. กลุ่มสมาชิกจังหวัดมุกดาหาร  
81. กลุ่มสมาชิกจังหวัดยโสธร  
82. กลุ่มสมาชิกจังหวัดยะลา  
83. กลุ่มสมาชิกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
84. กลุ่มสมาชิกจังหวัดปราจีนบุรี 
85. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอ่างทอง  
86. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุดรธานี  
87. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์  
88. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี  
89. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอ�านาจเจริญ  
90. กลุ่มสมาชิกจังหวัดบึงกาฬ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
91. กลุ่มสมาชิกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
สมาชิกขอจัดตั้ง 
92. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (สงขลา)
93. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (จันทบุรี)
94. กลุ่มสมาชิกแม่ฮ่องสอน ตอนบน (แม่ฮ่องสอน) 
95. กลุ่มสมาชิกกกลุ่มพื้นที่อนุรักษ์ บ้านโป่ง (ราชบุรี) 
96. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (เลย)  
97. กลุ่มสมาชิกสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง (ตรัง)
98. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด (พัทลุง)
99. กลุ่มสมาชิกกลุ่มจัดการต้นน�้าน่าน (น่าน)  
100.  กลุ่มสมาชิกส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ตรัง) 
101.  กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ชัยภูมิ)
102.  กลุ่มสมาชิกกลุ่มจัดการต้นน�้า 16 (เชียงใหม่)
103.  กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (อุทัยธานี)
104.  กลุ่มสมาชิกส่วนการเจ้าหน้าที่ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
   พันธุ์พืช) 
105.  กลุ่มสมาชิกกองคลัง (กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
   และพันธุ์พืช) 
106.  กลุ่มสมาชิกทุ่งแสลงหลวง (พิษณุโลก) 
107.  กลุ่มสมาชิกแม่น�้ายวมแม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) 
108.  กลุ่มสมาชิกส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (ปัตตานี)  
109.  กลุ่มสมาชิกเพชรชะอ�า (เพชรบุรี)  
110.  กลุ่มสมาชิกวนวัฒนวิจัย (กรมป่าไม้)  
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โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ

ส�าหรับมุมน้ีมีค�าตอบในฉบับท่ีผ่านมา ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้ตอบค�าถามเก่ียวกับเงินกู้สามัญส�าหรับสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการ

ไปแล้ว และในฉบับน้ีฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้รวบรวมค�าถามเก่ียวกับเงินกู้พิเศษวนาเคหะส�าหรับสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการ ดังน้ี

1. สมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการและประสงค์จะกู้พิเศษวนาเคหะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ  1. ต้องส่งค่าหุ้นโดยการหักเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายติดต่อกันมาแล้วต้ังแต่ 6 เดือนข้ึนไป เดือนละไม่น้อยกว่า 600 บาท

2. มีอายุการเป็นสมาชิกสมทบและอายุงาน ดังน้ี

 -  เป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นพนักงานราชการต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

 -  เป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นพนักงานราชการต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ

 -  เป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นพนักงานราชการ และหรือลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน และหรือลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน และหรือ

พนักงานจ้างเหมาบริการ และหรือต�าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีปฏิบัติงานในท�านองเดียวกัน ในส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ท้ังน้ี ต้องเป็นพนักงานราชการต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. ต้องมีทุนเรือนหุ้นร้อยละ 5 ของจ�านวนเงินกู้

2. เงินกู้พิเศษวนาเคหะมีวัตถุประสงค์ในการกู้เพ่ืออะไร
ตอบ 1. เพ่ือซ้ือห้องชุด หรือบ้านพร้อมท่ีดิน ท้ังน้ี เพ่ือเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้กู้ตามควรแก่ฐานะ

2. เพ่ือปลูกสร้างบ้านในท่ีดินกรรมสิทธ์ิของผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร

