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วิธีที่ 1 เพิ่มดวยวิธีการหา QR Code :
1. สมาชิกเขาไปในLine แลวกด “เพิ่มเพื่อน”                  

5. หลังจากนั้นกดใหขึ้นรูปสีเขียว 
เพื่อติดตามขาวสหกรณ                                                     

สวัสดีสมาชิกสอ.ปม.ทุกทานคะ วารสารฉบับนี้ ขอประชาสัมพันธในเรื่อง 
Line@ ใหกับสมาชิก ซ่ึง Line@ ถือเปนบริการในการเพิ่มชองทางในการ

ติดตอสื่อสาร ที่แยกมาจาก Line บุคคล ชวยใหสมาชิกไดรับขอมูลขาวสาร และยังทําให
ใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น ทางสหกรณจึงไดจัดทําวิธีการเขาระบบนี้ดวยวิธีงายๆ มาดูวิธีการ
เพิ่ม Line@ สอ.ปม.กันกอนคะ

ÊÍ.»Á.ÁÕäÅ¹�áÍ´áÅŒÇ¹Ð¨ŒÐ

ID : @forestcoop

วิธีการเพิ่ม Line@

2. จากนั้นกดคําวา “ คิวอารโคด” 

3.  สแกนคิวอารโคด ตามรูป

4. กด “เพิ่มเพื่อน”

Ë¹ŒÒ 4

Ë¹ŒÒ 6
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วิธีที่ 2. เพิ่มจากการคนหา ID :

2. จากนั้นกดคําวา “ คนหา ”

3. คนหาเพื่อนพิมพ @forestcoop
4. หลังจากนั้นกดใหขึ้นรูปสีเขียว 
เพื่อติดตามขาวสหกรณ1. สมาชิกเขาไปในLine แลวกด “เพิ่มเพื่อน”
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ลาํดบั คําถาม/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง

1 ควรจํากัดการนําเงินมาฝากตอเดือน ตอครั้ง เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการออมเงินของสมาชิก

2 ควรมีการทําประกันชีวิตใหกับพนักงานจางเหมา 
TOR 

สหกรณไดประสานกับบริษัทประกันเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกันชีวิตภาค
สมัครใจ 

3 กรณีที่สหกรณยังมีเงินฝากอยูกับชุมนุมธนกิจไทย 
จํานวน 100 ลานบาท เม่ือครบกําหนดการถอน 
หากสหกรณดาํเนนิการเรยีบรอยแลวควรทาํหนงัสอื
แจงใหสมาชิกทราบ เพื่อคลายความกังวล

เมื่อครบกําหนดสหกรณจะแจงใหทราบ 

·Õ่»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2560
 เมือ่วนัเสารที ่4 และอาทติยที ่5 กมุภาพนัธ 2560 สหกรณออมทรพัยกรมปาไม

จํากัด จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ณ หองประชุม 1 อาคาร สอ.ปม. 

โดยมีผู แทนสมาชิกจํานวน 270 คน จากทุกจังหวัดท่ัวประเทศเขารวมประชุม 

เพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรกําไรสุทธิ การเลือกผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบกิจการ 

การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําป 2560

 ผูแทนสมาชกิไดมขีอซกัถามจากทีป่ระชุมใหญ โดยสหกรณออมทรัพยกรมปาไม

จํากัด ไดรวบรวมคําถามจากผูแทนสมาชิก และมอบหมายใหคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

เปนผูตอบคําถาม ดังนี้

ตอบคําถาม
จาก
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ลําดบั คําถาม/ขอเสนอแนะ คําชี้แจง

4 สําหรับหลักเกณฑการกูเงินควรนําเงิน พสร. ใน
สลิปเงินเดือน รวมกับเงินเดือนเพื่อคํานวณสิทธิ์
การกูเงิน

ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
พ.ศ. 2560 ขอ 15 การใหจํานวนเงินกูสามัญตองอยูภายในวงเงินที่กําหนดตามเงินได
รายเดอืนของผูกู ซึง่เงนิไดรายเดือนหมายถงึเงนิเดอืนหรอืเงนิคาจาง มไิดรวมถึงเงนิเพิม่
พิเศษแตอยางใด ดังนั้น กรณีเงิน พสร. (เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ) จึงไมอาจนํามา
รวมกับเงินเดือนเพื่อคํานวณสิทธิในการกูได

5 ใหสหกรณจัดหาบริษัทประกันเพื่อรองรับความ
เสี่ยงในการกูเงิน กรณีผูกูออกจากราชการ เพื่อลด
ภาระสําหรับผูคํ้าประกัน

ปจจุบันระเบียบสหกรณออมทรัพย กรมปาไม จํากัด สามารถจัดทําประกันคุมครอง
หนี้เงินกูไดอยูแลว ซึ่งขณะนี้อยูระหวางพิจารณาดําเนินการ เนื่องจากหากสหกรณจัด
ใหมีการประกันดังกลาว สมาชิกผูกูจะตองเขารวมโครงการทั้งหมด ซึ่งเปนภาระตอผู
กูในการจายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ทั้งนี้ สหกรณไดกําหนดแนวทางชวยเหลือ
ผูคํ้าประกันไวหลายวิธี ไดแก
1. การเพิ่มจํานวนผูคํ้าประกัน 
2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหแกผูคํ้าประกันที่ไดรับหนี้ในฐานะผูคํ้าประกัน 
3. จัดเจาหนาที่สหกรณเปนทนายความใหแกผูคํ้าประกัน ในกรณีที่ผูคํ้าประกันมีความ
ประสงคจะฟองรองเรียกหนี้จากผูกู

6 การใหสมาชิกสมทบกูมากเกนิไปอาจเกดิความเสีย่ง 
สหกรณควรมีมาตรการปองกันความเสี่ยง กรณี
สมาชิกสมทบลาออกจากงาน

