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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  
2560 วันท่ี 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560  สมาชิกจะได้ใช้สิทธ์ความเป็นเจ้าของ
สหกรณ์กันให้เต็มท่ี โดยการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายในการบริหาร
สหกรณ์ เพื่อพิจารณางบดุล จัดสรรก�าไรสุทธิ การพิจารณาแผนงานและงบ
ประมาณประจ�าปี 2560 รวมทั้งการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ ซึ่งจะเป็น
บทบาทภาระหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก ที่ท่านสมาชิกทั้งหลายได้เลือกเข้ามา 
ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง เป็นปากและเสียงแทนสมาชิก 

และสหกรณ์จะจ่ายค่าท่ีพักแบบเหมาจ่ายให้กับผู้แทนสมาชิก ขอให้ท่านโปรด
ติดต่อจองโรงแรมหรือที่พักล่วงหน้า จะได้สะดวกในการเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี 2560

รายช่ือที่พักใกล้กรมป่าไม้
KU HOMEKasetsart : 0-2579-0010-5 

โรงแรมมารวย การ์เด้น : 0-2561-0510-47 
พหลโยธิน พาร์ค เพลส : 0-2942-7630-8
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จากที่ได้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 
ขณะนี้แต่ละสังกัดกลุ่มก็ได้ทราบแล้วว่าใครเป็นผู้แทนสมาชิกของท่าน

ที่จะเข้ามาท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก ดังนั้นผู้แทนสมาชิกจึงมีความส�าคัญยิ่ง  
และควรมีความรู ้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู ้แทนสมาชิก  
เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

วันเสาร์ที่ 4 และอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 จะถึงวันส�าคัญของ
สหกรณ์ที่ผู้แทนสมาชิกจะต้องใช้สิทธ์ความเป็นเจ้าของสหกรณ์กันให้เต็มที่ 
เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ผู้แทนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 
ของสมาชิก ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ จะต้องมีบทบาทส�าคญัในการ 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายในสหกรณ์ของเรา เพื่อประโยชน์ 
ที่พึงมีต่อการด�าเนินงานสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ด้วย  รวมทั้งรับทราบแนวนโยบายรวมถึง
ทิศทางการด�าเนินงาน 

ผู ้เขียนจึงฝากแนวคิดการเลือกคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ชุดที่ 40 และ 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกพิจารณากันแต่เนิ่น ๆ อาทิเช่น

1. ต้องเป็นคนดี มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์
2. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
3. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารสหกรณ์แบบมืออาชีพ
4. ไม่ควรเลือกคนเพราะรู้จัก เกรงใจหรือถูกบังคับให้เลือก

สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้
(1) มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ
(2) เป็นคณะท�างานหรือคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้ง เพื่อ

ประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์
(3) มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์และมีอ�านาจหน้าที่ตาม

อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
 3.1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
 3.2) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
 3.3) พิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการด�าเนินการทั้งคณะ หรือบางคน และผู้ตรวจสอบกิจการ
 3.4) รบัทราบรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการด�าเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์
 3.5)  พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ์
 3.6)  พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์
 3.7)  พิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการและก�าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี
 3.8)  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
 3.9)  พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้าประกัน
 3.10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�าปีของสหกรณ์
 3.11) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
 3.12) พิจารณาระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ
 3.13) รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ หรือองค์การอื่นที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก และ

หรือถือหุ้นอยู่
 3.14) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
 3.15) พิจารณาก�าหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะน�าให้คณะกรรมการด�าเนินการน�าไปพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(4) ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการด�าเนินการ
(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
(7) รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

สิทธิและหน้าที่ผู้แทนสมาชิกส�าคัญไฉน ????
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1. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559
 6 – 7   ก.พ. 59 ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 39 นอกจากนี้ได้มี
การจับฉลากมอบรางวัลเงินฝากให้แก่ผู้ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ครบ 6 เดือนขึ้นไป รวม
จ�านวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท

2. ขยายวงเงินกู้ส�าหรับสมาชิกสมทบ สูงสุดไม่เกิน 4 แสนบาท
 1 ก.พ. 59 สหกรณ์ ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ โดยการขยาย
วงเงินกู้ ตามอายุการเป็นสมาชิก สูงสุดไม่เกิน 4 แสนบาท

3. รับรางวัลโล่เกียรติยศ 100 สหกรณ์ดีเด่น
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด ได้รับคัดเลือกให้เป็น 100 สหกรณ์ดีเด่น ในโอกาส  
100 ปีสหกรณ์ไทย นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ สอ.ปม. เป็นตัวแทนเข้ารับ 
โล่เกียรติยศ 100 สหกรณ์ดีเด่น จากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 59

4. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
 29 ก.พ. - 25 ต.ค. 59  สหกรณ์ประกาศจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อพัฒนาเครือข่าย 
กลุ่มสมาชิกและเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ 

5. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
 1 เม.ย. 59  สหกรณ์เปิดให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน ส�าหรับสมาชิก
และสมาชิกสมทบ   

อีกไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นปีที่ 100 ของขบวนการสหกรณ์ไทย เวลาแห่งศตวรรษใหม่ก�าลังจะเริ่มต้นขึ้น เวลาที่ผ่านไป ได้น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ เหลือคณานับ มีทั้งสิ่งดีๆและร้ายๆ วิกฤติต่าง ๆ ที่ต้องฟันฝ่าไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การเดินทางก็ก้าวผ่านพ้นมาจนถึงวันนี้  

เฉกเช่นเดียวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด  เริ่มต้นจากกล้าไม้เล็กๆ ที่ใช้เวลาในการฟูมฟักมาเป็นเวลาไม่น้อย กว่าจะถึงวันที่ตั้งตัวได้ 

เร่ิมเติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่เริ่มยืนหยัดท่ามกลางป่าใหญ่ มีผู้คนที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจมาร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ก�าลังจะสิ้นสุด

ปีบัญชี 2559

ในรอบปี 2559 ที่ก�าลังจะผ่านพ้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้

เจริญก้าวหน้า และให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และขอสรุปให้ทราบพอสังเขปดังนี้ค่ะ

สรุปผลงานรอบปี 2559
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6. สหกรณ์เริ่มใช้ Facebook เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อ
สมาชิก
 7  เม.ย. 59  สหกรณ์ได้สร้างเพจสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขึ้น เพื่อเป็นอีกหน่ึง

ช่องทางที่ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบติดต่อกับสหกรณ์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ท�าให้สมาชิกได้รับ

ทราบข่าวสารรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

7. พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่าง 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และ บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า 
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 22 เม.ย. 59  สหกรณ์ได้ท�าพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด กับ บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

8. โครงการคนดีศรีสหกรณ์ ประจ�าปี 2559
 สหกรณ์เปิดรับสมัครคนดีศรีสหกรณ์ โดยให้สมาชิกเสนอรายชื่อวันที่ 25 เม.ย. – 31 ส.ค. 59  
เพื่อเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและ 
เข็มทองค�า มูลค่า หนัก 2 บาท และ เสื้อเกียรติยศ โดยมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่ประจ�าปี 2560

9. ค่ายเยาวชนสหกรณ์ โดยอุทยานแห่งชาติ 4 ภาค
 พ.ค. – ก.ค. สหกรณ์ได้จัดค่ายเยาวชน รุน่ที ่16 - 19 โดยอุทยานแห่งชาติ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ  
ภาคกลาง/ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้กับบุตรหลาน
สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตลอดจนนักเรียนในพื้นที่จัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เยาวชน ได้มี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2559
 2 พ.ค. – 31 ส.ค. 59 สหกรณ์มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 3 ประเภททุน คือ ทุนส่งเสริม
การศึกษา ทุนละ 600 บาท ทุนประเภทเรียนดี ทุนละ 2,000 - 3,000 บาท ทุนเกียรตินิยมอันดับ 1  
ทุนละ 2,500 บาท  ทุนเกียรตินิยม อันดับ 2 ทุนละ 1,500 บาท  และทุนส่งเสริมการศึกษากรณี
พิเศษ ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ขอรับทุนจ�านวน 1,953 ราย เป็นเงิน 1,744,900 บาท

11. สมาชิกช�าระ Payment ผ่านสมาร์ทโฟนมายังสหกรณ์ได้แล้ว 
 พบความสะดวกทุกเรื่องการเงินในการบริการของสหกรณ์ สมาชิกไม่ต้องเดินทางมา
ที่สหกรณ์ก็สามารถท�ารายการ Payment ได้ทั้งการฝากเงิน ช�าระเงิน หรือระดมหุ ้น ฯลฯ  
ทางโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Appication กรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ฟรีค่าธรรมเนียม
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12. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ส่งตัวแทน นายโชคชัย 
เลิศเกียรติวงศ์ เป็นคณะกรรมการด�าเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ส ่งตัวแทน คือ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์  
กรรมการท�าหน้าท่ี ผู้จัดการ  ลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  โดยมีการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี วันที่ 4 
มิถุนายน 2559  โดยให้อยู่ต�าแหน่งตามวาระ 2 ปี

13. พิธีลงนามเซ็นสัญญาให้บริการระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
 6 ก.ค. 59   สหกรณ์ลงนามเซ็นสัญญาให้บริการระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด (เครดิตบูโร) การเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร จะเป็นการ 
ยกระดับการบริหารความเสี่ยงให้มีความมั่นคงและเป็นมาตรฐานเทียบได้กับสถาบันการเงินชั้นน�า
ในระบบการเงินไทย  