3. เพ่ือซ้ือท่ีดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

4. เพ่ือซ้ือห้องชุดข้างเคียง หรือท่ีดินข้างเคียงกับท่ีดินพร้อมบ้านซ่ึงสมาชิกสมทบผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเพ่ือขยายบริเวณ

5. เพ่ือไถ่ถอนจ�านองบ้านพร้อมท่ีดินหรือห้องชุด โดยช�าระหน้ีเงินกู้เพ่ือการเคหะของสถาบันการเงินอ่ืนๆ

6. เพ่ือไถ่ถอนจ�านองท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้กู้และหรือคู่สมรส และหรือบุตร โดยช�าระหน้ีเงินกู้เพ่ือการเคหะของสถาบันการเงินอ่ืนๆ 

พร้อมปลูกสร้างบ้านพักอาศัย

7. เพ่ือต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือท่ีอยู่อาศัย

3. สมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการสามารถกู้พิเศษวนาเคหะได้จำานวนเท่าไร
ตอบ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยพิจารณาจากความสามารถในการช�าระหน้ีของผู้กู้ และมูลค่าของหลักประกัน ดังน้ี

1. หลักประกันซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิห้องชุด

    - จ�านวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน

    - จ�านวนเงินกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักประกัน

2.  หลักประกันซ่ึงเป็นบ้านพร้อมท่ีดิน

  - จ�านวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน

    - จ�านวนเงินกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน

4. การกู้พิเศษวนาเคหะสำาหรับสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการสามารถผ่อนชำาระได้สูงสุดก่ีงวด
ตอบ สามารถผ่อนช�าระได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด และผู้กู้ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการออม
หุ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงฐานหุ้นใหม่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 
เป็นต้นไป 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2559

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (11) แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมป่าไม้ จ�ากัด คณะกรรมการด�าเนินการ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  มีมติให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยหุ้น ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัดว่า
ด้วยหุ้น พ.ศ. 2559”

ข้อ 2 ระเบยีบน้ีให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ว่าด้วยหุ้น 

พ.ศ. 2558       
ข้อ 4 สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น

สมาชิก และไม่น้อยกว่าจ�านวนหุ้นรายเดือนตามเงินได้รายเดือน ดังต่อไปนี้

เงินได้รายเดือน (บาท) ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

ไม่เกิน 9,000 60
เกินกว่า  9,000  ถึง  11,000 70
เกินกว่า  11,000  ถึง  13,000 80
เกินกว่า  13,000  ถึง  14,000 90
เกินกว่า  14,000  ถึง  15,000 100
เกินกว่า  15,000  ถึง  16,000 110
เกินกว่า  16,000  ถึง  18,000 120
เกินกว่า  18,000  ถึง  20,000 130
เกินกว่า  20,000  ถึง  22,000 140
เกินกว่า  22,000  ถึง  24,000 150
เกินกว่า  24,000  ถึง  26,000 160
เกินกว่า  26,000  ถึง  28,000 170
เกินกว่า  28,000  ถึง  30,000 180
เกินกว่า  30,000  ถึง  32,000 190
เกินกว่า  32,000  ถึง  34,000 200
เกินกว่า  34,000  ถึง  36,000 210
เกินกว่า  36,000  ถึง  38,000 230
เกินกว่า  38,000  ถึง  40,000 240
เกินกว่า  40,000  ถึง  42,000 250
เกินกว่า  42,000  ถึง  44,000 260
เกินกว่า  44,000  ถึง  46,000 270
เกินกว่า  46,000  ถึง  48,000 280
เกินกว่า  48,000  ถึง  50,000 290

เกินกว่า 50,000 ขึ้นไป 300

สมาชิกที่เกษียณหรือลาออกจากราชการ จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเท่าใด
ก็ได้และสามารถระดมหุ้นได้ โดยแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 

ข้อ 5 สมาชิกท่ีเคยลาออกจากสหกรณ์แล้วสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
ใหม่ จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ดังนี้