กรณสีมาชิกสมทบขอกูเกนิกวา 100,000 บาท สหกรณกําหนดใหมกีารตรวจสอบเครดติ
บูโรเพื่อลดความเสี่ยง  

7 สหกรณไดเขาเปนสมาชิกของเครดิตบูโรหรือไม 
เนื่องจากไดรับหนังสือแจงการเปนหนี้จากสหกรณ

สหกรณเปนสมาชกิของบรษิทัขอมลูเครดติแหงชาติ จาํกดั (เครดติบโูร) เมือ่ป พ.ศ. 2559 
ดังนั้น สหกรณจึงตองแจงขอมูลสถานะหนี้ใหแกสมาชิกผูกูทราบ

8 สําหรับหลักเกณฑการขอรับทุนสวัสดิการสําหรับ
สมาชกิทีไ่มมบีตุรหรอืเปนโสด ควรปรับลดอายุการ
เปนสมาชิกจาก 15 ป เปน 10 ป

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจะรับไวพิจารณา 

9 ควรพิจารณาทุนสวัสดิการใหกับสมาชิกสมทบกรณี
ประสบภัย

ตองปรับแกไขระเบียบทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบใหสอดคลองกับงบประมาณ 
ซึ่งปจจุบันยังมีงบประมาณไมเพียงพอ 

10 ควรเพิม่จาํนวนเงนิทุนสวสัดกิารเพือ่การศกึษาบตุร
สมาชิก  ในสวนทุนสงเสริมการศึกษา หรือเพิ่มทุน
การศึกษาสําหรับผูที่ขาดแคลนและไมเคยไดรับ
ทุนเรียนดี หรือเพ่ิมทุนสําหรับบุตรสมาชิกที่ไดรับ
รางวัลความสามารถพิเศษอื่นๆ เชน ดานกีฬา

สหกรณไดปรับเพิ่มทุนสงเสริมการศึกษาจาก 500 บาท เปน 600 บาท แลว ซึ่งเปน
สัดสวนที่เหมาะสมอยูแลว

11 การประชุมใหญสามัญประจําปในวันเสาร ควรลด
เวลาในการสังสรรค และเพิ่มเวลาในการอภิปราย
เพื่อตอบขอซักถามใหมากขึ้น

ในป 2560 ไดปรับลดเวลาสังสรรคแลว และจะรับไวพิจารณาในปถัดไป 

12 ขอใหเปล่ียนสมาชิกสมทบที่มีอายุการเปนสมาชิก
มากกวา 10 ป ใหเปนสมาชิกหลัก

สมาชกิสมทบมสีญัญาจางงานเพยีง 4 ป หากเปลีย่นเปนสมาชกิหลกัจะมคีวามเสีย่งเรือ่ง
การกู สหกรณจะพิจารณาเพิ่มสวัสดิการใหกับสมาชิกสมทบตามความเหมาะสมตอไป

13 ขอใหสหกรณดําเนินงานเชิงรุกเขาหาสมาชิกที่ไม
เคยเขารบัการฝกอบรม หรอืไมเคยเขารวมกจิกรรม
ของสหกรณ 

สหกรณไดดําเนินการตอเนื่องมาเปนระยะเวลา 2 ปแลว และจะดําเนินการตอไป

14 สมาชิกตองการเสื้อแจคเก็ตเปนของขวัญปใหม งบประมาณในการจัดทําของขวัญปใหมสําหรับสมาชิกตอ 1 คน เทากับ 150 บาท ไม
สามารถจัดทําเสื้อแจ็คเก็ตได

15 เจาหนาท่ีเปนสมาชิกสหกรณดวยหรือไม เพราะ
เหตุใดจึงไมปรากฏอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงิน
กูสาํหรบัเจาหนาที ่ในเวบ็ไซต เหตใุดเจาหนาทีจึ่งได
รบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากสงูเทากบับญัชอีอมทรพัย
ชีวิตพอเพียง (รอยละ 4.25)

เจาหนาที่เปนสมาชิกสหกรณ สําหรับบัญชีที่เจาหนาที่จึงไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
สูงเทากับบัญชีออมทรัพยชีวิตพอเพียง คือบัญชีเงินประกันสําหรับการทํางาน ซึ่งจะไม
สามารถถอนไดจนกวาจะลาออกจากการเปนเจาหนาที่สหกรณ และเงินกูสําหรับเจา
หนาทีถ่อืเปนสวสัดกิารอยางหนึง่ อตัราดอกเบีย้จะเทากบัตนทนุทางการเงนิของสหกรณ 
ปจจุบันรอยละ 3.70 ซึ่งเจาหนาที่จะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน
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การกําหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้