14. สหกรณ์ท�าสัญญาจ้าง บลจ. ธนาคารกรุงไทย บลจ. ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และ บลจ. ธนาคารกสิกรไทย บริหารกองทุนส่วนบุคคล
 สหกรณ์ท�าสัญญาจ้าง บลจ. ธนาคารกรุงไทย บลจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บลจ.  ธนาคาร
กสิกรไทย บริหารจัดการ ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ก�าหนดวงเงินกองทุนแห่งละ 250 ล้าน ระยะ
เวลาสัญญา 1 ปี โดยจัดให้มีพิธีลงนามสัญญาจ้างกับ บริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 3 แห่ง วันที่ 22 ก.ค. 59

15. ขยายเวลาการยื่นขอกู้เงินผ่านเคาน์เตอร์บริการ
 15 ส.ค. 59  สหกรณ์ได้ขยายเวลาการยื่นขอกู้เงิน จากเดิม 8.30 - 11.00 น. เป็น 8.30 – 13.00 น.  
และอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกตั้งแต่เวลา 14.30 น. ของวันที่ยื่นกู้

16. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ รุ่นที่ 5”
 3 - 4 ก.ย. 59 สหกรณ์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ รุ่นที่ 5” ส�าหรับ
สมาชิกและผู้แทนสมาชิก เพื่อน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ โดยมีสมาชิก  
ผู้แทนสมาชิก และผู้แทนจากกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น  83   คน 

17. เพิ่มช่องทางการช�าระเงินระบบ Payment ด้วย 4 ธนาคาร  
สะดวกสบายใกล้บ้านคุณ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เพิ่มช่องทางการบริการ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่
สมาชิกที่ต้องการท�าธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ เพียงดาวน์โหลดใบ payment (หัวข้อ6.1)  สมาชิก
สามารถเดินทางไปที่ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ธนชาต ธ.ทหารไทย  ทุกสาขาใกล้บ้าน ฟรีไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม
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18. วันที่ 10  ตุลาคม 2559 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
 ผู้แทนสมาชิก มีส่วนส�าคัญยิ่งในการก�าหนดอนาคตสหกรณ์ หากเลือกคนดี มีความสนใจ 
ในงานด้านสหกรณ์ มีแนวคิด ทัศนคติ ที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ ก็จะท�าให้สหกรณ์ของเรา
มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

19. โครงการผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจ�าปี 2559
 สหกรณ์ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกมีความตระหนัก
และกระตือรือร้นในการท�าหน้าท่ีการเป็นผู้แทนสมาชิก อีกหนึ่งแรงใจท่ีสหกรณ์มอบให้แด่คนทุ่มเท 
เป็นการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้แทนสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมาโดยให้เสนอ
รายชื่อ ต.ค. – พ.ย. 59

20. แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 ประจ�าปี 2560 – 2563
 ในปี 2559 แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 3 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะครบ 4 ปี 
สหกรณ์จึงได้จัดท�าแผนกลยุทธ์ฉบับท่ี 4 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์  
ปี 2560 - 2563 โดยมีสมาชิก และผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี ได้ร่วมกัน 
แชร์ความคดิ ความรูก้นั เพือ่ให้เกดิการมส่ีวนร่วมของฝ่ายคดิและฝ่ายท�าและเพือ่ให้ทัง้สองฝ่ายเช่ือว่า  
เรื่องกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดหรือการปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ 
ทุกคนในองค์กร

21. ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้จัดระดับ
มาตรฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด อยู่ในระดับดีเลิศ
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนา
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  โดยส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้จัด
ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด อยู่ในระดับดีเลิศ

22. มอบของขวัญปีใหม่ ชุดกล่องถนอมอาหาร
 สหกรณ์มอบของขวัญปีใหม่ เป็น “ชุดกล่องถนอมอาหาร” ให้กับสมาชิกทุกท่าน และ 
สมาชิกสมทบที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบภายในวันที่ 31 ธ.ค. 59

23. สัมมนากลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวันเอเชีย 
(ประเทศไทย) จ�ากัด  ในปีนี้ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ทางเจ้าภาพได้เล็งเห็นความส�าคัญของ 
ผู้ริเริ่มการก่อตั้งสหกรณ์ในประเทศไทย คือ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ไทยเป็นแห่งแรก จึงได้เกิดธีมงาน “ร้อยปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจภาคีบางเขน” จัดขึ้น
วันที่ 9 – 11 ธ.ค. 59 ณ รร.ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี
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ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก รวมทุนสวัสดิการสมาชิกทั้งสิ้น 18 สวัสดิการ 

ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของสมาชิก โดยทุนสวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ณ ปัจจุบัน รวมแล้วกว่า  

18 ล้านบาท 

ประเภททุนสวัสดิการสมาชิก จ�านวนเงิน  (บาท)

1 ทุนสมาชิกประสบภัยอุทกภัย วาตภัยฯ 84,600.00

2 ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก                 3,505,800.00