(1) กรณียังรับราชการอยู่จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ตามอัตราส่วนที่
ก�าหนดไว้ใน ข้อ 4 เท่านั้น และไม่สามารถระดมหุ้นได้

การแก้ไขข้อบังคับและระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2559
เริ่มใช้	1	พฤษภาคม	2559	เป็นต้นไป

(2) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วจะส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนเกินกว่าเดือนละ 300 หุ้นไม่ได้ และไม่สามารถระดมหุ้นได้

สมาชิกตาม (1) และ (2) ได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 
งวดเดือน สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้มากกว่าจ�านวนหุ้นรายเดือนที่ก�าหนดใน 
ข้อ 4 และสามารถระดมหุ้นได้

ข้อ 6  การส่งเงินค่าหุ้นให้ด�าเนินการ ดังนี้
(1) ให้สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวัน

จ่ายเงินได้รายเดือนประจ�าเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ท�าหน้าที่เบิกจ่าย
เงินได้รายเดือนของสมาชิกเป็นผู้หักเงินค่าหุ้นส่งให้สหกรณ์

(2) สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน หรือสมาชิกซึ่งต่อมาได้โอนย้ายไปสังกัด 
กระทรวงอื่น ให้ส่งเงินค่าหุ้นให้แก่สหกรณ์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ได้ท�าความ ตกลง
กับสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

 1) ช�าระที่ส�านักงานสหกรณ์
 2) การหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์
 3) การโอนเงินผ่านธนาคาร การส่งเงินทางธนาณัติ หรือวิธีอื่นที่

สหกรณ์ก�าหนด
(3) สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการบ�านาญ อาจขอส่งเงินค่าหุ้นโดยวิธีหักจาก

เงินบ�านาญประจ�าเดือนก็ได้ การหักส่งเงินตามข้อนี้ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่ก�าหนด
ใน (1) โดยอนุโลม

ข้อ 7  สมาชิกที่ได้ช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน 
หรือเป็นจ�านวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีหน้ีสินกับ
สหกรณ์ จะงดช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ�านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดย
แจ้งความจ�านงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์

ส�าหรับสมาชิกที่มีหน้ีสินกับสหกรณ์จะลดจ�านวนการถือหุ้นรายเดือนลง
ก็ได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดไว้ใน ข้อ 4 เว้นแต่สมาชิกนั้นมีหนี้สินไม่
เกินมูลค่าหุ้น หรือเงินฝากที่เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันที่มีอยู่ในสหกรณ์ สามารถงด
ช�าระค่าหุ้นรายเดือนได้

สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือเกษียณ หรือออกจากราชการ หรืองานประจ�า
โดยไม่มีความผิด และมีหนี้สินไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ ให้งดการเรียกเก็บ
เงินค่าหุ้น เว้นแต่สมาชิกจะได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อสหกรณ์

ข้อ 8 สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้ามูลค่าหุ้น
ที่มีอยู่ครบ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้ว จะส่งเงินค่าหุ้นราย
เดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้

สำาหรับสมาชิกที่มีมูลค่าหุ้น เกินกว่า 2,500,000 บาท ก่อนที่ระเบียบ
นี้ใช้บังคับ ให้คงหุ้นตามที่มีอยู่ และจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 
200 บาท และไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้        

ข้อ 9  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้คณะ
กรรมการด�าเนินการมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 10  ให้ประธานกรรมการด�าเนนิการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้
 ประกาศ  ณ  วันที่  25 เมษายน พ.ศ. 2559

(นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

การเพ่ิมอัตราหุ้น เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่าน เปรียบเสมือน
เป็นการสร้างวินัยในการออม ซึ่งในแต่ละปี สมาชิกจะได้รับผลตอบแทน 
ในรูปแบบของเงินปันผล ยิ่งมีหุ้นมาก เงินปันผลก็จะยิ่งมากขึ้น สร้างความ
มั่นคงให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก
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รายการ  30  เมษายน  2559 31 มีนาคม 2559