แก่สมาชิก

 อาศัยอํานาจตามระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2560 ขอ 46 และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 40 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบใหยกเลิกประกาศสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เรื่อง การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก ฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 และกําหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก ดังนี้
 1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน         รอยละ 6.10 ตอป
 2. เงินกูสามัญ 
  2.1 เงินกูสามัญทั่วไป        รอยละ 6.10 ตอป
  2.2 เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา        รอยละ 4.50 ตอป
  2.3 เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม      รอยละ 4.50 ตอป
  2.4 เงินกูสามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน      รอยละ 4.50 ตอป
  2.5 เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย      รอยละ 4.50 ตอป
  2.6 เงินกูสามัญเพื่อการทองเที่ยว       รอยละ 4.50 ตอป
  2.7 เงินกูสามัญเพื่อเพื่อความมั่นคงของครอบครัว     รอยละ 6.10 ตอป
  2.8 เงินกูสามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ      รอยละ 4.50 ตอป
  2.9 เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัยกรณีพิเศษ     รอยละ 4.50 ตอป
  2.10 เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน     รอยละ 4.50 ตอป
  2.11 เงินกูสามัญซึ่งยอดเงินกูไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ รอยละ 5.90 ตอป
 3. เงินกูพิเศษ
  3.1 เงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ รอยละ 5.90 ตอป
  3.2 เงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ  รอยละ 5.00 ตอป
  3.3 เงินกูพิเศษเพื่อประกอบกิจการ 
   ประเภท 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปแรก อัตรารอยละ 5.55 ตอป สําหรับปที่ 3 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
5.80 ตอป ทัง้น้ีภายใน 3 ปแรกจะตองผอนชาํระไมเกนิจาํนวนเงนิงวดผอนชาํระตามปกติ หากชาํระเกนิกวางวดชาํระปกต ิหรอืไถถอน
จํานองกอนกําหนดภายในระยะเวลา 3 ปแรก นับแตวันที่ทํานิติกรรม ตองชําระคาธรรมเนียมไถถอนในอัตรารอยละ 3 ของยอดเงินกู
   ประเภท 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวรอยละ 5.80 ตอป จะตองผอนชําระไมเกินจํานวนเงินงวดผอนชําระตามปกติ
ภายในระยะเวลา 12 งวดเดือนแรกนับแตวันที่ทํานิติกรรม หากชําระเกินกวางวดชําระปกติ หรือไถถอนจํานองกอนกําหนดภายใน
ระยะเวลา 1 ปแรก นับแตวันที่ทํานิติกรรม ตองชําระคาธรรมเนียม ไถถอนในอัตรารอยละ 2 ของยอดเงินกู ทั้งนี้ไมนอยกวา 30,000 บาท 
  3.4 เงินกูพิเศษเพื่อการอื่น
   (1) เงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว ไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝากที่มีอยูในสหกรณ รอยละ 4.95 ตอป
   (2) เงินกู พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใชสิทธิในบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. 2494 รอยละ 4.95 ตอป
   ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560  เปนตนไป
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              กรณียอดรวมเงินกูสามัญทั้งหมดมีจํานวนเกินกวามูลคาหุน นอกจากใชเงินและสิทธิประโยชนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณเปน
หลักประกันแลว ตองมีสมาชิกเปนผูคํ้าประกันดังนี้
จํานวนเงินกูสามัญและจํานวนผูคํ้าประกัน
 - จํานวนเงินกูสามัญไมเกิน 300,000 บาท ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 2 คน
 - จํานวนเงินกูสามัญเกิน 300,000 บาท แตไมเกิน 600,000 บาท ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 4 คน
 - จํานวนเงินกูสามัญเกิน 600,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 5 คน
 - จํานวนเงินกูสามัญเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 6 คน 
 - จํานวนเงินกูสามัญเกิน 1,500,000 บาท ขึ้นไป ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 8 คน 
 และผูคํ้าประกันจะตองมิใชสมาชิกที่เปนคูสมรสของผูกู และผูคํ้าประกันจะตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน

 การใหเงินกูพิเศษวนาเคหะ คณะกรรมการเงินกูจะ
พิจารณาใหผูกูชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือน
เทากันทุกงวด (เวนแตงวดสุดทาย) โดยใหชําระภายในระยะ
เวลาที่กําหนด ไมเกิน 360 งวด คณะกรรมการเงินกู พิจารณา
เงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูทั้งกอนและหลังเกษียณอายุ
ราชการเปนเกณฑ ดังนี้
 1. กรณีผูกู นําเงินฝากมาเปนหลักประกันรวมกับ
อสงัหารมิทรพัยและเงนิฝากนัน้มีจาํนวนไมนอยกวารอยละ 60 
ของวงเงนิกู ใหผูกูสามารถสงงวดชําระหนีค้นืสหกรณไดถงึอายุ 
75 ป
 2. กรณีกูไมเกินรอยละ 40 ของราคาประเมินหลัก
ประกัน ใหผูกูสามารถสงงวดชําระหนี้ไดถึงอายุ 75 ป

 เพื่อเปนการลดภาระใหแกสมาชิกท่ีรับชําระหนี้
ในฐานะผูคํ้าประกัน และเปนการกระจายความเสี่ยงใหกับ
ผูคํ้าประกัน คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด ชุดที่ 40 ในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
24 กมุภาพนัธ 2560 มมีตเิหน็ชอบกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงนิกู
ใหแกสมาชิกท่ีรับชําระหนีใ้นฐานะผูคํา้ประกนั โดยเงนิกูสามญั
ท่ีรับชําระหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน เปนรอยละ 3.75 ตอป 
มีผลบังคับใชวันที่ 1 มีนาคม 2560 เปนตนไป

หากสมาชิกกู้ไม่เกิน
ร้อยละ 40 

ของราคาประเมินหลักประกัน 
ให้ผู้กู้สามารถขยายงวด
ชําระหนี้ได้ถึงอายุ 75 ปี

ประกาศ!! 
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
แก่สมาชิกที่รับชําระหนี้

ในฐานะผู้คํ้าประกัน 
เพ่ือเป็นการลดภาระผู้คํ้าประกัน 

เริ่มใช้ 1 มี.ค.60

การเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้คํ้าประกัน
เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2560

เงินกู้พิเศษ
วนาเคหะ
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ถ้าสมาชิกเสียชีวิต 
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
เพ่ือขอรับสินไหม