3 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก 112,500.00

4 ทุนเพื่อสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส 276,000.00       

5 ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 2,499,500.00

6 ทุนสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก 2,102,854.21

7 ทุนสวัสดิการเมื่อสมาชิกทุพพลภาพ -

8 ทุนสวัสดิการสมาชิกที่มิได้ท�าประกัน        1,600,000.00 

9 ทุนช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ          80,000.00 

10 ทุนสมาชิกไม่มีบุตรหรือเป็นโสด        84,000.00 

11 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก     1,744,900.00 

12 ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก          31,000.00 

13 ทุนส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก -

14 ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส            24,000.00 

15 ทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์            22,000.00 

16 ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ 13,000.00

17 ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่            38,000.00 

18 ทุนสวัสดิการเพื่อประกันชีวิตสมาชิก     6,581,455.00

รวมจ่ายทุนสวัสดิการทั้งสิ้น 18,799,609.21  

       สมาชิกทุกท่านมีสิทธ์ิย่ืนขอรับทุนสวัสดิการของสหกรณ์ทุกประเภททุน หากคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบ 

ทุนสวัสดิการประเภทนั้น ๆ จึงขอให้สมาชิกติดตามรายละเอียดทุนสวัสดิการ ของสหกรณ์ ได้จากเว็บไซต์  www.025798899.com    

เพราะหากยื่นขอรับทุนสวัสดิการเกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในระเบียบทุนสวัสดิการประเภทนั้น ๆ ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับ 

ทุนสวัสดิการดังกล่าว

18 ทุนสวัสดิการ 
เดือนม.ค. - ธ.ค. 59 
จ่ายแล้วกว่า 18 ล้านบาท 
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ผู้รับประโยชน์ของคุณยังเป็นคนเดิมหรือไม่?...
 
เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลง ชีวิตคนหมุนเปลี่ยน ดี ร้าย ทุกข์ สุข เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้  ใช้ชีวิตอย่างมีสติ คิด ตระหนัก ก่อน

กระท�ากับทุกเรื่อง เมื่อเวลาผ่านพ้นไป จะได้ไม่ต้องมานึกเสียใจกับการกระท�าที่เกิดจากการขาดสติของตัวเอง
สหกรณ์มีความประสงค์ให้สมาชิก และบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวสหกรณ์ มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต จึงได้จัด

ท�าโครงการประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  
ดังน้ัน ท่านสมาชิกที่ท�าประกันชีวิตไว้กับสหกรณ์ และได้จัดท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้แล้ว เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป บางท่าน 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตที่ผ่านมา เช่น การหย่าร้างกบัคูส่มรส ซึ่งได้ท�าประกันชีวิตกลุ่มไว้กับสหกรณ์ ขอให้ท่านท�าการยกเลิกการท�า
ประกันให้กับอดีตคู่สมรสดังกล่าว เนื่องจากตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต สมาชิกที่ประกันชีวิตภาคสมทบจะต้องเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส หรือ
บุตร ซ่ึงเมื่อสมาชิกหย่าร้างแล้ว ถือว่าไม่ใช่คู่สมรสอีกต่อไป ซึ่งหากเกิดการเสียชีวิตของอดีตคู่สมรส บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิบอกล้างกรมธรรม์
ประกันชีวิตได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  และคืนเบี้ยประกันชีวิตที่สมาชิกได้ช�าระแล้วในระยะเวลา 1 ปี 

เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว หากสมาชิกท่านใดที่ท�าประกันชีวิตให้กับคู่สมรสและต่อมาได้หย่าร้าง ขอให้ท�าหนังสือแจ้งสหกรณ์เพื่อ
ยกเลิกการท�าประกันชีวิตของอดีตคู่สมรสดังกล่าว และท�าหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ใหม่ เพื่อให้คนอันเป็นที่รักและครอบครัวได้รับเงินผล
ประโยชน์ของท่านอย่างแท้จริง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com (หัวข้อ 8.2)

ท�าไม? …บริษัทจึงปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมทดแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน

รู้สึกเสียใจกับการจากไปของสมาชิก เพราะสหกรณ์ระลึกเสมอว่าท่านคือผู้หนึ่งของ “ครอบครัวสหกรณ์” และสหกรณ์มีความประสงค์ให้สมาชิก 
ที่เสียชีวิตต้องมีเงินคงเหลือเพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวอันเป็นท่ีรัก ดังนั้นสหกรณ์จึงได้จัดท�าโครงการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกที่วงเงิน
คุ้มครองสูงครอบคลุมวงเงินกู้ของสมาชิกทุกราย แต่ทั้งนี้สมาชิกทุกท่านก็ควรตระหนักและท�าความเข้าใจเงื่อนไขของกรมธรรมประกันชีวิต 
ที่บริษัทสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมทดแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  กรณีร่วมโครงการประกันกับสหกรณ์ครั้งแรก  เมื่อผู้ท�าประกันเป็นโรคร้ายมาก่อนและเสียชีวิตก่อนครบระยะเวลา 1 ปีแรกที่ร่วม
โครงการประกันชีวิตกับสหกรณ์ ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์แล้วพบว่าเป็นโรคร้ายแรง โดยปกปิดหรือแถลงโรคอันเป็นเท็จ