จ�านวนสมาชิก 13,211 13,218

จ�านวนสมาชิกสมทบ 16,668 16,616

สินทรัพย์รวม 15,729,914,743.50 15,643,327,175.12

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 328,236,445.90 195,311,208.32

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 963,433,032.67 1,008,135,301.28

เงินลงทุนระยะสั้น 61,096,544.80 61,265,931.80

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 138,413,966.41 136,500,282.33

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 52,665,036.50 49,070,426.25

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,800,077,775.90 6,802,370,696.96

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 89,694,374.36 98,488,035.67

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 939,587,622.37 929,387,175.99

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค้�าประกัน-สมาชิกสมทบ 48,142,858.62 48,392,739.51

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 292,272,971.00 264,166,658.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 1,659,160.94 1,659,160.94

เงินลงทุนระยะยาว 5,925,256,572.90 5,945,617,230.72

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,983,249.14 6,340,222.23

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 73,797,990.02 74,194,778.73

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9,406,532.89 22,240,017.31

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 187,309.08

หนี้สินรวม 9,543,012,715.94 9,516,953,539.39

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,151,000,000.00 2,124,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,158,533,767.09 5,175,056,799.82

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 559,114,474.99 576,998,078.94

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,457,803,817.95 3,466,678,429.19

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 801,531,512.08 797,847,838.01

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 242,291,958.40 237,825,852.07

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 94,936,784.52 92,854,382.46

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,855,219.15 2,852,219.15

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,161,243,791.60 2,137,395,241.86

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 158,055,604.35 158,601,484.21

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 1,940,684,016.43 1,918,620,545.58

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 44,642,927.64 42,919,820.09

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 17,861,243.18 17,253,391.98

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 27,074,611.74 27,596,853.81

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20,554,416.51 28,298,514.90

หนี้สินไม่หมุนเวียน 24,606,129.00 24,606,129.00

ทุนของสหกรณ์ 6,186,902,027.56 6,126,373,635.73

ทุนเรือนหุ้น 5,056,515,340.00 5,016,015,830.00

ทุนส�ารอง 487,367,468.76 487,367,468.76

ทุนสะสม 115,819,603.39 116,226,303.39

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 407,441,271.66 427,971,316.48

ก�าไรสุทธิ 119,758,343.75 78,792,717.10

รายได้ 217,419,993.84 153,299,166.39

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 162,735,205.22 123,113,878.87

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 15,110,912.43 10,680,047.95

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 35,582,310.12 15,781,261.39

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 1,506,023.60 1,506,203.60

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,485,542.47 2,217,954.58

ค่าใช้จ่าย 97,661,650.09 74,506,449.29

ดอกเบี้ยจ่าย 76,707,741.70 58,824,745.60

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 20,953,908.39 15,681,703.69

กำาไรสุทธิ 119,758,343.75 78,792,717.10

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1  มีนาคม  2559) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 5.90

สามัญทั่วไป 5.90

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.90

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.00

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบำานาญตามพระ
ราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้	(เริ่มวันที่	1	เมษายน	2559) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

สอ.ปม.มอบเงินสนับสนุน
ศูนย์ประสานงานสมาชิก
ศูนย์ละ 20,000 บาท
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

ได้มอบเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน
สมาชิก ศูนย์ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
60,000 บาท โดยศนูย์ประสานงานสมาชกิที ่สอ.ปม.
ได้ดำาเนินการมอบเงินแล้ว ได้แก่ กลุ ่มจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ศูนย์ประสานงานกลุ ่มราชพฤกษ์
ลำาปาง และศูนย์ประสานงานจังหวัดขอนแก่น
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สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้จดัท�าโครงการ “คนดศีรสีหกรณ์” 
โดยเริม่ครัง้แรก เมือ่ปี พ.ศ. 2553 ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ยกย่องเชดิชสูมาชกิและ
สมาชิกสมทบ ทียึ่ดมัน่ในความซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามเสยีสละ ทุม่เทในการปฏบิตัิ
หน้าที ่และเคร่งครดัในคณุธรรมความดีตามวถิชีวีติแบบพอเพยีง ให้เป็นสมาชกิ
ต้นแบบ และเสรมิสร้าง ปลกูฝังจติส�านกึและค่านยิมแห่งความพอเพยีง ให้สมาชกิ
และสมาชิกสมทบ มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการประกอบคุณงาม 
ความดี 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