 “ความตาย” เปนปลายทางของชวีติมนษุย ทุกคนในโลกนีไ้มมใีครสามารถหลีกเล่ียงได ยิง่เมือ่เราอายุ
มากขึน้ ความเสือ่มของรางกายยอมเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา แนนอนวาเมือ่มกีารเสยีชีวติเกดิขึน้ คนทีใ่กล
ชดิกบัผูเสยีชีวตินัน้จะตองเศราโศกเสยีใจเปนธรรมดา แตความจรงิทีเ่ราทุกคนรูดอียูแลวกค็อื ไมมใีครหลกีหนี
ความตาย ไมชาก็เร็ว ดังนั้นเราตองใชชีวิตดวยความไมประมาท และใชชีวิตใหคุมคากับเวลาที่เหลืออยู แลว
ทายาทของสมาชิกเคยทราบหรือไมวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดมีโครงการประกันชีวิตกลุม
สําหรับสมาชิก เพื่อเปนการสรางหลักประกันความมั่นคงใหกับสมาชิกและครอบครัวหากเกิดเหตุการณ
ไมคาดคิดขึ้นในอนาคต
           ซึ่งปจจุบันสมาชิกสวนใหญยังแนบเอกสารมาไมครบ ทําใหเกิดความลาชาในการขอรับสินไหม หาก
สมาชิกเสียชีวิต  วารสารฉบับนี้ จึงอยากจะแจงใหสมาชิก หรือทายาทของสมาชิก ทราบวา มีเอกสารอะไร
บางที่ตองใชในการยื่นเอกสาร กรณีสมาชิก – สมาชิกสมทบเสียชีวิต ที่ไดรวมโครงการประกันชีวิตกลุมไว
กับสหกรณดังนี้

ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹
!!

 สําเนาใบมรณะบัตร   2  ชุด
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2  ชุด
 สําเนาทะเบียนบานประทับตรา “ตาย” 2  ชุด
 หนังสือรับรองการตาย กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล หรือหนังสือ

 แจงการตายจากผูใหญบาน กํานัน หรือนายอําเภอ กรณีเสียชีวิต
 ที่บาน 2 ชุด
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ

¡ÒÃ¢ÍÃÑºà§Ô¹
ÊÔ¹äËÁ·´á·¹ 
¡Ã³ÕàÊÕÂªÕÇÔµ

¨Ò¡¡ÒÃà¨็º»†ÇÂ
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº

´Ñ§¹Õ้
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 ในขณะที่ยังมีชีวิตเหลืออยู สมาชิก
ไมควรมองขามสุขภาพตนเอง การมีสุขภาพ
ทีด่ ีตองฝกฝนทาํอยางตอเนือ่งจนเปนปกติสุข
ของวิถีชีวิต นั่นคือ ความสําเร็จของการดูแล
สุขภาพอยางแทจริง ซึ่งการสรางพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีเปนเรื่องสําคัญที่สุด 

 กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และสูญเสียอวัยวะ 
 ติดตอ เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
 ฝายสมาชิกสัมพันธและสวัสดิการ โทร. 02 579 7070 ตอ 0

 สําเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2  ชุด
 สําเนาทะเบียนบานประทับตรา “ตาย” 2  ชุด
 บันทึกประจําวันตํารวจ 2  ชุด
 รายงานการชันสูตรพลิกศพ  2  ชุด

หมายเหตุ : เซ็นรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ

ªÕÇÔµ ..
¶ŒÒÂÑ§äÁ‹¶Ö§·Õ่ÊØ´ ÍÂ‹ÒÂÍÁá¾Œ..
¤¹·Õ่ÂÑ§ÁÕªÕÇÔµ..¤×Í¤¹·Õ่ÂÑ§ÁÕâÍ¡ÒÊ  
áµ‹¤¹·Õ่àÊÕÂªÕÇÔµä»áÅŒÇ ¤×Í¤¹·Õ่äÁ‹ÁÕâÍ¡ÒÊ
¶ŒÒÂÑ§ÁÕªÕÇÔµ ¡็ÂÑ§ÁÕàÇÅÒáÅÐâÍ¡ÒÊ
·Õ่¨Ð·ํÒÊÔ่§µ‹Ò§ æ µ‹Íä»ä´Œ
¨§ãªŒ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁãËŒ¶Ö§·Õ่ÊØ´
·ํÒ¹Ò·Õ·Õ่ÍÂÙ‹ã¹Á×Í..ãËŒ´Õ·Õ่ÊØ´

¡ÒÃ¢ÍÃÑºà§Ô¹
ÊÔ¹äËÁ·´á·¹

¡ÒÃ¢ÍÃÑºà§Ô¹
ÊÔ¹äËÁ·´á·¹ 
¡Ã³ÕàÊÕÂªÕÇÔµ
¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ 

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº
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ผลการดําเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) รอยละ/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.25

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.25

ออมทรัพยพิเศษ 3.50

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.00

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) รอยละ/ป

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการทองเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.00

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 5.90

เงินกูพิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกูพิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกูพิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใชสิทธิในบํานาญตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) รอยละ/ป

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ป) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก) 3.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ป) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก) 4.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

รายการ 31 มีนาคม 2560 28 กุมภาพันธ 2560

จํานวนสมาชิก 13,197 13,190

จํานวนสมาชิกสมทบ 17,801 17,700

สินทรัพยรวม 15,762,848,608.40 15,703,262,024.20

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 103,144,983.18 102,745,094.27

เงินฝากจากสหกรณอื่น 1,159,753,391.11 1,158,097,651.82

เงินลงทุนระยะสั้น 243,606,903.80 244,009,917.10

ลูกหนี้เงินใหกูฉุกเฉิน-สมาชิก 147,688,959.12 145,810,997.82

ลูกหนี้เงินใหกูฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 74,453,370.88 66,918,667.93

ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ-สมาชิก 6,785,135,502.16 6,792,355,798.89

ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ-สมาชิกสมทบ 436,340,561.24 406,647,389.81

ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษ-สมาชิก 948,306,978.50 948,812,877.99

ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษหลักทรัพย-สมาชิกสมทบ 8,928,372.50 8,638,208.00

ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษเงินรับฝากคํ้าประกัน-สมาชิกสมทบ 54,308,054.22 54,515,440.10

ลูกหนี้เงินใหกูแกสหกรณอื่น 104,999,984.00 108,958,319.00

เงินลงทุนระยะยาว 5,601,227,500.61 5,559,022,421.71

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4,844,621.64 4,844,621.64

สินทรัพยไมมีตัวตน 70,574,584.86 70,574,584.86

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 19,344,231.50 31,119,424.18