2.  กรณีเพิ่มวงเงินคุ้มครองชีวิต เมื่อผู้ท�าประกันเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนและเสียชีวิตก่อนครบระยะเวลา 1 ปีแรกที่ร่วมโครงการประกัน
ชีวิตโดยการเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์แล้วพบว่าเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนการเพิ่มผลประโยชน์
คุ้มครอง ซึ่งบริษัทจะงดจ่ายเฉพาะผลประโยชน์คุ้มครองส่วนเพิ่ม

3.  กรณีฆ่าตัวตาย เมื่อผู้ท�าประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีแรกที่ท�าประกันครั้งแรกหรือเฉพาะส่วนที่เพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง
กรณีงดจ่ายสินไหม บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายคืนเบี้ยประกันชีวิตของปีนั้นที่ผู้ท�าประกันเสียชีวิตจ่ายมาทั้งหมดคืนให้กับทายาท
หากท�าประกันครบ 1 ปี ทั้งกรณีที่ท�าประกันชีวิตคร้ังแรก หรือกรณีส่วนท่ีท�าประกันเพิ่มความคุ้มครอง (เริ่มตั้งแต่วันท่ีคุ้มครองเพิ่ม) 

บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินสินไหมทุกกรณี ตามระยะเวลาซึ่งครบ 1 ปี แม้ว่าหลังจากครบ 1 ปีแล้วจะเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ก็ตาม
สมาชิกที่ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ หรือมีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท รวมทั้งคู่สมรส หรือบุตรสมาชิก สามารถเพิ่มความคุ้มครองได้สูงสุด

กรณีเสียชีวิตทั่วไป 500,000 บาท เสียชีวิตอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท อัตราเบี้ยประกัน 270 บาท/คน/เดือน
ดังนั้น สมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก หากมีความประสงค์จะท�าประกันชีวิตเพิ่ม หรือเพิ่มความคุ้มครองให้สูงขึ้นแล้ว ควรตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการเสียแต่เนิ่น ๆ  เพราะต้องรอประกันตอบรับประมาณ 45 วันท�าการ

อัตราเบี้ยประกันและวงเงินคุ้มครอง
หนี้เงินกู้สามัญ  เบี้ยประกัน เสียชีวิตทั่วไป เสียชีวิตอุบัติเหตุ

300,001 – 500,000 270 500,000 1,000,000

700,001 – 800,000 470 800,000 1,600,000

800,001 – 900,000 540 900,000 1,800,000

900,001 – 2,000,000 600 1,000,000 2,000,000

1,000,001 – 3,000,000 900 1,500,000 3,000,000

หมายเหตุ : สหกรณ์ออกเงินสมทบค่าประกันชีวิตให้กับสมาชิกหลัก รายละ 50 บาท ปีละ 600 บาท / คน
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โค้งสุดท้ายร่วมลุ้นรางวัล
 ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
5  หมื่นบาท ปีละ 2 ครั้ง

ฝากรายเดือน 100 – 10,000 บาท
ดอกเบี้ยสูง ฝากครบ 6 เดือน

ร่วมลุ้นรางวัล 

โค้งสุดท้าย หลายคนตื่นเต้น
ว่าในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
สหกรณ์วันเสาร์ที่ 4 – 5 ก.พ. 2560  
ท่ีใกล้จะถงึนี ้สมาชิกท่านใดจะเป็นผูค้ว้า 
รางวลับญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ชวีติพอเพยีงไป ทางสหกรณ์จะมอบโชคดีๆ   
แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่สมาชิกที่ฝากรายเดือนครบ 6 เดือน ครั้งละ 
50,000 บาท (รวม100,000 บาท) และจะจบัรางวลั ทกุวนัที ่28 กนัยายน  

(วนัเกิดสหกรณ์ของทกุปี) และในวนัประชมุใหญ่ 
สามัญประจ�าปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์) โดย
รางวัลจะน�าฝากเข้าบัญชีท่ีได ้รับรางวัล 
ดงักล่าว และมรีางวลัดงัต่อไปนี้

รางวลัที ่1 เงนิฝากจ�านวน 10,000 บาท  (1 รางวลั)
รางวลัที ่2 เงนิฝากจ�านวน   5,000  บาท  ( 2 รางวลั)
รางวลัที ่3 เงนิฝากจ�านวน  1,000 บาท   (30 รางวลั)
ส�าหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงที่ให้

ดอกเบีย้สงูถงึ 4.25 % สามารถมาเปิดบญัชไีด้ทีส่หกรณ์ และมาร่วมลุน้
รางวลัด้วยกนัค่ะ

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

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 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

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1  
(0.00 % 6 เดือนแรก)

3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2  
(0.00 % 3 เดือนแรก)