และเสยีสละ
2. เพือ่เสรมิสร้าง ปลกูฝังจติส�านกึ ค่านยิมและเคร่งครดัในคณุธรรมความดี
3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตระหนักถึง

บทบาทตามอดุมการณ์สหกรณ์ ประหยดัอดออม เอือ้อาทรต่อผูอ้ืน่และสงัคม โดย
ใช้ชวีติตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ

4. เพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจ และความเชือ่มัน่ให้กบัสมาชกิและสมาชกิ
สมทบ ว่าผูท่ี้ท�าดย่ีอมม ี  ผู้เห็นคณุค่าของความดนีัน้

5. เพ่ือเป็นต้นแบบและแบบอย่างทีด่ใีนการด�ารงชวีติให้แก่สมาชกิ และ
สมาชกิสมทบ

กลุ่มเป้าหมาย
1. สมาชิก
2. สมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของคนดีศรีสหกรณ์
1. เป็นผู้ทีใ่ช้ชีวิตอย่างประหยดัอดออม 
2. เป็นผู้มคีวามเอือ้อาทรต่อบคุคลและสงัคม
3. เป็นผู้มคีวามยึดมัน่ในความซือ่สตัย์สจุรติและคณุธรรม
4. เป็นผูป้ฏบิตัตินเป็นแบบอย่างการด�ารงชวีติทีด่ ีตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

การคัดเลือกและการตัดสิน 
1. การเสนอชือ่ 
 ให้สมาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ  หรอืผูแ้ทนสมาชกิ หรอืหน่วยราชการ

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์ก�าหนด โดยกรอกรายละเอียดตามแบบ
ฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เข้ารบัการคดัเลอืกให้เป็น “คนดี
ศรสีหกรณ์”

 ส�าหรบับคุคลทีเ่คยได้รับการเสนอชือ่แต่ไม่ได้รับการคดัเลอืกเป็น “คนด ี
ศรสีหกรณ์”สามารถได้รบัการเสนอชือ่ เพ่ือเข้ารับการคัดเลอืก “คนดีศรสีหกรณ์” 
ปี 2560 ได้อกี

2. การคดัเลอืก  
 คณะท�างานคดัเลอืก “คนดีศรสีหกรณ์” พจิารณาคัดเลอืกบคุคลตาม

ข้อ 1. โดยการตรวจสอบประวตั ิ ข้อมูลทีน่�าเสนอ และแสวงหาข้อมูลเพิม่เตมิจาก
บคุคล หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์
ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั พจิารณาตดัสนิต่อไป

3. การตดัสิน 
 คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด พจิารณา 

คดัเลอืกบคุคลผู้ทีเ่หมาะสมให้ได้รบัรางวลั “คนดศีรสีหกรณ์” จ�านวน 1 ท่าน 

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
เรื่อง		โครงการ	“คนดีศรีสหกรณ์”

	ปี		2560

กรณีที่ไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
“คนดีศรีสหกรณ์” คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่ประกาศชือ่ผูไ้ด้รบัรางวลั 

ระยะเวลาด�าเนินการ
1. การเสนอชื่อ  ให้เสนอรายชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันท่ี 25 

เมษายน 2559 – 31 สงิหาคม  2559
2. การคดัเลอืก “คนดศีรสีหกรณ์” ระหว่างวนัที ่1 กันยายน 2559 – 30 