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,195,420,816.66 9,225,939,520.64

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 978,000,000.00 1,053,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,636,403,567.46 5,613,478,460.10

   - เงินรับฝากออมทรัพย 623,425,288.27 632,051,857.40

   - เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 3,687,037,184.99 3,656,106,687.89

   - เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 883,803,729.75 885,436,722.66

   - เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 315,679,018.36 315,795,882.65

   - เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 123,429,752.68 121,044,887.20

   - เงินรับฝากออมทรัพยเจาหนาที่สหกรณ 3,028,593.41 3,042,422.30

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,523,719,264.76 2,512,325,999.49

   - เงินรับฝากออมทรัพย (สมาชิกสมทบ) 220,691,835.66 225,358,861.80

   - เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,193,579,024.97 2,178,030,032.21

   - เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค (สมาชิกสมทบ) 60,202,389.82 60,183,409.68

   - เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 24,801,218.26 24,382,319.43

   - เงินรับฝากจากสหกรณอื่น 24,444,796.05 24,371,376.37

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 30,861,226.44 20,528,497.05

หนี้สินไมหมุนเวียน 26,436,758.00 26,606,564.00

ทุนของสหกรณ 6,567,427,791.74 6,477,322,503.56

ทุนเรือนหุน 5,540,799,220.00 5,498,500,090.00

ทุนสํารอง 533,787,333.42 533,787,333.42

ทุนสะสม 126,205,981.20 126,686,981.20

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 254,652,907.63 239,428,062.53

กําไรสุทธิ 111,982,349.49 78,920,036.41

รายได 184,455,581.22 124,748,466.58

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 120,020,473.54 78,724,178.65

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 7,505,009.30 4,204,967.29

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 23,170,266.64 8,852,535.03

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 31,443,437.74 30,780,326.61

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,316,394.00 2,186,459.00

คาใชจาย 72,473,231.73 45,828,430.17

ดอกเบี้ยจาย 56,934,897.59 34,679,730.23

คาใชจายดําเนินการ 15,538,334.14 11,148,699.94

กําไรสุทธิ 111,982,349.49 78,920,036.41
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สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ประจําปี 2560

 เมื่อวันเสารที่ 25 และอาทิตยที่ 26 มีนาคม 2560 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จัดใหมีการสัมมนา
กรรมการและเจาหนาที ่เรือ่งแผนปฏบัิตงิานสหกรณ เพือ่เปน
แนวทางในการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จาํกัด และในปนีเ้ปนปทีเ่ริม่ใชแผนกลยุทธฉบบัใหม (ฉบับท่ี 4)
และเปนการชีแ้จงใหกรรมการและเจาหนาทีไ่ดเขาใจแนวทาง
ในการบรหิารจดัการสหกรณ เปนการวางกรอบการดาํเนนิงาน
ของสหกรณ ประจําป 2560 ณ รีสอรทเดอะเกรซ อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม โดยมีเปาหมายเพื่อใหการดําเนินงานของ
สหกรณเปนไปตามแผนกลยุทธประจําป 2560-2563 ตาม
วสัิยทศัน เปนองคกรทีม่ัน่คง บรกิารอยางมมีาตรฐาน บรหิาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

 ซึง่การสมัมนาในครัง้นีค้ณะกรรมการและคณะเจาหนาทีไ่ดรวมกนั นาํเสนอแผนปฏบิติังานโครงการตางๆ ท่ีจะดาํเนนิ
การในป 2560 เพือ่บรกิารสมาชกิในดานการเงิน ดานสวสัดกิารทีเ่ปนประโยชนแกสมาชกิใหไดรบัความพงึพอใจสงูสดุ การจดั
กิจกรรมสงเสริมความรูในหลักการและอุดมการณสหกรณ การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงกิจกรรมเพ่ือการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดมีการนํา
ปญหา อปุสรรค ขอเสนอแนะ  รวมถงึแผนงานและเปาหมาย
ที่จะดําเนินการในป 2560 มาปรับแผนงานใหสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธฉบับที่ 4 ดวย
 สําหรับในการสัมมนา กรรมการและเจาหนาที่ มีการ
นําเสนอแผนงานและเปาหมายที่จะดําเนินการในป 2560
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 1. ถาสมาชกิขาดสงเงนิคาหุน
และหนี้สหกรณจะดําเนินการอยางไร
 ตอบ ตามขอบังคับของสหกรณ
ถาสมาชิกขาดชําระคาหุ นรายเดือน
ถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวม
ถึงหกงวดทั้งนี้โดยมิไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดําเนินการ หรือคาง
สงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือ
ดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ถึง
สามงวดสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ ตาม
ขอบังคับ สมาชิกจะถูกใหออกจาก
สหกรณและโอนหุ นชําระหนี้เก็บกับ
ผูคํ้าประกันตอไป

 2. สมาชิ ก มี เ งิ น ในบัญชี
เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ จํานวน 
550,000 บาท แตไมสามารถโอนออก
จากสหกรณไปยังธนาคารกรุงไทยได
ทั้งยอดเปนเพราะเหตุใด 
 ตอบ สมาชิกสามารถโอนเงิน
ออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยสิน
มัธยัสถของสหกรณไดไมเกินวันละ

ตามบัตรที่สมาชิกถืออยู คือบัตรทอง
150,000 บาท และบัตรคลาสสิค  
50,000 บาท หรือถอนที่เคานเตอร
ธนาคารกรุงไทยวันละ 200,000 บาท 
สวนเงินที่เหลือในบัญชีออมทรัพยสิน
มัธยัสถจะตองทํารายการโอนอีกครั้ง
ในวันถัดไป