4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

รายการ  30  พฤศจกิายน  2559  31  ตุลาคม  2559

จ�านวนสมาชิก 13,210 13,211

จ�านวนสมาชิกสมทบ 17,295 17,053

สินทรัพย์รวม 16,380,057,179.66 16,403,731,553.14

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 149,997,572.97 132,605,577.97

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,258,701,935.04 1,258,211,626.51

เงินลงทุนระยะสั้น 861,539,000.00 942,453,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 148,977,573.44 144,817,574.19

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 64,313,600.71 70,103,026.09

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,810,439,111.10 6,785,951,532.14

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 145,362,684.18 58,345,107.75

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 950,594,112.41 955,901,171.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 7,050,100.00 7,119,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 51,469,852.24 51,937,279.56

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 131,944,432.00 139,374,989.00

ลูกหนี้ระยะสั้น 500,000.00 241,000.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 7,174.27 7,174.27

เงินลงทุนระยะยาว 5,722,926,393.26 5,778,497,091.60

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,663,735.86 4,609,215.15

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,980,196.97 71,373,905.63

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 399,096.13 1,992,673.20

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,783,637,818.95 9,819,561,322.06

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,965,000,000.00 2,030,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,374,837,281.39 5,375,950,398.41

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 532,499,327.66 540,482,050.52

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,580,414,469.70 3,577,648,997.56

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 845,686,903.75 842,331,057.33

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 301,823,232.90 303,311,533.92

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 111,435,245.09 109,202,156.79

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,978,102.29 2,974,602.29

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,371,086,559.00 2,340,478,863.68

     - เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 187,250,995.86 178,983,471.01

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 2,101,125,750.98 2,078,440,336.55

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 60,460,290.74 61,656,651.54

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 22,249,521.42 21,398,404.58

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 26,456,897.78 26,880,539.43

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21,650,951.78 21,645,391.54

หนี้สินไม่หมุนเวียน 24,606,129.00 24,606,129.00

ทุนของสหกรณ์ 6,596,419,360.71 6,584,170,231.08

ทุนเรือนหุ้น 5,356,882,520.00 5,307,544,060.00

ทุนส�ารอง 487,408,361.77 487,408,361.77

ทุนสะสม 104,302,516.58 104,573,836.58

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 238,725,489.70 310,700,462.76

ก�าไรสุทธิ       409,100,472.66    373,943,509.97 

รายได้ 723,371,119.48 661,744,738.84

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 440,625,251.36 401,677,940.04

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 43,954,742.56 39,960,519.54

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 199,917,255.51 181,993,747.01

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 35,152,945.00 34,590,872.20

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,720,925.05 3,521,660.05

ค่าใช้จ่าย 314,270,646.82 287,801,228.87

ดอกเบี้ยจ่าย 254,462,155.06 235,353,702.36

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 59,808,491.76 52,447,526.51

ก�าไรสุทธิ 409,100,472.66 373,943,509.97
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  หลังจากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2559 ซึ่งมีสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการได้สอบถามเข้ามาเป็นจ�านวนมาก ว่าหลังจากต่ออายุสัญญาจ้างแล้วจะมีขั้นตอนในการด�าเนินการ
อย่างไร ฉบับนี้จึงมีค�าตอบมาฝากกันค่ะ

1. หลักเกณฑ์ในการกู้ มีดังนี้
     (1) ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
     (2) ยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลเครดิต และส่งมอบข้อมูลเครดิตให้กับองค์กรเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 สมาชิกสมทบกู้ได้จ�านวนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์ ทั้งนี้ไม่เกิน 40,000 บาท และต้องมีเงินได้รายเดือน 
 คงเหลือไม่น้อยกว่า 3,500 บาท

3. เงินกู้สามัญ
 (1) สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์
 (2) ส�าหรับพนักงานราชการหากกู้สามัญเกินกว่าร้อยละ90 ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  - ส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 600 บาท โดยหัก ณ ที่จ่าย ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  - มีอายุสัญญาจ้างเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

        จ�านวนเงินกู้ก�าหนดตามอายุการเป็นสมาชิกสมทบ ดังนี้
อายุการเป็นสมาชิก จ�านวนเงินกู้สูงสุด

6 เดือน-ไม่เกิน 2ปี ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 2 ปี – ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 5 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 3 ปี – ไม่เกิน 4 ปี ไม่เกิน 7 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 4 ปี – ไม่เกิน 6 ปี ไม่เกิน 9 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 6 ปี – ไม่เกิน 8 ปี ไม่เกิน 11 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 8 ปี –ไม่เกิน 10ปี ไม่เกิน 15 เท่าของเงินได้รายเดือน