พฤศจกิายน 2559
3. การประกาศผล  สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จะประกาศผล

การคดัเลอืก “คนดศีรสีหกรณ์” ปี 2560 ภายในเดอืนธนัวาคม 2559
4. การมอบรางวลั สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จะมอบรางวลัใน

วนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2560 วนัเสาร์ที ่4 กมุภาพนัธ์ 2560

รางวัล “คนดีศรีสหกรณ์”  ปี 2560
รางวลัสำาหรบั “คนดศีรสีหกรณ์” ประกอบด้วย
1. โล่เชดิชเูกยีรติ
2. เขม็ทองค�า “คนดศีรสีหกรณ์” น�า้หนกั 2 บาท   
3. เสือ้เกยีรตยิศ
รางวลัสำาหรบัหน่วยงานที ่“คนดศีรสีหกรณ์” ปฏบิติังานอยูจ่ะได้รบั

ของรางวลั มลูค่าไม่เกนิ 10,000 บาท

รางวัลผู้เสนอชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” จ�านวน 1 รางวัล ดังนี้
1. กรณีเสนอโดยสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ จะได้รับเสื้อแจ๊คเก็ตสูท 

ปักตราสญัลกัษณ์สหกรณ์ 
2. กรณีเสนอโดยกลุ่มสมาชิกหรือหน่วยราชการ จะได้รับของรางวัล 

มลูค่าไม่เกนิ 6,000 บาท

ข้อก�าหนดของการเสนอชื่อ 
1. ผูไ้ม่มสีทิธเิสนอชือ่ 
 1.1 สมาชกิหรอืสมาชกิสมทบไม่มสีทิธเิสนอชือ่ตนเอง
 1.2 บคุคลในครอบครวัเดยีวกนั (บดิา มารดา คูส่มรส และบุตร)
 1.3 กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ท่ีปรึกษา

สหกรณ์ ชดุปัจจบุนั และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
2. ผูไ้ม่มสีทิธไิด้รบัการเสนอชือ่ 
 2.1 กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ท่ีปรึกษา

สหกรณ์ชดุปัจจบุนั และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
 2.2 อดตีกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และ

ทีป่รกึษาสหกรณ์ทีพ้่นต�าแหน่งไม่เกนิ 3 ปี 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

(นายสทิธชิยั  อึง๊ภากรณ์)                                   
ประธานกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  จ�ากดั     
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ปฎิบัติการค้นหา 
“คนดีศรีสหกรณ์”

แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”

ซื่อสัตย์ – อดออม – เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้จดัท�าโครงการ “คนดศีรีสหกรณ์” โดยเร่ิมครัง้แรกเมือ่ปี 2553 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ยกย่องเชดิชสูมาชกิ 

และสมาชกิสมทบทีย่ดึมัน่ในความซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามเสยีสละ ทุ่มเทในการปฏบิตัหิน้าท่ี และเคร่งครัดในคณุธรรมความดตีามวถิชีวีติแบบพอเพยีง 

เพือ่กระตุน้และส่งเสรมิให้สมาชกิและสมาชกิสมทบ ตระหนกัถงึบทบาทตามอดุมการณ์สหกรณ์ ประหยดัอดออม เอือ้อาทรต่อผูอ้ืน่และสงัคม โดยใช้

ชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิและสร้างขวญั ก�าลงัใจ ว่าผูท่ี้ท�าดย่ีอมมผีูเ้หน็คณุค่าของความดนีัน้  

โดยสมาชกิ/สมาชกิสมทบ เสนอรายชือ่ “คนดีศรสีหกรณ์” ระหว่าง 25 เมษายน - 31 สงิหาคม 2559

- การคดัเลอืก “คนดีศรสีหกรณ์” ระหว่างวันที ่ 1 กนัยายน – 30 พฤศจกิายน 2559

- การตดัสนิโดยคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั

- การประกาศผล สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จะประกาศผลการคดัเลอืก “คนดศีรสีหกรณ์” ปี 2560 ภายในเดอืนธนัวาคม 2559