 3. สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ฝาก
เงินสูงสุดไดเทาไรและมีสิทธ์ิระดมหุน
สูงสุดไดเทาไร
 ตอบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิ์
ฝากเงินไดสูงสุดทุกบัญชีรวมกันไมเกิน 
30,000,000 บาทและระดมหุนไดสูงสุด 
ไมเกิน1,000,000 บาท และมีสิทธิ์กูได
ไมเกิน 90%ของมูลคาหุนสะสม หรือ
ไมเกิน 90%ของเงินฝาก

 4. สมาชิกเปลี่ยนรหัส ATM 
ของธนาคารกรุงไทยตองแจงทาง
สหกรณหรือไม
 ตอบ การเปลี่ยนรหัส ATM 
ของธนาคารเปนขอมูลสวนบุคคลของ
สมาชิก ซ่ึงสมาชิกสามารถเปล่ียนรหัส
ไดเอง ไมตองแจงสหกรณใหทราบ

 5. สมาชิกมีเงินในบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ จํานวน 
550,000 บาท แตไมสามารถโอน
ออกจากสหกรณไปยังธนาคารกรงุไทย
ไดทั้งยอดเปนเพราะเหตุใด 
 ตอบ สมาชิกสามารถโอนเงิน
ออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยสิน
มัธยัสถของสหกรณไดไมเกินวันละ 
200,000 บาท และสามารถถอนจาก
บัตรATM ธนาคารกรุงไทยไดในวงเงิน
ตามบัตรที่สมาชิกถืออยู คือบัตรทอง 
150,000 บาท และบัตรคลาสสิค  
50,000 บาท หรือถอนที่เคานเตอร
ธนาคารกรุงไทยวันละ 200,000 บาท 
สวนเงินที่เหลือในบัญชีออมทรัพยสิน
มธัยสัถจะตองทาํรายการโอนอกีครัง้ใน
วันถัดไป
     
 6. หมายเลขโทรศัพท 02-
5797070 และ 02-5798899 ตางกัน
อยางไรและรหัสประจําตัว co-op 
phone จะใชไดในกรณีใด
 ตอบ  เบอร  โทรศัพท   02-
5797070 เปนเบอรที่สมาชิกสามารถ
ใช บริการเ พ่ือติดต อกับเจ าหน าที่ 
call center สวนเบอรโทรศัพท 02-
5798899 เปนเบอร ที่ใชบริการใน
ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ และตองใส
รหัสประจําตัว co-op phone เพื่อใช
บริการสําหรับการสอบถามขอมูลใน
ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ

¤íÒµÍº
200,000 บาท และสามารถ
ถอนจากบตัร ATM ธนาคาร
ก รุ ง ไ ท ย ไ ด  ใ น ว ง เ งิ น

ÁØÁ¹ÕéÁÕ
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ºÃÔËÒÃà§Ô¹ÍÂ‹Ò§äÃ.. 
¶Ö§¨ÐàÃÕÂ¡Ç‹Ò ãªŒà§Ô¹à»š¹

 การดแูลจดัการกบัเงนิทีห่ามาไดจากการทาํงาน เปน
ศาสตรทีส่าํคัญยิง่ในการดําเนนิชวีติของมนษุย มผีูคนจาํนวน
มาก ประสบความลมเหลวเพราะขาดความรูความเขาใจ เมือ่
มรีายไดจากการทาํงาน กป็ลอยตนเองใหมีความสขุ อยางลอง
ลอยไปตามกระแสธารบรโิภคอนัเปนเรือ่งธรรมดาของมนษุย 
และกวาจะรูตวัวาจัดการผดิพลาด ในเรือ่งเงนิทอง ไมมคีวาม
ม่ันคงทางการเงนิจากการทาํงานมาตลอดชวีติเงนิสดขาดมอื
ในยามพนวัยทํางาน ก็สายเกินไปเสียแลว
 โดยท่ัวไปมนษุยทกุคนรูวาการออมเปนปจจยัสาํคญั
ที่ชวยใหเกิดความมั่นคงทางการเงินในชีวิตขางหนา แตทั้งที่
รูเชนนี้การออมก็ยากที่จะเกิดขึ้นได การยังไมไดออม เพราะ
ผลัดวันประกันพรุง เปนสิ่งที่คางคาอยูในใจเสมอ และ “วัน
พรุงนี้” ที่เลื่อนลอยก็ยังไมมาถึงสักที
 ถาเราทาํทกุสิง่ในปจจบัุนเหมอืนทีเ่รากระทาํเมือ่วัน
วาน ผลทีจ่ะเกิดขึน้ในวนัพรุงนี ้กไ็มตางจากสิง่ทีเ่ปนอยูในวนั
นี้ ฉะนั้นสมาชิกมาทําเงินใหงอกเงยและอยูหมัดกันดีกวา

  การนําเงินไปฝากในสถาบันการเงินที่ใหอัตรา
ดอกเบี้ยทบตนดวยการทยอยฝาก (ออม) เปนวิธีที่ทําใหมี
เงินเปนกอน เพื่อนําไปลงทุนโดยอาศัยความมหัศจรรยของ
ดอกเบี้ยทบตน
  ลดคาใชจายที่ไมจําเปนลง 500 บาท มิใชเงิน
มากมายนกัตอเดือน ลองคดิดูวาถาใชจายเงินนอยลงเดอืนละ 
500 บาท และนาํจาํนวนนัน้ในแตละเดอืนไปฝากสถาบันการ
เงิน เงินก็จะงอกเงยขึ้น

¨ÃÔ§äËÁ??