เกิน 10 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้รายเดือน

 (3) การกู้สามัญต้องมีผู้ค�้าประกันจ�านวนกี่คน
  - จ�านวนเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
  - จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 100,000 - 200,000 บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
  - จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 200,000 - 300,000 บาท  ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 7 คน
  - จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 300,000 บาทขึ้นไป  ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 8 คน
 (4) เงินคงเหลือผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือรวมค่าครองชีพที่ปรากฏตามสลิปเงินเดือนดังนี้
  - จ�านวนเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 3,500 บาท
  - จ�านวนเงินกู้ 100,001 - 150,000 บาท ต้องมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 4,000 บาท
  - จ�านวนเงินกู้ 150,001 - 200,000 บาท ต้องมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 4,500 บาท
  - จ�านวนเงินกู้ 200,001 - 300,000 บาท ต้องมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
  - จ�านวนเงินกู้ 300,001 - 400,000 บาท ต้องมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 5,500 บาท

เอกสารประกอบค�าขอกู้มีอะไรบ้าง
1. แบบฟอร์มค�าขอกูเ้งนิสามัญ และหนงัสือสัญญาค�า้ประกนั
 เงนิกูส้ามญัส�าหรบัสมาชกิสมทบทีเ่ป็นพนกังานราชการ 
 อย่างละ 1 ชดุ (หวัข้อที2่.5)  ไม่ต้องดาวน์โหลดหน้า – หลงั
2. ส�าเนาบตัรประชาชนผูกู้ ้และ ผู้ค�า้ประกนั
3. สลปิเงนิเดอืนผูกู้เ้ดอืนล่าสุด
4. สญัญาจ้างผูกู้ ้และผูค้�า้ประกนั อย่างละ 1 ชดุ
5. กรอกแบบฟอร์มใบเปลีย่นแปลงลายมือชือ่ (หวัข้อที ่5.1)
6. หากยอดกูไ้ม่เกนิ หนึง่แสนบาท ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบโูร
7. ยอดกูท้ีเ่กนิกว่าหนึง่แสนบาท ต้องกรอกแบบฟอร์มหนงัสือ
 ให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูล (หวัข้อที ่2.3)

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการมุมนี้มีคำ�ตอบ

ท�ำอย่ำงไรไม่ให้สญัญำเงนิกู้ถูกตีคืน
1. ห้ามใช้หมกึขาวลบ หากต้องการแก้ไขให้ขดีทัง้ประโยคและเซน็ต์ชือ่ก�ากบั
2. ตรวจดสู�าเนาบตัรประชาชน จะต้องไม่หมดอายุ
3. เบอร์มือถือที่ลงในสัญญาเงินกู ้ จะต้องตรงกับที่ได้แจ้งไว้ในระบบของสหกรณ์  
 (หากเปลีย่นเบอร์มอืถอืขอให้แจ้งสหกรณ์ทกุครัง้)
4. แนบสญัญาจ้างทัง้ผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกนั
5. ผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกนัเซน็เป็นพยานในสญัญาเงนิกูฉ้บบันัน้ไม่ได้
6. หากไม่ม่ันใจเรือ่งลายเซน็ทีเ่คยให้ไว้กับสหกรณ์ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งมาให้ 
 สหกรณ์ใหม่
7. การลงลายมือช่ือในสญัญาเงนิกู ้หรอืสญัญาค�า้ประกนั ต้องลงลายมือช่ือให้เหมอืนกันทกุจดุ
8. สมาชิกที่ส่งแฟกซ์เอกสารเข้ามาที่สหกรณ์ ขอให้ระบุเลขที่สมาชิก และวัตถุประสงค์ 
 ในการส่งเอกสารมาถงึสหกรณ์ด้วย และลงชือ่เจ้าหน้าทีผู่แ้จ้งขอเอกสารเพิม่เติม 
9. สมาชกิสมทบยืน่กูเ้งนิสามญั จะต้องท�าเบีย้ประกนั 270 บาท
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชร 
โค้งข่อย จก. 

เ ยี่ ย ม ช ม ง า น       ส ห ก ร ณ์ สู่ ค น ส ห ก ร ณ์

 นายอณุ อินทร์แย้ม ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนเขื่อนเพชร โค้งข่อย จ�ากัด น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�านวน 

21 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  และชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด เกี่ยวกับภาพรวมของการบริหารสหกรณ์ใน

ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ ด้านเงินกู้ ด้านสวัสดิการสมาชิก 

โดยมี นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ ให้การต้อนรับ 

และ นายวิโชติ นาคลดา รองผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 

จ�ากัด ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 11 

พฤศจิกายน 2559
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด 
จ�ากัด

เ ยี่ ย ม ช ม ง า น       ส ห ก ร ณ์ สู่ ค น ส ห ก ร ณ์

 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายโยธิน ศรีวงษ์ชัย 

ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จ�ากัด 

น�าคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จ�านวน 20 คน เยี่ยมชมสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ในด้านระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ 

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ  บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร
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นบัเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ต่างเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ปีละครั้ง  
และรับทราบแนวนโยบายรวมถึงทิศทางการด�าเนินงาน ซึ่งในปี2559  สอ.กรมป่าไม้ จ�ากัด  เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สอ.ดาต้าวัน เอเชีย 