- การมอบรางวัล  สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะมอบรางวลัในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2560 วนัเสาร์ท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2560

- รางวลัส�าหรบัหน่วยงานที ่“คนดีศรสีหกรณ์” ปฏบิตังิานอยูจ่ะได้รบัของรางวลั มลูค่าไม่เกนิ 10,000 บาท

รางวลัผูเ้สนอชือ่ “คนดีศรสีหกรณ์” จ�านวน 1 รางวัล ดงันี้

 1. กรณเีสนอโดยสมาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ จะได้รับแจ๊คเกต็สทูปักตราสญัลกัษณ์สหกรณ์

 2. กรณเีสนอโดยกลุม่สมาชกิหรอืหน่วยงานราชการ จะได้รบัของรางวลั มลูค่าไม่เกนิ 6,000 บาท

- ผูท้ีไ่ด้รบัรางวัล  “คนดีศรสีหกรณ์”  จะได้รบัโล่เชดิชเูกยีรต ิและเขม็ทองค�า น�า้หนกั 2 บาท

 พร้อมเสือ้เกยีรตยิศ  

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่www.025798899.com

นายสุริยะ ศรีชุม คนดีศรีสหกรณ์ ประจำาปี 2553 นายวิทย์ ชุมภู คนดีศรีสหกรณ์ ประจำาปี 2555 นายสมเกียรติ บ้านกล้วย คนดีศรีสหกรณ์ ประจำาปี 2556

นางนุชนารถ ลอยเด่น คนดีศรีสหกรณ์ ประจำาปี 2558 นายมานะ บุดดี คนดีศรีสหกรณ์ ประจำาปี  2559



เมือ่วนัศกุร์ที ่22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ 
เซ็นทร็ลเวิลด์  นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากดั นายธนโรจน์ โพธสิาโร รองประธานกรรมการคนที ่1 นายสเุทพ บวัจนัทร์ กรรมการ นายโชคชยั  
เลิศเกียรติวงศ์ ผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับนางสาววาณี ดวงชโลมนิล ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายจัดจ�าหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) โดยม ี
นายสทิธบิญัญ์ บญุสาย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร์ จ�ากัด ร่วมเป็นสักขพียาน ในพธิ ี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
กับบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  ส�าหรับความคุ้มครอง-เงื่อนไข และเบี้ย
ประกันยังคงเหมือนเดิม สมาชิกที่ท�าประกันอยู่แล้ว ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มประกันชีวิตใหม่ เนื่องจาก 
ความคุ้มครองยังต่อเน่ืองจากบริษัทประกันเดิม ส�าหรับสมาชิกใหม่  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ประกนัชวีติกลุม่ หรอื สมาชกิท่านใดต้องการปรบัเพิม่เบีย้ประกนัชวิีตกลุม่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ 
ในเวบ็ไซต์ www.025798899.com หวัข้อ 7.1 เริม่ใช้ 1 พฤษภาคม 2559

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

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

ทีป่รกึษา นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หินอ่อน, นางณภัทร อินสกุล, นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี,  
 นางรัตนพร สิทธิกุลนันท์, นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประกันชีวิตกลุ่ม
ระหว่าง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด และ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

นายสทิธชัิย อึง๊ภากรณ์ ประธานกรรมการดำาเนนิการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากดั (ที ่3 จากซ้าย)  นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธานกรรมการคนที ่1  
(ที ่1 จากซ้าย) นายสเุทพ บวัจนัทร์ กรรมการ (ที ่2 จากซ้าย) นายโชคชัย เลศิเกียรติวงศ์ ผู้จดัการ (ที 5่ จากซ้าย)  นายสทิธิบญัญ์ บญุสาย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทั ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำากดั (ที ่6 จากซ้าย)