¡ÒÃËÒà§Ô¹à»š¹àÃ×èÍ§ÊíÒ¤ÑÞ

áµ‹¡ÒÃ “ãªŒà§Ô¹” ãËŒà»š¹

ÊíÒ¤ÑÞ¡Ç‹Ò

  ใชชีวิตตามพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” 
การดําเนินชีวิตในแนว “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช คือ การดํารงชีวิตอยางพอเหมาะ พอควร ไมประมาท มี
เหตุมีผล และสรางภูมิคุมกันใหตนเอง ใชเงินที่หามาไดอยาง
ไมประมาท 
 การรูจักหาความสุขจากส่ิงที่ตนเองมีไมวาจะมาก
นอยเพียงใด ไมด้ินรนอยางทุนทุรายเพ่ือหาส่ิงท่ีตนเองยัง
ไมม ี ผูทีไ่มรูจัก “ความพอเพยีง” ใจจะรอนรุมไมเปนสขุ แต
สําหรับคนที่ถูกปลูกฝงใหเชื่อในเรื่องของความพอเพียงแลว 
เขาจะรูสึกเปนสุข และพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู
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´ŒÇÂÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ·Õ่ËÅÒ¡ËÅÒÂ ¤ÃÍº¤ÅØÁ·Ø¡ª‹Ç§..ªÕÇÔµ
´ÙáÅ Ë‹Ç§ãÂ ãÊ‹ã¨ ÊÁÒªÔ¡áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
ครอบครัวสวัสดิการ

ÅÒÂÁ×Íª×่Í¢Í§¤Ø³ÍÑ¾à´·áÅŒÇËÃ×ÍÂÑ§?

 สวัสดีคะ สมาชิกที่นารักทุกทาน กลับมาพบ
กันอีกครั้ง ในคอลัมนใหมถอดดาม “คอลัมนครอบครัว
สวัสดิการ” ที่จะมาแบงปนใหสมาชิกทุกทานทราบ
วา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มีทุนสวัสดิการ
อะไรใหกับสมาชิกบาง  เพราะบางทานเปนสมาชิกมาก็
เนิน่นาน แตไมทราบวาสหกรณมทีนุสวสัดกิารท้ังสิน้ 18 

ทนุ  อาท ิทุนสวสัดิการเพ่ือวนัเกิดสมาชกิ  ทนุสวสัดกิารเพือ่สงเสริมการเรียนรูของ
สมาชิก ฯลฯ วารสารฉบับนี้ เราจะมาพูดถึง ทุนสงเคราะหการศพสมาชิก และทุน
สงเคราะหการศพ บดิา มารดา คูสมรส และบตุรสมาชกิ และทนุสาธารณประโยชน
เพื่อสงเคราะหการศพสมาชิกสมทบ มาดูกันวาแตละทุนมีหลักเกณฑอะไรบาง  

·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË�¡ÒÃÈ¾ ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ¤Ù‹ÊÁÃÊ áÅÐºØµÃÊÁÒªÔ¡

 สหกรณมอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหการศพบิดา มารดา คูสมรสและ
บุตรของสมาชิก โดยมอบเปนเงินหรือสิ่งของแสดงการไวอาลัยในงานศพ ในนาม
สหกรณออมทรัพยออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
 หลักเกณฑการขอรับทุนสวัสดิการ
 1. ผูเสียชีวิต ตองเปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของสมาชิกเทานั้น 
และจายใหทุนละ 1,500 บาท/ศพ
 2. ยื่นขอรับทุนภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับแตวันที่ถึงแกกรรม หากพน
กําหนดนี้แลว ถือเปนอันหมดสิทธิ์ ในการขอรับทุนสวัสดิการ
 3. สหกรณจะนําฝากเงินทุนสวัสดิการดังกลาวเขาบัญชีออมทรัพยสิน
มัธยัสถของสมาชิกที่เปดไวกับสหกรณ
 เอกสารประกอบ
 1. แบบคําขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหการศพบิดา มารดา 
คูสมรส และบุตรสมาชิก ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.025798899.com 
หัวขอ 4.11
 2. สําเนาใบมรณะบัตร
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูถึงแกกรรม
 4. สําเนาทะเบียนบานผูถึงแกกรรม
 5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูขอรับทุนสวัสดิการ
 6. สําเนาทะเบียนบานผูขอรับทุนสวัสดิการ
 7. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูเสียชีวิตเปนคูสมรสของสมาชิก)
 8. สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือไทยพาณิชย) กรณี
ผูขอรับทุนสวัสดิการไมไดเปนสมาชิกสหกรณ

·Ø¹ÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�à¾×่ÍÊ§à¤ÃÒÐË�¡ÒÃÈ¾ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º

 เมื่อสหกรณทราบวาสมาชิกสมทบผูใดถึงแกกรรม ใหผูจัดการเบิกเงินจาก
สหกรณ จาํนวน 1,500 บาท เพือ่มอบใหแกผูแทนสมาชกิ หรอืสมาชกิ บดิามารดา 
หรอืคูสมรส หรอืบตุรของสมาชกิสมทบผูนัน้ เพือ่แสดงความอาลยั โดยการเบกิเงนิ
ดังกลาว ใหเบิกไดภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรม ทั้งนี้ใหแนบสําเนาใบ
มรณะบัตร
 เอกสารประกอบ
 1. แบบคําขอรบัทุนสาธารณประโยชนเพือ่สงเคราะหการศพสมาชกิสมทบ 
ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.025798899.com หัวขอ 4.13
 2. สําเนาใบมรณะบัตร
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสมาชิกสมทบผูเสียชีวิต
 4. สําเนาทะเบียนบานสมาชิกสมทบผูเสียชีวิต
 5. สําเนาบัตรประชาชนผูขอรับทุน
 6. สําเนาทะเบียนบานผูขอรับทุนสวัสดิการ
 7. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีคูสมรสของสมาชิกสมทบที่เสียชีวิตเปนผู
ขอรับทุน)
 8. สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือไทยพาณิชย) กรณีผูขอรับ
ทุนสวัสดิการไมไดเปนสมาชิกสหกรณ

 ปจจบุนัสมาชกิหลายทาน เปลีย่นแปลงลายมอืชือ่แลว แตยงัไมไดแจง
สหกรณ เพื่อใหสหกรณอัพเดทขอมูลของสมาชิกใหเปนปจจุบัน โดยสมาชิก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดในเว็บไซตสหกรณ WWW.025798899.
com หัวขอที่ 5.1