(ประเทศไทย)  จ�ากดั   
ในปีนี ้ครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย ทางเจ้าภาพได้เลง็เห็น

ความส�าคญัของผูร้เิร่ิมการก่อตัง้สหกรณ์ในประเทศไทย คอื กรมหมืน่
พทิยาลงกรณ์ พระบดิาแห่งการสหกรณ์ไทย ผูก่้อตัง้สหกรณ์ไทยเป็น
แห่งแรก จงึได้เกดิธมีงาน “ร้อยปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจภาคบีางเขน”  
จดัขึน้ วนัท่ี 9 - 11 ธนัวาคม 2559  ณ  โรงแรมศภุาลยั  ป่าสกั  รสีอร์ท 
แอนด์ สปา จงัหวดัสระบรุี

การจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มภาคีสหกรณ์
บางเขน จ�านวน 13 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากัด สหกรณ์ออมทรพัย์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาท่ีดิน จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการขนส่ง

ทางบก จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์กรมปศสัุตว์ จ�ากดั สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวนั เอเชยี (ประเทศไทย) จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์ส�านกังานการปฏริปู 
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จ�ากัด สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ�ากัด และสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ากดั 

ปี 2559 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้  จ�ากดั เป็นเจ้าภาพร่วมกบั สหกรณ์ออมทรพัย์ดาต้าวนัเอเชยี (ประเทศไทย) จ�ากดั ภายในงาน 
มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “สู่ศตวรรษ แห่งความพอเพียง” โดย อ.จตุพล ชมพูนิช และมีการเสวนาเรื่อง “พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่..จุดเปลี่ยน 
สหกรณ์ไทย” โดยผูแ้ทนสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผูแ้ทนชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั และผูแ้ทนชมุนมุสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด ด�าเนินรายการโดย  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสหกรณ์  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

โดยการสมัมนากลุม่ภาคสีหกรณ์บางเขนทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปี  มจีดุประสงค์เพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการและฝ่ายจดัการของ
สหกรณ์ในกลุม่ภาคสีหกรณ์บางเขน และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในด้านการเงนิ ด้านวชิาการ และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  และน�าความรูไ้ปประยกุต์
ใช้เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารงานสหกรณ์  การพฒันาด้านนโยบายการด�าเนนิงาน และการเพิม่ประสทิธภิาพ การบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์
ของตนเองให้เกดิประโยชน์ต่อสมาชกิให้มากทีสุ่ด

สัมมนากลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน 
“ร้อยปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจภาคีบางเขน”
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การเสวนาเรือ่ง “พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบบัใหม่...จดุเปลีย่นสหกรณ์ไทย”

พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงภาคสีหกรณ์บางเขน

นายวิชติ สนธิวณชิ รองประธานกรรมการ  
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั และ
นายอดิศร แก้วบูชา ประธานกรรมการ 
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ร่วมกันมอบธงให้กับ นายไพรัช 
หวังดี กรรมการและเหรัญญิก สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร และ 
นางทองเปลว สุภาคม สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการขนส่งทางบก เจ้าภาพปี 2560
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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

ปิดชั่วคราว ATM – เงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ
วันที่ 31 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น.
เพ่ือปิดบัญชีและเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
 วันที่ 31 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะปิดให้บริการ “สหกรณ์ ATM และเงินกู้ฉุกเฉิน
อัตโนมัติ” เป็นการชั่วคราว สมาชิกที่ใช้บริการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ท่ีสมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ ผ่านตู้ ATM ของ
สหกรณ์ ตู้ ATM ธนาคารออมสิน  ตู้ATM ธนาคารไทยพาณิชย์  และตู้ ATM  ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ จะไม่สามารถท�ารายการดังกล่าวได้ 
ส�าหรับในช่วงเวลาอื่นๆ สหกรณ์ให้บริการตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เพิ่มช่องทางการ
บริการเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่สมาชิกที่ต้องการท�าธุรกรรม
การเงินกับสหกรณ์ เพียงดาวน์โหลดใบ Payment  (หัวข้อ 6.1) 
สมาชิกสามารถเดินทางไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย  จ�ากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต  
ทุกสาขา ใกล้บ้าน และกรอกแบบฟอร์ม เลขที่สมาชิก และ
วัตถุประสงค์ (ฝากเงิน ช�าระเงินกู้ ฯลฯ) และใส่จ�านวนเงิน ยื่น
ใบ Payment ให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร และรับส�าเนาการฝากจากเจ้า
หน้าที่ธนาคารเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด 
ๆ ทั้งส้ิน (สหกรณ์เป็นผู้รับช�าระเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการ) 
เริ่มใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพิ่มช่องทางการช�าระเงิน  
ระบบ Payment ด้วย 4 ธนาคาร

อีกหนึ่งช่องทางความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์