  กรอกรายละเอียดทุกบรรทัด          ระบุที่อยูที่ติดตอไดสะดวก  
  ระบุเบอรโทรศัพทปจจุบัน 

 อยาลืมใชสิทธิ์ท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม มอบทุนสวัสดิการให
กับทาน  “เมื่อตะวันยังคงทอแสง เราจะสิ้นเรี่ยวแรงไดไฉน” คนอยูก็ตองสูกัน
ตอไป ตราบที่ลมหายใจยังมี

พบกันใหมฉบับหนาครับ

·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË�¡ÒÃÈ¾ÊÁÒªÔ¡

 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณมอบทุนสวัสดิการสงเคราะหการศพสมาชิก 
โดยมอบเปนเงนิหรอืส่ิงของแสดงการไวอาลยัในงานศพในนามสหกรณออมทรพัย
กรมปาไม จาํกดั ซึง่ผูมสีทิธิย์ืน่ขอรบัทุนไดแก ผูแทนสมาชกิ หรอืสมาชกิ หรอืบดิา 
มารดา คูสมรส หรือบุตรของสมาชิกผูถึงแกกรรม
 หลักเกณฑการขอรับทุนสวัสดิการ
 1. จายใหทุนละ 1,500 บาท/ศพ
 2. ยื่นขอรับทุนภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับแตวันที่ถึงแกกรรม หากพน
กําหนดนี้แลว เปนอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ
 เอกสารประกอบ
 1. แนบคําขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหการศพสมาชิก ดาวนโหลด
แบบฟอรมไดที่ www.025798899.com หัวขอที่ 4.12
 2. สําเนาใบมรณะบัตรของสมาชิกผูถึงแกกรรม
 3. สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผูถึงแกกรรม
 4. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกผูถึงแกกรรม
 5. สําเนาบัตรประชาชนผูขอรับทุนสวัสดิการ
 6. สําเนาทะเบียนบานผูขอรับทุนสวัสดิการ
 7. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณผีูขอรบัทนุสวสัดกิารเปนคูสมรสของสมาชกิ
ผูถึงแกกรรม)
 8. สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือไทยพาณิชย) กรณีผูขอรับ
ทุนสวัสดิการไมไดเปนสมาชิกสหกรณ

กรณีที่ทราบ
ลายมือชื่อเดิม

ลงลายมือชื่อผูบังคับบัญชา

ลงลายมือชื่อผูขอ

ลงลายมือชื่อผูขอ

พยาน

ลงลายมือชื่อผูขอ

เขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจง

เขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจง

เขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจง
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สหกรณทางธนาคาร
ใบ Payment อีกหนึ่งชองทางความสะดวกสบาย 

ไมตองเดินทางมายังสหกรณ

ยกเลิกบันทึกแนบท้ายสัญญากู้สามัญ
ของสมาชิกสังกัด

 ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป สมาชิกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จะยื่นกู  เงินสามัญ ไมต องแนบเอกสารบันทึกเพิ่มเติมทายสัญญาค้ําประกันเงินกู สามัญอีกตอไป

เนื่องจากสหกรณไมไดจัดสงรายชื่อเพื่อตรวจสอบขอมูลของสมาชิก โดยสหกรณจะเปนผู ทําการ

ตรวจสอบเอง

 สหกรณไดเพิ่มชองทางการบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกสมาชิกที่ตองการทําธุรกรรมการเงินกับสหกรณ เพียง
ดาวนโหลด ใบ Payment (หัวขอ 6.1) ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกชําระเงินตามวัตถุประสงคตางๆ ที่สมาชิกตองการชําระไดผาน
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศใกลบาน ทําใหสมาชิก
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยไรกังวล  ในการใชบริการ ชําระรายการตางๆ แมสมาชิกจะอยูทั่วประเทศก็ตาม ทานไม
ตองเดินทางมาที่สหกรณ เพียงแคมีใบ Payment ใบเดียว ทานก็สามารถทํารายการตางๆ ได โดยดาวนโหลดแบบฟอรมได
จาก www.025798899.com  ทั้งนี้สมาชิกตองกรอกเลขที่สมาชิก และระบุวัตถุประสงค (ฝากเงิน ,ชําระเงินกู) ในการโอน
ใหชัดเจน เพื่อความถูกตอง และที่สําคัญไมเสียคาธรรมเนียมในการใชบริการอีกดวย เพียงแคนี้เรื่องยากๆ ก็จะกลายเปนเรื่อง
งายทันที 
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สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทสจ.)
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ตู ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900

www.025798899.com โทร 0-2579-7070

กรุณาสง

ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด โทร. 0 2903 8257-9

ÇÒÃÊÒÃÊË¡Ã³�»†ÒäÁŒ

 ด.ต.กษิด์ิเดช วิชัยดิษฐ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพย 
ตํารวจสุราษฏรธานี จํากัด นําคณะกรรมการและเจาหนาที่ จํานวน 23 ทาน
ศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารภาพรวมของสหกรณในทุกๆ ด าน ไม ว า
จะเปนระบบเงินฝาก ระบบเอทีเอ็ม การจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก โดยมี นายวิชิต
 สนธิวณิช รองประธานกรรมการ ให การต อนรับ
 นางวรียพรรณ โหมดเทศ รองผูจัดการรักษาการแทน

ผูจดัการ และผูจดัการแตละฝายชวยกนัสรปุภาพรวม
ขององคกร เมื่อวันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560

นายวิชิต สนธิวณิช 
รองประธานกรรมการ

กลาวตอนรับคณะศึกษาดูงาน

ชําระคาจัดสงเปนรายเดือน
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นางวรียพรรณ โหมดเทศ


